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Eerste Blad.
Het Ontwerp van "Wet ter gedeelte-

lijke herziening en aanvulling
der wettelijke bepalingen om-
trent de Personeele Belasting.

II*)
Behandelden wij in het eerste deel van dit

artikel de drie voornaamste wijzigingen of aan-
vullingen der wet op de personeele belasting,
in dit tweede deel wenschen we allereerst aan
te stippen enkele wijzigingen, waarop reeds
vroeger door ons werd gewezen en waarmede
wij ons dus, zij het dan niet steeds ten volle,
gaarne vereenigen, om vervolgens nog pp een
paar zaken de aandacht te vestigen, die, naar
onze meening, bij deze gelegenheid eveneens
badden moeten zijn verbeterd.

Voor vermindering yan belasting komen te-
genwoordig slechts in aanmerking de onge-
huwde, eigen of aangehuwde kinderen, klein-
kinderen en pupillen van den belastingplich-
tige, die met hem het perceel bewonen en
op 1 Januari nog geen 20 jaar zijn. Het ónt-
werp-Pierson voegde daaraan toe de broeders
en zusters van den belastingplichtige, terwijl
de tegenwoordige. Regeering nog een stap ver-
der gaat door, overeenkomstig onze wenschen,
neergelegd in n<x 10141 van dit blad, ook de
pleegkinderen voor vermindering in aanmerking
te brengen.

Bij 1 art. 11 der wet zijn bijzondere, bepalingen
gemaakt voor de zoogenaamde ambtswoningen,
om tegemoet te. komen aan het bezwaar, dat
men dikwijls met een klein inkomen wordt ver-
Ijlieht in een groot huis te wonen, waarvan
dan een aanslag in de personeele belasting
het gevolg kan zijn, die niet strookt niet de
draagkracht van de]} bewoner. Van deze be-
palingen heeft men echter de allerzonderlingste
resultaten gezien, omdat soms zeer rijke per-
sonen met een klein ambts-inkomen een zoo-
danig perceel gebruiken en dan zeer laag in'
de personeele belasting worden aangeslagen.
De Minister brengt thans twee verbeteringen
in dit artikel ip.an, door in de eerste plaats niet
alleen do inkomsten, verbonden aan het ambt,
krachtens hetwelk men het perceel bewoont,
in aanmerking te brengen, maar ook de inkom-
.sten aan verdere ambten verbonden. Bui-
ten rekening zullen dus blijven de inkomsten
uit beroep en bedrijf en de inkomsten uit
vermogen. Radicaal kan men deze verbetering
dus niet noemen. Bn in de tweede plaats wordt
voorgesteld, dat de belastbare huurwaarde door
de toepassing van art. 11 niet mag dalen be-
neden de helft van de bel. huurwaarde vol-
gens art. 10, terwijl thans eene daling tot
een derde van laatstbedoelde huurwaarde is
toegelaten. Een belangrijke correctie alzoo.

Bij' art. 6 van het wetsontwerp wordt een
gunstige bepaling in het leven geroepen voor
inrichtingen tot genezing of verpleging vap
zieken, waarbij ook winst wordt beoogd of ge-
maakt, die niet ten bate van die inrichtingen
zelf c£ van armenzorg komt. De belastbare

*) Zie Het Nieuws van den Dag van 16 Maart,

huurwaarde van die inrichtingen zal namelijk
slechts voor de helft iv rekening worden ge-
bracht,

In art. 21, paï. 1 lett. 3, wordt aa». üe
vrijstelling voor de zoogenaamde oppassers of
boodschaploopers eene zeer gewenschte uit-
breiding gegeven door van deze personen niet
meer te eischen, dat zie doorgaans bij meer
dan een persoon of een gezin hunne diensten
moeten verrichten. Men zal dan dagelijks een
paar uren van de diensten yan een zoodanig
niet-inwonend mannelijk of vrouwelijk persoon
kunnen profiteeren, zonder belastingplichtig te
worden, wanneer hij of zij geen andere perso-
nen meer heeft te bedienen. In de Memorie
van Toelichting wordt dezie vrijgevigheid op
uitnemende wijze verdedigd.

Ook de vrijstelling volgens lett. g ondergaat
een zeer gewenschte verandering. Voortaan
zullen, bij onveranderde aanneming van bet
ontwerp, alle — dus ook vreemde — inwo-
nende ongehuwde kinderen beneden 20 jaar in
aanmerking komen voor de vrijstelling van de
eenige vrouwelijke dienstbode van iemand, die
drie of meer zoodanige kinderen bij zich heeft
inwonen. Kinderen, die voor onderwijs of an-
dere doeleinden doorgaans elders vertoeven,
tellen hierbij niet medel.

De redactie van lett. h. wordt gewijzigd,
ten einde in bijna alle mogelijke gevallen de
eenige vrouwelijke dienstbode vrij te stellen
van een man, wiens vrouw de huishouding niet
meer kan waarnemen. De voorgestelde redactie
luidt aldus: „eene eenige vrouwelijke dienst-
bode, gehouden door een man, die, na ont-
binding van zijh huwelijk, niet is hertrouwd
of wiens echtgenoote niet bij hem inwoont,
of krankzinnig .is, een en ander voor zoover
hij' geen andere dienstbode houdt". De weduw-
naars worden niet meer met name genoemd,
maar opgenomen onder hen, wiens huwe-
lijk is ontbonden. In het geval, dat de
vrouw des huizes thuis ziek ligt en dusi
tijdelijke hulp moet worden ingeroepen, is niet
voorzien. De Minister kan evenwel zijne ambte-
naren wel voorschrijven om in dergelijke ge-
vallen de aangifte van de tijdelijke in dienst
genomen vrouwelijke dienstbode niet te vorde-
ren, indien althans opneming van deze vrijstel-
ling in de wet op bezwaren mocht stuiten, die
ons op dit oogenblik niet bekend zijix of althans
niet onoverkomelijk toeschijnen.

In no. 10141 van dit blad schreven wij, dat'
de vrijstelling van lett. j. haar doel voorbij-
streeft. Om dienstmeisjes tot haar 18e, soms
bijna 19e jaar vrij te laten, gaat te ver. Men
neemt nu eenmaal geen dienstmeisjes dan onn
er dienst en dus gemak — na verwant' aan
weelde — van te hebben. Welnu, de personeele
belasting is er voor om dat gemak of die
weelde te belasten. T>at de belasting op de
dienstboden tegenwoordig zoo weinig opbrengt,
is voor een groot deel te wijten aan deze fout.
De Minister gaat met deze redeneering vol-
komen aceoord, Waar hij in de Memorie van
Toelichting zegt: „Aankomende meisjes, jon-
ger dan 15 jaar, mogen buiten aanmerking
blijven, maar na het overschrijden van dien
leeftijd wordt 'reeds een behoorlijk loon ge-

geven, en tusschen een meisje van 17 en een van
18 of 19 jaar zal wel zelden verschil worden
gemaakt".

Maar waarom neemt de Minister dan de fout
niet weg, zal men misschien vragen. Omdat'
het in 1896 alzoo is beslist en het niet in de
bedoeling van den Minister kan liggen tegen
die beslissing te reageeren. En de beslissing
van 1896 in zake de haardsteden en ZAOovele
andere zaken dan, waarin thans veranderLig
wcrdt voorgesteld? Wil men de dienstmeisjes
van 15—18 jaar nog weer iets lager belasten
dan die 18—21 jaar, a la boime beure, maar
veer geheele vrijstelling bestaat, naar onze mee-
ning, geen enkel redelijk motief. En dat is de
Minister, volgens boven aangehaalde woorden,
blijkbaar geheel met ons eens.,

** *Ook in de bepalingen betreffende den grond-
slag paarden worden belangrijke wijzigingen
voorgesteld. De zoogenaamde paarden in ge-
mengd gebruik blijven wel bestaan voor land-
bouwers en andere houders van paarden voor
zwaar werk (goederenvervoer, fabrieksarbeid,
enz.), maar voor hen die een paard of paarden
houden om de uitoefening van hun beroep mo-
gelijk, voordeeliger en gemakkelijk te maken,
wordt een afzonderlijke categorie geopend,
waarin ook de artsen en veeartsen worden op-
genomen, zoodat dezen niet langer de eer zullen
genieten van met name in de wet te worden
genoemd. Kooplieden, notarissen, artsen, win-
keliers, opzichters en zoovele anderen, zullen
dan wegens elk der paarden, die. uitsluitend
of hoofdzakelijk voor hun beroep of bedrijf wor-
den gebezigd, moeten betalen f 15 in hoofdsom.
Deze. bepaling is wel nadeelig voor de artsen,
die tegenwoordig slechts f 10 voor een paard
betalen, maar dezen vinden, volgens den Minis-
ter, ruimschoots compensatie voor de verhoo-
ging ipt het. voorgesteld fxb. 24, § 1, lett. a,
waarbij wordt bepaald, dat voor de koetsiers
van de zooeven genoemd© personen slechts f6
zal zijn verschuldigd, terwijl de artsen daar
thans f 15 voor moeten betalen.

Het geval wordt echter anders, wanneer de
dokter 2 paarden voor zijn beroep moet hou-
den, want dan betaalt hij' tegenwoordig 2 x 10
+15 = f 35, tegen) 2 x 15 -f; 6 = 36 volgens
het ontwerp. Het wil ons voorkomen, dat zelfs
de geringste verhooging van belasting voor deae
paarden, die voor een arts toch onontbeerlijk
zijn, niet op goede gronden kaji worden ver-
dedigd.

Om tegemoet te komen aan de dikwijls ver-
nomen klacht van rijtuigverhuurders, dat, ten
gevolge van de concurrentie van tramwegen en
automobielen, de tegenwoordige belasting te
zwaar drukt, stelt de Minister voor de bekusting
wegens de paarden van rijtuigverhuurders van
flO te brengen op f 6 per paard. Van de afwen-
teling dezer belasting op de gebruikers der
paarden, waarmede deze betrekkelijk hooge be-
lasting tot heden steeds werd verdedigd, spreekt
de Minister niet.

Ook de paardenkoopers staan bij den Minister
in een goed blaadje. Het spreekt van zelf, zegt
Z. Excu in de Memorie van Toelichting, dat
de paardenhaudelaar, als hij voor zijn genoe-
gen wil rijden, gebruik maakt van een paard,

dat hij toch eenmaal als koopwaar heeft. Om
die reden belasting te heffen, zou nauwelijks
verdedigbaar zijn. En toch is het töt op heden
steeds verdedigd. Een landbouwer gaat óók
rijden met een paard, dat hij nu eenmaal al-
werkpaard heeft. Om iemand, die het geheele
jaar door voor lïijto. genoegen met zooveel paar-
denkan gaan rijden als hij maar verkiest, geheel
van belasting vrij t"é stellen, achten wij geheel
in strijd met de bedoeling der wet en het zou
daarom aanbeveling verdienen, deae paarden
over te brengen naar art. 30, § 1, door ze te
belasten met f6en afwisselend gebruik van
deze paarden voor het rijtuig toe te staan, zoo-
dat in den regel slechts één of tweemaal f 6
zou verschuldigd kunnen worden. F,

(Slot morgen)..

Een leelijke aankweeking van vertrouwelijkheid is
het gemeenschappelijkkwaadspreken. L

FEUILLETON.

KATHARINE FRENSHAM.
Kaar het Engelsch van BEATRICE HARRADEN.
7)

Maar nadat hij dat gezegd had, keerde hij
haastig tot zijne gewone teruggetrokkenheid
terug, en Fröken Knudsgaard begreep hem
te. goed om hem tot vertrouwelijkheid te
"Willen dwingen.

„Bovendien zou 't tevergeefsche moeite ge-
feest zijn," zeide zij tot zichzelf. wMen zou
hieer succes gehad hebben bij een marmerenbeeld".

Maar op deze manier had zij een kijkje inzijn gedachten gehad, en zij was werkelijk
angstig over zijn geestelijken toestand, en ook
oiet tevreden over Alan. Zij hield haar slimmeoude oogen open, en zij begon te merken datAlan soms vermeed met zijn vader alleen te

Hij scheen niet geheel op zijn gemak bij
£cm,em, alsof de een of andere schaduwtusschennen gerezen was. Hij was ook teruggetrokken

juist als zijn vader, en Knutty kon hem er
niet toe bewegen over den dood van zijne
moeder te spreken.

,/Ik leef met een paar ijsbergen", schreef
zij aan haar botanischen neef en nicht in
Kopenhagen, Ejnar en Gerda. „Lieve ijsbergen
allebei, maar toch ijsbergen. Ik vind deze
Poolexpeditie, als alle Pool-expedities, vol
ernstige moeilijkheden. Schrijf en bemoedig
me, beste menschen, en voor het geval dat ik
een bevroren plant word, houd dan een extra
warm plaatsje in 't herbarium van jullie
harten voor me open."

Maar Alan was in andere dingen niet terug-
houdend, en hij en de oude Deensche dame
werden uitstekende vrienden. Hij zeide dikwijls
tegen haar:

„Knutty, waarom ben je ortß niet meer
komen opzoeken?"

En Knutty antwoordde dan, terwijl „ij langs
haar kin streek:

„Het klimaat, lieveling, het klimaat: öf te
heet öf te koud; te droog of te nat — ge-
woonlijk te nat I Hoe dan ook, de atmosfeer
beviel me niet; te ongezond."

En natuurlijk sprak zij over de geestelijke
atmosfeer van „Falun."

Zij veranderde „Falun" in een verblijf van
betrekkelijke opgewektheid, en vroolijkte het
huis op de verwonderlijkste manier op. De
jongen haastte zich verlangend naar huis als
hij paardgereden of gefietst had. Er was nu
iets om voor naar huis te gaan, en Knutty

was altijd vroolijk, altijd klaar om gephoto-
grapheerd te worden op het juiste oogenblik
dat zij noodig was, en altijd klaar om belang
te stellen in eiectrischebatterijen, en natuurlijk
in chemische proeven.

„Neem iedere proef die je wilt, lieveling,"
zei zij. „Geneer je niet om me in de lucbt te
laten vliegen. Ik ben er sinds jaren aan ge-
woon. Ik vind 't zelfs prettig. Alles is beter
dan eentonigheid. Het onverwachte is altijd
heerlijk, en het is altijd opfrissehend om een
paar vingers op een pakkende manier in de
lucht te zien vliegen, of zelfs een hoofd! De
meeste menschen verliezen hun hoofd op een
"veel minder interessante manier, en na veel
minder spanning. En wat geurtjes aangaat,
Alan, ik vereer ze. Werkelijk, ik voel me
bepaald vroolijk worden als ik die lucht van
die aanbiddelijke zwavelwaterstof onder mijn
Deenschen neus krijg. En wat architectuur
betreft, ik kan den heelen dag luisteren naar
alles wat je over dit onderwerp te zeggen
hebt. Ik ben blij, dat je architect wordt;
werkelijk, je kunt met eenig zelf-respect niets
anders worden, sinds je naar je vaders held,
Alan de Walsingham, gedoopt werd. Maar
luister, wanneer je er niet in slaagt een kathe-
draal te bouwen, precies zoo mooi als Ely,
dan schrap ik je van mijn lijst van bezoeken.
Ziedaar. Nu weet je wat je van de ouwe
Knutty te verwachten hebt."

Zij hield niet van het sombere salon. Zij
voelde zich veel meerthuis in het laboratorium

en zelfs in de donkere kamer waar Alan haar
soms heen lokte. En soms haalde hij haar tot
een wandeling over, wat een groote concessie
was; want Knutty had het land aan wandelen.
Zij beweerde altijd dat het de uitvinding vao
den duivel was.

Zij won hem inderdaadheelemaal voor zich,
en toen beproefde zij bij stukjes en beetjes
uit te visschen, wat zijn juiste gevoelens ten
opzichte van zijn vader waren. Hij hield
zonder twijfel van zijn vader, maar er was
iets dat hem hinderde; iets dat moest worden
opgehelderd ; en uit Clifford's zinspelingen op
zijn eigen vrees dat de jongen zich van hem
zou atkeeren, maakte Knutty op, dat de vader
ook bewust was van een verandering in de
houding van zijn zoon. Wat het ook was,
het mocht geen grooter omvang aannemen.

Zij wist eigenlijk niet goed wat zij met die
twee doen moest. Soms dacht zij dat het voor
beiden beter zou zijn een poosje gescheiden
te worden, en dan weer geloofde zij, dat het
beter voor hen zou zijn elkaar dadelijk
volledige opheldering te geven.

Op zekeren morgen verstrekte Alan'svreemd
gedrag tegenoverzijn vader haar in demeening,
dat haar twee ijsbergen in nauwer contact
met elkaar moesten gebracht worden, voordat
zij in verschillende richtingen van de Pool-
streken wegdreven, waar zij misschien nooit
weer bij elkaar zouden komen.

Met groote inspanning kreeg zij Alan ten
slotte zoover, dat hij over zijn moeder sprak,,
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Eindelijk is heden door de Tweede Kamer dt

eerste lezing van 't wetsontwerp nopens het
Hooger Onderwijs

ten einde gebracht.
Men was Vrijdag blijven steken in 'tart., dat

de subsidies en de Rijksbeurzen voor de bijzondere
universiteiten regelt.

Om er duidelijk 't principieele uit te lichten —want de Min. v. Binnenl. Zaken, de HeerKuyper,
wilde het beginsel van subsidieering in het alge-
meen niet praejudicieeren, — had hij het woord
»subsidie« in »tegemoetkoming» veranderd en van
de beurzen een afzonderlijk artikel gemaakt.En
dat bleek precies voldoende om de heeren De
Savornin Lohman en Van Idginga, dieprincipieel
tegen subsidie waren, vóór dit artikel te winnen 1
De Heer Lohman vond de subsidie-vraag van
meer beteekenis dan deefeetus civilis; bij 't laatste
is de wetenschappelijke waarde van openbare
en bijzondere instellingen in 't spel; zij moeten
niet gelijksoortig zijn, maar gelijke waarborgen
geven; en is dat zoo — dan mag er geen be-
voorrechting zijn; bij 't subsidie rijst de vraag
of ze gelijksoortig en dus ook gelijk moeten zijn;
wanneer ze gelijksoortig waren, zou er nog geen
reden zijn om met Staatsgeld naast de Rijks-
en Amsterdamsche gemeente-universiteiten er
nog meerderen in stand te houden. Maar zqn
ze niet gelijksoortig, dan wordt subsidie onbillijk.
Daargelaten nu wat spr. zelf had ondervonden,
ontkende hij dat ze gelijksoortig zijn. Nn zegt
de Min.: ik vraag ook geen subsidie —en hij
laat 't woord varen. Doch dat was aanvankelijk
anders; toen stond de bijdrage, hier voorgesteld,
wel degelijk met 't beginsel van subsidieering in
verband. Daartegen nu kwam hij op. Het gaat
niet aan om, op grond, dat de vrij beid van het
H. Ond. is erkend, ook door Staatsgelden gelegen-
heid te geven van die vrijheid gebruik temaken;
de Staat zorgt ook niet voor lokalen voor hen,
die van 't recht van vergadering gebruik willen
maken. Evenmin is 't argument afdoende, dat de
openbare universiteiten modernistisch zijn en men
daartegenover, ter wille van de vrijheid Christe-
lijke instellingen moet steunen; spr. ontkende
die eenzijdigheid van de openbare universiteiten
wel niet, maar het ligt niet op denweg van den
Staat om tusschen indifferente en principieele
wetenschap te kiezen; de Staat heeft geen con-
currentie te scheppenop 't gebied derpropaganda.

Men zou na dit alles meenen, dat de spreker
nooit vóór 't artikel zou stemmen. Toch niet.
Het thans door den Min. uitgedachte standpunt
was juister. De Min. had op loyale wijze aan de



en toen kwamen er enkele dingen van zijn
verdriet los: Het speet hem zoo erg, dat hij
aan zijne moeder verteld had dat hij wist,
hoe ongelukkig zijn vader en zij samen waren;
hij had er zoon berouw van gezegd te hebben,
dat het allemaal haar schuld was.

„Vooral als ik er aan denk, dat dit de laatste
woorden waren, die ik ooit tegen haar sprak,*
zeide hij, bijna snikkend.

Hij zeide niet dat hij het zijn vader verweet
hem over zijne voorgenomen scheiding te
hebben gesproken, maar hij herhaaldetelkens:

„Als ik 't maar niet geweten had, als ik
't maar niet geweten had!*

En natuurlijk zeide hij in zijn hart:
j,Als vader het mij maar niet verteld had,

als hij 't me maar niet verteld had!"
Knutty luisterde en voelde medelijden met

den jongen en ook met zijn vader. Clifford
had zijn kind gegriefd, daar was geen twijfel
aan. En alleen de hand, die de wond slaat,
kan de genezing brengen — als menschen van
elkaar houden. Nochtans pleitte zij voor den
man; voor hem die zijn zoon, van wien hij
hield, onrecht had gedaan.

„Je ziet, kjaere," zeide zij, „dat je vader
heel ongelukkig is. Hij zou zijn heele leven
er voor willen geven om 't je niet verteld te
hebben. En je weet dat hij heel goed voor
je moeder was — heel lief, en dat hij erg
lijdt onder haar tragischen dood. Het is een
harde tijd voor hem. En alshü naar ioukijkt.

herinnert hij zich dat hij jou de dingen ook
moeilijk gemaakt heeft; en dat vermeerdert
zijn verdriet natuurlijk. En hij ziet er ziek
uit. Niemand behalve jij kan hem troosten.
Zijn arme oude Knutty is hem nu van geen
nut meer. Ze is 't nu voor niemand meer —
ze is te oud en te dom.*

„O, Knutty, je weet dat je niet dom bent,"
zei Alan verontwaardigd. „Wel, jeweet akelig
veel van allerlei soort van dingen-*- en akelig
veel van chemie; vader zegt het. En hij vindt
je niet van geen n.nt; want het eerste wathij
zei, was: „We moeten om Knutty schrijven."

Fröken Knndsgaard sloot haar oogen een
oogenblik om enkele tranen terug te dringen.
Deze woorden waren van veelbeteekenis voor
haar. Toen zij haar oogen weer opende, Was
er een schittering en geenspoor van tranen in.

„Misschien ben ik toch niet zoo dom," zei
zij. „Ik vergat, dat ik iets van chemie afwist!
Niet dat ik er iets van weet, maar ik kan er
over mee praten! In elk geval, het komt op
hetzelfde neer. Ea misschien ben ik ook niet
zoo nutteloos, als ,ik jou dóe begrijpen hoe
hij geleden heeft èn hoe treurig hij is, en hoe
jij alleen hem helpen kunt. Hij heeft alleen
jou. Praat met hem, kjaere. Vertel hem alles
wat je denkt. Verdrijf elke gedachte die geen
vriendschap is. Entrek nuouweKnutty uit haar
stoel op. Zoo is 't goed.Mange Tak*) Nuga ik

*} Dank ie Wel.

wat rusten, ik ben slaperig, Alan. Het is van
de atmosfeer in de donkere kamer. Zeg je
vader, dat ik een goèien Deenschendut in het
sombere salon ga doen, en niemand mag me
storen, tenzij het is orü 't een of ander plan
omtrent de reis naar Japan te vertellen.*

Op deze manier trok Fröken Knudsgaard
zich haastig terug; want zij had Clifïord's
stem buiten gehoord, en zij wilde haar twee
ijsbergen met elkaar alleen laten.

„Bij het „waard van St.-Olaf, ik ben erg,*
moe," zeide zij tot zich zelf, toen zij op de
sofa in het salon lag. „Pool-expedities zijn
uitputtende reizeD. In elk geval, ik kon mijn
arme ijsbergen toch niet in den steekgelaten
hebben."

Knutty gaapte en gaapte, en staarde toen
naar Marianne's portret dat tegenoverhaar hing.

„Ik heb nooit van die vrouw gehouden,*
dacht zij. „Mooi maar onbeduidend. Juist de
verkeerde aura voor Clifford. Wat een geluk
dat zij gestorven is. Ik kan niet helpen, dat
ik 't zeggen moet, hoewel ik mij er natuur-
lijk over schamen zou alsik een braaf mensch
was, wat ik, den hemel zij dank, niet ben!
Ak, die Marianne! En net iets voor hare
zelfzuchtigheid om op die manier te sterven,
en mijn teerhartigen Clifford gebroken achter
te laten. N&, die Engelsche menschen, hoe
ruw en meedoogenloos zijn ze! En toch houdt
ik van hen, en van Engeland ook. Als Ejnar
en Gerda kwamen en hier lang genoegbleven,

zouden ze ook van Engeland houden, enniet
boos op hun oude tante zijn, omdat ze zoo
gesteld is op dat slechte land. Ach, de strijd,
dien ik voor Engeland heb te voeren I Ik
hoorde er de orde van St.-George voor te
krijgen. Ja, ja, en ik moet er aan denken die
mosplanten aan Ejnar te zenden. Wat zal hij
er blij mee zijn! En Gerda ook. Ik zie den
botanischen glimlach op hun lieve gezichten.
Lieve, levend-doode planten, allebei !"

En Knutty sliep in, en droomde wonder-
lijk van mosplanten, die zij in ijsbergenvond,
en van haar neef Ejnar, den botanicus, en
Gerda zijn vrouw, en hoe zij naar Engeland
kwamen en kennis maakten met het bestuur
van de Kew Gardens.

„Kijk nou, ik heb 't wel gezegd,* zei
Knutty triomfantelijk, „ik heb 't wel gezegd
dat het bestuur van de Kew Gardens jullie
niet zou beleedigen als er een kwartier om
was. Na het eerste kwartier, wanneer zij van
den schrik van vreemdelingen te ontvangen
bekomen zijn, zullen zij verrukt zijn jullie te
zien, en er in toestemmen enkele specimina
te ruilen. Ik ken ze — dat lieve, trotsche,
onbeleefde volk! Je moet alleen leeren hoe
men ze bij meters loswikkelt uit hunbureau-
sleur. Ik stem toe dat het tijd kost I Ikbeken
dat, Ejnar."

{Wordt vervolgd).

principieele Hooger Onderwijs-partij gelegenheid
gegeven aan de openbare universiteiten invloed
te oefenen door bijzondere leerstoelen. Doch
nu daarvoor de lokalen worden beschikbaar ge-
steld, vordert ook de rechtsgelijkheid voor dege-
nen, die langs den weg van eigen instellingen
't doel wilden bereiken, lokalen te geven. En
nu men aan het subsidie — nog wel tijdelijk,
voor 25 jaren — dit karakter geeft en als daarna
de bijzondere leerstoelen niet meer noodig
blijken ook 't subsidie terugneemt had spr. er
vrede meê.

Ook de Heer Van Idsingu, die in zooverre
geheel met den Heer Van Karnebeek instemde,
erkende, dat de bijzondere leerstoelen niet als
wapen inden strijd tusschenopenbaar enbijzonder
H. Ond., maar als aanvulling en verbetering van
het eerste waren te beschouwen. Het geven van
lokalendaarvoorkon dus —hijgaf 't toe—geenrecht
geven op subsidie voor de bijz. instellingen. Doch
deze spr. meende, dat, nu men eenmaal bij de bij-
zondere gymnasia 't beginsel van subsidie had
aanvaard, er geen reden was om het hier te
weigeren. Liever had hij het niet en beter ware
het de bepaling geheel te schrappen. Want de
verandering van de woorden — dat stemde hij
den Heer Van Karnebeek toe — was niet van
eenige beteekenis. De genoemde spr. bracht de
quaestie tot deze eenvoudige stelling terug, dat
men den Staat ’lOO,OOO aan elke bijzondere
instelling van H. Ond.,die het vroegen ervolgens
de. bepalingen dezer wet aanspraak op maken
kan, wil doen uitkeeren, opdat hij gebruik kunne
maken van zijn onbetwistbaarrecht om bijzondere
hoogleeraren aan de openbare universiteiten te
doen optreden. Dat nu. keurde hij af; de bij-
zondere leerstoelen waren in zijn oog geheel los
van het bijzonder H. O. Om de gezondepractijk
onzer constitutionneele instellingen en de waar-
digheid der Reg., ontraadde hij dezen weg op
te gaan en zijdelings subsidie te geven, waar
men zegt principieel er niet over te willen
beslissen.

Ten aanzien van de beurzen verklaarde de
Heer Van Idsinga, dat dit geen subsidies zijn;
spr. zou ze bij alle universiteiten willen afschaffen
en uitsluitend voor de Technische Hoogeschool
willen bestemmen; maar gaf men ze aan' de
openbanj universiteiten, dan ook aan debijzondere.

De HeerHeemskerk meendeook, dat hier nietover
subsidie aan de bijzondere universiteiten beslist
wordt. Hij, tegenstander van^ alle Staats- en
voorstander van uitsluitend vrije universiteiten
met 'Staatshulp, gaf toe, dat dit stelsel niet zoo
spoedig is te verwezenlijken; hij erkende ook,
dat de Staats-universiteiten niet per sê rati-
onalistisch behoeven te zijn, zoodat ook niet
door subsidie verweer van de bijzondere uni-
versiteiten mogelijk behoefde te worden ge-
maakt. Hij ontkende dan ook, dat het voor de
bestaande Vrije Universiteit een levensbelang
was de ’ 100,000 in 25 jaren te ontvangen; het
was hem onverschillig om het geld. Maar het
ging om een poging tot billijke gelijke behande-
ling, in 't belang der vrije ontwikkeling van het
bijzonder H. O. En daarom was 't spr. vooral te
doen. Daarom ook was de meerderheid der
Comm. van Voorbereiding vóór het gewijzigd art.

De Minister kwam ook nog nader verzekeren
dat er van beslissing over 't subsidie-beginsel
geen sprake was. Nu ja, in den grond der zaak
is elke tegemoetkoming subsidie, maar de eigen-
lijke subsidieering van het bijz. H. O. (gelijk 't
Midd. en Lager) zou niet een kleinigheid, maar
tonnen gouds eischen voor oprichting en instand-
houding der instellingen. De Min. beoogde met
dit voorstel zelfs niet een eersten bescheiden
stap in de richting van dergelijk wezenlijk sub-
sidie. Maar wat dan. De bijzondere instellingen
van H. O. zijn zwakke planten, die moeilijk tot
ontwikkeling komen; nu zal er voor die ontwik-
keling ongetwijfeld een belemmering te meer
liggen in de bijzondere leerstoelen aan de open-
bare universiteiten; geeft men deze lokalen,
gebruik van hulpmiddelen en laboratoria, dan
is het evenwicht verbroken en dient men om de
rechtsgelijkheid de zwakke plant het leven niet
nog meer te bemoeilijken. Dat was 't doel, niet
om aan eenige instelling, een profijt je te ver-
schaffen ; een profijt trouwens, waarop de Heer
Heemskerk, als curator, verklaarde dat de instel-
ling niet gesteld is, althans dat ze er niet meê
staat of valt.

Ten opzichte van de beurzen, die ook volgens
den Min. geheel los zijn van de subsidie-vraag,
betoogde hij, dat, als de Staat denplicht erkent
om onvermogende jongelieden van aanleg in hun
studiën te steunen, hij ze ook in de te volgen
richting geen dwang mag opleggen. Er was voor
die beurzen aan de bijzondere universiteiten te
meer aanleiding, omdat door de openbare pro-
motie en dissertaties ook voor de juristen de
studie er langer en duurder is.

Na nog eenig debat werd 't art. hierop zonder
stemming — vreemd genoeg 1 — goedgekeurd.

Een nieuwe bepaling, door de Reg. voorgesteld
om de aanwijzing van de bijzondere universiteit
voor dé uitoefening van den effectus civilis na
25 öf 50 jaren in te trekken als niet daarna
vier of vijf faculteiten met ten minste 3 profes-
soren zijn bereikt, vond nog al bestrijding.

Van verschillende kanten, van de zijde des
hh. Van Idsinga, omdat hij den effectus civilis had
verdedigd voor een instelling met drie facultei-
ten en dus na 25 en 50 jaren de intrekking van
't uitgeoefend recht een onverdedigbare hard-
heid achtte; van den kant van de heeren Bos
en R'óéll, omdat door deze bepaling deOppositie
word in 't gelijk gesteld, die alleen aan een in-
stelling met vijf behoorlijk bezette faculteiten
de wetenschappelijke waarde toekende, noodig
voor de uitoefening van den effectus civilis. .Het
was niet te verdedigen om een instelling, die
25 of 50 jaren rechten had uitgeoefend, daarna
te vermoorden; wat dan eisch is, is het ook nu.
Is het thans overbodig, dan is dat ook over. 25
en 50 jaren 't geval.

Doch — tegenover de bestrijding vond 't art.
toch ook verdediging. De Heer Schokking zag in
de wijziging' een groote verbetering; want nu is
't duidelijk dat de drie faculteiten slechts een
minimum-eisch is' voor de verkrijging der rechts-
gelijkheid .van de examen-commissie uit. de vrije
universiteiten.En zoo was danookdebedoeling van
den Min.: vijf faculteiten moet 't ideaal zijn, maar
een universiteitmet drie faculteiten wordteenvou-
dig erkend als «op den groei» ingesteld. Voor dea
duur van dien groei had. hij nu een termijn in
de wet opgenomen; aan de wetenschappelijke
waarde van een universiteit doet 't getal facul-
teiten niet

af,:

men heeft 't erkend — ook ten
opzichte van de vaak gesmade Vrije Universi-
teit; de mannen, die daar als examinatoren.op-
treden, zijn uit wetenschappelijk oogpunt erkend;
en de drang naar uitbreiding der faculteiten lag
in de potentieele, meer dan in deactueéle kracht
der instellingen. Men' behoefde zich dan ook
over de intrekking der aanwijzing na 25 of 50
jaren niet te verontrusten; de groei zal komen.
De Min. bleef daarvan steeds overtuigd en was
dan ook door deze wijziging in de lijn gebleven,
die hij van den aanvang af had getrokken.

Nadat de Heer 1 Heenisleerh de 'zeer belangrijke
concessie, in -de- wijziging gelegen, namens de
nieerderheid der Oommissie had verdedigd en
met den Min. had betwist dat in die wijziging
een rechtvaardiging lag van de gevoerde op-
positie, — wat de Heer Röell vooral nog nader
volhield — werd .. ook deze bepaling der, wet
zónder stemming goedgekeurd.

Tegen de uitsluiting van de hoogleeraren der
theol. faculteit bij de beslissing over de toeken-
ning van doctorale graden met effectus civilis
kwam de Heer Roéssingh nader op; hij noemde
dat een odium Üieologicum; de Heer Schokking
vond 't wel eenige verbetering, maar in den
vorm toch ook niet gelukkig. De Minister echter
hield vol,dat 't niet aanging hen, die niet door
de Reg. zijn aangewezen als bevoegd om uit te
maken, wie als theologen geschikt zijn — en
dat kon geen Minister op zich nemen — mee
te laten oordcelen over de toekenning van de
doctorale graden. Na nog eenig debat werd; ook
dit onderdeel aangenomen. .

Tusschen de .heeren. Nolens en .Röell werd
daarop van gedachten gewisseld óver de nood-
zakelijkheid eener overgangsbepaling, om, tegen-
over 't verbod van gemeentelijke subsidiën aan
bijzondere gymnasia, althans de reeds in den.
vorm van gebouwen toegekenden steun bij de
wet te gedoogen. -In dien zin beaamde de lieer
Rüell, dat een verzachting wenschelijk kon zijn
en de Minister nam — met goedkeuring dei-
Commissie— een amend. in dien geest over.

■

Hiermee liep 't debat ten einde. Al de overige
artikelen werden goedgekeurd.

Bepaald is, dat de- eindslemming over de wét,
na tweede lezing, Donderdag 24 Maart zal
plaats hebben, 's morgens te 11 uur.

De Kamer heeft in den namiddag nog eenige
kleine ontwerpen afgedaan .— zonder debat of
stemming.

Bij 't ontwerp tot wijziging 'der Artsenwet gaf
de Heer Pompe van Meerdervoort, rapport uit-
brengende over eenige adressen, de Reg. een
wenk naar aanleiding van 't bij een dier adres-
sen overleggen van een geheim stuk — de aan-
teekeningen van een examen, met opgaaf van
de door eiken candidaat voor ieder vak ver-
kregen' punten. De Minister keurde dat mis-
bruik sterk af en zou er onderzoek naar instellen.

De bekrachtiging van een wijziging der.tol-
heffing voor het gebruik der kunstwegen in
Groningen en de wijziging van artt. 154, 178 en
228 Wetb. van Kooph. (uitsluitingvan Zondagen
en daarmee gelijkgestelde dagen voor protest
van wissels) werden mede aangenomen, nadat '
de Heer De Ridder op enkeleanderewenschelijke
uitbreidingen had gewezen in hetzelfde verband,
uitbreidingen, die de Minister van Justitie, de.

Heer Loeff, ook goedkeurde maar verschoof
totdat . over het karakter der te verwachten
Zondagswet zal zijn beslist.

Op voorstel van den Heer Fock werd in het
artikel nog een redactie-wijziging aangebracht.

Ten slotte zijn de naturalisatiën aangenomen
van de volgende personen: G. H. Arnt, timmer-
man te Amsterdam; J. F. Hondius, tijd. com-
mies bij de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen ;
P. L. A. Dressen, koopman te Amsterdam; L.
G. Oi Peeters, ambtenaar S. Spoorw. te Dordrecht;
H. van de Poll, te 's-Gravenhage; F. C. A. M.
Theissing, koopman te Utrecht; C. E. D. Hetzel,
procuratie-houder te Rotterdam ; F. E. L. Mager-
kordt, koffiehuishouder te Enschedé ; R. A. ten
Have, graanhandelaar te Groningen; A. Aquilar
y

Obea,

zonder beroep te 's-Gravenhage; W. J.
Thate, grondeigenaar te Vorden; P. W. Merkes,
leeraar aan ■ het Geref. Gymnasium te Amster-
dam; G. A. Mögle,. photograaf te 's-Gravenhage;
E. Loterijman, zonder beroep te Amsterdam: J.
.7. A. G. Peeters, arts te Weert; E. R. Tronchet,
tijd. waarn. ambt; bij de in- en uitvoerrechten
en ace. te Bwool (Res. Menado); E. O. R. H.
Farwerck, manufacturier en koopman te Amster-
dam, en J. J. C. Voss, koopman aldaar.

Morgen te 11 uur is de interpellatie-Drucker
(de zaak-Lindeman) aan de orde. Daarna de
interpellatie-Mees (Rotterd. Waterweg) en. ver-
volgens — hiertoe is heden besloten — de wets-
ontwerpen tot aanvulling, en verhooging van
Hoofdstuk IV der begrooting voor 1904 en de
onteigeningen voor den electrischen spoorweg
Rotterdam—Den Haag—Soheveningen en voor
de spoorwegen Ouddörp—Ooltgensplaat en
Mechelen—Terneuzen.

De Heer Röell drong er, met 't oog op's lands
kas, op aan, om ook de aanvulling van de Wet
op de Vermogensbelasting nog af te doen. De
Voorzitter vreesde dat er geen tijd voor zou over-
blijven, maar hij wilde 't nader overwegen en
het met de Centrale Sectie bespreken.

UIT DE STAATS-COURANT.
Bij Kon. besluitis aan C. P.van der Wiele

op zijn verzoek, met 1 April e, k., eervol ontslag
verleend als commissaris van politie te Amsterdam.

Ingetrokken is de benoeming van den ontvanger
der directe belastingen en accijnzen, P. Broeksmit, te
Maarsen c. a., tot ontvanger derzelfde middelen te
Lisse c. a., met bevestiging in zijne tegenwoordige
betrekking als ontvanger te Maarsen c. a.

Aan den luitenant ter.zee 2e kl. J. A. M. J.Bereüa
is eervol ontslag uit den zeedienst verleend, onder
toekenning van pensioen ’ 1157 's jaars.

-Bij den rnarinestoomvaartdienst zijn met 15Maart:
bevorderd tot officier-machinist le kl. de officieren-
machinist 2e kl. 8. Bakker, B. de Groot en S. Taaie;— én benoemd tot officier-machinist 2e kl. de hoofd-
machinisten le kl. <?. P. F. Munnik, J. Versclioor, J.
EoUmark van Dijkerhof en D.'Klaiinga. (Herplaatsing
Wegens misstelling in de St.-Ct.]).

Met ingang van 14 Maart jl. is E. Altink, vast
werkman aan 's Rijks Munt. te Utrecht, eervol uit
'sRijks dienst ontslagen.

De. Ministers van.Marine, van Oorlog
en Koloniën geven deze week geen audiëntie.

De arrondissemènts-rechtbank teHee-
renveen heeft ter vervulling van de vacature van
kantonrechter te Lemmer, opgemaakt de volgende
alphabetische lijst van aanbeveling: Mr. F. Beudeker,
Mr. J. van Gilse en Mr. J. H. ten Bokkel Huinink,
griffiers bij de kantongerechten te Helmond, te Emmen
en te Harlingen.

Ingevolge Kon. besluit van 15 Februari
j. 1. wordt Hr. Ms. pantserschip Hertog Hendrik met
22 Maart a. ,s. te Wllemsoord in dienst gesteld.

Het bevel over dien bodem is bij datzelfdebesluit,
met genoemden datum, opgedragen aan denkapitein
ter.zee A. H. Hoekwater.

Voorts worden met 22 Maart daar aan boord ge-
plaatst : de kapitein-luitenant ter zee W. Naudin ten

Cate,

als eerste-officier; — de luitenants terzeelekl.
R. W. G. van Bleyswijk Ris en P. A. Bik: — de lui-
tenants ter zee 2e kl. Jhr. H. K. B. Rendorp, O. J. J.
Beynen, E. A. W. van Riemsdijk, J. A. Vjnk en A.
ten Broecke Hoekstra; — de luitenant ter zee 2e kl.
bij de Kon. Nederlandsche Marine-Reserve J. R. Schol-
ten

;

— de officier van gezondheid le kl. A. C. F. R.
Ockerse; — de officier van administratie le kl. A. W.
yan den Worm; — de officier-machinist 2e kl. S.
Bakker en de 2e-luitenant der mariniers R. G. A.
fc'chreiner.

Rijks -Verz ekeringbank. — Totdeaudiën ie
van den Minister van Binnenlandsche Zaken op aan-
staanden Zaterdag kan in zake sollicitatiennaar
de onderscheidene betrekkingen bij de Rijksverzeke-
ringbanfe niemand worden toegelaten.

Het getal van deze sollicitatien, dat nu reeds meer

dan vierduizend bedraagt, maakt dit volstrekt
onmogelijk.

Valsche muntbiljetten. — De Minister
van Financiën brengt ter kennis, dat twee
valsche muntbiljetten van ’lOzijn aan-
getroffen, beide genummerd K R 5698 (laatste
model) en voorzien van de handteekeningen
»Pierson« en gMoenst.

De valsche biljetten zijn o. a. te herkennen,
doordat het papier geen watermerkbevat, terwijl
aan de achterzijde het in rooden ofblauwen inkt
gedrukte controle-nummer en de verwijzing naar
de wet van 27 April 1884 (St.bl. No. 98) ont-
breken. Bovendien is de achterzijde flets en ont-
breekt het guillocheerwerk bijna geheel.

Rijksmiddelen.
De opbrengst der Rijksmiddelen in de maand

Februari jl. heeft bedragen f 9,078,663.261, zijnde
’340,618.84*} meer dan inFebr. 1903 en ’3,006,903.74;}
minder dan '/ia der raming.

Sedert 1 Januari was de opbrengst ’ 18,522,939.87,
zijnde ’ 367,386.14 minder dan in hetzelfde tijdperk
van 1903 en ’5,648,194.15 minder dan s/,a derraming.

Eene vergelijking van deze maand Febr. met die
van 1903 doet zienj

1904. 1903.
Grondbelasting ’ 304,122.63 ’ 270,169.02
Personeel „ 66,664.911 „ 46,107.954.
Belasting op bedrij fs-

en andere inkomsten '„ 217,885.38 „ 165,543.15
Vermogensbelasting „ 150,505.3_i„ 143,277.45
Recht op de mijnen „ — „ —Invoerrechten „ 1,015,828.051 956,069.79
Formaatzegel „ 2,031.521 „ 1,953.22*
Accijns suiker „ 1,411,067.68 „ 1,163,983.24„ wijn „ 27,345.73 „ 3i,820.04„ gedistilleerd „ 2,076,509.49 „ 2,193,754.41

zout „ 152,732.321,, 139,118.20*„ bier en azijn „ 111,479.14 105,560.24„ geslacht „ 301,504.384. „ 311,353.60
Waarborg enbelasting
op goudenen zilveren
werken „ 30,123.06 „ 30,115.04

Essaailoon „ 68.291,, 67.23
Zegelrechten „ 305,865.50 „ 345,313.25
Registratierechten „ 529,879.831,, 622,705.71*
Hypotheekrechten „ 56,958.49 „ 65,914.17*.
Successierechten „ 743,553.091,, 696,537.45
Domeinen „ 62,478.751-,, 62,265.49
Posterijen „ 975,172.76},, 876,893.45
Rijkstelegraaf „ 189,800.00 „ 186,000.00
Staatsloterij „ 171,282.951, 167,996.34
Akten voor jacht en
visscherij - 130.00 „ 144.00

Loodsgelden „ 175,673.931,, 154,381.951
Totaal-generaal ’ 9,078,663.264y 8,738,044.42

In eèn bijvoegsel tot de Bt.-Ct. No. 64
wordt medegedeeld eenoverzichtvan departgenruwe
suiker en basterd, gedurende demaand Februari 1904
op het gehalte onderzocht in het laboratorium van
het bestuur der accijnzen te Amsterdam.

Gr iekeh 1an d. r- De Minister van Buitenland-
sche Zaken brengt ter kennis van handelaren en
fabrikanten, met verwijzing naar de aankondiging,
voorkomende in de St.-Ct. van 9 Maart jl., dat de
daarin genoemde M. Pino, blijkens mededeelingvan
den Zaakgelastigde en Consul-generaal te Athene,
uit Griekenland gevlucht is, na door het correction-
neele gerechtshof te Athene tot eene geldboete ver-
oordeeld te zijn.

Kamers van Arbeid. — Bij Min. beschik-
king van 15 Maart jl. is het model I, vastgesteld
bij beschikking van den Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid, van 18 April 1898, no. 211,
afdeeling Arbeid en Fabriekswezen, alsmede het
model 11, vastgesteld bij beschikkingvandenMinister
van Binnenlandsche Zaken, van 10 Februari 1902,
la. F, afdeeling Arbeid, aangevuld met het volgende:

WAARSCHUWING.
Krachtens het Kiesreglement voor de Kamers van

Arbeid (Kon. besluit van 6 Januari 1898, St.bl. No.20)
moet dit formulier tijdig worden ingevuld en aaa
burgemeester en wethouders worden ingezondeD.

Niet-nakomiug van deze verplichting wordt inge*
volge art. 42 van de Wet op de Kamers van Arbeid
(wet van 2 Mei 1897, St.bl. no. 141) gestraft met
hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geld-
boete van ten hoogste vijf-en-zeventig gulden.

STADSNIEUWS
De bestrijding van Lupus.

Voor een talrijk gezelschap geneeskundigen, onder
wie enkele hoogleeraren, allen leden en genoodigden
van het Genootschap tot Bevordering van Heel- en Ver-
loskunde, heeft gisteravond in den Huize Boer Dr. C.
W. Bollaan, uit Rotterdam, eene voordracht gehou-
den over de verschillende methoden, waarmedeLupus
bestredenkan worden.

De spreker, die zich in de laatste jaren, zooals be-
kend is, onvermoeid bezighoudt met den strijd tegen
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deze vreeselijke ziekte, deed eenige zeer belangwek-
kende mededeelingen over zijne ervaringen.

Allereerst onderwierp hij de behandeling vanLupus
met K-stralen aau eene beschouwing. Gunstige resul-
taten zijn hiermede bij tal van patiënten bereikt,
doch 't is ook vaak voorgekomen, dat de na de be-
handeling overblijvende knobbeltjes op deLupus-plek
neiging vertoonden tot eene herhaling van de ziekte.
De Röntgen-behandeling is iets goedkooper dan de
Finsen-methode, doch blijft ook kostbaar. Spr. acht
't het beste bij ernstige gevallen, wanneer de Lupus-
pfekken op de huid zeer uitgebreid zijn, allereerst
de Röntgen-methode toe te passen, om daarna de
na-behandeling aan te vangen met de Finsen-
methode. Evenwel oordeelt spr. niet zoo gunstig over
de eerstgenoemde methode, als velen zijner collega's
doen in woord en schrift. Er. is dikwijls een duide-
lijk zichtbare reactie te constateeren, wat z. i. ge-
vaarlijk is. Langzaam tot het doel te geraken, acht
Dr. Bollaan daarom meer gewenscht.

De.spreker wees er.op, dat de drie licbt-methoden,
(K-stralen, Radium- en Finsen-methode) ongeveer
gelijktijdig ontdekt zijn.

De radium-stra.len zijn andere dan gewone stralen.
Zij zijn niet gebroken en gereflecteerd. Er bestaan
gelijksoortige stoffen als radium, o. a.: torium,
circonium, poliurn, barium, actinium en eerium. Het
radium evenwel is de meest werkzame stof. .Wie
radium ziet, zoil niet kunnen gelooven, dat het zulke
doordringende lichtbundels kan uitzenden. Met het
radium zelf — in erts-toestand — is voorde therapie
niets aan te vangen. Het afscheiden is hoogst moeilijk
en. kostbaar. Uit 1000 K.G. erts wordt ongeveer
100 m.G. zuiver radium gehaald. Een eigenaardige
eigenschap er van is, dat 't de luchtvoor electriciteit
geleidend maakt en tevens voorwerpen, dieelectrisch
geladen zrjn, wederom ontlaadt. Bovendien zijn er
tal van stoffen radio-actief, d. w. z. dat die stoffen,
wanneer ze.met radium in contact komen, een bron
worden van nieuwe stralen.. Radium werkt op de gezonde huid min of meer
nadeelig in, evenals op ziek weefsel. De stof heeft
ook nog de eigenschap, gestadig warmte te ontwik-
kelen.

De prijs van het radium is nog verbazend hoog
(/2,0C0,000 het K.G.). De inwerking ervan bepaalt
Bich niet alleen tot de huid, maar ook tot de groote
üenuwen-centra in het menschelijk lichaam. Spr.
gelooft niet, dat het radium de K-stralen- en Finsen-
methode zal verdringen.

Dr. Bollaan stelde zijn aandachtig luisterend gehoor
in de gelegenheid, toen de zaal bijna volkomen donker
gemaakt was, het licht te aanschouwen, dat 5 m.G.
radium verspreidt. De aanwezigen zagen toen tevens,
dat deze geringe ' hoeveelheid lichtgevende plekken
bracht op een met phosphorns bestrekenraampje.
Bovendien toonde de spreker, dat het licht van deze
5 m.G. door een Rijksdaalder dringt. Een lichtbeeld
gaf hierna eenige. voorwerpen, die behandeld waren
(Het K-stralen en radium. Van een menschelijkehand,
waar K-stralen doorgedrongenwaren, aanschouwde
men duidelijk het skelet. Het resultaat van dezelfde
proef met radium-stralen, ook op het doek gebracht,
bewees, dat deze stralen niet zoo sterk doordrin-
gend zijn.

Dr. Bollaan is overtuigd, dat het radium voor de
bestrijding van Lupus geschikt is. Bij patiënten, op
Wie de Finsen-methode weinig baatte, was na acht
behandelingen merkbare beterschap te constateeren.

Ten slotte hield Dr. Bollaan een uitvoerig betoog

over de Finsen-therapie, waarbij hij eenige toestellen
demonstreerde en de werking daarvan nader ver-
klaarde.

De lichtbeelden gaven de behandeling van de pa-
tiënten te aanschouwen in de Finsen-inrichting te
Kopenhagen en in die van Dr. Beilaan te Rotterdam.
De talrijke portretten van de lijders en lijderessen
aan de vreeselijke ziekte, vóór en na de behandeling,
wezen op de werkelijk zeer prachtige resultaten. Bij
het zien daarvan gaven de aanwezige medici door
applaus hunne bewondering er over te kennen.

De spreker' deelde nog mede, dat Finsen 407 van
een 800-tal patiënten, die lange jarengeledenbadden
aan de ziekte, heeft genezen. De resultaten van ziine
behandeling worden met den dag beter. In den aan-
vang had ieder der eerste honderd patiënten pl.m.
129 behandelingen noodig. Bij de achtste honderd
daalde dit cijfer tot 59. Finsen heeft dit toegeschreven
aan het gebruik van electrisch licht (booglicht) voor
zijne geneeswijze. Zooals bekend is, word door hem
m de eerste jaren het zonlicht steeds gebezigd.

Aan het einde van zijne interessante voordracht
wees spr. er nog op, dat hier te lande — wat de
aanwezigen op de lichtbeelden dadelijk aanschouwd
hadden — zeerernstigegevallenvanLupus voorkomen
en hij hoopte, dat de Staat niet achterwege zal
blijven om de bestrijding te helpen bevorderen. Spr.
uitte dan ook : den weüsch, dat brj de volgende
Begrooting eeue belangrijke som uitgetrokken zal
worden, opdat het kleine Nederland niet aehterblrjve
bij het kleine Denemarken. Daar kreeg Finsendadelijk
de beschikking over 2x140.000 Kr. en jaarlijks wordt
nog gemiddeld25.000Mark ter zijner dispositiegesteld.

Dr. Bollaans voordracht werd luide toegejuicht,
waarna de voorzitter de vergaderingmet een woord
van dank sloot.

In de Dinsdag gehouden veiling van
antiquiteiten, onder leiding van den Heer Schulman,
in »De Brakke Grond« werden o.a. de volgende hooge
prijzen besteed:

No. 263 palisander kast, 17e eeuw

’290;—261

cabinet id., ’105; — 297 Holl. palisander kast,

’450;

— 297 a kast, ’ 205; — 300 idem, ’lOO 306
12 stoelen Louis XVI, ’420; — 315 6 id. metleuning-
stoelen /'380: — 316 13- id. met 2e id.

’120;

—317 wieg ’160; — 321- buffet ’120; — 329 secretaire
Louis XVI ’140; — 332 tochtscherm ’165; —306 kof-
fer ’200; —368 muntkast ’100;— 388 gangklok ’4.10;—389 tafeiklok ’155; — 39i marmerenpendule’ _lü; —392 bronzen id.

’100;

— 393 tafeiklok ’166; —394 kleine pendule’ 111; — 396 tafel id. ’ 340; —398 Engelsche id. ’105; — 400 i.ronzen id. ’ 140; —402—403 id. met beeldjes ’ 180; — 405 een jiaar
candelabres’ 100; — 4üB id. id-. empire.’ 127; —636 4 terra-cotta beelden ’ 600; '307 6 stoelenLouis
XVI ’ 240; — 307a5 id. id. ’ 200.

FAILLISSEMENTEN.
GeëindigdeFaillissementen. .

W. van Egmond, rrjwielhandelaar te Rotterdam; —R. Heslinga, voorheen koopman in gebreide goederen
te Groningen;

—enC,

de Wijs, koopman te Alkmaar

;

—alle drie door het verbindend- worden der uitdee-
lingslijst.

MARKT- EN HANDELSBERICHTEN.
NEW-YORK, 15 Mrt.(Goedereumarkt.) Katoen, dag.

ontv. HOOü b., dag.uitv. n. Gr.-Britt. b.,dag. uitv.
n.h.vasteland 2000 b., d. lev. loopende maand16.02;
id. lev. p. 3/m, 16.33, id.middl. üpland 16.45,id. New-
Orleans 16—, geia.S.Petroleuminkistenll.3s,id.credit
balances 1.71-, Standard White 8.65, te Philadelphia

8.60. Terpentijn 63-. Reuzel (Western Steam) 7.50. Talk
s|-.

Suiker,

Mnscovados 3——, id. Centrifugal 96 °/o
3| . Meel 4.— a.4.10. Mais, Western 56J, Mrt.-lev. -irï. Aprü-lev. —. Tarwe, voorj.no. 1Northern loco 107$
id. Roode Winter 104 , id. lev. Mrt. —, id. id. April
—, id. id. Mei 102i, id. id. Juli 98$. Koffie Rio 7 low
ord. lev a. s. maand 5.30 a 5.40, id. id. per 3,'m
5.55 a 5.65, id.id. n0.7 6|—. Tin-Straits27.75- a28.1U-.
Koper 12.50-a 12.75-.Vracht v.Katoen 10-, id.v. Granen
n. Liverpool 1} a —, id. id. u. Londen IJ-p. bushei

LONDEN. (3 uur 20 minuten.) 14 Mrt. 15 Mrt.
2? pCt. Oonsols 86$ 86f
4 „ Russen ISB9 2e Serie. . . 93 93$
Japan — —5 pCt. Italië — —4 „ Spanje ........ 80$ 81$
8 „ Portugal (nieuwe) . .. . 58|- 59
ïurken (Unified) 77} 7S$
4 pCt. Egypte' (unified) .... 104 104
7 „ Argentijnen 1886 ICOf IOOf
4 „ Amerika 1877 ...... — —5 „ Hliricis C.B. ...... — —5 Mexico 1899 101* 101*
3 „ „ Binnenl. Schuld . . 26 26
4 Brazilië 1889 ...... 75 75*
31 „ Uruguay. 541 54|
1$ „ Columbia 27$ —i_ „ Ecuador ........ — —Peruv. Corp. gew. ...... 4$ 4$

pref. ....... 20| 20f
4 pCt. Venezuela 1881 ..... — —Ontario Spoorw.-Aand. ..... 20$ 20|
Erie, „ „ ..... 23| 24$
Missouri „ „ ..... 17 I7g
Union „ „ ..... 74$ 74§
Southern „ 43 . 43|
Canadian „ ...... 113$ 113?
Nashville

;,

„ ..... 105 103 JDenver-Rio „ 18' 19
Wabash „ „ 84 34
Atchison Topeka Aand 60$ 66*
Plaatsdisconto 3 3
Zilver 26%, 26$

Wissel op Parijs 3/m. 25.35, dito Petersburg 245,
dito Duitsehland 20.65, ditoAmsterdam kort 12.1$st.,
dito Amsterdam 3/m. 12.4- st.

NEW-YORK. 14 Mrt. 15 Mrt.
Call monev . ... . ..... . lf-2 Is-1J
Wissel Londen Cable Transfers. . 48(.20 487.05„ Parijs 60 d. zicht. .... 518* 518|
4 pCt. U. S.FundedLoanßegd.B. 107* 107|
Atchison Topeka &S. Fé Aand. . 64Ï 66$'„ „ Pref. „. . 88| 90
Canadian Pacific ....... 110 111|
Chicago Northwestern gew. Aand. 161$ 164|
Denver & Rio Grande „ „ . 18| 19Ï„ „„' „ Pref. „ . 65| 67|
Erie Railroad Aand. ..... 23 25Jle pref 62 6_l
Illinois Central 126 127$
Kansas City Southern pref. ... 31 33

, Louisville & Nashville ..... 102 103 J
Mexican National le pref. . . . 34$ 35

-,),-. 2é pref. ... 161 17
Missouri Kansas Tesas Aandeelen. 16§ 171

„' 2e Hyp. . 77 lil
N.-V. Ont. & West. Aand. ... 19| 20|
Norfolk ■& Western gew, .... 54 65*„ „ „ pref 83 84
Union Pacific gew. 71f 73$„ pref. ...... 86| 86§
Wabash St. Louis & Pac. Pref. A. 33 34
'U. S. Steel gew. Aand. .... 10| 11$
Zilver (Commercial Bars) .... 57 66g

LONDEN, 15 Mrt. (3e dep.) Koffie prijshoudend.
Thee, Rijst en Jute kalm. .

Talk. Aanvoer der week 900 vn., voorraad — vn.. .Terpenlijn 41/6— a —/

—,

Mei/Juni 41/— a—.
Tin-Strafte 125.12.6, dito per 3 mnd. £ 125.10.—.
_Toper-C_ili £ 57 2.6-, dito per 3 mnd. £ 56.-.—.
Spaansch Löpd £ 12.—.- a —.—.-.
Zink onveranderd.

LIVERPOOL, 15 Mrt. Katoen. Verkocht 8000 ba.,
invoer 27000 bn. Stemming kalm.

LIVERPOOL, 15 Mrt. (2e dep.) Katoen. Verkocht
8000 bn., speculatie 500 bn. Loco stemming
kalm. Amerik. en Brazil. 0.22 lager, Oost-Ind. onver<
anderd. Termijn kalm.

American Middling loco 8.53.„ GO Basis middling Maart/April 8.28,
Mei/Juni 8.27, Juli/Aug. 8.22, Sept./Oct. 8,16.

LIVERPOOL, 15 Mrt. Tarwe kalm maar prijsh. Meel
onveranderd. Maïs kalm.

PARIJS,

15 Maart. Raapolie: Maart 46.25, Aprü47.—,
4 mnd. van Mei 48.50, 4 laatste mnd. 49.50.

Lijnolie: Maart 42.50 April 42 50, 4 mnd. vaa Mei
42.—, 4 laatste mnd. 42.50.

Spiritus Maart 38.—. April 37.50, 4 mnd. van Mei
39.—, 4 laatste mnd. 31.50.

Suiker: 88" dadelijk a.— a 21.25 Witte No. 3
Maart 24.60, April 24 80, 4 vind. van Mei 25.50. 4mnd.
van Oct. 26.75, geraff. 56 50 a 67.—.

Meel Fr. Bloem: Maart 28.90, April 29.25, Mei/Juni29.60, 4 mnd vau Mei. 29.60.
Tarwe: Maart 21.60. April 21.75, Mei/Juni 21.90,

4 mnd. van Mei 21.80.
Rogge: Maart 16.—, April 16.10, Mei/Juni 15.—,

4 mnd. van Mei 15.—.
HAMBURG, 15 Mrt. Raapolie 475. Petroleum in loco

7.30. Reuzel Steam 37-. Koffie. Markt prijsh.— 14 Mrt. Koffie. Omzet op termijn 5,000 zakken.
Santo 3 good average Maart 32è, Mei 33-. Sept. 34-,
Deo. 34J. Spiritus: Maart 25-, April/Mei 25-.

Stemming prijsh.
Koffie. Voorraad -,—,— zakken of ponden

Vleeschprijzen in Engeland.

LONDEN,

15 Mrt. Vleesch. Ossenvleesch. Schot-
sche korte zijstukken 3 sh. 10 d. a 4 sh. 2 d., lange
3 sh. 6 d. a 3 sh. 10 d.; Eng. 3 sh. 5 d. a 3 sh. 6 d.;
Amerikaansch (te Deptford geslacht) 3 sh. 2 d. a
3 sh. 5 d.; Canadeesch dito - sh. -d. a - sh. - d.;
Liverpoolsch 3 sh. 1 d. a 3 sh. 4 d.; Amerik. iv ijs
vervoerde achterstukken le qual. 3 sh. sd. a 3 sh.
8 d., 2e qual. - sh. - d. a - sh. - d., id. voorst.
le qual. 2 sh. 4 d. a 2 sh. 6 d., 2e qual. - sh. - d.
a -sh.-d.; Nieuw-Zeelandsche achterst. 2 sh. 4d.
a 2sh. 5 d., voorst. 2 sh. - d. a - sh. - d.;Deensche
zijstukken -■ sh. - d. a sh. - d.; Holl. id. - sh. - dt
a - sh. - d., Argent. - sh. — d. a sh. - d., voorst,- sh. d. a sh. - d., Argent. te Deptford geslacht - sh,- d. a - sh. - d.; River Plate in ijs vervoerde ach-
terst. - sh. - d. a - sh. - d.,voorst. - sh. — d.a-sh,
United States Hamels - sh. - d. a - sh. - d., ditc
Ooien - sh,; bijzondere soorten Schotsche zijstukker- sh.

Schapenvleesch. Schotsche Hamels 4 sh. S
d. a 4 sh. 10 d., Ooien 3 sh. 6 d. a 3 sh. 8 d.; Eng.
Hamels lichte soorten 4 sh. — d. a 4 sh. 8 d-, zware- sh. —d. a - sh. - d.; Ooien lichte soorten 3sh
6 d. a 4 sh. — d., zware - sh. - d. a - sh. - d.
Canterbury - sh. — d.a - sh. - d.; Wellington -sh.-d
a - sh. — d.; Sydney eu River Plate - sh. - d. s- sh. - d.; N.-Zeel. Lamsvl. - sh. - d. a - sh. 4 d..
Austr. dito - sh. - d. a - sh. - d.; Holl. Hamela- sh. - d. a - sh. - d., dito zware - sh. - d. a - sh.-d.; Ooien - sh. - d. a - sh. - d., dito zware - sh.- d. a - sh. - d.; HoU. Lamsvl. - sh. - d. a - sh.- d.; Sehotsch - sh. -d. a -sh - d.; Eng. dito- sh. - d. a - sh. - d., Ostende - sh. — d. a - sh.- d., Argentijnsch - sh. - d. a - sh. — d., Canter-
bury - sh. - d. a - sh. - d.; CanadeescheOoien - sh.- d. a - sh. - d., dito zware - sh. — d. a - sh. - d. ,
United States Hamels, te Liverpool geslacht,- sh. -'
d.; Duitsche Hamels - sh. -d. a - sh. - d.; Austr. <- sh. - d. per 8 pound (3.63 kilogr.)
Kalfsvleesch. Eng. 4 sh. -d. a 4 sh. 8 d.,

Holl. - sh. - d. a - sh. - d., lersch - sh. —d. a- sh. — d.Varkensvleesch.Eng. 3 sh. — d. a 3 sh. 8 d.,
Holl. 3 sh. — d. a 3 sh. 6 d., lersch - sh. —d. a- sh. - d., Duitsch - sh. - d. a - sh. - d., Amen*
kaansch - sh. - d. a - sh. - d.

HILLEGOM.
Door tusschenkomst van dèn,

Boekhandelaar J. Gr. KAT, te
Hillegom, wordt HET NIEUWS
VAN DEN DAG aldaar des avonds
onmiddellijk na aankomst vanden
Trein te 5.24 A. T. bezorgd tegen
den gewonen abonnementsprijsvan
’2.50 per 3 maanden.

Advertentiën:
Van 3 ofminderregels ’0.95,
elke regel meer SO Ct.

Liefdadigheids-Adverten-
tïën halven prijs, zonderra-
bat voor tusschenpersonen.

H.H. ApotMekers.
Een gedipl. ml. adsist. N. W.,

van goede get.

voorzien,

zoekt
plaatsing. , _
Br.

fr.,

lett. W G 700, IV. v.d.D.

dT]evraagd voor eene groote Fa-
\J briek van Scheikundige Voort-
brengselen in België op het land
flink Bediende, vlug en zonder
fout kunnende correspondeeren in
t Nederlandsch en Duitsch; be-
kendheid met Fransch enEngelsch
strekt tot aanbeveling. Zich te
wenden tot Office de. Publicité,
Brussel, onder P. 1010 P. _ (927)

fezocht, door iemand-van goeden
uize, die sedert vele jarenop eene

finantiëele instelling werkzaam is.
Steller van deze Advertentie is ook
geneigd zich te associeeren.
Br. fr., lett. G B 686, N. v. d.D.

Personen mier MnMi
ontvangen na toezending van 25
cents aan postwissel of postzegels
aan D. BROUWER, Oppert 35,
Rotterdam, 4 weken 3 x per week
fr". de Betrekkinggids, waar
de meeste vacante Betrekkingen in
Voorkomen. Kosteloos adverteeren
Vror geabonneerden. (2545)

Wijnkoopersknecht.
Een ervaren Wijnkoopersknecht

biedt zich aan, ook voorandere
werkzaamheden. Voorzien van uit-
muntende getuigen. Br.

fro.,

lett.
DPB, Alg. Adv. Bur. NIJGH &
VAN DITMAR, Rokin 2, Amsterd.

(868)

Groote Verdienste,
*net geringe middelen, fabricatievan gemakkelijk verkoopbare arti-
kelen. Inlichtingen Internationaalgureau »Mereuur«, Amsterdam,öeerengracht 353. Spreekuren3—5.

(608) »

PORTIER, CONDUCTEUR,
HUISKNECHT.

Gevraagd in een groot Zomer-
Hótel tegen 1 April:

Een Portier,
sprekende de moderne talen,

Een Omnibus-Conducteur,
Fransch en Engelsch sprekende, en

Een Huisknecht,
Veel verval. Duidelijke opgaaf,
waarvoor men zich aanbiedt. Op-
gave van informatiën. Fr. br. on-
der No. B_, aan THIEME's Arm.-
Bureau, Arnhem. (884)

Terstond gevraagd een be-
kwaam MOLENAABS-

KNECHT, liefst die met een
Motor bekend is, P. G., ongehuwden v. g. g. v., bij C. VAN WEST- .
RIENEN, Stoomgemaal, Meteren.

Jamfabriek.
Ervaren JAM-KOK kan ge-

plaatst worden. Alleen zij die
reeds als zoodanig werkzaam ge-
weest zqn en goede getuigschriften
kunnen overleggenkunnen in aan-merking komen. (889)
Br.

fr.,

lett. Z H 679, N. v. d.D.

Bij de Gemeente-werken te Venlo
wordt gevraagdeenOpzich-

ter, om met 1 Mei a. s. in dienst
te treden voor den tijd vau 5
maanden, tegen een salaris van

’ 100 per maand.
Alleen zij, die volkomen practisch

op de hoogte zrjn van rijswerken,
komen in aanmerking.

Stukken in te zenden vóór 10
April a. s. aan den Burgemeester.

Venlo, 15 Maart 1904. (892)

Stnnrmansleerïiiigen
kunnen geplaatst worden op
het Fregat «Europan, Kapitein G.

BONA,

voor de reis Antwerpen—S.
Francisco en terug naar Europa.
Vertrek half April. Aanbiedingen
te richten aan den Gezagvoerder,
adres de Heeren RUIJS &

Co.,

Antwerpen. (902)

Geimwde Lieden.
Tegen 1 Mei a. s. gevraagd tegen

flinke belooning, als inwonend
Knecht en Meid, een gehuwd
Paar, zonder Kinderen, tusschen
30 en 40 jaar, van den P. G., om
te zamen al het huiswerk te ver- 'richten. De Vrouwgoed kunnende
Koken, de Man tevens om een Tuin
te onderhouden. Onnoodig zich
aan te melden zonder goede ge-
tuigschriften. (914)
Br. Fr„ lett. MA 760, N, v.d, D.

t\ fJTHR'ACTT
doelmatigste soort voor alle huishoudelijke Vulkachels,
per H.L. aan huis, spoor of boord Amsterdam ’ 1.70.
il. A. VA\ MIIIIJS, linntoor: Cniquiuswcg, Amsterd.

Telefoon K"o. 1689.

Mej. SMIT,-Prinsengr. 788 (huis)
heeft terst. Noodhulpen,Dienst-

boden, Tweede- en de^. Meisjes'ea
Schoonmaaksters tegen Mei.

Huishoudster.
Terstond gevraagd een nette

eenvoudige Juffrouw voor de
Huishouding,, goed.kaunendekokenen van goede .getuigen voorzien.
Niet beneden 35 jaar, .
Br.

fr.,

lett. Q-fj 755, IV. v.d.D.

Sal. Tw66_. Vüfiig GüliT
Provisie twintig procent.
Dames-Agentessengevraagd

voor een 50 jaarbestaanden Thee-
handel. Br. lett. H 88, aan het
Alg. Adv.-Bur. ROUMA& Co., Amst.

(6478)

Mevrouw WENTHOLT—BEETS,
te '.' Hillegom, verlangt met 1

Mei tWee fatsoenlijke Dienst-
boden, de eene als Keuken-,
de andere als Werkmeid, P. G.
en van goede getuigen voorzien.

(879)

BuffetjufFrouw.
Gevraagd voor een drukke Zaak

een nette Juffrouw goed op de
hoogte van 't Vak, zonder prima
getuigschriften onnoodig zich aan
te'bieden. (896)
Br. fr., lett. K V 712, W. v.d.D.

~SÖ.DES.
Voor direct een tweedeModiste
fevraagd, intern. Brieven fr., lett*, bij den Boekh. P. KLUITMAN,te Alkmaar.

Vraagt Uw ff ffMMIiIUI'
Leverancier Jal_b£l Haj lU.

PICCALILLY.

Te Huur Willemsparkvyeg
ruim droog Ben. met Tuin op
het Z., bev. 4 gr., 4 kl. k., gesl.
Serre, Baleons, etc. Huurpr. 700,
aanv. 1 Mei.
Br. fr., lett. EV 756, N. v.d.D.

ïo. Mei Bovenhuis
Parkweg 207 a ’ 450 te Huur,
6 Kam., Bodenk., Keuken, Zolder,
wordt geschilderd en behangen.
Bezicht. Dinsd., Donderd. 2—4.

Een Heer zoektte Bussurn tegen
begin Mei a.s. net G-era. Zit-

en Slaapkamer, (liefst enSuite)
met degel. Pension, bij fats. men-
schen en aaugen. stand. Brieven
met prijsopgave, lett. J G B,
Alg. Adv.-Bureau NDGH & VAN
DITMAR, Amsterdam. (910)

Te Huur van 1Meitot 1 Oct. eene
Boyenwoning metprachtig
uitzicht, bevattende 1 groote
en 3 kleineKamers, Keuken,
enz., schuin tegenover het Klir-
Uaas. Huurprijs f 350. (895)
Br. fr. lett. WP 677, N. v.d.D.

ERLAND''
Fabriek te

i Alkmaar. (9545)

Gevraagd-te Scheveningen, in
een kleine Zenuwinrichting een
ervaren fleegzuster.

Br. lett. C O, aan H. J.DE HAAN's
Boekhandel, Scheveningen. (900)

Manufacturen.
In een fijne zaak wordtgevraagdtegen 1 Mei' een zeer nette Juf-frouw, P. G., goede Verkoopsteren geheel bekwaam in het Stoffeu-

vak. Brieven met opgave van leef-
tijd, waar en hoe lang in betrek-
king geweest, worden ingewachtonder No. 575, aan Boekh. MAAS,
Oudegracht, Utrecht. (901)

Eene Dame vraagt voor Gezel-schap voor de zomermaandenbeschaafde, jonge Dame, tus-
schen 30 en 40 jaar en te Amster-
dam woonachtig^ (856)
Br. fr., lett. TT B 629, N.v.d.D.

I e April gevr. eenDienstbode;lt» vereischten: zelfstandigkoken
en werken, P. G. Aanb. Donderdag
van 7—B u., Hemonylaan 20.

Mevrouw LAAN CROK, te Bloe-
mendaal, vraagt met Mei eenKinder-T weedemèid.loon’ 140en waschgeld, z. g. g. o. z.a.t.m.

(924)

Een nette Juffr. zoekt tegen 1
Mei eene betrekking voorHuish. bij Heer of Dame, of ter

assistentie in de huish. Uitstekendkunnende naaien en metde geheelehuish. bekend.' Br. ond. lett. T A,
Boekh. NEDERKÓORN, Alkmaar.

In Den Haag wordt gevraagd, in
een Christ.' gezin, eene eenvou-dige Keukenmeid, P.

G.,

niet
jonger dan 25 jaar, die smakelijk
koken kan; muts dragen en goede
getuigen zijn vereischten. Fr. br.
aan Mevr. Dr. VAN WÉLY, Van
Speykstraat, Den Haag. (922)

Modes. Hoeden.
■Terstond gevraagd.'"■eene tweede
MOBISTE, tevens zelfstandig
kunnende verkoopen.

Maison ZWANEPOL, Arnhem.

Vrije Heerenhuizen,
Meerstraat b/d Ringkade,

bevattende 7Kamers enz. Huurprijs
’350 per jaar. (_581)

Te bevragen! Keizersgracht 16.

Heeren-Pension.
Op buiten, Nijmegen, doorl. p.

aang. in kl. h. z. k.
Br. fr., lett. X V Z a/d Boekhs.

Gebr. AALBERS, Nijmegen. (814)

"Kien bejaard Heer vraagt Zit-
JCJ en Slaapkamer, Parterre,
met volledige huiselijkeverzorging,
bij eene Weduwe of Gezin zonder
kinderen, op een vroolijken stand
in de oude stad. (854)
Br. fr., lett. S Z 627, IV. v.d.D.

Onderwijzer zoekt tegen 1
April of 1 Mei Kamers,

waar hij rustig studeeren
kan, mee Pension, omtrekFrederiksplein, H.Sluis, Sta-
tion W. P- Brieven onder
lett. BOL.KioskWeesDerol.

TE KOOP
een Modern Heerenhuis mei
Tuin f 950J, nabij v. Baerlestraat.
Br. lett.K 82, a/hAlg. Adv.-Bureau
RODMA &

Co.,

Heerengracht 226.
(911)

Uit de hand TE KOOP een

florissant Café
met Vergunning, gelegenin een
flink dorp in de omstreken van
Leiden.

Gafé,

Slijterij en groote
Billardzaal bijzonder geschikt voor
uitvoeringen en bruiloften. (721)
Br. fr., lett. Z S 357, N. v.d. D.

ZAAK TE KOOP.
Wegens vergev. leeftijd en gemia

van Opvolger TE KOOP aangeb.
eene Zaak bestaande uit: Ta-
bakskerverij,Sigarenfabriek
Handel in Koloniale Waren en
Gedistilleerd (annex Vergun-
ning), enz., in eene welvarende
plaats in Zuid-Holland. Tusschen-
personenkomen niet inaanmerking.
Fr. br., lt. M T 622, N. vjdD. (850)

ÏÏKÖÖPT
Een FABBIEKSG"EBOtrvv"

met Kantoren en Woning en aan-
grenzend hoekhuis (Beneden- en
Bovenhuis), samen groot 510 M

2.,

ruime frontbreedte, gunstig ge-
legen aan zeer breede verkeers-
wegen, in 't centrum van 's-Gra-
venhage.

Brieven franco, onder lett. P Z,
bij denBoekh. L. J. C. BOUCHER,,
Papestraat 11, Den Haag.

Wegens verandering van Betrek-
king, ecu zeer goed beklante

Drogistzaak
Over te nemen, voor den spot»
prüs van tweeduizendgulden.

Fr. Br., onder motto Overname,
Tolsteegsingel W. Z. 5, Utrecht.

-7 f —TerOvername aangeboden,wegensnoodzakelijk vertrek, een zeer
nette, goed beklante Melk-inrichting, met veel Boter,Kaasen Eieren verkoop. Verdienstenper
week ’28. Koopsom ’1350. (805)

Bewijzen van omzet voorhanden.Br.Jr., lett. C P 544, IV. v. d.D,

HJTSCHILDERS!
Door omstandigheden te koops

eenesindsjarenbestaande SCHIL-
DERSZAAK, op goeden stand
in een welvarend dorp in Noord.
Holland.

Fr. br. motto Schilderszaak aan;
P. TRAPMAN, Boekhandel tei
Schagen (N.-H... (.913) '
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Verkrijgbaar in ilesschenè, 50et.,
75 et. en ’1.25, bij H.H. Apothe-
kers en Drogisten.

F. AiRICHTER & Cie., Rotterdam.
Te Amsterdam bij: CLEBAN,

Heiligenweg; v. TUIJLL, Paleisstr.;
FRANSEN, Prinsengr. 246; SAN-

DERS,

Rokin 8; SCHUIJT Jr.,
Haarlemmerstr. 139. (70)

PENSION-
en Woninggids, 10 jrg. voor
Baarn en Soest is verschenen. Gratis
bij A. B.

OERLEMANS,

Baarn. (712)
Geen Levensverzekering-Maat-

schappij verstrekt vollediger in-
lichtingen omtrent den aard harer
beleggingen dan de „Utrecht",
Leidschestraatweg 2, 3 en 4,
te Utrecht. Voor het sluitenvan
Lijfrenten

verdient zij dan ook het
volßte vertrouwen. (2977)

Fijne Bloemen.
FrisseheBloemen enGroen,

in kistjes van af ’1.25 fr. bij J. H.
KRUSEMAN, Warmond (bijLeiden).

(9046)

Geld 5 °|o verkrijgbaar
voor iedereen, gem. voorw.
Br. fr., lett. F F 685, N. v. d.D.

Somatose
Éen nit vleesch bereid reuk- en smakeloos

Voortreffelijk: fürsterfeulfil
in poedervorm. (5978)

SOMATOSE wekt in hooge mate den eetlust op.

lONZE
IJZERSTERKE

BEDLAKENS en SLOOPEN No. 16
KOSTEN:

Met gewone zoom per doz. Met opengewerktezoom p. doz. n| 125 cM. br. Zy_ el lang ’14.75 125 cM. br. 3y_ el lang ’l6.— I
| 155 » » %__ » ii » 17.40 155 » » 3y_ » i » 18.55 i1 165 > » 3y » jj » 18.35 165 d » 3K » » » 20.10 i| 180 » > 3K« > » 20.45 180 » » 3y_ » » » 22.758 Bijpassende Sloopen » 6.50 Sloopenrondom opengew. 9.30
1 -Mooie Theedoeken ’0.45 p. d. Pracht, wit Flanel 30 el ’ 5.90| Witte Handdoeken d 2.60 » » Planelle Fran?aise3o » » 7.80jg Bonte Handdoeken » 2.65 » » Best Zwanendons 20 » » 4.95

Batist Zakdoeken » 0.85 » » Toille forte fijn 32 » » 8.10
lersch Linn. Zakd. » 2.50 j» i Constit. 93 cM. br. 54 » » 12.80
Pellen Handdoeken » 4.20 » » OngebleektKeper 40 » » 7.20

Dames Dag- en Nachthemden,Pantalons, Flanellen
Bokken, benevens HeerenLijfgoederen, zeer goedkoop.

Beslist onberispelijke bewerking.

Complete Uitzetten.
Stalen en Modellen franco. (851)

A. TfIJLAND, Fabrikant, Almelo.
"iWWIMHP—M—«q|É| HIMHII tJ^^Bmmesm-mmM-mmmuammßßaÊmamm

_Wf&B9SjÊ__ Steeds voorradig eene ruime keuze der soliedste
Pr£y7~JSß soorten NAAIMACHINES, welke tot billijke prijzen
I- Bï"_iffl»lS wor^en geleverd, desverkiezendeop afbetaling van ’I.—

BT* WaSniachmelianflel V/k i LEWHSTM."*«■__■__■» WARMOESSTRAAT 189 bij den Dam.
KALVERSTRAAT 146/48 bij het Spui.

t_____M____K__^_________nii___p___aa__aaß_M

If M ffI?ÏÏT_TT?P fan LeeraarM.O.Boeküonden, Artitrageetc.

Jü-ffl. JUfi V IllbO JZIL, ACCOUNTANT,
Belast zich met Inrichten, vereenvoudigen, bijhouden enregel-I matigcontroleeren vanHandels-zoowelalsParticuliere Administraties,

| opmaken van Balansen enz. Uitbrengen vanrapportna onderzoek,
I bij overdracht van zaken, inbreng van Kapitaal, faillissement etc.
I Liquideeren van ondernemingen.Beheervan bezittingen.Staten1 van vermogen en inkomsten voor belastingschuldigen. (7823)

Kantoor Spuistraat ISO b/d Raadhuisstraat, Amsterdam.g Interc. Teleph. No. 5713.

"öm Tm. DE WElCiSÊL7liiiir
Onderstukken en Zolders te Huur, geschikt vooralle Industrie.Oagelijks te bezichtigen Gieterstraat/Lijnbaansgracht. (8395)

INSPECTEUR.
Bq een binnenlandsche Maatsohappij van Verzekering (Leven en

Ongelukken) bestaat een vacature voor Inspecteur. Aanvangssalaris
f 100 per maand, benevens provisie en vergoeding van reis- en verblijf-
kosten. Vakkennis vereiseht. Uitvoerige brieven, lett. R V, Alg. Adv.-
Bureau ALTA & VAN

NÜGTEREN,

Beursstraat 17. (876)

BESSENSAP.
lemand wenscht geheel ingelicht te worden om-

trent het fahriceeren, bottelen enz. van Bessensap.
Brieven met inlichtingen en voorwaarden,lett.

S B 67», „Nieuws Tan den Dag". (873)

IV Termijnbetaling. HemiKluÉl.
Het Confectie-Engros Lager, Keizersgracht 411. Speciaal adres voor

Heeren- en Jongeh.-kleeding gemaakt en naar maat, tegengoedkoopeprijs-
noteering en op gemakkelijkebetalingsconditiën. Dagel. geopend
voor Particulieren van B—s en

v,

iVy_—9 u. Zondags v. 9—12 n. (720)

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,
Rapenbnrg 14 en 43, Amsterdam. Telef. 2662. (5995)

FABRIEK ,oor MARMERBEWERKING.
Alle Marmerwerken, Meubelbladen, enz.

«Magazijn „Het Roode Kruis", j
ISO Spuistraat b/d Paleisstraat, AMSTERDAM. I

IDe nieuwste Neo-Maithusiaansche middelen.
Pillen De. Letnsbel,herstellen terstond dennorm. gang,p. fl. ’2.50. I
The Silk Protective 2 stuks ’s.— ) Anti-Conceptioneel j
L'Afosorbitpur 3 » ’3.—) geprepareerd.
Laetitia Apparaat ’6.— en ’7.50. (718) ■

De Me, eenv., meest doeltreffende middelen, door vele Vrouwenartsen aanbevolen, i
Deskuudige te Consalteeren eiken dag 10—12 en 7—lo uren.

S Tul. gratis, ook per brief. Zendingen franco Nederland na ontv. postw. H

GOUD, ZILVER, JUWEELEN, GEREGELDE EN ONGEREGELDE GOEDEREN.
worden steeds tegen de hoogste prijzen ingekochtbrj

I. VAM BAM, Ondczijds Achterburgwal 64.
Aan hetzelfde Adres worden ook VOORSCHOTTEN

verstrekt opbovenstaandeArtikelen, tegen zeer billijke
conditiën. Administratieloon wordt niet inreke-
ning gebracht. Het Kantoor is geopend van des morgens
8 uur tot des avonds 10 uur. (444)

Steeds hoogste prijzen en billijke^jondities.

iitnuiimHuu ST_RALPILLEH« lill,lllllllUllll

_v_mwi 1 '
TIDDO HAAN, Groningen, levert fr. p. p. voor ’ 1.50

1000 Staalpillen, onder controle van Prof. Dr. VAN HAMEL
ROOS en HARMËNS. De goedkoopste wegens hare duurzaam-
heid. Steeds versch, in verz. nac, verkrijgbaar bij ARNÖLD VANTUIJLL, Paleisstraat, Amsterdam. A. MULDER, 3e Wagen-
straat en Piet Heinstr.; G. C. WUBBEN,

Hoefkade,

Den Haag.
Firma T. H. v. d. BERGH, Heiligenweg. Utrecht. G. J. DE
"WAAL, Groote

Oord,

Arnhem, en THIJS PLET, Ganzeheuvel,
Hertogstraat en Pontanusstraat, Nijmegen. (437)
_________M_ai«B_____»ii«i iwi il_i_i.__4_ Ju__utv ĤMt4ia4M'-ifir'^"ltl

P~ATT"ENPf-~ëuITËTü
ê—l I ____ I .1 I gevest, sedert 1873.

J..Bl'andt & G. W. V.NaWrOClii. Berlin, W. Friedrichstr 78.
Eigenaars! Ing. A. LOLL en Patentbezorger W.ZIOLECKI. (2594)

7EEÜ¥mIYPOTHEEKBANf_IB_ILBÜKG
’ geeft 4 °/o PANDBRIEVEN uit tegen den koers van 993^

%,

f I in stukken van ’ Ï000, / 500 en ’

Ï00.

Coupon 1 Juni en
■■* 1 December. (7189)

■yget het tot stand brengen van afdoende rege-■■■ lingen, ter voorkoming van faillietverklaring,
belast zich het Bechtskundig Burean FBA_tfs
SCHAAP JTr., Koningsplein 1, Gebouw „Kosmos",
Amsterdam. Telefoon Bïo. 3465. (5575)

LABOUCHERE OVENS & Co.'s BAMK
HOOFDKANTOOR BIJKANTOREN:

te Amsterdam: NOORDEINDE 31c, 's-Gravenhage.
DOELENSTRAAT 12—14. GROOTE MARKT 1, Haarlem.

WITTEVROUWENSTRAAT 5, Utreoht.
Belast zich met alle Bankzaken, speciaal: Administratie van

Vermogens, Open en Gesloten Bewaarneming, Verhuur
van Lioketten aan Rekeninghouders, Effecten-orders,
Prolongatie, Handel in Coupons en Lossingen, Vreemde
Banknoten en Muntspeciën, Aan- en Verkoop van Buiten*
landsche Wissels, Telegraphische Uitbetalingen,
Bekening-Courant en Cheque-rekeningen, Veraseke-
ring van Geldswaarden, Beiscredietbrieven,Bembours-
Credieten.

Vertegenwoordiging van the National Bank of South
Africa lid. (8408)
■■ lIIIMHIIII ll_________M_W______M__l_._._.

■

|| Hm II 11111111■I_I_—IIIIHIM

TAUmiAAnT BILLIJK TE HUUR (361)
__. ABiLI W Li Jr_ groote enkleine geheelGem. Villa's.«-*-»_ _fc* *wi iii Vraa- prijgijjgt. Adres H. L. PETERS.
im ■ iiiiiiiniiß ■iimi—i^iiiiia ■iiiißiin ■■■■iinanmii__—_inin'i iiaih ■!!![■■[■■iiiumiiibii 11iiwiiiiila^ai—— nj

Mosterd.
Limonade-Siropen.
Alcoholvrije Likeuren. B 1

_M _n_. _M_, _Mk _!£__ 4 _S__ Krnidenazijnen. _ >lil I B _Tl Hl Jf! 'O Melksiropen. E '_N^i Sra %k Fo..der.mosterd<hHL Uyii Ö Kerry-'poeder.
Limoensap.
Vermouth en
Soja. (690) j

POOL's OM-TaMpte,
het beste en goedkoopste
Tandpoederder wereld, heeft
het oude Tandpoeder verdrongen

Verkrijgbaar in alle voorname
Zaken, in metalen doozen è. 10
cent en 20 cent. (925)

Zaaigranen en Zaden,
Vraagt toezending van onze

Prijscourant van:
Gras- enKlaverzaden,Voe-

derbieten.Peulvruchten,Ha
ver, Gerst,Paardetand-Mais
enz. Direct geïmporteerdeDeensche
Ligowo-Zaaihaver, waarvan attes-
ten op aanvr. toegezondenworden,

Wed. J. LEUPEN & ZOON.,
Handel in

Granen,

Zaden, etc.
(554) HAARLEM.

AjM&Vischwant.
J^MHKjHofleverancier vanwijlen
**" -r ZM Willem 111.

Schakels, Palingfuiken,Zegens, Kruisnetten in elke
grootte, bij G. SOOS, FabrikantVisschersgaren, Gouda.

Prijscourant kosteloos. (7737)

E.Br^ndsirci
TRAOE MARK

„

(7172)
Bij J.P. REVEES, Dordt,verschijnt:

DE TIEN GEBODEN,
dooe (866")

Dr.H.L. OORT, te Vtrecht.'
Ingenaaid ’1.25, gebonden’1.70.

IcTëspljmT
Afdoend middel.

De Kiespijnwatjes
van de firma B. BOOM te Almeloo
helpen reeds na enkele oogen-
blikken. In buisjes a 10 st. 30 Ct.,
fro. p. p. 35 Ct. (9811)

Verkrijgbaar bij alle Drogisten.
Nieuw Malthusianisme.
Mevr. HOOGüIiIIEIJDE,Verlosk u„d_
8.-Amstel 192. Cons. 1-3, 'sav. 6-8.

(4715.

jÉfl^Beanmont

weer in een mooi Jachtgeweer,Centraal, kaliber 28—16 of 12. Onge-looflijk goedkoop. Vraagt om denprachtigen geïllustreerdenCatalogus
gratis,laatste uitgave. Wapenfabriek
J.PIRE&Co.,Antwerpen,België.(691)

a-_n_-__n__B_________-____________^

Het beste om coteletten, visch, enz. te braden is

Knorr' s Panirmeel
De spijzen behoeven dan slechts in Water gedompeld en met het panirmeel
bestrooid te worden, waarbij de eieren gespaard worden. Het geeft de spijzen
een mooi en smakelijk uitzien en een zeer fijnen smaak. (928)

LEIUAI.IïinWWÏ ÏIDI]IaÏ!_ Amsterdam
HWnlltlUWolu rriDïiiii), kalverstraat 50

Grootste en voornaamste Corset-Magazijn van Nederland,
verkoopen als Specialiteit de uitstekend bekende Paryzer Original Corsets

I.C. A Ia Persephesie i.C.

Steeds ontvangst van Nouveautés van de meeste elegantie.
Onberispelijke uitvoering. Gemakkelijk in 't dragen.

Alleenverkoop der I.C. & la Persephone Corsets (859)

uitsluitend bü LE WAN!) 0WSKI FïlèltES.AmstcnlamKalverstraat.

► ■ Kosteloos! a *~\3 Speciale wenken, uitmun-
t tenderaadgevingen zoowelvoor

Gezonden als voor Zieken.
? Men ontbiede van Richters

Boekhandel te Rotterdam het
degelijke werkje:

" „De Vriend der Zieken." ".u ' _
e VAN Dr. Ë. LAURILLARD.
" EEN BEST BOEK.
ï EEN MOOI BOEK.

EEN 60ED BOEK.
Geen Dagzonder

God,

Stich-
telijk Dagboek voor de Huiskamer

' door Dr. E. LAURILLARD,
4e druk, groote uitgaven, slechts
/1.80. InPrachtband slechts
’2.25.

Dit Standaardwerk vanDr., E. LAURILLARD is eenboek
om dagelijks te gebruiken. Te be-
komen bij den uitgever D. BOLLE

' te Rotterdam, en verder alom_ franco na ontvangst Postwis-
sel van slechts/1.80of’2.25,
waarop vermeld i uGeen Dag
zonder God«.

f Bustes. JL
fflanteltap V
J. ABIOM.

Amsterdam »
Heerengracht _J$)L

1 Kostschool voor JongeDames,
BRUSSEL,

92 Avenue d'Auderghem.
Vriendelijk tehuis. Onderricht in

Wetenschap, Talen, Muziek, Schil-
derk., Koiples, naar wensch. Huis-
houdk. Holl. ref. fl. 420 p. jaar.

(9572)

VROEDVROUW,
diploma le klasse, 25 jaarpraktijk.
Pension lsten rang, verkleefdezor-
gen. Consulten, discretie. 40 Rue1 de Russie, Brussel-Zuid. (5116)

Protestantsche
Jonge Dameskostschool

foor Wetenschap en MstodeiL
BONN a/d Rijn.

Billijke conditiën. Prospectus ver-
zendt omgaand met Hollandsche
referenties het hoofd, (482)

Mevrouw ALINE HERTEN.

N. Malthusianisme.
Mevr. PUSHERS, Deskun-

dige, Prins Hendrikkade 64
overhet Centraal-Station Amster-
dam. Consult dagelijks, Zondags
tot 4 uur. Ook per brief (postzegel
voor antwoord insluiten). (816)

PHEROPHONES.
Telephoons aan te brengenop iedere
bestaande Electr. Schel-Installatie.
Prijs per stel (2 stuks) ’ 9.—.

Electro-Technisch Bureau
EL CROON «fc

Co.,

Wijnhaven 98, Rotterdam.
(9373)

Tafeizilveiv
Groot en klein Schepwerk,

Servicegoed, Taschbeugels,
Ceintuurgespen, Zeeuwsch
Knoopzilver, en eenegrootever-
scheidenheid vanZilver in Aut.iAlrn
Stijlbewerking vindt men in de

„Zaanlandsche Züvirsmederij",
Kalverstraat 51, Adam.

Spuistraat 62, Den Haag.
(443)

ELH. Winkeliers vraagt de

nietrwe MM&M
voor het EnMMJi

Boeldionflen
2edr. metMODELLEN door
N. VAN DER VEEN, ’0.75.
Uitg. G.B.v. Goos Zoras, Ge-da

(443)

_% Zekere Genezing
van alle huidziekten, dauwworm,
eczeem, puisten enz. enz., doorden
uitslag verdrijvende zalf enpur-
geerenden drank van Dr. L.
HOEREN. Pharmao. Laborat.
te Erkelenz, (Rijn -Pruiaaen)
Duitsehland. Prijs 10 francs. Ver-
zending onder rembours. (223)

Menw-Malthnsianlsme.
Volledige inrichting.

Nieuwste middelen.
Door H.H. Doctoren aanbevolen.
Vr. Deskundigen.Cono.prijzen.
Vraagt Gids met prijsc, è,

40 et-, postw. vooraf. (453)

„De Noorderpost", Rotterdam.
71 Erasmusstraat 71. j

IBoek- en Kunstdrukkerij
v/h ROELOFFZEN,

HÜBNER

,«» VAN

SANTEN,

Amsterdam;
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Tweede Blad.
Wij verzoefeen dringend Adverten-

tiën, bestemd voor liet nummer van
Zaterdagavond, zooveel mogelijk
reeds Vrijdags in ons bezit te
doen zij n, opdat wij intijds maat-
regelen kunnen nemen, om de plaat-
sing in dat nummer te verzekeren.

Toorts moeten wij er op wijzen, dat
aan alle verzoeken tot opname op
een bepaald aangeduide plaats steeds
zooveel als mogelijk is doorons wordt
voldaan, maar dat wij daarvoor nim-
mer kunnen instaan.

DE DIRECTIE.
BINNENLANDSCH NIEUWS.

— 16 Maart. —
De soiree musicale ten Hove werd ook

bijgewoond door den majoor op non-activiteit in

Ënaelschen

dienst Walter G. Bentinck, die met zijne
echtgenoote, geborenMiss Annie Burnett Lamsay, in
tiet «Hotel den Ouden Doelen» gelogeerd zijn en die
aan de Koninklijke Familie waren voorgesteld.

Het programma van den muziekavond was saam-
gesteld als volgt:

Eerste gedeelte. — «Wohin ?«, «Der Neugierigea,
j)üngeduld« van Schubert, gezongen door den Heer
Joh. Messchaert; — »Aria« van Bach en «Arlequimi
van Popper, voorgedragen door den HeerJ. Hollman ;

»Dem Unendlichënn van Schubert en »Eros« van
Grieg, gezongen door Mej. Tilly Koenen; — «Der
Wanderer« en «Erlkönig» van

Schubert,

gezongen
door den Heer Joh. Messchaert; — «Traumerei» van
Schuinann en »2e Mazurka« van Hollman, voorgedra-
gen door den Heer J. Hollman; — »Die Wasserroseci
van Richard Strauss en uHeimweh» van Hugo Wolf,
gezongen door Mej. Tilly Koenen.

Tweede gedeelte. — »Waigenleedken« van Am.Men-
delssohn, «Poppengedoeic èn «Wandeling in 't zon-
netje» van Catharina van Rennes, gezongendoorMej.
Tilly Koenen. — »Le Cygnen van Saint-Saëns en »Pa-
pillono van Popper, voorgedragen door den Heer J.
Hollman; — «Die Uhr« van Löwe en »Mausehochzeit«
van Krug Waldsee, gezongen door den Heer Joh.
Messchaert. . .

De Heer A. B. Verhey, uit Rotterdam, begeleidde
op de piano.

Tegen middernacht, nadat er gelegenheid was om
te sonpeeren, was de partij afgeloopen.

Binnenkort zal ten Hove nog eene derde muzikale
soiree volgen, de laatste in dit seizoen.

De Spaansohe Gezant te 's-Graven-
hage is Dinsdag naar het buitenland vertrokken.

Mr. N. G. Pierson zal op 21 dezer in de
Algemeene Debaling-Club te Utrecht de volgende stel-
lingen verdedigen:

I. Een der belangrijkste feiten op maatschappelijk
gebied in onzen tijd is de zeer sterke aanwas van
bevolking in de meeste landen.

Daardoor worden aan de voortbrenging, mitsdien
ook aan de kapitaalvorming, zwaardere eischen ge-
Bteljl dan ooit te voren.

11. Alle ingrijpende economische voorstellen moe-
ten hieraan worden getoetst, hoedanig met het oog
Dp de voldoening aan deze eischen hun werkiDg
cou zijn.

De Rijks-Landbouwschool.
1 De hoofddirecteur en leerare-, der Rijks-Land-
bauwschool te Wageningen hebben het volgende
adres gericht aan dea Minister; yaja Waterstaat
Handel en Nijveheidi

Excelle_.ti4
In da vergadietring van did Tweede Kamer der

fStaten-Genjesraßl, gehouden op 4 Maart j.L, werd
door den Minister van Binnetnlandsche Zaken ten
.(aanzien van de Rijkslandbouwschool tel Wage-
ningen aa. gieaegd;

„Ik zal niet uitwedetón over de landbouw-
school te Wageningen; maar ik meen toch
wel te mogetn zeggen, dat men thans vrij een-
"pairig toestemt, dat die school een mislukking
ï_ geweest, zoowel wat do wijze van opzet
betreft, als wat aangaat de resultaten, daarvan
verkregen."

Voorts: „Wat mij betreft, zou ik het dan
Ook zeer betreuren, "indien een -poging gedaan
werd om de 'landbouwschool te Wageningen
op te voeren tot een school van hooger on-
derwijs ;ik zou dit verloren moeite achten;
van die school is, wanneör mem den. weg van
hooger onderwijs op wil, krachtens haar oor-
sprong, niets te maken."

Uwe Excellentie zal kunnen beseffen, met welk
'groot leedwezen deze woorden van den Minister van
Éirtnenlandsche Zaken door ons ondergetcekenden,
Wien leeraren aan de afdeeling Hoogere Land-
en Bosohbouwechool dor Rijkslandbouwschool, zijn
vemomjem, te meer, daar ze zijn gesproken door
feen van Uwer Excellenties ambtgenooten, onder
wiens Departement de 6chopl, waaraan zij verbon-
den zqn, niet ressorteert.

Zij zijn van oordeel, dat de Rijkslandbouwschool
biet de middelen, die haar ten dienste stonden,
Zooveel mogelijk heeft gepraesteerd, dat het on-
derwijs, aan haar gegeven, zeker niet achter-
staat bij dat aan buitenlandsche inrichtingen van
hooger landbouwondieawijs verstrekt; dat zij,
hoewel een middelbare school, zoowel voor
den Nedetrlandschen als voor den Indischen lan-
douw tal van mannen heeft geleverd, gtetuige
slechts het groot getal ambtenaren op 't gebied

land-, tuin- en boschbouw in dienst van dei
Regeering hier te lande en in de Indien werk-zaam, die in bekwaamheid niet behoeven onder
*s doen voor velen, die in 't buitenland aan in-
lichtingen van hooger landbouwonderwijs zijn ge-v«rmd. Dit alleen moge voldoende zijn om to
■^wijzen, dat de Rijkslandbouwschool, wat hare

aangaat, niet ajs eene mislukking mag
borden beschouwd. \

Zij zijn voorts van meeming, dat <m_tn, indien
tot invoering vam hoogiea- landbouwonderwijs,
dan ook gegeiven, en hoe <da,n ook georgani-

Bö&rd, mocht willen overgaan, zijn aanknoopings-
Slnten, om tot dat onderwijs te geraken, toch
l^tijd in de Rijkslandbouwschool zal moeten zee-

Zij ontkennen, niet nadruk, dat van die
school, wanneer men den weg van hooger land-bouwonderwijs op wil, niets is tö maken, integen-
deel zij zijn daarvan overtuigd, dat wijs beleid vor-dert het onderwijs aan de afdeeling Hoogere Laud-
-611 Boschbouwschool der Rijkslandbouwschool op
Zodanig peil te' brengen, dat het beantwoorden

kaa aait de hooge

©iscüen,

welke de ontwerper van
de Wet op bet Middelbaar Onderwijs aan het
onderricht aan. do door ham gedacht© Rijksland-
bouwschool meendel to moeten stellen, opdat de
klove, die erthans bestaat tusschenhethooger land-
bouwonderwijs, zooals de Minister van Binnenland-
sche Zaken zich dat heeft gedacht, en 't onder-
richt, gegeven, aan do genoemde afdeeling der
Rijkslandbouwschool, worde overbrugd.

Zij kunnen om deze reienen niet rustig aanzien,
dat eene inrichting, waaraan velen hunner hunne
beste levensjaren hebben gewijd, wordt afgebroken
op eeue zoo ongemotiveerd,© wijze, als- in 3e
gadering' der Tweede Kamer op 4 Maart j.l. -".-
schier! is; zij gevoelen zich daardoor diep ge-
krenkt, en de1 inrichting, waaraan zij werken, in
hoog© mate benadeeld, ca zulks to meer, omdat
geen dier laden van die Kamer het noodig heeft
geoordeeld een enkel woord slechts tot verdedi-
ging van het goed recht der Rijkslandbouwschool
te spreken, ja zelfs een tweetal, do hoeren Bos
ca Zijlmai, zich zoodanig hebben uitgelaten, dat
daardoor de woorden van dan Minister van Bin-
nenlandscho Zaken nog worden versterkt.

Zij achten zich verplicht uiting te gaven aan.
hun groot leedwezen en verontwaardiging over de
wijze, waarop de belangen der Rijkslandbouwschool
iv do genoemde vergadering op onverdiende en
onverantwoordelijke! wijzo zijn geschaad, en zij ge-
ven daarom van deze gevoelens mededeeling aan
Uwe Excellentie, overtuigd als zij zijn, dat Uwe
Excellentie niet zal nalaten het Hare te doen
om den verkeerden indruk, dien het gesprokene
aangaande, de Rijkslandbouwschool in den lande
moet hebben gemaakt, weg te nemen, die school in
hare eer te hersbellen en voox de behartiging harer
belangen tei waken.

Gaarne Zullen zij, wanneer Uwe Excellentie zulks
mocht wenschen of noodig achten, de gronden
waaiop hun protest steunt nader, 't zij schriftelijk
of mondeling, blootleggeta.

Wageningen, 11 Maa_t 1904,,
(Was geteekend): L. Broekerna,

hoofddirecteur;

J. H. Aberson, J. valn Baren, A. 11. Berkhout,
T. J. Bezemelr, Dr. 11. Bos, Prof. Dr. J. Ritzema
Bos, Dr. A. van Bylert, Dr. W. van Dam, Dr.
E. Giltay, Dr. D. van Gulik, A. C. Ide, J. Jur-
ling, S. Lako, E. O. van der Hoek, H. Mayer
Gmelin, Dr. O. Pitsch, Mr. W. Reilingh, H. C.
Reimers, A. J. vjajn Schermbeek, Dr. J,_

Valck*;-

nier Suringac

De Groningsche Gemeenteraad heeft
afwijzend beschikt op het verzoek van het Bestuur
der Vereeniging «Schoolfonds voor schipperskinderen
in de provincie Groningenu, om eene jaarlijksche
subsidie.

De Raad was van meening voldoende voor het
onderwijs van schipperskinderen te zorgen, door zes
klassen met leerlingen uit 10 gemeenten bevolkt te
zien.

Een voorstel van den heer J. H. Schaper, om een
subsidie van ’ 200 toe te staan werd met 27 tegen 4
stemmen verworpen.

De Raad aanvaardde de verplichting om te zorgen
voor eene voldoende afwatering van de tot het wa-
terschap Westerstadshamrik behoorende gronden en
om over te nemen do eigendommen, bezittingen en
schulden van dat waterschap.

Na ecu woord van protest van den Heer J. H.
Schaper, werd tot koster en voorzanger, bij de Ned.
Hervormde gemeente te Ter Appel, benoemd de Heer
H. Wierenga, hooid der school aldaar.

Tot leden der Raadscommissie voor de lichtfabrie-
ken werden benoemd de heeren W. J.RoelfsemaHzn.;
Mr. H. Frima, H. Boelmans Kranenburg en Iz. J.
Brugmans; — tot leden der

Commissie,

bedoeld in
art. 15 der wet op de Schutterijen de heeren Mr. B.
Cohen en Mr. T. Maas; — en tot Commissaris der
gemeente brj het Bestuur der Ambachtsschool (ter
vervulling van de vacature Wouters) de Heer W. Bos,
wethouder van onderwijs.

De volgendebelangrijke voordrachten zijningekomen:
o. Van B. en W. tot vaststelling van eenreglement

voor de schoolvergaderingen aan de openbare lagere
scholen;

b. tot stichting van een gebouw van gedelegeerden
tot aankoopvan grond hiervoor en tot wijziging der
begrooting van de inkomsten en uitgaven voor 1904.

c. tot aanleg van kunstwegen in den Reiderwolder-
polder en den Stadspolder met twee doorgangen in
de dijken en tot vaststelling van een bestek en voor-
waarden voor den aanleg.

De Gemeenteraad van Deventer heeft
het voorstel vaa den Heer H. Sluijter A.Ezn.,
om aan H. M. de Koningin te verzoeken, dat
de dienstdoende, schutterij aldaar worde gelijk ge-
steld met eene rustende schutterij, — overeenkom-
stig het advies van Burg. on Weth. — aangenomen.

Toen in 1893 vanwege het provinciaal
bestuur van Friesland het groot scheepvaartkanaal
Harlingen—Leeuwardenwerd verbeterd, werden twee
doorsnijdingen gemaakt bij Franeker, waardoor
nieuwe kanaalvakken ontstonden. De buurten Het
Vliet en De Tuinen, buiten do voormalige wallen van
Franeker gelegen, geraakten daardoor echter in
slechten toestand, want de groote vaart ging vervol-
gens niet langs die buurten, maar er achter om.
Voor de ongeveer duizend inwoners was diteen groot
nadeel en voor den handel aldaar zeer lastig ook.

liet grootste gedeelte dier buurten was nu een
eiland geworden, met een enkel loopbrugje en een
pont verbonden aan de stad. De Gemeenteraad nam
het onderhoud en beheer van het loopbrugje'over,
hetwelk voorheen een rentegevend eigendom van do
buurtbewoners was geweest; daarna de wallen en
de straten en besloot toen tot verlichting door gas,
waarmee men nog druk bezig is.

Thans is de Raad, na langdurige voorbereiding en
beraadslagingen, ingegaan op een verzoek der bewo-
ners van genoemde buurten om een brug te bouwen
over de Stadsgracht of het vroegergrootscheepvaart-
kanaal-pand, waartoe een aanzenlijk bedrag was
geteekend en den Raad aangeboden als bijdrage in
de kosten.

De brug zal zoowel voor rij- en voertuigen als voor
voetgangers geschikt zijn en het pontvervoer zal nu
vervallen.

De ingelanden van het waterschap «Do
Vereeniging» te Grijpskerk (Gr.) hebben besloten tot
het bouwen van een windwatermolen.

De plannen voor een stoomgemaal verkregen geene
meerderheid van stemmen.

Te Dordrecht is Maandag plotseling
overleden de Heer A. J. J. Maas, inspecteur van
de directe belastingen aldaar. Sedert 1897 te
Dordrecht werkzaam, werd hij in 1901 tot lid
van den Gemeenteraad gekozen, waarin hij zich
deed bennen als een bekwaam lid van, de liberale
partij.

Door verveners in da gemeente West-
Stellingwerf werd aan Gedeputeerde Staten van
Friesland verzocht om teruggaaf van de slikgelden,
welke in 1903 waren betaald voor gespreide slik,
waarvan de gemaakte turf door den hoogen water-
stand ten eenemale waardeloos was geworden.

Gedep. Staten hebben thans afwijzend daarop be-
schikt, op grond, dat slikgelden verschuldigd zijn
als veenland uitgeveend wordt en daardoor water-
petten ontstaan. De slikgelden mogen volstrekt niet
beschouwd worden als belasting op de turf.

»De Vriendenkring« in het dorp Dantu-
mawoude heeft zijn 25-jarig bestaan feestelijk gevierd
in eene bijeenkomst onder voorzitterschap van den
Heer W. Hellema, sinds de oprichtingvoorzitter dezer
vereeniging.

De Heer Prakken hield een keurige rede, welke
daverend word toegejuicht. Daarna wisten Mevrouw
M. Kiehl en de Heer B. Delmonte, uit Amsterdam,
het publiek aangenaam bezig te houden.

De «Vereeniging tot Bevordering van
het Vreemdelingenverkeer!! te Oldenzaalheeftbesloten
zich aan te sluiten brj den «Bond van Vereenigingen
tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in
Nederland«.

De Vereeniging heeft voor dit jaar ’250uitgetrokken
voor verbetering van wegen in De Lutte.

Mosselzaad. — Men schrijft ons uit Zeeland:
De vorige week zijn de eerste vaartuigen naar de

Zuiderzee vertrokken om aldaar mosselzaad te gaan
visschen.

Zooals bekend is, leveren de Zeeuwsche banken in
de laatste jaren zóó weinig zaad, dat de Zuiderzee
en de Engelsche kusten noodzakelijk in het tekort
moeten voorzien. Van Maart tot September is een
groot deel der Zeeuwsche visschersvloot op de Zui-
derzee en brengt jaarlijks meer dan 100,000 ton
zaad en mosselen mee.

ln den laatsten tijd gingen geruchten, dat er in
het Noorden ernstige pogingen aangewend werden
om het visschen van mosselzaad op de Zuiderzee te
doen verbieden. Voor den Zeeuwschen mosselhandel
ia het te hopen, dat dergelijk verbod nooit worde
uitgevaardigd.

Hout. — In Gaasterland zijn de houtprrizen
thans als volgt: eikenbosjes f 0.70 a f 0.75, ber-
kenbosies f 0.55 a f 0.60, bakkerstakken f 1.50
a f l.i 5, kncppoltakkm f 5 a f 5.25, bezemrijs
f 7 a f 8.50, alles per 100 bos. Eikenhout per
wagenvi-acht f t> a * <J-50. pas gehakt e_t ptnga-
schild fa ai 5.25.

J. Stad Jbz. en K. Huisman Gz. te B.oog-
aan de Zaan hopen den 27 Maart a. s. hunne 50-
-jarige werkzaamheid bij de firma Cornelis Honig &
Zoon, aldaar, te herdenken.

Gedurende de maand Februari zijn door
ds Oranjesluizen geschut: naar de Zuiderzee 1675
vaartuigenennaar bmnen 1780, te zamen3löövaartuigen

Door het gemeentebestuur van Kam-

Êen is in het openbaar bij inschrijving verhuurd het
rf 46 groot 36.22.23 H.A. gelegen op het Kamper-

eiland Ingekomen 3 biljetten. Gegund aan J. van
Dijk Cz., te Zwolterkerspel, voor ’ 3075 's-jaars.

Voor het op 12 dezer door de Staats-
spoorwegen te Utrecht gehoudenexamen voor klerk-telegralist 3e klasse zijn geslaagd van de zes candi-
daten de surnumerairs M. C. Muller, te Oosterbeek-
Laag; C. J. Verweij, te Staphorst; C. J. van Dissel-
dorp, te Reuver; J. H. F. Sommer, te Nieuwersluis
en W. Haverkate, te Olst.

Bij het eindexamen van de Rijkstuin-
bouwwinterschool te Naaldwijk is een diplomatoege-
kend aan 12van de 14leerlingender hoogste afdeeling.
Twee hadden zich voor het examen teruggetrokken.

Paardenkeuringen.
De hengstenkeuringen vanwege deprovincialeRege-

lings-Commissie voor de paardenfokkerij in Noord-
Brabant zullen gehouden worden te Os den 26n, te
Eindhoven den 29n, te Heusden den 31n Maart, te
Zevenbergen den 8n en te Bergen-op-Zoom den
9n April.

Voor elk district worden, zoowel voor het koud-
als voor het warmbloedigeras, drieonderhoudsbijdra-
gen resp. van ’ 250, ’ 150 en ’ 100 uitgeloofd.
Hengsten van V/_ jaar en ouder komen voor deze
onderhoudsbijdragen niet in aanmerking.

Aanbestedingen.
Het stichten van een tuchtschool te Haren, bij

Groningen, zal 2 April worden aanbesteed. Deraming
bedraagt ’ 151,200.

Het bouwen van eene drukkerij, kantoren enmaga-
zijnen voor de Erven B. van der Kamp, teGroningen,
is toegewezen aan den Heer li. Ibelings voor ’lB,OOO.

China,Japanen deOost-Aziatische quaestie.
Welwillend, gevolg gevend aan eene uitnoo-

diging van het bestuur der „Haarlemsche Pers",
heeft Dr. IL Blink, van 's-Gravenhage, voor
deze Vereeniging een belangwekkende voor-
dracht gehouden over Let onderwerp „China,
Japan en de Oost-Aziatische quaestie". De
geleerde spreker behoefde voor journalisten na-
tuurlijk biet de acfcueele voorvallen, in Oost-
Asië te behandelen. Hij gaf hun daarom een
duidelijk overzicht, op historie èn geographie
gevestigd, van de voorgeschiedenis der hui-
dige gebeurtenissen.

i>a kern van spr. s- betoog was, dat de Oost-
Aziatiselie quaestie in onmiddellijk verband
stond met de Centraal-Aziatische. Beider knoop-
punt was China.. De Centraal-Aziatische quaes-
tie bewoog zich om Thibet.

Door Thibet trachten Engeland ©n Rusland,
de twee groot© mededingers naar de opper-
macht in China, het begeerde doel te berei-
ken. Rusland had eerst een voorsprong in
Thibet, maar Engeland had zijn concurrent
daar tegengehouden door Let uitzenden van
een expeditie en door, met medewerking vsun
'4jn pers, Rusland te storten in een oorlog
met Japa_i. Deze oorlog ging eveneens om
een stuk van China en wel om bet gedeelte,
dat men Mantchourije noemt.

Dr. Blink verhoogde de aantrekkelijkheid
zijner voordracht met een aantal ethnologische
en klimatologische bijzonderheden over Thibet,
China en Japan. Uit zijne mededeelingen over
de temperaituursgesteldheid, bet sterk gepronon-

ceerde vastlandsklimaat van Mantebaurije enl
Korea, kon men begrijpen, met welke ongeloof-
lijke natuurlijk© moeilijkbeden de operatiën ia
dezen oorlog te kampen hebben. Niet minder;
interessante inlichtingen gaf spr. over de ont-
sluiting Van Japan, dat 40 jaren geleden nog
een streng afgesloten feodale staat was: (ml
1868 was het Christendom er nog verboden.,
en dat thans, uiterlijk ten minste^ bij: geenj
Europeeseben Staat achterkomt.

Zooveel mogelijk releveerde spr. de daden',,
door Nederlanders in Azië verricht in den-
.,gouden tijd", toen ons volk de wereld introk..
Zoo herdacht hij Samuel van de Putte's tocht in
Thibet. IJsbi__.it Idesz' reizen in de Gobi en'
Tartarije en Dirk Gerritsz van Enkhuizen en
J. H. vaa Linschoten, de eerste Nederlanders,
die in de 16de eeuw Japan aandeden. Uit-
voerig behandelde spr. de gewichtige rol, die de
Nederlanders tot op het midden der 19de eeuw;
in Japan vervulden, toen zij de, eenigen waren,
met wie het afgesloten eilandenrijk in eenige
betrekking wilde staan. Met leedwezen bracht
spr. (jin herinnering, hoe Nederland, toen e1".
ten jar© 1860 een Japansch gezantschap naar
Europa ging, zioh door schrielheid de leiding,
van dat gezantschap door Engeland èn Frank-
rijk liet ontnemen, tengevolge waarvan ons
land door eigen schuld _ijn invloed op het Rijk
der Rijzende Zon verloor.

Dr. Blink vond een aandachtig, erkentelijk
en zeer voldaan gehoor. Een heldere, leerrijke
voordracht over een onderwerp, dat thans het
publiek overal bezighoudt, kan trouwens niet
genoeg worden gewaardeerd..

MARINE EN LEGER.
De kapitein G. C. A. Fabius, van het 6e Reg. inf.j

is overgeplaatst van Geertruidenberg naar Breda.
De le luits. kwartiermeesters F. van Laer en J. A.

Zittersteijn, van het 3e Reg. Veldartillerie te Breda,
worden overgeplaatst, de eerste op 1 April bij het
Sste Reg.

inf.,

de tweede naar het bureel van den
controleur van de inwendige administratie derkorpsen
te 's Gravenhage.

De kapitein der marechaussee G. D. A. Schreudel
komt in Juni te Groningen in garnizoen.

SCHOOLNIEUWS.
Benoemd: tot onderwij zer aan de Chr.

school te Oosterbierum (Barradeel) S.

Douhof,"te

Winsum; — tot hoofd der school te Wfjnaldum (Fr.)
S. v. d. Wal, te Harkerna Opeinde (Achtkarspelen);
tot onderwijzer der derde afdeeling te Hengeloo(Ov.)
R. Lier, aldaar; — tot onderwijzeres aan de Chr.
school te Varseveld Mej. W. J. Louwe Kooymans, te
Nieuw-Helvoet; — tot idem aan de Chr. school te
Friezenveen (Westeinde) C. Fonkert, te Vroomshoop.

Voordracht; voor onderwij zer aan de
openb. lag. sch. te Dinvperlo E. Kingma, te Dokkum;
J. R. Straver, te Blokzijl; G. Wirkema, te 's-Hertogen-
bosch ; G. J. Haank, te Ambt-Doetinchem; — idem
voor onderwijzeres te Garreisweer (Gr.) T. Haan, te
Uithuizermeeden; J. H. J. Speekman, te Groningen;
J. Pesman, te Ten Boer; —te Utrecht voor onder-
wijzer aan eene school o. 1. o. le soort: E. Bouman,
te Tricht, J. P. Kramer, te Vreeswijk en J. H,
Rolt, te N.-Leusen; — idem W. H. Posthumus, J. H.
Reeskamp, M. van Bommel, alle drie te Utrecht;—,
idem A.

Scholten,

J. Nijkamp, G. N. van Donselaar,
alle drie to Utrecht; — idem J. H. Veeneklaas en
A. O. Meijer Drees, te Deventer; H. A. J. Nijenhuis,
te Geldermalsen; — idem J. Nijkamp, J. H. Rees-
kamp, L. Koek, alle drie te Utrecht; — idem J. P.
Kramer, te Vreeswijk; W. H. Ridderhof, te Haastrecht;
T. W. T. Rumbrink, te Utrecht.

De Gemeenteraad te Nieuw-HcI V8e C
verleende den Heer -P. Hoogkomer, op zijn ver-
zoek, eervol ontslag als onderwijzer aan de. lej
openb. lagere school, tegen 1 April a..s.

De Heer H. Burgers, hoofd Her schotel
te Leuvenheim (gem. Brummen), heeft tegen 1
September a.s. eervol ontslag en pensioen aangte-
vraagd

GEMENGD NIEUWS.
Te Velsen werden Zondagnacht1

verscheidene inwoners uit hun ïrustoge rugt!
opgeschrikt door het geroep yan: „moord!"

Gelukkig bleek weldra, dat daarvan geen'
sprake was. Eene vrouw had een jongen man;
beschuldigd van onvoegzame handelingen je-,
gens haar 13-jarig dochtertje, en wilde hem nu,
in vereeniging met haar volwassen zoon, en
hairen echtgenoot eene afstraffing geven. Do
aangevallene was door eenige slagen met eeno
tabaksdoos geveld en .lag nu kermend in het
tuintje van een slager, waar hij nu nog door.
de verontwaardigde moeder met pantoffels, pet.
ten en z'andkluiten bestookt werd.

Later ontfermde een der omstanders zich over
hem en bracht beha den weg op naar Beverwijk,_
waar hij scheen thuis te behooren.

Sterke drank speelde in dit drama al sneer;
een hoofdrol,

Te Hornh"ui_en .(Gron.) is de éfieeb.I-
bikker Klaas Havinga onder een omgeworpen
muur geraakt en kort daarna aan de gevtflgen:
overleden.

De keutverij tl© Nij'ensleet, bïj.Ffë.
deriksoord, bewoond door den eigenaar H. Piti
is afgebrand; huis, schuur, meubels, huisraad,,
enz., benevens drie beste varkens gïngen ver-
loren. Eene koe en een pink konden slechts
met geschroeide huid aan het v"_ur ontkomen.;

De oorzaak is onbekend* Verzekering, dekt
gedeeltelijk de schade,

In den "stal van den .landbouwer
P. Braat, te Kalsdonk, onder Roosendaal, hebr
ben op eenaelfden dag drie koeien elk tw-eë
kalveren (vaarzen) ter wereld gebracht.

In dö Kruisstraat brj Zniddorpte'
(Zeeuwsch-Vlaanderen) hebben dieven 'in de
kerk ingebroken. Al de offerblokken werden ge-
licht en de misgewaden werden ter aarde ge-:
worpen. D© brandkast, waarin de kostbaar-:
heden der kerk bewaand woerden, weerstond aaaj
hunne pogingen..

De daders zijn (nog bSfeß bekend^ ,
Nieuwe uitgaven:
Bij J. B. Wolters te Groningen:
J. van der Chijs Uitspraakregels van liel Engélscli,

met een korte inleiding in de klankleer, voor leer-
lingen yan scholen M. U. L. 0.Henri Zondervan, Nederland buiten Europa, Aard-rijkskundige schets der bezittingen en koloniën.

G. C. F. van der Laan. Ons Zangboekje. Do-re-mi
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Volledige leergang voor het zingen in de lagere
ichool en in de zangscholen. 5e stukje (5e leergang.)

Weruméus Buning, Erinnerungen eines Seekadetten.
Bearbeitung von Fred. Berens (No. 111 in de «Deut-
sche Bibiiothek für Schule und Haus«).

C. E. Bueninok en W. Walstra, lets over dampkrings-
lucht en verbranding, in verband met het leven vandieren
en 'planten, 2e verbeterde druk.

J. H. A.

Güuther,

English synonyms, explained and
illustrated.

Joh. A. Leopold. Hochdeutsche Sprachschulefür Niedar-
lande-r. Anleitung zuoi richtigen Gebrauch der deut-sclien Sprache. Achstc, umgearbeitete Auflage.

De Nieuwe Gids van Maart bevat : Builen de stad,
door L. van Deyssel; Verzen, van H. J. Boeken en
Willem Kloos; Geertje (vervolg), door J. de Meester;
Adèle van Beukenrode, door J. Hora Adema

;

Armleven,
door J. Reyneke van Stuwe; Literaire kroniek, door
Willem Kloos.

De lenende Natuur No. 12 bevat: Ons wild konijn,
(met £ ill.) door Jac. P. Th.: Naar Austiburg (met
5 ill.), door J. B. Bernink

;

Voorjaar, door A.F. Dudok
van Heel: Op de schorren (met 11 ill.), door Carl
Denker; Voor onze vogels (met ill.), door B. Boon;
Adderstatisliek (slot), door E. Heimans. Voorts de
gewone rubrieken.

WETENSCHAP EN KUNST.
Geen Vlaamsche naam is in de laatste

jaren zoo dikwijls genoemd als die vanGuido

Gezelle,

en toch heeft Dr. J. Aleida Nijland een goed werk
gedaan door samen te stellen eene : Bloemlezing uit
Ouido Gezells's Gedicliten (Amsterdam, L. J. Veen)-
Er moet heel wat gezegd en gedaan worden voordat
men de mensehen er toe brengt gedichten te gaan
lezen, en dan nog wel Vlaamsche, waar wel eens
zonderlinge woorden in voorkomen en die over het
geheel zoo laag-bij-den-grond kunnen schijnen. De
bundel van Mej. Nijland is niet anders dan een
nieuwe poging om de poëzie van den Viaamschen
priester te brengen in ruimer kring dan tot heden
is bereikt.

Van harte hopen wij dat er in dezen schrikkelijk
jagenden tijd nog een oogenblik gevonden worde om
zich met dit eenvoudige, lief uitgevoerde bundeltje
af te zonderen. Men zal aan het zonderlinge van het
Vlaamsch spoedig wennen — een heel enkel onver-
staanbaar woord is trouwens door Mej. Nijland op-
gehelderd — en datschijnbaar laag-bij-den-grondsche
zal men gaan leeren kennen en waardeeren als Ge-
zelle's beminnelijkste eigenschap. De natuur is voor
hem alles, en zoo is ook in en van hem allesnatuur,
't Klatert in alle eenvoudigheid in hemop, en 't zingt
dan ook als het ruischen van de blaren of het kab-
belen van de bron. Als men hem leest, hoort en ziet
men de natuur.

Ziehier een paar coupletjes uit zijn liedje aan de
nieuwe blaren, de «geluwgroene legerscharena:

Geluwgroene legerscharen,
honderdduizend, waar vandaan

zijt gij, vastgevoetteblaren,
komen op de booinen staan 1

Zijt gij 't bloed en 't merg der boomen,
'fc boomzijn zelve, of anders iet

onbekend, dat uit wil stroomen,
al zoo zaan (dra) 't de zonne ziet.

Ruischt dan maar, gij legerscharenj
zingt en trommelt overluid,

zegevolle zomerblaren:
morgen is de winter uit 1

Hier voelt men al de zoetvloeiende woordenmacht
«'an dezen zanger, maar er zijn tal vanliedjes waarin
zijne taalmuziek nog sterker gevoeld wordt. Een
keurig gediohtje moge nog dit hier staven, nl. zijn

BONTE

A_EELÏ:N.

Wit als watte, en teenegader
groen, is 'fc bonte abeelgeblader.
Wakker, als een wekkerspel,
wikkelwakkelwaait het snel.
Groen vanboven is 't en, zonder
minke, wit als melk, vanonder.
Onstandvastig volgt het, gansch,
-'t onstandvastig windgedans.
Wisse)beurtig, op en neder,
slaat het, als een' vogelvederi
Wit en grauw, zoo, dóór de lucht,
»bonte-abeelt« de duivenvlucht.

Tot directeur van de Nieuwe muzlek-
*ereeniging te Hoevene (N.-Br.) is benoemd de Heer
J. Legrand te Breda.

Te Hemelum (Fr.) is een fanfarekorps
opgericht. Directeur is de Heer K. Bouma,, hoofd der
bijzondere Chr. school aldaar.

Te Schaerbeek, bij Brussel, ïs Zon-
dag overleden de beeldhouwer Sohols', die het mo-
nument vaa Frans Hals be Haarlem heeffc ver-
vaardigd.

Religie in vertaling. — Ineen pas ver-
schenen vertaling van een Duitsch boek vindt men
te midden van andere enormiteiten de sierlijke uit-
drukkingj «hij vergat er aan».

RECHTZAKEN.
In een voor de onderwrjzerswereld belangrijke

quaestie is door het kantongerecht te 's Gravenhage
gepleit.

Een onderwijzer stond op wachtgeld, werd daarna
benoemd in een tijdelijke betrekking ter vervanging
van een zieken collega. Toen deze weer op school
teruggekeerd was, bleef de plaatsvervanger eene
maand buiten betrekking. Voor die maand vraagthij
thans wachtgeld, hetwelk hem door den Staat wordt
geweigerd, op grond dat art 39 der Wet op het
Lager Onderwijs het recht op wachtgeld doet ver-
vallen o.a. door benoemingin een gemeentebetrekbing;
en dat de eischer een zoodanige, zij het dan ook
tijdelijk, heeffc bekleed.

Mr. Post, uit Amsterdam, optredende voor den
onderwijzersbond — aan wien de betrokkene zijne
vordering had overgedragen — beriep zich op de
geschiedenis van bedoelde wetsbepaling en op den
geest van het wachtgeld, hetwelk bij eene opvatting
als die van den Staat door eene benoeming voor hoe
korten tijd ook illusoir zou kunnen worden gemaakt.
PI. maakte eene onderscheiding tusschen tijdelijke en
vaste betrekkingen en betoogde dat art. 39 alleen
het oog heeft op de laatste.

Mr. J. H. Telders, als gemachtigde van den Staat,
beriep zich eveneens vooreerst op de geschiedenisder
wet, waaruit, volgens pleiter zou blijken, dat hefc
toekennen van het wachtgeld niet anders was dan
een gunst van den wetgever, steunende op geen

enkelenrechtsgrond, envoorts op de duidelijkewoorden
der wet, die vooral in het licht der geschiedenisgeen
onderscheiding tusschen tijdelijke en vaste betrek-
kingen toelaten.

De uitspraak werd bepaald op 15 April a.s.

PAAKDEN
Maandag der volgende week zal het Engelsch ren-

seizoen worden geopend zooals altijd met de Lincoln-
meeting. Den daaropvolgenden dag heeft dan de
eerste ïiprincipal race«, de Lmcolnshire Handicap
plaats, en Vrijdag d.a.v. de voornaamste hinderuis-
wedren van het geheele seizoen, de Liverpool Grand
National Steeple Chase. Thans is op de «training-
banenit alles in voorbereiding, en dagelijks wordende
paarden afgericht, om geheel voorbereid op de ren-
banen te kunnen uitkomen.

De meest bekende jockeys zullen ook dit seizoen
weder op de banen verschijnen; ook de Amerikaan
Dansy Maner en J. H. Martin zijn reeds weder in
Engeland gearriveerd.

BOOGSCHIETEN.
Te Philippine heeft de handboogschutterij »De

Transvaalsche Schutters» haar eersten wedstrijd in
dit jaar geh uden, waaraan door 56 schutters werd
deelgenomen. De hoogvogel werd afgeschoten door
den Heer F. Pot, |te

Sluiskil,

en de beide zijvogels
door de heeren A. Voerman, te Philippine en P. van
den Heuvel, te Bouchante (België).

STADSNIEUWS.
Het Ontwerp-Tariefvoor Invoerrechten.
Het Comité van den Handeldrijvenden Mid-

denstand hield gisteravond in Odeon een druk
bezochte vergadering ter bespreking van bo-
venstaand onderwerp.

De voorzitter, de Heer Verster, sprak ©en in-
leidend woord, waarin hij- deed uitkomen, hoe,
bij toepassing van de nieuw voorgestelde ta-
riefbepalingen, alles duurder zal worden. Do
dagelijksche levensbehoeften zullen zwaarder
wolden belast, ze zullen in prijs stijgen en
het gevolg zal wezen, dat het publiek zioh
aal gaan bezuinigen, wat natuurlijk ook weer
nadeelig voor de winkeliers zal wezen. Naar
zijne meening zal de Regeering door invoering
van het voorgesteld tarief voor invoerrechten
de gans slachten, die de gouden eieren legde.

Na de korte inleiding des voorzitters erlangde
de Heer J. Ko'kO'sky het woord, niet, gelijk
hij vooropstelde, om te ageeren tegen de Re-
geering, maar om den middenstanders uiteen
te zetten wat hun, bij invoering der voorgestelde
maatregelen, te wachten staat, het aan hen
overlatende wat te doen om het dreigend ge-
vaar af te wenden in 't belang van den handel.

Spr. gaf als zijne meening te kennen, dat de
Minister bij het samenstellen van het ontwerp
niet overleg gepleegd heeft met alle belangheb-
benden, maar alleen met lieden, die meenen
voordeel te zullen hebben van die nieuwe Ta.
riefwet, welke, naar sprekers overtuiging, een
doodvonnis zal zijn voor vele grossiers- en tal
van kleine winkeliers.

Bij de> verdediging van de nieuwe plannen
wordt veel geschermd met groote woorden, met
leuzen als: „de industrie moet beschermd wor-
den", maar in waarheid is 't slechts te doen
om meer inkomsten in de schatkist. Boven-
dien achtte spr. door de nieuwe Tariefwet niet
de industrie beschermd, maar de fabrikanten,
die /.ulk een. bescherming niet noodig hebben,
die groot zijn geworden bij het tegenwoordig
stelsel en di© bovendien niet eens allen be-
scherming wenschen.

Bescherming van de industrie achtte spr. ook
daarom niet noodig, omdat Nederland van ouds
een land is geweest en nog is, van landbouw en
veeteelt, maar geen industrieel land. Gaat men
er dat van maken, dan loopt men gevaar, dat
de beoefening van landbouw en veeteelt er
onder zal lijden en daarvoor geen voldoende
werkkrachten zullen blijven.

Nederland, dat zijn opkomst, zijn groot ver-
leden, te danken heeft aan vrijheid van handel,
is sterk genoeg om het zonder beschermende
rechten te kunnen stellen.

Len bezwaar .tegen die bescherming is voorts,
dat zij ontevredenheid zal wekken, door de
duurder wordende levensbehoeften, dat die on-
tevredenheid tot versterking van het woelige
en revolutionnaire element in den Staat zal
leiden.

Volgens spr. zou het beter en practischer zijm
de industrie op te heffen door industriescholen
dan door hooger invoerrechten. Wanneer do
Nederlandsche — spr. noemde speciaal de Til-
burgsehe — ïndustrieelen beter afgewerkte goe-
deren leverden, zouden ze op beteren grondslag
met het buitenland kunnen concurreeren clan
door lapmiddelen als een hooger invoerrecht
(applaus).

Spr. betoogde verder, dat do voorgestelde
wet nadeelig is voor de grossiers, die op het
binnenlands ch fabrikaat weinig verdienen, maar
hun winst goed moeten maken door de hoogere
winsten, verkregen op buitenlandsch goed.

Voor dien tusschenhandel, die men niet mis-
sen kan, noch de fabrikanten, nooh de detail-
verkoopers, is de voorgestelde Tariefwet nood-
lottig. Maar ook voor den reeds zoo zwaar
belasten middenstand, die hier opnieuw het
kind van do rekening zal worden, en voor wie de
concurrentie en het zaken-doen moeilijker zal
worden, als men de winstgevende buitenland-
sche artikelen belasten gaat. Maak 't toch —zeide spr. — den winkelier niet zool moeilijk
en laat hem zijn waren inkoopen, waar hij wil
eu waar hij dat het voordeelig-sfc doen kan.

De fabrikanten zullen misschien in den be-
ginne voordeel hebben bij de Tariefwet, maar
of dat voordeel bestendig zal wezen is de vraag.
In Duitsehland ten minste klagen de bescherm-
de fabrikanten wel degelijk.

Spr. zeide neg, dat door de nieuwe bepa-
lingen juist de minder bedeelden zwaarder wor-
den belast, hetgeen den socialen vooruitgang
tegenhoudt. De kleine winkeliers aullen wor-
den opgeslokt door de grootere, die hun in-
koopen in 't buitenland, waar de handel niet
buiten kan, in 't groot verrichten en daardoor
goedkooper.

Op al deze gronden meende spr., dat de win-
keliers een sombere toekomst tegemoet gaan
en riep hij den middenstand op, de handen
ineen te slaan om het dreigend gevaar af te
wenden en tegen de voorgestelde bepalingen
,op te komen (applaus)'

De tweede spreker, de Heer W. Reyenga,
was als industrieel van oordeel, dat protec-
tie wel goed is en daarom verdedigd moet wor-

den. Vrijhandel meende hij, zal er misschien
eens komen, evenals de algemeene wereldvrede,
maar thans is men daaraan nog lang niet toe.
Het tegenwoordig tarief van invoerrechten in
ons land keurde spir. af, omdat het hinkt;
er is n.l. op velerlei gebied protectie en toch
noemt men zich vrijhandelaair.

Spr. betoogde voorts, dat tengevolge van on-
zen vrijhandel verschillende bedrijven en tak-
ken van handel^^dehouaa^elc^i^^^egzijnH
W'&ijn betoog had blijkbaar niet de insfrem-
niiiig der vergadering, die hem op 't laatst
onderbrak en zóó ongeduldig werd, dat de
spreker verder van het woord afzag.

Na eenig debat, waarbij de Heer Ed. Gerzon
de voordeden van het vrijhandelsstelsel be-
toogde en over protectie sprak als over een
ramp, werd, pp voorstel van den Heer Meuw-
sen, besloten een reeks . vergaderingen te be-
leggen, waarin voor- en tegenstandershun denk-
beelden voor bescherming en vrijhandel zullen
uiteenzietten.

Dierenbescherming.

Uittreksel uit het halfmaandelijkscheRapport
van den Inspecteur der Sophia-Vereeniging
tot bescherming van dieren te Amsterdam
16—29 Februari 1901.

Gedurende dit tijdvak werden 142 oude paarden
uit Engeland aangevoerd, waarvan aan de Handels-
kade 76 stuks per S. S. «Mascotte» en «Glanmire»;
aan boord van laatsgenoemd Stoomschip kwamen
2 sterfgevallen gedurende de reis voor, de overige66
paarden debarkeerden aan de de Ruyterkade van de
S.S. «Amstel», «Rijn» «Maas» en «Zaanstroom», «Prof.
Buys» en «Aire».

Op 17 dezer deed ik aan den Amsteldijk een bij
zandvervoer gebezigd paard door den bestuurder de
voetwonde verbinden; op 20 dezer bij zandvervoer
aan de Stadhouderskade bij de van der Hulststraat
bracht ik wijziging in den stand der te ladenkarren
hetgeen het aantrekken zeer vergemakkelijkte, terwijl
ik aan de Jacob van Lennepkade het slepenvan twee
palen te gelijk, als kennelijk te zwaar, deedeindigen.

Op 23 dezer bij zandvervoer aan de Mauritskade
moest ik den bestuurder, van een daartoe gebezigd
paardzijnekwellendeen onoordeelkundigebehandeling
van het dier onder het oog brengen.

Op 21 dezer bij steenvervoeraan hefc Zeeburgerpad
deed ik de voetwonde van een der daartoegebezigde
paarden, door den bestuurder verbinden, terwijl ik
aan de Bilderdijkkade bij dergelijk vervoer een der
paarden wegens kreupelheid deed uitspannen.

Op 25 dezer deed ik in de Czaar Peterstraat een
der paarden in gebruik bij de Gemeentetram wegens
zeer ernstige voetwonde en daardoor onstanekreupel-
heid uitspannen.

Op 27 dezer ontmoette ik op den Haarlemmerweg
een voorvrachtwagengespannenpaardmetvoetwonde,
welke ik door den bestuurder deed verbinden.

Op 29 dezer trof ik op den Amsteldijk buiten de
kom der gemeente een trekhond met verwondenneus,
veroorzaakt door scherpen

muilkorf,

ik deed den
kwellenden ijzerdraad met een lap omwinden.

De aanvoeren van pluimgedierfce geschiedden op
vrij bevredigendewijze, alleenaanhetCentraalStation
bij aanvoer uit Amersfoort op 19 dezer moest ik
optreden tegen de ruwe behandeling der dieren, even-
als op 22 dezer op de veemarkt hij de behandeling
van nuchtere kalveren. Op dienzelfden datum deed
ik op de markt op het Amstelveld de daar aanwezige
fcrekhonden van ligkleedjes voorzien en kisten met
zeer defecten bodem, in gebruik voor konijnen-tran-
sport, ledigen.

HET TOONEEL.
«Hei Gezin van Baas van Paemel^, door Cyriel Buysse,

Het Vlaamsche karakter, gevoel voor kleur,
kenteekent Het gezin Baas van Paemel. Frissehe,
heldere kleuren, ten deele dik opgelegd.

Bij kennismaking met het stuk waant men
zich meer dan zestig a zeventig jaar terug, en
meent een tooneelwerk van Iffland of Kotzebue
voor zich te hebben. Het eerste bedrijf doet om
hefc frissehe even aan den tijd van Conscience
denken, ook om het aangenaam-naïeve, al is het
niet hefc echt-naïeve. Vergelijking tusschen het
tooneelstuk De Arme Edelman van Conscience,
den man, wien als grootsche en benijdbare eer
op den voet van zijn standbeeld te 4_ntwerpen
wordt nagegeven: »Hij leerde het volk lezen!"
vergeleken met den baron in Cyriel Buysse's
Gezin van Baas van Paemel maakt Conscience
jong-en-modern en Cyriel Buysse tot een schrij-
ver uit een vroeger tijdperk.

Een tooneel in het tweede bedrijf, uitnemend
door regisseurs en tooneelisten voorgesteld,
schijnt een gekleurde prent uit een prentenboek
van overgrootvaders tijd. En als men leest of
hoort wat die prent beduidt, is het of men uit
een langen droom ontwaakt, alsof het verleden
heden en het gedroomde een werkelijkheid uit
de kinderjaren wordt.

De voorstelling — het slaat uitsluitend op den
auteur — kan niet antieker en conventioneeler.
Links (van den toeschouwer) de baron, de ba-
rones nog stijver staande van trots dan haar
zwart zijden japon, een onnoozel paartje op den
achtergrond — en tegenover deze familie die
van^ Baas van Paemel, nederig, alleronder-
danigst, zich alles latend gezeggen; te ba-
rones en baron beurtelings hen behandelend
als Russen vóór de afschaffing der lijfeigenschap.
Zij zeggen Baas van Paemel de huur op der
boerderij, door noesten vlijt van grootvader,
vader, hem-zelf en zijne kinderen tot bloei ge-
bracht, als hij niet 500 gulden huur 's jaars meer
betaalt; bevelen een der dochters kamermeisje
te worden op het kasteel; gebieden den vrijer
van eene andere dochter niet weer bij Baas van
Paemel aan huis te komen, — kortom, regeeren
alsof zij slaven voorhebben. En Baas vau Paemel
en vrouw van Paemel zijn zóó onderdanig om
in alles toe te stemmen, eene kleine murmuree-
ring daargelaten; — alleen zeggen ze gedwee-
beslist, niet meerdere huurte kunnen opbrengen.

Het kan zijn, dat er zulke landheeren bestaan,
doch dan zijn het uitzonderingen, vooral in dezen
tijd. Ze zijn schier onmogelijk. En welke land-
heer kan niet tegen mestlucht, en welke barones
doet het kraaien van een haan wee!

Wordt het naïeve, het kinderlijke, hier niet
schier kinderachtig 1

Auteurs zijn vrij in de keuze hunner middelen.—
Toegestemd ! Maar lezersof toeschouwers hebben
ook het recht, niet alle middelen vooi echt te

houden. Ook in de keus der middelen brengt het
doel geen heiliging. Hadden hoorders of lezers
met alles vrede, de auteurs zouden zijn als de
baron en barones in het gezin van Baas van
Paemel.

Bij het gezin van den baron zalmen een jong-
mensch, ook een zoon, ontwaard hebben, met
een automobielpet op, dus vooruitstrevend. Hij
toont het ook, door weerzin te laten blijken met
wat zijne ouders willen, en kwaad weg te loopen,
vol minachting voor het voorgevallene.

Dien jongen man hadden we aan het werk
hopen te zien, in strijd komen met zijn vader,
den baron, en het opnemen voor de van Paemels.
Het zou belangwekkend zijngeworden! Maar!...
de zoon komt niet meer terug, en we hooren
niets meer van hem.

Op het tooneel heeft alles beteekenis. Door
zijn doen had de zoon met de automobielpet
verwachtingen opgewekt. Wat beteekent nu zijn
afkeer' Hij loopt weg en blijft weg. De auteur
had daarom dien zoon achterwege kunnen, ja
moeten houden.

De auteur is in het conventioneele gebleven.
De dochter op het kasteel gekomen, moest
natuurlijk verleid worden door den jonker,
juist zooals in oudere stukken. Zij wordt van
het kasteel weggejaagd en komt met haai
schande thuis.

De hoorderhad gehooptopverzet, hadgewenscht
den onmensch van baron en barones tot reden
gedwongen te zien.Zelfs aan het slot bleef nog
een flauwe hoop, bij het komen van den geeste-
lijke in de andere woning van Baas van Paemel.
De geestelijke zegt niets dan gemeenplaatsen,
die den iachlust opwekken. Van dien herdei
had men daden willen zien, een opkomen vooi
de rechten van den mensch, een strijd aanbinden
voor het arme paar. De droefheid en ellende,
in welke de baron Baas van Paemel en zijn gezin
gebracht heeft, zou een rechtgeaard geestelijke
niet in werkelooze deelneming hebben doen
berusten. Hij zou opgetreden zijn.

Cyriel Buysse heeft al zijne personen omge-
blazen als papieren poppetjes, om het doel te
bereiken van wat hij wilde: De werkzame,
vlijtige en brave-eenvoudige menschen ongelukkig
gemaakt, beroofd van alles, van kinderen, van
dak en dek, door den rijken landheer, m. a. w.
door de noodlottige kracht, welke misbruikte
macht-door-bezit hebben kan.Maar .. .maar.. .alles
is zoo wüleloos gegaan, alles naar willekeur
van den auteur, die zijne beste troeven zelfs
niet beproefd heeft uit te spelen.

De zoon van den baron is genoemd. Er is
nog een zoon van wien men verwachting had.:
de zoon van Baas van Paemel.

In het mooie eerste bedrijf is deze zoon aan
hefc woord. Na dat bedrijf gaat er niets.meer
van hem uit. Het tweede bedrijf vervolgt niet,
wat het eerste beloofde. Een nieuw geval vraagt
er de aandacht.

In het eerste bedrijf, vol kleur en leven, komt
de oudste zoon zonder werk, omdat hij geen
loonsverhooging kan krijgen, in hevig verzet
tegen de maatsohappij. Aanleiding hiertoe gat
de oproeping van zijn broer om dadelijk onder
de wapenen te komen om.een werkstaking.te
Gent, desnoods met geweld van wapenen, te
helpen keeren. De oude van Paemel noemde die
werkstakingen een zonde; al die sloebers van
leegloopers zouden — als hij koning was —doodgeschoten worden. De oudste zoon vat
daarop vuur, pakt flink uit, en zegt zich te
zullen aansluiten bij de werkstakers te Gent,
en in hunne voorste gelederen te zullen staan;
zijn broer moet het dus weten: als hij schiet,
kan hij zijn eigen broer treffen.

Dit geheele eerste bedrijf, vol opgewektheid
en leven, vol pit, vol kleur en klank, heeft ver-
wachtingen opgewekt, die men gaarne vervuld
had gezien.

Het tweede bedrijf is er te los mee verbonden
en bevat den opzet voor een nieuw stuk.

Met veel tact gaat door het eerste bedrijf de
dagelijksche levensgang. Het om-tafel-gaan-
zitten van allen om te eten vormt een goed slot.

Jammer dat de eene kracht, de oudste zoon,
na het einde werkloos zal blijven, zoo goed
als de zoon van den baron in het tweede. De
een als de ander hadden beweegkrachten kun-
nen zijn. Van Baas van Paemel verwacht men
niets, ook niet van zijne vrouw. Zij zijn afge-
werkte menschen, in wien alle geestkracht ge-
dood is. Zij wekken deernis, omdat hen wüleloos
en werkeloos alle ongeluk treft.

De tafercelen op zichzelf beschouwd zijn wel
mooi. Het eerste bedrijf werdreeds geroemd. Het
laatste bedrijf wint het van het tweede en derde.

De twee oudjes in een andere woning, — de man
versuft, de vrouw ziek, — zonder kinderen, de
een dood, de ander in het klooster, een derde
in Amerika, en de oudste, vergiffenis vragend
en afscheid komende nemen, om ook naar Amerika
te gaan, het wekt echte deernis met het paar
brave, afgewerkte menschen.

Schril tegen alles in klinkt debruiloftsmuziek
voor het jonge paar van het kasteel, wier be-
woners alle ongeluk hebben gebracht. En — hoe
is berusten mogelijk ! — tergend wordt het, als
de bruiloftstoet voorbij het geopende vensterder
arme lieden gaat, als de jonker in vol geluk voor-
bijschrijdt, die de dochter vau Baas van Paemel
onteerd heeft.... Het schrille en onrechtvaardige
wekken de levensgeesten van den ouden van Pae-
mel voor een oogenblik op .... ergaat eindelijk in
dien vertrapten man iets van gevoel voor onrecht
om; het maakt hem minder stroef, hij kan
zijn zoon vergeven, geluk wenschen op zijn
reis naar Amerika en toekomstigen voorspoed;
hij kan hem tot afscheid de hand drukken.

Al is nu het geheele stuk er een als uit vroeger
dagen, herinnerende aan lang vergetenschrijvers;-
het is daarom wel degelijk waard om te gaan
zien, al zou het alleen zijn om het eerste en laatste
bedrijf. Eene verwijzing naar oudere schrijvers
sluit allerminst afkeuring in. Het zou zelfs zeer
interessant zijn stukken als De Jagers weer eens
gespeeld te zien. Wie weet, of men ze niet voor
modern zou houden

;

want als men CyrielBuysse
tot de moderne tooneelschrijvers wil rekenen, zijn
Kotzebue en Iffland het ook.

Welke directie neemt eens de proef ?
Bij de aankondiging zijn de namen allei

spelenden genoemd. Nog eens in 't bijzonder
worde de naam van den Heer Alex. Post in her-
innering gebracht. Zelden heeft hij zoo volkomen
haarhet leven,zoo geheel buiten-zich-zelf tredend,
den oudsten zoon van Baas van Paemel uitge-
beeld. Hetzelfde compliment aan Mevr. Ternooy
Apèl—Haspels als oudste dochter van den boer.
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Jubileum-E. W. De Blauw.
Het is een mooi en vriendelijk jubileum ge-

iwèest voor den 'Heer De Blauw. De zaal van
den „Eras_ati"-schouwburg van G. Prot en
Zoon flink bezet — een sympathiek publiek— welgemeende samenwerking van confraters
en confrateressen — een sfcuk, OpManoeuvre",
dat aansloeg en pleizier deed, voor enkele jaren
veel en met succes gespeeld, nu weer nieuw
schijnend — eene hartelijke huldebotoogiug —.wat wil men neg meer!

Zoodra de jubilaris De Blauw voor het eerst
opkwam, dadelijk gejuich in de zaal en een
aandragen en overgeven van kransen en een
dankend buigen van den feesteling.

Na het slot van het derdo bedrijf was da
groet© betooging. De Blauw stond toen op
het tooneel, omringd door al de broeders en
zusters. Krans op krans, bloemstuk op bloem-
stuk, geschenk op geschenk, werden hom van
uit de zaal overhandigd. De Heer Ruys kwam,
'>een De Blauw in een bloementuin stond, eeh
reinig naar voren en sprak den feestvierenden
_onfra,tei- in gemoedelijke woorden toe, er op
wijzende, dat een avond als deze, waarop hij
zijn 12Vs-ja,ri.go tooneel-bruiloffc vierde, een
schoon lichtpunt in hefc artistenleven is, dat
■hij eens hefcgenotvan volle glorie

heeft,

kortom
een avond, die hem zijn volgend leven bijblijft.
Het was hem aangenaam aan vriend De Blauw,
als goed kameraad, namens de directie Prot,
de confraters en de confrateressen een ge-
schenk te mogen aanbieden, een beweegbaren
bcekenstaudaard, benevens de beste gelukwen-
«chen voor het vervolg van zijn tooneelloopbaan,
tot het zilveren jubileum.

Het publiek ondersteunde de; goede wenschen
door daverend applaus.

Bescheiden en in welgekozen bewoordingen
dankte De Blauw daarop de dames en heeren
■tooneelisten, de directie en het publiek. Toen
steeg nog luider gejuich uit de zaal op, dat
overging in gejubel.

Het jubileum van den Heer E. W. de Blauw
zal behalve om de huldiging, ook om do goede
vertooning van „Op Manoeuvre" en het groote
genot, dat het publiek er in had, lang in het
geheugen blijven. Hij zelf Vervulde in: „Op
Manoeuvre" de rol van Hans Vogel, eigenaar
eener chocoladefabriek, een schatrijke fat. Een
uitstekenden kop had de jubilaris gemaakt, zich
zeer goed gekleed en hield er een weloverdacht
gemaakt spraakje op na^ Al ware hij 1 geen
jubilaris geweest, hij zou toch door zijn uit-
nemend 'spel en mooie typ© de aandacht van
allen pp zioh hebben gevestigd. Die huldiging
ten het succes zullen hem sterken om ook in

Öe

toekomst aan iedere rol, klein of groot, zorg
te besteden, misschien nog meerdere dan in
het verleden.

Op Manoeuvre", het Duitsche militaire blij-
spel, is te bekend ~om er verder over te spre-
ken. Al is het eenige jaren ond, het heeft)
nog de vroegere' aantrekkelijkheid behouden.
Zij 1, die gen avond onschuldig genot smaken
en eens gezellig lachen, echt uit zijn willen,
hebben in „Op Manoeuvre" hun gading.

Het stuk wordt zeer goed gespeeld, bijzonder
door de Jjjeeren Lageman, Kelly, Chrispijta. Jr.,
Ruij's, enz.; — do Heer De Blauw is leeds ge-
noemd —, en door de dames De la Mar—Kley,
Juliette Roos, Julia. Ude, Van Biene—d'Oliveira
en Solser—Willemsens. De zwijgenden vervul-
den demilitaire manoeuvres als soldaten, mi-
litair-stram.

In de aanteekening over E. W. de Blauw's
tooneelleven in Het Nieuws" van gisteren,
wordt hem de eere gegeven in „De Roovers"
éen j,Spiegeldans" goed vervuld te hebben.
! Dit -moet &_a de rol van „Spiegelberg".

3. H. Itössing.

INGEZONDEN.
CD» Bedactie verbindt sich niet tot teruggaaf van de

ingekomen stukken.)

Verhoogde Rechten op Gouden
en Zilveren Werken.

Geachte Bedactie,
Met Verbaeing. nam ik kennis van net fiogje-

feoaden stuk van den Hoer J. A. Gerritsen, in
uw blad van. 14 Maart, 1904.

De Heer Gerritsen i. tn 't algemeen tegen ver-
hoogde invoerrechten doch meent daarbij een uit-
czondering te mosten maken voor gpuden eni zil-
veren wei-ken!

Gelijk ik reeds elders .betoogde, is 't juist, de
geschiedenis van ons vak, di» de treurig© gevolgen
Van protectie in 'fc licht stelt).

De in Nederland bestaande, m.i. op vele pun-
ten verouderd© Wet op den „Waarborg van gouden
m zilveren werken" staat alleen aan in _.eder-
<and vervaardigd© werken het gehalte-stempel toe,
icch doet de 'buitonlasidsohei alleen voorzien van

belastingstempel, zonder waarborg voor het
vshalte.

De. Wet op dea Waarborg dus beschermt, ja
monopoliseert in vele opzichten de Nederlandsche
''■ndustrie.

En ondanks (m.i. tengevolge van) die protectie,
Istajit de Nederlandsche industrie, de uitzonderin-
gen niet in aanmerking genomen, op belangrijk
lager peil dan de buitenlandsche. Do Heer Ger-
ritsen spreekt van het weder tot vroegereu bloed
geraken van onze industrie, en is zich dus van
naren tegenwoordigen lagen trap van ontwikkeling
(bewust. ,

Die treurigei toestand nu is alleen een gevolg,
ik 'ben er ten volste van overtuigd, van den de-
nioraliseerenden invloed der protectie.

In onze 'branche is heb reeds jarenlang gebleken,
"lat alleen vrije mededinging met het buitenland
■het eenige middel is, dat de Nederlansche fabri-
kanten aan zichzelf kan doen ontdekkenl

Vrije concurrentie zal de oogen openen van hen,
die ineenen, dat wij niet tegen het buitenland
»,op" kunnen.

Niet kunnen? Wij kunnen wel! Wij moeten
kunnen!

Men trekke zioh. niet terug in een zelfgenoegzaamisolement mefc misnoegen over vreemde mededin-
King, doch late. zich door het buitenland een spie-
gel voorhouden!

Men voldoe aan del eischen des tijds! Men ont-
wikkele dien Nederlandschen werkman tot een zelf-
bewust mensch, die een persoonlijkheid in zijn
product heeft te leggen, die niet teert op wa,t
iiarenlang voor goed genoeg gehouden werd, doch
die aan dien tegenwoordigen. modernen, smaak van
net publiek weet tegemoet te komen.

Men laat zich afschrikken door hooge aanschaf-
nngskosten van machinerieën 1?

Het buitenland liet zich niet afschrikken en
S>ve_vl._gielde ons!

Daarop doelt waarschijnlijk de Heer Gerritsen,
Ifcanneeo- hij ziegt, dat het buitenland over eenteWfter afzjetgejbiod te bepohikken

heeft,

als tegen-

wicht waartegenovieirhij dan devoorgestelde 12 pCt.
rechten beschouwt.

Ik vraag nu echter, waarom hebben 'ïvij 'óver
een slechts klein afzetgebied te beschikken?

Onze voorouders dar 17© eeuw wisten de buiten-
landsche markten wel te bereiken, doch die be-
zaten dan ook nog' de geestkracht van Jan Com-
panie!

Die geestkracht liet ons het kostbaar erfstuk
na van liet grooter Nederland, Nederlandsch-Indië,
dat thans nog een uitgebreid afzetgebied kon zijn.

Doch helaas, ook dit gebied liet men in hoofd-
zaak braak liggjan, zoodat natuurlijk onze nabu-
ren niet nalieten er beslag op te leggen. De
Nederlandsche Waarboagwet koesterde het kas-
plantje der Nederlandsche industrie alleen in. het
Moederland, doch strekte haar hulp niet uit tot
in do koloniën. Daar moest het strijden tegen
den ferschen stam van in heiligen kamp gestaalde
vrcemdje nijverheid, en daar moest het dus kwijnen.

Trouwens, de Heer Gerritsen schijnt nog wel
op eenig afzetgebied te rekenen, waar hij meent,
dafc in Nederland wel plaats is voor inrichtingen,
die zich ook taeleggjen op het fahriceeren van
Estampcrieën, Gallerieëii, Chatons, enz.

Bi] meerderen bloei zal de schaarschte aam goede
arbeiders spoedig tot hefc verleden behooren, zegt
de Hoer Gerritsen.

Juist; Doch die schaarschte wordt alteen ver-
oorzaakt door de meer dan treurige arbeidstoe-
standen in onze branche!, en grievend is het voor
hem, die zich werkelijk Nederlander voelt} wan-
neer hij diel met de buitenlandsche vergelijkt.

Uit eigen aanschouwing weet ik, dal in het
Duitsche centrum van goud- oa zilverfa.bricatie,
in Pforzheim, de arbeiders 50 tot 100 pCt. meer
verdienen dan in Nederland. Niettegenstaande dit,
levert de Pforzheimsche industrie een goedkooper
en beter product. Ik generaliseernatuurlijk met!
Daar zijn iv- Nederland loffelijke uitzonderingen.

Wat de Neelerlandsche industrie dus nu reeds
boven het buitenland vóór heeft, zijn:

10. Goedkcorjere arbeidskrachten.
20. De protectiel van den Waarborgwet.
En ondanks dat, of liever tengevolge daarvan,

wordt de invoer van buiten staeds meer en blijft
de Nederlandsche industrie staan, welke stilstand
beicekent achteruitgang.

Daarom, geen .protectie! Onze industrie moet
in gelijken kamp met 't buitenland den strijd
van 't bestaan voeren!

Dan zal zij, in dien strijd gestaald, haar plaats
heroveren '■

Geen protectie! Zij is den zelfbewusten .man
onwaardigl Bewust van eigen kracht, is hij in
staat zijne belangen te behartigen, zonder een hulp,
die' alleen de zwakkeling noodig heeffc.

Wij Nederlanders zijn niet minderwaardig! Wij
zijn. in staat mede te dingen! Wij kunuen dat,
wij moeten dafc!

'Hefc is voor de Nedarlatidsclie goud- on zilver-
nijverheid tei hopen, dat geen nooi verhoogde pro-
tectie haar in nog dieper slaap zal doen'verzinken.

Dat zou een ramp zijn!
Alles' in 't werk te' stellen om die af te: wenden

is plicht!
Met dank yopr de plaatsing^J. POST,

Pirma Jansen, Post fc Cocx.

MAIL.
De Duitsche Mail is hedenavond om 11 u. 12alhier

te verwachten.

MARKT-EN HENDELSBERICHTEN.
Amsterdam, 16 Maart. Koffie. Ochtend-notsermg:

Santos- Maart 19|, April 19J, Mei 19|, Juni 19_,
Juli 191, Aug. 19f, Sept. 19|, Oct. 20-, Nov. 20_, Deo.

20^,

Jan. —, Febr. — et. Stemming prijsh.
Broek op Langendijk, 15 Maart. lieden werd

besteed: reuzen-Bloemkool le soort ’-.— a -.— 2e
soort ’-.— a -.—,roode Kool le soort ’13.50 a 15.—,
2e soort ’9.50 a 11.—, 3e soort ’6.50a"7.50, kleinere
soottaa.y4.s_,n-s^. _ele Kool le soorfc ’12.—al3,—,

2e soort ’lO.- a 11.50, 3e soort ’B.— a 9.—, kleinere
soorten ’5.— a 6.—, witte Kool le soort ’8.— a
9.—, 2e soort ’6.— a 7.50. 3e soort ’s.— a 5.50, 4e
soort ’4.— a 450 per 100, Wortelen ’-.— a -.—
per 100 bos, üie.D ’3.— a 3.50, Nep ’-.— a -.—
per 50 Kg.

Sint Pankras, 15 Mrt. Bloemkool lesoort ’-.—a -.

—,

2e soort ’-.— a -.—, Koolrapen ’1.50 a 2.50
per 100, Bieten ’ 9.— a 15.—, Ramenas f -.— a -. —per 1000, Uien ’3.— a 3.50, Wortelen ’l.lO a 1.25
per 50 Kg.

Noorti-Seharwoude (Dorp), 15 Mrt. Kool roode
le soort ’l2.- a 14.—,2e soort ’B.- a 1U.50, 3e soort
’6.— a. 7.50, 4e soorfc ’4.5! a 5.—, kleinere ’1.50 a
4.—, gele le soorfc ’ll.- a 12.50,2esoorfc ’9.— a 10.-,
3e soort fl.— a 8.50, 4e soort ’5.— a 5.50, kleinere
’2.— a 4.—, Deensche witte le soort ’7.50 a 8.50,
2e soort ’5.50 a 7.—, kleinere f2.— a 4.—, Rapen
’1.75 a 2.25 per 100. Uien ’3.50 a -.—, Wortelen
’l.— a 1.30 per 50 Kg., Bieten 14.50 per 1000.

Tl oord-Scharwonde (Station). 15 Maart. Kool
roode le soort ’-.—a—.—, 2e soort ’9.— a 11.-, 3e
soort ’6.50 a 7.50, 4e soort /_.— a 5.50, kleinere
’2.— a 3.50, gele le soort ’ll.— a 12.-, 2e soort
’8.50 a 10.—, 3e soort ’7.— a B.—, 4e soort ’s.— a
6.—, kleinere ’1.50 a 4.—, Deensche witte le soort

f-,

— a -.—, 2e soort ’6.— a 7.50, kleinere ’1.50 a
4.—, Rapen ’1 50 a 2.25 per 100, uien ’3.25 a 3.50,
Wortelen fl.— a 1.25 per 50 Kg., Bieten ’lo.— a
14.50 per 1000.

Heer-Hugowaard, 15 Mrt. Kool roode le soort
’..— a ..—, _e soort ’9.— a 12.— 3e soorfc ’7.— a
7.50, 4e soorfc ’s.— a 5.50, kleinere ’1.50 a 4.—, gele
le soort ’lO.— a 12.-, 2e soort ’8.— a 9.—, 3e soort
’7.— a 7.50, 4e soort ’5.— a 6.—, kleinere ’2.— a
4.—, Deensche witte ie soort ’-.— a -.

—,

2e soort
’6.— a 7.—, kleinere ’2.— a 4.— per 100,Uien ’3.25
a 3.50 per 50 Kg.

Tolen, 15 Maart. Jarige Zeeuwsche Tarwe ’7.— a
7.50, nieuwe ’7.50 a B.2'J, Haver ’2.75 a 3.—, Rogge
’4.75 a s.2o,'Wintergerst ’4.40 a 5.—; Aardappelen:
blauwe ’4.50 a 5.—, witte ’4.50 a 5.—, Peren ’6.—a B.— Jutten /'-.— a -.—, Appelen ’6.— a 8.50 per
Hl.; Uien ’2.90 a 3.—, Chalotten .;"-.— a -.—, Kool-
zaad f 6.50 a 7.75 per 50 Kg.; Hooi ’2O a25 per
1000Kg.; Stroo ’7.— a ./12.— per 100bossen; Zomer-
gerst ’4.— a 4,'ö per Hl.

Goes, 15 Maart. Ter markt waren de prijzen als
volgt: Oude Tarwe ’-.— a -.—, nieuwe Tarwe
’6.— a 7.50, oude Rogge ’-.— a -.—, nieuwe
Kogge ’5.— a 5.25; Wintergerst ’7 25 a 7.50, Zomer-
gerst ’7.— a 7.35, Haver ’6.26 a 7.— per 100 Kg.;
Kookerwten ’7.25 a B.—, Mestingererwten ’.--a-.-,
Kroonerwten ’ 7.75 a 8.75, Bruine Boonen ’ 9.— a
14.50,Paardeboonen ’6.— a 6.50,PlatteBoonen ’-.—a —.—, Zomer-Koolzaad ’ -.— a -.

—,

Karwijzaad
’—.— a —.—: Wol, Schapen per 3 Kg. (steen) ’-.—

Bil matigen aanvoer van alle artikelen werd Tarwe
20 et. lager verkocht. Overige graansoorten onveran-
derd in prijs.

Joure, 15 Ma-irfc. De handel in nuchtere Kalveren
was levendig, zoodat de prijzen liepen van fl tot
’8 per stuk.

"Venendaal, 15 Mrt. Rogge ’5.25 a 5.50, Boekweit
’6.— a 6.25, Haver ’3.50 a 4.—, Maïs ’1.60 a 5.75,
Paardenboonen ’6.— a 6.75, Voederrijst ’3.60 a_.75,
Appelen ’-.— a—.—, Peren ’-.— a—.—, Pruimen

f-,

— a -.

—,

Aardappelen:Betuwsche ’-.— a -. —,
'Zand ’2.50 a 3.50, uien ’-.— a -.—, alles per Hl.,
Eieren ’3.50 a 3.75, Roode Kool ’-.— a -.—, Witte
Kool ’-.—a-.— per 100 stuks; Biggen ’5.— a 9.—,
Schrammen ’lo.— a 16.—, Zeugen ’25.— a 35.—,
dracht. Zeugen .’3o.— a 45.—, Pinken ’—.— a—.—,
allen per stuk.

Zevenaar, 15 Maart. Aangevoerd 583 Varkens.
De prijzen waren als volgt: vette Varkens le qual.
’5B a 62.—, per Kg. 42 a 44 et.; dito 2e qual.
’46.— a 52.—, per Kg. 40 a4l et.; Schottelingen
Je qual. ’24.— a 37.—, per Kg. —a — et.; 2e qual.
’15.30 a 23.—, per Kg. 43 a4sct.; drachtige Varkens
’36 a 54.—; Biggen ’5.80 a 8.20 per stuk of ’1.54a
1.85 per week, export-Varkens ’l9.— a 39, per J-Kg.
19 a 21 et. Handel vlug.

Weh.l, 15 Maart. Ter Veemarkt waren aangevoerd
133 Kooien, 483 Varkens en 17 Schapen. Dragende
Koeien ’134 a 148, melkdragende Koeien ’ll6 a lbB,
guste Koeien ’95 a 122, vette Varkens ’6l a 69,
dragende Varkens ’39 a 60, Schottejingen ’l4 a
35 75, Biggen ’6 a 8.25 per stuk. Handel in Varkens
vlug, doch in Schapen was geen handel.

Maastricht, 15 Maart. De prijzen van het Vee
waren heden als volgt: Runderen le qualiteit ’0.60
a 0.64, 2e qual. ’0.52 a 0.54, vette Kalveren ’0.95 a
I.— en vette Varkens ’0.37 a 0.38, alles per Kg.;
nuchtere Kalveren ’lO.— a 11.—,Biggen ’4.— a 7.—
per stuk,

Maastricht, 16 Maart. Op de heden gehouden
markt waren de prijzen als volgt: Eieren ’4.— a4.50
per 100 stuks; Koehuiden 19 a2O et.; Stierhuiden 17
a 18 et. en Kalfsvellen 29 a 30 et.per -JKg.; nuchtere
dito ’2.— a 2.40, Schapenvachten ’2.— a 2.50, bloo-
ten dito ’0.50 a 0.60 en Paardenhuiden ’9.— a -.—per stuk; Hooi ’35.— a 40.— en Stroo ’lO.— a 12.—
per 500 kilo. Aardappelen ’4.50 a s.—' per 100 kilo.

Eindhoven, 15 Maart. Op de heden gehouden
markt waren de prijzen alsvolgt: Eieren ’5.— a5.10
per 100 st.; Peren ’-.— a -.—, Appelen ’-.— a-.—.
Aardappelen f 1.90' a 2.25, Rogge le qual. Amerikaan-
sche ’ 6.10 a6.ls,Russsiche ’6.— a 6.10, Haver ’2.40
a 2.50, Boekweit ’ 5.90 a 6.—, alles per HL. Vette
Kalveren le qual. ’0.22 a 0.24, 2e qual. ’ 0.21a0.23
Koehuiden 20 a 21 ets., nuchtere Kalfsvellen 26 a 27
ets., Stierhuiden 19 a 20 ets.,Kalfsvellen 27 a 28cts.p._ Kg.; Schapevellen ’2.— a 2.10, Blooten 30 a 3o-
cts., Paardehuiden ’lo.— a 10.50 en Biggen ’6.— a
6.75, alles per stuk.

Breda, 15 Maart. Roode Tarwe ’9.50 a -.—, witte
dito ’9.60 a -.—, Rogge ’5.25 a -.—, Boekweit ’6.—
a -.—, Gerst ’6.— a-.—, Pa rdenboonen ’7.—a -.—,
Schapenboonen ’6.50 a -.—. Blauwe Erwten ’8.— a
-.—, Koolzaad ’ 9.— a —.—,Klaverzaad ’s.—a-.—,
Maïs ’7.— a -.—, Voermeel ’ 7.— a -.—, Kanarie-
zaad’l7.—a -.—, Haver ’7.— a -.—. Tarwebloem
’lo.— a —.—, alles per EU.; Klaverzaad f- per'100 Kg.

Jaarmarkten.
Leeuwarden, 15 Maart. Paarden. Op de heden

gehoudenvoorjaars-Paardenmarkt waren aangevoerd
113 iTuig- en 307 Weikpaarden en 1 Veulen. De prij-
zen waren voor Tuigpaarden le soorfc ’4OO a 475, 2e
soort ’240 a 350 en Werkpaarden ’lOO a 225. Naar
le soorten veel viaag, overigens kalm. Vele buiten-
landsche kooplieden bezochten de markt en deden
belangrijken inkoopen.

Cosvorden, 14 Maart. Heden waren aangevoerd
230 Paarden, 56 Runderen, 410 Varkens, 34 Scha-
pen en 10 Geiten. Prijzen: le soort Werkpaarden
’2OO a 380, 2e soort ’l2O a 230, Enters ’ 80 a 170,
voor de slachtbank ’lO a 60, neurende Koeien ’l2Oa 190.—,guste dito ’7Oa 125, neurendeVaarzen ’9O a
145, guste dito ’6O a 80, Pinken ’45 a 65, Stieren

’— a—, Kalveren ’ 7.— a 15.—, magere Varkens

’— a—, dracht.' Varkens ’3O a 45, Loopvarkens
’lO a 20.—, Zeugmotten ’25 a

ï0,

Fr. Schapen/"-.—
a -.—, Dr. dito ’4.— a 9.—, Geiten ’4.— a 10.—,
alles per stuk; jonge Biggen ’-■— a -.— per week;
vette Varkens 34 a 37 et. per Kg.

Wijehen, 15 Maart. Aangebracht ruim 280 Paar-
den. Men besteedde voor jonge Paarden van 2a 3
jaar ’l6O a 3.5. Rijpaarden ./400 a : 00, Werkpaar-
den ’l2O a 200, Hitten ’7O a 130 en slachtbank-
exemplaren ’5O a 75 per stuk. Handel zeer willig.

Op de Veemarkt waren aangevoerd ruim 500 stuks
Hoornvee. Men besteedde voor vette Koeien eu Ossen
le qual. 60 a 68 et.. 2e qual. 52 a 58 et. per Kg.,
dragende Koeien ’l5O a 230, dito Vaarzen ’l3O a
220, Weivee ’9O a 150, Pinken ’45 a 90 en Kalveren
’25 a 40 per stuk. Handel zeer vlug, zoodat zeer,veel

'Vee verkocht werd, terwül goede priizen besteed
werden naar qualiteit.

Kaas en Boter.
Goes, 15 Maart. Boter ’1.05 a 1.20, particuliei

’-.— a -.— per Kg., middelprijs ’0.57- per $ Kg.
Eieren ’3.— a 3.60, particulier ’-.— per 100 stuks,
middelprijs per 25 stuks ’0.82}.

Aanvoervan Boter en Eieren tamelijk.
Meppel, 15 Maart. Ter Botermijn aangevoerd 275CKg. Hoogste prijs ’1.15, laagsteprijs

’1.02,

middel-
pms

’1.13,

alles per Kg.
Zutfen, 15 Maart. Ter Botermijn aangevoerd 430C

Kg. Hoogste pms ’1.20, laagste prijs ’1.13, midden-
prijs ’l.lB per Kg.

Vehendaal, 15 Maart.Boter ’l.lO a 1.25 per Kg.
Maastricht,16Maart. Boter ’l.lO a 1.30 per Kg.
Eindhoven, 15Maart. Boter ’1.38 a 1.42 p. stuk.
Aan de coöperatieve Botermijn waren aangevoerd

18730 Kg., hoogste prhs ’1.24, laagste prijs ’1.14,
middelprijs ’1.19 ver Kg.

Breda. 15 Maart.Boter: aangevoerd — Kg., mid.
delprijs ’1.05 per Kg. Eieren 5- cfs. per stuk.

Weener, 14Maart. Boter 45 a — M, „Neumiloh"-
boter — a — M.

Visch.
Urnuiden, 15Maart. Heden aangekomen aan den

Rij k s visohafslag 2 kustvisschers, 6 stoomtrawlers,
4 loggers, 2kotters, 8 sloepen, - bommen, 2 stoom-
beugers, - motorlogger.

Marktprijzen:
grooteTongen ’ 0.81 a 1.15 per stuk.
middel dito „ 0.41 „ 0.72} „ „
kleine dito „ 0.08»- „ 0.26 „ „
Vleet „ 1.- „ 1.50 „
Kabeljauw „ 0.50 „ 1.30 „ „
Leng „ 1.30 „ -.— „ „
Heilbot - „ 7.50 „ -.— „ „
levende Gul „ 0.70 „ -.— „ „
lev. Kabeljauw „ 2.10 „ 2.35 „ „
Rog „ 5.50 „ 10.50 „ 20 stuk.,
groote Schol „ 12.— „ 14.— kist(3oKg.)
middel dito „ 7.50 „ 13.— „ „
kleine dito „ 0.80 „ 4.50 „ „
Zetschol „ 4.60 „ 7.50 „ „
Schar „ 1.40 „ 3.90 „ „
Bot „ 1.70 „ 3.20
Tongschar „ 12.— „ —.— „ „
Pieterman en Poon „ 2.80 -.— „ „
Gullen „ 2.20 „ 4.90 „
Wijting „ 0.70 „ .2.25 „
Tarbot? „ 17.50 „ 38.50 „
Griet „ 10.50 „ 29.50 „
gr.Korschelv. „ 18.— „ —.— „kist(soKg.?
middel dito 10.50 „ 16.— „ „
kl.-midd. dito .', 7.— „ 10.— „ „
kleine dito „ 4.50 „ 6.50 „ „

Beugvisch.
gr.lev.Schelv. ’65.— a 91.— __ 120 stuks
middel dito 31.50 „ 40.— „ „
kleine dito „ 12.— „ 16.— „ „
gr. d. Schelv. „ 13.50 „ 1950 kist(soKg.)
middel dito „ 10.— „ 16.50 „ „
kl.-midd. dito „ 5.50 „ 10.— „ „
kleine dito „ 3.70 6.— „ „
lev.Kabeljauw „ 1.75 „ 2.85 „ stuk.
doode dito „ 0.49 „ I.— „ „
levende Leng „ 1.55 „ 3.10 „ „
doode dito „ 1.15 „ 1.62} „ „
Heilbot „ 4.10 „ 19.— „ „
Vleet „ 1.20 „ 2.10 „ ■ „
Rog „ 7.50 „ 8.50 „ 20 stukU.
Gut „ 2.40 „ 4.70 _ist(3oKg.)
Wijting „ 1.20 „ 1.40 „

IJslandsche visch.
gr. Schol ’ 4.90 a —.— kist(3oKg.)
gr. Schol „ 13.50 „ -.— „ ton.
Kabeljauw „ 30.50 „ 33.50 „ „
Leng „ 24.50 „ -.— „ „
Koolvisch .. 13.50 14.— „

Durgerdam, 15 Maart. Aangevoerd werden: 120
pond Bot 8 a 10 et., — pond Aal 10 a 14 et. per
pond, 25 Nest — a — et. per mand, 800 pond Spiering
’5.— a 6.—, 9000 stuks Zuiderzeeharing ’3.— a3.5C
per tal.

Huizen, 15 Mrt. Heden werden alhier aangevoerd
pond Spiering ’-.— a -.— per 100 pond, 290 C

tal Zuiderzeeharing ’3.60 a 3.70, tal Haring
’-.— a -.— per tal (200 stuks).

Volendam, 15 Maart. Aangebracht 200 Kg. Bot,— Kg.

Schol,

60 manden Sprot, 10COOKg. Spiering,
45000 stuks Haring.

Enkhuizen, löMaart. Heden werd alhier aange-
voerd — pond Bot, prijs ’—.— a -.— per 50 Kg.,— manden Garnalen, prijs f-. — a -.- per mand,
325 tal Zuiderzeeharing/3.20a 3.60per tal(200stuks).

Rotterdam, 15 Maart. Heilbot ’12.30, Kabeljauw
’0.42 a 1.45, Schol 33 a 42 et. per stuk, Stortschol
’3.70 a 6.90, Bot ’3.60 a 3.90, Schelvisch ’4.10 a
5.90 per mand. versche Bokking ’4.10 a 4.50 per tal.

Kralmgseheveer, 15 Maart. Heden werden ter
markt aangevoerd - Zomerzalmen ’-.— a -.—. 63
Winterzalmen ’1.20 a 1.55, - St. Jacobszalmen’-.—a -.— per } &g., — Elften

f-,

— a -.— per stuk,— Finten ’-.— a -.— per stuk, - Fransche Zalm
’.._ a -.— per _ Kg.

Lommer, 15 Maart. Heden aangevoerd 600 tal
Zuiderzeeharing ’3 a -.— per tal, 100 Kg. Bot 16 alB
et., 350 Kg. Spiering 4 a 6 et., — Kg. Schol 12 a l.
ot. per Kg.

Antwerpen, 15 Maart. Granen: Tarwe.Kansa:
fr. 18, Kurrachee fr. 16} a 174, La Plata fr. 18, Cal
cutta fr. 17J-, Donau fr. 15$ a 18?.

Rogge. Inlandsche fr. 13}, Bourgas fr. 14}.
Haver. Inlandsche fr. 121 a 13}, La Plata fr. 11$.
Gerst. Voeder fr.U} a'llï, Moldavië fr.l2} a 16*},

Californië fr.lsi a 15}, Groningen fr. 15}a 16, Polders
fr. ll\ a 18.

Maïs. Amerik. fr.l2} a 12f, Cincpiantino fr.l3J a
141, Donau fr.Hs,, Odessa fr.l2} a 12}. Bourgas
it.121 a 12}, La Plata fr.l2 a 12}.

Tarwebloem voor de bakkerij No. O fr. 23.50 a
—.

—,

No. OO fr. 24.50 a —.—, voor de groothandel
fr. 23.— a 23.25.

Roggebloem voor de bakkerij fr. 25.50 a —.—.
Aardappelbloem merken SS in een dubbelen drie-

hoek fr. 30.— a —.—. merk DWMC fr.29.— a —.—,
andere merken fr. 28.50 a ——.

Koffie. Markt kalm. Verkocht zakken.
Beetwortelsuiker 88 graden. Officieele noteering!

beschikbare fr.2 f, Mrt./Mei fr. 201, Juli/Aug. _r.2ÖJ,
Oct./Dec. fr. 21}. Gekristalliseerde beschikbare fr. 45-
-n. Melasse 6g- n., op levering Dec. —,basis45° Suiker.
Markt kalm.

____
„

Spek. Mennoteert: Backs fr. 91a 96, Short middles
fr. —a—, extra long middles fr. 91 a—, gezouten
Schouders fr. 86 a

—,

Pio-nic Borax fr.B6 a—, dito
gerookte fr. 100 a —. Bellies fr. — a —, gezouten
Hespen fr. —a

—,

dito gerockte fr. —a

—,

Clear
Backs fr. 90 a 95. Short fat Backs fr. 90 a 104
per 100 Kg. Markt kalm.

Reuzel. Officieele noteering: zuivereAmerikaansche
beschikbare fr. 92-, Maart fr. 89}, Aprü fr. 89}, Mei
fr.B9}, Juni fr. 90-, Juli

fr.9o-,

Aug. fr. 90-, Sept.
fr. 90-. Markt vast. ___....

Hop Men noteert: Aalst beschikbare fr. 190.— a.__. April fr. 190.— a —.—. Markt vast.
Petroleum. Officieele noteering: Men betaalt voor

beschikbare fr. 201. Men verkocht beschikb. fr. 20$,
Maart fr. 20}, Aprü fr. 20}. Mei fr. 20}. Markt vast.

Brussel, 15 Maart. Heden ter markt aangevoerd
400 Varkens, prijs fr. 0.77 a 0.8/ per Kg.

Scheikundige Meststoffen enz.
Antwerpen, 16 Mrt.Chilisalpeter (Soda-Nitraat).

151 a

16°/,,

stikstof, beschikbaar fr. 24.7;«per 100kilo.
Zwavelzure Ammoniak (Sulfaat van Ammoniak) 20

a 21 °/„ stikstof, beschikbaar fr. 31.50 per 100kilo.
Gewoon Superphosphaat, 13 a — °/0 (phosphorzuur)

per percent phosphorzuur fr. -.—, zegge fr. 47.50
per 100 kilo. .Thomasphosphaat (Metaalslakken), 15 a 16 "’,
phosphoszuur, 75 "’. fijnheid, per percent phosphor»
zoiur. fr. Q.24 franco destinatie. fr. 0.22 aan fabriek.

INGEZONDEN MEDEDËELINGEN
a 60 cent per regel.

ÉDe
Schoonheid *$!*£?

rhen moet weten die te bewaren,
welke men bezit. Om hiertoe te

nen, gebruikt slechts- de werkelijk
dënische specialiteiten, zooals de
ème, de Poudre en de Zeep
non. — Men wachte zich voor de
naaksels en eische den echten naam.
sral verkrijgbaar. (7191)

BRUID-ZIJDE 60 cent
tot fl. 11.35 per Meter. — Franco en vrij van
invoerrechten toegezonden 1 Stalen ommegaand;.
evenzoo van zwarte, witteengekleurde «Henneberg-
Zijdea van 60 cent tot fl. 11.35 p. Meter. (9981)

(!. HENNEBEKG, Zijde-Fabrikant (k. & k. Hol) Züricli.
Germania. Agent J. P. B. ten Sijthoff, Amsterdam.

I Maison LUERS Fréres, 1
Paleisstraat Ho. 6 — Amsterdam. I

COMPLETE UITZETTEN. (476)|
Stalen en MQiiftijr'C^

Te«en Haaruitval
en VROEGTIJDIG grijs worden.
Arnica-Haarolie, beproefd en afdoend. Alleen:

Internationale Apotheek, Singel hoek Heiligenweg. (692)

JMdkvoedselvoorKinderenenZiek en.
(645)

Zekere genezing van Aambeien.
Pazo-zalf geneest alle gevallen van stekende,

inwendige, bloedende en uitwendigeAambeien, onver-
schillig noe lang men er reeds aan geleden heeft. Bij
gewone gevallen volgt de genezing na zes dagen. Eene
aanwendingverzacht en geeftrust. Pazois een nieuw
preparaat en het eenige middel tegen Aambeien, dat
zekere genezing waarborgt. Prijs ’1.60. ParisMedicine
Co. 28, Shoe Lane. London, E. C. Verkrijgbaar bij
HENRI

SANDERS,

Rokin 8, te Amsterdam. (5785

Het Boek voor jonge Moeders
door Prof. Dr. G. C. NUHOFF, Hoogl. in de Verlosk.
te Groningen. Met afbeeld. 3e verbeterde druk. Prijs

’ 2.50, geb. ’ 2.90. — In eiken Boekh. verkrijgbaar,
of tegen toezending van postwissel franco van den
Uitgever VINCENT LOOSJES, te Haarlem. (7613)
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Advertentiën:
van 3 ofminderregels ’0.95elke regel meer 30 Ct.

Liefdadigheids-Adverten-
tiën halven prijs, zonderra-
oat voor tusschenpersonen.

Schildersknecht
gevr , door H. v. WIJNGAARDE,
Beemster.

In een Brood- en Banketbakkerij
wordt gevraagd voor terstond

een bekwaam le BEDIENDE,
van goede getuigen voorzien.

Br. fr. met opgaaf van verlangd
salarisaan J. H. VAN RAVESXEIJN,
Nieuwe Binnenweg 243, Rotterdam.

Een Jong PERSOON, van
beroep schipper, zoekt een be-

trekking aan den wal. Franco
brieven onder letter S. S. aan
E. DE BONT & ZOON, Rotterdam.

iOotellera, Cnisiniers.
Een Jongmensch, 25 j., goed

Patissier, eenigszins bekend met
het Koksvak, zag zich gaarne in
de keuken geplaatst.
Br. fr. lett. F T 754, JV. v. d. D.

f^ evraagd, met 1 Mei, eene be-
KM kwame 2e Meid, die goed
kan

Tafeld.,

Strijkenetc. en gewend
is in een deftige huish. netjes te
werken. Goede get. vereiseht. (877)
Br. fr., lett. N T 600, N.v.d.D.

Een JUFFROUW uit den
netten stand, P.

G.,

zag zich
gaarne geplaatst tot gezelschap
bij een Heer of Dame. tot assi-
stentie in de huishouding, of in
een Inrichting, goed kunnende
naaien en verstellen. Goedegetuig-
schriften staan haar ten dienste.

Fr. br. onder lett. J 2279, aan
Firma Wed. J. LORETZ' Boekh.,
's Bosch. (912)

Oevr. voor dir. of le Mei een
nette eenvoudige Dienstb. of

Burgerd. in een kl. gez. Wasch
buitenshuis. Adr.rG. v.

BEZOOYEN,

's Gravesandeplein 17, Amsterdam.

Terstond gevraagd te Nijmegen
een net meisje als :

TweedeRffleisJ
tevens voor jonge kinderen. Loon
’9O.— per jaar, vrije wasch en
van goede getuigen voorzien.
Br.

fr.,

iett. KIJ 758, N. v.d.D.

Tegen 1 Mei b. z. a. een Lin-
nenm. of Kamenier-Lin-

nenmeid, 5 jaarin laatstebetrek-
king, v. goede get. voorz. Br. fr.,
No. 558, b/d Boekh. DE GROOT &
DIJKHOFFZ, Den Haag.

Meid-alleen
gevraagd met Mei in Amsterdam
bij jonggehuwden, goed kunnende
koken en werken. P. G. Hoog loon.
Z. a. t. m. bij Mevr. VAN WEZEL,
Villa ußoseneckn, Bussurn.

Gemeub. Kamers ,
v. Heer z. pens. gevr., 1 of 15
April, nabij O. Stat.on.
Br. fr., lett. V F 699, N. v.d.D.

Oevraagdvooreen jongeEngelsche
Dame Zit- en Slaapk. met

Bension, van 48 Maart tot 6—B
April, 2—3 fl. p, d., 1. omtr. Sophia-
plein. Br. fr.,l. S C 696, N.v.d.D.

Gevraagd voor Dame op leef-
tijd, gez. gestel, opger. humeur,
P. G., tegen Mei

PENSION
met ongem. Kamer met Zeil en
Gordijnen, bij nette menschen, met
huiselijk verk.,

v/aar

men 't meer
doet voor gezelligheiddanuit voor-
deel, onverschillig waar.
Br. fr. lett. W K 769, .7. «.«i.D.

"PENSION
gevraagd, gedurende de maand
Augustus, voor Man, Vrouw en
Jongetje, van 12 jaar.

Prijsopgave met licht per maand
en per dag, onder lett. V, aan de
Firma P. O. G. PEEREBOOM, Boek-
handel, Breda.

TE HUUR:
vrij Bovenhuis, Heerengr.No. 57,
Huurpr. ’360 p. j. Huis met
Belétage en Tuin, le Helmers-
straat No. 130. Huurpr. ’450 p. j.
Een Bovenhuis, Marnixstr. 392
n/b Leidscheplein ’2BO p. j.Te be-
vragen bij den Mak. O. A. VAN
DER WAL, 2e Spaarndammerstraat
29. Teiephoonnummer 5289.

AMÊRSFOIIf
gezonde ligging, uitstekend

Onderwijs.
BOTJWTEBREIN te Koop

voor ’0.40 tot f 7.50 per Centiare.
Villa's (4)

te Huur van af ’3OO per jaar;
te Koop van af ’5OOO, vrij op naam.

Informaties bij :P. H.v.HASELEN,
Makel.,PlantsoenE. J.

P.SMITH,

Ar-
chitect, Langestr. te Amersfoort.

In let schoone Bloemenflaal
VILLA'S te Huur enteKoop,
te huur van af ’5OO per jaar. 'le
Koop le klasse Villa-Terrein
in 't Aerdenhout __ 80,000 M-. Te
bevragen bij J. F. ROOTLIEB,
Kantoor van Vaste Goederen, 2e
huis Station Bloemendaal en.bij den
Mak. C. A. VAN DER WAL, 2e
Spaarndammerstraat _9. Telephoon
5289.

Vrij Bovenhuis met flinken Werkzolder
te Huur. Huurprijs f4per week. (926)

ROZENSTRAAT No. 60, bij de Prinsengrackt.

GEBROEDERS LEVIE,
Hoofdkantoor: KALVERSTRAAT 121. Bijkantoor: BEURS-

GEBOUW, Kamers 17 en 18 (Galerij Graanbeurs). (5634)
Directe uitvoering van Beursorders gedurende de Beursuren.
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00 ST 1 1C HANBELSWÖORÜENBOEKUUI 111 U Hf VIER TALEN. (442)
g, 80>869_pag. N jeuwe uigave. „ n

Gouda 'Geb. / 6.-0 J Van Goor Zonen.

3 uitstekend onderhouden
Motorrijwielen

te koop. Prijzen f 150, ’ 175 en

’ 200, bij O ROMEIJN, Gorinchem.
(860)

om na Paa s c h te aanvaarden,
een Bakkerszaak, omzet 7 a
8 zak per week, met Inventaris.
Koopsom f 300.
Br. fr., lett. IJ H 701,N.v.d. D.

Heeren-Brikje
% te Koop. Prima fabrikaat, zoo
goed als nieuw, voor kl. en gr.
paard en span; k. o. k. en afn.
stalen banden, enz., en te koop of
in ruil gevraagd een goedHeere-
paard, met gave beenen,ademen
vertrouwd. Br., motto «Brikje»,
Bkh.

KROESEKLAAS,

Apeldoorn.

MANUFACTUREN.
Te Amsterdam (oude stad) ter

Overname aangeboden eene Zaak
in Gemaakte Goederen en
Aanverw. Artikelen. Direct
te aanvaarden. Br., iett. M O B,
NIJGH & VAN DITMAR, Rokin 2.

Verkooplokaal

„DE ZWAAN".
I*| 29 Maart 1904
Meißiiig wan

3Tlenwe (34)

Tapijtgoederen,
LINOLKI 'MS, LOOPERS,

KARPETTEN, enz.
Notitie tijdig verkrijgb. Gew. kijkdagen.

Openbare Verkooping
op Donderdag 7 April 1904,
's nam. ten \\_ ure, in het te
veilen perceel,

van het aanzienlijk

Hotel net Café-Restaurant
en Sociëteit

„DE HARMONIE",
te _CAAB'!_S___f,

onmiddellijk bij Station en Dorp,
met grooten Tuin, Koetshuis en
Stalling, Kegelbaan enz., samen
ter grootte van 6120 Cent. Het ge-
bouw bevat Restauratie-,Sociëteits-
en Vergaderzalen, Huis- en Garde-
robekamers, 9 Logeerkamers, Berg-
en Meidenkamers enz., en isvoorzien
van veie geriefelijkheden. Op 1 Mei
1903 was voor het perceel „Ver-
gunning" bekomen.

Te aanvaarden 1 Mei 1904.
Breeder bij biljetten, met inlich-

tingen te bekomen tenKantore van
de Notarissen J. DE KLERCK,
te Maarssen; F. H. VAN DBCT
HELM, teOuder-Amstel. enD. H.
VAN NIEUWENHUIZEN,
te Maarssen. (915)

Te bezichtigen des Dinsdags en
Vrijdags en den laatsten dag vóór
den Verkoopdag, van 1 tot 4 uren.

AANBESTEDING:
Het BESTUUR van het Water-

schap «Groot-Mijdrechtd, maakt
bekend dat het op Zaterdag
26 Maart 1904, des voormid-
dags half

twaalf,

ten huize van
J. VAN OMMEREN te Mijdrecht,
zal aanbesteden: (707)

het maken van 500 M.
beschoeiïngswerk, het
plaatsen van een ijzeren
duiker enhet verplaatsen
van een houten duiker,
met bijkomende werken.

Bestek en voorwaarden liggen
ter inzage bij den Heer W.
ENKLAAR te Waverveen hij wien
tevens nadere inlichtingen te be-
komen zijn. Aanwijzing Vrijdag
25Maart,9 uur. bij hetstoomgemaal.

Het Bestuur voornoemd:
H. VAN DER HEIJDEN, i oorzittcr.
J. F. HEUVËLINK, Secretaris.

AaifcMüi van Grint.
Het BESTUUR van het Water-

schap iiGroot-Mijdrechtu maakt
bekend, dat het op Zaterdag
26 Maart, des voormiddags ten
half elt uur, ten huize vanJ. VAN
OMMEREN te Mijdrecht, zal aan-
besteden :

de levering van elf-
honderd Kubieke Meter
Grint, voor het onder-
houd der wegen in het
"Waterschap.

Bestek en voorwaarden liggen ter
inzage bij den Opzichter, W.
ENELAAR' te Wavervoen, bij wien
tevens nadere inlichtingen te be-
komen zijn. (JOG)'

Het Bestuur voornoemd:
H. VAN DER HEIJDEN, Voorzitter.
3 E

HEUVËLINK.

Secretaris. I

Bij de Wilhelmina-Vereeniging te
Groningen zijn vacatures voor

Bart. Ver/pl. Eigen kamer en
alles vrij in het Tehuis. Salaris

’

KOO,

na 2 jaar ’350, plus ’ 100
voor de 2 vorige jaren.Beschaafde
gediplomeerdeZusters gelievenzich
te wenden met uitvoerige brieven,
opgave van leeftijd, opleidingenz.,
aan Mevrouw VAN HAMEL, Secre-
taresse der Vereeniging, Emma-
plein 2.

IGeld verkrijgbaar
voor Handel en Brivé, onder
geheimh. Lt, T D 697, ff. vjd D.

12>_ c, 20, 25, 30, 40, 75
en 80 cent. (8601)

fabel Bazar

f 5.50,
Singel 263-283

AMSTERDAM.
I. MEIJERINK MEIJEE.
(463) Teleph. 3968.
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300 Platen.
ALEXANDER VER-HÜELL.
f 12.50 in plaats f 108

ALEXANDER VER-HÜELL
Laatste voorraad van deechte,
oorspronkelijke uitgaaf met
de beroemde waardevolle steen-
drukplaten. Prijs, bij uitgaaf in 6
linnen banden ’lOB, thans in 6
portefeuilles voor slechts ’ 12.50.

No. 1.ZIEDAAR! 1!met 48platen.
No. 2 SCHERTS EN ERNST, met

52 platen.
No. 3. DENKENDE BEELDJES,

met 52 platen.
No. 4. STUDENTENSCHETSEN,

met 48 platen.
No. 5. AFSPIEGELINGEN, met

52 platen.
No. 6. ZE ZIJN ER 1met 48 platen.

Hot 's laatste voorraad vanIlcl de echte oorspronkelijkeuit-
gaaf met 300 platen, vroeger m
linnen banden ’ lus, thans in 6
portefeuilles voor slechts ’12.50.

Te bekomen bij D.

BOLLE,

Bazaar
van Goedkoope Boeken te Rotter-
dam, franco na ontvangst post-
wissel van slechts ’12.50, waarop
vermeld : Ver-Huell.

Nieuw Malthusianisme.
T. J. BLOEM v. DALEN, Desk. en

Verloskundige, houdt zitting te
Nijmegen Maand., Dond., van 10
tot 2 en 4tot8

u.,

Burghardt v. d.
Berchstr. 17 (5 min. v. h. station);
te Den Bosch eiken Woensdag en
Zaterd. van 11—2 en van 4—B>_ u.
Adres: Bossche, Veldweg Ó~5O,
direct nabij 't station, en te Vtrecht
dagel. van 10 tot 12 en 6 tot 8 u.,
Weerdsingel, Westzijde 16, bij den
Amst. Straatweg(smin, v. h. Centr.
Station). (8010)

THEOPHIIE,
voorheen: Frederiksplein 32, Am-
sterdam, thans: l_eppier-
sljraat ISS, Oen Haag.

fieuig Depot voor Amsterdam
J. VAN HEMERT, Drogist, utrecht-
schestraat 118.

M! Mijne vrouw haar hoofdhaar
was bijna geheel uitgevallen, door
het gebruik van 2 uwer flacons in
md van 4 maanden volkomen bij-
gegroeid.

J. DE HAAN, Rotterdam.
Afgehaald ’2.—. Franco zending

ü ’ 2.15 per postwissel of ’ 2.25
rembours, alsook ’ 2.25 aan post-
zegels. — Door het Depot wordt
niet verzonden, kan alleen afge-
haald worden. ' (9215

—^BimiriMßfmmiiHi
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Specialist voor

Huidziekten «nz„
Dr. ALPH. LOMMEN,

leisersgraclt 758 _/d Utrecütscliestr.
Spreekuren: alle Werkd. 10—11,
I—3. Voor minverm. 'sav.7—B.
's Zondags 10-12. Int. Tel. 5674.

' ■■„■__■ i
(609)T^ j

Jaart i-ZlvJirSM,
Tijdschr. v. Ned. Taal, fonkelnieuw,
te Koop voor si. /_8 inpl. v. ’llB.
Br., lett.Lß 805, N.v. d.D. (9559) .

"Utrechtschestraat T2I
J.f.f.TAMßffiDl

KOFFIE:
per 5 ons

Geurige Santos '*0.32%
ExtraMelange » 0 .40
Prima Ja.va »0.50
Fijne Preanger >' 0.60
Dessert Koffie «0.80
Mocca ’0.75 en ’I.—
Alle soorten bij viinstens iy_\K. G.

2V< et. per 5 ons goedkooper.
THEE :

Mangala per 5 ons ’ 0.50
Calorama » 5 » » 0.60
GoenoengRosa» 5 » » 0.70
Extra Melange» 5 » » 0.80

» geurig ii 5 » » 1.-—
(7608) en hooger.

De Theeën worden franco
rembours of na ontvangst van
het bedrag tegen Magazijnprij-
zen verzonden door het geheele
land, bij minstens 2% K .

Telephoon n". 3303.
C_ oen Depots.

Antephelidine. onovertroffen
Haarwassching, per flacon ’ 1.50 |

Kinadruppels,(China liquida)
van Dr. de Vbij, per flacon ’O.BO

Quina la Rocne, met en zon-
der

Staal,

per flacon a ’ I.—Haematogeenin flacons
a ’ I.—.

Aromatische Tandpoedersen
Tandpasta, in doozen van ’O.lO,

’ 0.15 en ’ 0.20 en potten van"* '0.25 en ’0.50
Slijmpillen, per doos ’0.25Blaud's Staalpillen per 1000

stuks ’ 1.50
ChinineBillen p. 100 st. ’0.50 j
CasearaSagradaBillen.Ver- j

suikerd,, per flacon è, ’ 0.80
Eiwitstaai in flaconsvan ’1.—’0.55, ’0.30 en ’0.15
Likdoornsmeersel. afdoend,

per flacon ’0.25
Centraal Apotheek,

Kalverstraat 169. Weesperstraat 106.
(4938) Telefoon 3399.

Bliksemafleiders.
Algemeene Telephoon-Mpij.

voorneen RIBBIM VAN BORI & Co.
Keizersgracht 85, Amsterd,

(4066)

Atielioorbuisjèsvoor hardhoorendheid
onzichtbaarin 'tdragen.

JULIUS ADLER,
(2130) DAM,hoekVischsteeg.

liTeTstT"
Villa's en Huizen te Huur en

te Koop. Pracht.Bouwterreinen
en Bosschen in het Schaerweijiier-
park te Koop. Gem. Villa's,Ben-
sions en Gem Kamers te Huur.
"IGEBH. PIJPER & CO., Zeist. *""fl Toezending Woninggids. m*

(612)

Maatschappij tot Exploitatie
vaa Bouwterreinen.

o
JAARLIJKSCHE ALGEMEENE

VERGADERING van Aandeel-
houders op Donderdag 31
Maart 1904 des Voormiudags
11 uur in het gebouw de «Eens-
gezindheid», Spui te Amsterdam.

Punten van behandel ng:
Balans en Winst- en Verliesreke-

ning A°. 1903.
Vaststelling van het Dividend.
Voorstel tot eenige terugbetaling

op Aandeelen.
Benoemingen wegens periodiek

aftreden.
De Punten van behandeling lig-

gen voor H.H. Aandeelhouders ter
inzage vanaf den 17n Maart 1904,
ten Kantore van den Heer C.
WIEGAND, Amstel 276.

Amsterdam, 15 Maart 19 4.
(882) HET BESTUUR.

KIPPENVOER,
bestaande uit: Gerst, Maïs,
Tarwe enz., a ’ 3.25 per 50
Kilo, franco spoor of boot te Am-
sterdam. Naar buiten onder remb.

Adres: B. J. VELTHUIS,
Middenweg 50, Adam.

HUWELIJK!
Jongeman, ongev. 30 jaar, P. G.,

wenscht kerm. te maken m. Bur-
gerdochter, tuss. 20 en 30 jaar,
knap uiterlijk en degelijkkarakter.

Brieven tranco, vóór 19 Maart,
lett. WER, Kiosk N. Markt.

N. Malthusianisme.
Mevr. VAN STEE,

Deskundige voor Dames,
Gelderschekade 42, Adam. (7941)

Inlichting kosteloos. Consult dag.
van 11—3 en van 7—9.

MC DIET T rOO Leeraar Boekhouden, Staathuis*
■ I. II t I tilWy houdkav.de en Statistiek.

ACCOUNTANT
Lid lste klasse Nederlandsch Instituut van Accountants.

AMSTERBAM, Brinsengracht 471.
Inrichten, bijhouden, controleeren ran alle ad-

ministraties, Staten Tan vermogen en van inkom-
sten voor belastingschuldigen. (6420)

11

IWaf Is geef me cic vijf?
Wie Is Rosa?

Oplossing later. £
I

" PÖSÏTML
~

Ter overname aangeboden eene nette ZAAK
met lste clientèle, in Verlichtings- en aanver-
wante Artikelen. Prachtige Winkel, frontbreedte
71/2 Meter. Overname f 8000.

Br. fr. No. 557, bij den Boekh. DE GROOT &
DIJKHOFFZ, Den Haag. j

EEN DAMESLAKEN JAPON CADEAU!
Ben zeer groote partij prachtige, zachte, witte PLAIEL.

breed 70 Centim., welke slechts een weinig aan den Zelfkant
beschadigd is, in 't gebruik er echter evengoed om, wordt thans
tegen den uiterst lagen prijs van slechts ’5.40 per stukje van
30 El direct aan particulieren tegen fabrieksprijzen verkocht;
prima qualiteit ’6.90. Levering remboursmetrecht v. inzage.
Stalen op aanvraag franco.

Bij elk stukje ontvangt men cadeau9 Elkeurig DAMES-
LAKEN voor een Japon, breed 70 Centim.. in de kleuren:
rood. donkerbruin,donkergrijs, middengrijs, Bordeaux,
groen, beige. Bij bestelling per postw. er alleen maar opzetten:
»voor Flanel» met de kleur van het Dameslaken, dat men
verlangt. — Meer dan 100 getuigschriften over de uitstekende
qualiteit dezerFlanel staan ten dienste.

J. W. E. YA_f DER MEER, Hengeloo (O.)

SI Meemt eene proef ..w^^Tt Cllf 'S -g^

lö»^!> enflzultal spoedig l IShniet meer gekweld zijn met w „g
É Jicht en Rbeumatism. ® *= " .
| STANDAERT'S PILLEN | | g^S_\ genezen altijd, en zijn overigens onscha- £ __ t-i ___'o| 3elijk voor de gezondheid. Zij ZUIVEREN W
__\ en VERKLOEKEN het BLOED! Fe "£ go §

Sn. 0.75 de poos vau 35 pillen k>W Ei
Te verkrijgen : Hoofddepot voor Nederlend, £ hr ö m- Sanitas ». den Haag, 5, Van Hoogendorpstraat. p 2* _f

Afnemers gevraagd voor dagelijksche
leverantie van Tapraelk.

Brieven franco, motto „Melk", „Jfienws v/d Dag*,

jTgTvAII tiffIAZMK
maakt alle soorten van Bollend Materieel,

tegen zeer billijken prijs.

Bloemstraat 15-17-32-38,

HILINfiIAN'8 BOUW-IF.
Op haar schoon en welgelegenLandgoed, tergroottevan

500 Hectaren, gelegen onder Oosterbeek (koog),
Arnhem enz., worden voorloopig 100 a 150 nette Arbei-
ders- en Burgerwoningen gesticht, met elk ongeveer
1000 G Mr. Bouwgrond en goede gelegenheid tot het
verleenen van Logies of Onderhuur. Logeergasten en On-
derhuurders kunnen kaarten tot vrije wandeling in de
Bosschen bekomen. Ook worden voor Verhuur eenige
Boerenplaatsen aangelegd. Voorts Villa-Terreinen in erf-
pacht of te Koop geboden.

Brieven franco en informatiën te bekomen bij haren
Opzichter, den Heer C. B SCHEöDEE, „Waldfriede" te
Oosterbeek (hoog).

Onze beroemde Santal Parelen
genezen snel en zeker alle Nier- en Blaasaandoeningen, pijnlijke,
moeielijke en bloederige ürineloozing en Geheime Ziekten,
zoowel nieuwe als verouderde bij mannen en vrouwen. Enorm ge-
bruik. Ontelbare aanbevelingen. Prijs per fl. f 1.20, franco p. p.
’1.30. Uitsluitend verkrijgbaar bij:

Sanitas, Weesperstraat 11, Amsterdam. Telef. Interc. 19.6.

Bonk- ca Kuustdrukkerü v/b BOELOFFZEN

HÜBNER

& VAR SANTEK-
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Derde Blad.
PERS-OVERZICHT.

De Politiek van den Dag.
De Tari ef s her zien in g geen par t ij-

ïaak. — De Nederlander klaagt dat haar
wensch, dat de tariefsherziening nu eens niet
nit éen partij-oogpunt, maar zuiver uit dat
van Inet algemeen belang zon .worden be-
schouwd, belaas niet in vervulling gaat.- In
Vele linksche bladen wordt het ontwerp uitslui-
tend beschouwd als een machine do
guerre der oppositie.

Zoo haalt de N e der 1ander uit het Volk
Bón deze zinsneden:. „Er zijn in vroeger jaren onder de kringen,

;Üia

de Regeeringsmeerderbeid kozen, andere
len grootere verwachtingen opgewekt dan nu
worden bevredigd, en de oppositie bij de verkie-
zingen, ook op .de protectionnistische neigin-
gen der clericaJen gebouwd, berustte op vaste
(gegevens, evenals een deel van hen, die deze!
Begeering aan het roer hielpen, dit deden in
ondersteümgen waaraan nu geen gevolg; is ge-
geven. '

„Er zijn heel wat boeren en grondeigenaars
die opgraanrechten hebben ggrekend, en indus-
Itrieelen, die voor een extra winst grover .be-
scherming hadden gehoopt dan hun nu te beurt
valt. Er zal dus een gebrek 'aan bevrediging
in eigen kring zijn, dat volkomen opweegt tegen
wat Harte's maat houden ons ontnam aan oppo-
sitiekracht. Als het een week of wat verder
ïs, zal dat ook in de Eegeeringspers wel gaan
blijken." "

En „Van dag tot" dag" in het Handelsh
blad Schreef, naar de Nederlander her-
innert :
i „Het anti-revolutionnaire Ministerie is het

meest revolutionnaire, dat wij ooit gehad heb-
ben.

„Onderste boven moet nu ook ons belasting-
stelsel, en den vrijhandel, welke ons staalde en
kracht gaf, wordt naar het hart gestoken door
een Tariefwet, welke geniepig protectionnistisch
is.".. Dit doet de Nederl. zeggen;

Toen het vorig Kabinet een fiscale tariefs-
lierziening indiende, welke men feitelijk protec-
tionnistisoh achtte, werd dit in gepaste zake-
lijke woorden uiteengezet. Nu dit Kabinet het
doet, is het „revolutionnair" en handelt het „ge-
niepig".

Ën het Rotterdamsnhe Christ.-Hist. blad haalt
.:feog ten bewijze aan, dat de Haag s ch e ;C t.
schrijft, dat „de kiezers voor de Prov. Staten
een schotje voor dit ontwerp moeten zetten",
en dat de N. Rott> Ct. van oordeel is, da-
men ter rechterzijde nu niet meer mag „stoffen
op de Christ.-nat. beginselen."

De Nederl. meent ook (in antwoord op de
N. Rott. Ct.), dat de overige Regeering, die
"voortkwam uit een nadrukkelijk anti-invoerrech-
ten-votum bij de stembus, nochtans geen en?
.kelen weg tot versterking der middelen zag dan

■ tariefsherziening. Onder zulke omstandigheden;
mag toch waarlijk wel aan de bestrijders van.
■het ontwerp gevraagd.: noemt een beteren weg..

De politieke bestrijding van dit ontwerp is
té meer te betreuren, daar zij zoo licht eenig
gevaar wekt van politieke verdediging ander-
zijds.

Van de liberale pers had de Nederlan-
der iets beters Verwacht,

Het Bouwterrein aan Dam en Damrak
te Amsterdam.

■

Dè Amsterdamsche correspondent van de N.
Rott. C t. spot met de beweging der Winkeliers-
Vereenigingtegen het Duitsche „Wanrenhaus". Een
zoodanigebeweging, zegt hij, laat zich eer denken
te Nieuw-Amsterdam, in Drente, dan in groot
Amsterdam in Holland. Natuurlijk is zöo'n con-
current op groote schaal evenmin aangenaam voor
de winkels, als de tram was voor de aapjeskqetsiers,
of de confectiemßgazijnem waren voor de kleér-
makerspatroontjes. Maar efr tegen gftan ageeren
getuigt al van heel weinig inzicht in Jiet wezen
der dingen.

Gesteld, de Gemeenteraad kwam er aan te ge-
moet en dieied gelijke motieven gelden voor, een
hotel of restaurant — wat toch billijk zou zijn
"— en bestemjde het terrein voor park of plein, dan
izal toch niemand, welke combinatie ter wereld ook,
kunnen beletten zich te verzekeren van het bezit
'der huizameeks-achterzijde Warmoesstxaat, die dan

een groote waarde zullen vertegenwoordigen, ca
als stand voor een Waareinhaus niet minder gun-
stig gelegen zijn, als belendende aan een plein,
dan net te verrijzen gebouw op het oude beurs-
terrein. Het zou dus* eenvoudig uitstel van exe-
cutie kunnen zijn.

Do schr. bespreekt daarna' de terreinquaestie
in verband met eene eventueela slooping van het
Kommandantshuis, welks verdwijning, meent de
oorresp., niet weinig teruggehouden wordt door
het besöf, dat door de amotie de achter dat
huis gelegen perceelen enorm in waarde zouden
stijgen. Niet, dat de gemeente den eigenaars dezer
huizen zulk een buitenkansje misgunt; maar
daartoe eein gemeentegebouw op te

offeren,

dat
haar 's jaars een f 5000 huur opbrengt, zou in-
derdaad wat al to goedgeefsch zijn. Immers, ai
bezitten wij geen bettermen t-ai ot, volgens
'welke de eigenaars der perceelen kunnen worden
gedwongen tot afstand van een deel der waarde-
stijging hunner eigendommen, tengevolge van de
uitvoering van publieke werken — i. c. !jet op-
heffen eener „lichtbetimmering" — ons billijkheids-
gevoel erkent toch de juistheid van het 'beginsel,
dat in zulk .een. wet gelegen is.
...De corresp. bepleit daarna do meening, dat het
vraagstuk, der bebouwing van bat oud© beursterrein
in verband moet worden beschouwd met de amo-
tie van het Kommandantshuis. Wij gelooven, zegt
hij, dat de gemeente wijs zal doen, zich bij het
nemen eener beslissing aangaande de 'bebouwing
yam den beursgrond niet te overhaasten en de
komst af te wachten van een combinatie, machtig
genoieg om gausch bet werk in handen te nemen:
bebouwing van. het beursterrein, amotie van het
Kommandantshuis en als gevolg,: verbouw van wat
achter dat üommandantshuia thans is wegge-
schoten.

Partieel is het vraagstuk: hos komen wij aan
een omsloten mooi Damplein? niet op te lossen.
En het dunkt mij beter, dat het oude beursterrein
jaren zonder bestemming blijft, dan dat jnen het
met zijn aanzienlijken, terugsprong uit de rooilija
(van het koffiehuis: Dö Bisschop) thans Inat be-
bouwen, een terugsprong, alleen gemotiveerd door
het bestaan in da nabijheid van het Komman-
dantshuis.

ONZE LEESTAFEL.
Een merkwaardig Boek.

Man's Place in the Uni vers e, by
'Alfred R. WaUace, London, Chapman &
Hall, 1904.

Zelfs onder de betrekkelijk weinige lezenden,
dia lust en tijd hebben tot "iets anders nog
dan eene zoo licht of zoo pikant mogelijke ont-
spanningslectuur, valt dit boek niet binhen
ieders bereik. Het eiseht, öm goed te wor-
den verstaan, eene tamelijk grondige kennis
van het Engelsch en eene zekere algemeene
vertrouwdheid metr de beginselen der natuur-
wetenschappen. Ook loopt de prijs wel iets
boven bet bedrag, dat' de meeste menschen
ooit voor een boek. meenen te mogen besteden.
Toch bedraagt die prijs nog heerwat minder,
dan betgeen 'men dikwijls uitgeeft voor een
voddig ornamenti, jeen rij toertje, een theater-
bezoek, of een soupeetje met oesters en
Ichampagna

Vooraf een enkel woord over den schrijver.
Alfred Bussel Wallace, in 1823 te Usk in

Monmoutshire geboren, is in Nederland bekend
door zijn, ook in ónze taal overgezette, werk
>,ïh© ifalay Archipelago". Zijne verdiensten
als entomoloog en ornitholoog gaan misschien
tuiet boven die van véle anderen. Maar als
denker komt hem de groote onderscheiding
toe van nevens Darwin, en onafhankelijk van
deze, den grondslag te hebben gelegd der
theorie yan bet pntstaan der soorten. Zijne
verhandeling over dit 'onderwerp, op Temate
geschreven, werd in 1858, nog vóór er van
Darwin's hoofdwerk iets in druk verschenen
jwas, aan de Linnean Society toegezonden, en
fe Oorspronkelijkheid en belaneriikheid er van

werden door Daxwiu zelf volmondig erkend.
Daar echter Darwin's werk reeds in 1839 werd
ontwórpen en sedert 1844 in manuscript be-
stond, zoo kwam daaraan de prioriteit toe,
en ook bij de verdere ontwikkeling der theorie
heeft Wallace zich op den achtergrond gehou-
den. Davwin en Wallace staan derhalve, wat
do evolutie-leer betreft, tot elkander in onge-
veer dezelfde Verhouding, als Leverrier en
Aclarns met betrekking tot de ontdekking van
de planeet Neptunus'. Ook op een ander gebied
hog verwierf Wallace zich groote, hoewel nog'
geenszins algemeen erkende verdiensten, Hij
'tóch was, met geleerden als Crookes en Varley,
in Engeland 'een der eersten, die aan de ver-
schijnselen van het zoogenaamdespiritisme een
wetenschappelijk onderzoek wijdden en voor
de' waarheid'daarvan krachtig optraden. '. -■"

Om drieërlei reden nu is dit jongste 'boek
vanWallace — dat overigens, bet zij tot
veler geruststelling 'gezegd, met occulte din-
gen niets te maken beeft — merkwaardig.
Vooreerst als het 'werk van een tachtiger. Ten
'tweede om den rijken inhoud er van, die een
helder en bevattelijk overzicht geeft van den
hedendaagsoben stand der kosmograpbie. Bn
ten. derde, hoofdzakelijk, om de conclusie, tot
welke de schrijver zijn denken, door de nieuw-
ste gegevens der wetenschap leiden liet. Ja*
wel zéér merkwaardig is die conclusie — daar-
gelaten hare aanneembaarbeid. Zij vaardigt aan
de hoogheid yan den Mensch bet stoutste
testimonium uit, da,t ooit "daaraan werd toe-
gereikt, zelfs door een Shakespeare, toen hij
uitriep: What al pieee of work is man! How
(fobie in rèasón'! How infinite in facultyi In
form and'moving, how express and admirable!
In aetion how like an angel! In apprehensioa
how like a g.0d.1"

De kwestie loopt over de bewoonbaarheid!
der hemellichamen. Sedert Kopenucus zijn
groote licht ontstak, moest, ondanks het hef-
tig© verzet der theologen l), deze kwestie ge-
stadig naar de oppervlakte rijzen. De toene-
mende kennis' van de afmetingen der hemel-
ruimte en van de grootte en de bewegingen
der gesternten moest vanzelf tot de gedachte
voeren, dat niet enkel deze kleine planeet van
eene betrekkelijk kleine zon het'oogmerk en
tooneel van die levenvoort-brengende werking
des Scheppers kon zijn. Mannen als Kepler,
Huygens en Newton vermoedden de bewoon-
baarheid en dus ook de bewoondheid van, min-
stens, de maan. Fontene-lle, eigenlijk meer een
causeur dan een geleerde, waagde zich nog^ een
heel stuk verder en beweerde in zijne Dialog-
ues sur la pluralité des Mondes" (1686; het-
zelfde van de overige destijds bekende vijf
planeten, waarbij' hij nog de verzekering toe-
gaf, dat de vaste sterren zonnen-zijn en dat. elke
dier zonnen eene bewoonde wereld moest bestra-
len en verwarmen. In onzeneigen tijd was inzon-
derheid de voortreffelijke astronoom A. Proc-
tor, in zijn Otber 'Worlds thari Ours" en „Our
Place among Infinities", de voorvechter, hoe-
wel voorzichtiger en met meer beperking, van
de pluraliteit der bewoonde werelden. Welnu,
Wallace stelde zioh met dit boek tot taak, aan
te toonen boe deerlijk oppervlakkig deze kwes-
tie door al die mannen, en, op gezag van hen,
dioor de meer intelligenten onder hunne tfjd-
genooten behandeld is, en welk eene menigte
van gewichtige overwegingen daarbij: door hen
over het 'hoofd is gezient

1) Men zie dfii in de! „Tischreden" (uitgave
van

Eörstemann,

d. IV, pag.' 575) hoe zelfs een
Luther zich over Kopeirnicus uitliet.

Het is vooral de uiteenzetting van deze overr
wegingen, die het boek van Wallace voor denj
niet wetenscbappelijken maar toch ontwikkel-
den lezer zoo inbondrijk en leerzaam, maaktj
Wiji kunnen den schrijver in onze beperkte
plaatsruimte daarbij niet op den voet volgen.,
Wij moeten ons bepalen bot bet resumeeren van
hetgeen hiji óf als feiten voor vastgesteld houdt,
öf als zeer sterke waarschijnlijkheid meent te
mogen aannemen, om daarna te geraken tot de
gevolgtrekking, welke hij zich gerechtigd achtj
uit het een en ander af te leiden.

Feiten, op de jongst verkregen resultaten!
der astronomische wetenschap gegrond, aij_<'
voor Wallace: .. !

10. Dat het sterren-heelal („the stellar urn-
verse") niet, zooals vroeger aangenomen werd,,
oneindig, maar, hoewel van ontzaglijke afmetin-
gen, bèïrrensd is en zich niet zeer ver meen
uitstrekt buiten het bereik van het teleskopi-
sche waarnemingsvermogen. Het aantal, der
sterren is dus beperkt, 'theoretisch' te tellen
Daar buiten is de eindelooae, voor ons men-
schen ondenkbare ruimte. In die eindelooze
ruimte kunnen bestaan, en bestaan vermoede-
lijk, nog eindelooze andere universums, mis-
schien van anderematerie en aan andere wetten
onderworpen, misschien ook geheel immaterieel.
Maar deze blijven volslagen buiten onze waar-
neming, en moeten dus ook buiten onae be-
schouwing blijven. Van èen universum spre-
kende, bedoelen wij dus bet sterren-heelal. En'
dit is,' hoe groot ook^ niet onmetelijk, maan
begrensd, eindig.

20. Het sterren-heelal of universum bestaat
liiet uit losse, buiten verband met elkander
staande systemen, maar vormt één samenban-.
gend geheel.

3,0 u Het universum xvordt nagenoeg, begrensd'
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Naai' aanleiding van' de mededeeling in .de
Memorie vaa Antwoord, dat een afzonderlijk:
voorstel zal worden gedaan om den termijn, ge-
noemd in art. 26 8., tot 1 Aug. 190-1 te ver-
lengen, merkt de'Commissie van Rapporteurs
der" Tweede Kamer op, dat, haars inziens, zoo-
danig voorstel onnoodig is en daarom beter
achterwege bleef..

Naar bare meening waarborgt 'do 'bepaling
van art. 26 B. in verband met de bepaling
van art.. 7, 2ei lid, aan de bestaande vergunning-
houders eene ongestoorde voortzetting van bet
tappersbedrijf in buim© lokaliteiten althans tot
30 April 1905.

Immers .moie^t, volgens artikel 7, 2e lid, de
vraag,, of de vergunning geacht moet, wordeit
tot 30; April 19Q5..te zijn verlengd, vóór het ein-
digen van den loopenden; termijn, dus vóór 1
Mei 1904, tot beslissing zijn gebracht en kan
pr. ten aanzien van de in artikel 26 B. bedoelde
personen, aan wie de vergunning niet kan ge-
weigerd wou-den tot 1 Mei 1904, geen twijfel
bestaan: hebben zij intijds liet vergunningsrecht
voor den volgenden termijn 'betaald, en dus
aan de-voorwaardevan artikel 7, 2e lid, voldaan,
dan moet te hunnen aanzien het antwoord op
de bedoelde vraag bevestigend luiden.

Dat deze opvatting juist is, en, naar 's wet-
gevers meeniug, liet voorschrift van artikel Tjj
2e lid, zal gelden ook ten aanzien van de in dê
overgangsbepaling, artikel. 26b, bedoel-
de vergunningen, blijkt naar. het oordeel van
de Commissie van Rapporteurs duidelijk ■ uit
de toevoeging in 1901 aan artikel 26b vaa
de

■

woorden■: '„en aan hem, die op 1 Mei 1901
daarin bet bedrijf uitoefende, tot 1 Mei 1901".

De .-wetgever, de uitoefening van bet bedrijf
onderstellend© op 1 Mei 190.1, neemt toch aan,

:dat de vergunningen nog bestonden één dag
,na, dien, waarop _ij: vervallen zouden zijn, waren
zij niet, ingevolge artikel 7, 2e lid, stilzwijgend
verlengd. Verder kan ook de wetgever met
de bepaling, dat de vergunning tot 1 Mei 1904
niet, mag worden geweigerd, aan hem, die op
1 Mei. 1901 het .bedrijf uitoefende, slechts doe-
len op stilzwijgende verlenging van de bestaan-

de vergunning krachtens artikel 7, 2e lid, en
niet op het opnieuw verleenen van eene ver-
gunning, waar hij' immers met zijn voorschrift
juist beoogdel, dat overdracht van eene ver-
gunning na 1 Mei 1901 zou zqn uitgesloten.

De Commissie vertrouwt, dat de Regeering
schriftelijk haar gevoelen omtrent de opvat-
ting der Commissie zal mededeelen en acht
overigens openbare beraadslaging genoegzaam
voorbereid

Kroondomein:
Uit het verslag betreffende den toestand vak'

liet Ki-oondomein over het jaar 1903 blijkt 0.a.,
dat de oogst in dat jaar, over bst algemeen ge-
nomen, onder da ongunstige te rangschikken is.

Bij het innen der aardappeltienden werden moei-
lijkheden ondervonden in de gemeente Vianen,
Bagestijn en Eyerdingen.

Het totaal voor tiendafkoopen bleef verre onder
dat der twee vorige jaren, het bedroeg f 11,675.70.

Het kapitaal, ingeschreven in het Grootboek 2i/3
pCt., bedroeg op 31 December j.l. f 6,632,500,

Raad van State.
In de Dinsdag gehouden openbare vergadering der

Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur is mede-
deeling gedaan van verschillende ingekomen Kon.
besluiten, inhoudende de volgende beslissingen:

Onder voorwaarden is alsnog vergunning verleend:
10. aan P. J. van den Akker, te

Delft,

tot oprich-
ting van eene slachterij van kalveren in een perceel
aan de Ezelsveldlaan aldaar;

20. aan W. de Jongh, te Den Helder,voor de oprich-
ting van eene bergplaats voor vodden in een perceel
aan de Laan aldaar.

Gehandhaafd is het besluit van Ged. Staten van
Zuid-Holland, waarbij goedkeuring werd onthouden
aan het besluit van den Raad der gemeente Vianen
tot vermindering van den omvang van het onderwijs
aan de openb. lagere schooi A aldaar met de vakken
in de wet op het 1. o. genoemd onder m, n en o.

Niet-ontvankelijk verklaard zijn de beroepen van:
10. het voorloopig bestuur van het waterschap

»Sperkhem« tegen het besluit van Ged. Staten van
Friesland tot uitnoodiging van genoemd bestuur om
een ligger van onderhandsplichtigheid opnieuw op te
maken;

20. den Raad der gemeente Barneveld, tégen het
besluit van Gedep. Staten van

Gelderland,

houdende
kennisgeving, dat geen termen zrjn gevondenom terug
te komen op een-vroeger besluit van Gedep. Staten,
waarbij zwarighe d werd gemaakt om goed te keuren
een besluit van genoemden Raad tot het converteeren
van eenige geldleeningen ten laste vandiegemeente

;

30. H. v. d. Tuuk, loteling voor de militie uit
Grijpskerk, tegen het besluit van Gedep. Staten van
Groningen, waarbij naar aanleiding van een bezwaar
yan genoemden loteling — die er zich overbeklaagde,
dat een mede-loteling, die een lager nammer had ge-
trokken, doch thans in Dcli verblijf hield, niet vóór
hem was opgeroepen — aan den burgemeester van
Grijpskerk werd verzocht aan adressant mede te
deelen dat zoodra bedoelde mede-lotelinguit Indië
is teruggekeerd, art. 158 der Miliwet op hem toege-
past en adressant ontslagen zal worden;

40. C. Ë. van Dijke—Kievit én andere onderwijze-
ressen aan de openb. lagere school te lerseke tegen
het besluit van Ge tep. Staten van Zeeland, waarbij

'

_»-■ goedgekeurd de verordening regelende de jaar-
wedden van het onderwijzendpersoneel aan genoemde
school.

In zake het geschil tusschen de gemeentebesturen
van Scbijndel en van Woensel over de betaling van
de verpleegkosten ten behoeve vaneenen armenkrank-
zinnige, w-erd eerstgenoemde als de woonplaats van
dien krankzinnige töt betaling aangewezen.

Eene aanvraag om verhooging van pensioen van
den gewezen deurwaarder der directe belastingen
H. E. Leith, te Alkmaar, werd niet vatbaar verklaard
voor inwilliging.

Rapporten werden uitgebracht:
.-■ 10. door Staatsraad Mr. Asser, over het beroep

van den Raad der gemeente Peursum tegen de niet-
goedkeuring van de begrooting dier gemeente voor
1904 door Ged. Staten van Zuid-Holland;

20. door Staatsraad Mr. Huber, over het beroep
■van J. Klimp c.s., te Overschild (Slochteren) tegen
het besluit van Ged. Staten vanGroningen,.houdende
ongegrondverklaring van hun beroep tegen het be-
sluit van B. en W. van Loppersum, waarbij zij als
mede-onderhoudsplichtigen van den Enzelenzermee-
denweg op den ligger der wegen in laatstgenoemde
gemeente zijn geplaatst;

30._10. door de Staatsraden Mrs. Moltzer en De
Nerée van. Babberich, over resp. een belastingzaak
en een pensioen-aanvrage.

De Kon. beslissingen volgen later.

Burg. en Weth. van Vlaardingen heb-
ben aan den Gemeenteraadvoorgesteld, denborgtocht
van den te benoemen Gemeente-ontvanger wederom
te doen bestaan in eene inschrijving in een derGroot-
boeken van de Nationale Schuld, of in eene hypothe-
caire inschrijving op landerijen tot een bedrag van

’20.000. 1
Het getal solli«tanten voor deze betrekking is

thans 6a.

Ook de «Burgerkiesvereeniging» en
«Groningen» hebben Jhr. Mr. E. Tjarda vanStarken-
borgh Steehouwer, burgemeester vanGroningen, can-
didaat gesteld voor de Provinciale Staten.

In de vergadering van ingelanden in
den Bovenkerkerpolder is de vacature ontstaan, door
de periodieke aftreding van den Heer B. Koster Sr.,
aangevuld door de verkiezing van den Heer M. van
Dam. De Heer Koster had zioh om gezondheidsrede-
nen niet herkiesbaar gesteld.

De aanvraag van de HoUandsch-Electrische-Spoor-
weg-Maatschappij om subsidie werd vaa de hand ge-
wezen.

Tot secretaris-penningmeester van
den Schardam en Keukendijk (N.-H.) is herbenoemd
de Heer P. Beets, te Oosthuizen.

De aanbevelingslijst voor heemraad bestaat uit de
heeren: 1. J. Bakker, 2. C.

Übbels,

beiden te Beets;
en 3. S. Stolp, te Oosthuizen.

Tot hoofdingelanden zijn gekozen de heeren:
P.

Übbels

Jz., te Beets, als afgevaardigde van den
polder »De Westkoogu; C. Übbels en H. M. J.
Wiederman, beiden te Beets, als afgevaardigden van
den polder »De Beetskooga.

Tot opzichter is benoemd de Heer A. Waterman,
te Schardam, in de plaats van wijlen den Heer
C. de Groot Jz,, te Scharwoude.

De Heer P. Laan is benoemd tot bc.
stuurslid van den Rijpepolder (N.-H.).

Tot bestuurslid van uDe Monnickmeert
(N.-H.) is benoemd de Heer J. Spaans.

Ale penningmeester vaJm den pol-*
der Daalmes- (N.-H.) i&j benoemd de Heer C. Bog,
te Koedijk.

Voor eene benoeming tot gjemeente-
geneesheer voor het Ziekenhuis te Arnhem zijn
voorgedragen: 10. Dr. W. Eenssen, en ,2q. Dïi
P. W. Meihuizen, beiden te Arnhem.

De Regeering heeft de definitieve
concessie voor den bouw van den spoorweg Dinx-
perlo—Varseveld aan de commissarissen, dezer
Maatschappij verleend,

.Het bestuur ,déx „Nederlündsche
Vereeniging voor Gemeente-Belangen" heeft bekend
gemaakt, dat hot schriftelijk gedeelte van het in
1904 te houden (examen, voor adspirant-gemeente-
secretarissem en -ambtenaren ter secretarie zal ge-
houden worden op Woensdag 27 Alttil a.B^ te
Utrecht, te Breda en te Groningen.

Te Zutphen zullen in het 'vervolg
de Centrale Neutrale kiesvereenigingt de R.-Kath,
kiesvereeniging „Recht voor Allen" ca. de anti-
rev. kiesvereeniging „Nederland en Oranje" samen-
werken bij het stellen van candidaten voor dea
Gemeenteraad.

De burgemeesters der gemeenten Zuid-
hom, Aduard, Ezinge en Oldehove hebben eene ver-
gadering gehouden, waarin besloten werd bij den
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan
te dringen op eene verbetering in de bestelling van
de brieven, nieuwsbladen, enz., in die gemeenten.

Het bestuur der Vereeniging tëcheve-
ningens Belang« zal aanstaanden Maandag eene ver-
gadering houden met de versohillende werklieden-
vereenigingen in het gebouw «Samenwerking-, te
Scheveningen, naar aanleiding van een schrijven van
Burg. en Weth. in zake het adres der Vereeniging
»Scheveningens Belang» om een terrein gemeente-
grond kosteloos af te staan voor den bouw van
arbeiders- en visscherswoningen.

In eene openbare bijeenkomst van de «Propaganda-
vereeniging voor Coöperatieven Bouw van Arbeiders-
woningena, te Scheveningen, aanstaanden Vrijdag des
avonds halfnegen te houden in het Oude Verkoop-
lokaal, zal spreken de Heer A. B. M. van Calmthout,
uit Rotterdam.

Te Kethel en'Spaland (Z.-H.) is eene af-
deeling opgericht van den Boerenbond, aanvankelijk
met 60 leden.
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doof den verren en dicht bezaaiden gordel
van sterren en nebulae, dien wij den Melkweg
noemen; en de Melkweg zelf is in zijnen im-
mensen omvang nagenoeg ringvormig,

40. Het zonnestelsel, waartoe onze Aarde
behoort, is gelegen in het planurn van den
ringvormigen Melkweg, en wel ongeveer in
het'centrum van dit planurn. Bij gevolg is
onze Aarde ongeveer in het centrum van het
sterren-heelal.

50. Dit sterren-heelal of universum bestaat
ïh hoofdzaak uit dezelfde soorten van materie,
en is aan dezelfde physische en chemische
wetten onderworpen. —Daar naast staan voor Wallace, op verschil-
lende gronden van min of meer exacte waar-
neming of berekening, de volgende zeer sterke
(énorme) .waarschijnlijkheden:

10. Dat, behalve de Aarde, geen andere pla-
neet in ons zonnestelsel bewoond of bewoon-
baar is, aangezien op geen dier planeten de
zeer ingewikkelde voorwaarden bijeenzijn, welke
op de Aarde zoo gunstig tot het ontstaan
van. leven hebben saamgewerkt. Voorts, dat,
met liet oog op den warmtetoes tand van onze
zon, in verband met den tot ontwikkeling van
leven benoodigden ontzaggelijken duur van tijd,
geen dier andere planeten in ons zonnestelsel
ook ooit bewoonbaar kan zijn geweest, of in
de toekomst nog bewoonbaar kan worden.

"J.O-. Dat, bijna-' even waarschijnlijk, geen an-
dere zon bewoonbare en bewoonde planeten
bezit.

30. Dat de bijna centrale' positie van onze
zon in het- universum waarschijnlijk eene per-
manente is, en bijzonder gunstig, misschien
absoluut noodzakelijk, is geweest tot de levons-
lontwikkeling op de jVarde. —"

lia nu de. slotsom»

Uit overweging van al Ijet aangevoerde tot
de conclusie gekomen zijnde, dat „de Mensch,
de culminatie van het bewuste organische leven,
hier op Aarde alléén in het ontzaglijke stoffe-
lijke universum, dat wij rondom ons zien, is ont-
wikkeld geworden", meent Wallace niet te
moeten terugdeinzen voor de aanneembaarheid
van de gedachte of de stelling, dat „ben-
ein-d e cc n e Wereld voort t e br e n g e n,
welke juist in allen deel© g' fe.se hi kt
zou zij n tot d e ge 1 e i d o lij

"

k e ontwik-
keling van organisch leven, eulmj-
n eer en de in den Mensch, zulk een
ont _ag 1ijk groot en ingewikkeld
universum, als da.t hetwelk w ij r ond-
om ons weten, volstrekt noodzake-
lijk kau _ij n gew c e s t". Met andere woor-
den: dat, wel verre dat deze Aarde met hare
bewoners slechts een zeer ondergeschikt deeltje
zou uitmaken van het universum, dit gansche
universum zou voortgebracht en dienstig ge-
steld zijn tot geen ander oogmerk, dan de
geschiktmaking van deze Aarde tot woonplaats
voor „het unieke en hoogste voortbrengsel van
dit universum": den Mensch. „Met oneindige
ruimte rondom ons en oneindigen tijd vóór
ons en achter ons", zegt Wallace, „is er geeni
ongerijmdheid in deze opvatting. Een univer-
sum zoo groot als het onze, met his-t oogmerk
van het tot aanzijn brengen van myriaden le-
vende, intellectueele, moreele en spiritueele we-
zens, met onbegrensde mogelijkheden van leven
en geluk, — daarin is zekerlijk geen grootere
wanverhouding, dan in de ingewikkelde machi-
nerie, den levenslangen arbeid, de vernuftig-
heid en de vindingrijkheid, die wij besteed heb-
ben aan de voortbrenging van een zioo nietig
voorwerp als ;— de speld."

Hiermede is de inhoud van het boek aan-
geduid.

Langs den weg van deze bctoogvoering dus
zouden wij, onder de auspiciën van do nieuw-
ste wetenschap, zijn teruggevoerd naar het
primitieve gezichtspunt, waar de Aarde werd
beschouwd als de kern van hot Heelal en de
Mensch als in den vollen zin het hoogste
product der Schepping: een gezichtspunt,, op-
hetwelk althans ééne der groote bedenkingen
tegen het hoofddogma der Christelijke Kerken
hare kracht verliest.

31on kan den schrijver danken voor zijne
meesterlijke uiteenzetting van de kosmische en
pkysisebe voorwaarden, onder welke alléén het
ontstaan van organisch leven op de Aarde, cul-
.miiioerende in den Mensch. mogelijk was. Men
kan hem toegeven, dat het samen treffen vau
al die voorwaarden, zoo talrijk en fijn en w.in-
dorbaar gecompliceerd, in het gansche sterren-
heelal iets exceptioneels mag 'zijn geweest.
Maar daarom behoeft men nog niet tot bet
einde toe met hem mee te gaan. Want:

Wat hebben wij te verstaan onder „bew^oond",
en wat onder „leven"? Hebben wij 'daaronder
slechts te verstaan: bewoond door wezens van
onze organisatie, én levend in hot organische
leven zooals wij het, volgens de bloot uiterlijke
en ongetwijfeld zeer beperkte waarneming onzer
zintuigen, kennen op deze Aarde? Komt niet
geheel het betoog va.n Wallace hierop neer,
dat de Aarde het éénig© hemellichaam zou
zijn, bewoonbaar voor levenswezens van eene
organisatie gelij k 'de aards o h e? En
heeft wel ooit een ernstig mensch het tegendeel
beweerd? Heeft men niet veeleer gemeend,
dat er op andere werelden wezens kunnen leven,
wier organisatie. is aangepast aan de levens-
voorwaarden aldaar: dat bij voorbeeld de bc-

woine-rs van de Maan en van Mars zouden bun-
nen bestaan zonder- water, de bewoners van
Venus aan de ééne zijde de koude zouden kun-
nen verdragen van een eeuwigen n_tcht, aau
de andere zijde den gloed van een eeuwigen
zonneschijn, — en zóó, naar de. onbegrensdheid
en alomtegenwoordigheid der organiseerendo
Macht, in eindelooze variaties van aanpasbaar-
beid? — Dan, boe verstaat bet ons verstand,
dat <!e Almacht zulk .oen ontzaglijken toes el,
als dit gansche universum, zou hebben noodig
gehad om deze ééne Aarde voor den Mensch
to bereiden? Kon dit oogmerk'niet mot ge-

sore middelen worden bereikt'? Zouden in-
derdaad do duizend millioenen zonnen geen
ander doel en nut hebben, dan het oefenen vau
eeno mogelijke, vermoedelijk dan toch uiterst
geringe chemische lichtwerking op zekere aard-
scho organismen (bladz. 289)? Wordt

/.uu-

doende de wanverhouding tusschen kracht en
resultaat niet nog duizend miliioen malen groo-
ter, dan die tusschen het menschelijk vernuft
en de voortbrenging van eene speld?— En ein-
delijk, hoe rijmt Wallaoe, als spiritist, de hier
ontwikkelde voorstelling met zijne overtuigbig,
dat het menschelijk bestaan in de materie
slechts een vluchtige doorgangstoestand is:,
voorafgegaan en gevolgd door wezenstoostan-
den, voor welke al de in zijn, boek opgesomde
kosmische voorwaarden van bestaan (voorwaar-
den, slechts tot de stoffelijke organisatie
dienstig) nutteloos en waardeloos moeten zijn?

Deze vragen, onder meer, _ zou men den grij-
zen versober en denker willen voorleggen.

j, VAN DEN OUDE.

In de jaarvergadering der Vereeniging
»''s-Gravenhaagsche Vaksclwol voor Meisjes," heeft de
secretaresse, Mevrouw A. W. Zegers Rijser, verslag
uitgebracht over den toestand der Vereeniging in
hst jaar- 1903.

In dit tweede jaarverslagwordt gezegd, dat de
Vakschool voor MiSsjes getoond Sneeft levensvatbaar-
heid te bezitten, waardoor het bestuur zich aange-
moedigd gevoelt, voort te gaan met zijn streven om
de school steeds meer aan haar.doel te doen beant-
woorden.

Het getal leerlingen voor de verschillende opleidin-
gen en cursussen is zeer toegenomen. Aan de oplei-
dingenwerd deelgenomendoor 135 leerlingen, tegen-
over 51 verleden jaar, en aan de cursussen door 18-1
leerlingen, tegen 89 verleden jaar.

Kosteloos waren geplaatst: door de gemeente 1
leeiiing-dienstbode, 1 leerling-kostuumnaaister, bei-
den voor de geheele opleiding; 3 leerlingen avond-
cursus strijken en wasch opdoen, 3 leerlingen avond-
cursus verstellen en.3 leerlingen avondcursus naaien
en knippen. ....

Het gemeentebestuur heeft het recht tweemaal
sjaars eenige leerlingen kosteloos te plaatsen. Door
de Vereeniging «Armenzorg« kunnen jaarlijks 3 leer-
lingen in staat worden gesteld een opleiding aan de
school te volgen.

Omtrent de opleiding tot huishoudster vielen niet
vele bijzonderheden mee te deelen. Van de opleiding
voor boekhoudster zqn nog geen uitkomsten te ver-
melden, wijl deze cursus l}_ a 2 jaar duurt.

Voor de opleiding van kinderjufErouw werd.na
veel moeite tijdelijk eene kinderkamer met 3 te ver-
zorgen kinderen opgericht.

Het onderwijzend personeel onderging een belang-
rijke uitbreiding. Behalve de directrice en het hoofd
der huishouding waren intern 4 leeraressen, 5 leer-
lingen, één pleegzuster gedurende eenige maanden
en verder enkele dames voor korteren of langeren
tijd. Plaatsruimte belette meerdere internen toe te
laten.

üe middelen sloten met een nadeelig saldo van

’ 108i.33>£. De ontvangsten bedroegen ’ 23,286.953^,
waaronder aan subsidiën ’ 10,981.25 en contributiën

’ 1837.—.
Bij de begrooting voor 1905 worden deontvangsten

geraamd op ’ 22,500.—, de uitgaven op ’ 26,500.—.
Deze begrooting sluit dus met een nadeelig saldo
van ’ 6000.—. Aan het rijk en aan de gemeente
zal verhooging worden gevraagd van de subsidies,
elk met ’ 3000.

Tot bestuurslid werd herkozenMevr. C. A. Wêlcker—
De Wit.

Tuinbouwexamens.
Te 'sGravenhage is het eindexamengehouden van

den Tuinbouwwintercursus van de 's Gravenhaagsche
Tuinbouwvereeniging in tegenwoordigheid van den
inspecteur van het Landbouwonderwijs, den Heer P.
van Hoek ; den rijkstuinbouwleerear voor de provin-
cie

£uid-Holland,

den Heer O. H. Claassen, het be-
stuur der 's-Gravenhaagsche Tuinbouwvereeniging en
de Commissie van Toezicht op den Cursus.

Aan zeven van de elf leerlingen van den cursus
kon de rijkstuinbouwleeraar mededeelen, dat zij het
diploma verworven hadden; terwijl de tuinlieden,
die de lessen aan de aan den cnrsua verbonden af-
deeling voor tuinlieden hebben gevolgd, allen een
diploma verwierven.

In de eerstvolgende ledenvergadering der vereeni-
ging, te houden in April a.s. zullen die diploma's
worden uitgereikt.

De voorzitter der 's-Gravenhage Tuinbouwvereeni-
ging, de Heer Anth. Koster, bracht na afloop vanhet
examen een woord van dank aan de Regeering en
het gemeentebestuur voor den in deze ondervonden
steun en medewerking, aan het hoofd en de leeraren
van den cursus, de heeren E. W. Rindeijer, J. J.
Ballegs en H. A. Hazeloop, voor hunne groote toe-
wijding en wenschtede leerlingen,die het diploma ver-
wierven geluk met het succes 't welk zij hadden mogen
bereiken, 3prak den wensch uit, dat het verworven
diploma hen van veel nut zou mogen zqn in hunne
verdere maatschappelijke positie, iets waaraan
spreker in het minst niet twijfelde, wanneer zij de
thans verkregen kennis zouden beschouwen als
de basis, waarop hunne verdere studiën zullen
v/orden gebouwd. Hierna nam de Heer Van Hoek
het woord om nogmaals te wijzen op het nut
van theoretisch tuinoouwonderwijs, gaf zijn sym-
pathie te kennen voor het streven van het be-
stuur der 's-Gravenhaagsche Tuinbouwvereeniging
om dit onderwijs krachtdadig te bevorderen en
wekte de gediplomeerden op hunne kameraden aan
te sporen hun voorbeeld te volgen, terwijl hij hen,
die ditmaal nog niet hadden mogen slagen ernstig
aanried andermaal gedurende twee winter-halfjaren

van het onderwijs te proQteeren, waarna zij zeerzeker
grooten kans van slagen zouden hebben.

'Ten slotte bracht een van de tuinlieden ook namens
zijne medeleerlingen van de afdeeling voortuinlieden
hartelijken dank aan het bestuur, dat hen wel in de
gelegenheid had willen stellen dit onderwijs te ge-
nieten en bood ieder der leeraren een stoffelijk blijk
van hun erkentelijkheid aan.

■Te Utrecht zullen den 20 en April a.s.
militaire feesten gehouden worden op het oefen-
terrein der genie, aan den Leidsohen weg.

De feesten zullen bestaan in een tentoonstel-
ling van militaire voorwerpen, enz., in schermen,
voltigeeren, gymnastiek, carrousselrijden en ten
slotte een spiogelgevecht, waaraan allewapens deel-
nemen.

Het feest begint des middajgs, ta 2 uur. De toe-
gangsprijzen zijn bepaald op f 2.50 eln f

1;

de
opbrengst is voor het „Emma-Fonds".

De genie is reeds druk in de weer met het
gereedmaken der terreinen.

De Naamiooze Vennootschap Rutt-
en's Bierbrouwerij „Da Zwarte Ruiter," te Maas-
tricht, heeft op de internationale tentoonstelling
van voedingsmiddelen en hygiëne, welke sedert. 5dezerte Brussel gehouden wordt, het eere-diploma
(grootste onderscheiding) behaald voor verschil-
lende bier- en moutsoorten.

Te Sittard zal de jaarlijksche Sint-
Josephs-jaarmairkt gehouden worden op Zaterdag
19 Maart ats.

Mesten van varkens.—Burg. en Weth. van
Purmerend hebben aan onderscheidene Gemeente-
besturen in Noord-Holland bericht, dat het in den
laatsten tijd wederom is voorgekomen, dat op de
varkensmarkt in die gemeente varkens worden aan-
gevoerd, welke gemest waren met visch.

Wijl het vleesch dezer varkens oneetbaar is en
dientengevolge wordt afgekeurd, hebbenondernemers
van exportslachterijen daarvan bij den uitvoer naar
het buitenland veel schade ondervonden en hebben
zij bij het Gemeentebestuur van Purmerend ernstige
klachten daaromtrent ingediend.

Doordrongen van het groote nadeel — hetwelk ge-
leden zal worden door de veehouders — en door
allen, die bij den uitvoerhandel in varkensvleesch
belang hebben, wanneer deze toestand bestendigd
wordt, hebben Burg. en Weth. de aandacht der Ge-
meentebesturen hierop gevestigd, met verzoek de
ingezetenen te wijzen op het gevaar om met visch
vetgemeste varkens" ter markt te brengen. leder vee-
houder behoort dit tegen te gaan, zoowel in zijn
eigen belang als in dat van anderen.

Visscherij. — Uit Scheveningen schrijft men
ons:

In de afgeloopen week was de- visscherij Voor
loggers en bommen niet gunstig te noemen; liet
koude weder schijnt de visch naar de diepte te
verdrijven. In afslag kwamen de vangsten van
36 loggers en 7 bommen, met een totaal bedrag
van f 5998.

Sedert 1 Januari is afgeslagen voor een bedrag
van f 36,652, dat is ruim f 11,000 meer dan op
denzelfdetn datum van 1903, en f 12,000 meer datt. >
op dien in 1902. .

Eenige Texelsche visschers. zijn op
de mosselbanken begonnen met het, korren van
vijfhoeken of zeesterren, welke naar elders worden
verzonden, ter bemesting van bloemkoolakkers. Aan
de visschers wordt voor de vijfhoeken 55 ot. per
H.L. uitbetaald.

De triomf der Administratie.
Onder de rubriek „Post en Telegraaf" heeft

men onlangs in de „Staatscourant" het merk-,
waardige bericht kunnen lezen, dat het telefoon-
net te Roosendaal (N.-BrJ van 1 Maart af,
tot nader bericht, van het intercommunale vor-
keer was afgesneden. Of hierbij' in werkelijk-
heid de verbindingslijnen afgesneden zijn, wordt
niet vermeld, maar blijkbaar heeft da admini-
stratie hier van de gegeven concessie gebruik
gemaakt om, wegens wanbeheer van of hot
niet nakomen van verplichtingen door den con-
cessionnaris, aan de geabonneerden te Roosen-
daal voor korter of langer tijd de mogelijkheid
om intercommunale aansluitingen te verkrijgen,
te ontnemen. Niet alleen lijden daardoor de
geabonneerden schade en ongerief, maar boven-
dien allo telefoongebruikers in Nederland, die
met liun.no correspondenten te Roosendaal wil-
len spreken.

Het feit werpt een scherp licht op de onlangs
weder uitvoerig in de Tweede Kamer behan-
delde vraag, of het hier te lande bestaande en
gehandhaafde stelsel van exploitatie der locale
netten door concessionnarissen (gemeenten.)
deugdelijk is. Van de zijde der Regeering is
daarbij altijd beweerd, dat, althans technisch,
geen enkel bezwaar daartegen bestaat, want dat
het toezicht en de strenge concessie-voorwaar-
den voldoende waarborgen opleveren. Het blijkt
nu, dat, hoewel het net te Roosendaal niet
oud is, bet beweerde toezicht niet in slaat
is geweest, den nu ingetreden toestand
te voorkomen. Dit behoeft trouwens niet te
verwonderen, daar voor dit toezioht, van Rijks-
wege geoefend, geen vakregelen zijn gesteld,
en de gevolgen van het niet-opvolgen der voor-
schriften zonder tot maatregelen, die de ge-
bruikers voor verlies waarborgen, zijn toevlucht
te nemen, niet zijn te keeren.

. De concessie-voorwaarden, welke de admini-
stratie nu toepast, megen wellicht in har©
streng-ieid en voortreffelijkheid een rechtmatige
vreugde aan de administratie bereiden, zij,
die uit of naar Roosendaal willen telefoneeren,
zullen met die toepassing minder in hun schik
zijn. De abonnés te Roosendaal zullen nu wel-
licht nog onderling (plaatselijk; kunnen telefo-
neereu, maar met het oog alleen daarop is
het net niet aangelegd.

Hóe lang zal het nog duren, eer do Regee-
ring inziet, dat zij ook verplichtingen heeft tot
bet instandhouden en bevorderen van het lo-
caal verkeer, dat de locale netten één zijn
met het geheele telefoonnet en door de
Rijksadministratie, evenals de telegraaf, moe-
ten geëxploiteerd worden? ■ ' '

* *In het bovenstaande geval ziet men de. ad-
ministratie in haar conflict met één persoon,
een geheel telefoonnet afsnijden, tot groot on-
gerief van velen, die totaal onschuldig zijn.
Een ander middel dan dit radicale, zij kent het
niet. Ho© gemotiveerd deze strafmaatregel ook
moge zijn, nu zij samengaatmet een totale mis-
kenning der rechten van de gebruikers in ge-
heel Nederland, is zij uit dien hoofde reeds
afkeurenswaardig In gtede van zelf d© ex-
ploitatie ter hand te nemen, of maatregelen
to treffen, waardoor hetgeen de cpneessionnaris
niet doet, zelf wordt gedaan,. wordt het tele-
phonisch verkeer eenvoudig door den Staat
vernietigd. Afsnijden is het éénige middel!

KERKNIEUWS.
R. Kath. Kerk. Benoemd: tot Pastoor te

Oud-Vossemeer de kapelaan Van Buchem, te Amster-
dam; — tot pastoor te Nootdorp J. W. van

Hoolï,

thans te

Oud-Vossemeer;

— tot pastoor te Graauw
C. van Acker; — tot kapelaan te Hulst J. J. Joos-
sen; — tot id. te Hoeven M. Marteus; — tot id. te
Terheijden Th. Albada-Jelgersma.

Israël. Keek. Benoemd: tot godsdienst-
onderwijzer te Zalt-Bommel A. de Wolf, te Hengeloo.

GEMENGD NIEUWS.
Uit Leerdam, meldt men aan de

„N.R. Ot.": ■■_-■■:
Gisteravond waren eenige lieden in de _3e

klasse wachtkamer van het spoorwegstation
te Leerdam jeer rumoerig. De stationschef
waarschuwde ben -om zicb bedaard te houden.
Hieraan stoorde men zich niet. De- chef en een
adslstent verwijderden twee belhamels. D;e ad-
si-tent werd daarbij ernstig met een mes aan
de hand verwond en bekwam een snee in dé zij,
zocdat hij zich direct onder geneeskundige be-
handeling moest stellen. Den chef werd zijn ja_
als bet ware ran zijn lijf gesneden. Enkele sne-
den drongen door tot op het vel, doch veroor-
zaakten sleohts geringe verwondingen.

De daders zijn bekend en tegen hen is proces-
verbaal opgemaakt.

In de gemeente 't Biidt (PrJ heeft
de Genieenteraad een huisje, waarvan de hoogte
tusschen vloer en zolder twee meter en do
oppervlakte binnen de muren 8 vierk. meter te-
draagt, onbewoonbaar verklaard.

FAMILIE-BERICHTEN
Uit antereCouranten

Qetrouwd: 11 Maart. J. Boshofr en M. A. van
Baaien, Vlissingen.

Bevallen: 13 Maart. R. Reitsma, geb. De Jong,

D., Tirns; — I. Hijenga, geb. Eisenga, Z., Gorredijk
14 Maart. Reijers, geb. Troost, Z., Arnhem; — P.

Nink, geb. Gompertz, Z., Arnhem.
15 Maart. Nahuijs, geb. Schuurbeque Boeije, Z.,

Rotterdam.
Oveileden: 13 Maart. M. L. de

Sain,

Rotterdam j— G. C. van den Bos, 11 j., Rotterdam.
Il Maart. J. W. Stigter,'Rotterdam ; — A. Miedema,

geb.

Glazema,

28 j., Minnertsga; —C. Brakman,
54 j.,

Groede;

—J.M. J. Pontier, 71 j., 's-Graven-
hage; — H. P. van der Goes, 77 j., Rotterdam.

15 Maart. P. J. F. Bakker, 54 j., 's-Gravenhage;

—.

J. Buurman, 74 j., Brielle; —W. Plaisier, 60 j*
Heerjansdam.

STADSNIEUWS

Avondschool voor Volwassenen. — De
Avondschool voor Volwassenen, de zoo nuttige:
instelling van de Maatschappij voor Nijverheid, is
gisteravond voor dit jaar weder gesloten. In het
afgeloopen halfjaar werd de school bezocht door 154
mannen en 60 vrouwen, als volgt te verdeelen: 17—20
jaar 66 leerlingen ; 20—25 jaar48; 25—30 jaar 44

;

van 30—40 jaar37; van 40—50 jaar 17 en van50—53
jaar 2 leerlingen. Allerlei vakken en ambachten
waren vertegenwoordigd; van de vrouwen waren er
15gehuwd, 17 in dienstbetrekkingen. Onderwijs werd
gegeven in lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis,
taaioefeningen, briefschrijven en geschiedenis. De
leerlingen werden, al naarmate hunner kennis,
geplaatst in 6 klassen. Treffend zijn ook dezen winter
weder de verkregen resultaten; leerlingen die bij hun
inschrijving geen letter konden lezen, lazen nu vlot
een eenvoudigverhaaltje, terwijl zij, die geen woord
op papier konden zetten, thans daartoe volkomen ia
staat bleken. In de hoogere klassen werd aardig
gerekend.

Zooals gewoonlijk, werden ook dezen keer na afloop
van de laatste les doordenvoorzitter van hetbestuur,
Dr. Barnouw, eenige woorden tot de leerlingen ge.
sproken, waarin op het nut van de school gewezen
werd en de bezoekers werden aangemaand het ge-
leerde te onderhouden.

De Heer Bruinwold Riedel bracht hulde aan het
onderwijzend personeel en zegde zijn voortdurenden
steun toe aan de inrichting. O. a. sprak hij de hoop
uit, bij het Gemeentebestuur, dat haar subsidieert,
te kunnen bewerken dat een betere lokaliteit werd
aangewezen. Ten slotte sprak ook de Heer Snijders,
het hoofd der school, een opwekkend woord tot df
vertrekkende leerlingen.

Werktijd op Kantoren.
' Onlangs heeft zich, op initiatief van denNationalen
Bond van Handels- en Kantoorbedienden, een comité
gevormd' tot verkrijging van een beperking of een
regeling van den arbeidstijd op kantoren.

Dit comité, samengesteld uit de verschillende
handels- en kantoorbedienden-organisaties alhier,
heeft gisteravond in «Zeemanshoop» een vergadering
gehouden met de patroons-organisaties.. De voorzitter, de Heer M. de Boer, deelde mede,
dat het comité besloot te ageeren voor den 9-urigen
arbeidsdag, waarvan de noodzakelijkheid door het
oomitó-lid, den .Heer C. L. Ni ermeyer, nader werd
uiteengezet, wilde men hetavondwerkafgeschafo zien.

De Heer Donker (Amst. Expediteurs-Vereeniging)
meende dat 't onmogelijk was een maximum-werktijd
vast te stellen, hetgeen ten opzichte van winkeliers-
kantoren ook betoogd werd door de heeren Neut en
Citroen.
"De Heer H o v y (Patroons-Vereeniging»Boaz«) meen-
de, dat een verdeeling van den werktijd aan de be-
trokken patroons moest worden overgelaten, maar
achtte 't mogelijk, dat b.v. door elke werkkracht 9
uren zou gearbeid worden, waartegen namens dèn
Bond van Veemen werd aangevoerd, dat dit laatste
aldaar onmogelijk was, omdat de arbeid, door den
een verricht, meestal niet aan een ander kan worden
overgedragen.

Namens dienzelfden Bond wees de Heer Van
Haren Noman er op, dat in den handel op som-
migetijdenwel langer dan gewoonlijk gewerkt moet
worden. Gaarne zou ook hij aan het verlangen der
bedienden tegemoet komen; maar dan moest daar
hunnerzijds tegenover staan zooveel plichtsbetrach-
ting om noodzakelijk en dringend werk steeds af
te doen.

Daar geen der . vertegenwoordigers der patroons-
organisaties over eenig mandaat bleek te kunnen be-
schikken, kon niet tot stemming worden overgegaan.
Zij zullen daarom de zaak m den boezem hunner
vereenigingen ter sprake breügen en dan zal later
opnieuw vergaderd worden.
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De Hertogin van Mec k lenb urg be-
fcocht gisteren allereerst de Nieuwe Kerk op den
Dam, waar het graf van Admiraal De Ruyfer is
oogenschouw genomen werd. Hierna werd gere-
den naar het einde van het Damrak, waar, ter
hoogte van het Victoria-Hêtel, een havenbootje
gereed lag, waarmede de Hertogin en haar ge-
volg zich begaven naar de Maatschappij ..Ne-
derland", om het stoomschip „Koningin Re-
gentes" te bezichtigen.

's Middags, na den lunch' in restaurant
„Riche", werd een bezoek gebracht aan het
woonhuis van Jhr. Mr. W. G. Dedel, op de
Heerengracht 510, dat bezichtigd werd als een
beeld van oud-Amsterdamsche indeeling en
bouwtrant. De Hertogin stelde zich hierna' voor,
een bezoek te brengen aan de schilderijen-af-
deeling in het Rijks-Museum en een thé te
gebruiken ten huize van Burgemeester Van
Leeuwen.,

Verkiezingen Kamer van Arbeid.
Woensdag werdten Stadhuize deverkiezing gehouden

*an vijf leden-patroons en vijf leden-werblieden voor
de Kamers van Arbeid voor de Bouwbedrijven en de
Tabaksindustrie.

Bouwbedrijven.
Patroons, uitgebracht 181 geldige stemmen. Geko-

_en: H. Kikke Jr. (132 st.), W. de Vlugt Gz. (125 st.),
H. J. E. Terlingen (124 st.), Th. Sol (121 st.) enG.
Prast (120 st.)

Werklieden. Uitgebracht 308 geldige stemmen.

Gekozen;

D. M. Rooa (289 st.), R. Mulder (277 st.),
H. Dijkstra (268 st.), J. Croeser (272 st.) en J. Bor-
kus (275 st.)

Tabaksindustrie.
Patroons. Uitgebracht 67 geldige stemmen. Gekozen i

3". Bout (66 st.), W. G. A. Pienink (65 st.), M. M.
Roetman (63 st.), F. J. Schilleman (65 st.), en J. A.
Wiegant (66 st.).

Werklieden. Uitgebracht 296 geldige stemmen. Ge-
kozen: H. A. Bruens (291 st.), W.E. Bruens (293 st.),
J. van Bennekom (291 st.), J. Goyaerts (288 st.) en
J. Beekes (291 st.).

De strijd tegen een uWaar en ba vs«
J>p den Dam, die de Algemeene Winkeliersver-
eeniging op touw zal zetten, zal op de vergadering,
hedenavond 8 uur in den Werkenden Stand
te houden, ingeleid worden door den Heer Fie-
deldy Dop.

Tram-dienstregelingen.
1 Hos mee* bet tramnet zijn voltooiing nadert,
Jioe meer zich de behoefte doet gevoelen aan han-
dige, gedrukte gidsen, die den. weg wijzen in
het veel uitgebreider en veel gerampliceetpder ge-
worden net. Practische industrieelen trachten
ireeds, door reclame-dienst-regelingien, in die be-
hoefte te voorzien. Een. bijzonder volledige en
toch gemakkebjk metedraagfoaie gids is die van
den theehandelaar J. W. Sm i 11, in de Molsteeg.
Op een in vieren vomwbaar cairtonnetje heeft men
hier alles bijeen, wat den trammenden inge_ete_«
en -vreemdeling' van dienst kan zijn: alle lijnen,
met de nummers, da kleuren waaraan zij kenbaar
zijn, de tariefsprijzsn, enz. Een aJphabetische lijst
van de wegen, waar de traan passeert, met achter
elke straat dé nummers van nfe vepchillende er
langs rijdende lijnen veabojogt dej bruikbaarheid
yan dezen, gids.

Een eemigszinsi eenvoudiger ingerichte, maar
daarom niet minder doelmatige dienstregieling ia
die van het advertentiebuneau van M. P. Kar s-
dorp, Van Woustraat 36. Deae uitgaaf, staat
er bij, is, aoplang; &8 yflOffirpad strekt, gratis, te
bekomen.

Dinsdag vierde de Heer M. Compris,
iandmeter le klasse bij het kadaster alhier, onder
talrijke blijken van belangstelling zijn gouden jubileum.

Ter gelegenheid van dezen gedenkwaardigen dag
werd op den Kloveniersburgwal bij de Hoogstraat,
waar de jubilaris woont, druk gevlagd. Ook boven
de poort van het Oost-Indisch Huis, in welk gebouw
de kantoren van het Kadaster gevestigd zijn, wap-
perde fier de vaderlandsche driekleur.

De Heer Compris, een man van nauwe plichtsbe-
trachting, ia hier ter stede algemeen geacht. Niet-
tegenstaande zijn hoogen leeftijd — in April a.s.
herdenkt de jubilaris zqn vièr-en-zeventigsten geboor-
tedag — neemt hij iederen dag met ijver en opge-
wektheid zijne drukke betrekking waar. Welwillend
en hulpvaardig is hij voor iedereen, die hem om
raad komt vragen. Dat wordt in 't bijzonder gewaar-
deerd door notarissen, bouwers en makelaars, die
haast iederen dag mefc het kadaster in aanraking
komen en bijna niet buiten zijne inlichtingen kun-
nen. De Regeering erkende openlijk de vérdiensten
van den jubilaris door hem te benoemen tot ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. Gedurende 27 jaren
is hij alhier werkzaam. Vóór dien tijd waren Zutphen,
Dordrecht, Brielle en Utrecht zqn standplaatsen.

Dat 't dan ook gisteren een onvergetelijke dagvoor
den Heer Compris was, valt te begrijpen. Ontelbaar
waren de gelukwenschen, dia hem en zijne huisge-
nooten over de post, per telegraaf en in den vorm
van bloemenstnkken bereikten.

Eene schriftelijke felicitatie ontving de jubilaris
hedenmorgen o.a. van den Minister van Financiën,
een stoffelijk bewijs van achting en waardeering van
de klerken van het Kadaster en een bijzonder fraai
bloemstuk — een opengeslagen boek, waarin het
woord «Kadaster» prijkte en de jaartallen1854—1904,
alles van bonte viooltjes — van de landmeters, de
collega's van den Heer Compris.
I Een deputatie kwam den jubilaris 's middags per-
soonlijk te zijnen huize gelukwenschen, benevens vele
vrienden en bekenden.
fWoensdag herdacht de Heer J. H. Lo-
haus, dat hij vóór 25 jaartenkantore der invoerrechten
en van den accijns op de suiker alhier in diensttrad.

i Bij zijn komst op het kantoor hedenmorgen werd
"de jubilaris gecomplimenteerd door zijn chef, den
Heer ontvanger G. M. A. Passtoors, die hem onder
'het uiten van eenige waardeerende woorden een
leuningstoel aanbood, waarna hij namens het perso-
neel werd geluk gewenscht door den Heer P. van de
Vliet, die hem een gouden remontoir-horloge met
toepasselijke inscriptie overhandigde.

Ook vanwege den handel mocht de Heer Lóhaus
vele blijken van sympathie ontvangen.

» Een waanzinnige braioht glstörein
heel wat opschudding ein ontsteltenis op een dor
politiebureanx alhier. Bazend _.wa_a de maa. de

Tm.-mftT

van eem irtspeoteur binmengeloiopein, met een
j^opend k. «Hmwfi ia da hand, Hü wilde hiermede

een telegrafist te lijf. dooh giclukkig wist men de
pogingen ven den ongelukkige te verijdelen. Eenige
agenten grepen den wees-teling, die daarna aan
handen en voöbem gebonden werd. Per rijtuig werd
hij, onder geleide van verplegers, naar het Buiten-
Gasthuis vervoerd. ' i

Oproeping.
Degene, die 11 Maart 11. in de Dusartstraat

ecu© portemonnnie met f 9 heeft verloren, wordt
verzocht zich aan het politiebureau ïerdinand Bol-
straat te vervo?gen.

Do brandweer bluschte sedert Je
laatste opgave drie klein© binnenbrandea" 3e Oos-
terparkstraot 54, 2e Helmersstraat 72 en Egelan-
tiersgiacht GO, on vier schoorsteenbranden.: 3e Oos-
terparkstraat 52, Anjelierstraat 73, Conradstraat
'JO en Rozenstraat 112.

WETENSCHAP EN KUNST.
In de Regentenzaal van het Kijk s -Mu-

seum zijn twee 'merkwaardige schilderijen tentoon-
gesteld. Een dezer stukken, eigendom van de stad
Kampen en door het Gemeentebestuur tijdelijk afge-
staan, steltvoor een gezicht op Kampen bij winter,
geschilderd door Hendrick Avercamp, bijgenaamd
»de stomme van Kampen», een' schilder die vooral
bekend is door zijn fraaie tafreelen van ijsverrnaak.
Het stuk is gedateerd 1G63.

Het andere doek stelt voor een kindje met een
hazewind, geschilderd door of althans in de manier
van Aelbert Cuyp. Dit.werd tijdelijk afgestaan door
Baron van Heeckeren van Wassenaer te Twickel.

Oralt orium-Vereöniging'. '— Het nieuwe
werk voor keer ca orkest van Willem de Haan,
dat 15 Maart voor de oelrsto maai te Keulen
wordt opgevoerd, wordt door de Oratorium-Ver-
eeniging op haar volgend concert ten gehoore ge-
bracht. De componist, die ook dein tekst van
dit werk schreef, hetzorgdo zelf de vertabhg.

Hedeni en de beide volgende da-
gen zal in het 'lokaal van de vereeniging
„St.-Lucas," Rokin 104, voor belangstellenden te
bezichtigen zijn het door Co Breman geschilderde
portret van den decoratieschilder

Pfeiffer,

dat be-
stemd is osn in den, Stadsschouwburg tel worden
geplaatst.

In „Goupils G-al.ïery," te Londen, zijn
twee .werken tentoongesteld van een jong Hol-
landsch artist, die toer de. aandacht trekken en
algemeen geprezen worden. Het volgende komt in
een Londensch blad daarover voor:

„Vele buitenlandsch© artisten zijn hier vertegen-
woordigd, waaronder ook. J. C. W. C oss aar
een jong Hollander, die reeds groote dingen heeft
bereikt etn schitterende dingen belooft. Zijn wa-
teMTverfteebening „De St.-Pauls Cathedraal van
binnen" bewijst, dat hij Bosboom reeds
treft in het weergeven van de kerk-interieurs,
die laatstgenoemde beroemd maakten, want Cos-
saar, hos jong ook, brengt meier atmosfeer in
zijn werk en vat zijn onderwerp breeder op."

Deze beoordeelaar, schrijft onze Londenscho cor-
respondent, zegt niets te veel. want inderdaad
loopt Oossaar's werk door -zijn diepte en veelzij-
digheid dadelijk in het oog. Een protégé van-
„Arti," heeft Gossaar in zeter weinig tijd naam ge-
maakt en zich een weg gebaand door moeilijkheden,
die schier onoverkomelijk schenen.

Eén of meer zijner werken zullen opgenomen
wolden in de verzameling van Hollandsche kunst,
die eerlang in Whitecliapel zal geopend worden.

Te Menton is de ingenieur Jules Gar-
nier overleden, die op een onderzoekingsreis inNieuw-

Caledonië,

het nikkelmineraal uGarnieriet" ontdekte,
welksexploitatie genoemdmetaalzooalgemeenmaakte.

HET TOONEEL.
Nederlandsche Tooneelvereeniging. —Van heden af gaat aan Bet Gezin vanBaas van Paemel,

drama in _ bedrijven van CyrielBuysse, vooraf:
Totote, lever de rideau van Louis Artus, vertaald
door Alexander Post. .

INGEZONDEN.
_D» Bedactie verbindt zich niet tol teruggaaf van de

ingekomen stulJcen.)

Duel in het Vondelpark.
Gister- (Maandag-) middag omstreeks vijf uur in

het Vondelpark wandelende, ging een zestal jongelui
van 19 a 20 jaren, tot den gezeten standbehoorende,
mij voorbij. Ter hoogte van de Gerard Brandtstraat
hielden zij halt. Twee van hen ontdeden zich van
jas- en hoofddeksel en vingen een formeel vuistge-
vecht aan, terwijl de vier andere heeren als getuigen
dienst deden en het terrein vrij hielden.

Steller dezes en nog een ander wandelaar ver-
zochten met de geschiedenis te eindigen; doch wij
werden door een der getuigen op weinig vriendelijke
wijze, opmerkzaam gemaakt, niets met de zaak te
maken te hebben en er niet bij te behooren.

Ik verwijderde mij, de nog vechtenden met be-
bloede gezichten achterlatende, 't bejammerende, dat
noch politie te voet, noch politie te paard in de
nabijheid zich bevond om de heeren een uurtje in
het politiebureel Leidscheplein te doen uitrusten.

Om de familieleden van de zeker met wonden te
huis gekeerde strijders in kennis te stellen, waar ze
die kneuzingen opdeden, verzoek ik uwe Geachte
Redactie

beleefd,

in dan.vorm van een ingezonden
stukje, het gebeurde wereldkundig te willen maken,
waarvoor u beleefd dank zegt

'UËd.

Dw. Dienaar en Abonnee,
Pieter den Ouden.

Amsterdam, 15 Maart 1904. '

FINANCIEELE BERICHTEN.
In do Dinsdag gehouden jaarlijksche algemeene

vergadering van aandeelhouders der „West-Java
Kma Cultuirr-Moatschappij" werden de balans ein
de winst- en verliesrekening gjoedgebeurd. Jhr. W.
A. Baud werd tot commissaris en Jhr. H. Mi Huy-
decoper 'tot directeur herkozen.

In de Dinsdag gehouden buitengewone algerneetw
vergadering van aandeelhouders der Maatschappij
„Heta," te Amsterdam,- werd op verzoek, onder
dank'Detuiging; ontslag verlee_d aan de commis-
sarissen J. André de la Portel, A. Bertling en
A. 0. A. Perk. In hun plaats werden benoemd
de heeren W. Polderman, H. Polderman en J.
Constandsa. __'.

In de Zaterdag J.l. gehouden ve_gadeïing van
aandeelhouders van de stoomtram „Breskens—Mhl-
deghem" is het voorgestelde dividend van 8 pCt.
goedgpkeiurd.

Do Hoer J.

Schotel,

te Rotterdam, werd met
algemeietne stemmen als commissaris' herkozen.

RECHTZAKEN.
Smaadschrift.

Voor de- Rechtbank alhier zou Dinsdag terecht-
staan de Heer Justus Joha.nnes de Roode, re-

-1 dacteur van „Het Volk", wegens krenking in
eer en goeden naam van den aannemer J. van
den Elsbout, te Scheveningen.

In de 'dagvaarding wordt aan den beklaagde
ten laste gelegd, dat hij op of omstreeks 31 Oc-
tober 1903 opzettelijk, door middel van de te
'Amsterdam verschijnend en van daaruit alom in
Nederland verspreide courant „Het Volk," dag-
blad voor do arbeiderspartij, de eer en goeden
naam heeft aangerand van Jacobus van den Els-
hout Gzn., door in het nummer van Zaterdag
31 October 1908 te doan. opnemen het volgende
bericht, met bet oogmerk genoemden Van den
Elshout in eer en goeden naam te krenken:

SCHANDELIJKE UITBUITEEIJ.

Men schrijft ons uit Scheveningen
..Do heeren Elshout, alhier, zijn aannemers van

twee enorme werken: Het Palaco Hotel on de
Eiectrische Centrale. Om hieraan niet weinig te
verdienen, hebben zij een nieuw stelsel van con-
trole ingovoerd. Niete zooals gewoonlijk, is deze
aan een of twee onderbazen toevertrouwd, maar
er zijn een veertien ii zestien slavendrijvers aan-
gesteld, die met een zakboekje en potlood ge-
wapend, alle misdaden dar arbeiders opteekenem.

Verleden Zaterdag werden 21 man ontslagen en
gedeeltelijk vervangen door Brabantsche arbeiders,
die voor 5 cents beneden den loonstandaard aan
het werk gingein. Op deze werken wonxlt soms door
dezelfde timmerlieden dag en nacht doorgewerkt;
zij 'maken werktijden van twoe dagen en een
nacht, dat is te zamen ongeveer 34 a 35 uren."

De dagvaarding zKgt verder, dat in dit geïn-
crimineerde stuk aan ■de aannemers, waartoe de
Heer J. van den Elshout Gzn. behoort, wordt ten
laste gelegd, dat uit winstbejag de bij die werken
in dienst zijnde arbeiders financieel worden bena-
deeld en misbruik wordt gemaakt van hun werk-
krachten, en dat het artikel,gepubliceerd is met
het kennelijk doel, om daaraan ruchtbaarheid te
geven.

Er 'waren jn deze zaak als getuigen gedag-
vaard deaannemers J. v. d. Elshout en Adrianus
van den Elsbout, beiden te Scheveningen, H.
Masereeuw, drukker van „Het Volk", en A,
Beek, alhier.

Aangezien echter de behandeling van d© voor-
afgaande zaben, welke op de rol stonden, te
veel tijd in beslag nam, werd de behandeling
van dit geding, uitgesteld tat Dinsdag '12
April a. s.

Als verdediger yan bekl.. treedt op Mr. M.
Mendels, . . .

Maandag 11 April wordt voor deHaagsche Recht-
bank behandeld de zaak van Mr. M., te Delft,
beklaagd van het verduisteren van g>_lde_, hem
als curator in faillissementen toevertrouwd.

Woensdag heeft de rechtbank te Rot-
terdam, behandeld de zaak tegen J. J. v. d. V. wegens
moord te Vlaardingen op zijne vroegere verloofde.

De eisch van het Op. Min. is tien jaar. De verde-
diger pleitte verzachtende, omstandigheden, wijl den
beklaagde het hoofd in de war was gebracht door
'het lezen van romans.

Tegen J. v. d. 8., 19 jaar, nit Vlaardingen, wiens
zaak, misdrijf tegen de zeden, met gesloten deuren
werd behandeld, werd vijf jaargeëischt, met min-
dering van de voorloopige hechtenis.

De zaak van den niet-aervol ontslagen onder-
wijzer J. P. D., bij het openbaar onderwijs te Haar-
lem, is naar de terechtzitting verwezen.

Den Ben AprilzalvoordeKeohtbank
te Middelburg worden behandeld de zaak van de
bekende malversatiën óp een Engelsch bookmar
kerskantoor, aldaar.

MARKT--EN HANDELSBERICHTEN.
Visctu

Urk, 15 Mrt. Heden aangevoerd 400 pondSpiering
f5.50 a -.— per 100 pond, 380 tal Zuiderzeenaring
’3.10 a' 3.30 per tal (200 stuks).

Katwijk a/Zee, 15 Maart. Heden kwam de versche
visch van - logger en 1 bommen in afslag, de be-
somming bedroeg / 49 a —.

Prijzen: Tarbot /-.— a -.—, Griet ’-.— a -.—,
Tong ’l.lO a 1.20, kleine id. 50 a 60 et.,Kabeljauw
’-.— a -.—, Bunsohol 60 a 70 et., Kog ’-'.— a -.—,
groote Zeehanen — a — et. per stuk; Schol (buiten-
lek) ’ -.— a -.—, id. (binnenlek) ’7.30 a B.—, Gr.
Kokant ’-.— a -.—, kleine id. ’-.— a -.—, Gr.
Scharren ’4.— a -.—, kleine id. /-.— a -.—, kleine
Zeehanen ’-.— a -.—, Bolk ’-.— a -.— p. mand, 18
manden Garnalen golden ’3.50 a 4.20 per mand.

Kampen, 15 Maart.Heden werdenhieraangevoerd
en aan den afslag verkocht 20Kaoeljauwen, geldende
50 a 75 et. per stuk, en een groote partij Schelvisch,
.6 a 25 et. per stuk. De prijzen der Haring loopen
over de ’3 per tal.

SCHEEPSTIJDINGEN.
Amsterdam, 16 Mrt.

Het st. Koningin WiUiel-
mina, van Amsterdam n.
Batavia, vertrok 15Maart
van Southampton.— Het st. Prinses Sophie,
v. Amsterdam n.Batavia,
arriv. 15 MaartteP.Said.— Het st. Bali, van
Amsterdam naar Batavia,
pass. 15 Maart K. Rocca.— Het st. Amsteldijk,
arriv. 15 Maart v.m. te
Newport News van Rot-
terdam.— Het st. Noordam,
arriv. 15. Maart te New-
york van Rotterdam.

Ymuiden, 15 Maart.
In den stoombeuger&onm-
gin Emma (Sch. 417), ont-
stondhedenmiddagbrand
in de kajuit. Met hulp
der sleepbooten Cornelia,
Willielmina en Assistent,
werd het schip uit do
visschershaven naar het

toeleidingskanaal der
nieuwe schutsluis ge-
bracht, aldaar tegen den
wal gezet en de brand
gebluscht door kajuit en
machinekamer vol water
te pompen.

Rotterdam, 15Maart.
Gisterenavond is brand

uitgebroken in het Rijn-
sclnp Monopol, liggende
langszrjde vandeLondon-
bóot Slarling aan de Nas-
saukade, alwaar hetbalen
jute geladen had Het
schip werd naar dePark-
haven gesleept. Het vuur
is gebluscht.
* — Door het heden van
Huil lüer aangekomenst.
Sea

Gull,

zijnaangebracht
de kapitein 'en 3 man
equipage van den Eng.
schoener Wave, Welk schip
op zee'moest wordenver-
laten.

Hansweert, 11Maart.
De sleepboot Jan Schuur-
man, is heden met ge-
broken schroef alhier bin-
nengebrachtdoordesleep-
bóot Prima.

Londen, 15Maart.HetNederl. stoomschip Staten-
dam, 12 dezer vanRotter-dam naar Newvork ver-trokken en den lünLizard
gepasseerd,. is heden te
Falmouth uit zee terug-gekeerd wegens schadeaanvuurhaardenenketels.Rio Janeiro, 12 Mrt.
Het stoomscüip Honorius
is door esperts onder-
zocht. Men beveelt aan

de beschadigde tarwe te
lossen, zonder in de haven
te komen om tijd en
onkosten te besparen Het
stoomschipzalwaarschijn-
lijk 15 dezerde reis voort-
zetten.

Binnenl. Havens.
Ymuiden, aang. 15 Mrt.

11. A. Hartman, st.
Drammen

Egret, st. Liverp.
IB Mit.

Veghtstroom, st. Bristol
1. v. Rotterdam

City of Madrid, st.
Raogoon

Noord-HMand, st. Leith
Vertr. 15 Mrt.

Scheldestroom,

st. Antw.
...re. st. Goole
Professor Bugs, st. Huil

"lü Mrt.

Glanmire,

st. Grangem,
Petrei, st. Londen

Vlie, aang. 15 Mrt.
Regona, st. Fredriksstad

Vertr. Ij Mrt.

Sriar,

Kansen, d°.
keerde uit zee terug we-
gens tegenwind.

Gep. 15 Mrt.
Zeehond, Nederl. stoom-

schoener, Kapt. Luit. t/zH. Herman, ■ ■

koersende om de Oost
Delfzijl, aang. 15 Maart.

Engelina, Wijbrands, Emdenn. Amsterdam
Waakzaamheid,Karssiès,

Emden
Helena Jantina, Bonnega,

Elmsborn n. Schiedam
Vertr. 15 Maart.

Penh, st. Grangerobuth
Watertand, st. Blyth

Catharina,

Speelman,
Newcastle

Pietronella, de Boer,
Kopenhagen

Rena, Lammers, Leer
Hellevoetsluis,vertr.

15 Maart.
Ymuiden, st. Seahani
Nieuwe Waterweg,aang.

15 Maart.
City of

Stockholm,

st. Dublin
Thalia, st. Stettin
Flandria, st. öavre
Neutral, st. Dantzig
Astitlero, st, Santander

16 Maart.
Ring, st. Cadix

n. Vlaardingen

Cormorant,

st. Manchester
Paros, st. Ma ta
Kathe, st. Patros

I. v. Bordeaux
Batavier V, st. Londen
Holbain, st. Swansea
Bartolo, st. Bilbao

Cairnmona,

st. Rufisque
Berlin, st. Harwich

was te 5 u. 5 m. v.m.
binnen.

Luna, st. Dantzig
Yarmoulh, st. Harwich

Vertr. 15 Maart.
Menditarra, st. . Bilbao
Elbing 11. st. 'Memel
lluno, st. Baltimore

via Sunderland

Sollube,

st. Bilbao
Febrcro, st. St. Nazaire
Venus, st. Slettin
Pstcrborough, st. Harwich
Apoto, st. Antwerpen
Batavier IV, sL Londen
Wellgunde, st. Turkije
Hamburg, st» Hamburg
Starling, st. Londen
Wharfe, st. i 'Goolo

Swift,

st. Huil
Dresden, st. Harwich
Northenden, st. Gnmsby
jlritannia, st. ■ Leith
liotterdam, st. Grangem.

16 Maart.
Basalt, stoomschoener,

Yarmouth
Zwijndrecht.vertr.lsMrt.

Reicnsanzeiger lichter Memel
per sleepb. Vulcan

Ter-Neuze_,aang. 14Mrt.
Haparanda, st, Finland

15 Mrt.

Golfer,

st. Londen
Southern Belle, Peek, ■d°.

Vertr. 15 Mrt.
Balling, st. Londen

Iris,

st. Grangem.
TlissingeD, aang. 15 Mrt.

Nederland,

st.

Qneenbro'

Queen Mab,

Smith,

Londen
Vertr. 15 Mrt.

Prins Hendrik, st. PortVlet.
Gep. n. Antw.

Lesreaulx, st. Babia Blanca
Rijnvaart.
JA-iJü V

_

_XL.

Lobith, gep. 15 Maartvoor 2 uur,
Fram, st.
Egan 17, st,
Govert, st.
Vooruit, st.
Anna

Christina,

st,Fiat vol. 4. st.
AKeinatinia, st.
Henriette, st.
's He?togenbosch, st,
_*iar- ooi. 5, st.

Anfon,

st.
jD. A. P. G„

Staab,

Vr.

Geertrui-da,

Joole,
Basalt

9, Wüst,

Pr. o. Nassau 4, Loweij,
7Jomo, I'aulus,

Observanda,Ossewaarde,

Badenia 46, Neuer,
» 34, Welker,1

_>isponiMe, Joosten, .
alle n. Rott.

Souvenir,

v. d. Haeghen,
Progres, den Boer,
Maria, Thonisseu,

Crescendo,

Salet,

iüval,

v. Hussen,
Prince Alben, Lauwaet,
Pole Nord I,

Simon,

Badenia 22. Hiestand,
u- 42, Eimer,

JSoan & Co. 12, st.

Cato,

Hermann,
alle n. België

Amsterdam U, st, Amst.
Vertrouwen, Verweert, "Maarik
Dymphina, Willemsen,

Nieuwenhoorn'
Emmanuel, Bisseliog,

Westervoort
Sophia, _oaw, Stevensluis
Hendrika,

Bouwman,

Numansdorp
Geertrmda, de Meijer, Made
Roijers & Co. 12, Hopstaken

' Spijk
Broedertrouw, Swartjes,

Oudshoorn
Anton

Martinus,

de Bruijae
Kü-ichen

Heichemer,

Kiozler
Maastricht

Senior, v. Vliet, Haarlem

Talisman, Löhr,

Vreeswijfe
Unitas 4, st.
Mannheim 6G. Haaclc,
FJienania, Kranendonk,
Stella Malutina,Remie,
Dieu Donné 3, st.
Marie, v. d. Noort,
Basalt 8, Joosten,

Cornelia,

Bekkers,
D. L. Gutjahr 4, st.'Wilhelmina Maria,

Swets,

Morgenster 3, Morapaii,

Socrates,

st.

De Hoop, Deurwaarder,
St. Antony, Meesters,
Nederland, Scp,
I''iat voluntas 3, st.
Ilenriette, Frunbom,
l.abori, Joosten,
Justitia 2, st.
Marie, v. Rooij,
Hon Désir, Verduijn,
Jacobus Lodevicus, Meijer-,
Mascotte, et.
Leon, Gasten,
Tot weerziens.Bal,

Cornelia,

de Bot,
Poolster, et.
Maria,

Schaden,

Hermina,

Wickerhofl,

Erlenwein 11, st.
0 Gebroeders, Joele,
Ebenliaëzer, Kroef,
Nieuwe Zorg, v. Lapik,

Gerhard,

st.
Leopoldina,

Cametman,

Jeanette, de Smet,

Clotliilde,

Seeldraijers,
Crescendo 3, st.
Maria Elisabeth, Verschure,
Victoria, Helebosch,

alle _. DuUschlam

Scheldevaart.
Hansweert, gep. 15Maart. voor i uur

Jacobus, st. Dordl
Koekelberg, st. d°.
Cosmopolite, st. d°.
Leopold 1, st. d*
3

Gebroeders,

Hartog,
Eliedrecht

üoijers I,l.kkaert,Mülingeo
iioijers 11, Helmonds,

Sliedrecht
> 14, Rubens, d _

Telegraaf 3, st. Rotterdam

Cornelia,

Schot, d.
Jacoba Elisabeth, Faasse,

Rozendaal
Maria, Kievit, Doesburg
lioijers 8, de Roeck,
Vereinigung 22, Ilutiug,

.Idmtraaï,

EDgelsma,
Adriana, Jiskoot,

alle n. DaitschlanJ

Cornelia,

st.
Jo, st.
JJi_i.eui.ueoe. 2, st,
Zeelandia,st.
Paden, st.
Telegraaf 1, st.
Frankfort 24, Burckauser,
Badenia 14, Eickelhardt,
Nooit volmaakt, Griuwis,
Paa;, Malschaert,
Ma, Broers,
God met ons, v. Loock,
Onderneming, Dijkstra,

Oosterschclde,

v. Dort,
alle n. België.

Buitenl. Havens.

Australië,

aang. v. 15 Mrt.
Batteritiall, st. Sumatra

Freemantle,vertr. 14Mrt.
Australia, st. Londen

Tsmtau, vertr. 14 Maart.

Abessmia,

st. Hamburg
Batavia, aang. 13 Maart.

Polyptiemus, st. Liverpool
Singapore, aang. 14 Mrt.

Palawan, st. Lenden
Erzh. Fr. Ferdinand, st.

Triest
Penang, aang. 14 Maart.

Monmoutiishire, st. Londen
Bassein, vertr. 8 Maart.

Sirocco, st. Rotterdam

Colombo,

vertr. 13 Maart.

Gaekwar,

st. (Basseio)
Zaandam

China,

st. (Londen)
Australië

Perim, gep. 14 Maart.
Marburg, st. Hambnrg

n. China
15 Maart.

Dragoman, st. Bangoon
n. Zaandam

Sues,

vertr. li Haart.
Stuttgart, st. (Bremen]

Australië
Port

Said,

vertr. 14 Maar*.

Osiris,

st. Brindisi
met de Bombay-mail ex
st. Persia.

Persia, st. (Bombay) Londen
Kaapstad, aaog. 15 Maart.

Pembroke

Castte,

st.
Soothampton

Dunoüy

Castte,

st. d*.
Briton, st. - d°,

San Francisco, aang.
15 Maart.

Marschal Davout, Baport,
RcttertUnj

Buenos Ayres, vierti-.
12 Maart.

Ethelhüda, st. Rotterdam
Barbados, aang; 14 Mrt.

Orinoco,

st. South.
Vertr. 12 Mrt.

Tagus, st. Plyratrath

Galveston,

vertr. 14 Mrt.
Darien, st. Rott.

Korfolk,

aang. 14 Mrt.
Emma, st. 'fanjpa

n. Rottterdam
Baltimore, aang. 13 Mrt.

Bengalia; st. ' Hamb,
Newyork, aaog. 14 Mrt.

Jïrooniand,

st. Antw,
Vertr. i2Mrt.

Menominee, st. Londen
15 Mrt.

i Aurania, st. Liverp.
KaiserWilhelm ll^ti. Bremea

Boston, vertr. 14 Mrt.
London City, st. Rott.

Teneriffe,

aang. 14 Mrt.
Maceio, st. Buenos Ayres_. Hamb.

Vertr. 14 Mrt.
■ Anversvillc, st. de Congo

AnlK-rpea
Madera, aang. 14 Maart.

Halte,st. Santosn. Botterdam
heeft de reis voortgezet

15 Maart.
Dnnoüy

Castte,

st.
Kaapstad n. Southt.:

Vertr. 14 Maart.
Danube, st. (Plata-Rivier)

Southampton
Patras, vertr. 12 Maart,

Bagdad, st. 'Rotterdam
Napels, aang. li Maart.

Gera, st. Singapore
n. Amsterdam

Genua, aang. 15 Maart;
Titan, Ned. sleepboot.

Las Palmasmet het Ital. st. Rio Ama-zonas op sleeptouw.„ .„ 10 dagen reisMarseille,aang. 12 Maart.Dumbea, st. SeeneVVertr. 14 Maart.

Senior,

st. ValeneiaGibraltar, gep. 12 Maart.Coniston, st. Barryn.Sabang
13 Maart.Ebro, st. Huil n. Triest
15 Maort.

Coulsdon,

st. Barryn.Sabang
Huelva, vertr. 15 Maart.

Leersurn, st. Maitnö
Bilbao,aang, 14 Maart.

Rhenania, st. Rotterdam
Friedr. Krupp, st. o. .

St. _Ta_aire, aang. 15 Mrt.
Snel. st. Port Talbot

Havre, aang. 14 Maart.
Le

Calvados,

st. W'.-lndie
Vertr. 14 Maart.

Ambria, st. (Yokohama)
Hamburg

j Antwerpen,aang. IE Mrt.
Finland, st. Newyork

Vertr. 15 Maart.
switzerland. st. PhiladelDhia-
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Advertentiën:
"Van 3 ofminderregels ’0.95
elke regel meer 30 Cent.

Liefdadigheids-Adverten-
tien halven prijs. Zonder ra-
bat voor tusschenpersonen

■

'■ 'i

Burgemeester en Wethouders van
E z in ge roepen op Sollicitanten
:naar de met 1 Mei a. s. vaceerende
hetrekking van

Hoofd der School
■ e Feerwerd. Jaarwedde over-
eenkomstig het minimum bij de
wet bepaald, benevens vrije Woning
en Tuin. Vakken a—k en herhalings-
onderwijs. Stukken in te zenden
aan den Burgemeester vóór den
1 April a. s. (230)

Er biedt zich aan een net JONG-

MENSCH,

P.

G.,

voor Pak-
huisknecht of iets dergelrjks.

Fr. br.. onder letter B, Hulppost-
kantoor Koudekerk a/d Rijn.

Befpekking.
Om met Mei in dienst te treden

wordt gevraagd een flinke Win-
kelbediende, in het vak van
Koloniale Waren. Zij, die goed op
de hoogte zqn met étaleeren,zullen
de voorkeur hebben. Z. g. g. o. n.
aan te melden. Brieven fr., onder
lett. B M, bij den Boekhand. S. S.
POLAK, Jodenbreestraat 95.

Goudsmid-Reparateur
zag zioh gaarne geplaatst, zelf-
standig kunnende werken, van uit- ■

muntende getuigen voorzien.
Br.

fr.,

lett. B S, Boekh. Wed.
HESSELFELT—VAN DIERMEN,
Molenstraat 43, Den Haag.

, H.H. Behanraatroons.
Een bekwaarn Behanger zag

zich gaarne geplaatst,ook genegen
zich m een Burgerzaak te associee-
ren. Br. fr., lett.B

ÜS"

727, N. vjd D..
oevraagd0evraagd in een Engroszaak een

flinke Jongste Bediende,
voor Kantoor- en Magazijnwerk.
Zeer goed Schrijven en Rekenen ver-
eisehte. Aanvangssalaris 10 a 15
Gulden per maand.

Br., lett. G P, bij Boekh. HENRI
KNOOP, 17 Raadhuisstraat.

Ho_aMsc_-Belgisc_l_ioraaüe_a_toor
vraagt AGENTEN in alle ge-
meenten van Holland. Hooge pro-
visie en eenig salaris. Brieven met
postzegel voor antwoord, postbus
i!6, Breda.

Men vraagt ernstig Vertegen-
woordiger voor Mode- '"Artikels, goed geïntroduceerd in

de en gros cliënteel. Aanbod met

referentiën,

C L DU, Office de
Publicité, Brussel.

Eèn Jongmensch, oud 32 jaar,

P.G,

eenige avonden vrij heb- j
bende, zag zich gaarne belast met
bijhouding van administratie,
Fr. br., lett. L V 690, N. v. d.D.

Jongmensch
zoekt werkkring, onversch.
wat. Voor!, niet gelet op gr. sal.,
wel op latere positie.
Br.

fr.,

lett. P A 694, N. v.d.D,

Fn Stoker, met de leidingvan
de Machine en.Dynamobekend,

zag zich gaarne geplaatst.
Br.

fr.,

lett. B B 695, N. _._._>,

Kantoorbediende
op een Sigarenfabriek te Amster-
dam gevraagd, bekend met gew.
alg. Adm., Boekh. [Kennis van het
vak strekt tot aanbev.Salaris ’6OO
p. j. Franco br. met opgave van
vorigen werkkring en referenties,
lett. J T 668, Nieuws v. d. Dag.

Wordt gevraagd in Den Haag
voor een groot bouwwerk

een zeer bekwame uitvoer-
der, welkebewijzen kan overleggen
van groote werken uitgevoerd, te
hebben. Zonder goede referentiën
onnoodig zich aan te melden. Br.
te adresseeren, onder No. 77, aan
BLANKWAARDT & SCHOONHO-
VEN, Boekh., Den Haag.
Drogerijen - Verfwaren.

Net Jongm., ruim 2j. in bovenst,
vak werkz., z. z. g. Verpl. in éen
fl. Zaak, op de hoogte Fr. en D. t.
Beste ref. t. d. Br. fr., lett. J V,
Boekh. Wed. LORETZ, 's Bosch.

Jongste Bediende.
Op een Kantoor wordt gevraagd

eèn Jongste Bediende, ± 18
jaar oud. Vereischten zijn: fraai

schrift,

en goedereferentiën. Salaris
’l5O _ ’2OO.
Br. fr., lett. A P 795," N. v.d.D.
’1eneralvertreter für Hol-
\Jf land von sensationellenneven
Reklame-Unternehmen gesueht.

Schriftl. jausführl Offerten an
BerlinerKunst-Atelier, PAULDOMSKI, Amsterdam,Damrak 51.

Op een Effectenkantoor wordtvoor direct gevraagd
een Jongste Bediende,

Het schrift vereiseht.
Br. fr., lett. NU 692, N. vjdD.

Manufacturen.
Op een Magazijn gevraagd een

Jongste Bediende, salaris ’lOO.
Fr. br., lett. TJ E 698, y... d. D.

Volontairs kunnen geplaatst
worden in een Tuinbouw-in-

riohting, intern. Adres mèt fr. br.
lett. IE 579, Boekh. J. REDDIN-
GIUS, Hilversum.

AGENTEN
f;evraagd voorSchoenmakers-
öurnituren. Br. Lett. O Boekh,

JOHs. WILMES, Almelo.
Een bekwaam

Gas- en Waterfitter.
ook bekend met electriciteit,biedt
zich aan. Adr., m. br. ond. No.23, bij de Firma W. EEKHOFF &

ZOON,

Leeuwarden,

Tegen April gevraagd een SLA-
GERSKNECHT bij J.KORT,

Mr. Vleeschhouwer, aan het Hoofd-dorp te Haarlemmermeer.

Correspondent.
Op een kantoor te Utrecht kan

geplaatst worden eenCorres-pondent, vaardig, in Franschen Duitsch.
■Referentiën, opgave van vorigebetrekkingen, teeftijd en verdiend

salaris worden ingewacht onderletters E TJ 799, N. v d. Dag.

Wachtmeester Huzaren,
den dienst wenschende te verlaten,
zoekt een hem passende be-trekking. Brieven franco, onder
lett. M No 322, aan KOOYKER'sCentr. Advert.-Bureau, te Leiden.

Bij eene Cremeentelijke
Instelling te Amsterdam
wordt, om zoo spoedigmoge-
lijk in dienst te treden, een

Beambte
gevraagd, ongehuwd, bene-den 35 jaar oud, een flinkehand schrijvende en bekend
met Administratie.

Personen met eenige tech-nische kennis en in den
militairen dienst een graad
bekleed hebbende, genieten
de voorkeur. Aanvankelijk
salaris ’ 300 'sjaars met
Kost, Inwoning enz.

Brieven met volledigein-lichtingen en opgave van
adressen waar informatiën
te bekomen zijn, onder lett.K 86, a/h Alg Adv.-Bureau
ROUMA & Co., Heeren-
gracht 226.

Depöthouders»
Jongelieden,eigen Zaak gedreven

hebb., zagen zich gaarne.geplaatst
als Depöthouders, onverschillig
waar en welu artikel.
Br. fr., lett. D P 729, N. vjd D.

T|Tet 1 Mei gevraagdvoor eenIJL klein, deftig gezm een KEU-KENMEID, goed kunn. Koken
en van goede get. voorz. (878)
Br.

fr.,

lett. M S 599, N. v.d.D.

üeirvaaggcl
tegen l Mei, eene; geroutineerde
Assistente, intern (vrij wonen),
salaris elf gulden per week, door
de Centrale 4_potheek,Kalverstraat
169. Men gelieve zich in persoon
te vervoegen Nicolaas Witsen-,
straat 3, huis. (907)

Meid-Alleen
wordt I°. Mei' gevraagd bij
jonggehuwdenop de Stadnouders-
kade. Zich te vervoegen: Keizers-gracht 184.

Eene bekwame
Steno-Typiste,
ook in Engelsch en Duitsch en bekend
met Fransch. zoektplaatsingop
een Kantoor te Amsterdam.

Br., met opgaven, onder lett. R,
Bur. Ulrecliische Dagblad, Utrecht.

Huishoudster
of Meid Huishoudster biedt
zich aan een nette Burgerjuffrouw.
Br.

fr.,

lett. V J 768, JV. v. d.D.

ET biedt zich aan een net Buiten-
meisje, 25 jaar,P.

G.,

vangoede
get. voorz., als Meid-Huishoud-
ster of als Dienstbode, liefst in
Utrecht of omstreken. Fr. br. lett.
M Boekh. A. HELMSTRIJD, Zeven-
huizen (Z.-H.)

ft evr. n. fats. flinke Burgerd.,
VJT P. G., n. ben. 25 j., gesch. en
gen. om in gr. Buiten-Pension de
vr. d. huiz. in all. beh. t. z. V. d.
Zomer of jaarbetrekking.
Br. fr., lett. N B76l,Jff. v.d.Dag.

Oevr. 2 fats. Burgerm., P. G.,v. d. Zom., in deft. Pens. v.
Kamerw. en Bedien., die niet
m. d. werkz. bek. z. k. o. in aanm.
Br. fr., lètt. O C 762, «; t>. d. D.

Werk gevraagd
voor een nette Vrouw, bekwaam
in 't Opdoen; Strijken enVer-?
stellen van de Wasch.
Br. fr., lett. AM 726, N. v.d.D.

Mevrouw

ROEST,

Abdij, Middel-
burg, verlangt terstond of

tegen Mei eene Linnenmeid of
Kamenier-Linnenmeid, van
goede getuigen voorzien.

Op eerste klas Atel. Cost. ban
een nette Leerl. gepl.

w.,

tevens aank. Werkster gevr.
Br. fr.,lett. D T 798, N. v.d.D.
■ Ein deutsches Madehen, dass
Küche und Haushalt gründlichver-
steht,, auch mehrere Jahre im
Geschaft thatig war, sucht per\
April Stelle als

Haushalterin.
Adresse E. 8., Hotel «Stoomboot».

Spui 281, Den Haag,

Modes (Hoeden).
Gevraagd in een Burgerzaak te. Utrecht een bekwame en een

2de Modiste. Zondags vrij.- Br.

fr.,

lett. B. E 764, N. v. d.D.

> Tjk°°r onvoorzieneomstandigheden
j mj zoekt eene Dame voor haar

Gezelschapsjuffrouw, Predi-
kantsdoebter, _1 jaar, een zeer
goedebetrekking.

L Br. fr., lett. IJ H 767, N.v.d.D.

\ ~Meid-AlleeiT~
wordt gevraagd in klein gezin,
goed kunnende koken en netjes
werken, P. G., boven 25 jaar. Hulp
van een 2e Meisje. Loon naar be-

L kwaamheid. Adres Parkweg 26,
'sm. voor 12 en 'sav, na 8 uur., —UU f_ _"_ f O Gedistingeerd i
811 ULI£Oa man> gewoon

zelfst. op te I
treden, volkomen bekend met me-n verkoop, wenscht positie als
CHEF, branche Modeartikelen,
Lingeries enz. Ook genegen Detaii-
zaak te exploiteeren. Prima refer.
Br. fr., lett. P D 763, N. v. d. D. !

"gevraagF-
met Mei e. k., in een gezin z. k.,
eene eenvoudige KEUKEK-
MEID, die een burgerpot kan
koken en flink werken, en eene
TWEEDE - MEID-WERK-
__<_iD. beiden van dèn P. G. en
niet onder 25 jaar. Zich aan te
melden 's avonds na 7 uur le
Const. Huygensstraat 110.

Er biedt zich aan
tegen 1 Mei in een deftiggezineen
net Werkmeisje, v. g. get. voorz.
Br.

fr.,

lett. IJ L 770, N.v.d.D.

Huishoudster.
. Wed., beschaafde stand, m. .1.,

P.

G.,

opger.hum., z werkkring
(buiten Amst ) onversch. waar, bij
eenig H. op leeft, of Wedn., m. k.
Uitst. Huishoudster.
Br. fr., lett. Z M 771, N. v.d.L\.

Mevrouw VAN GELOER, Keizers- ]
gracht 695, Amsterdam, vraagt 'ftegen 1 Mei a. s. eene eenvoudige, S
zindelijke

Dienstbode,
zelfstandig kunnende werken .én
van goede getuigenvoorzien. Loon

’ 110, buiten verval.

"Wiokeljufir. Banketbakkerij.
In bovengenoemd vak kaneen

nette Juffr. geplaatst worden,
met vakkennis, en Fransche taal
een weinig machtig, en tevens in i;
het huishouden behulpzaam, P. G. 8
Br. fr.. onder No. 28, met opgaaf ;!
van laatste betr. en salaris, aan M..'■v. d. BEEK's Hofboekh., Den Haag. |:

Bekwame Typiste
I wordt voor dadelijk gevraagd.

Brieven met opgaatvanreferentiën ...
Onder het motto Typiste, N. vjd-, D.

In een Broodbakkerij wordt ge-
vraagd een flinkeDienstbode

en een nette Werkster (ongeh.),
P.

G.,

voor 2 lieele eu _ halve dagen
p.

w.,

beiden van goedeget. voorz.
Adres: Heiligenweg35.

Huisiioudster,
Alleenwonend Heer met Dienst-

bode vraagt tot besturing van zijn
klein, net Huishouden eene een-
voudige, degelijkeHuishoudster,
P. G. en niet boven de 0 jaar
oud. Hoewel niet vereiseht strekt
kennis van Pianospel tot aanbevel.

Brieven met Portret, met opgave
van leeftijd, informatiën enz., lett.
C O 728, Nieuws van den Dag.

In een familie met 4 schoolgaande
Kinderen, in den omtrek van

Den Haag wonende, wordt tegen 1
Mei gevraagdeen flinke Huis-houdster, die goed kan koken
en met 2 Dienstboden de geheele
huishouding kan op zich nemen.
Zij moet meer in een dergelijke
betrekking geweest zijn en goede
informaties kunnen overleggen.
Br. lett. GW 801, N.vldD. (929;

Omtrek Haarlem.
Voor de zomermaanden wordt

gezocht te Bloemendaal of
Santpoort, dicht aan de spoor
gelegen, voor een Heer en Dame,
een paar eenvoudige gemeubileerde
Kamers zonder Pension, doch met
gebruik van Keuken. Ook een een-
voudig Pen3ion komt in aanmer-
king. Br met uitvoerige opgave van
liggingen prijs, lt. ZJ 7 02,IV.vidD.

Kl. Lokaal gevr. v. 10 pers.
Verg. B—lo u. Zondags.Br. m.

prijsopg. lett. O Z 693, N. v. d.D.

Te Haarlem
ged. de Zomerm. zeer billijk TEHUUR een ruime enfrissehe,
net gem. Kamer met Zolder,
op een stil plein aan de tram, dicht
bij den Hout en electr. tram Zand-
voort. Br. fr., lett. P, aan W. v.

GRONINGEN,

Advert.-Bur., Gast-
huisvest 45a, Haarlem,

oevraagd0 evraagd omtrek Leidscheplein
1 gem. Zit- en 2 Slaapk.

voor 2 Dames, Fr. br. lett.Z Z,GIM-
PEL & BERTON, Singel 260, Amst.

T E H UUR:
Twee aaneen gelegen Onder-

Stukken,

204 Meter groot, aan
diep vaarwater gelegen, met Kan-
toor.Te bevragenbij JAC.FRANSE,
Nassaukade No. 57a.

Kamers gevraagd met Pen-
sion, huis of le étage, door2 Vrienden, h. b. b. h. h. Br. met

conditiën, lett. H S6B7.JV. »/__>.

TellaormetpriraoMei;
Twee fraai ingerichte

BEERENHÜIffIiTÊEII,
a/d Willemsparkweg 96 en98, bij het le rondpoint. Huur-prijs ’ 1300. Voor bezichtiging
vervoege men zich bij den MakelaarH.

CROÜWEL

Jr., Weter.schans 71.
"B Afl_ _"_ Enveloppen ’1.50,

Ï000

Kwitantiën of Nota's|

’2.50,

Ï000 Briefkaarten/ 2, allesbedrukt met|| naam. adres enz. Handelsdrukkerij ABRAAS
awWW & Co., Singel 235, tweede Huis van de Paleisstraat,
Amsterdam. &HP"" Goedkoopst adres voor alle Drukwerken.j_&&»~ Alle modellen Verlovings- en Ondertrouwkaarten.

Een zeer nette Meid, 23 j., 3j.
in haar, betrekk. gew., b-Z-a'

direct of later, v. g. get. voorz.,
wil overal heen, kunn. smak. bur-,
gerp. bereiden en net" werken.

. Br. met postz. v. antw. aanO.
ZEVENBOOM, Bloemendaalsclte
Binnenpoort 5, Amersfoort.

Huishoudster.
Een nette Wed., m. 1., b. z. a.

als Huish. bij eenig Heer of
Weduwn., met alle huisel. werk-
zaamheden bekend. Er zal meer
op goede behand. dan op salaris
gelet worden.

Br. fr.. lett.

G,

aanJ.v. d. HAMJz.,
Boekh., Hellevoetsluis.

Mevrouw GROSKAMP, te Sloter-
dijk, vraagt met Mei eene

nette Dienstbode, voor Keuken-
en Huiswerk. (919)

Men vraagt een Dagmeisje,
van 's morg. 8 tot 's avonds 7

uur, behalve Zaterdag en Zondag.
Br. fr., lett. M W 691, N.v. d.D.

Worflt gevraag! iet April
of Mei in een tehuis voor een be-
perkt getal zenuwzieken,een be-
schaafd .Christelijk Meisje, niet
beneden de 20 jaar,diemet verple-
ging op de hoogte is en tevens de
behulpzame hand wil bieden in deHuishouding.
Br. fr., lett. C S 797, N. v. d. D.

DIENSTBODE.
Nette Dienstbode gevraagd, kl,

gezin. Te verv. Heefengr. 263 Don-
derd.en Vrijdagavondtuss.B—%y_ u.

Te Baarlem wordt gevraagd
eene zeer beschaafde

Kinderjufrouw,
gewend om met kleine Kinderen
om te gaan. Brieven,onderNo. 2100,
aan denj Boekhandelaar H. N. MUL,
te Haarlem.

Huishoudster
gevraagd door ongeh. bemiddeld
Pers., 60 j.', op eenDorp bij Leiden.Vereischten: fl. pers., knap uiterl.,
foed hum., 30 a 40 jaar,liefst van

uiten en burgerstand. Breedv.
omschreven brieven franco, onder
lett. K, aan BINNENDIJK's Boek-
handel, Botermarkt IL Leides.

g Heeren zoeken Kamers m. Pens.,■«» omtrek Brouwersgr. of Singel.
Br. fr., lett. BB 796, N. v.d.D.

Oem. Voorkamer enAlcove
met Pension aangeb., ’3O a,

f 3j p. in. Singel 47, huis.

.CE" HÜÜR-
Een deftige gemeubil. Voork.

met Alkoof voor deftig Heer ofDame of H. en D., Ceintuurbaan,109, le étage.

~PENSION.
Gevraagd 15 April voor tweeBroers net gemeubileerdeKA-MEBS (twee Zitkamers en één oftwee Slaapkamers), met of zonderPension.

Br. fr., motto Pension, N. vjd Dag.

Te Huur met recht van koop:
het Ontspanningsoord

„Bozenstein", aan denRijksweg's-Bosch—Luik, I>_ Kilometer van
spoorstationEindhoven, bestaande
uit Koffiehuis met. Vergun-
ning, Tooneelzaal, Muziek-tuin met Koepels en Veranda's,
Beugelbaan en Handboogdoelenter
grootte 0.91.88 Hectarebeplant metFruit- en Sierboomen, aanvaarding23 April a.s. Adres: C. B. VANDUK, Eindhoven.

Schilderszaak
te Koop of te Huur op flinkDorp in N.-H., best Best. opl.
Br. fr. lett. T G 766, N. v.d. D.

HUIS met TUIN te Koopa/h Spaarne (’5000), bev. 5Kamers(ben. 2 ens., boven 2 ensuite),Kelder, Keuken, Zolder, Gas- enWaterleiding en Closet.
Br.

fr.,

lett. K 152, Boekh. J. M.STAP, Haarlem. (916)

Ter overname gevr.KL Pension,buiten, bill. cond.
Br. No. 435, DURANTs Adv.-Bur,.Const. Huygensstr. 88.

Wegens afgeloopen werkzaam-
heden te Koop een goed

Werkpaard, een goed Rijtuig-paard en twee beste Hittenaan de fabriek van Melkproducten*Need_ndia« te Weesp, (863_

Ï._ Nieuwe, voetvrije Costume-Bok,/fr^v grijs, melange Heerenstof, chique model,

IU \\ ook als Fietsrpk ’ 5.95.
// \\ Restant grijze en marine Cheviot serge
II V\ Costume-Rokken als nevenstaand
]\ \\ model, voor ’ 3.95.
II Jw\ Ochtendjaponnen in grijs, zibiline

1/?* v YV-\ Laken, met kraag ’ 3.97.
/Il \ \_ ) Nieuwe Neteldoeks al6ën 18 et.,

\ _Jr~^ Imitatie Zijden Stoffen a, 50 et., fijne Japon--r*"m" stoffen van ’0.55 tot ’ 1.20,- zeer fijne
StoffenVoiles ’1.20, ’1.75. Zwartegrenadines, zwarteStoffen a’1.75.

Stalen franco door geheelNederland.
1 COMP. PAUL SIEMER, Koerengracht 1 77, Amsterdam.

Salon-Piano f6O.
Door omst. te !Koop een 7 Octaal

oporkesttoonstaandSchiedmaije
& Sönnb, rijk van toon z. gebr.
met nog garantie.

Te zien: le Weteringsdwars
straat 15.

Ie kl. Heeren-Rijwielf45
le kl. Dames-Rijwiel f 55

Stadhouderskade 68 boven

Gelegenheidskoopje.
Ter overn. aangeb. een pracht

Kijker (jumelle militaire)gek.hebb

’55, voor ’27.50 en een Zak-Bara
meier van ’ 30 :voor ’ 12.50. alle
geh. nieuw, met garantie. Adr. E

CAMINADA,

Paleisstraat 7, boven

Een Race-machine te Koop
merk All nght, voor ’4O. T

bezichtigen De Clercqstraat 2 huis

fWneyel-Pianino
van een Arts, afbet. ’5 p. mnd
2e Helmersstraa. 20, huis.

~TËIIÖOP
een nieuwe stalen West
lander, groot 37 ton, bi
W. KOP, Scheepmaker
Hooge Kijndijk, Zoeter
wonde.

Salon-Amcüblcment
aangeboden, bestaande in Ca
napé, 2 Crapeaux, 6 Stoelen ei
Tafel (spotprijs). Meubileering Inr
J. RENGERS, le v. Swindenstr. 14

MatoietJ^ljiiiepfl.
Burgemeester en Wethoudersvai

Nijmegen zullen op Dinsdag 2t
Maart 1904, des nannüdagson
3 uur, ten Raadhuize dier Ge
meente, in het openbaar

Aanbesteden:
de.levering van

210.000 H.J_. __ngel_ch«
GA_KO_____T;

17.500.000 Kilo's Duit
sette GASKOLJES.;

1.G15.000Kilo's Duitsch*
STOOMKOIiEX (halfvel
half vlam).
Afdrukken van de 3 Bestekkei

zijn verkrijgbaar ter Secretarie
tegen betaling van 10ets. per stuk

Inlichtingen verstrekt de Direc
teur van.de Gasfabriek. (931

17 Eijwielen,
prima Eng.

fabr.,

model 1904, ge
heel nieuw, met beste Contin. o:
Dunlop-systeembanden,Lamp, Bel
Slikschermen enz., met volle gar.
teKoop Bpotpr ’44. Factuurs
prijs is ’ 110. Overtuigt uen vraaj
vrijbl. franco een Rijwiel op zicht
Br. fr., lett. EC U 733, _v. v. d.D

JANFABSSBIC
of De Samenzwering teget

Prins MAURITS.
Historisch verhaal uit he
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AMSTERDAM, 16 Maart 1904.
„Port-Arthur moet gehouden worden met

het tegenwoordig garnizoen", zou Generaal
"Kouropatkin, de onderweg zijnde Russische
opperbevelhebber, aan den commandant der
vesting geseind hebben. En dit bewijst dus
dat de Generaal op. het oogenblik geen ver-
sterking te missen heeft, maar ook, dat de
Russen er niet aan denken de plaats op te
geven.

Ook zou men er uit mogen opmaken, dat
de veidere verdediging van Port-Arthur nu
de taak zal worden minder van de vloot dan
van het garnizoen. Daarmede komt overeen,
dat men de zware stukken van de Czarevitch
en van de Retvisan aan land heeft gebracht
om er eene nieuwe batterij aan deDuifjes-baai
mede te wapenen. VerschUlende kenteekenen
doen voorts vermoeden, hoewel het nog niet
bevestigd is, dat het grootste gedeelte der te
Port-Arthur nog aanwezige schepen die haven
heeft verlaten om het eskader gepantserde
kruisers vanWladiwostock tegaanversterken,en
Wederkeerig zich daardoor te laten versterken.

Dat Wladiwostocksch eskader is inmiddels
terecht. Volgens den St-Petersburgschen
berichtgever van het Berliner Tageblatt be-
vindt het zich nergens anders dan . .\. .te
"Wladiwostock zelf.Na het beschieten van
de Japansehe stad Hakodate, op Yesso, zoo
verzekert hij, keerde het eskader naar Wla-
diwostock terug, en de berichten: dat het op
den Oceaan zou zwerven of, om Japan heen-
varend, zou trachten zich met het eskader
van Port-Arthur te vereenigen, zijn onge-
grond geweest.

Even ongegrond als misschien nu het ge-
rucht zal blijken, dat het eskader van Port-
Arthur de toenaderingspogingen doet.

Generaal Kouropatkin is op het oogenblik
bezig met zich zoo snel mogelijk naar het
terrein van den oorlog te begeven.

De trein, waarmede de Generaal reist, be-
staat uit een locomotief met kolenwagen, drie
waggons en een goederenwagen. Een salon-
wagen is bestemd voor den Generaal zeiven,
een ander rijtuig voor zijn gevolg en het
derde voor een restauratie-wagen.

De waggons, welke door den Opperbevel-
hebber ook verder in Oost-Azië gebruikt zul-
len worden, zijn rondom voorzien van stalen
platen ter dikte vau 8 millimeter. Ook de
ramen kunnen met stalen luiken worden
beschermd. Het is dus feitelijk een gepant-
serde trein.

De Generaal moet óók al van den vrede
hebben gesproken — maar alleen in zooverre
dat hij mededeeldehoe Frankrijk, Duitsehland
en Oostenrijk met Rusland zijn overeengeko-
men, dat zij bij het sluiten van den vrede
alle tusschenkomst van Engeland zullen be-
letten.

Aan den anderen kant verluidt, dat Fran-
krijk en Engeland op het punt staan een
verbond te sluiten, waarbij zij niet alleen
plechtiglijk elkanderonthouding van tusschen-
komst beloven, maar ook zich verbonden
hebben tusschenkomst van anderen te belet-
ten, — wat dus veel heeft van het onder-onsje
van verdelging, dat Engeland zich in Zuid-
Afrika heeft gegund.

Het wekt bevreemding, dat de Japansehe
Regeering de permissiën introk, die zij reeds
aan vreemde dagblad-correspondenten had
gegeven om het leger naar Ping-Vang en
An Ju te vergezellen. Zij moeten wedernaar
Sëoul terng.

De Japanners zijn reeds druk bezig met
de hervorming van het Koreaansche lands-
bestuur en vinden daarbij heel wat teredde-
ren. Reeds zijn een aantal ambtenaren
afgezet, met name de prefecten, die onder
verdenking liggen het van de boeren aange-
kochte graan niet betaald te hebben met de
daarvoor verstrekte gelden, maar die in den
zak gehouden te hebben. Voorts zullen de
wreede straffen, die Korea nog altijd heeft,
Worden afgeschaft, zal het postwezenworden
uitgebreid, enz, enz.

Verdienstelijk werk altemaalzeker, waarvan
net maar jammer is, dat men er nagenoegde

i zekerheid van heeft, dat alles weer zal worden
[Weggespoeld door de groote Russengolf,
idie in aantocht is. „Honderdvoudige wraak*
is over de eerste voordcelen der Japanners
'geroepen, en het ziet er wel naar uit dat
men die nemen zal.

De Russische oud-Minister Witte heeft in
leen gesprek met een medewerker van the
\ Arnervcan omtrent den oorlog met Japan
; gezegd:

„Deze oorlog moet tot het eind toe worden
uitgestreden. Geheel Rusland staat eendrachtig
achter de Regeering, en wij mogen ons ver-
hengen in den zedelijken steun van Frankrijk
Oostenrijk en Duitsehland. Ik zie niet in,
Vvaarom eenig ander land in dezen oorlog
zou worden betrokken. Ik verwacht volstrekt
geen internationale verwikkelingen".

tDe correspondent van Daily Telegraph te
Seoul meldt, dat de Japansehe officieren hun
soldaten op de meest dringende en besliste

'Wijze order hebben gegeven om zich tegen-
jover alle , rangen en klassen der bevolking
"en ook tegenover de vreemdelingen onbe-
rispelijk te aedraeen. Elke afwiikinevan deze

orders zal op de meest gestrenge wijze wor-
den gestraft.

Tot dusver, verzekert .de correspondent,
geeft de houding der troepen geenerlei aan-
leiding tot eenig misnoegen.

Het Kabinet Balfour zag gisteren in het
JBritsche . Lagerhuis zijne eens zoo kolossale
en krachtige meerderheid slinken tot eene
minderheid.. Met lil tegen 130 stem-
men —'11 stemmen Oppositie-meerderheid! —
slaagden leren en liberalen er in, eenigeposten
der lersche aanvullings-begr-oting op demon-
stratieve wijze verlaagd te krijgen.

Het succes der Oppositie, op een zeer
ondergeschikt punt trouwens, was slechts
te danken aan de toevallige afwezigheid van
een groot aantal ministeriëelen. Maar het
uitbundig gejuich der Oppositie en haar ge-
roep van „aftreden!" was toch niet geheel
ongerechtvaardigd. En al heeft het besluit
van het Huis natuurlijk ook geengevolgen, zoo
zal het gebeurde toch ongetwijfeld strekken
om het reeds zoozeer verminderd prestige
van het Kabinet nóg meer te verkleinen.

Over den tegenwoordigen staat van zaken
in Zuid-Afrika, en met name in Transvaal,
wordt een droevig licht geworpen door een
brief van den bekenden oud-Generaal Smuts,
thans advocaat te Pretoria.

De brief werd geschreven aan Miss Hob-
house, de bekende getrouwe Engelsche Boe-
renvriendin, en hoewel niet voor openbaar-
making bestemd, zond deze den brief aan
Daily JSiews, omdat zij dien, terecht, voor het
publiek van groot belang acht.

De oud Generaal heeft het voornamelijk
over den treurigen toestand, waarin Trans-
vaal verkeert en over de donkere toekomst
van geheel Zuid-Afrika.

Het bekende schrijven van de voormannen
der Boeren tegen den invoer van Chineesche
arbeidskrachten, zeide hij, had voornamelijk
ten doel, het standpunt der Boeren ten op-
zichte van die quaestie bekend te maken.

.'■ Lord Milner toch wilde het doenvoorkomen,
alsof de Boeren vóór dien maatregel waren,
pf althans onverschillig daaromtrent.

'Dat een groot aantal Boeren tot doffe
onverschilligheid zijn vervallen — zegt de
Heer Smuts — is zonder twijfel waar. Maar
dat zijn degenen, die alle hoop en moed heb-
ben verloren, die erop voorbereid zijn, deze
Regeering alles te zien doen in Transvaal,
ook het ergste; die weten dat al wat deze
Regeering doet op ongeluk en ellende moet
uitloopen.

„Maar zulk eene onverschilligheid is voor
Lord Milner meer te duchten dan de felste
tegenstand.

„Want onder die onverschilligheid gloeit
in het hart der Boeren felle verontwaardiging
over dienheiligschennenden Chineezen-ïnvoer,
dat bederven van het erfdeel der vaderen,
waarvoor verscheidene geslachten zich hebben
opgeofferd.

„De misdadige dwaasheid van de dingen
die hier gebeuren is eenvoudigonbegrijpelijk.

„De geest in Zuid-Afrika is neergebogen
onder de teleurstellingen, verliezen en ellende
van het verledene. En in dien grooten nood,
terwijl wij om zoo te zeggen als volk in een
ziekenhuismoesten.wordenwij voortgedreven *Verder toont Smuts aan, dat de geheele
invoer van Chineesche arbeidskrachten eigen-
lijk strekken moet om mijnen, welke onder
normale omstandigheden slechts eene sch ij n-
waarde hebben, productief te maken.

„Als men al de mijnen, welke geenredelijke
kans bieden op werken met voordeel(en dat is
ongeveer 80 percent van de mijnen) failliet
verklaren liet, dan zou het land weder in
zijn gewonen toestand komen. Er zouden
ruimschoots arbeidskrachten zijn voor de
overblijvende 20 percent der mijnen en Trans-
vaal zou geen jachtgrond meer zijn voor de
oprichters van onsolide maatschappijen/
Die menschen gevoelen niets voor Zuid-

Afrika; zij zoeken slechts hun voordeel en
het heil des lands laat hen koud. De Regee-
ring beijvert zich, hun ter Wille te zijn en
de Boeren kunnen voor. 't oogenblik niets
daartegen doen.

„Daarom," zoo schrijft de Heer Smuts aan
zijne vriendin, „zit ik maar liever stil, begiet
mijne oranjeboomen en lees in Kant's„ Kritik
der Reinen Vemunfl", wachtende tot in het
gedwarrel des tijds zich weder van zelf
eene gelegenheid voordoet om iets goeds te
verrichteh."

„Dit is," zoo besluit de Heer Smuts zijn
schrijven, „een treurige brief. Maar hij
geeft getrouwelijk de droefgeestigheid
en de doffe wanhoop weder, welke
zich meer en meer van ons allen meester
maakt."

Wie, mag men vragen, wie heeft er ten
slotte dan toch voordeel of genoegen gehad
van het doordrijven van dezen rampzaligen
oorlog ?

De Fransche Kamer van Afgevaardigden
heeft gisteren wat zij den vorigen dag met
de eene hand gegeven had, met de andere
voor een goed deel weder teruggenomen. Op
voorstel van den Afgevaardigde Caillaux en
tegen den wensch der Regeering besloot zij
namelijk met elf stemmen meerderheid, dat
aan de Congregatiën, die zich uitsluitendmet
onderwijs bezighouden,eene speelruimte
van tien jarenzal worden gelaten.

Minister-President Combes achtte deze ver-
andering zóó ingrijpend, dat hij der Kamer
verzocht, heden andermaal bijeen te komen
eu dan zal hii waarschiinliik haar verzoeken

onder een of anderen vorm terug te komen
op haar besluit — of anders aftreden.
Want het amendement verslapt den maatregel
grootelijks.

In de begrootingscommissie heeft de Marine-
Minister Pelletan gisteren uitvoerig het beheer
van zijn departement verdedigd en aangaande
den staat daarvan in het breede ophelderingen
gegeven, die men onder de telegrammen
hierachter vinden zal.

Graaf Joachim Murat, een achterneef van
Napoleons zwager, den Koning van Napels,
en gewezen Kamerlid voor het departement
Lot, is overleden.

Het blijkt, dat de Duitsche Staten, die in
den Bondsraad tegen het opheffen van para-
graaf 2 der Jezuietenwet stemden, Saksen in
de eerste plaats, in officieele verklaringen die
concessie aan de clericalên hebban afgekeurd.

Naar men verzekert, zullen zij, door bijzon-
dere wetten, nu op hun gebied den Jezuiten
het verblijf onmogelijk maken.

De commissie voor het ontwerp tot schade-
loosstelling der slachtoffers van gerechtelijke
dwalingen stelt goedkeuring voor met advies
de wet ook voor het leger van toepas-
sing te verklaren.

Een credtet van verdere twee miliioen Mark
is aangevraagd tot schadeloosstelling der
slachtoffers van den Herrero-opstand.

De König Albert met Keizer Wilhelm aan
boord en de kruiser Friedrich Karl zijn
gisteravond te Vigo aangekomen, waar Koning
Alphonsus den Keizer zal begroeten.

Overmorgen wordt de Keizer te Gibraltar
verwacht.

De Luxemburgsche troonsopvolger, Prins
Wilhelm van Nassau, lijdt aan eene ernstige
oogziekte en is te Münchenonder behandeling
van Hertog Karl Theodor van Beieren, den
bekenden Vorstelijken oogarts.

Te Kieflf hebben studenten-ongeregeldheden
plaats gehad van revolutionnairen aard, waar-
van de schuld weder wordt gegeven aan het
Israëlitisch element.

Koningin Margherita van Italië is er zeer
op gesteld een bezoek te brengen aan den
Paus, en nu de Italiaansche Regeering zich
ertegen verzet, dat zij dit bezoek brengt,
verluidt dat de Koningin-Moeder zich incog-
nïta naar het Vaticaan zal begeven,

In het te Constantinopel gevoerd proces
betreffende de valsche ridderorden zijn al de
beschuldigden thans veroordeeld tot 15 jaren
dwangarbeid.

Een Canadeesch Regeeringsambtehaar, die
goed met de watervallen bekend is, heeft de,
in ons vorig nummer besproken vrees, dat
de Niagara-waterval zal verminderen door
het gebruiken van de waterkracht, volsla-
gen ongegrond verklaard.

„Gij zoudt met evenveel grond kunnen
vreezen",zeide hij, „dat door hetleggen van een
brandweerslang in de Theems de schepen
op het droge zouden geraken."

De normale hoeveelheid water, welke door
de vallen gaat, is 223.000 kubieken voet per
seconde en het tot dusverre aanindustrieëelen
in de Vereenigde Staten en Canada verleende
water is 50.000 kub. voet per seconde.

Bij de verkiezingen in Argentinië ter ver-
nieuwing van de helft der Volksvertegen-
woordiging — de eerste onder de nieuwe
kieswet — heeft de nationale partij gezege-
praald, en dat met groote meerderheid. _

De socialisten, die tot dusverre niet in de
Kamer waren vertegenwoordigd, hebben er
thans een zetel verworven.

In Australië is een wetsontwerp aanhangig,
dat voor de buitenlandsche scheepvaart van
veel belang is, aangezien de schippers daarbij
verplicht zullen worden in de Australische
wateren aan hun volk de daar te lande
geldige loonen uit te betalen en zich ver-
der te schikken naar de daar heerschende
arbeids-verhoudicgen.

Men zie het telegram uit Melbourne.

De Japansehe oud-Minister Suyuma_ra,
schoonzoon van Markies Ito, is Maandag te
Londen aangekomen, waar hij' ongeveer zes we-
ken zal blijven.

Hij; verklaarde in een gesprek met een jour-
nalist, dat hij- geen bijzondere zending heeft
en alleen voor zijn gezondheid en zijn genoe-
gen reist, en hij verschafte den persman het
genoegen van zijn oordeel te vernemen over den
oorlog met Rusland én Japans verhouding tot
de Westersche Mogendheden,

Tot den oorlog werd Japan gedwongen, om-
dat het een overheerschenden invloed in ï_orea
moet bezitten en omdat het in Mantchourije
geen andere Mogendheid kan dulden.,

"Wat de geldmiddelen betreft, zei de Baxon
vierder, kan Japan een paar jaren oorlog voeren.
Het wil gjeen uitbreiding van gebied; zijn eenige
wensch 'is, dat Mantchourije geheel en al deel
blijft uitmaken van het Chineesche Rijk.

Wat men „het gele gevaar" noemt, is een'
ijdel schrikbeeld, een nachtmerrie.

Japan spant nu sinds dertig of veertig jaren
alle krachten in om zich de Europeesche ont-
wikkeling te verwerven. Het streeft naar broe-
derschap met de Westerlingen, en tracht zich'
hunne wijze ivan denken en redeneeren, eigen
te maken.-

Engeland ïs het' eerste land, hetwelk aan
Japan een plaats toekende in den raad der vol-
keren, en Ja.nan is den. Britten dankbaar voor
de herhaaldelijk' betoonde sympathie. Het En-
gelsch-Japanschebondgenootschap isvoordeelig
voor beide partijen,

De Vereenigde Staten zijn niet' zoo nauw
met Japanverbonden .als Engeland;.maar Jaxan

is ook die Mogendheid rj_nkhn_ir voor de ïb&
toonde vriendschappelijke gevoelens,

In het jongste gevecht voor Port-ArtSiur heb-,
ben de Japanners een zeer dapper lofficier ver-
loren, namelijk den officier der genie Minami-
sawa, die in dat gevecht' doodelijk gewond
werd..

Hij onderscheidde zich door heldhaitig ge-.
drag bij den eersten torpedo-aanval op Port-
Arthur en nam. ook deel aan het laten zinken
van de koopvaardijschepen in den mond der
haven.

De Mi kadpi verleende hem een ridderorde,
welke gelijk staat met het Victoria-Kruis |g
Engeland^

De uitwerking van de Japansehe bommen
en granaten te Port-Arthur — waaronder van
Russisch fabrikaat, naar men weet "—. moet
geweldig- zqn geweest.

Door één granaat werden in het fort der be-
nedenstad een officier en 42 manschappen ge-
dood of gewond.. De granaten springen in scherven uiteen en
scheuren de menschen in den naasten omtrek
aan stukken, terwijl tot op grooten afstand
menschen er door worden gewond.

Op de „Varyag" is een der officieren bij; het
springen van een granaat geheel verdwe-
nen; van een ander vond men slechts éénen
arm. Een matroos bekwam 120 wonden.

Er werden ook een aantal vrouwen en kmeten
ren door granaten gedood. Barones Frank o. a.:
werd in bare woning door het springen van
een granaat in stukken gereten. J

Met het oog op die gevaren voor de weer-
loozen, oppert Daily News" het denkbeeld,
de niet-strijdenden van Port-Arthur, wier ver-
voer per spoor thans moeilijk kan geschieden,
aan boord van een onzijdig schip, een Engelsch
bijv., naar elders te laten brengen.

De Russische Generaal Bonaparte (Prins
Louis Napoleon) zal zijn vurigen wensch naar..
krijgsroem. niet vervuld zien.

De Czar heeft, op raad van .Generaal Kou-,
ropatkin, beslist geweigerd, den Prins aaas
O.ost-Azië te laten gaan.

Volgens een bericht uit Hamburg, heeft de
daar in hechtenis genomen koetsier Stafforst^ .
naar gisteren reeds kortelijk werd gemeld, nu
bekend, dat hij den pianofabrikant Licbten-
stein te Frankfort heeft vermoord, te zamen
met den vroeger gevangen genomenkruier Grósz
en op diens aanstoken.

Gelijk men reeds vermoedde, zijn het hor-
loge van den vermoorde met ketting en medail-.
lons, alsook geld van hem in Stafforst's kost.
huis gevonden.

'

-' [
De moordenaar wordt naar Frankfort-ge.

hrachV
Te Chicago zijn Zaterdag twee jonge roo-

vers, Niedermayer en Marx, schuldig bevonden
aan een reeks van misdaden en ter dood ver-,
oordeeld.

De twee jongelieden werden eerst gevangen ;
genomen na. een hevigen strijd. Zij vluchttenl
in een hut, waar zij geruimen tijd werden bele-
gerd door een troep politieagenten en toen
dezen een oogenblik ophielden met schieten,
om vpor hunne gewonden te zorgen, wisten
zij: te ontvluchten. Zij dwongen den machinist
van een goederentrein, hen mee te laten reizen
en schoten den stoker, die dit hun wilde be-
letten, dood.

De beide veroordeelden hebbenhunne bekente-
nissen neergeschreven. Niedermayer verklaart,
dat hij evenveel moorden heeft 'gepleegd als
hij jaren telt, namelijk 23. Hij zegt voorts,
dat verscheiden© onschuldigen wegens die mis-;
daden zijn veroordeeld, maar hij weigert bij-j
zonderheden mede te deelen, tenzij men hem
de premiën betaalt, welke voor het ontdekken
van de moordenaaxs werden uitgeloofd.

BINNENLANDSCH NIEUWS.

— 16 Maart. —
Töt lid van. den Baad detp gemeente

te Lisse P-fz H.A, wend verkocht yoac f 44,000,

Tot lid van het b-es tuur van den pol-
der „Monnickmeel- 0 is herkozen de Heer J. Spaans>;

De Gemeente-raad van Tiel heeft be-j
sloten tot het in gebruik geven van lokalen der?
kazerne (wapenkamer, theoriekamer en pafcronenberg?
plaats van de schutters) aan het Rijk, ten behoeve
van de landweer, op zekere voorwaarden. De lokalen
zullen gezamenlijk door landweerenschutterij worden
gebruikt,

Voorts tot het £verleenea van eene gratificatie van
’BOOaan den directeur der gemeente-gasfabriek,voor
zijne bemoeiingen ia zake de verbouwing van de
fabriek, als blijk van 's Raads tevredenheid.

De G-emöenteraad van Sappemeer
heeft dfl beslissing op het verzoek van het be-
stuur der „Veieeahging tot verbetering der Ooster-
moersche vaart en van de waterstanden op het
Stajdskanaal," — am betuiging van imsbeanioing op
baar adres aan dea Eaad dar gemeente Gronin-
gen, tot het verkrijgen vaa eea verbeterd scheep-
vaartverkeer en waterafvoer — verdaagd, ofschoon
B. en W. gunstig hadden gebdviseerd.

Het Raadslid "Van Delden, tevens lid der Pro-;

vinciale

Staten,

was tegea het voorstel, op grond,
dat de bedoelde verbetering niet ligt op den weg,
van de gemeente Sappemeer of van de gemeente
Groningen, maar mflpfc koatón yan heit' JPsoyincia&l;
Bestuur.

De Baad besloot, aai djöz» uiteenzetting, inetl
algemeene stemrneji d<_ yeidena behandeling uit
te stellen, ,

De Gem«fiaaterand van Deventeï beiffc
afwijzend beschikt op een verzoek vaa de afdeeling-j
Deventer der Bcbippersvereeniging „Schuttevasr,"'
om rennmingwe-k aan te brengen aan de Schip-j
brug, maar zal in overweging worden gehouden in
hoever dB gemeente-begrooting voor 1905 zal toe-
laten daarvoor de noodige galden uit te trc:

Op voorstel Burg. ca Weth. heeft cic Raast
afwijzend beschikt op heb verzoek der directie vau
het „Departement Deventer" vaa het G-roninger-
Doofstommen-Instituut, tot 'het toestaan eener
jaarlijksche b_dra_e voor/.die inrichting:. Burg. en-
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Weth. achten het gevaarlijk de gemeente dezea
weg te laten'betreden, omdat de staat der geld-
middelen niet tfeaat inrichtingen te steunen, welke
niet bepaaldelijk een plaatselijk belang beoogen.

Te Bussurn laten de heeren G. J. van
Nievelt en J. C. Plaat ter teekening rondgaan een
adres aan het hoofdbestuur der Hollandsche Spoor-
wegmaatschappij, waarin verzocht wordt geen uit-
voering te geven aaa het plan tot het doenvervangen
van den trein, welke te 6.08 's namiddagsuitAmster-
dam daarheen vertrekt, door een trein, vertrek-
kende 6.41.

Ook te Hilversum wordt op dat adres geteekend.

De dientweigeraar J. P. Terweij, in
garnizoen te Amsterdam, zal opnieuw voor den
krijgsraad te Haarlem tereohtstaan ter zake van
hetzelfde feit. Hij bevindt zich weer in het Huis
van Bewaring te Haarlem. __,

Dat bloembollenland nog hoog ïa
prijs is, kan o.a. hieruit blijken, dat dezer dagen
te Lisse 41/- .H.A, werden verkocht voor f 44,000,

Het bestuur van de afdeeliag Haar-
lem van de „Nederl. Weerbaarheidsvereeaiging" is
thans samengesteild als volgt: C. W. ïhöne, voor-
zitter; J. i. van der Yen, J. JF. Reijdoa (le
secretaris), J. F. van der Most vaa Spijk, pen-
ningmeester; en C. Heemskerk Jr., 2e secretaris.

Te Deventer is —j ten overstaan van
het bestuur der Geldersche-Overijselsche Maatsch.
■van Landbouw door de heeren H. M. Kroon,
B ijks-veeart-s te Deventer, en J. van Angeren, kor-
poraal-hoefsmid bij de rijdende artillerie te
Arnhem, het examen afgenomen in hoefbeslag,
waarvoor een tweejarige cursus werd gehouden. Van
de 16 leerlingen zijn geslaagd:

J. H. Disteïhorst, te Voorst; G. van Gurp, en
G. Broekers, beiden te Deventer; G. H. Elders,
te Raalte; A. Wezenberg, te Deventer; A. Alfe-
rink, te Wilpe; L. Elders, te Heeten; J. de

Graaf,

te Welsum; G. Kroes, te Wilpe; A. Jop,
te Raalte; Th, Verwoolde, J. G. Verwoolde, J.
Spijkerman en H. Gijmink, allen te Diepenveen; j
S-. J. Harms.n, te Olst.

De commiezen te Wageningen heb- i
ben bij den slager H. M., leverancier van het \
vleesch op Oranje-Nassau's-Oord, in beslag geao-

;

mea een stier en eea kalf, welke geslacht waren, \
zonder dat aangifte was gedaan. Er is proces-
verbaal opgemaakt.

MARINE EN LEGER.
De tot luit.-kol. l__vordie_d_ majoor M. H.

Spruyt, van het le reg. inf., blijft in zijn nieuwea
lang belast met het bevel van het vesting-bataljon
van dat regiment te Den Helder.

De le luit. 3. R. L. Jams, van het 5e reg.
infanterie, die voor vijf jaren is gedetacheerd bij
het leger in Oost-Indië, zal in de volgende maand
yan Sabang naar Nederland terugkeeren.

De loodskweekelingen 2e kl. J. van Es, A. Prins,
A, C. Meuldijk en A. van Eijk hebben te Rotterdam
met goed gevolg examen afgelegd als loodskwee-
keling lo kl (z.g. adspiraat-zealaods).

SCHOOLNIEUWS.
Den len April a. s. zullea de Rijks-

normaallessea te Drachten (Fr.) 25 jaar bestaan
hebben. De Heer S. Houwer is sedert de op-
richting als directeur en de Heer A. Verdenius
als onderwijzer aldaar wierkzaam.

Mej. M. H. Hemsa, onderwijzeres aan

Üe

Koaiag-Willemschool te Bussurn, heeft als zoo-
danig eervol ontslag gevraagd tegea 1 April a.s.

Gedep. Statea van Noord-Holland
hebbea giehaadhaafd het besluit vaa dea Haarlem-
schen Gemecateraaj-, waarbij de onderwijzer Dicke
niet eervol ontslagen werd.

KERKNIEUWS.
De vergadering vaa Moderae Theolo-

gea zal dit jaarDiasdagavoad 12 ca Woeasdagvoor-
en namiddag 13 April gehoudea wordea, ia het
Gebouw der Maatschapprj voor den Werkenden
Stand, te Amsterdam, oader voorzitterschap van
Prof..A. Bruining. De volgeade vragea zuhea bespro-
kea wordea:

Diasdagavoad: »Ia hoeverre moet aaa het iadivi-
dueel gewetea recht worden toegekead tegeaover de
staatsorde .'« — Inleider: Dr. 0. J. JNiemeyer.

Woensdagvoormiddag: «Welke beteekenis heeft het
maatschappelijk milieu voor degodsdienstig-zedelijke
ontwikkeling!» i- Inleider: Prof. Dr. 11. U. Meyboom.

»Wat is er voor de wetenschap te wacntea van de
hedeadaagsche vrijzinnige beweging in het Kathol-
oisme'!« — Inheder: Prof. Dr. S. Cramer.

Woeasdagaamiddag: »ls een gemeenschappelijke
geloofsbelijdenis voor de moderaea mogelijk ca wea-
schelrjk'2» — Inleider: Prof. Dr. T. Oaaaegieter.

(_Herv._)

GEMENGDNIEUWS.
Vanwege de directie der Holland-

sche Spoorweg-Maateohappij is Dinsdag aan het
Hollandsche Spoorstation te 's-Gja-vennage een
onderzoek ingesteld naar de oorzaak van do in
de vorige week des nachts ontstane botsing
tusschen twee gpederent-einen^

De hoofdinspecteur der Volksge-
zondheid, Dr. Pijnappel, te Zwolle, en de in-
specteur J?aber, te Joure, hebben een plaatselijk
.onderzoek ingesteld naar de hygiënische waarde
van bet jmitengoed „Herema State", te Joure,
toebehoorend© aan Dr. Driessen, aldaar, die dit
gebouw bestemd heeft voor herrftellenden.
' Behoadiens enkele aanmerkingen was het oor-

deel der beide genoemde deskundigen gunstig.
WETENSCHAP EN KUNST.

De' nieuwste veiliag vaa do firma
W. P. vaa Stockum & Zoon, te 's-Giaveahage,
wordt gehouden ia het nieuwe gebouw, in den
Practisajashoek No, 7.

De firma^ die steeds meer behoefte aan ruimte
ondervond, heeft voor de inrichting van het nieuwe
perceel de hulp ingeroepen van dea Rijks-architect,
C. H. Peters, en deae heeft eea huis vaa vier
verdiepiagea gezet, dat aan ruimte ca doelmatig-
heid vaa inrichting de grootste verwachtingen be-
vredigt. Bijzoader hoog ca practisch ingericht, is
de veilingzaal, met een galerij ter halver hoogte
en kolossale boekenkasten langs de wanden. Mooi
vaa licht en ruim is ook de kunstzaak Het geheele
gebouw is vaa ijzer ca steen.

De veiling, hier bedoeld, bevat boeken ca prent-
wcrkea vaa wijlen de Miaisters Modderman ca
yaa Asch van Wijok, het Eerste-Kamerlid Alberda

van Ekeastein, Baron Snouckaert van Sohauburg
ca anderen, ___,

Kijkdagen 16 töt 18 de_e_, . j ' '

De „Society of Scottish Artïst's," te
Bdinburgh, zal hier ter stede, onder het patronaat
ca tegelijk met de a.s. tentoonstelling van kunst-
werken der vereeniging „Sint-Lucas," in het Ste-
delijk Museum eene expositie houden.

375e STAATSLOTERIJ.
1eKLASSE.— TREKKING VAN 16 ÏÏRT.

No. 1336 / 5000. No. 14177 / 400. No. 80 ’ 200.
Nos. 8844 9685 10560 11322 17159 en 20798 elk / 100.

Prijzen van ’2O.
12 2286 4546 6334 7970 984!) 11602 14162 16159 18659
46 2352 4581 6375 7U86 9835 11630 14168 16181 18779

149 2361 4586 6519 8006 9928 11669 14207 16200 18823
208 2407 4620 6528 8084 9932 11688 14216 102.11 18907
242 2414 4630 6533 8123 9972 11734 14263 16323 18927
291 2421

465Ü

6554 8147 10033 11774 14280 16336 18951
327 2430 4721 6579 8190 10072 11912 14286 16443 18955
387 2-478 4819 6616 8272 10073 11922 14291 16492 19001
389 2482 4912 6633 8380 10U77 11943 14296 16510 19142
447 2521 4931 6641 8456 10155 11954 14336 16557 19200
696 2624 4984 6713 8509 10164 11957 14364 16572 19215
800 2633 4987 6728 8519 10224 12019 14488 16714 19258
828 2653 5002 6736 8550 10244 12200 14514 16789 19300
8.81 2746 5029 6770 8552 10258 12281 14540 16825 19351
973 2783 5037 6792 8567 1Ü294 12361 14671 16850 19361
982 2846 5039 6793 8658 10370 12371 14676 16352 19450

1004 2870

SÜ9Ü

6832 8661 10382 12457 14690 16869 19556
1020 2887 5092 6555 8663 10440 12569 14724 16886 19616
1042 2929 5118 6880 8719 10468 12748 14725 16903

19Ö20

1058 2964 5132 6394 8743 10483 12749 14737 16963 19729
1158 2974 5164 6905 8752 10493 12784 14752 17010 10750
1165 3012 5166 6907 8799 10532 12895 14782 17260 10786
1169 3076 5179 6961 8842 10561 12899 15041 17376 19820
1176 3077 5205 7041 8877 10603 12941 15084 17453 10843
1202 3171 5273 7052 8836 10673 12965 15132 17483 19846
-1251 3316 5313 7056 8905 10678 12996 15167 17532 19351
-1272 3322 5367 7107 8918 10689 13012 15203 17562 19902
1301 3342 5407 7132 8942 10703 13022 15211 17652 19928
1347 3347 5411 7140 8978 10704 13023 15220 17696 19963
1447 3378 5460 7141 9035 10313 13062 15337 17754 19977
1500 3492 5621 7195 9092 10961 13103 15384 17817 l'ja>J7
1573 3521 5718 7257 9114 IU9BS 13117 15426 17910 20036
1620 3559 5727 7313 9-190 10997 13121 15465 17951 20080
■1626 3564 5733 7969 9192 11096 13177 15495 17952 20128
■1644 3590 5758 7393 9202 11033 13205 15648 18027 20149
"1710 3016 5861 7445 9463 11135 13245 15763 18045 20233
1724 3707 5893 7598 9476 11156 13351 15789 18088 20248
183J) 3725 5931 7018 9532 11192 13459 15802 18039 20271
1933 3368 5991 7623 9551 11254 13-493 15824 18160 20333
1954 3885 6101 7631 9630 11267 13571 15810 1822 J 20364
■>043 3953 6121 7653 9640 11307 13603 15877 18239 20333
".66 3965 6134 7674 9674 11310 13843 15946 18366 20497

ÖU73

4016 6143 7716 9630 11390 13857 15994 18434 20550
"X134 4125 6152 7740 9686 11398 13883 16013 18480 20555
2111 4128 6153 7815 9724 11442 13931 16035 18487 20745
"»148 4156 6159 7839 9754 11480 13953 16107 13510 20765
ÖlB9 4190 6184 7864 9758 11495 14047 16122 18534 20783
"»01 4294 6224 7900 9777 11562 14081 16127 18535 20895
Ï227 4425 623Ü 7921 9801 11596 14086 16134 18610 20910
2254 4540

INGEZONDEN.
(De Redactie verbindt zich niet tot teruggaaf van de

ingekomen stukken.)

Amsterdam, 15 Maart 1904.
Aan de Redactie van Het Nieuws vjd Dag, alhier.

Mijne Beeren!
Ter voorkoming van misverstand, dat, zooals dan

ook reeds gebleken is, zou kunnen voorkomen, ver-
zoeken oiidergeteekenden U beleefd, hun een plaatsje
in uw geacht blad te willen afstaan voor net vol-
gend schrijven, dat wij richtten aan de Kamer van
Arbeid v/h Handels-, Crediet- en Vereenigingswezen,

■

alhier, luidende:
»Met leedwezen vernamen ondergeteekendenuit de

verschillende bladen van 12 ca 1-1 dezer de uitspraak
van uwe Kamer in zake een geschil tusschen de
firma Höweler & Co., Rapenburg I—3, alhier en drie
leden uit hun personeel.

«Het ligt niet op onzen weg de handelwijze van
genoemde firma te rechtvaardigen, maar wij vreezen
dat, doorgeiijkluidendheid vannaam, o a z e patroons
zullea wordea aangezien alsof door hen het personeel
slerht zou worden behandeld, waarvan ondergetee-
kenden juist het tegendeel wenschen te bewijzen,
door getuigenis af te leggen vaa hunne tevredenheid,
en zal u ook uit het bij elke haadteekemng geveegde
aantal dienstjaren blijken, hoe de verstandhouding
tusschen patroons en personeel is.«

U dankzeggende voor de verleende plaatsruimte
hebben wij de eer te zijn

Hoogachtend,
Het personeel der firma

Hel personeel derfirma IJ. I. Höweler
Meijjes & Höweler v/h Meijjes & Höweler

Damrak 19, P. H.kade 151
en 's-Gravenhekje 3.

H. W. vanKuijk, 21 jaren 11. Jeddens, bijna36jaren
H. Kerkhof, ' 18 « Joh.

Oosten,

13 «
L. Sibeijn, 18 « A. van Gelder, 13 «
B. v. d. Linden, 12 « H. J. Bierman, 13 «
G. J. Snijdelaar, 12 « Fr. J.Palmboom, 12 «
C. de Boer, 7 « Cv. d. Kwast, 1 «
Jb. de Wit, 5 « H. Meijuckman, 5 «
G. H. Engel, 4 « J. Hafkamp, 3 «
P. J. Kok. 1_ « VV. Berendse, li «

1 A. de Bruijn. 1_ «
N.B. Andere bladen worden beleefd verzocht dit

over te nemen.

RECHTZAKEN.
Twee dagea vóór hot faillissement der kassiers

Laane & Van Bemmel, to Haarlem, had de
bloemist Van der Meer, te Hillegom, een wissel
op Engeland, ter inaiag afgegeven, welk bedrag
na de faillietverklaring bij dea curator was inge-
komen. De Heer v. d. M. vorderde het bedrag
van den curator, Mr. H. Ph. de Kantor, op, maar
deze was vaa meeaing, dat de som tot den boe-
del behoorde1.

Do Rechtbank te Haarlem heeffc nu in deze quaes-
tie beslist, dat hefc volle bedrag aan den bloe-
mist moet worden uitgekeerd, op groad, dat het
afgeven vaa een wissel ter inning is eene 1as t-
g o v iag, welka vervalt door het faillissement van
den inner, ca waarvan dus hefc bedrag niet be-
hoort tot dea faillieten boedel, zoodat de cu-
rator verplicht ia het geïada aan dea lastgever
uit te keerea.

Aangaande het verzet vaa eea Maatschappij,
I'ünion," te Parijs, als créditrioe, tegen de eerste

uitdeelingslijst ia bovengenoemdfaillissement, we-
geas het daarop oatbnekea vaa de namea der
debiteurs, verklaarde de Rechtbank die Maatsch.
iiiet-oatvankelijk, wijl zulk ecu verzet adleea ge-
schieden kaa door eea geverifieerd cl een te veri-
fieerea echuldeischer.

Voor de Rechtbank tel Assen heeft tereohtge-
staaa Bernard K., uit Barger—Compascuum, die
beschuldigd wordt den ISen Januari moedwillig
de woning van Hendrik Neef in brand te hebben
gestoken, tengevolge waardoor deze met dea ge-
heelen inboedel afbrandde.

Hefc Op. Min. cischto 2 jaar gevangenisstraf.
Tegea Hendrik R., wie-a tea laste gelegd wordt,

dat bü hem daarvoor lucifers eaf ca dus ziia

medeplichtige was, luidde de edsch 1 jaar en 6
maanden.

De verdediger, Mr. P. Oosting, vroeg voor beide
beklaagden vrijspraak, subsidiair een lichtere straf.

Uitspraak 21 Maart.

SCHEEPSTIJDINGEN.
Amsterdam,16Maart

Het st. Koningin Williel-
mina, van Amsterdam n.
Batavia, passeerde 16
Maart Ouessant.— Het st. Myrmidon,
v. Batavia naar Amster-
dam, vertrok 13 Maart
van Port Said.— Het st,

Goenloer,

van
Botterdam naar Batavia,
arriveerde 16 Maart te
Marseille.— Het st. Voorburg, van
Botterdam naar Fernan-
dina, passeerde 15 Maart
Prawlepoint.— Het st. Ceres vertrok
14 MaartvanMalaganaar
Alicante.— Het st. Malang, van
Batavia naar Botterdam,
arriveerde 16 Maart te
Marseille.— Het st. Besoeki arri-
veerde 15 Maart te Bata-
via van Botterdam.— Het st. Prins Willem
V, van Paramaribo naar
Amsterdam, vertrok 16
Maart9 u. v.m. vanHavre.— Het st. Danae vertr.
14dezervanValeneianaar
Amsterdam.— Het st. Bebe vertr.
14 dezer van Salonica n.
Constantinopel.— Het st. Pomona arr.
15 dezerte Neufahrwasser
van Pillau.— Het st. Themis, van
Barcelona naar hier, is 15
Maart bij Dungeness be-
loodst.— Het st. Titan, van
hier naar Malaga, pass.
15 dezer Ouessant.—Het st. Aurora vert. 15
dezer van Messina naar
Palermo.

Singapore, 14 Maart.
Het " st. Murex werd hier
binnengesleept door het
st. BuUmouth.

IJs.
Bafsö, 12 Maart. De

opening der scheepvaart
kan hier nietwordenver-
wacht voor einde April.

Marianopel, 15 Mrt.
De scueepvaart op hier
is open.

Berdianski, 14 Mrt.
De scheepvaart op hier
is geheel open.

Binnenl. Havens.
Amsterdam,aang. 16 Mrt.

Egret, st. Liverpool
Stukg., Handelskade

van Es & van Ommeren
Veghtsfroom, st. Bristol

1, v. Rotterdam
Stukg., Handelskade

Holl. Stoomb.-Maatscb.
Noord-Holland, st. Leith

Steenkolen,

Westerdok
Scheepv.- en Stesnk.-Mij.

Vertr. 15 Maart

Saari,

Blomqvist, Riga
Steenkolen

Ymuiden, aang. 16 Mrt.
Habang, torpedoboot.

Noordzee
Vlie, vertr. 16 Mrt.

Groningen, st. Londen
Delfzijl, aang. 16 Mrt.

Dresden, st. Goole
NieuweWaterweg,aang.

16 Mrt.
Wynyard Park, st. Seaham

Dusseldorf,

st. Hamb.
Unstrut, lichter, d°.

per sleepb. Krautsand
Dobrogea, st. Ibratl
Najaden, st. Huelva
Wolan, st. Patras

Vertr. 16 Mrt.
Laurak Bat, st. Cardill
Marie, st. Helsingb.
Kronos, st. Bremen
Beacon Light, st. Emden

Chelmsford,

st. Harwich
"Vlissingen, aang. 16 Mrt.

Koningin Regentes, st.
Port Victoria

Vertr. 16 Mrt.
Engeland, st. Queenbro'
Helcns, Amut 'sen,

(Middelb.) Langesund
Gep. n. Antw.

Apolio, st. Rott.
Scheldestroom, st. Amst.

Rijnvaart.
Lobith, gep. 15

Maart,

na 2 uur
Elin, st. KoniDgssergeo
Mam, st.
Ella, st.
Combinatie 5, st,

Otto,

st.
Lord Nelson, st.

Gelderland,

st.

Gelria,

st.
Victoria, st.
Rotterdam, st.

Greif,

st.
_'('a( Voluntas

S,

sï.
o„aj-£_, st.
Tempus docébit, st.
Janna

Gardina,

st,
Guljahr 5, st.
Hamtet, st.
De Noord, sft

Christma,

Alsbach,
W-ii/ern Frederih,

v. Koeverden,
Mannheim 23. Hauok,
'sBossche Rijnvaart'!, Meijer

Carotma,

Bauhardt,
Rliederei 'i, Munzer,
Johanna, Verdook,
VeremijunflT 18, Hol er,

alle n. Rotterdam
Frankfurt 10, Areotz,
Sophia, v. d. Vijver,
Bluelier, van Liesveld,
Anna Cornelia 2, Baijens,
Mannheim 37,

Geiler,

Rhederei 26, Kissel,
Vereintouni} 41, Konz,
Morgenster 1, v. Marcke,
Vereinigung 58, Kleinmager,

alle n. België
Cart Paul, Balk, Adam
Wendeimo,

Rensen,

Ronkum
Wilhelmina, Stegers,

Zwaanskerken
Willem, Tonissen, Terneuzen
Door Vertrouwen,

Schouten,

Gorinchem
Johanna, Muller. Dordrecht
Mijn genoegen, Munters,

Westcapelle

Anna, Hazewindus,
Zuid-Kraaijert

Johanna, Broeken, Breda
Ttieodora, Bonink, Leiden
Wille, Bucbioh, Schiedam

Dageraad, Faasse, Bruinisse
Trio, v. d. Linden, Delft
Maria, v. d. Berg, Dordrecht
Etreprise, Slottje, Lisse
Vertrouwen, Taling, Brielle
Willielmina, Kielen,

Slikkerveer
Aleida, Verhuist, R'daal
Vr.Hendrina,-}. Broekhuizen

Kenkuxn
Dankbaarheid, Leenders,

Ochten
Willem Jacob, Verdoorn,

Schij adel
Philippe, Feenstra,

Geldermalsen
St. Antonius,Lieven,

Nederhemert
Sei getreu, Dongemann,

Vreeswijk
Maasstroom 23,

Boef,

Haarlem

Giesbertha,

Wanders,
Wormerveer

Jonge Bernard,
v. d. Runstraat, Opheusden

Harmonie.v.PuttenDeventer
Stad Arnliem, st.
Transport 1, de Jonge,
Nederland, Poel,
Ristelhueber 6, st.
Mars. st.
Cecilia, de Meij,
Vooruitgang,

Smits,

Luctor et Emergo,
Timmerman,

Bismarck, st.
Adrianus Johannes,st.
'2

Gebroeders,

Hoeikens,
Honnete, Pols,
Adriana Marina,Verschoor,
Ludwig, st.
\ereinigung 44, Petri,
International, Verberght,
Chriemhilde, st.
Dieu donné 8, st,
Antonetta,

van Nieuwenhuiien,
Ebenhaëzer 2, Henke,
Maria, Pieterman,
Niagara, st.
Wiegertje, Baars,
Janna,

Goumare,

Christopli, Vollmar,
alle n. Duitschl.

Buitenl. Havens.
Goode lsland, gep. p. t.

15 Maart.

Chemnitz,

st. Brisbane
n. .Amsterdam

Sommerfeld,

st. Sydney
n. Hamburg

Brisbane, aang. 15 Maart.
Rostock, st. Rotterdam

Melboume, aang. 15 Mrt.

Gneisenau,

st. Bremen
Moji, vertr. 13 Maart.

Sambia, st. Hamburg
Shangliae, aang. p. t,

1_ Maart.
Glenlogan, st. Londen

13 Maart.
Telemachus, st. Liverpool

Cherlbon,

aang. 7 Febr.
Tjimahi, st. Tjilatjap

en vertrok n. Samarang
Aden, vertr. 13 Maart.

Caledonia,

st. (Londen)
Bom bay

Suez,

aang. 14 Maart.
Glenlocliy, st. Yokohama

n. Londen en Antwerpen
Puiita Areaas, vertr.

12

Maart,Edfu,

st. Hamburg
14 Maart.

Assuan, st. d°.
Buenos Ayres, vertr.

14 Maart.
Frisia, st. Hamburg

Montevidoo,vertr. 18Mrt,
Abydos, st. (Guayaquil)

Hamburg
Barbados, aang. 12Maart.

Moscow, st. Londen
Pointe a Pitre, aang.

10 Maart.
Labrador, st. Havre

Havana, aang. 14 Maart.
Prlnz Joachim, st. Hamburg

Philadelphia, uitgekl.
4 Maart.

La Campine, st. Antwerpen
Newyork. vertr. 4 Maart.

Giuseppina, Malato, Anjer
13

Maart,

Toronto, st. Huil
Boston,van de reede vertr.

4 Maart.
Hugo Molenaar, K. Wiebes,

Buenos Ayres
St. Vincent, K.V. aang.

1 Maart.
Bellagio, st. Guayaquil

n. Liverpool

Teneriffe,

vertr. 14 Mrt.
JWaceio, st. (Buen. Ayres)

Hamburg
St. Miehaels, vertr.

20 Maart
Ariel,

Woodfield,

(Tocopilla)
Rotterdam

Constantinopel, aang.
0 Maart

Lycia, st. Poti n. Rott.
10 Maart

Arcadia, st. Odessa n. d°.
Lady Palmer, st. Kustendje

n. d .
hebben de reizen voort-
gezet

Gep. 12 Maart

Gloxinia,

st. Nicolajell
n. Rotterdam

Beachy

Head,

gep15 Mrt.

Beaehy Head, gep.

Blodwen, st. Odessa
n. Rotterdam

Wotan, st. Calamata n. d°.
Byzanz, st. Midd. Zee n. d°.Wiglit, gep. 15 Maart.

Chemnitz,

st. Baltimore
n. Breinen

Llanelly, aang. 14 Maart.
Theodora, st. Rott.

1. v. Dover
King's Lynn, vertr.

15 Maart.
Hermina, st. Botterdam

EmdeD, aang. 11 Maart.
Lena, Boer, Appingadam
Ebenhaezcr, Boer, d .
Dankbaarheid, Corporaal,

Neumuhlen
12 Maart.

Johanna Maria,

Smit,

Leerort
Vertr. 12 Mrt.

Anna Ettina, Engelsman,
Aurich

Bremen, vertr. 15 Mrt.
Kaïser Wilh. d.

Grosse,

st.
Newyork

Hamburg, aang. 14 Mrt.
Troja, st. W.-Indie
Themisto, et. New-Orleans

Vertr. 15 Mrt.
Unstrut, lichter, Keulen
Rhein, st. Rott.

Brunsbuttel, gep. 14Mrt
Minna, st. Dantzig D. Uott'

SCHIETVEREENIGING „AMSTERDAM".
SCHIETEN.

Stand van den wedstrijd op 15 Maart 1904.
Korpswedstrijdßuks: 1. Neerl. BurgerwaclK

Adam. 75 treffers 1356 punten; 2. Bood Wit Blauw.
75 t. 1318 p.; 3. Sanboo, 72 t. 1292 p.; 4. Kon. St»
denten-Schietvereen., 68 t. 1157 p.

Korpswedstrijd Cylindergeweer: 1. San*
boo, 73 t. 1268 p.; 2. Bood Wit Blauw, 65 t. 1098 p.

Hoogste Korpsschutters Buks: Neerl.
Burgerwacht Adam, le ploeg H. E. Hessels, 282 p.
15 t.; id. id. 2e ploeg Ketjen, 276 p. 151.; Rood Wit
Blauw G. W. Konings, 272 p. 15 t.; Sanboo W.

Schreuder,

278 p. 15 t.; Kon. Studenten-Schietvereen.
C. de Koek vaa Leeuwea, 259 p. 15 t.

HoogsteKorpssohuttersCyliadergeweer:
Sanboo G. Luycks, 272 p, 15 t.; Bood Wit Blauw
H. Eoeraade, 240 p. 14 t.

Extra wedstrijden. Buks: 1. H. R. Hessels, 96 p.;
2. M. W. Michels, 92 p.; 3. G. Luyckx, 92 p.; 4. F. A.
J. Nidschelm, 92 p.; 5. W. H. Bakker ca W. de Geus,
ieder 89 p., moeten loten. 4

Cylindergeweer: 1. G. Luyckx, 94 p.; 2. C.P.
Kruize, 91 p.; 3. H. R. Hessels, 86p.; 4. M. VV. Michels,
83 p.; 5. G. F. Göbel, 83 p.

Personeel Buks: 1. A. B. Michels, 97 p.;
2. H. B. Hessels, 94 p.; 3. W. H. Tapking, iv p.;
4. W, H. Bakker, 91 p.; 5. J. A. de Huu, 91 p.;
6. H. Roeraade, 90 p.; 7. A. Marsfelder, 88 p.;
8. J. W. Hagtingius, 88 p.; 9. A. Funcke, 86 p.;
10. F. A. J. Nidschelm, 86 p.; 11.M. VV. Michels, 86 p.;
12. A. J. van Nie, 85 p.; 13. O. de Leeuw, 85 p.:
14. W. H. Fellinga, 85 p.; 15. C. Marsïelder, 83 p.;
16. 3. M. van Dugteren, 83 p.
Personeel Cvlindergeweer: 1. A. B. Michels,

94 p.; 2. M. W. Michels, 91 p.; 3. K. Noord, 90 p.;
4. W. H. Fellinga, 89 p.; 5. Kuyper vanHarpen, 89 p.;
6. G. Luyckx., 88 p.; 7. H. Roeraade,88p.; 8. G. Blok,
86 p.; 9. A. J. van Nie, 86 p.; 10. J. M. van Dug.
teren, 84 p.; 11. C.

Marsfelder,

83 p.; 12.J.A. de Huu,
82 p,; 13. A. P. de Smeth, 81 p.; 14. W.H. Tapking,
80 p.; 15. C. P. Kruize, 79 p.; 16. W.H.Bekker, 79p

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN à 55 cent per regel.

O Ii 1 E M A K E T.
KAAPOLIE per H.L. op 6/w. / '24 vliegend ’23LIJNOLIE < 1 < « «18 « t 17
PETROLEUM onveranderd.

MATTHES & PORTON, iiahdaars.
Amsterdam, 16 Maart 1904.

WEERBERICHT
rfh Kon. Ned. MeteoroL Instituut van 16 Maart des vm. 8 «'

Barometer,

Wind. Temper.
*■*> _>°

Plaatsen. Sj, S« i gl 'S . £ o-S,

Groningen. 05.7 -|- 7.4 Qoord 2 1. bew. 30 — 7
Helaer 65.7 + 6.4 zuid 1 bew 34—4Amsterdam..... 65.7 +7.0 nno 0 nevelig 39 — 0
Utrecht 65.2 -\- 6.4 noord 1 > 29—10Vüssingen DD

,i

4-6.a stil bew 34—5Maastricht» 66.1 + 6.9 noord 2 z. bew. 33—6
Bodó " 58.6+12.4 zw 4 , 26—4Cüristians.... " «0.8 +8.4 oost 2 1. bew. 28—6
Skadesnaes... 6 0.3 + 9.5 ozo 2 onbew. 31—5
Haparanda... * 50.6 +9.5 stil > —12 —28Hernósand... * 61.1 +H.6 noord 2 > 22—0Stockholm.... * 62.5 +12.0 west _ > 19—9
Wisby * 64.4 +11.8 noord 2 > 30—1
Stornoway. 53.7 —7.1 zw 4 betr 43+ 6-1N.-Shields 60.5 — 0.4 zzw 2 > 37—3Valentia. 58.6 —3.6 zzo 2 » 47 + " 3Kopenhagen.. * _3,0 + 9.7 nnw > 33—1Sylt c4.ü + 8.3 j 1 » 31

_
Hamburg 64.8 + 9.0 wzw 2 mist 33 — 4
Swinemünde... 62.7 +7.5 west 2 z. bew. 32—2
Neulahrwasser.. 60.5 + 5.0 » 3 betr 35+2Memel * 59.4 +3.8 noord 3 > 33+4Chemnite 65.4 + 7.u nnw 1 z. bew. 32—3
Breslau * ttf.s +6.4 nw 2 onbew. 82+1Uirlsruhe...... 62.7 +5.6 no 2 betr 36 — 4 2München 61.6 + 3.7 zo 3 regen 3j —Brussel., .... 65.4 + 7.0 ono 1 belr 32 —Arlon cl.B + *"« oost 3 onbew 32 —Grisnez... .... 64.4 +5.0 > 2 L. bew. 32 —Cherbourg. 64.9 + 4.9 zo 1 » 35 —Parijs b3.8 +6.0 no 3 betr 35—6
St. Mathieo..... 63.8 + 4.1 ono 1 L bew. 38—8
11e d'Aix 60.0 +2.3 » 4 betr 42— 3
Clermont. 61.0 +2.4 oost 0 » 42+1Biarntz 60.9 +2.6 west 3 regen 49 + 1 iPerpignan 59.3 + f-5 no 1 betr 48 —N.ice(obs,34oM.) 60.3 + 1.4 sti. z. bew. 45-3

* Van deze plaatsenontvangt het Instituntgeenregenopgavei!
De kern van hoogen druk verplaatste zich Oost-

waarts en ligt hedenmorgen over ons land. Hoogste
barometerstand 766.1 te Vlissingen. Tevens breidde
het gebied van hoogen druk zich verder over Europa
uit en reikt thans tot over Scandinavië en de Oost-
zee, alwaar de gisteren gemelde depressie verdwenen
is. Het gaat gepaard met zwakke uiteenloopende
winden ca afwisselend bewolkten hemel, terwijl na-
genoeg geen neerslag gevallen is. Over het Westelijk
deel der Britsche eilanden zijn de barometers gedaald
onder invloed van eene depressie over den Oceaan.
De winden draaiden er naar Z. W. en hier en daar
wordt regen gemeld. Ook Biarritz meldt regen onder
depressie-invloed langs de Biscaysche Golf. Laagste
barometerstand 753.7 te Stornoway.

De temperatuur is algemeen gedaald, uitgenomen
over de Britsche eilanden. Zij ligt grootendeels be-
neden normaal en over de Botnische Golf zeer veel.
Zoowel over Duitsehland als bij ons daalde zjj hiel-
en daar beneden het vriespunt. De barometer bij ons
blijft op den middag nagenoeg staan. Verwachting j
afwisselend bewolkt, laterwellichtregenachtigweder.
Hoogste temp. 49° Fahr. te Biarritz, laagste temp,
12° Pahr. te Haparanda.

Verwachting wind: meest Zuidelijk,
Grootste barometerverschil in Nederland:

Gisteren 's avonds 7 uur , Held. 1.0 Gron.
Hedenmorgen 8 uur . . . Maastr. 0.4 He d.

Opgemaakt aaahet Fil. Inr. te AmsterdaH

STADSNIEUWS.
Donderdag, 31 Maart a.s. is G. Hille-

brand, Rijksklcrk, tea kantore! der accijnzen -be,
Amsterdam, 25 jaar op dat kantoor werkzaam.

Eerste Nederlandsche Electr iciteits*
Maatschappij. — Aaagesloteaaaa de kabelnetten der
Electriscne Centraal-stations: 29 Februari 1904 29856
lampen (waaronder 294 % P.k. in motoren); — 28
Febr. 19U3 23554 lampen (waaronder 213 % Pk, is
motoren).

Gemeente-Vischhal.
Woeasdag 16 Maarê.

Aangevoerd en afgeslagen: bot p. pond

’ 0.10 _ ’ 0.13; groote tong p. 10 st. ’ 8 _ f 11;
irdddelsoört tong p. IJ st. ’ 3 a ’5.70

;

kleine tong
p. 10 st. /0.90 a ’1.40; kleine tarbot p. partij ’l.lOa ’ 2.70; groote schol p. 5 st. ’1.70 a f2.76; mid.
delsoort schol p. 10 st. ’ 0.80 a /* 1.75; "schar p. m.

’ 1.70 a ’ 1.85; wijting p. m. ’1.50 a ’2.10; kleine
schelvisch p. m. f 1.25 a ’1.75; levende schelvisch
p. 10 st. ’ 1.05 a ’4.25; leng p. st. ’1.50 _ ’3.70;
kabeljauw p. st. ’ 0.45 a ’_.80.

Uit de hand verkocht: versche Zuiderzee-bokking p. m. ’.2; harde bokking o. hx. j 2i25; ensprot d. m. ’ 0.35*

HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDEEDAG 17 MAART 1904 4e BLAD. 14



Arbeidswet.
Door de vet-enigiag „Sfc.-Ni4ola_s," vak-afdecling

»an dea Ned. R.-Kath. Volksboad, afdeeling Am-
Bterdam, is, ia opdracht van eea vergadering van
winkelbedienden, en in nadere opdracht vau de
ölgemeeac ledenvergaderingvanbovengenoemdever-
eeniging, eea adres gericht tot de Tweede Kamer
over het oatweirp-Arbeidswet.

Daarin wordt toegejuicht, dat in dit ontwerp ook
ïijn opgeaomea bepalingen tea gunste vaa hen,
die ia winkels ca niagazijaea werkzaam zija, zoo-
wel wat betreft do joageas, meisjes on vrouwen
als de volwassen mannelijke personen. Adressanle
is echter vaa meeaiag, dat eea aiaximum-work-
tijd van 11 uur voor de jeugdige personen in win-
kels ca magazijnen beslist te la_g moet genoemd
Wordea, ca het uur vaa. eindigen voor hen op
uiterlijk 7 uur des namiddags dient to wordea
Vastgesteld, terwijl eea bepaalde rusttijd dea werk-
tijd zoowel van vrouwen als van jeugdige per-
sonen dient te onderbrekea. Zij is verder van
oordeel, dat hot geven van voorschriften omtrent
bepaalde rusttijden, hefc - uur van einde vaa dea
arbeid, ©en bepaling vaa het aantal werkurca voor
mannen ia winkels en hefc vaststellen van een
bepaald sluitingsuur voor winkels en magazijnen
niet moet wordea overgelaten aan de bevoegdheid
der Gemeentebesturen, maar bij Rijkswet dicalftdo
Worden geregeld. Met leedwezen constateert zij,
dat de winkels ca magazijnen vaa de bepalingen
betreffende de Zondagsrust zija buitengesloten. Ein-
delijk verklaart adressante, dat zij gaarne ia
Hoofdstuk Ii „Vaa in de leer zijnde personen"
Baast diplomeering vaa dea gezel ook diplomeering
,vaa den patroon zouden zien opgenomen, terwijl het
'hun weaschelijk voorkomt, dat ook aan niet-leer-
liagea de gelegenheid moet wordea gegeven het
herhalingsoadervvijs desverkiezeade te volgea.

Ia overeenstemmingmet het bovenstaaadc, ver-
zoekt adressante! de Kamer de wet ia dier voe-
gea te wijzigen, dat aan deze weasohoa ;worde te-
gemoet gekomen.

Eene aankondiging op Dlz. 8 betren
de uitbreidingsplannea, welke Hellingmans Bouw-
Maatscbij., te Amsterdam, in de omstreken van Oos-
iterbeek (hoog) en Arnhem zich voorneemt uit te(voeren. Opmerking verdient daarbij dat de Mij. hier
iniet, zooals vaak het geval is, een systematischea
aanleg vaa villapark volgt, maar ia de eerste plaats
ten doel stelt het oatginnen ca bebouwen vaa dea
\jronden met bijzoadere facüiteitea.

INGEZONDEN.
{_De Redactie verbindt zich niet tot teruggaaf van de

ingekomen stukken.)

De V. v. T. en de Ver. «V^or de Jeugd*;__ Aan de Kedactiet
f. '„Teetsnea is geen lezen". —: De Ver. vaa x__i-
fceaoaderwijzers, di© tegen ons ajdres aa,n. B. ca W.te keer gaat, bewijst 't.

De heeren zija ia het vuur gekomen, omdat zij
in ons adres aaa B. en W. meenden een aaavai
te lezen op hiinna avondschool. Dat is aiet haa-
dig. — Onze Ver.. heeft geen oordeel uitgespro-
ken over de avondschool, en wij hebben hare af-schaffing niet verzocht. Ons adres aaa B. enW. zei alleen: we hooren, dat tot die afschaf-
fing .besloten is, en daarom meenen we er op
te moeten aaadringen, dat er ia elk geval iets
anders voor in de plaats komt, a.l. samenkom-
sten, als door onze Ver. georganiseerd zija.

Nu dit vaststaat, kunaea we al de overige
beweringen der heeren van V. v. T. verder
loten voor wat ze zija. Zij hebben ons aogal
pledzeer gedajaa met hua „a. b. o. vaa de pae-dagogiek, dat oas onbekend is!" (Er is ia onsbestuur niemand zonder akten, en op één nazija bestuursleden ca alle werkers ia onze vereeni-
ging piactische onderwijsmenschea, die bovendienvaa die avondjes ervaring hebben).- Is de knob-bel der paedagogiek juist onder de teekenonder-jrijzers zoo ontwikkeld?

Als zij hua avoadschool willen verdedigien,
moeten zij zich richten tegea anderen dan onzeVer., en mogiea zij dat wèl doen met deugde-
lijker argumenteia en meer kennis vaa zaken,
dan zij tooadea ia hua opgeschroefd gtuk, ■ tegencmze vereeniging gepubliceerd.

L Met dgak yopr de plaasiag,
L.. SIMONS, voofrzittea-,- r
J. HUISMAN, secretaris

der Vereeniging „Voor de Jeugd".
PASSAGIERSLIJST.

Passagiers aaa boord vaa het stoomschip PrinsWillem V, kapt. I. C. Metus, vaa West-Indië naar
Amsterdam: F. H. Buillab, F. I. Deams ca fam., F.Brezens en fam., A. W. Reissig, I. G. Meyer, L. B.Visser, I. Th. Spiering.

BIVIERBERICHTEN-WATERHOOGTEN
RIJS.

Keulen, 16 Mrt. vm. 11 u. (Gewone hoogte 38.80; 39.13 M
-r N.A.P.,

3,28

M. boven

nui,

val 0.16 M.
Waldshut, 16 Mrt. 2.02 M., val 0.00 M.

Kehl, 16 Mrt. 2.30 M., vai 0.02 M.

Caub,

16 Mrt. 2.24 M., val 0.11 M.
Mannheim, 16 Mrt- 3.21 M., val 0.10 M.
Ruhrort, 16 Mrt. 2.86 M., val 0.07 M.
LobitlL 15 Mrt. vm. 8

u„

12.12 M., was 0.03 M.Arnhem 16 Mrt. vm. 8 u. (gewoae hoogte 8.08)' 984 M 4-K....]'., was 0.02 M. Wind NW. Bewolkt. ' '
Wageningen 16 Mrt. (Gewone hoogte 7.78) 7.90 M , was0.02,M. Wind ZO. Bewolkt. ■

Uireclit 16 Mrt

Pei,schaal

aan de Weerdslnis benedenziido
tYechtkant) 0.00 M. — N.A.P., was 0.07 M., aan de bovenzode
'JRijnkantj 0.61 M. -f- N.A.P.. was 0.06 M. ' "

WAAL.
WAAL.

Tiel. 16 Mrt. vm. 7u. Kijkspeilschaal 6.12 M. 4- NA P

fcas

0.06 M. ' ' "'Zaltbommel- 16 Mrt. vm. 8 u. 3.82 M. -j-N.A.P,. wasO.o2M
Herwijnen, 15 Mrt. 2.62 M., was 0.04 M. Wind NO.'

LEK.
/ Culemborg 16 Mrt. 3.61 M. -j-N.A.P., waso.o3M. Wind NO
I Vianen 16 Mrt. Stand Lek 2.60 M. + N.A.P.,was 005 M
■Stand Merwedekanaai 1.10 M. 4- N.A.P., wi, 0.00 M.
" Vreeswijk. 16 Mrt. (Gewone hoogte 2,32) 2.48 M. -. NA PA.38 M. onder N.A.P., val 0.01 M. T '

IJSEL.
' Westervoort. 15 Mrt. 10.12 M. -f N.A.P., was 004 MZutphen. 16 Mrt. 5.70 M. + N.A.P., val O.üi M. ' WindIS. Mist.

Deventer 16 Mrt. 4.22 M., va! 0.01 M. Wind NW Helder
Katerveer 16 Mrt. 1.33 M. -f. N.A.P., was 0.02 M. WindO. Mooi weder.
Kampen, 16 Mrt., vm. 8 u. 0.34

M,

4. N.A.P., was 0 02 MWind N. Mooi weder.
MERWEDE.
MEEWEDE.

Gorinchem, 16 Mrt., vm. Bu. 1.45 M. 4- N.A.P was 050H. Wmd N.

MAAS.

.Maastricht, 16 Mrt., vm. 8 u. (Gewone hoogte 42 10) 43 05M., val 0.09 M. Wind NO. He.dar.Roermond, 16 Mrt. Maasbrug 16.57M.-f-N.A.P., va!o 07Mj Venlo, 16 Mrt. 12.05 M. + N.A.P.
I 's-Bosch, 16 Mrt. 3.70 M. + N.A.P., val 0.05 M. Wind NMoed weder.__

(__\\vP?lt?"-*Ve9l>-*i l° Mrt. Stand 7.08 M. Fr N.A.P,, was

NIEUWE MAASMOND.
Raamsdonk, 15 Mrt. Pei schaal Keizers-eer vm. 8 u, 71 +-

Hoog ater nm. 6.— u. 119 -f- Laagwater nm, I.— u. 48 —N.A.P. Wind N.

Waterstand lü Mrt. Kanaalwater vm. ê uur 42 cM. — Idem
nam. 2 unr 42 c.U. — Am-ue wator nam, 2 uur 42 cM. —Stadsw&ter nam. 2 uur 42 c.M. N.A.P.

Zuiderzee vm. 8 uur 21

—,

nam. 12 uur 2 + N.A.P.

UITLOTERGEN.
Leening Brnssol (1886)

Trekking van 15 Maart.
Getrokken series, ieder van 25 stuks:

310 17270 30306 43651 58781 68C75 78G80 95459
421 .0628 3062i 40579 59192 68361 80971 97934
871 21902 31997 47124 00427 6%9t 84805 98975

2.J37 21904 32339 47659 60753 71061 88056 102266
.'Si7L 23569 34152 48177 61320 71859 90155 102671
5128 23G93 35299 48488 61693 72010 91763 108599
6222 24648 .7166 51620 64190 73789 92656 109952
8903 25734 37712 55270 65047 7-1382 93134 110883
9485 27.67 37981 55419 65219 75773 94907 114430

11048 27280 38,91 56333 65490 76133 95308 112455
13304 27511 38845 57494 65733 76219 95384 1114:63
15985 29987 41485 57606 65993 76874

Serie 871 No. 17 fr. 30000, s. 109952 n. 1 fr. 2000,
s. 1727Ua. 5 fr. 1000, s. 37106 a. 20 fr. 500, s. 110883
n. 10 fr. 500.

fr. 150 voor: Serie 424 No. 1, s. 2337 n. 2, s. 5128
n. 7, s. 15985 n. 11.s. 21902 n. 6, s. 23569 n. 3ea 7, s.
29987 ii. 17, s. 371UJ a. 5, s. 4=177 n. 18, s. 57606 n.
11, s. 58781 a. 8, s. 64090 a. 2 en 5, s. 90455 n. 15 en
22, s. 95381 n. 19 ca 25, s. 97931 n. 2, s. 114263 a. 4.

De andere nummers der series fr. 110.
Uitbetaling 2 Januari 1905.

MARKT- EN HANDELSBERICHTEN.

LONDEN, 15 Mrt. (2e dep.) Suiker, huwe met
gecrist. en gerafï. vast, gecrist. en Holl. (Jrushed
Amst. No. 1 kalm, beet- prijsh.

Beetwortel-Suiker Mrt.-lev.

Fc/3,;.

Lijnolie 16/71 a

—/—,

Mei/Aug. 16/7|— a —/—i,
te Huil 11/—, Mrt./April

—/-,

Mei/Aug. —/—.
ï'in-Straits £ 126.-.—, dito per 3 mnd. £ 125.17.6
Aoper-Chili £ 67.5.—, dito per 3 mnd. £ 56.2.6-.
Zink en Lood onveranderd.
LIVERPOOL, 16 Mrt. Katoen. Verkocht 6000 bn.,

invoer 1000 bn. Stemming kalm.
PETERSBURG, 15 Mrt. Talk -.— a

—.—,

lev. —.—
Tarwe -.—, Rogge 7.70, Haver 6.80 a —.—, Hennep
—.—, Lijnzaad —.—, alles loco.

BERLIJN, 16 Mrt. (Graanmarkt.) Rogge: Mei 137.25,
Juh 141.50, Sept. 143.—.

Raapolie : Mei 45.50, Oct. 46.50.
Tarwe: Mei 177.75, Juli 178.75.
BERLIJN, 16 Mrt. (Slotkoersen.) Rogge' Mei 136.50,

Juli 140.75, Sept. 142.50.
Raapolie: Mei 45.20, Oct. 46.30.
tarwe: Mei 177.50, Juli 178.50.
Spiritus: Loco —.—.

Wissel: Amsterdam 2 mnd. —.—, ditokort—.— RM
BREMEN, 16 Mrt. Reuzel kalm, do. Wilcox 381,

do. Armour 38|, do. Cudahy 39- a —■, do. Choice
Grocery 39- a —, do. White label 39- a —. Spek
prijsh. Koffie prijsh.

KEULtiN, 16 Mrt. Raapolie: dad. M, 61.—, Mei
M, 49.50 per 100 Kg.

Kojfie. De afloop der veiling, getaxeerd naar den
basis van 30|- et. voor goed ordinair Java, liep af
tot ca. IJ et, onder tax. Ook voor de andere soorten
deelden enkele in deze verlaging. Zoo liepen bleeke
Preanger IJ a 3| et., Tagal grootendeels 3iJ a 4 et.
en een nummer Menado 2| et. beneden tax. Java
Wiß werd gedaan tot 5 et. beneden en £- et. bovea

'tax. Bruiae Preanger Jiep 2 a 2J et. eea aummer.
Menado 6|- en enkele nummers Tagat 5 et. en de
Liberia Ja IJ et. boventaxatie. He dalingderSantos
prijzen sedert de Januari veiliag ca 't aaabod bijparticulieren van stoomende dispombelepartijen schij-
nen niet .zonder invloed op deze afloop geweest te
zijn. De 442 bn. ïaaaw Meaado, 339 Da. Menado,
633 ba. Macasser, 50 bn. Padang ca 16 bn. Sumatraia naveiling aangeboden, werdea, behalve 268 ba.
diverse soorten, afgedaan tot ca. taxatie a 2 et.
daaronder.

De geveilde 8560 bn. Saatos, ex zeilschip Heroen,
werdea slechts gedeeltelijk verkocht tot 1 a % et.
oader taxatie.

Tabak. Bij vervroegde inschrijving werdea verkocht
412 pn.

Sumatra,

merk Dcli Laagkt Tab Mij/St. Cyr
Dcli, tot geheimen prijs.

Drogerijen. Bij inschrijving afgedaan 199 colli ca.32,300 Kg. Batavia, 4 colli ca. 1100Kg. zwarte Su-
matra Gom Damar. Onverkocht blevea 319 colli ca.
20,550 Kg. Batavia Gom Damar.

Op 22 dezer komea bij inschrijving ter markt 377
pn. ca. 10,340Kg. Padang Cassia Vera en 2 kn. in-
houdende 263 stuks 0.-lnd. Vogelhuiden.

Amsterdam, 16 Maart. Koffie.
Middagnoteering: öantos- Maart 194, April 19J,

Mei 19.i, jum __y±_ j______ 19i( Au„ 1£)s Sept> j§a Qc__

19-*-,

Nov. 20-, Dec. 20$. Jaa. —, Febr. — et.
Stemming kalm. Omzet 500 balen.

Koifte-telegrammen van F. Metz & 00., Havre (Serie
& Van Hoik):

Mrt. Mei Juli Sept.
10,9 391 401- V m 41]- V.12.8 39* 40| 40| 41* V.Ontvangsten; 4,000 bn. liio, 8,000 bn. Santos.

Suiker op termijn; Maart 9 31/32, April 10

-/32,

Mei 10 3<3_. Juni 105/32, Juli'lo 8/32, Aug. 101132,
Sept. 1012/32, Oct. 108/32," Nov. 10 9/32, Uec.
1012/32, Oct./Dec. 10 9/32, Jan.

1016/32,

Febr. 1020/32,
Jan./Maart 1019,32. Stemmingprijsh. Omzet 1500 zn.

Peper op termijn. Zwarte Lampong in Entrepot:
Maart 29-, April 29-, Mei 28|, Juni 28J, Juh 29-,
Aug. 29|, Sept. 291, Ctet. 29|, Nov. 291, Deo. 29A, Jan.—, Febr. —. .Stemming kalm. Omzet — balen.

Kruidnagelen. Noteering op termiin: Zauzibar inEntrepot: Maart 4IJ, Aprü _I§, Mei 41| Juni 41f,
Juli 41J, Aug.

41*,

Sept. 41i Oct. 41i, Nov. 38J,Dec. 38-, Jan, —, Febr. —. Stemming kalm. Omzet— matten»
Katoen op termijn (Noteering der AmsterdamscheKatoeu-Makelaars-Vereeniging) N.O.L.M. Maart 46.80,

Maart/April 46.80, April/Mei 46.80, Mei/Juni 46 80Juni/Juli 46.80, Juli/Aug. 46.80, Aug./Sept. 46.80,Sept./Oct. 41.—, Oct./Nov. 38.90, Nov./Dec. 38 30.Stemming flauw.
Noteering van Marinus Weijerman. Raapolie vlie-ge-. -, .^. d_D,Jao-3D t>er 100 Kg. ’24?-, 24_, I°. Mei’231, I°. Sept./Dec. ’231, 23. 2

Lijnolie vliegend van dea molen per 100 Ke.’lB, 17J, I°. April

’m,

17|, 17|, 1». lilei /17|, I°.
Juni Aug. fUi, 171, _7|, 1». Sept./Dec. f 11%, I°.Jaa./Mei ’1 li.

De prijzea der Aardappelea warea heden als volgt:
Friesche Dokkuminer Jammen ’3.— a 3.75, dito
Borgers .3.75 a 4.—, dito Franeker Jammen ’3.— a
3.75, dito Blauwe ’3— a 3.75, Zeeuwsche Bonte
’5.10 a 5.20, dito Blauwe ’4.60 a 4.75, Geld. Blauwe
/'4.40 a 4.50, Pruisische Hamburgers ’s.— a 5.25,
Duitsche Boode ’2.60 a 3.—, Westlandscke Zaad
’5.50 a 7.— per Hl., aieuwe Malta, 8|- a liet.perKg.

Ter Veemarkt waren aanvoer en prijzen als volgt:
163 vette Kalveren le qual. ’1.02 a-, 2e qual. ’O.BB,
3e qual. ’0.78 per Kg.; —Graskalveren ’—.-a—.-,
170 nuchtere Kalveren ’6.—a13.—, - Schapen ’—a—, - Lammeren’ -.— a —.—

;

451 vette Varkens
S3a 35 et.. itijnkanters 37 a 39 et., — Over-
zeesche 35 a36 et. per Kg.} — Biggen ’-.— a -.—,- Paard, — Veulens /— a —.

Schiedam, 16Maart. Noteering Makelaars ’ 9.—Jenever ’l3.—- Beursoommissie f 8.50, -—, Steml

Amsterdam, 15 Maart.

ming vast. Ruwe Spiritus ’ 8-, , Spoeling-
Commissie fl 20.

Woerden, 16 Maart. Op de Vee- en Varkeasmarkt
besteedde men voor Melkkoeien ’l9O a

—,

Stieren
’_-a —, Vaarzen ’—.— a —.—, Graskalveren

’—.— a—, -— Schapen ’—.— a —.

—,

Lammeren
(db —) ’—.— a —.—, Varkens ’l7 a 25.—, Biggen
’4.— a -.— per stuk.

Os, 16 Mrt. Ter Veemarkt waren aangevoerd: 88
hnnderen, 190 Varkens en 914 Biggen. _r werd be-
steed voor: Kalfkoeien ’l5O a 2..5, vette Itunderea
30- a 53- et.. Varkens voor de esportslachtenjen
23- a 25- et., gewone vette Varkens 23- a 24- et.
per h Kg. Biggen golden ’7.— a 9.50. Weivee ’B5
a 135 per stuk. De handel was zeer levendig.

Kaas en Boter.
Woerden, 16 Maart. Ue aanvoerop de Kaasmarkt

bestond heden uit 2 partijea. ilea besteedde voor
Gouüsche haas le soort f—.— a —.—, Ze soort
/23.— a 23.50, zwaardere f—.— a —.—; Kdammer,
le soort f—.— a—.— ;_e soort/—.— ; Derby ’—.—
a —.— per 50 lig.

's-Hertogenbosch, 15 Mrt. Kedea ter Botermija
voor coöperatieve labriekeu aangevoerd 15920 Kg.,
hoogste prijs ’1.21, laagste prijs ’l.lO, middelprijs
/l.iö per hg.

Visch.
Rotterdam, 16 Maart. Heilbot ’ 3.40 a 6.30,

Kabeljauw 55 a 95 et., üuilen 40 et., Schol 33 a 40
et. p. stuk. Handschol f 7.6 J a 7.90, Stortschol

’ 3.10 a ’ 5.—, schelvisch ’ 3.90 a 4.50, Wijting

’ 2.10, per mand. Verscüe Bokking /'4 a 4.20 p. st.

Handelsberichtenvan Grebe &Co.
SI o tn o teering.

New-York. 11Mrt. 12Mrt. 14Mrfc. 15Mrt.
Katoeu Maart 16.16 16.30 16.05 16.02

April 16.23 16.36 16.11 16.06
Mei 16.46 16.61 16.35 16.32
Juui 16.45 16.58 16.34 16.33
Juli 16.46 16.62 _6.37 16.35
Augustus 1586 15.98 15.78 15.76
September 13.85 13.92 13.85 13.65
October 12.87 12.91 12.85 12.86
November 12.61 12.65 12.58 12.62
December 12.55 12.62 12.54 12.58

Tarwe Maart
Mei' 99% 99& 101% 102%
Juli 96)_ 97— 97^' 98%Augustus
September 88}^ 88% 89% 89%

Mai3 Maart
Mei' 68% 58% 59— 59%
Juli 56— 56)4 57— 67—
September

Chicago.
X ar w e Maart _— —

Mei_ 96— 96-^ 9T— 9%
Juli 90% 91% 91% 93-
September 85% 86)4 86>£ 86%Mais Maart 50X 51 % 51 % 5t%April —'—Mei_ 53— 54% 54— 54%Juni

uli 61— 51% 51% 52^eptember 50% 50% 51— bl__
Chicago.
_.tjn_aad Loco 109- 109.— 110— 110—

Mei 111— 111.— 112— 112—Dulnth.
Lijnzaad Loco 115% 116.— 115% 115y.

Mei 117^ 118.— 117% 117%Juli 118% 119>£ 119— 119—

VERVOLG NIEUWSTIJDINGEN.
De Koningin ca de Prins, met Her-

togin Maria Aatoinette vaa Meekleaburg, zoomede
doKoningia-Moeder ca de Prinsessen van Beatheim,
hebben Dinsdagavond een Wagner-uitvoering ia het
Gebouw ycpf Kunsten esa Wetenschappen bijge-
woond.

De burgemeester van 's'-Gra ven ha' ge,
Baron Van Hari.rixrna, is nog niet hersteld.

Ook zija tijdelijke veirvaager, de oudste wethouder
ia jarea, Dr. Mouton, was gisteren niet wel. Dien-
tengevolge fungeerde de joagstbeaaemdewethouder,
de Heer Simons, die ia leeftijd op dea Heer llqu-
toa volgt, als waarnemend burgemeester.

De Gemeenteraad van Alkmaar heeft
heden het voorstel van 13. en W., strekkende
tot het oprichten van een Gymnasium, met 1September a. s. — over welk voorstel in de ver-gadering van 24 Februari 1.1. de stemmen staak-
ten— aangenomen met 10 tegen 7 stemmen.

Men schrijft ons uit Utrecht:
Met ons Stedelijk Orkest ziet het er

slecht uit. Er is een tekort, zóó groot, dat zelfs
met een gemeentelijk subsidie vat tekort niet
valt te dekken. Ds volgende cijfers kunnen
den toestand duidelijk maken.

De jaarwedden der musici vereisohen f 40,000,
terwijl de inkomsten verminderen. Zoo ver-
minderde de opbrengst der contribuanten per
jaar met f 878.65, de bijdrage van Tivoli met'
f 3000, van het Collegium Musicum Ultra-jec-
tinum" met f 2000.

Alle moeite, aangewend om door buiten-
steedscho concerten, volks- en Beethoven-avon-den de kas wat te vullen, heeft tot geen
grooter resultaat geleid, dan dat het orkest
met kunst en vliegwerk is staande gehouden.

En tot Mei 1905 loopt nog het 'contract
met Tivoli. Zal dat worden verlengd.'

Intusschen, het tekort is ruim f°Booo, zoo-dat het bestuur zich heeft gewend .ot het Ge-
meentebestuur met verzoek Hot subsidie te ver-hoogen met f 4000. Hierdoor is het tekort
niet gedekt, maar men zal trachten het ont-brekende (pi. m. f 5000) door concerten in an-dere plaatsen te winnen.

Welke de toekomst van het orkest ook zij,
te hopen is het, dat de ïtaad die som toestaat-,
opdat althans het orkest tot Mei 1905 gehand-
haafd kan worden en inmiddels naar andere
practische middelen worde omgezien.

In Haardena's omstreken zijn debloembollenkweekers druk bezig jnet het ont-dekken van de velden. De bloembollen komen
goed voor den dag, maar op den bloei kan
niot. vóór .ongeveer half April gerekend worden

De' ..Maatschappij tot exploitatie1 vaa onroe-rende goederen Kegeatsssclaaa," ta 's-Gravenhage,keert over het jaar 1903. aaa aandeelhouders t>
percent dividend uit.

Tot commissarissen werdea herkozen de heerenD,

O,

Kirchner. en T. J. Nuiiema.

TWEEDE KAMER.

Interpellatie-Drucker.
Zitting van Woensdag.

D© Heer unieker interpeileerde over het
ontslag van den leeraar Lindeman. Vooraf
stelde hij de volg enne twee vragen:

10. Vvas net den Minister bekend, to-eu
Z. Lxc. op 13 Maart 1003 aan dan Inspecteur
van het Middelbaar Onderwijs de in de sculd_wj
vernielde opdracht verstrekt, dao de Jeeraaj;
Lindeman te (jc»_da was opgetreden voor het
Centraal Comité vau Verweer ais spreker:

1

woord van üch Mini,
arnOtenoren v,

overleg met zijn amblgeoogl
UB il ill i - 66r va.ü \i aier S C Sta I

lieer i>c. Mare! Uycj.-, aotv; dat
■ui de Begeer .

;i;ic J^mdi.-iuaii i

-en, ttim.i.v liiet, da.;.' luj yoór Jtct Lumiié
vau Verweer ais lasthebber ws

■

i: iiigeu tón aai

I .;

gdrjietde an Uuuieniajid-
:i en van Just la* a^'no m

ji,; In Oimcerpt door hom was ppgéinaakt.
Ito Heer Oxücker ving. na dit antwoord

aar». Hij stelde voorop dac
oige vraag vooc hem in etëac was: uw

oordeeien ovai d at-iegeler» I
iiaar iwuieidüjg. van Uej daoen vau d«
Liudc-tnan,

In cio eerste plaats hield de interpellant'
vol, tegenover der? ifiai: o| Liudjinaa
wel degelijk straf, en wêl de (.

is 1/oege.pasfc. Wai aangaaadJa
opmerstj is slechts woord* ■

Leman's haadeüngen beslist
af. Diens woorden, oordeelde sj
loos, " tioorüjfc

;

maar
vaardigen niet. den maatregel tegenover h;m.
genomen.

Ook keurde spreker af Let optreden van
Lindeman voor bel l ran Verweer;
ook dit rechtvaardigt toepassing van
do zeldze . E van
verbanning uio Bijl. De Reg
zich er boe moeten bepalen Lindeman te her-
inneren aan zijne plichten, hem vermanen ol
berispen. Discipflinbare straf zou op hare p

'ijn,
ms constateerde- de interpellant, dat

de Regeering vooraf had kunnen weten, dat
Lindeman voor hei van Verweer zou
optreden. Daarom critiseerde spreker te meel-
de daarna door den Minister met Lindeman
gevoerde co i-respon:.- welke hij ©enig in
de geschiedenis aohtl .-.

De Gemeenteraad van Busf.
bij hei -briek

" besloten deö gasprij? te verlagen vaa
10 op b c

Voor

■

■■ : fiolen tot, invoering van Zon.
rust o-p die fabriek. Reu v.: Gering
van hei, dtreplósgaaaljélsjßl werd met 9 tegen ;{

sLermnea verworpen.
Aan do afd. Naalden—Bussurn en Omstreken der

Nedfirl, Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde
werd, op haar verzoek om steun voor de ie hou-
den i. ;'mg, een subsidie van f 200, be-
nevens i 60 vc ■.■" staan.

In do Woensdag gen oudenG emeent e-
raadszilting vanWatergraafsmeerkwam o. a. in behan-
deling een voorstel van den Heer Fiecher, omB. en W.
uit te noodigen met de Bouwgrond-Maatschappij
»Linaaeuspark« in nader overleg te treden over het
overnemen van hare licht- en waterfabn'eken, in
welk voorstel lag opgesloten het denkbeeld om de
levering van gas en water van gemeentewegete
doen geschieden.

Naar aanleiding hiervan ontstond een vrij heftige
en persoonlijke discussie, waarin de Heer Fischer tut
de fraetie-.VIr. Coninek Westenberg, die het bestreed,

rarsrjjt richtte, dat deze fractie zich tot taak
scheen te stellen een spaak ia ;t vriel te steken waar
het betreft voor de gemeente belangrijke voute
en plannen.

Ten slotte staakten over de verschillende voorstel-
len, die in verband met deze zaak gedaan waren, de
stemmen, zoodat men niet tot een resultaatkwam.
Aan het slot van de ïittiag echter verklaarde de
Heer Coninek Westenberg, net lidmaatschap
van deu Baad neerlegdeen op zijn voorbeeld deed
dit ook de Heer Potviiet.

Mr. Coninek Westenberg verklaarde o. a., dat hij,
nooit het ambt van lid van den Baad van Water-
graafsmeer zou hebben aanvaard, als hij vooruit ge-
weten had met welke personen en toestanden het
hem in aanraking zou brengen.

De Heer Bleyerveensprak zijn leedwezen uit over
het besluit der beide heeren, dat hij een voor de
gemeente zwaren slag noemde.

In het Rijn s e h i p »ü/ ono p o l e", se h: p-
per A. van Kessel, liggende te Rotterdam naast
het. stoomschip «Star!;'/<’' aan de saieitjeekade
up ïenenoord, is brand oatsi

Het schip was geladen met balen jute; een
werkman had het ongeluk met een brandende
petroleumlamp te struikelen, waardoor de jute
vlam vatte. In een oogwenk sloegen de vlam-
men uit het grootruim en gaven dea brand een
dreigend aanzien.

Drie drijvende stoombrandspuiten werden on-
middellijk in werking gesteld, nadat het schip
jrerhaald was naar het midden van de Konings-
haven. Ruim na middernacht was de brand ge-
bluscht. Het schip ligt thans aan de Parkkade,

Aanbestedingen.
Door dea architect AV. Molenbroek, te Rotter-

dam, werd Woensdag voor rekening vaa de heeren
Gebr. Hulsmga, te IJsselmoada liet bouwen vaa
een creo_cot-l«erfabriek daar tei-" plaatse oaders-hands aanbesteed.

8 inschrijvingea. Minste G-. Ke'v, te Rotterdam,
voor f 17,i00, Hoogste Slolk. te "Rotterdam, voor
f 21,543.

Aan de Universiteit te Utrecht js
met goed gevolg afgelegd het doet. esamea ia de
rechten door den Meer E. 0. I. 31.. vaa Hövell
tot Westorflier, ca het aanv. exauiea in do dier-ea delfstofkuade daar dea Heer C, H. ten. Brug-'
d^r__jhe_
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'
Heden werden wij verblijd door

de voorspoedige geboorte van een
welgeschapen flinken ZOON.

H. G. BÖMCKE.
A.

BÖMCKE—ESSINK.

Amst., 15 Maart 1901.

_\e Heer en Mevrouw FABER—
JLf

SILLERSTRÖM

geven kenais
Vaa de geboorte vaa eea ZOON.

Amsterdam, 15 Maart.

Voorspoedig bevallea van eene
DOCHTER

Vrouwe A. S. VAN TRICHT—
KETJEN.

Heerde, 13 Maart 1904. (903)
»_ ;

■____^___*__K__»_______n_2___Mra»

Heden overleed, in den ouder-
dom van 69 jaren, mijn geliefde
Echtgenoot, de Heer

C GRAFTDIJK.
Uit aller naam,

G. GRAFTDIJK—ScHEEunEE.
Heiloo, 14 Maart 1904. (923)

Heden overleed plotseling oaze
geliefde Broeder en Behuwd-
broeder,

ALBERTÜS

JACOBUS
JOHANNES

MAAS,

Inspecteur
der Directe Belastingen te
Dordrecht, ia dea ouderdom
van 44 jaren.

C. H. KNUFF—Maas.
Mr. C. F. A. KNUFF.

Amsterdam, 14 Maart 1904.

Hedea overleed te Baara, tea 1
huize vaa harea Zwager, dea
Heer B.

JANSEN,

oaze geliefde
Taate. Mejuffrouw

BERENDINA

SJOENIS,

in den ouderdom van 74 jaar.
W. M. G. VAN DE KuPPEL.
M. G. W. VAN DE KOPPEL.
A. VAN DE KOPPEL.
's-Graveland, 13 Maart 1904.

«11l■■■-l'llH—H—llll11 ■■■lillll-IH-»

Heden overleed, na een kort-
stondige ongesteldheid, onze
waarde Vader enBehuwdvader,
de Heer K. VAN DIJK, ia den
ouderdom vau ruim 82 jarea.

. F. W. VAN DUK,
J. VAN DIJK—

Krenitee.
Haarlem, 14 Maart 1904.

Hedea overleed onze geliefde
Echtgenoot en zorgzame Vader

OTTO HENDRIK KILSDONK,
in leven Makelaar alhier, in den
ouderdom van ruim 75 jaren.

Amsterdam, 3 Maart 1904.
Wed. OTTO H.KILSDONK—

MESTJE.
OTTO H. TH. KILSDONK.

Samarang.
Eenige kennisgeving.

(Wegens buitenlandsche betrek-
kingen eerst heden geplaatst).

Heden overleed tot oaze diepe
droefheid aa eene kortstondige
ongesteldheid, in den ouderdom
van 65 jaar, onze geliefdeEcht-
genoot, Vader en aanstaande

Schoonvader,

de HoogEdelGe-
strenge Heer,

deHeer J. G. J.PARAVICINI
DI

CAPELLI,

Gep. Luit.-Kol., Magazijn-
meester derArtillerie.

W. A. PARAVICINI DI
CAPELLI—BAKKER.

J. M. B. PARAVICINI DI
CAPELLI.

A. C. PARAVICINI DI
CAPELLI.

C. G. J. PARAVICINI DI
CAPELLI.

W. VAN DEN BERG.
B.

VIËTOR.

(888)
Hilversum, 14 Maart 1904.

Heden overleed te Amersfoort
onze geliefde Broeder ca Oom,
de Heer

MARCDS JAN BOUMAN,
Emeritus Predikant,

in den ouderdom van ruim
76 jaren. (890)

L. W. BODMAN.
Mr. H. H. EVERTS.

ffi,! 13MMrtl91t'
Eenige en algemeene kennisgeving.

Heden overleed na een smar-
telijk lijden vaa zes dagen mijn
geliefdeEchtgenoot, de Heer

ARIEN

KOEMAN,

in den ouderdom van ruim 33
jaren, mij nalatende zes Kinde-
ren te jong om het zware ver-
lies te beseffen. (891)
Medenamenswederzijdschefamilie,

Wed. A. KOEMAN—NOBEL.
Wester-Blokker, 13Maart 1904.

Heden overleed in den ouder-
dom van 78 jaar oaze Zaster en
Tante, Mevrouw
MARIA JOHANNA

PAPmEAÜ,

Weduwe van den Heer
Jacob Klaasbe Salm.

Haarlem, 13 Maart 19C4.
PE'I'RONELLA

PAPINEAÜ.

Amsterdam:
N. SALM.
A. SALM—Melchbbs.

Medenamens verderefamilieleden.

Voor de vele bewijzen van deel-
neming ontvangenbij het over-

lijden onzer geliefde Behuwdzuster
en Tante, M«vr. de Wed.
D. UYTENBOGAART-CLEMENS,

betuigen wij mede nameas verdere
familie onzen oprechten dank.

J. J. BENNEB.
JOH. P. O. BENNER.

Amsterdam, 16 Maart 1904.

Voor de vele bllijken van deel-
neming, ondervoadea bij het

overlijdea vaa mijn innig gelief-
den

Ëchtaenoot,

PETER VAN

LÜTTERVELT,

betui" ik mijn hartelijken dank.
Wed. P. VAN

LÜTTERVELT—

Den Haetog.
Kesteren, 15 Maart 1904.

Voor de vele bewijzen van deel-
neming, ondervoadea bij het

overlijden van oaze Moeder en
Behuwdmoeder, betuigen wij bij
dezen onzen weigemeenden dank.

Namens de Familie.
J. D. ONDERWATER.

Heemstede, 15 Maart 1904. (.918)

Voor de vele bewijzen vaa deel-
aemiag, oadervoadea bij het

overlijden ' van onze innig geliefde
Moeder, Behuwd-, Groot- en Over-
grootmoeder,Me] uffrouwTRIJNTJE

SCHUIJT,

Weduwe van den Heer
G. Claij, betuigen wij onze harte-
lijken dank.

Uit aller naam,
A. ZIJP Cz.
M. ZIJP—Claij.

Abbekerk, 15 Maart 1904. (917)

Zie verder de Advertentiën
betreffende Familie-aange*
legenheden in hei 5e Had)

ËHetLetterk.Maandschrifti

NEDERLAND
bevat in de eerste 3 all. van H
zijn 56ea Jg. o.a. Romans en 3j
Novellen vanGr. EC. PRIEM, I
ANNA DE SAVORNIN §
LOHMAN, Mr. M.G.L.v. 1
LOGHI_M,FRANSNET- §
SCHER, HENRI VAN 1

WBRMESKERKEN,
Mevr.ERED ROMPELe.a.

De volgende afl. zullen be-
vatten: (938;

CHARLES DAÏID VAN LENNEP
Adilé-Hanoem,

Novelle uit Klein-Azië,
en voorts bijdragen van:
HENRI

BOREL,

MARIE MARK
KONING. POL DE MONT
VIRGINIE

HOVELING,

11.
HEIJERMANS. Jr., J. EIGEN-

HUIS,

M.

WAGENVOORT,

e. a.

! Prijs per Jaarg. ’ 12.50.
Uitg. LOMAN & FUNKE, te Amsterdam.

Zooeven verscheen ca is gratis
ca franco verkrijgbaar:

BA» _»TEUE7fAHB,
zrjae werking,plaats- ca Kur-
toestanden,alsookvoorschrif-
tenvoorlijders aanSuikerziekte
enhunVoedingnaardenieuwste
ervaringen samengesteld door
FRANZ SOHROEÜER, Eig. vaahet
Grand-Bètel Flora, Bad Neiienahr,

cm

AMSTERDAM. HOORN.
LEEUWARDEN.

P.vandenßrul.
Merite.

Jfieuwste genres.
Soliedste kwaliteiten.

Laagste prijzen.

1(9957)
Oorlog Japan -Rnslanl

Proefabonnement
op de Wereldkroniek vaa
af het lste Oorlogsnummer
(20 Febr.) tot 1 April, 75 oeats
(luxe 95 cents). Men abonneert
zich bij den Boekh. of de üitg.
NUGH&v. DITMAR, Rotterdam^

1 ' (935)

Er biedt zichaaneen flink Krui-
deniersbediende, ruim zes

jaar in bedoeld vak werkzaam en
van de beste getuigen voorzien,
20 jaar oud, ca vrij vaamil. dienst,
liefst tusschen Amsterd. en Zutfea.
Br.

fr.,

let. T J 812, N. vjd D.

Wordt gevraagd bij H. SLOT,
te Bloemeadaal: eea bekwaam

Broodbakkersknecht.
Heeren CoifFeurs.
Terstoud gevraagd een bekwaam

BEDIENDE of aankomende.
Br. tr., No. 117, aaa STENFERT
KROESE & VAN DER ZANDE,
Boekhs. te Arnhem.

IfBMSCHEUM 32/34 PDDIK ï/lïiH Filiaal
Fabriek. |jXjDll . IVUuIl "ERSTRA*T 158

1Spiegels, Lijsten en Staalgravures.
[ Opnieuw vergulden van Spiegels en Lijsten.^)

Op hetKantoorvan eenDeurwaar-
der hier wordt een Jongste

Bediende gevraagd. Volledige
bekendheid Hollandsche taal en
goedschrift hoofdvereischte. Briev.
lett. K 88. A/h Alg. Adv.-Bureau
ROUMA &

Co.,

Heerengracht 226.

Jongste Bediende.
Een liinke Jongen,netjes schrij-

vende, kan op een druk Handels-
kantoor geplaatst worden. Zij, die
reeds op een kantoor werkzaam
waren, hebben de voorkeur.
Br.

fr.,

lett. O E 808, N. v.a.D.

Zoo spoedig mogelijk gevraagd
een Slagersleerlmg, niet se-

neden de 16 jaar, met kost en ia-
woning. Adres letterG, Boekhand.
H. M. HEEK, Maarssen.

Op een Assurantiekaatoor wordt
gevraagd, om direct ia dieast te
treden, een

Jongste Bediende,
goed kunnende Schrijveu en Reke-
aea ca tenminste eenigszins met
Duitsch bekend.

Brieven onder motto Assurantie,
in te zenden aan den Kantoor-
boekh. BLIKMAN &

SARTORIUS,

Rokin 17.

H.H. Banketbakkers.
1 April of eerder gevraagd een

alleszins bekwaam

fcersie Bediende.
Zonder goede getuigen voorzien-
onnoodig zich aan te melden. Br.
fr., lett. R D, Alg. Adv.-Bur. A. DE
LA MAR Azn., Amsterdam.

Met 1 Mei wordea bh liberale
Israëlieten twee Meisjes ge-

vraagd, de eene voor koken en
werken 120 gulden loon, de tweede
voor werken en eenig verstelnaaien
110 gulden loon. Fr. Brieven, bij
den Boekh. E. VAN DER VECHT,
Marnixstraat 372, onder lettersIZ.

Juffr., Akten Teekenen, N. enFr.
Handw. z. z. g, belast met

werkzaamh. v. degelijke firma. Fr.
br. lett. K, aan Em. QOERIDO,
Boekh. Amsterdam.

Een Wed., 42 jaar, P.

G.,

met
grooten zooa, zoekt plaatsing

als Huishoudster. Salaris geea
vereisehte,docli wel aaagen. behan-
deling.Br. fr.,l. G T 732, N.v.d.D.

"MeïÖlleenT"
Gevraagd tegea Mei te Amster-

dam, omtrek Wülemsparkweg, ia
een stil gezin met één klein kindje,
als Meid-Alleen, een eenvoudig

MEISJE,

liefst uit Amst., die zelf-
standig netjes kan werken. Eenige
kennis van koken strekt tot aan-
beveling. Muts dragea verlangd.

Aanvangshuur ’ 90. Wasch vrij.
Br.

fr.,

lett. H ÏJ 802, N. v. d. D.

Keukenmeid.
Gevraagd tegen Mei eenknappe

Keukenmeid, P. G., geneigdook
Huiswerk te verrichten. Goed loon,
goede behaadeliag. Goede getuige-
aissea vereiseht. Adres ia persooa,
Weieringschans 106, 's avonds na
8 of 's morgens vóór 12 uur.

5: DAMES.
Mej. VISSER. Beerenstraat 15,

heeft Nette Meisjes, met g. get. '"ATTENTIETvTpT ,
Dames vaa moderae ontwikke-

ling en aiet tegevorderdealeeftijd,
die zich op gemakkelijke wijze vaa 1
positie wenschen te voorzien,wen- '
den zich tot het Internationaal
Betrekking en

informatiebureau,

Amstelveld 17, Amsterdam, HH.
Direct. Oppeemann,Pbuschen&<jo.

Gevr. 1 Mei, bij '2 Kiaderen, een
zeer net

R. C. Burgermeisje
(geen Juffr.). Uitv. br. met opg.
v. betr. enz. lett., O 327, KOOY-
KER's Boekh. Leiden.

Burgermeisje b. z. a. tegen 1 Mei
als Keuken-, Tweede-,

MeidAlleen of Huishoudster,
30 j. Goed koken, strijken, naaien,
aetjes werken. Uitst. inf. Br.

fr.,

No. 118. aanSTENFERT KROESE &
VANDER ZANDE, Bkhs. te Arnhem.

Eene Onderwijzeres (L. O.) met
akte N. Handw.wenscht eene

haar passende betrekking, op
welk gebiedook. Zij wil overalheen.
Br.

fr.,

lett. R G 810, N. v.d.D.

Twee nette Juffrouwen
z. z. g. gepl. als Conciërge of iets
dergeï., vz. vaa flinkenWaakhond.
Br.

fr.,

lett. T S 731, N.v.d.D.

Ia een Banketbakkerij te Rotter-
dam wordt tegea 1 April eeae

Winkeljufrouw
gevraagd. Brievea met opgaaf
vaalaatste betrekkiag, onder lett.
H 200, aan C. A. TERNEEEN,
Boekh. Rotterdam.

Te Huur gevr. 1 Mei, voor kl.
gez. z. k., Vrij Bovenhuis

of met 1 buur: bij voork. omtrek
Rijks-Museum. Huurpr. ’250a ’3OO.
Niet ongea. met iernaad samen te
h. Franco br., lett. E P, BONDAs
Boekh., N. Spiegelstraat 72.

TE HUUR in 't Gooi eene

VILLA
met Koetshuis en

Stal,

grooten
Bloem- en Moestuin, waarvan de
daaraan nog verschuldigde twee
jaren huur, wegensfamilie-omstan-
digheden, tegen verminderden prijs
wordt aangeboden. Frc. briev.,
lett. J 187, Boekh. PULL TER
GUNNE, Apeldoorm .

Te Huur!
Johannes Verhulststraat 11,

UeiitMiciiliiiis met Tuin.
Huurprijs ’ 600. Bezicht. Zaterd.
en Maand. 2—4 uur. Te bevr. bij
de Maatsch.pij. «Nederland», t. e.
v. o. g. Kerkstraat 393.

Te Baarn wordt met Mei ge-
vraagd eeae bekwame Keu-

kenmeid, P. G., bekead fijaere
keuken. Loon ’ 150 met opslag ;
gewend eenig huiswerk te verrich-
ten. Brieven met opgave van laat-
ste betrekking, fr. lett. NDBO7,
Nieuws v. d. Dag.

Gevraagd op een Exportkantoor
eea aette Juiïronw, bekeadmetSteaograt'ie ca Typewriting en moderne
talen. Aanvang-salaris/ 300. Tevens een jongsteBediende, salaris 1 100
per iaar. Aan hetzelfde adres eene gebruikteSchrijfmachine teKoop
gevraagd. Br., lett. K 83, a/h Alg. Adv.-Bur.

ROÜMA

& Co.,Amsterdam.

BORGTOCHT-VERZEKERING.
Verzekering -Maatschappij „BAT O",

gevestigd te Amsterdam.
I°. Verzekert Borgtochten voor Rekenplichtige Personen.
2°. Staat Borg tegenover Crediet- en Voorschotbanken. (940)

Roomboterfabrikanten.
Een Agent, die met de soliedste Grossiers en Winkeliers ingeregelde

relatie is, vraagt de Vertegenwoordiging van eene Fabriek,
die prima kwaliteit levert.

Br.

fr.,

lett. P Z, Alg. Adv.-Bur. A. DE LA MAR Azn., Amsterdam.

Zaak te Koop- Positie.
Een meer dan 25 jaar gevestigde, gunstig bekende ZAAK in

Tooneel- en Maskerade-Costumes en aanverwante Artike-
len welke een ruim bestaan oplevert, billijk te Koop aangeboden. De
eigenaar, is genegen gedurende hoogstens eea jaar den event. kooper
behulpzaamte zijn. Brievea fr. onder lett. F V 800, Bureau N. vjd Dag.

"In eene te Amsterdam sedert 7 jaar bestaande
flink vooruitgaande Zaak wordt voor uitbreiding,
waartoe een grooter Winkelhuis met Kantoor en
Werkplaatsen noodig is, en tot het oprichten van
Filialen, een actief

IMeweiM of een ComfflaEuitairVEHOOTpvraagt
met f4O & f50,000. Br. fr., lt. M C 806, _H. v.d. I>."

TÉ HUU Bh!
Boelof Hartstraat _fos. 148—150 en 152 en Wie.
Maesstraat 8 en 10, schuin tegenover het Concert-
gebouw, vrije dubbele Bovenhuizen enBuizen met
Bel-Etage ca Tuin, bevattende

Suite, Serre,

Balkon, 1 Kamers.
Badkamer Keuken en ruimea Kelder, Electrisch- en

Gaslicht,

Closets'enz.
1 Direct of met 1 Mei te aanvaarden.Huurprijs ’ 550 per jaar Dagelijks
, te bezichtigen van 2 tot 4 uur. Te bevragen bnF. W. TUMANN,
[ Makelaar. Lanbaaasgracht bid Reguliersgraoht 392, Telefoon 2338, J

" MSSOjVE's Ge- g|l|
21 Maart naar deFransche en

Ital. Rivièra geheel per rijtuig;
verder Noord-Italië, Florence,
Venetië enz., duur 21 dagen.

4 April naar Rome, Napels,
Sicilië, duur 30 dagea.

12 April naar Rome, Napels
en omstrekea, duur 15 dagen.

15 April naar Dalmatië een
der schoonste natuurreizen in
Europa (klimaat Zuid-Italië),
duur 25 dagen.

18 April naar de 3 Italiaan-
sche meren, duur 11 dagen.

Mea vrage de uitv. Progr., a 10
ets. per Prosrr., aan (763)

LISSONE & ZOON,
Singel 155, Amsterdam.

lersche Setter,
reu, 2H j., door vertr. aan diervr.
te Koop aangeb voor ’ 17.50.
Br.

fr.,

K 84, aan ROUMA &

Co.,

Amsterdam.

Flink Bestaan.
Billijk ter overname aaagebodea

eea goed beklante Sigarenwin-
kel. Verdieaste p.m-, ’ 15U0 per
jaar. Huur v/h huisPm. woaiug
(oamidd. nabij Dam), slechts flO
p. w. Br., lett. K 85, aan ROUMA
&.

Co.,

Heerengracht 226.

Te Koop le kl. Columbia-
HEEREN-RIJWIEL,

’37.60. 's Avonds na 6 uur, Sar-
phatipark 125, huis.

Te Koop sneeuwwit Mal-
-I»m|^ thezer Damesleeuwtje,
nniflW klein en fijn gebouwd,

Reu, 1 jaar oud, kamer-
schoon, raszuiver, ’22.50. — Mej.
BAKKER, Rlov.burgwal -8, le Et.

Te Rotterdam ter overname
aangeboden een

FLIWKE ZAAK
in Chocolade ca Suikerwer-
ken Br ond. ltt. HM R, öWART-
SLNBURG's Advert. Bur., Gouda.

Inboedel te Koop,
een rijk, modern Salonameuble-
ment, Spiegel en 2 gravures voor

’ 135, nog een met leer voor ’85,
teziea van 10 tot 5, ook Zondag.
Mevr. VREZE, le Jan v. d. Heijden-
straat 135 H. _
Wegens ziekte der vrouwen dien

tengevolgevertrek naar 't bui-
tenland ter overname aangeboden
eeneilmkegevestigdeZaakinOomes-
tibles, fijne Vleeschwaren, Gedistil-
leerd, Wijnen en Sigaren, gelegenin
een der voornaamsteGelderscheste-
den. Billijke huur met huurjaren.
Overnemingssommet inbegrip Wia-
kelgoederen, Opstand, Gereedschap-
pea, Bedrijf ca Stand, ’ 9000. Te
aanvaarden 1 April a. s.

Br. fr., lett. R E, Alg. Adv.-Bur.
A. DE LA MAR Azn.,Amsterdam.

J. J. F. F. MULLER & H.
SIEGMUND, J. J. TIM Jr.
e. a., Makelaars, zullen op
Maandag 28 Maart 1904,
ten overstaan van denNota-
ris P. A. VAN OLST, in het
Lokaal «Frascatiu, Veilen:

No. 1. In één koop, de van
ouds zeer gunstig bekende
UITSPANNINGSPLAATS

„Scliiiikeiliavea",
met geheel nieuw

Gebouw,

waarin gevestigd Café met
Vergunning, grooten Tuin,
Terrein van Vermaak en
ERVE, aan den

Aistelveeüsctawöi_.o.l_4,
tegenover den ingang van
het Vondelpark, groot

72 Aren 90 Centiaren,
met een breedte aan de
straat van ruim 65Meteren
aan de Schinkelkade van
ongeveer 122 Meter. Het
geheel is zeer geschikt tot
Exploitatie van Bouwter-
reinen.

No. 2. Een HEERENHUIS
met TUIN en ERVE, aan de

DenTexstraatNo.B
bij het tweede Wetering-
plantsoen, ter grootte van

I Are 77 Centiaren.
Bezichtiging van beide

perceelen Dinsdags en Don-
derdags van 2 tot 4 uur,
met bewijs van toegang.

J. J. F. F- MULLER &
H. SIEGMUND, J. J. TIMJr.
e. a., Makelaars, zullen op
Maandag 38 Maart 1904,
ten overstaan van denNota-
ria P. A. VAN OLST, in het
Lokaal„FRASCATI",Veüen
de onlangs geheel nieuw,
naar de eisenen des tijds
gebouwde VILLA

„Vrede Oord",
met TUIN en ERVE,op den
hoek van den
Eemnesserweg H 93a

en Wilhelminalaan, te
BAARN, ter grootte van

21 Aren, 16 Centiaren.
Bezichtiging Dinsdags en

Donderdags, van 2 tot4uur,
met bewijs van toegang.

Te Huur:
Een eerste klasse Etage-

Woning, groot tien kamers,
waarvan zeven ineenloopen-
dé; desverkiezende gemeu-
beld. Staande aan de Stad-
houderskade bij de Vondel-
straat. Aanvaarding naar
verkiezing. Informatiën b/d
Makelaars J.J F .F .MULLER
en H. SIEGMUND, alhier. J

BOON'T^ACAO,
in fraai gedecoreerdeBussen

y2 K.°. inh. ’1 —_M « « « 0.55
"/10 « « « 0.25

W. J. BOON & Comp.
(5889) WORMERVEER.

f 45 Heeren-Rijwiel,
le kl. Coventry 2 X ber., ca een
Rijw. met Dunl.b. en toebeh.
’25, Bilderdijkstraat 45.

Openbare Verkooping.
Mr. D. VAN

RIESSEN,

Notaiiste
Katwijk, zal op Woensdagen
30 Maart ca 6April 1904,des
avonds te 8 uur, te Katwijk aan
den Kija in »De Roskam«, wegens
vergevorderdea leeftijd vaa den
eigeaaarin tiet opeabaarverkoopea:

Een HUIS, waarin gedurende
tal van jaren en nog heden met
goedsucces deBrood-, Beschuit-
en Koekbakkersalfaire wordt
uitgeoefend met Erf ruimen Tuin
enz., benevens aangrezend HUIS
met grooten Kelder, Pakhuis en
Zolder. Alles staande te katwijk
aaa dea Rijn. Nadere inlichtingen
geeft genoemde Notaris. (932)

IKAM MARK THEE

__\sSfFêwïï Q 4 Warmoes-O *
AMSTERDAM.

_Telephoon No. 3459. (79)

Ï BRUNING& MUHREN, IAmsterdam.

I JAPONSTOFFEN
van af 25 cent.

STALEN ook door alle
Depots franco.

Dames uit den netten
stand,met vele

relatiën,

alsook
Winkeliers, die zich met den
verkoop onzer artikelenwillen
belasten, gelieven zichschrif-
telijk' tot het Hoofdbureau te
wenden.

Depots te Amsterdam:
Mej. R. Florisen, v. Wou-

straat 79. Mevr. Wed. Btjbau,
Ceiatuurbaan 400. Dames Gez.
Scheeae v/h Mej. Velekam,

I Overtoom 261. Mevr. Wed.
Fekkes, Hugo de Grootkade3.
Mej. H. W. Neuhaus v/d Wal,
Paardeastraat 3. Mej. Markl,
Looiersgracht 37n. Mej. ter
Beek, Willebrordusstraat 105.
Mej. Wed. J. Doornhouwer,
Oosteaburgergracht 231. Mej.
F. Slagmaa, St. Jaasstraat11
bovea. Mej. v. Leeuwen,0.-Z.
Voorburgwal 37. Mej. J. A. te

Kiefte,

Jac. v. Campenstr.66.
Mej. A. Beijl,Commelinstr.32i'

b Mej. v/dKaaij, St. Jorisstr. 6 1.
I Mej. J. G. Weegeman, Jac. v.I Campenstraat 123. Mej. v/dB Werf, Corn. Antoniusstr. 53 ■
5 huis. Gez. deLeeuw, Haarlem- m■ merdijk 18. (451) I

f Ï000
ter leen gevr. door sol. pers.,
met vaste betr. en eigenzaak. Win-
kelvoorraad __ ’2000; Polis-levens-
verz. ’ 1500. Pr. refer. v. bek. haa-
delsfirma's. Br. 1-S H 811, N.vjdD,

KAAS.
Zendt Postwissel ’2.50 of ’2.10

en Uontvangteen lekkereZoete-
melksche Kaas van 10 Poad.

Franco door het Rijk.
S. SWIERSTRA Wz.,

Heerenveen»

Nederlandsch-lndische
Tramweg-Maatschappij,

UITGELOOT zip van de 4 °/°
Leeaing, groot ’ 000,000.—, de
Obligaties genummerd:

10, 24, 90,120,161, 168,
209, 216, 264, 356, 366,
375, 494.

Deze Obligaties, mits vergezeld
van Coupon No. 32 en volgende
met den Talon, worden van 1 Juli
1904 af ii pari afgelost, ten Kaa-
tore der Amsterdamsche Bank, t«
Amsterdam. (941)

Amstebdam, 15 Maart 1904:
.PE RAAD VAN BEHEER,

N. 1 Malthusianisme.
Wed. Joz. POTIPHAR, Verlosk.

en Desk., is voorl. des Doad. te
consult. 8.-Amstel 192, bovenhuis.

Boek- en Kuastdrakkerii
v/h ROELOFFZEN,

HÜBNER

en VAN SAKTEN. Amste-dan*,
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Vijfde (laatste) Blad.
TELEGRAMMEN.

BERICHTEN VAN REUTER's COMPANY

SOFIA, 15 Maait. De Bulgaarsche Regeering

;

heeft den 13den 1.1. alle handelsverdragen op-
gezegd.

BRUSSEL, 15 Maart. De Regeering van.den
Onafhankelijken Congo-Staat zendt eene bro-
chure in het licht, die een eerste antwoord
is op fret rapport van den Heer Casemant, die
door het Engelsch gouvernement werd afgezon-
den om een onderzoek ter plaatse in te stellen
en die tot de slotsom kwam, dat. de beschul-
digingen tegen den Onafhankelijken Staat in-
gebracht, juist waren.

Ia de brochure worden punt voor punt alle
grieven van Casemant weerlegd, onder aanha-
ling van vele bewijsstukken.

LONDEN, 15 Maart. Bij het debat over de
Banvuliings-begrooting voor lerland stelde de
Afgevaardigde John Redmond eene verminde-
ring voor ten einde da aandacht t© vestigen
p-p eenige grieven.

Na een kort debat ■syerd de vermindering
aangenomen met 141 tegen 130 stemmen, onder
luid gejubel van de Oppositie en geroep van

/^Aftreden".
Op het oogenblik da.t" gestemd werd waren

■ju© liberalen en nationalisten in grooten ge-
tal© aanwezig, doch vele aanhangers van de
Regeering.waren nog niet aangekomen.

De Heer Redmond stelde mv voor het Huis
Ie verdagen, maar de Minister-President Bal-
four verzette zich Mertegen, zeggende, dat 'da
Regeering. de beslissing van het Huis aan-
vaardde.

De Afgevaardigde Witley vroeg, hoeveel ne-
derlagen de Regeering nog moest lijden eer
Zij zou aftreden, (Toejuichingen der
Oppositie.)
" Ten slotte werd de motie tot verdaging ver-
Iworpen met 171 tegen 146 stemmen, daar intus-
schen véle leden der Regeeringspartij waren
binnengekomen.

De opgewondenheid van het Huis bedaar-
de toen en het debat over de begrooting werd
.in een half leeg Huis 'hervat.

LONDEN, 15 Maart. In staatkundig© lerin-
gen is men van oordeel, dat de nederlaag
der Regeering geen ander gevolg zal hebben

' (dan een vermindering van haar politiek gezag.

PARIJS,

15 Maart. In do Kamer werden
derdebatten over het wetsontwerp tot verbod
van het geven van onderwijs door de Congre-
gaties hervat.

De Afgevaardigde Caillaux stelde in den
loop der debatten voor, een uitstel van 10 jaar
toe te staan aan dé Congregaties, welke uit-
sluitend onderwijs geven.. Minister Combes verklaarde het amende-
■iment-Caillaus niet te kunnen aanvaarden, dat
.echter niet 282 tegen 271 stemmen werd aan-
: genomen.
' Op voorstel van Minister Combes besloot
i.'klé Kamer met 297 tegen 259 mor-
gen bijeen te komen.

PARIJS, 15 Maart. In de commissie voor

Üe

begroeting heeft de Marine-Minister Ptelle-
tan verklaard, dat hij' de minderwaardige vaar-
tuigen in het Verre Oosten verving door een
eskader, bestaande uit 3 gepantserde kruisers
le klasse*, voorzien van zwaar geschut en 3
kruisers 2e klasse.

De Minister heeft besloten, eene divisie tor-
pedojagers te vormen': 4 zijto. reeds weggezonden,
2 zullen binnenkort vertrekken. Daarbij moet
gevoegd worden de „dAssas", die zeer spoedigdaar zal aankomen.

1 Het aldus samengesteld eetkader vormt een
fißesc sterke macht ter zee.

Minister Pelletan ■ verklaarde vervolgens de
Kjuaestie van de steunpunten <Jör vloot. Voor-
ïipnielijk is getracht, de haven van Biserta
te versterken. De Minister meent, da,t men de
veiligheid der kolonie moet zoeken in de mo-biele landsverdediging. Vóór hem werd daar-:
.voor niets gedaan. Toen werden jaarlijks .15
torpedobooten op stapel gezet. Hij liet er ip
één jaar 23 tot 50 bouwen.
: PARIJS, 15 Maart. Minister Pelletan zette
Verder uiteen, dat de tegenwoordige toestand
Van de vloot bevredigend is.

Het Noordzee- en . het Middellandsche Zee-
■teskader kunnen op het eerste teeken vertrek-ken. De hoeveelheid steenkolen is toereikend.

'■ Antwoordende op de beschuldiging, dat hijl
Biet verklappen van geheimen in' de hand werkt,
verklaarde de Miaister, dat hij alle documenten,
i.welke op de Marine betrekking hebben, wil
(overleggen, met uitzondering van die, welkeHde nationale verdediging, in 't bijzonder de
üonderzeesche torpedobooten, betreffen.

MELBOURMU, 15 Maart. Een wetsontwerp
[top de scheepvaart, dat weldra bij den Senaat
teal worden ingediend, bepaalt, dat Engelsche.
!schippers den Australischen kusthandel slechtsmogen drijven op voorwaarde, dat zij hetzelfdeloon betalen en /ich schikken in dezelfde ar-
beidsverhoudingen als de Australische schip-
£ers.

De buitenlandsche schippers worden niet al-leen onderworpen aan talrijke beperkende maat-
regelen, maar zij' moeten ook waarborgen ge-*ven, dat aiji de Australische loonen zullen,be-telen.

De West-Australische havens zijn van de be-
Jpalingen van dit ontwerp uitgesloten.

ÏCCëFF, 15 Maart. Een g_oep van 150 stu-öenten, meerendeels Israëlieten, veroorzaakten*>nlu_ten, deelden opruiende geschriften uit enfcöngen revolutionnaire liederen.
'Versterking van politie werd gevraagd; aan*0 studenten, op wie 50 proclamaties weixleu
gevonden, werden de kaarten ontnomen.
■ Vermoedelijk trachtten deze zelfde personen«iterdag tijdens een feestelijke bijeenkomst vanpen juridische vereeniging opstootjes te v_r-
Svekken.
I In deze bijeenkomst waren verdachte perso-Bfen, die proclamaties uitdeelden, zonder toe-gangsbewijs binnengedrongen,
i Er hadden geen arrestaties plaats.
| KAAI» LIISARD, 15 Maart. (Lloyd.) Do&.!^s^da__'', van de Holland-Amerika-lijn van**m&$PfD, F-P&& New,-Yor,k4. kwam dezen middag

Oostelijk van deze plaats voorbij, terugstoo-
mend naai- Falmouth, met beschadigden ketel
'en vergezeld van drie Falmouther slepers.

TAIMOUTH, 15 Maart. De- „Statendam"
is hier hedenavond onder eigen stoom aange-
komen.

RUSLAND EN JAPAN.
ÏTNGXOW, 15 Maart. Een vreemdeling,,uit'

Port-Arthur hier aangekomen, deelt,mede, dat
daar Zondag een kort gevecht werd geleverd.

De Russische kruiser „Diana" werd bescha-
digd.

De vijandelijke vloten wisselden 20 a 30 gra-
naat-schoten.

KEULEN, 15 Maart. Aan de „Kölnische
Zeitung" wordt nit St.-Petersburg bericht:

Een internationale financiers-jjroep heeft der
Russische Regeering aangeboden, een milliard
francs voor oorlogsdoeleinden te verschaf-
fen, onder voorwaarde, dat de terugbetaling
na den oorlog zal geschieden in den vorm
eener geconsolideerde leening. Die leeming za,l
echter slechts opgenomen worden in geval de
voor den oorlog voorhanden geldmiddelen zijn
Uitgeput, hetgeen eerst na. verloop van gerui-
men tijd het geval kan zijn.

SEOtXL, 15 Maart. De' Japansehe autori-
teiten gaven bevel, dat de dagbladcorrespon-
denten, diei'zich op het oogenblik te Ping-Vang
en Anjü bevinden, naar Seoul moeten terug-
keeren. De .uitgegeven passen worden niet lan-
ger erkend. 4'

Deze bevelen .worden van zeer veel betee-
kenis beschouwd.

De gevolgen; vaa het Japansch-Koreaanscli
verdrag doen zich reeds gevoelen. In de
administratie van iKorea zal een groote veran-
dering gebracht worden. Vele ambtenaren zul-
len worden weggezonden onder voorwendsel,
dat zij zich hebben laten omkoopen. Er zal een
einde gemaakt worden aan de barbaarschei
straffen. Het postwezen zal worden uitgebreid.
Een Japansch officier zal benoemd worden tot
raadsman bij het Koreaansche Ministerie van
Oorlog. 'De prefecten, die beschuldigd zijn de gel-
den, bestemd voor d© betaling van het graan,
door de boeren aan de Japanners geleverd,
te hebben aichtergehonden, zullen vervolgd
worden,
. Men brengt alles in gereedheid voor een
luisterrijke ontvangst van 'Markies Ito.

PARIJS, 16 Maart. Volgens den Londen-
schen correspondent van I'Echo de Paris" zijn
Engeland en Frankrijk op het punt eene over-
eenkomst te sluiten, zoo die niet al gesloten is,
waarbij zij zich, met goedkeuring hunner weder-
zijdsche bondgenooten, verplichten, aiet alleen
om niet deel te nemen aan den strijd in het
Verre Oosten, maar ook om aan elke derde Mo-
gendheid, te beletten zulks te doen.

■SnUGKOW, 15 Maart. („Daily Telegraph").
De beschieting van Port-Arthur van 10 Maart
duurde dertien uren, en meer dan 400 gra-
naten werden afgeschoten, waarvan de meeste
door de Japanners gevonden waren aan boord
van de „Mantchourije", de Russische stoom-
boot, die, gaande naar Port-Arthur, door de
Japanners met 7000 tonnen, ammunitie werd
buitgemaakt.

Het totaal verlies der Russen was 300 doo-
clen en gewonden.

Aan de Duifjes-baai wordt nu ieene nieuw©
batterij opgeworpen, samengesteld uit de ka-
nonnen der pantserschepen „Czarevitch" ca
„Retvisan".

CHEE-ETT, 15 Maart. („Daily Telegraph".).
Volgens Russische berichten werden 18 Japan-
sehe spionnen op .13 Maart in het dorp Havaa-
glim, bij Port-Arthur, gevangen genomen. Zij'
zouden gedurende het bombardement van 10
Maart door het Japansch eskader.aan wal zijn
gezet»
. De Noorwéegsche stoombooiën „Geirsted"
en „Argp", die sedert de opening der vijande-
lijkheden te Port-Arthur stil lagen, vertrok-
ken op 14 Maart t

NTU-CBTWANG,

15 iMaart. Generaal Kuro-
patkin telegrafeerde aan Generaal Stoessel, dat'
Port-Arthur moet gehouaen worden met het
tegenwoordig garnizoen.
f PORT-ARTHUR, 16 Maart.- Grootvorst Cy-
rillus is hier aangekomen,

foor mogelijk komende latere dépêches ziepag. 19.

BINNENLANDSCHNIEUWS.
— 16 Maart. —

De Heer Da Greveakop—Cai91enskjold,
zaakgelastigde vaa Dömemarkea te 's-Graveahage.,
heeft zioh weder naar Brussel begeven, alwaar hij
mede gteaccrediteerd ia.

De algemeenevergadering der ..Broe-
derschap van Caodidaat-Notairissen ia Nederland
ca zijae Koloniëa" wordt in Juli a).S'. geihoudep, ta
Nijmegen.

Het hoofdbestuur der Vereeniging
iiWestland» heeft beslotea aaa hetNederlandschLand-
houwcomité mededeeling te doen van alle opgaven,
verslagen enz. die Veereniging betreffende, teaeinde
hét Landbouw-Comité in de gelegenheid te stellen
daaruit bij ' voorkomende gelegenheden te kuunenputtea.

Het hoofdbestuur stelde voorts de regelen vast,
waarop koopliedea herkeuriag kunaea vragen, enbepaalde dat zij bq afkeuring der gekochte produk-
tea 10pet. vergoeding kunnen ontvangen,

Eene commissie — bestaande uit de heeren H. J.
Hoek, K. Wiersma en C. van Ruijvea — zal bij den
directeur-geaeraal der Posterrjea de belaagea beplei-
ten, w.lke de Westlandsche cultuur heeft bij eea
degelijke verzeading vaa fijn ooft per postpakket.

Óp

initiatief vaa de Hil vörsnms che
Debatiagelub, zal dea 23en April in het Con-
certgebouw aldaar, door dei. Commissie vau Exploi-
tatie daartoe kosteloos afgestaaa, eeae voorstelliag
gegteven wordea tea voordeel© van. de „Vereeni-
ging ia het belaag van lijdiendja Nederlanders, ver-
pleegd te Gheel'' (België).

Gcgevea wordt eea kleine kiader-opereitte, het
historische

'

kluchtspel „Krans

■

Hals," vaa Frë-
derik vaa Eeden; voorts zang en muziek, ca tot
slot drie historische t&bieaux-vivants, betrekking
hebbende op de legende vam St Dymphna.

-_M^p_m*l]dx_ is. rgedg. teegjezegd door Mevr. Annx

Grothe—Twiss ien Mej. Rouricius. Ook zija „kos-
teloos" aog vele verrassingen, waaronder ook de
zaalversiering, beloofd.

De stichter der vereeaiging, de 75-jarige Ds.
Van Dissel, hoopt op dien feeetaYoad tegenwoordig
te zija.

Vrijdag 18 Maart a. s. zal de Heer Ds.
Vaa Lummel, vaa

Delft,

voor de aati-revolutioa-
naire kiesveroeniging' te Broek-op-Langendijk spre-
ken over bet onderwerp: „Ons Ministerie".

De inzeadiagea vaa d e St o omzuivel-
fabriek »Wilhelmiaa« van dea Heer N. S. Moddermaa
te Bathmea zrja op de teatoonstelhng te Brussel
bekrooad met eeae gouden medaille voor boter ca
eene bronzea medaille voor kaas.

Vaa de Veluwe1 schrijft mea ons:
Vooral tea gevolge vaa dan zeer nattea bodem,

gedurende het grootste gedeelte vaa dea thaas
geëiadigdea wiate_, .zija vele aordappelea ia de
kuilea totaal bedorven. Da prijzea der aardap-
pelen zijn stijgende. Mea bedingt voor goed© soor-
teu i 3.25 a f 4 per H.L. IJootai_rdapps,lon gel-
den f 2.50 a f 3.25.

Klaverzaad. — Ia de laatste dagen is uit
westelijk Noord-Brabaat veel zaad naar de noorde-
lijke provinciëa verzonden; vooral naar Overijsel en
Gelderland. De prijzen zijn: le qualiteit ’ 1.10 a

’ 1.20; 2e qualiteit ’ 0.90 a ’ 1 per K.G.
De vraag is echter meest naar puike qualiteit.
Paarden. — Op de moasbering vaa anderhalf-jarig©paardea te Hoofddorp (Haarlemmermeer) wa-

ren aangevoerd 11 stuks. Verkocht werdea, voor
rekening vaa het buitenland, 4. De prijzen wis»
seldea ran f 150 tot f 200.

Visscherij. — Door Scheveaingsche visschers
wordt zeer geklaagd, dat ia de laatsteveertiendagen
zoo weinig visch gevaagea wordt. Daarenboven heb-
ben vele schepea schade aan het vischwant, door
het vastrakea aaa wrakken, enz.

De besommingen beloopenslechts van’lOOtot ’2OO.
Hooi. — In Waterlaad (N.-H.) begint het hooi

schaarsch te wordea, vooral door verlies vaa dea
oogst uit de buiteapolders door overstrooming.

De prijs is gestegen tot ’20 per 500 K.G.

SCHOOLNIEUWS.
Ia de J'riesclie gemeente 't Bi ld t zal

©ene Christelijke Narmaalscliool geopendwordea, op
1 April a.s. Onderwijzers zija ds hoerea: S. v. d.
Kooi, M. Bokmaj, J. Scliureaga ca J. Kuipar, res-pectievelijk hoofden vaa Christelijke scholen te
iSt.-Anna-Parochie. (Dorp); to Oude) Biidtzrjl, te
tSt.-Anaa-Parochie (Dijk), ca te St.-Jacobi-Parochia.

Examens Nuttige Handwerken.
Utrecht, 15 Maart. Geëx. 7 cand. Geslaagd de

dames M. J. L. Neyzen, H. Schutte, te Monnikendam;
F. Postma, te Arnhem ; J. W. deRechteren v. Hemert
v. Westervoort; T. M. A. Roettgering,te Amsterdam.

KERKNIEUWS.
Een Protestaatsch Imprimatur. — Dit

De Wekker, orgaaa der ChristelijkGereformeerdeKerk
in Nederlaad, vernemen wij, dat zekere Incognitus,
»de welbekende medewerker vaa de Groninger Kerk-
boden, de aaadacht heeft gevestigd op art. 55 der
Dordtsche Kerkenordeaiag.

«Niemand van de Gereformeerde Religie zal zich
oaderstaaa, eeaig boek of schrift van hem of vaa
eea aader gemaakt of overgezet, handeleade vaa de
Religie, te latea drukkea of anderszins uit te geven,
daa 'tzelve vooraf doorziea ca goedgekeurd zijnde
vaa de Dieaarea des Woords zrjaer Olasse, of parti-
culiere Synode, of professorea der Theologie vaa
deze provinciëa, doch met voorwetea zijner Classes..

Dit art. is in den loop des tijds een doode letter
geworden, klaagt Incognitas, ca hij ziet daaria een
ernstig gevaar voor de zuiverheid der leer ia de Ger.
Kerkea. «Mea heeft het volle recht te verdedigen ia
geschrifte wat eea ander oatkeat, ca waar nu de
greas vaa het geoorloofde ligt, is ia onze dagen niet
recht duidelijk», meeat hij.

Er wordt op gewezen,dat Dr. Wagenaar, Ds. Sikkel,
Dr. Kuyper Jr., diagea schrrjvea, die oagereformeerd
zijn ca Ds. Bos «mag ia de Wachter de geheeledoops-
leer vaa Dr. Kuyper Sr. als onbijbelsch ca aati-coa-
fessioneel brandmerken, zonder dat iernaad hem
deswege durft aauklagea».

lacogaitus vindt dat alles aiet ia orde, ca geeft in
overweging de kerkelijke censuur, als iaart. 55 bovea-
geaoemd, weder ia te stellea. (Herv.)

INGEZONDEN.
(De Redactie verbindt zich niet tot teruggaaf ron

ingekomen stukken.)

Amsterdam, 15/4 1904.
_f. de Red.

Tot mijae groote verwoaderiaglas ik ia sommigebladen een bericht, als zoude ik met een commando
Boeren mij aan de Russische Regeering aangebodea
hebbea tot deelneming in dea strijd tusscheaRuslaadca Japaa. Mag ik dit bericht door middel vaa uwblad tegenspreken en mijne verwondering te kennengeven vanwaardeze berichten komen.

Ik ben thans in Holland met heel andere bedoe-lingea dan strijdlustige: om geld te- collecteeren voor
mijne ia treureaswaardigen toestand verkeerende
rebellea, hanne vrouwen en kiaderen.

Deßoeris geenkrijgsman, noch vanstrijdlustige natie,
alleen greep hij naar zijne wapenen, om zijne dierbareonafhankelijkheid te verdedigen,en daartoe gavenwij
alles prijs; doch om voor ons pleizier te gaanvechten,neen. Mijnheer de Redacteur, dat zullen wij met doen.Wij dienen thans voor vrouw en kinderen te zorgen,
en voor onze eigen opkomst, om weer eenmaalen zoospoedig mogelijk «Een Volk» te wordea; dochia geea
geval zal ik zelf, ofmijnea commaado-burgers aanbe-velen, deel te nemen aan een strijd, cD hunne gezianen
onverzorgd ca in ellende achter te laten.

Een dusdanig voorstel kon uitgaan van NationalScouts, haadsuppers of verraders, die hua land
nationaliteit, vrouwen ca kinderen prijs gaven omaaa de zijde der Engelschen voor eea paar ellendige
shilliags tegea hun eigen bloed gingen vechten: dochniet van een Boeren-Generaal die vaa dea beo-ianetot het eiade streed uit plichtsbesef ca aatioaaalgevoel. Wel stel ik mij disponibel lezingen te
houden tea einde mija foads te stijvea tot leniging
der ellende onder mijne burgers ca hunne gezinnen.

U dankende voor de plaatsruimte en vertrouwende
dat de bladea, welke 't aansaat, deze tegenspraak
zullea opueiaea, verblijf ik

Hoogachtead,
UEd.Geb. Dw. Bt-,

*J. A. van Zijl,
JBoer-Getteraal.

STADSNIEUWS.
Vergaderingen.

Donderdag 1T Maart.
Trading Comp. late Ferry en

Go,

Jaarv. (103^ ttvEalvcrstraat-97.
Tabak-M[<:j. nßahoeda.i Jaarv. (11 u.) Eensgezindheid
A'srf. Amerikaim&eht LstbA-Mpy Jaarv. (11 n.) Hee-

rengradht "_'7o.
Mpif. vaar Jkmiïb&tt in Amerika en Canada. Jaarv.

(11 l
.i u.) Ueerengraeht 270.

Amst. Galerij-M . (12V; u.) Eensgezindheid
hoon Sb/m ■■. ■» Behan (i9t.u Jaarv

(2l 4 u.) Jan Ha.nsen-fereeniji.vo uSaUrno.u Jaarv.(3'j' u.) Eensgezindheid
Fourage-handel njh C. de la Ben. Jaarv. (8 u.) Dam-

rak &
Tooneelvoorsfellingcn, I'onccrten enz,

Stadsschouwburg(Leldscheplsin.)
Maatschappij iiCabciliaii. Donderdag 17 Maari

(8 a.) ictle

Concert,

Dir. W. Mengelberg. (Ie deel: 1.
Ouv. Die Waiets, Heinse; 2. Der . yaie. Es gr.
t., Breïea, Beethoven: ,6. Marcia

funèbrc,

adagio assai; c. scherzo, allegro vivace; d.
Finale, allegro molto. — 2e deel: 3. Voorspel Lohen-. Also i-pruch

ZaraOmtlra,

H. Strauss.)
Faut. de Balc. en Bovenioge fi. Benedenloge ’3,

'. Part. en I ■ 1.00, ie A
ie Gal. ’!, 2e Amph. f\ .!. j'OJSD.

Kon. Veeeek.: pHet Nedkrlandscb Tooneel»-
-1 Maart (S u.) Domheidsmacht, Spel der

samenleving.
■ (S u ) (Geen Abonnem.-voorst.)

Se macltt van liM Verhd-:.n, Tooneelspel van Gcorge3
de Porto-Riche.

Grand-TheStre (Amstelstraat).
Donderdag il Blaart(B u.) Door tiet Ainstel-Tooneel-

gezelscbap, onder leiding vanS.Jb'rank. Optreden van
Mevr. .u—Van Dijk. Z>e Premie van Papa,

■die Operette van Serve. Balcon en ’1.50.
I'arq.

’1.25,

Coge ’l, Part. ’ 0.76, GaJ.loge ’0.50,
Gal. ’ 0.35.

Paleis voor Volksvlijt.
Haarlemsch Tooneel, Dir. Louis Bouwmeester.

Donderdag 17 Maart (-S u.) Tapte*, Militair drama
van F. A. Beierlem. dies.;'l.7s, Paro.
f 1.50, Part. Eu Front balc. f 1. Middenbalc. .
Zijbalc. ’O.

GO,

Amph. ’0.50.' Gal. j ■

Nieuwe Ned. OpEEA.'Dir.

Oreho,

Pauwels, Coini &
v. d. Veu. Zaterdag 18 Maart (S u.)
Rusiicana, van Masragni; Paljas, van Leoacavaho.

SchouwburgFrascati i Plantage Middeni.)
TooNKBnaEZBLSCBAP, Dir. Rrot i: Zoon. Donderdag

17 Maart (b u.) Vp Manoeuvre, Blijspel, ’ I.—, ’0.50,

’ ü.30.
Salon des Variétés (Amstelstraat).

Ned. VSKBEif. looukslibten, onder leiding van
Marie van Westerhoven. Duoaerdag 17 Maart
Vergulde Leugens, Tooneelspel
’l, Parq. ’0.75, Part. en Loge ’0.50, Gal.

,'

'C.M
Diploma's niet gel.

Circus Carré (Binnen-Ainstel).
Dagelijks (8 u.) Specialiteiten-Voorstelling, Pi»

Prils vau Haarlem. Middealoge f2, Zijloge f 1.50
Stalles ’ 1.2a, lilapecoelanachter 'de Loge ’ ï,
en Blapstoelen ’0.75, 2e hang ’ 0.50, UaL /ü.25.Zie voorts onder Advertentiën blz. 20.

Rembrandt-Theater (KeinbranJtpiein).
DagelyUs (b u.; Specialiteiten-Voorstelling,Dir. H.

Verstraeten. (.'■ u Hago I
Frontloge ’2, Zijloge’I*6o, ötall. r'1.50,Faut. achtei
de Loges A, Para. ’l. Part. fiiJS. Frontbalc./Q.60
Bslcon fÖ.SQ, Midden-gal. ’0.35. Zij-gal. ’0.25.üie voorts onder Advertentiën blz. 20.

Belleyue.
Vnktentooastelling Alf;. Ned. Bond van Mineraal-

wnferfabrikantea en Bierharidelarea, tot £1 Maart,
dagel. (10-6 u.j ’ 0.50, Leden f'o

Variété Flora (Amstelstraat).
Dagel. (8 u.) Specialiteiten-voorstelling, Dir. A

Nöggerath. ’ 0:75, f 0.60, ’ 0.30 (met inbegrip vaa
progr. en consumptie).

Neder!. Panoptieum(Amstelstraat).
Van 's oiorg. 10 tot 's av. 10 u. ’ 0.50. In hel

Gafé-Restauraat (8 u.) Concert. Verplicht progr,

’ 0.10. Zondags ’ Ü.2Ü.
Amstelstraat 3, naast Salon des Variétés.

Voorstelling van de Beukopathen, Dagel. 's morg.
11 tot 's av. 11 uur, ’0Wereld-Panorama (Baadhuisstraat 6).

Dagel. (10 tot 's av. 11 u.) f 0.10.
Panorama (Plantage).

Itraalera en Oolgotha. f 0.50. Zondags’0,26.
Kunstzaal Panorama.Moderne schilderijen, antiquiteiten. Entree Tri}»

Vervolg Scheepstijdingen.
Ijprt Said. 14 Maart.

Hef st. Perda, vaa Bom-
bay naar Londea, is tus-
schen K.M. 54 ca 64 aaa
den grondgeraakt.Assis-
tentie vertrok derwaarts.

(Volgens door de ree-
derij ontvangea bericht
zette het st. tea 12 u. 30
nm. de reis voort.)

Esbjerg, 12 Maart.
Het st. Sunpulp zal naar
Christiania worden ge-
sleept. Eea sleepboot
wordt verwacht vaaKo-
peahagea, die hier ech-
ter aiet voor morgea-
avoad kaa zijn. Op het
st. zal aog een pomp
worden geplaatst.

Buitenl. Havens.
Napels, vertr. 12 Maart

Kronprinz, st. (O.k. Afrika)
Rotterdam

Cadix,

vertr. 8 Maart
Ring, st. Vlaardingen

Huelva, uitgekl. 8 Maart
Na-jaden, st. Rotterd.

Pemche, gep. 12 Maart
Tockwith, st. Poti n. Rott.

Ouessant,

gep. 13 Maart
Paros, st. Malta n. Rott.
Darmstadt, st. Swakopmuod

n. Bremen
1_ Maart.

Wofan,

st. Calamata n. Rott.
Havre, vertr. 12 Maart

Karthago, st. (Hamb.)
West-Indie

Troja, st. (West-Indie)
Hamburg

Boulogne

e/M.,

vertr.
13 Maart

Pcnnsylvania, st* (Hamb.)
Newyork

Londen, aang. 13 Maart

Maasstroom,

. st. . Amsterd.
Propatria, st, d°.
Batavier V, st. Rotterdam
Import, st. ii\
reai, st. d°.

l^eeuwarden,

st. Harlingen
Goya. st. SevillaBarlech

Castte,

st. Antw.14 Mrt.
yan» Tsze, st. Amst.

GraveseDd,

aang. 14 Mrt
Durham

Castle,

st. Antw!

Vertr. 14 Mrt.
Vier

Gebr.,

Blaak, Svendborg

Geziena,

v. Dijk, Kopenb.
Annechicna,Klugkist,

Fredriksstad 1

Cowes,

aang. 12 Mrt.
Jubilee,

Cole,

Bridgwater
n. Rott.

Southampton, aang.'
13 Mrt.

Bittern, st. Rott.
Exmouth, vertr. 13 Mrt.

Johanna,SlaQgenberg FoweyPrawlepoint, gep. 14 Mrt.

Chemniti,

st. Baltimore
n. Bremen

Par, aang. 12 Maart.
Schouwen 11, Mellema,

, - PenrynLizard, gea. 11 Maart.Barbados, st. Bremen
n. Newyork_ Scilly, gep. 13 Maart.Zeeland, st, Antwerpen
n. NewyorkBridgwater,aang. 11 Mrt.

Jantina Agatha,

Smit,

Port Talbot
Mumblee Head, gep.

13 Maart.
Eemstroom, st. Amsterdam

n, Bristol
Manchester,vertr. lSMrt.

Cormorant,

st. Rotterdam
Liverpool, aang, 14 Mrt.

Armenian, st. Newyork
Vertr. 12 Maart. '

Egret. st. Amsterdampass. 14 d°. Prawlepoint
Promotheus, st. SingaporeDundee, aang. 14 Maart.Amsterdam; st. RotterdamLeith, aang. 13 Maart.Mascotte, st. Amsterdam'

Quentin,

st. RotterdamBunderland, aang. 12 "rt.Georg st. AmsterdamHuil, aang. 13 Maart.Rijnstroom, st. Amsterdam.Amstelstroom, st. d° .
Min. Tak, st. Harlingen

Swalloio,

st. Rotterdam.
Derwent, st. ' "■ d°.

Goole,

aang. 12 Maart.
Rosa, Bt. Delfzijl

Grimsby, aang. 12 Maart.

Shef'field,

st. Rotterdam

Castilia,

st. Hamburg
n. West-Indie

Beachy Head, gep. 15Mrt.
Cyti of Madrid, st.

Rangoon n. Zaandam

NAGEKOMEN BERICHTEN.
Amsterdam, 15 Maart. Het st. Bali, vaa Amster-*dam naar Batavia, passeerde heden Kaap Eoca.— Het st. Prinses Bophie, vaa Amsterdam naaaSBatavia^ arriveerde hedea-tß._?ort-SainL_
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Effectenbeurs van Amsterdam
De met eea * aanget. Oblig. zijn noodl.

Officieele

Prflscour.,

opgemaakt door de
Vereeniging voor den Effectenhandel.

Auteursrecht veraekerd.

Woensdag 16 Maart.
torige Laagste Hoogste
toe". Staatsleeningen.

INederland.
79% Cert. Eed. Werk. Sch. 2% 79 _

6 79
95 Oblig. dito dito 1896-03 395 ■

927(8 Certificaten dito dito 3 92% 93%
.Kol. Suriname. Oblig'. 3 ■

" Idito Iniinigratieionds 3
941,!. ißelgië. Obligatiën 1880 3
82 ' dito dito 184_ 2%

Bosnië ca Herzegowïna.
Obligatieleening 1902 4% ■

83% Bulgarije. Hyp. 5t.1.1802 b 83%
81 Tabaksleening Obl. 1002 5

Denemarken.
59% Oblig. Binnenland 18873%
" dito Buitenland 1891 3 ——88% Duitsehland. Rflkslee-

niag 1/1 en 1/71800/1901 3
83 dito l/i en 1/10 1891/1901 3
100% Pruisen. Obl. Conv.Leen. .

1898 Em. 200-1000 3% 99%
100% dito Em. 2000-èüuO 3 _ 9»%

■

83 dito Staatsl. 1890-1001 3
'85% Saksen 1806-1800 Obllg. 3—— Staat Baden, L. 10000.3%

97 St. Bremen 1899Sch.br. 3%
'■ dito dito 1002 3
StaatHamburg 1900 Obl. 4 "

89 Piriland. O.StspwL1889 3%
Frankrijk.

■ Bewijzen vaa Inschr. 3 ——HoDgarije.
98% Oblig. Goudl. 1881-1893 4
98 d.L.Kr. 100-10001892-1902 4
98% dito dito Kr. 2090 4

1 dito dito Kr. 3000-10000 4 >

87% d . d°. Kr. 600-1000 1897 3%
81% Bel.vrije Goud Obl. 1895 3
96% Italië. Inschr. 1862-1881 5

Obligatiën Leeaing 1890 5
90 Cert. Adm. Lam. &B. 5

' d°. d".T utem N oltheniusö ■

Hoorwegen.
Obligatiën Leening ISSS 3 ——"

Oostenrijk.
100*4 Obl. ia Bap. Febr./Aug. 5
100yï6 dito iaZilver April/Oet. 5 ICC_j

■ [dito BeLvrfle Ki'.renteL 4
100% jdito ditoMei/November 4 100%
100iwdito dito Januari/Juli 4 10ü% ■

99% Idito in Goud 1876-1893 4
99 iLemb.Czern.Jassy Sp. 0.4
81% ILok. Spw.-Mpij. Prior. 0.3
9? JPolen. Obl. Sehatk. 1844 4

[Portugal.
58% '.Obligatiën lste Serie 3
53U dito 2de Serie 3
55% d°. 3e d°. Am. Seb..fr. 500 3; —-
SS*! 'dito dito a fr. 2500 3] 56 56%

/6.2b'Rentelooze Certificaten’

■

96% d°. Tab.moaop. L. 1890 4% 96%
Rumenië.

—4 Goudleening Amortis. 5
91% d°. d°. 1903 fr. 500-10000b1.5
91*1 d. d. fr. 2500-5000 0b1.5— dito fr. 500-1000dito 18904— dito » 2500-5000dito18904. dito » 500-1000dito 18914 ■

82% dito » 2509-5000 dito 18914
80 dito » 500-1000dito 18914
80 dito » 2500-5000 dito 18914

i—— dito » 500-1000dito 1896 4
83 *16dito » 2500-5000dito18904 ■

dito » 500-1000 di to 18084
f-, aito b 2500-5000dito18984

10(3

"

Rusland. Cert. Hamb. 5. Obligatiën Londen 1823 5
105% Cert. Inschr. 5e Serie 5
101% Oblig.Moskow-Jaroslaws101%
95 dito Iwang. Dombrowa

G. R. 125 4% 96
95 »in dito dito d . G. R. 625 4% .
92% dito Binnenland 1891 4 92% 92%
9U% Certificaten dito 4 90%
89% Oblig. Gec. 1880 G. R. 125 4 "ooAb dito dito G. R. 625 4 89 _o 89%
89^. dito '89Ro thsch. G. E. 125 4 ■

89 ",b dito dito G. R. 625 4 89% 90
86 dito dito G. R. I_so-3125 4

i,

dito 1891 3e S. G. R. 125 4
88% dito dito G. E. 625 4 89 *hs
85*4 dlto dito G. R. 1250-3125 4
38% d°. 1889-90 Hope G.R 1254 89%
89%" dito dito G. R. 625 4 89% 90
88L _ d°.'9o3euitg.Koth.G.R.l_s4
88% dito dito 1890 G. R. 625 4—-— dito dito 1890 G. E. 3123 4

d°.d .touitg.G.-R. 12518904 ■. dito dito G. R. 625 4 ", dito dito G. R. 3125 4
88s_ dito 1893 5e Em. G.E 1254 -88' tdito dito G. R. 625 4 89%

■ -". dito dito G. R. 8125 4
89% dito 6e Ern. 1891 G.B.1254 89% 89b.
89 4<3it° dlto &- &- 625 4 t9*fo_-Z: dito dito G. R. 8125 4
89% dito Leening 1902 4 90%
83>» dito 1891 Donetz Sp.weg 4
93 dito Lg. 1887-69 £20 4——
93% dito dito f 100 4 93 _s
88 d°.Gr.R.Sp. G.R. 125 1861 4 90 —87.. dito dito £ 100 1888 4H7S° dito dito £ 100 1890 4 87%
mit,* dito dito G. R. 500 1898 4 89%
731; jdito dito 1880 G. R. 125 3
74 dito dito 1880 G. R. 625 3
85 ditoKurskChark. Asow4|
92ii 'dito dito dlto £ 100 4 92%
j —dito dito dito £ 500-1000 4
8814 Idito dito dito R. M. 600 4
89.«<!*■ d°. d". R. M. 500—2000 4 90%
gg% d°.Mosk.J.Arch.soo-2000 4 90%
861. Moskow-Kursk dito O. 4

■

04 ' dito 1893 Moskow Saaol. 494 ———88U, d . Or.-Gr. R. M. 600 O. 4 .
89*: dito E. M. 500-2000 4
86% d°. '9i Orel Vit. G. 8.125 4
89 dito dito G. E. 625 4
88'!_ dito Tarnt). Sarat. Sp*w. 4
88 d°. Traasc. fr. 500-2500 4 87%
86% dito dito frs. 5000 4
73*1 dito dito G. R. 125-625 3
83 4dito Zuid-W. G. R. 125 4 88%
89 dito dito G. R. 625 4 Bb% ■

86 d°. Wederz. Gr.cred. 3.10
78 d°. .Goudl. '91 G. R. 125 3%
80 d°. d°. '94 G. R. 625 3%. ■ d . d°. '94 G. R. 3125 3%
78% dito 1859 £ 100 3
-^—- dito dito £ 1000 3
72 _g dito 1889 G. R. 125 3 1
—_ o.".

Qoudl.

1891 G. E. 125 3
d°. d°. 1891 G. E. 625 3

Jl d.2e TJitg.'ftl G. R. 125-625 3. d . Goudl. '98 G. R. 125 3
78 d 6. d°. d°. G. R. 625 3

Obl. Goudl. _« G. R. 3125 3
B 5 Insenr. Bank-Assiga. 6
59% Certificaten dito 6
94% O.Goudl.'Bl G.R. 125—500 595
94% dito dito G. E. 1000 5 95
64',a Servië. Oblig. 1895 4
78iS Spanje. Obl.Perp. S. 1881 4
75 dito Pes. 12000—24000 4
48 Binnenl. Perpet.Soa. 18824 ——Turkije.
89r= Gepr. Coav. Leea. 1890 4 ——. Z- Obligatiën 1902 4
81 Geeons. Goudleen. 1890 4

*: Leen. 1894 m. Speo. Gar. 4 '
79% ditoStaatsl. 1903Ree.v.0.4 80

528 Geeonv. Leening Serie D. ——!3i% dito dito Serie C.
*7bii. (.euniflo. Schuld.Reeep. 4 77L- _

Zweden. ObL SU. 1900 4
193 Idito dito 1890 3%;f. 'dito dlto 1835 3%
|3t% [Egypte. Oblig. 1878 4
,__._-!, :l it,,j Pi-elerente 1890 3 _ !

Vorige Laagste Hoogste Vorige Laagste Hoogste Vorige Laagste Hoogste Vorige Laagste Hoog*

!ob'uJ£uénBepublieksB9_ 5! - D. Hypotheekbanken. Iï. Tabaks-Ondernemiiigen. VIII. Mijnbonwmpijen.
87% China.Obl.inG.EG. 1895 4! , , „. ,
85 Oblig. Goudleen. 1898

4%;

100 Alg.

ÏTiesche

Hyp.-Baak 461 Amsterd.-Deli Comp. A. 46ï Algerijn sche Zinkmnn A. 1

92% dito dito 1893 fr. 500-2500 5 :— Serie A—C Pandbr. 4 448 dito diro Ceit. 465 ■ Bendisberg- Mflnb.m. A. '101 Goudleening 1895 6 99% Alg. Hyp. Bank Pbr.4 Amst.-Sum. Cult.-Mfl. A. sßrokop.» Guyu. G. PI. A
84% Zilverleuning 1891 7 84% 85 ■—— d°. d°. (met uitk.) d. 3% ■" 450 Arendsburg Tab.-Mpfl.A. ■ Bwool iMijnb.-xVTij. Pre.. A. — ■*

63 Japan. Obl. Leening 18994 65 93 d°. d°. (zond. uitk.) d°.3% 450 dito dito Cert. ■ 10 «Granplacer» Mb.-Mrj. A. 11 "Vereenigde Staten. Amstel Hypoth. Pbr. 4% ■ — Asahan Plantage-Mfl. A. 18 ' 14% «Gros Conc.» Gew. Aand.

■

Obligatieleening 1577 4 Amst. Hypoth.b. Pbr. 4% —■■ 28 Asahan Tabaksb.-Mfl. A. 28% 40%6 dito dito Pret. dito .
" d°. IjonisianaGec. L. 1874 4 —'■ 997» Idito dito aito dito 4 64 Besoeki Tabak-Mpfl. A. 61 iGuyanaGoudPlacMij. A. .

23% Mexico. Obl. Binn. Sch. 3 93 dito dito dito dito 3% 391 Leli-Batavia-Mpij. Aand. 47 Vdito dito dito Oblig. 5—— <
38% d°. d°. Afl. Obl. le, 2e, 3e 100^ Amst.Sch.v.b.BankPbr.4%: 387 dito dito Certificaten— ■ 33% Kwandang faoemalata A. 32% ■

en 4e Serie

$

100-1000 5 38^8 38'S» —!Arnh. nypothb. Pbr. 4% 50 Dcli Cultuur-Mpfl. Aand. 50 . 50% ■ Limburgsche Stk. .d:r,nen
dito dito dito ditoS 5040 5 991J, [dito dito aito dito 4 199%

"

'Deli-Langkat Cert. v. A. : ■ Mpfl. t. ExpL le H. O. 5 <
44% Oblig. $ 500—1000. 6 44% 91 £ idito dito dito dito 3% ■ 445 Deli-Maatsch. Aandeelen 446 45 Lobsarm Asphalt-Mpij. A. "

101 %_ d°. Bel. vrije Gec. Goudl. 99SBataafse_.e_fyp.-B.Pbr.'4 : 440 dito Certificaten _--. 2 «Mindrinetid Goud-Mij. A. 1
£ 20—100

ISÖ9

Oblig. 5 92 Idito dito dito dito 3%! ■ ■ Oeli-Padang-Mpfl. Aand. — ■ -. nMinoess.ins.lo. Mpij. A >
102 dito dito £ 200—1000 1599 5 101 i/JCentr. Hyp.-Bk.. Pbr. 4%! 13 DeU-Plantage-Mfl. Aand. 14 ■ 94 W. H. Muller s <te o°. Alg.
37«i6StaatVeraCruzGeg.Seh.5 ■ OsjCdito dito dito dito 4' 99 12 Dcli Tabak-Mpfl. Aand. — Mflnb.-Mpfl. Geg. Obl. 5 94% 9o

100i%c Argentinië. Leen. 18S6/W 5101% r- 99-, Dordr. Hyp.-Bank Pbr. 4l 4% Eranco-Deli Tab.-Mfl. A. 92% Ned.-Ind. Explor.-Mij. A. to% 95 :
78 Buitenl. Loon. 1895/99 O. 4 78% 99^ Eerste Neü. Hyo.or. O. 4! 99% 20 »KwalaPessilam«T.-M.A. 21 8 dito dito Mijnb.-Mpij. A 8 '87 Brazilië. Oblig. 1595 5 ■ " 101 Eerste_LSch.v.M. Pbr. 4% 101 50 Langkat Ot.-Mfl. Aand.A. 50 38% d°. d°. 10»/oleHyp.Obl.l9ol ■ ■—-

87% dito dito £ too Ree. 1903 5 88% 88% 99«, Fr.-Gron. Hyp.-Bk. Pbr.'4; 15% Langk. Cult.-Mfl. Aand. B. 38'_ dito dito Cert. v. dito .
■ dito dito £500—1000Ree. 5 ditoditodito 3%l ■* 9% d°. Soekar. A. pr. Aand. 9% —«— ü% Ned. West-Ind. ExpL en

80 ditolSB3 4% 99% GeneraloH.yp.-BankPbr.4; 2% L:mgk.it Tabaksb.Mfl. a..—— ——- Mflnb.-Mpij. Prei. Aaad. 6% ■

77 dito 1879 4% _i-'s-Graven_..Hyp.b.Pbr.4%l ■ 41 d°. Tabak-Mfl. Aand. A. 41 41% 6% N.-OelebesMjmb.-Mpij.A. 6
81 dito Leening 1888 4% " 9914 dito dito dito 4 99% " ■ <U*° aito Aand. B. 13 0.-Borneo Mpij. Gew. A. "74% dito dito 1889 4 75% 75% 92 ditoditodito 3%i 1% Lankat-Maatsch. Aand.- >—— 42% dito dito Pret. Aand. —74 United States Resc. Bds. _m GroningseheHypb. Pbr.4: 170% Medan Tabak-Mfl. Aand. 172 176 Pagoeat ExpL Synd. A -——

■

£20-100 1901-1902 Oblig. 4 74% 74% 99». Haarienische Hyp. Pbr.4l 99% 10 Namoe Djawi A. prei. A. 10 ■ 250 »Eed,i.Leb.ïMflnb.-Mrj.A. 2d3
dito dito *500-1000 dito 4 92% dito dito dito

'

3%! 94% Nieuwe Asah. Tab.-Mfl. A. 96 102 105 Sinj/kep Tm-Mpjj Aand. ——-——
10.^6Pund. Leen. '93 £ 20-100 5 102 99*1 |Holl.-Geld. Hyp.b. Pbr. . — 18 Padang C.-Mfl. A. pret. A. . 81, SoemaiataMnjnb.-Mpij. A. £3 "
102% dito dito £ 500—1000 5-—■ 109 HollandscheHyp. Pbr. 4%! -dito dito B. Aand. 1% Ijenako bteenx.-Mpij. A. —Staat Bahia Oblig. 5 ■ ■ 99% dito dito dito . 4j 99% 89% Padang Tabak-Mpfl. A. —— —— 53 Transyalia Mpr, C. v. A. -
85% Staat Minas GeraesObl. 5 85% 971 S dito dito met Premie 3%' 171% Rotterd.-Oe)i-Mfl. Aand. 171% 174 55 dito dito Cert. Pr. Aand. -82% Staat Para £ 20-100 d°. 5 82*8 82% 9. dito ditozond.Premie 3% i ! — 10 SantaRosa CuU.-Mpij. A. 10. Staat San Paulo Oblig. 5 100% Holl. Scheepsverb. Mij. 4'f» 100% I Sakoedalab.-Mfl. pret A. , it

fi;

vpr„n89 Chili. Oblig. 1890 5 ■ 99^, Hyp.-Bank v. i\ed. Pbr.4 99% 365 Seneinbah-M

PÏ

). Aand.- l_. i»mi_t)_.

15% *Coiumbia. Gec. Buitenl. —ditoditodito 3% — 369 dito dito Cert.
Sch. £100-500 Oblig. 1% 15 %b 15' _6 101% Ijaterc. Hyp.-Bk. Pbr. 4% 122 Serdang T.-Mpfl. Aand.A. 121% —— 93 Alg.'s-Grav.8.-Mpij.o.4% '*dito dito £ 1000 dito 1%- 99 dito dito Serie A dito 4 42% dito dito dito B. 43 43% w Amer. Hotel-M.t.E.v/hA,

10% Dominic. Republiek. Kennemer H.-B. Pbr. 4% 56'_ Soengeißediankar Aand. 57% 59 . Amst.Goed.Verv.N.V.,A. ''—*i-. pCts. 2% O. m. ticlc 1901 10% . .ditoditodito 4 179 Sumatra Cult.-Mpij. A. — 99^4 Amst. Hyp. W. M. afg.O. 4*Ecuador. Oblig. i_ 1892 99% Maas Hypoth.bank Pbr.4 50 Sumatr'aPlant.-Mpn. A. 50 —-±- Anist. Stadsschouwb. O. 2Guayaquil & Quito Spw- . . Maastr. Hyp.-Bk Pbr.4% Unit. Laak. Bi. O. v.G. A. Amst. Droogdok-Mpfl. A. ! "Mpfl. Oblig. 6 99% dito dito aito 4 dito dito Oblig. 3% ' '75% Uruguay. Oblig. 1896 5 75% 93 ditoditodito 3% V Fabriclipn Amst. Galerfl-Mpfl. Aand. ■

55% dito Geeons. Obl. 18S2 3% 54% 55% 99% Mpfl.v.H.Cr.in_Ted.Pbr.4 *" """lt,teB' 1H Blaauwhoedenveem A. ■

Venezuela. gjj dito dito metdividend3fe ' 103% dito dito ©blig. 4% '27%5*1 pCt. Oblig. 1821 £100 27 %s 93 dito dito zonder divid.3% okil uAmsterdaau Lettergiet. , —dito dito Oblig. 3% '
27% *1 pCt. dito 18S1 £ 150—503 27 %» 101 _7at.Hypoth.-B. Pbr. 4% E v/h N. Tetterode Aand Boek- en Kunstdr. H.O. 4-* '

101% ditoditodito 4 Atlas Sp.&Lflsc.fab.afgA Brakke G-rondM. t. Ex. A. ■

Prniritip ftn fipimppiifpl T,. Anino-an ' 98% ditoditodito 3% 98% . Jditodito Oblig.4 dito dito Oblig.4 ■

rroYinc. en taemeeniei. tieenmgen.

.—

<__ dlto dito dito ■_ .Calve)Fl..Hoii.ouefab.o. 5 ,— Eigen huipwink-Mijfa. ■. „__.„„,...._ 100 Nat. Scheepsverb.Pbr.4%.loo !Utr.Guanofabr.Hyp.o.4% s Graans. en Ph. M. t.E.A. -^

A. Jii__k___JSiU NederL-Amer.Hyp.-Banki

'Coni.,

N. V. t. b.M. pr. A ditoditodito Oblig.4- "
,n.- « . j

"„

m, , .„tv te Uithuizen pandbr. 5 'Delfts.D.-G.&Sp.f.afg.A gga^ 's-Hage-Voorb. N. V. A. ■

IRi* T^m ,®. -,n _ ' 1900'190 i flO1 J/8 ■ 100 dito dito dito dito 4% 'Dord.Met.w.Bab.Cuni.AS 95*. Groenhoodenveem Aand.IX?i. . -ï° _^° rJ., W WI Ned.-Amer. Land-Mpfl.A. tniv, [Eerste Ned.Coöp. Beetw. Gr.b. enGr.cr.Mfl. Obl. 4%
Q7S4 vïM.Ï_ i^-««_i 9_i 100 |dito dito Pandbl.4'

lUIÏ

Suikerf. le Hyp. ObL 5 . -Gron. Waierl.-Mp.ij. A. <

m. 8 £1 _-ï T_ï' m i?' 99% Ned.H.-B.VeendamPbr.4! *Earste Ned. El. Mfl. uVoO 84 Handelsv. s Java» Aand.

■

97% dito dito

189,

J% , 93 dito dito dito dito 3%l — Eleetra M. y. El. St. Aand. 80 Het Witte Huls leH.O. 4 'yiU dito dij-o iboa 3'a , 101 _?ed. Seb. Hyp.-B. Pbr. 4%' 73 Idito dito dito Oblig.4— 127 iHouthandolAlbertsAand. ■

87'_ dito dito 1890 3. 87% | 101 Ned./.-Afrik.'H.-B.Pbr.B ____'P. v.NienA.St. te H.Obl.5| . 'industriëela Mpij. Aand. ■

Aito ttito ib* d. j 100% dlto dito dito dito 4% 100 Geler. Valk Bierbr. Obl. 4 jKoelitv/liBruinniöi-tL- C°.
"Ö9~"'flirn dito j^"° f<m?*--<m ■>> ' 10°at Nieuwe Nederl. Hyp.-Bk Guano & Superphosw. A . Naaml. Venn. A-B dito

■

■

o?« i. I S-* }iS /C

01,

1 Pandbr.4%loo 't Haantje Stoomb.br. A . 7374 a.d°. 1-730 1 e H.Obl. 1901 5 : ■'

09 a »nvSn_l i<m V K» dito dito dito 4', Henkes' Groenuf.N. V. A . W1§

Kz.&Za-st;C,M.

t. E.y.0.5 "IMl*J______,m &?Ol2jdUZZZZZ 99% NieuweRott. Hypb.Pbr. 4 ■ 99 K.N. Befl.-Bierbr.Oblig. 4 i3l Krasnap., Mpfl. t.ExpL.A. ■■

o,^"" 63-Q-1900/ 0,4 — Noordelflke Hypb. Pbr.4 _—Kon. Ned. Grofsmed. A ditoditodito Oblig.4 "—B mrt nw 3% —- . ditoditodito 3% —— 103% Kon.NetLHoed.enPett.A m _ l____ T. MeardT. ObL 4% '&.'?.f.tt°i0£i ,m & ' N.-Holl. Gronder. Pbr.4——- _____ M.t.E.v.Petr.Rafl.inß. A. — 101 dito dito Oblig. 1899 4%

;—">

ZZZ v$J& Iwó i<&P S i

Ö

I " ditoditodito 3% 75 Ned. Pabr. v.

Werkt,

en «rf %,dlto dlto dito 1900 4« : "~Sl;r ?rS _j,j % 99 Noord-Ned. Hypb. Pbr. 4 j ■ Spw.-Mat. Serie A. A i . tM
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BEURSOVERZICHT
Berichten omtrent fondsen voorkomende

op deofficieelelijst.
zal wal geen nader betoog behoeven,datheden

onze markt voor de Amerik. Spwg.waarden heden
zeer Vast opende. De tender bleef over het algemeen

rarrjsl ia aad en tot het slot rjjzendo.
De lioi ger génWfeefda aandeeleu, als Topcka's en

tJnioiis, ondergingen verhpogingeo vau circa 2 pOt;
Vau de lichtere shares ondervonden Eries tam.dijk
uitgebreide vraag, waar

e?n

koersherstel üot boven
intrad. De meeste andere soorten warenallé"ongeveer lit 2 pCt. hepgei ter markt. Ondanks

alle deze gunstige iactoron blijft er nog steeds op
onze beurs met teel omgaan en neemt men mi i
meer eene afwachtende houding aan.

Nut. StaaUfor ■ i . prijsuoudend.
Baitenl. sooftan aiia «ast vaa toon, voornamelijk

voor Turken in i van Parijs. Mexicanengoed
prijslioadeud, ondanks eene reactie in den prijs van

lilVer. Bussen, Japan en Zuid-Ainerik, in" vasic
'eudjna. Nor'h-W. gingen ecnigc percenten vooruit.

Prolongatie T-{ püc.
ïMiet-Offleieel.

Eott. Droogdok 90!^. — O. v. A. Ned. Bank 191.—
na N.-W. !2-':;. — Commou Vv'abush IS ■{. —Costa Uica 22;a—^'.

Het Nieuws van den Dag.
I N. West. en Pac. 189J£. — Saengei Bedj. 59. —Kon. Ned. Petr.br. 4B& — Moeara Luim 'J7 1;,. —'l'crlr.k Petr.br. &it — Int. Land-Synd. 12'X. — lm.
Btates Steel il%. — Brie Spw. Mij. 25%. — Sfc. S.
' art. 2| preL 11. — Miss. Kans. 17r„,, — South.
Pac. H.' 3 . - La. Pac. 7(V/.

i ——————-——__^____^_^^^

Ptt>»n t-an Coupons. Oostenrijk papier in Kronen
\f_ 50.05—, Dito Zilver in Br. ’ 60.10—, DiTerse ü
'j 11.30—, dito £ met affidavit ’ 11.90—, Portugee-
sche / —.—, Fransche / 47.70—, Pelgisohe ,
Diverse Kijksmarfc ’ 58.50—, Uamb. Bossen ’1.21—.Bussen in (,oud U. ’

l.bO';,

dito in Si. li. ’ 1.25—,
dito in Papieren Roebel j>x.2ü—, Poolscke p. 'L. It.

’ 1.50-, Spaansche Buitenland m irs. } 47.60, Spaaa-
sche Binnenland iv Piaster ’ 1.60—, Amei-iic Goud
Dollar ’ 2.d(i.1

2, üexioaanscho Dollar ’ I.ol—.

RUSLAND EN JAPAN.
f TOKIO, 16 Maart. De Japansehe oorlogsuit-
gjaven van de eerste vijandelijkheden af totDecember a. s. worden geschat op 536 miliioen yen

Men is voornemens, die.uitgaven te dekken
jdoor het uitgeven van obligatiën, door een
itijdelijke leening, door bijdragen uit een bijzon-
der fonds en door nieuwe belastingen, daaronder
ibegrepen de invoering van. een zout-monopolie.
j' Tegen 18 Maart is eene buitengewone
IParlementszitting bijeengeroepen om over
een uitgebreid belasting-plan. te beraadslagen.

Te Kampen is liet Dinsdagavond
.tamelijk rustig gebleven, zoodat liet grootste
deel van het politiecorps kon binnenblijven. De

marechaussee kwamen nietsvoor dendasr.

VERVOLG NIEUWSTIJDINGEN.
Tweede Kamer.

(Vervolg van blz. 15).

Onverkwikkelijk licentie 'spreker liet' her-'
haalde' malen dcór dea Minister uitlokken van
eene verklaring aan dea Heer Lindeman.

Wat den rechtstoestand der ambtenaren ïn
het algemeen betreft, oordeelde spreker, dat
de Eegeering op een gevaarlijken weg is. Waa-
neer men pjnbtenaa'eii belet te schrijven; te
spreken, zitting te nemen in besturen, enz., za.l
hien fyoch slechts ' tijdelijk oppositie kunnen
smeren. .Schadelijk is het ook voor den open-
baren dienst, die geen marionnetten, maar man-nen nocdig'heeft, die niet beter gekweekt kun-
nen worden dan door zekerheid van positie.

Ife lieer Troclstra ging uitvoerig de
zaak-Lindeman na, vooropstellende, dat liet
onderwijs aan do Landbouwschool te Wage-
ningen door liet ontslag aan Lindeman van een
uitstekende leerkiïtcht is beroofd. Spreker be-
weerde, dat do Minister ten eenenmale in ge-
breke is gebleven te bewijzen ih hoeverre deze
ambtenaar zich ongeschikt heeft gemaakt voor
verdere richtigo waarneming van zijne functie.
De wijze, waarop Lindeman aan den dijk is
gezet, noemde spreker walgelijk, weerzinwek-
kend, ... .■

Lag er Onderw ij s. — De bij het Departe-
ment van Binnenlandsche Zaken in bewerking
genomen wijziging van de wet op het Lager
Onderwijs moet thans gereed' zijn. Het ontwerp
zal eerstdaags naar den Raad van State ver-
zonden worden.

Zijn wij goed ingelicht, dan wordt daar in o. a.
uitgewerkt het beginsel, dat in 1890 zijne-uit-
drukking heeft gevonden in een door het toen-malig Kamerlid, den . tegenwoordigen Minister
van Binnenlandsche ZakenDr.Kuyper. en andereleden voorgestelde motie, strekkende om de
minimum-jaarwedden van het onderwijzend per-
soneel zoowel bij liet openbaar als bij hetbizonder onderwijs voor rekening van het Kijk
te nemen.

Omtrent de ongesteldheid van den
burgemeester van 's-Gravenhage- vernemen"wij, da-t
Baron,Vaa Ha.ri.nxma, sedert 'het laatst der vorige
week bedlegerig is, en dat zich verschijnselen bij
den zieke hebben geopenbaard, welk© zijn toe-
stand ernstiger maken, dan zich aanvankelijk liet
aanzien. ■ '

Heden was daarin geea verandering .gekomen;
De Minister van Waterstaat, Haih-

del en Nijverheid heeft eene langdurige samen-
sprekine gehouden mot dea directeur-eensraal der

afdeeling Landbouw en den burgemeester van Wa-
geningen, Ma H, jf, Hesselink van Suohtelen.

De samensproking liep geheel over zaken, de
Kijks-LandbouwschQcl to Wugeningen 'betreffende.

DiamantbewerkersteAntwerpen.
Uit Antwerpen schrijft men .ons van. 15 dezer:
Hedenmiddag is.hier wederom eene concert-

vergadering gehouden, waarbij verschillende»
eerste 'krachten van de Vlaamsche Opera hare
medewerking verleenden. Bovendien oogstte
de Hollahdseho jongeheer O. een wel- venuend
de Hollandsche jongeheer 0r

_ een welverdiend
'applaus in.

Ds bondsvoorzitter, L. Bomeo, voerde het
woord ca kondigde voor de morgen plaats heb-
bende bondsvergadering^ de volgende voor-
stellen aan:

10. He-t beduidend verhocgen der stakers-uit-
keering (omdat het gtetai, da.t uitkeering be-
hoefd, kleiner wordt ca da gelden ia voldoend©
mate blijven vloeien), ca,

20. Aaa niet georganiseerde: stakers, die tot
nu geen 'uitfcasring ontvingen, een, zij 't dan
ook 'wat kleiaera, toelage te verstrekken.
Beide'voorstellen werden, mét luide teekenen

van instemming begroet. ,

* *De fabriekseigenaren besloten hedenavond aan
den beheerraad der fabriek de Eendracht, te
verzoeken.Donderdag a. s. deze fabriek op pet-
troons-voorwaarden (10 uur en leerlingen, te
doen draaien, en aan te zien, welke houding de
arbeiders hier tegenover zullen aannemen.

* "* ~
* *Deze week werd door den X D". B. aan

1300 stakende leden, waarbij 700 gehuwden, de
som yan frs. 12,010 uitgekeerd.

Aan de sigarenfabriek van de hee-
ren Va,a Rijn & Do Vries, ta Wageningen,
zullen morgen (Donderdag) nog twintig siga-
renmakers staken, na opwerking vaa de in be-
werking zijnde tabak.

Examens Nuttige Handwerken.
's-Gravenhage, 15 Maart. Geëx. 15 cand.Geslaagd' 11, nl. Mejn.: D. Vermeer. E. J. C. M. Ver-

maas, J. van Bueren, P. Mansvelt, E.- M. Vermeul en
J. Wils. allen te Botterdam; M. J, C. Schepp en
M, J. Binger, beiden te Amsterdam; E. O. Putz en
E. Ph. J. Donglas, beiden te 's-Gravenhage, en E.
Leopold, te Delft.- Bre d a, 15 Maart. Geëx. 10 cand. Geslaagd Mejn.
J. P. Buekers, te Arnhem, en J. ». Dronkcrs, te Goes.

Zwolle, 15 Maart. Geslaagd Mejn. S. F. Bruinmg,
te Enschedé; L. J. Holstede, te Hengelo: G. Nocrd-
hoek; te Nieuwolda; C. J. M. Nöoy, J. W. Theuas,
G. M. Uilenhoed en J. M. Visseher, te Deventer;
H. H. Thediaga, te Noordbroek; A; Dam, te Maram
en O. O. Verbeek, te Koudam- .

- Ned. Bekv. Keet. Beroepen: aaar KuiarV
(toez.) I. H. 0. Israël,- gep. O. I. pred. te Nijmegen.;— aaar Doesburg G. J. B. Stork, te Varik; — naat
Ouderkerk a/d I.JSei B. vaa dea Wal, te Waddiags-
veen; — aaar Zeveahuizen J. W. Pieper, te Nieuwe
Beierlaad. . I

Bedankt: voor Vlissiagen (vacature li.
W. Bakhuizen vaa dea Brink) H. W. Creutzberg, te
Wijk aaa Zee.

iatigeiiomuii: aaar Euiaea. (Dr.) (t o ez.)cand. E. Sonies, te Groningen: naar Anaerveensohe
Kaaaal B.

Scholtens,

te Selliagen; — toez. aaar
Roosendaal (N.-Br.)'door A. Fi 'van der Scheer, teOssendrccht.

Het Algemeen College vin Toeziehfc
heeft aan de kerkvoogdea ca notabelen der ongeveer900 aaagesloten gemeentea eeae circulaire gericht^
waarin het zijne bezwaren tegen het voorloopig aan-genomen synodaal reglement op de organisatievaal
het beheer der kerkelijke goederen uiteenzet.

Aan het slot zijne meeaiag in enkele stellingeni
samenvattend, verklaart het algemeen college, dat in;
het ontworpen reglement de historisch gevormde eni
nog steeds gewenschte onafhankelijkheid der beheers-*
colleges niet voldoende wor.dt geëerbiedigd; dat dè(
Syaode het recht niet heelt een reglement op heti
beheer vast te stellen ; dat, indien zij 'desniettemin;
haar voornemen volvoert, er zoo vele moeilijkhedentei
wachten zijn, dat het kerkelijke leven in vele gemeen-i
tea ca dus het geestelijk belaag derkerk; daarondeï
ernstig lijden moet.

■

N. R. Ct. \

Amsterdam, 16 Maart

Koffie,

Goed ordinair Java
28i et., good average Santos 22- et.

;

Afgedaaa 223 bn.PanggoeagSarie es Ardjoeno ca
Mcrapi, 41 kn. 2 int. en 16 bn. Padang JïayoeKaleis
ex diverse schepen.

Suiker vast, Maart ’9-J gedaan ca aaageboden. «
Cacao. In veiling komen op. 6 April as. 605 hnj

Java ca 792 bn. Ccvlon. ... |
Tabak. Uit de hand werden verkocht 736 pakkeas

Sumatra merk NATM'K tot ca. 150 et., aangekon-l
digd bij inschrijving op 18 dezer. j-

Botterdam, lo Maart, liofiie. Afgedaan van ds
vroeger opgehoudene Java WIB No. 195 96 bn.

Suiker vast. Maart fJ^ie , Mei /ÏO^, geboden.
Tabak. Aangevoerd --__ Baltimore per Durango 9)

vaten Marvland stoomend verkocht. Voorts arrivj
per Paros IÖO pakken ïrebizonde.

"Margarine. Verkocht 450 vn. Harrisoa Maart fili
Specerijen. 24 Maart a. s. komen alhier bij veiliagj

aaa de markt lölB ka. en 275 ba. Noot, 21 ka.laagei
Noot, 215 kn. Foelie ca 3 bn. Kruidaagelea, waarvan
109. kn. Noot, 21 kn. lange Noot en'l2B kn. Foelie,!
opgehouden ia de veiliagen van 17 Sept. en 9 Dec.f
1903. Voorts bij inschrijving 7 kn. Noot en 1 kist*
Foelie.

Tin stil. Banka April 75? verkoopers.Talk. Aüoop der hedea te Lenden gehouden vei-
ling: aangeboden 625 vaten Australische,-waarvan.
400 verkocht tot onveranderde prijzen. Vraag vooripuike soorten beter.

LIVERPOOL, 15 Mrt. Wol. De hedea ge-
opende veiling was goed bezocht, met levendigenj'kooplust. Gemiddeld zijn de prijzjen 3V_ p. hopge-r.

AaTi_eh<Kl-a 18 362 bnl^m.

19HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG 17 MAART 1904. 5e BLAD,
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Advertentiën:

*-an 3 ofminder regels ’0.95
elke regel meer 30 Ct.

Liefdadigheids-Adverten-
tiën halven prijs, zonderra-
oat voor tnsschenpersonen.
Vervolg Uer l*'ainUte-A.Uver-
lentiën uit, het <_e hlutl.")
Verloofd:

HELENE C. POPPINK
T. Pi'TTERSEN.

■_■

> Cheriboa,
iiava j Tegal s. f. Keraaatram.

(947) Februari 1904.

Hedea overleed, na eeaekort-
stoadige ongesteldheid, miae
geliefde Moeder,

ELSJE MARIA MUIJSKEN,
Weduwe vaa

Jan Coeneaad Nachenius,
ia den ouderdom vaa ruim 68
jaren. (944JJoan H. NACHENIUS.

Amsterdam, 14 Maart 1904.

■ 1
Heden overleed oaze geliefde I

Zuster ea Behuwdzuster, Mevr. |
de Wed. J. C. NACHENIUS geb. I
MüIJSKEN.

F. C. MUIJSKEN.
E. C. MUIJSKEN—

(945) Güepin.
Amsterdam, 14 Maart 1904.

Heden overleedplotseling, tot
onze diepe droelheid, oaze
geliefde Echtgeaoot eu Vader,
de Heer WILLEM DE GRAAFF,
ia dea ouderdom vaa ruim 61
jarea.

Wed. W. DE GRAAFF—
H. Blom.

M. A. DE GRAAFF.
A. W. DE GRAAt'F.

Amsterdam, 15 Maart 1904,

Hedea overleed ten huize van
hare Dochter, de Wed. T. FED-
DEMA, tot onzediepedroefheid,
aa eea geduldig :ijdea, oaze
geliefde M< eder, Behuwd- ca

Grootmoeder,

Mejaffrouw
CATHARINA

ADRIAANS,

Wed. vaa dea Heer C. VAN

OVEREEM,

ia dea ouderdom
van ruim 77 jaren.

Overtuigd van uwe deelneming:

'

. fC. VAN OVEREEM.Gombong, I j VAN OVEREEM—
_java_> y VAN

Wed.T.FEUDEMA—
VAN Ovekeem.

Weesp, l J.A.VANOVEREEM.
J. VAN OVEREEM—

van dcc Velden.
_- f E. A. W. SEIGERS—Weesper- I VAN OvEBB:EM .karspel, yw> SEIGERS.

Weesp, 15 Maart 1904.

Heden overleed",tot onze diepe
droefheid, onze geliefde Vader,
Behuwd-, Groot- en Overgroot-
vader,

de Heer
KLAAS VAN LEEUWEN,

Weduwaaar van Mejuffrouw
W. K. Bakhuizen,

eerder Weduwaaar vaa Mejufir.
J. M. E. EVEBHABDT,

in den ouderdom van .bijna 79
jaren.

, , fJ. VAN LEEUWEN.Amster- t G yAN LEEUWEN—
*"*> * Fleees._ ( 3. F. VANLEEUWEN.*welK \ A. I. VAN LEEUWEN-

„ , | 0. L VAN LEEUWEN.' J.E. VANLEEUWEN-
*"-*"> | Veen.

Maar- ( Wed. K. v. LEEUWEN
sen, \ geb.v. Waldebveen.

0. , f G. VAN LEEUWEN.

Stoten,

»j^ yAN LEEUWEN—■»"-**"> l Koeman.
.!.____. . 3* M. E. METZ—
<*""**»- " van Leeuwen.Aam' IL. A. METZ.
_.»._», f T- ODINOT-Amster-f VAN Leeuweh.<Tam' IF. ODINOT.__ { M. TELKAMP—ntue- > VA_j Leeuwen.■*"*><. J. H. TELKAMP.
.-. f W. WOLZAK-

i van Leeuwen,
tt^U.,y c wolzak.

Kleinkinderen en
AchterUemkind.

' Soten,

N.-H., 14 Maart 190-t
Baarsjes E 80.

De teraardebestelling tal plaats
I_ebben a*. Donderdag, 's nam. 2
uur, Begraafplaats Te Vraag.
mmtsmaamÊÊaaaa-MmsÊm-mammaamaam^t
__■_—»u i ui i - n _uj.ji

Heden overleed tot onzediepe

droefheid,

zeer onverwacht,
onze innig gehefde Zuster en
Behuwdzuster .. ■

IJMKJE TADEMA,
in den leeftijd van 36 jaren.

St. Jacobie-Parochie,
12 Maart 1904.

(865) EU aller naam,
Z. TADEMA.

J^_B___—__—___■___■■—_____ ____!_____■___

Heden overleed na een lang-
zaam verval van krachten oaze
geliefde Vader, Behuwd- ca
Grootvader, de Heer P. PEET-
OOM, in levea rustend Hoofd
der School alhier- in dea ouder-
dom vaa bijaa 77 jaren.
.

St.-Maarten,

15 Maart 1904.
A. KEUN—PEETOOM,
J. A. KEUN.
W. J. PEETOOM.
J. PEETOOM—SPAANS.
E. K. PEETOOM.
J. O. PEETOOM.

■ 1

Heden overleed,tot onzediepe
droefheid, oaze gehefde Echt-
genoote, Moeder en Behuwd-
moeder, GEERTRUIDA- COR-
NELIA VAN LINDONK, in dea
ouderdom vaa ruim 60 jarea.

A. VINKE.
G. WARNDERINK VINKE.
J. C.H.WARNDERINK VINKE

—van Vebee.
Mr. W. J. VINKE.
E. H. VINKE.
E. R. L. VlNKE—van Weeben.
N.. VINKE. (909)

Amsterdam, 13 Maart 1901.

Voor de vele bewijzea vaa deel-
aemmg, oadervoadea bij het

overlydea vaa onzegeiieideZuster,
Behuwdzuster ca Taate,
MARIA IiLiSARETH PLASBERG,
betuigen wij oazea welgemeeadea
dank.

VU aller naam,
C.

BËNJ.

PLASBERG.
Utrecht, Cath. Singel 24.

Voor de velebewijzenvaa belaag-
stelliag, ter'gelegeaheidmijner

vijf-ea-twmtig jarige amusvervul-
hng, breag ik laagsdezeaaaaallea
mqa oprechten dank.

Harmgcarspei, 15 Maart 1904.
Ju. SWAN, Burgemeester.

\roor de vele bewijzea vaa deel-
aemiag, oatvaagen bij het

overlijdenvanonzen geliefdenBont-
genoot ca Vauer, betuigeawij oazea
hartehjkea dan_.

Wed. MEESTERS—Weeets.
N. H. MiiEaTMiS.
J. R. Mr-liöTiißS.

Steeawijk, Maart 19U4.

Bij vonnis der Arrondissementg-
Rechtoaak te Amsterdam van

vev _istea December iy(J3, zija
NEELTJE VAA u_iN BÜNT ca
DIRK KOUSBROEK, beidea wo-
aeade te Amsteruam, geseheiden
van tafel en bea.

De Procureur oer Eischeres,
(946) Mr. E. A. L. BOAd.

Kippenvoeder.
2fe Puik gemengd Voer,

ÉT\ *g_* goede kwalit. Tarwe,
(gÈ«Sg

Gerst,

Boekweit,
*_Ws>W kl. Maïs enz. ’3.65«BgJP|y|L per 10Upond.Gratis

ww*,,fcH*B>^

postmonster. (45.))
S. CAMPHUtS, Heerengr. 13, Amst.

KOET3IER. Eea act Persooa,
24 _. oud, z. z. gaarne tegen

April gepl.alsKoetsier, üoedmet
Paarden kunn. omg. en tev. o. d.m.
kunn. r. V. g. g. v. Br. lett. V, aaa
VALKHOFff's Boekh. Amersfoort.

H.U. Restanratenrs.
Er biedea zich aan 2f 11 ak e

Hötel-Café-Restaurant-Kell-
ners (helst afzoauerlijk), oud 19
ca 26 j., beiden vaa de beste ref.
voorz. Br. fr. No. 122, bij J.BRUNT&
ZOON, Boekh., Dea Haag.

Gevraagd een

le BnfFetchef
en eea

Oberkellner.
Te bevragen Rest. »De Kroon.,

Haarlem,

Provisie-Reiziger
gevraagd voor Amsterdam, bij
voorkeur bekend met Kruideniers
en Comestibles-handelaren. Bij ge-
bleken geschiktheid vast salaris.
Br.

fr.,

lett. M IS 737, JV. v.d.D.

PLATZETTERS
gevraagd, om dadelijk in dienst
te treden. Aanb. Fr, oad. lett.
IJ_T 816, Nieuws van den Dag.

Braniassnrantie, etc. etc.
Solide Agentengevraagd ia

Nedertaad, tegea hooge provisie.
Br. fr., lett. L IJ 736, N.v.d.D.

GEZOCHT.
lemand, ruim 12 jaar aan

het hoofd eener groote Gros-
sierderij inKoloniale Waren
werkzaam, zoekt tegen Mei
of later een hem passende
WERKKRING, als Compag-
non of Representant. Over
eenigkapitaal beschikkende.
Br. ir., ltt. TJK 813, JV.vjdD. (949)

Koetsier gevraagd,
voor direct, goed kannen rijden
van den bok.
Br. fr., lett. W M 815, IV. v. d.D.

GEVRAAGD:
Ia eea drukke Bar, loopzaak, een
nette

Buffetbediende,

geaegea
voorkomeade werkzaa mhedea te
verrichten p. m. 18a2O jaar,uitste-
kend

fietser,

goede get. vereiseht.
Br. fr., lett. U G 744, N. v.d.D.

Een gegageerd oaderofiicier vaa
O. ü u. z. z. g. geplaatst

op een pakh. of kant., h. sat. geea
ver. Br. fr., O B 739, IV. v. d. D.

Tegea 1 April zag een eenvoudig
Ouderl. Meisje, 31 j„ _>._._,

zich g. gepl., 't liefst bij een bej,
dame of klein gez., voor alle huis.
bezigh. en tevens tot gezelschap.
Br. fr., lett. P C 740, N. v. d, D.

Met Mei ih de Vaa Eeghenstraat,
Amsterdam, gevraagd tegea

hoog loon eea uitstekende
KEUKENMEID.

Volledige dieastenopgaaf, onder
lett.P !■ 809. N. v. d. D.

De Alkiuaarsche IJzer- cm Metaalgieterij — ALfiMAAB.
GAS- en PETROLEUM

©FORS-MÖTOREM.®
ZÜIGG AS-G- ENE RAT O REN. ...„

<^^^^t^**_êzz^^tW^ k/. r;;;s: ntn. vj'.>

Hollandsch Fabrikaat. — Vlugge levering. — Altijd op aanvraag in werking te zien.
Worden geheel aan onze fabriek vervaardigd door speciale machines.

Op aanvraag geleverde Motoreu in werking te zien. (125)
Alvorens afle.ering een niaau. hier beproefd. Een jaar garantie. Catalogus op Banvrawg.

Te Utrecht kaa terstoad of later'
geplaatst wordea eea

l ste Tailiewerkster,
geschikt zoo noodig de leiding
van het Atelier op zich. te
nemen. Brieven fr. met volledige
inlichtingen onder letter E 8_ aan
BFUEBe. Adv.-Bur. Utrecht. (950)

Tegen 1 Mei b. z. a. als Meid-
Alleen een net MEISJE,

van g. g.

v.,

liefst ouurek Sar-
phatistr. Br. fr. No. 123, bij J.
BUUNT & Za., Boekh., Den Haag.

Mevrouw LUDEKE—GAU vraagt
met Mei een nette Keuken-

meid. Zonder goede get. onnoodig
zicu aan te melden. Nicolaas VVit-
seakade No. 13, huis. (943)

nPËÜSBöWT
gevraagd voor langen tijd,
door DAME met Kindje
van 4 j , in eene gezonde
streek buiten, in Huis met
gr. Tuin, liefst bij alleenw.
Damte. Volledige, ml., onder
lett. E R 730, ST. v. d. Dag.

Tegen 1 Juai of eerderwordtvoor
klein Gezin te Huur gevraagd

eea Benedenhuis ofklein heel
Huis, op vroolijkea staad. Huur-
prijs oageveer 70U gulüea.
Br. fr., lett. J Z 803, N. v. d. D.

Eea tamelijk bejaarde Dame, ia
het bezit vaa eigen Meubelen, ver-
langt op rastigea staad te Am-
sterdam, tesea 1 Mei of ia dea
loop vaa den Zomer,

Grestoüeerde Kamers met
eeeoiiüii Pension.

Brieven met prijsopgaafeaz. oad.
lett. Düi aan BEIJÉRS' Adv.-Bur.
Utrecht. (951)

Groot Winkeltniis
te Huur iv eea zeer vooruitstre-
veade buurt ca in de onmiddel-
lijke nabijheid vaa het Staatsspoor

. zeer geschikt voor groote Ossea-
slachterij of groote Maaufactuur-
zaak. Huur ’ iSU p. jaar.
Br. fr., iett. S E 742 N. vjd D.

I nnioc "^ Ontb. gevr. door
l_uy«Cö j. Heer, au ca daa te
A'daia komeade, bij voork. brj Dame
of Wed. z. kl. kiad. op a. staad»
Br. m. iai. ca coad.,lett. V L 814,
Nieuws van den Dag.

Te Hnur te Soest,
voor ’125, eea HUIS, bev. 3
Kamers, Keukea, Keider, Zolder
ca Tuin met Vruchtboomen.

Te bevr. bij G. SUKKEL, Mr.
Schilder, Soest.

Een Rrjwielreparateur vraagt
Gereedschappen ter over-

aame. Brieven franco met prijs-
opgaaf aan dea Boekhaadel. voor-
heea LENTZ & DEHAAN, Utrecht.

KIOSK gevraagd,
geschikt voorverkoopvan Siga-
ren. Br. lett. R D 741, Jï. v. d. D,

BRANDASSURANTIE.
Ter Overaame gevraagd eea

Brandassurantie-Portefeuille
('t zrj groot of klein).
Br. fr., lett. J V 734, S. v. d.D.

TE KOOP
een Huis- en Kachel3mederij
met Magazijn van Huishoudelijke
Artikelen te. Leidea, welke sinds
eea groot aaatal jarea een burger-
bestaan heeft opgeleverd. Brieven

fr.,

letf N No. _20, aanKOOYKER's
Centr.Adv.-Bur. te Leiden. (918)

- SPOED!! —Ter overn. aangeb. eene goed
rendeerende ZAAK, wegens ver-
trek naar het buitenl (geen coa-
sumptie-art). Koopsom ’ 2000.

Bewijzea vodrhaadea.
Br. Fr, lett. N" A 738, N. v. d. D.

TE KOOPT"
Eeae Zaak ia fijae Vleesch-

waren ca

CÖmestibles,

op eea
der beste standeu vaa Amsterdam;
deze Zaak is volgens de eisclien
vaa oazea tijd met volle saij-

machiaeneën,

op het fijnste inge-
richt. Huur f 700 p. jaar. Fr. br.,
lett.. H 314, bij H. UDE, 2e Jaa.. Steenstr. 9, Amsterdam.

DE RENTE-CASSA,
Heerengraclit 179 (geU. Assoc.-Cassa).

Rentevergoedingvoorgelden
a. Deposito.

Met 1 dag opzeggiag "I
(bedragea tot ’5OOO \ l%pCt.
direct te ontvangen) J

Met 10 dagenopzegg.of \ _ -rjt
voor 1 maand lixe f V **"» 2of3 maandeaüxe 2)£pOt.

t 1 jaar lixef tot eea \ o n.bedrag vaa’5000) f a yjt"

» Proloagatie-conditie (tot be-
perkte bedragea) >_ pCt. oaderden
Prolongatiekoers. (9362)

Brillen en Pince-nez
met 4 glazen,

voorLEZE TSenVER-AFZIEN
te gelijk. (9065)
- Uitsluitend bij
KAREL VAN BUREN",

82 Rokin 82. Opticien.

Ilieffibrandt-ïtieaterl
Dir. H. VERSTRAETE.

Donderdag 17 Maart.
Voorlaatste Opvoering van

Madame Sherry
Groote Operette ia3 bedrijven.

Vooraf:

Mr. Smaun,
iakleinste Neger-Acrobaat ier wereld

weegt 9 Küo —oud 21 jaar.

THE GEORGIS,
Americaa exceatric Aorobats.

Geznsters Schmitz,
Slangenmenschen.

Robinson,
ongeloofelijke Krachtoefeningen
Gew. prijzea. Tel. 1745.

I Zaterdag 19 Maart.
Voor de eerste maal

„Die Kleinen Lammer." IVaudeville in 2 bedrijven.
Muziek vaa Lodis L. Vaeney. 9Banan_______o__E__s___M_a__|

Kon. «jyggi» Nederl.
Circus Kil 0. Carré

Specialiteiten-Theater
v. d. EerstenRang.

Dir.: FRiTrf VAN HAARLEM.
Donderdag 17 Maart

SCHITTERENDE VOORSTELLING.
2e Optreden ■ der

Nieuwe Specialiteiten.
GAST-VOORSTELLINGEN

van dea Wereldberoemden
Illusionist
-HORACE

GOLDIM.
FRED. HEKBERT's

wonderbaar Gedress. Hoadea,
de hoogst vermakelijke

Amerikaansche Excentriciteiten
KEIXIJ and ASHBIJ.
i«TBOCCACCIO-TRIO

Humoristische Straatzaageraen
Maadolia-Virtuozea.

LES KIWERS MOTTLIN
Scèae Origiaale d'Equilibrisme.

FORTHffS-BROS
Exccatnciteitea aaa het Rek.
ROSA and JEANETTE

Juveaib American Exceatric
Danseuses.

HetDamesZang-Ensemble.
„Oranje bloesems",

The Ameria Bio-Tableaux.
Opening derBur. 1 uur.Aanv. 8uur.

_B^T" Gewoae Prijzea.
Plaatsbespreking vaa 11—4 uor.

latere. Telefoon No. 2967.

Oeertruida Carelsen,
Noord-H liandsche

Vertellingen.
Een aantrekkelijk, goed be-

oordeeld Boek, gaarne gelezea
ia elk gezin. (225)
Prijs ’2.40. In Stempelb.’2.90

Rotterdam. — W. L. BRUSSE.

In de Magazijnen van
G.D BiriTOIJK te Leiden,

staai te Koop ook ia ruiling:
Landauers, Vietoria's, Gou-
pé's, Buggi's, Dos a Dos,
Dogearts, Utrechtsche "Wa-
gentjes, Breaek met K.

%.

o. K.,
Paniers, Visa Vis,Tilbury's,
eenige 'I'uigen. Levering onper
garantie. Eeaige Rijtuigeu, waar
nieuwe voor zija geleverd, staan
voor opruimiagsprijs te Koop.

Aanbevelend voor Smids, Schil-
ders,Wagenmakersca Zadelmakers.

(939)

Eet nu Heilbot
50 et. de 5 ons.

Verders alle soort. Zee-eaßiv.visch.'
MJSMN, Nieuwmarkt.

4130 Telephoon 4130.

Plomtetanp ca Loofljes 1
gebruikt mea ter verzegeliag vaa
Manden, Zakken, Korven,
Hokken ca alle andere voorwer-
pen. Vraagt prijs en monsters aaa

(1183) P. A. LTJYTEIT,
Oostvestplein4l, Rotterdam,

|latiasslangen-D___T|
Amst. Caoutchouc- T

# Compagnie», S
12, AmsterdamT

Mannen- en TroiwenMten
Dr. 1. Pieters Anema, Arts.

Maandag en Vrijdag
Heereitiunikt 6, Anisicidam!

_______l____4___. TTHFF

Tetep&oo» 3225.
In 1883 oprichter v/d Theehaa-1

del v/h GEBBs. SNEL. (2905)

O Wagons-Lits. $
Voor plaatsen in Wagons-Lits of

L uxe-Rijtuigea weade men zich tot
de Hoofdagenten van de Compi
des Wagons-Lits:
LISSONEk ZOON, stiLgellSS,Amsteraa__kj

GELD
wordt verstrekt, metéén solide;'
borg, voor Ambtenaren ca Parti-J
culiéren, vaa af ’25.
Br.

fr.,

lett. K W 735, N. v. d.Dj

Gevraagd in Sigarenwinkel
een nette BEDIENDE, salaris f2OO per jaar.

Fr. brievea motto Sigarenwinkel, Nieuws van den Dag.

Gemeubileerde Kamers gevraagd Ij
Mea wenscht te huren op goeden stand, in de aaasteomgeviagvan'

dea Dam te Amsterdam: eenrustige,flinke,ruime Werkkamer,
benevens dito Slaapkamer, liefst met Badkamer ernaast. Aan-
biedingen met oDo-aaf vaa ariis per maand — met en zonder reasion_mef franco b?feifes, oadePr ÏM. H 3086,. aan;ALLSET DE LAJSGE'a
Aaaoacea-Bureaui Damrak, Amsterdam.

aia_C__^>~—^_aMy^ w^-* u veel T- <*"' buitenl. geniet

Bfür: v%&iiwil_ii_li_B Tfifh+cfhormctnoïIli^i^felw^v■ i^Ü^Üi ' llcllllolUcl
''^.BC* voor tocht, regea ca te veel zoa";;

m! :^"J_________el£.; e st" ls fi"k breed, de kap kaa
):«'ral^^^^^f%|P^j^^^^^ti' gem.n. gelatenword. en isv. prima
'f/l^^l^lff^lï'il'fV'Plv ’5.95 postw. of remb.

SMeifaMel[ ~ Prinseagraclit 146:
<tos^^^&^^'W^^:'| ' ZIEKENLIGSTUEL ’5.50, '

Bewaargeving van waarden.
De ASSOCIATIE-CASSA, Heeren g r a cht 17 9, te

AMSTERDAM, verstrekt de gelegenheid tot het in bc-;

waring geven van Effecten en andere papieren van
waarde, zoowel in gesloten als in open vorm, alsmede van
onderpanden vanprolongatiën en vanbrandkasten,
volgens gratis te verkrijgen tarief en voorwaarden. _(4738)_

= ' /

Te Koop voor elk aannemelijk bod:e sis Zwart lanen ttorsteiiËtsls.
2 stuks inkoopwaarde ieder f350.—
2 stuks inköopwaarde ieder f 135-—
2 stuks inkoopwaarde ieder f 50.—

Te bezichtigen en te bevragea Midden-Galerij 22, P.

v,

V.
Amsterdam.
fl2E_______3Q______B______________BSDßßßflE__9_SX_i________B_—___flß3B

VERKOOPER Coipl. lenfcring
GE V li AAGD. Degelijke vakkennis en prima
referentiën vereiseht. Goede positie voor ener»
giek Persoon.

Br. lett. K 78, a/h Alg. Adv.-Bur., ROUMA & Co., Amst.'

Aan groote Fabriek, geene Machinefabriek, bestaat gelegenheidtofej
plaatsing vaa een

BANKWERKER,
voldoeade op de hoogte vaa z'a vak, om de voorkomende reparatiëa'
aan de verschillende Bedrijfsmactnnes, Stoomleidingea, DrijfwerKen enz./
uit te voeren. Bekendheid met Klectriciteit zal tot aanbeveling strekken,
zoo ook de bedrevenheid m Vuurwerk. Aanbiedingen,'met uitvoerige
biizonderheden en atschrift van getuigschriften, onder lett. G J, aan
SOHELTKMA & HOLKEMA's Adv.-Bur., Kokin 74—76, Amsterdam. (942)

Alvorens Meubelen te Koopen,
wordt ü beleefd verzocht eerst een kijkje te nemen in de Magazijnetf
van E. F. EDEJS", Molsteeg te Amsterdam. Meubelen in
alle genres tot dadelijke levermg gereed lage prijzen, solide,
alles met volkomen garantie. Complete Meubileering, bewijzen,
van tevredenheid en aanbevelingen m grooten getale ter inzage. (8836)

1 Boek* eöKunstdrukkerfl vjb. ROELOFFZEN HÜBNER & VAN SANTESJ
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