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Geleerd Socialisme.
f De groote massa van hen die zich so-
fisten noemen en bij voorkomende
Gelegenheden op socialisten stemmen,

van het socialisme-zelf weinig
of niets. Van den socialistische^
v°lksstaat en van den collectieven
eigendom hebben de meesten geen
"ögrip, en nog minder voelen zij er
geestdrift voor. Maar zij zijn on te.
vred<3n en worden in hun ontevreden-
heid gestijfd,zij meenen aan de schoone
beloften van het socialisme te kunnen
Selooven en beschouwen de sociaal-
democratie als de aangewezen partij
yan het volk. Daarom zijn zij socialist.

Paul Gröhre, die drie jaar geleden,
a te gewoon fabriekarbeider vermomd,
ih het door-en-door socialistische
Chemnitz gedurende drie maanden
de arbeiders bestudeerde, deelt van
die onbekendheid der groote massa
Socialisten met het program, het doel
en de middelen van de sociaal-demo-
cratie treffende staaltjes moe. Zij
<he de partijgeschriften ernstig en met
studie hadden gelezen en zich in de
Socialistische denkbeelden hadden in-
gewerkt, maakten nauwelijks 3, hoog-
stens 4 pCt uit van het geheele getal
Van hen die zich socialisten noemden.
Een zeer groote groep lazen geen cou.
ranten, bezochten geen vergaderingen,
Voerden geen socialistsche gesprekken
en wisten van niets, maar stemden
geregeld op de socialistische candi-
daten.

Toch zou het een dwaling zijn, te
denken dat de leiders hun doel hopen
te bereiken alleen door speculatie op
de ontevredenheid. Zij beijveren zich
Ook om bü het volk een overtuiging
te vestigen en de socialistische begin-
selen te doen doordringen.

Eerst en vooral willenzij oen korps
hebben, dat in staat is de socialisti-
sche denkbeelden in populairen vorm
voor te dragen en tegen aanvallen
en opwerpingen te verdedigen. Zulke
personen ontvangen een bepaalde
Vorming. Daarvoor houdt de partij
geregeld cursus-vergaderingen, die
niet toegankelijk zijn voor alle partij-
genóoten, maar waarin alleen dege-
nen, in wie de leiders talent van
opvatten en spreken hebben ontdekt,
Worden onderricht. Zij ontvangen so-
cialistische geschriften ter bestudee-
ring en worden geoefend in het spre-
ken on debatteeren. Een aldus opgeleid
spreker wordt uit de partijkas be-
zoldigd en vindt in de propaganda
der socialistische denkbeelden een
goed bestaan.

Volgens Göhre worden in Chemnitz
de kiesvereenigingen aan hetzelfde
doel dienstbaar gemaakt. De verga-
deringen hebben geregeld plaats het
gansche jaar door, hetzij er verkie-
zingen ophanden zijn of niet, omdat
zij vooral de vorming van socia-
listische redenaars ten doel hebben.
„Onze kiesvereeniging houdt haar
vergaderingen in de eerste plaats om
de debatten," herinnerde herhaal-
delijk de voorzitter der vereeni-
ging, waarvan Göhre zich lid had
laten maken. „Het is wenschelijk,
dat iedereen spreekt, dat iedereen
zijn meening zegt. Al gebeurt het
ook in den ongelukkigsten vorm,
iedereen is zeker, dat hij niet uit-
gelachen wordt, want juist komen
Wij alle veertien dagen bijeen, om
ons te oefenen, ten einde in de
groote vergaderingen onzer tegenstan
ders met goed gevolg te kunnen ant-
woorden." En aan die opwekking
gaven allen trouw gehoor.

Maar behalve het vormen van spre-
kers en leiders, trachten vooral de
duitsche socialisten het geheele ar-
beidersvolk in hun geest te onder-
wijzen. Liebknecht heeft er in een
van zijn voornaamste redevoeringen
sterk op aangedrongen, als een zaak,
waarvoor geen middelen moesten ge-
spaard worden. Tot dat einde zijn zij
bezig een schoolstelsel te organiseeren.
In Januari 1891 hebben zij te Berlijn
opgericht een Arbeiterbildungsschule,
waarin een soortvan hooger onderwijs
doorarbeiders aan arbeiderswordt gege.
ven. Deze school is thans in vieren ge-
èplist, om de verschillende wijken der
stadgemakkelijker te bewerken. Men
geeft er onderricht (zomersemester

van '93) in de duitsdn taal, ge-
schiedenis, physiologie, wiskunde,
boekhouden, staathuishoudkunde en
een weinig recht. Het schoolgeld is
50 Pfennige in de maand. Doch de
financiën dier school schijnen niet in
bloeienden staat te verkeeren.

Het is merkwaardig, dat het duit-
sche socialisme over het algemeen
zich gaarne omhangt met het kleed
der wetenschap. Wij zeggen niot datal
wat de socialisten voortbrengen echt
wetenschappelijk is, maar het hoeft er
veelal het uiterlijke van. Zij laten zich
niet warmmaken eenvoudig door for-
mules als deze: de mijn voor de mijn-
werkers, de grondvoorde landbouwers,
enz.,* hunredenaars bepalen zichnietbij
schelden op de gezagvoerders, op de
bourgeois, op de genieter.i. ar zij zor-
gen ervoor, hun uitsprakr. eenigszins
philosophisch te vernissen. Zij diepen
algemeene begrippen op, wikkelen die
in afgetrokken vormen en geven daar-
door aan hun theorieën een glimp van
wetenschap. Het befaamde werk van
Marx: Das Kapital hangt samen van
ondoorgrondelijke redeneeringen, en
juist dat is het evangelie der duitsche
sociaal-democratie. Terwijl de partij-
programs steeds geleerder worden,
is dat van Erfurt zoo opgesteld, dat
het slechts door een gedeelte der arbei-
ders kan begrepen worden.

In de vergaderingen der duitsche
socialisten, die in den regel eenkalm
verloop hebben, pleegt het van ge-
leerdheid te schitteren. Hun redevoe-
ringen zijn gewoonlijk geen scheld-
partijen, geen aansporingen tot op-
roer en geweld, maar zij ontwikkelen
voor de arbeiders staathuishoudkun-
dige vraagstukken, theorieën over
de waarde, over het loon, over ver-
zekering, enz. In systemen, die er
geleerd uitzien, vallen de Duitschers
Voor de misdeelden der fortuin kan.
de leer, dat men de kapitalisten van
hunne rijkdommen moet ontdoen, aan-
lokkelijk zijn, maar de Duitschers zijn
erop gesteld, dat die leer bovendien in
een wetenschappelijken vorm wordt
voorgedragen. Dan gaan zij mee.

Een van de groote propaganda-
middelen is de lectuur. In ongeloof-
lijke massaa3 worden couranten en
tijdschriften, brochures en romans
verspreid. Die leest de arbeider.
Hem wordt gestadig voorgehouden,
dat de tegenwoordige maatschappij
niet deugt, en het wordt hem bewezen
met geleerde argumenten, die hij niet
goed begrijpt, maar die juist daar-
door indruk op hem maken en waar-
voor hij dan eerbiedig hethoofd buigt.
De socialistische literatuur, vooral de
brochures en romans, moge vaak
nog zoo oppervlakkig zijn, zij neemt
minstens het air aan van te steunen
op wetenschappe) ijken grondslag. Die
geleerde schijn geeft aan het volk
formules enredeneeringen, welke zijn
begrip een weinig te boven gaan;
maar daarvan houdt het.

Men moet erkennen, dat sommige
lieden, die uit de lagere volksklassen
zijn gesproten en het grootste gedeelte
huns levens aan handenarbeid be-
steden, verscheiden kundigheden heb-
ben opgedaan enomtrentvelerleivraag-
stukken een zekere overtuiging heb-
ben. Maar op stuk van zaken is
het een halve beschaving en een
halve wetenschap, waarvan zij geen
oordeelkundig gebruik weten te
maken. Elke wetenschap is geen
kost voor iedereen. "Wat zal die on-
verteerbare spijze bij arbeiders uit-
werken ? Zij zal den hoogmoed meer
en meer' opwekken, want de arbei-
ders komen in den waan dat zij
waarlijk geleerden zijn, en worden
ontoegankelijk voor elke betere
overtuiging. In hen zal meer en
meer versterkt worden de geestvan
ontkenning, die een vijandige stelling
neemt tegen elke hoogere waarheid.
Zoo wordt de geest van revolutie al-
tijd meer gevoed, die maar weinig
noodig heeft, om zich in daden van
geweld te uiten. En de slotsom zal
zijn: het ongeluk der misleide arbei-
ders-zelven.

BUITENLAND.
ALGEMEEN OVERZICHT.

De Conferentie der duitsche ministers
van Financiën te Frankfort is gisteren-
middag inderdaad reeds gesloten, zoo-

dat heden de deelnemers naar hun
onderscheidene posten terugkeeren met
een groot geheim in hun zak, nl. de
voor het publiek nog grootendeels ge-
heimzinnige beantwoording der vraag,
hoe men in drie dagen tijds honderd
millioen Mark bij elkaar kan praten !
De Frankf. Ztg., die voortdurend met
haar oor aan het sleutelgat schijnt ge-
zeten te hebben, zegt dat de nieuwe be-
lastingen, welke in deze merkwaardige
minister-conferentie „gevonden" zijn,
100 millioen zullen opbrengen, waai-
van 20 mm. (niet 70, zooals sommigen
droomden!) aan de Bondsstaten zullen
komen, 60 mm. door de soldaterij in-
geslokt worden en 20 mm. voor amor-
tisatie der rijksschuld bestemd zijn. Men
moet zeggen dat het knap is, zoon
reuzen-arbeid in drie dagen! Maar... hee-
lemaal klaar is het werk nog niet! De mi-
nisters alleen zijn nog pas gereed, en
hun besluiten hebben geen bindende
kracht; het uitwerken hunner algemeene
denkbeelden zullen zij aan een binnen-
kort te Berlijn vergaderende commissie
van staatsgedelegeerden en rijkscom-
missarissen opdragen; dan volgt de
indiening der uitgewerkte Ontwerpen
bij den Bondsraad, en eindelijk zal dan
het woord zijn aan den — Rijksdag!
Voorloopig valt over de nog ongeboren
Ontwerpen niet te polemiseeren; want
wat er door het sleutelgat kwam
is daarvoor te onbeduidenden onzeker.
Het heet nu bijv. weer dat er wel
degelijk een wijnbelasting op het pro-
gram staat, maar niet als rijksbelas-
ting: de opbrengst moet ten goede ko-
men aan de wijn produceerende Staten.
De advertentie-belasting, die ook al in
de lucht zat, schijnt prijsgegeven; maar
de Frankf. heeft misschien niet goed
gehoord, en niemand weet eigenlijk
met zekerheid, welkerampen en kwalen
er nog uit het frankforter doosje van
Pandora te voorschijn kunnen komen,
want één ding staat vast: de 100.000.000
Mark moeten er wezen; daarvoor heeft
men de Legerwet aangenomen.

Ter gelegenheid van een aanstaand
bezoek der duitsche Keizerin aan de
stad Keulen zal haar een dejeuner
worden aangeboden, waartoe op haar
verzoek ook dames zijn uitgenoodigd.
De civiele, militaire en rechterlijke
hooge ambtenaren werden genoodigd met
hun echtgenooten, en dekeuze geschiedde
behoorlijk naar rangorde, zonder eeni-
ge fout; maar wat blijkt nu? Dat
toevallig onder al die hooge autoriteiten
eener schier geheel katholieke stadzich
geen enkel katholiek bevindt! BeKöln.
Volksz. acht deze illustratie van de
hooggeroemde pruisische „pariteit" of
gelijkheid van alle gezindten in de ver-
vulling van ambten en bedieningen,
een welsprekend getuigenis!

Te Essen is eindelijk het ministerieel
antwoord ontvangen op de petitie om
toelating derFranciscanen voor de 8000
zielen tellende nieuwe buitenwijk der
stad. De esser afgevaardigde Stötzel had
er 18 Februari jl. in den Landdag
reeds op aangedrongen en denpriester-
nood in die wijk zóó duidelijk geschil-
derd, dat de minister Von Zedlitz niet
kon nalaten te zeggen, dat.... men
maar eens een petitie moest indienen.
Do aartsbisschop, de parochiale geeste-
lijkheid, de kerkbesturen enz. ondertee-
kenden de petitie, en nu — vijfmaanden
later! — verklaart de minister, dat er
te Essen voldoende in de zielzorg is
voorzien, en er dus geen Franciscanen
noodig zijn ! De aartsbisschop weet er
niets van; de heeren te Berlijn alleen
hebben er verstand van! !

Het voorstel-Domela c. s., betreffende
dienstweigering in geval van oorlog,
is — gelijk niet anders te verwachten
was — in commissoriaal voor-onder-
zoek op het Socialisten-Congres te Zü-
rich reeds verworpen, waarna het
duitsche tegen-voorstel, strekkende om,
overeenkomstig de besluiten van het
brusselscheCongres, zich uitsluitendmet
de bestrijding van het kapitalisme bezig
te houden, met 14 tegen 4 stemmen
werd aangenomen. Liebknecht betoogde
0.a.,0p grond van een doorPlechanowuit-
gebracht rapport, dat op den grondslag
der tegenwoordige maatschappij het
denkbeeld der nederlandsche partijge-
nooten onuitvoerbaar is. Had het
proletariaat reeds een macht in handen,
waardoor de uitvoering van het voor-
gestelde mogelijk werd gemaakt, dan
zou het niet meer in de gelegenheid
komen om het op die wijze toe te pas-
sen. Ook de weigering van militairen
dienst is een reactionaire maatregel,
en in de voornaamste militaire Staten,
Duitschland en Frankrijk, onuitvoerbaar.
Waren deze beide Mogendheden ont-
wapend, dan zou Rusland van de ge-
legenheid gebruik maken om met zijn
kozakken West-Europa te overstroomen
en de europeesche beschaving te ;Sver-
nietigen. Het nederlandsche voorstel is
slechts schijnbaarrevolutionnair: in wer-
kelijkheid is het bevorderlijk voor het
cesarisme. De spreker hoopte derhalve,
dat, in het belang der beschaving en der
vrijheid van het revolutionnair proleta-
riaat, het duitsche voorstel door het
Congres met algemeene stemmen zal
wordon aangenomen.

De uit het Congres verwijderde duit-
sche „onafhankelijke" of „Jong-Socia-
listen houden in het Casino te Zürich
een afzonderlijke driedaagsche „inter-

nationale conferentie", welke gisteren
geopend is en morgen gesloten wordt.
Maar te Berlijn is door hun broeders
gisteren-avond een krachtige protest-
meeting gehouden. Circa 1000personen
waren aanwezig, meerendeels anarchis-
ten en Jong-socialisten (slechts een
150tal „officieele"-socialisten of „ouden"
waren er bij). Zij voeren heftig uit tegen
het „joodsch" congres van Zürich, dat
de „joodsche" politie te hulp riep om
„onafhankelijke hervormers" uit te
bannen, en namen ten slotte met groote
meerderheid de volgende resolutie aan:

„De te Berlijn in de Eessowrce-zaal
vergaderde revolutionnaire socialisten en
anarchisten ontzeggen aan het Züricher
Congres het recht, zich het „internatio-
naal congresder socialistischearbeiders"
le noemen, omdat het op schandelijke
wijze georganiseerde arbeiders uitstoot,
die niet alleen de bestaande maat-
schappelijke orde ten krachtigste be-
strijden, maar daarbij het ongeluk
hebben vrij te willen zijn, zoowel van
het kapitalistische juk, als ook van de
heerschzucht van ijdele demagogen.
De vergadering verzoekt den makker
(den Genossen) Domela Nieuwenhuis dit
protest onmiddellijk ter kennis van het
Congres te brengen."

Met die ijdele demagogen worden
Singer, Bebel en alle sociaal-democra-
tische leden van den Rijksdag bedoeld.
Tegen hen trokken de heftigste anar-
chistische woordvoerders met grof ge-
schut los. De sociaal-democratische
leiders, zoo heette het, strijden niet
voor het proletariaat, maar alleen om
zich zelven een bestaan te verzekeren ;
zn zijn niet alleen demagogen, maar
ook schurken. Singer was rijk geworden
door het exploiteeren van zijn arbeid-
sters, en Bebel door de penningenvan
de arbeiders, welke hij zich voor zijn
geschriften liet betalen; enz. enz.

De zuidduitsche bladen melden dat
de gezondheidstoestand van het socia-
listische lid van den Rijksdag Von Völl-
mar zeer bedenkelijk is. Hij heeft her-
haaldelijk flauwten.

De fransche ministers zijn gisteren
naar Fontainebleau getrokken om daar,
onder presidium van Carnot, te beraad-

" agen over hetgeen met den lastigen
Dupas moet begonnen worden, wiens
„onthullingen" over het niet-arresteeren
van Arton zeer ongelegen komen wo-
gen? den naderenden verkiezingsdag.
In afwachting van verdere regeerings-
maatregelen heeft de minister van Bin-
nenlandsche Zaken aan de dagbladen
de volgende nota doen toekomen: „Du-
pas heeft ter bevrediging van zijn eer-
zucht gespeculeerd op de gevangen-
neming van Arton. Daar hem dit niet
gelukt' is en zijn chef, de directeur
van den algemeenen veiligheidsdienst,
van zijn verdere medewerking niet
gediend wilde zijn, zoo drong Dupas
sedert de maand Maart van dit jaar
aan op een zeer aanzienlijke betrek-
king bij de belastingen, of op die van
inspecteur-generaal bij den administra
tieven dienst. Zoowel het een als het
ander werd hem geweigerd. Wegens
die vergeefsche pogingen zocht Dupas
zich op andere wijze voldoening te
verschaffen. Toen nu de minister-presi-
dent Dupuy kennis kreeg van zijn
plannen en zijn kwalijk verholen be-
dreigingen, om met zoogenaamde ont-
hullingen voor den dag te komen, be-
sloot hij, de minister, niet het minste
te doen om Dupas terug te houden."

Het blad Paris schrijft: „De brochure
van Dupas is een manoeuvre der Orlea-
nisten. Twee dagen voordat zij uitkwam,
is kolonel Perceval, de vroegere gou-
verneur van den hertog van Orleans,
in de drukkerij van CharEre te Sceaux
gekomen, en heeft daar de brochure in
manuscript gelezen en 3500 exempla-
ren daarvan besteld en vooruit betaald.

Het weener Fremdenblatt ontvangt
uit Pest inlichtingen omtrent de mede-
werking der politie aldaar ter opsporing
van Arton, waarvan ookDupas in zijn ge-
schrift gewaagt. Dupas vertoefde onder
een valsehen naam met den inspecteur
Soudais te Pest. Hij gaf voor, een
ingenieur op te sporen, maar men
wist weldra dat hij Arton zocht. De
politie te Pest kwam Arton op het
spoor; doch Dupas draalde op weg
te gaan om hem achterna te zitten,
zoodat Arton uit Jassy kon ontvluch-
ten, vóórdat Dupas er aankwam. Het is
geconstateerd dat Arton over Czerne-
witz, Lemberg, Weenen en Praag zich
naar Duitschland had begeven. Dupas
en Soudais wisten altijd waar hij was,
maar zij kwamen in elke stad te laat.
Dupas verzuimde zelfs, zich van de te-
legraaf te bedienen om een mandaat
tot gevangeneming van Arton te ver-
zoeken. Het Fremdenblatt zegt ten
slotte dat uit een groot aantal feiten
blijkt, dat Dupas handelde voor eigen
rekening en niet uit naam derfransclie
Regeering.

Te New-Vork wordt verzekerd, dat
de President zelf behoort tot de slacht-
offers van de tegenwoordige ünancieele
crisis. Cleveland is aandeelhouder van
een groot aantal maatschappijen, waar-
van enkele haar betalingen gestaakt
hebben.

Voor de commissie, welke belast is
met het onderzoek in zake het vorige
Servische mini3terie-Avakumowiets, zijn

zulke bezwarende getuigenissen afge-
legd, dat de veroordeeling van het be-
schuldigde Kabinet bijna zeker is. Men
verwacht echter dat de Skoeptsjina,
als het vonnis geveld is, bij de Kroon
een verzoekschrift tot kwijtschelding
van straf zal indienen.

De bulgaarsche minister-president
Stamboelof heeft aan de Porte een nota
gezonden, waarin hij betoogt, dat het
voor do turksche Regeering noodzakelijk
is, prins Ferdinand thans als wettig
vorst van Bulgarije te erkennen.

Alle naar Odessa bestemde schepen
brengen te Constantinopel hun goederen
over op schepen onder andere vlag, om
zoodoende de tot 1 roebel per last ver-
hoogde tonnengelden voor duitsche
schepen in russische havens te ontgaan.

RUSSISCH.
De bekende russische schrijver graaf

Tolstoi heeft, onder den titel: Gods
Koninkrijk in ons binnenste, een boek
geschreven, waarin hij de gruwelijke
barbaarschheid der russische rechtsple-
ging zóó scherp hekelt, dat het in Rus-
land-zelf wel spoedig zal verboden wor-
den, — het boek namelijk, het beuls-
werk zal in dat barbaarscheland nog wol
een poosje aanhouden —; maar de Daüy
Chronicle is staat gesteldeen gedeeltevan
het laatste hoofdstuk af te drukken,
en daarin leest men o. a. omtrent een
op 29 September des vorigeh jaars te
Toula, in het gouvernement Orlof, voor-
gevallen en „geenszins exceptioneele"
aistraffing van „weerspannige" boeren
het volgende ijzingwekkend verhaal:

„De troepen waren opgesteld bij het
gerechtshof. Een menigte met revolvers
gewapende agenten omringden de twaalf
gevangen boeren. De gouverneur-gene-
raal kwam aanrijden en gelastte, dat
een geeselbank naar buiten zou ge-
bracht worden.

„Het eerste slachtoffer was een huis-
vader van 40 jaar, wiens eerlijkheid
en rechtschapenheid spreekwoordelijk
waren, en die het vertrouwen en de
achting genoot van al zijn dorpsge-
nooten.

„Hem werd gelast, zich te ontkleeden.
Hij sloeg een kruis en legde zich op
de bank.

„Nu werd hij gegeeseld, doch de bank
bleek niet zwaar genoeg en wankelde
door het wringen en krimpen van den
gemartelden ongelukkige. Daarom werd
een tweede bank gehaald en planken
aan de zijden gespijkerd. Intusschen lag
het reeds verminkte slachtoffer met
gerimpeld hoofd, gevallen onderkaak en
bevende ledematen te wachten.

„De tuchthuis-gevangenen, die beuls-
diensten deden, begonnen nu opnieuw
te geeselen. 's Mans rug en zijden en
beenen stroomden van het bloed.

„En uit de menigte gingen het geroep
en gesnik op der vrouwen, moeders
en kinderen van de gevangenen en de
half onderdrukte angstkreten van hen
die op hun beurt wachtten.

„Toen meer dan 50 slagen gegeven
waren, gaf de gemartelde geen geluid
meer. Nu voelde een geneesheer zijn
pols en luisterde naar zijn harteslag,
waarna hij den gouverneur mededeelde
dat de man bewusteloos geslagen was,
en dat voortzetting van de straf zijn
leven in gevaar zou brengen.

„Doch de gouverneur-generaal gelastte:
„Ga voort", en de straf werd voortge-
zet totdat zeventig slagen gegeven
waren.

„Toen nam de russische gouverneur
zijn sigaret uit den mond en zeide:
„Genoeg! nu de volgende!""

VERSCHEIDENHEDEN.
Volgens een belgisch blad hoeft koning

Leopold een dag of twee geleden, met go-
vaar voor zijn eigen leven, een hollend paard
in de Avenue Louise tot staan gebrachten
daarna den berijder opgeholpen. Nadat ] y
zich overtuigd had dat deze geen letsel
had bekomen, reed de Koning weder ver-
der alsof er niets gebeurd ware.

Te Antwerpen kwam gisteren-ochtend de
Harwichboot Norwich aan, die o. a. twee
groote koningstijgers aan boord had, welke
voor den dierentuin bestemd waron. Toen
men de luiken opende, om de dieren in hun
hokken naar boven te brongen, bemerkte
men met schrik, dat een der tijgers ontsnapt
was. Met de grootste voorzichtigheid zocht
mon in het ruim, on daarzag mon het mon-
ster kalm tusschen eenige kisten liggen.
Men dacht er eerst over, hem neer te
schieten, maar bü nader inzien vond men
hot beter, de luiken te sluiten en een bood-
schap naar den dierentuin te zendon. Al
spoedig kwamen een aantal oppassers met
een groote val, waarin men een stuk vleesch
neerlegde, en door den reuk aangelokt, liep
de tijger er dadelijk in. Maar nu bleek het,
dat de deur niet wilde sluiten, zoodat men
het met oen ander toestel moest beproeven.
Eindelijk gelukte het, den tijger op te sluiten
in een box, zooals voor het vervoer van
paarden over zee wordt gebruikt. Dit alles
duurde van 's morgens vroeg tot'smiddags
twee uur, en al dien tijd stond een groote
menigte op den wal, benieuwd naar den
afloop van deze eigenaardige jacht.

Het standbeeld van Jeanne d'Arc is den
7n jl. goed en wel te Chinon aangekomen,
na oen reis vol moeilijkheden. Uit alle om-
ringende gemeenten zoowol als uit Chinon
zeif was een ontzaglijke menigte de Maagd
van Orleans te gemoet getrokken. Vóór de
poort der stad werd het beeld ontvangen
door den burgemeester en den Gemeente-
raad, vergezeld van het stedelijk muziek-
korps en van de afdeeling brandweer. Do
burgemeester begroette liet beeld in een
patriottische toespraak, welke door de om-
standers daverend werd toegejuicht. De

wagen, die letterlijk onderkransen en bloe-
men bedolven was, reed vervolgens door
de poort, gevolgd door de enthousiastische
menigte. De feesten nemen morgen een
aanvang en Zondag zal de plechtige ont-
hulling plaats hebben. Er zijn veel vreem-
delingen in de stad, zooveel, dat men niet
weet hoe ze te herbergen.

Een geheele wijk van de stad Royan (aan
de Gironde) is gisteren afgebrand. Op de
kermis zijn een groot getal tenten verwoest,
o. a. de menagerie Pezon, waarin verschei-
den dieren levend verbrandden. Ook werd
een schouwburg in asch gelegd. Per-
soonlijke ongelukken schijnen niet te be-
treuren te zijn.

Door de keel met petroleum te bestreken,
hoeft dr Flahaut, te Rouaan, 40 diphteritis-
Hjders genezen, terwijl van de3o lijders, die
op de gewone wijs behandeld werden, 9
stierven. Het Geneeskundig Genootschap te
Rouaan bevestigde de meening van den
geneesheer, dat deze geneeswijze gunstige
resultaten geeft en daarbij gevaarloos, ge-
makkelijk toe te passen is, en acht de uitvin-
ding van het grootste belang.

Het pruisische ministerie van Landbouw
heeft een prijs van drie duizend Mark uit-
geloofd voor dengene die de smetstof vindt,
welke het mond- en klauwzeer doetontstaan.

Het lijk van den in den Congo-Staat over-
leden hertog van Uzès zal niet, gelijk ver-
wacht werd, door de pakketboot Angola
worden overgebracht.

De kapitein heeft geweigerd, het aan boord
te nemen, omdat de doodkist waarschijnlijk
niot in goeden staat zou overkomen; 'ze
was niet stevig genoeg.

BINNENLAND.
Amsterdam, 11 Aug.

DE FEESTEN TE ROLDUG.
Op waarlijk grootsche en indrukwek-

kende wijze is Woensdag jl. feest-
gevierd teRolduc. De feestviering gold
het vijftigjarig bestaan dezer met roem
bekende inrichting van katholiek onder-
wijs, die in dat tijdsverloop zooveel
uitstekendekatholieke mannentot hoogst
nuttige leden der maatschappij heeft
helpen vormen. Maar tegelijk daarmee
werd het feit herdacht, dat de hoog-
eerw. zeergel. heer Mgr dr W. Everts
vijf-en-twintig jaren lang als directeur
zijn beste krachten aan den bloei en
de uitbreiding van Rolduc heeft gewijd.

Nadat reeds den avond te voren het
feest met vreugdeschoten, klokgelui en
het schetteren van fanfares was aan-
gekondigd, nam het eigenlijke feest
voorgoed een aanvang, toen te 9 uren
des morgens de extra-trein van Aken
een twee honderd genoodigden, oud-
leeraren zoowel als oud-leerlingen, aan
het grensstation Herzogenrath aan-
bracht, vanwaar men in optocht naar
het prachtig op een hoogen heuvel ge-
legen Rolduc trok.

Aan de grens werden de gasten door
leeraars en studenten, met de muziek
aan het hoofd, opgewacht en knalden
vreugdeschoten, luidden alle klokken en
deed de muziek haar vroolijkste tonen
weerklinken.

De zoogenaamde Roode Poort, waar-
langs de feeststoet naar binnen trok,
was in een eereboog herschapen, maar
de hoofdversiering was aangebracht aan
de groote facade aan de oostzijde,
waar, naar het plan van dr Cuypers Sr,
onder de leiding van den heer J. Cuy-
pers Jr, een prachtige triomfboog
van groen en festoenen was opge-
richt. Ook in het inwendigevan het ge-
bouw zag men allerwegen draperieën en
opschriften, aan de geschiedenis van
Rolduc herinnerend, terwijl de nationale
en pauselijke kleuren van de torenspit-
sen vroolijk in de lucht wapperden.

Alle dorpen in den omtrek prijkten
mede in feestdos ; zelfs hadden de bur-
gemeesters van enkele duitschedorpen
voorgeschreven, dat er gevlagd moest
worden. In het Hotel König von Spa-
nien te Aken was een zaal opzettelijk
voor deze gelegenheid versierd.

Met het oog op de zeer beperkte
gelegenheid tot logies in het nabij-
gelegen Herzogenrath enKerkrade, was
de regeling zoo, dat de extra-trein de
gasten des avonds te circa 8 uren weer
naar Aken terugbracht.

De plechtige pontificaleHoogmis werd
te 10 uren opgedragen door Z. D. H.
Mgr Fr. Boermans, bisschop van Roer-
mond. Zij werd bijgewoond door Z.Exc.
Mgr Lorenzelli, den internuntiusbij ons
Hof, Mgr Fischer, wijbisschop van
Keulen, en Mgr Lemmens, bisschop van
Vancouver (Noord-Amerika).

Mgr Boermans werd geassisteerd door
de oud-professoren van Rolduc, den
hoogeerw. heerP. Corten, plebaan deken
vanRoermond, als archipresbyter, en de
hoogeerw. heeren G. Custers en J. Deutz
als troondiakens, door de professoren,
de zeereerw. zeergel. heeren Rutten en
Sistermans als diaken en sub-diaken.
Het koor voerde zoer verdienstelijk de
vierstemmige Mis van Obenhaffer uit.

Een plechtig oogenblik was het, toen
Mgr Everts te 12 uren het plechtig Ts
Deum aanhief en al die honderden man-
nen van rang en stand daarmede ten
volle instemden in een gevoel van
vreugde en dankbaarheid voor de wel-
daad der hier genoten opvoeding.

Na afloop van de kerkelijke plechtig-
heden namen de genoodigden, p. m.
350 in getal, tegehjk met de professoren
en het grootste gedeelte der leerlingen
plaats aan het feestdiner in de groote
eetzaal, waar aan de eeretafel de leden
der hooge geestelijkheid en de aanwe-



zi<s6 afgevaardigden ter TweedeKamer,
PPHrt van Provinciale Staten enz. wa-
ren aangezeten.

Behalve de reeds genoemde hooge
gasten waren nog tegenwoordig Mgr
dr Ploefhagels, president van liet Groot-
Seminarie te Roermond, de leden der
Tweede Kamer dr Vermeulen, graaf
d'Ansembourg, De Ras, veel leden der
Provinciale Staten van Limburg met
hun griffier, de heer Op de Laak, lid
der Prov. Staten van Zuid-Holland, de
hoogeerw. heeren Custen; en Linders,
kanunniken, en een groot f/3tal fseste-
lijven, zoowel uit het dioceesRoerraonci '
als uit andere diocesen, hollandsche,
belgische en duitsche.

Tijdens het diner werden door stu-
denten gedichten voorgedragen in het
Grieksch, Latijn en Duitsch.

De rij der toosten werd geoponii
door Z. D. H. Mgr. Boermans, die op
het welzijn van Rolduc, van zijn
leeraren en oud-leeraren, leerlingen en
oud-leerlingen en hun ouders een dronk
instelde.

Mgr Everts dronk op de gezondheid
van Z. H. den Paus en diens vertegen-
woordiger Z. Exc. den internuntius en
bracht verder hulde aan HH. MM. onze
Koninginnen, waarna allo aanwezigen
staande het Wien Neerla?idsch Bloed
zongen.

Professor Corten las het adres voor,
aan Z. H. den Paus bi, des~' fjrlegen-
heid gezonden, met het daarop ontvan-
gen antwoord.

Z. Exc. de internuntius bracht een
heildronk uit op Mgr Boermans, prof.
Corten op de prelaten Mgr Lemmens
en Fischer.

Tegen drie uur kwam Z. Emi-
nentie Mgr Krementz, kardinaal-aarts-
bisschop van Keulen, aan. Onmid-
dellijk werd Z. Emin. door den directeur
Mgr Everts begroet en hen dank gebracht
voor de hooge eer van dit. bezoek,

Mgr Hoefnagels herdacht l<et zegen-
rijk 25jarig bestuur vun Mgr Everts;
baron De Bieberstein, lid van Ged.
Staten, bracht hulde aan de limburgsche
geestelijkheid.

Mgr Fischer herinnerde aan hetgeen
het bisdom Roermond voor de duitsche
geestelijkheid tijdens den cultuurkamp
is geweest.

Dr Vermeulen stelde een dronk in
op de leeraren der inrichting. Bij het
komen en gaan in een inrichting van
onderwijs als deze kent men na eenige
Jaren afwezigheid vele der jongst aan-
gekomeneu niet, maar men vindt toch
het oude regiment onder hetzelfde
vaandel terug.

Mgr Lemmens eindelijk sloot de rij
der toosten met een dronk op den
bloei en den voorspoed van Lolduc.

Na afloop van het diner werd op de
speelplaats een photograpmscho groep
van alle vergaderde feestgenooten geno-
men, waarna men zich naar de zooge-
naamde Aula begaf, om daar de feest-
zitting bh' te wonen.

Het hoofdnummer daarvan was de
opvoering van het dramatisch gedicht
Rolduc van prof A. H. M. Ruyteu, op
muziek gezet door prof Pothast. Dit
stuk voldeed uitmuntend, zoowel we-
gens de voortreffelijke vertolking als
wegens de schitterende kostumen en
decoraties.

Vooral het lichtbeeld, Rolduc in zijn
tegenwoordigen toestand te zien gevend,
lokte daverend applaus uit.

Na afloop van de voorstelling was
het uur Van vertrek genaderd en keer-
den de meeste gasten per extra-trein
naar Aken terug, zeker de {,'enoeê'
lijkste herinneringen aan deze feest-
viering met zich nemend.

Dr Cuypers, die zich zoo verdienste-
lijk heeft gemaakt door de leiding van
de restauratie der beroemde klooster-
kerk Van Rolduc, was door ongesteld-
heid verhinderd togenwooraEg tj z.ju,
en werd vertegenwoordigd door zijn
zoon Jos. Cuypers, die ook de eer genoot
den altaarsteen in te metselen.

Eindigen wij dit verslag met de ver-
melding, dat van de hand van prof.
Corten is verschenen een gedenkschift:
Rolduc voorheen en thans, versierd
met de portretten van Mgr Boermans
en Mgr Paredis z. g., van de hoogeerw.
directeuren Mgr Everts en diens voor-
gangers Peters en Janssens, en de vol-
ledige geschiedenis van de oude abdij
en het latere opvoedingsgesticht be-
helzend.

KAMEROVERZICHT.
Zitting van Woensdag 9 Augustus.

Al weet men en al heeft men nog
zoo dikwijls ervaren, dat de heer Tak
spreekt om niets te zeggen, toch liet
men zich ook nu verleiden, om aau-
dachtig naar hem te luisteren. Maar
wie gemeend had, dat de minister van
Binnenlandsche Zaken heden een uit-
zondering zou maken, heeft zich in zijn
verwachtingen weer bedrogen gezien.
De heer Tak heeft, in naam der Kegee-
ring nog wel, gezegd dat aan de kern
van zijn voorstel niet mag geraakt wor-
den, maar hij heeft zorgvuldig vermeden
om te vertellen wat in zijn oog de kern
van zijn voorstel is. Is het alinea 1 of
alinea 2 van zijn wetsontwerp? Ver-
staat hij onder de kern van zijn ont-
werp de kenteekenen: lezen en schrijven
en voorzien in het onderhoud van zich
en zijn gezin, dan loopt het beginsel
weinig gevaar. Heeft hij het oog op
de uitsluiting der niet-bedeelden en de
onbeduidende schrijfproeven, die als
bewijzen van de kenteekenen gelden,
dan bestaat er geen de minste of ge-
ringste kans op onveranderd behoud.
De heer Van Houten heeft het uitdruk-
kelijk gezegd: Beschouwt gij alinea 1
als de kern, dan ben ik uw vijand niet;
ziet gij daarentegen in alinea 2 het
beginsel, dan beu ik een onverzoenlijk
tegenstander.

Maar de minister gaf op die vraag
geen antwoord. Hij nam een afwach-
tende houding aan, zoowel tegenover de
reeds ingediende als tegenover nog in te
dienen amendementen. Eerst wilde hij ze
eens gedrukt zien, en dan, na een zorg-
vuldig, ernstig en welwillend onderzoek,
zal hij ons zeggen met welke wijzigin-
gen hij zich vereenigen kan. Wij zijn
dus na de met ongeduld verbeide rede

van den heer Tak nog even ver als
te voren.

Trouwens, al spreekt het handgeklap
bij het einde der rede ons schijnbaar
tegen, wij betwijfelen of in 't algemeen
derede weleeriigenindrukheeft gemaakt.

Het kiesrechtvraagstuk is in menig
opzicht een quaestie van gevoel. Het
gaat zeer moeilijk, met juistheid te
bepalen wat in dit opzicht wel, wat
niet moet gedaan worden. Om indruk
te maken, moet men spreken met vuur
en overtuiging, op de wijze als de heer
Kerdijk. die zijn toehoorders schijnt toe
te roepen: Hoe is het mogelijk, dat gij
de zaak niet inziet zooals ik? Maar
van dio overtuiging is bij den heer Tak
geen spoor te ontdekken. Uiterlijk is hij
de onverschilligheid-zelve, en hoe zacht
en fijn hetstemmetje zij, men blijft onwil-
lekeurig* aan dat onverschillige vasthou-
den en denkt het ieder oogenblik in de
rede terug te vinden. Ja, erzijn stonden,
waarop onwillekeurig de bekoring u
bekruipt om uit te roepen: Is 't moge-
lijk, dat de man, dien wij daar hooren
en zien, dergelijke kiesrecht-uitbreiding
als hij heeft voorgesteld bij de Kamer
indient, omdat hij haar als een recht
beschouwt? Is hier niet te denken aan
vasthoudendheid, ja, aan koppigheid?

Nogmaals: de vraag komt slechts een
enkel oogenblik op de lippen. Wie den
heer Tak kent, zal haar spoedig van
zich jagen, -want, al verschilt men met
hem van meening, vriend on vijand
huldigen in hem even gaarne zijn ka-
rakter, zijn beslistheid, zijn talenten,
zijn kennis en zijn grooto gaven.

Ja, wij zijn zelfs oprechte bewon-
daraars van zijn kunst om niets te
zeggen, die onbetwistbaar haar goede
zijde heeft, maar die het alleen moei-
lijk maakt, zich zoo lang met de rede
van denminister te kunnen bezighouden
als wij rsarne zouden willen.

Waartoe toch zouden wij wijzen op
die vele open deuren, die hij heeft „open-
gestooten?" Of is er iemand, die ont-
kend heeft, dat van dezeRegeering een
kiesrecht-uitbreiding moest verwacht
worden?

Waartoe zullen wij ook al die ver-
nuftig gevonden drogreden herhalen,
waarmede de grondwettelijkheid van het
ontwerp werdbetoog<ï,maar in niemands
oog werd bewezen. Gij noemt mijn
wetsontwerp ongrondwettig, roept de
heer Tak uit, maar ik vraag u: van
welk ontwerp tot uitvoering der Grond-
wet is niot door dezen of genen steeds
hetzelfde gezegd.

En om alsdan tebetoogen dathet wets-
ontwerp niet in strijd is met den geest
van den grondwetgever, wordt de auto-
riteit van Heemskerk overboord ge-
worpen, om een oogenblik later weer
in vollo kracht te gelden, wanneer zij
dienst kan doen tegen zijn tegenstan-
ders. De grondwetgever heeft alleen
het algemeen stemrecht willen uitslui-
ten. Ik stel u niet voor, zegt de heer
Tak, om alle mannelijke ingezetenen
kiezers te maken, dus stel ik geen
algemeen kiesrecht voor en is mijn
ontwerp niet in strijd met den geest
der Grondwet.

Hij verdedigde daarop uitvoerig zijn
kenteekenen, en wij erkennen gaarne
dat hij in dit opzicht veel krachtiger
was.

Gek derech'. /aardigheid en het staats-
belang deden meer opgeld. Opmerkelijk
was echter do verklaring, dat de toestand
in onsLand ongunstig afsteekt bij dien in
Frankrijk en andere Landen, zoodat daar-
omkiesrecht-uitbreiding noodig zou zijn.
Gok het beweren, dat in Frankrijk de
eerbied voer de wetten, na de invoering
van algemeen stemrecht, zou zijn toege-
nomen, verdient gereleveerd te worden.

De heer VanHouten diendehem hierop
uitstekend van antwoord. De afgevaar-
digde van Groningen verwacht zelfj zoer
weinig goed van het nieuwe luezerskorps
ui vi\?cst, dat de nieuwe Kamer in
achting en vertrouwen bij de tegen-
woordige zal achterstaan. In deze
Kamer klopt niet het hart van het
Land, gelijk in die van 1848, had de
heer Tak [^negd, maar do heer Van
Houten uatwoordue onder toejuiching
du* Kamer: Integendeel-, ook in doze
Kamer klopt het hart, niet alleen van
het Land, maar ook voor het Land.
Spreker houdt zich aan den geest
der Grondwet, die niet heeft gewild dat
men zich tut enkele uitsluitingen be-
paöluo, Uicuir dio hoeft gevorderd, dat
zichtbare kenteekenenvan geschiktheid
en welstand zouden aanwezig zijn.

Ook zijn tegenstanders, dio in zijn
redevoering waren gaan pluizen om de
aandacht af te leiden van do zaak,
werden duchtig bp hun plaats gezet.
Ook uit Lu;i redevoeringen haalde hij
citaten aan, die schijnbaar van een
gewijzigde opinie getuigden, niet om
de heeren Goeman Borgesius en anderen
daarvan een verwijt te maken, maar
om hen te leeren, dat zij niot op die
wijzo in sprekers geschriften meuten
pluizen.

Vroeger heeft spreker gezegd dat hij
homogeen was met den heer Tak, en hij
behoeft dit woord nog niet te betreuren,
want niet Van Houten maar Tak is
veranderd.

Ook den heer Gerritsen en anderen
radicalen werden de ooren gewasschen.
Hun onwil, om aan de belasting-her-
ziening mede te werken, werd door hem
aangevallen, en den afgevaardigde voor
Leeuwarden bracht hy in niet geringe
verwarring door hem de vraag te stel-
len : wat de radicalen nu nog van de
liberalen d la Tak doet verschillen en
waarom zij in den vervolge nog radi-
calen tegenover liberalen zouden can-
dideeren.

Na deze beide redevoeringen had de
Kamer behoefte aan rust. Niemand
vroeg nog het woord, en op voorstel
van den heer Rutgers besliste deKamer
de zitting tot morgen te verdagen.

Na de algemeene beraadslagingen
volgen eenige kleinere wetsontwerpen
en dan gaat naar allo waarschijnlijk-
heid de Kamer uiteen, om de voor te
stellen amendementen in de afdeelingen
te onderzoeken.

Zitting van Donderdag 10 Augustus.
Het wordt een steeds ondankbaar-

der werk, een overzicht te geven van
de gehouden kiesrechtdebatten. Bij
het begin van het debat zijn drie
quaesties op den voorgrond getreden,
en ze zijn daarop blijven staan.

Is kiesrecht-uitbreiding noodig, zoo al
niet in beginsel, dan toch in de gege-
ven omstandigheden en nadat eenmaal
de Regeering haar ontwerp heeft inge-
diend? Ziedaar de eerste vraag.

Ja, luidt het bijna eenparig antwoord,
en zij die dat bevestigend antwoord
geven, laten bijna onmiddellijk erop
volgen: Wij zijn ook bereid met de
Regeering samen te werken, om een
uitbreiding, en een zeer ruime uitbrei-
ding, van het kiesrecht tot stand te
brengen.

Maar daaruit volgt niet — de heer
Mees stelde dit heden nog eens duide-
lijk in het licht — dat men elk
ontwerp, hetwelk uitbreiding van kies-
recht geeft, klakkeloos heeft aan te
nemen.

Men heeft het eerst te toetsen aan
de eischen gesteld door de Grondwet,
welke de loden der Kamer gezworen
hebben te zullen naleven. Het gaai niet
aan om, zooals de heer Smeenge, te
zeggen: Indien gij deze wet om grond-
wettelijke bezwaren verwerpt, lokt gij
een nieuwe beweging tot grondwets-
herziening uit. Dit doet niets ter zake
en geeft geen recht om ontrouw te
worden aan den eed, dien men heeft
gezworen, of aan de belofte, die men
heeft afgelegd.

In 't oog van, wij zouden haast zeg-
gen: de groote meerderheid derKamer
is het aanhangige wetsontwerp ongrond-
wettig en kan het om die reden, al
zou de inhoud dezen leden nog zoo
bekoren, geen genade vinden.

Deze grondwettelijko quaestie is he-
den en alle vorige dagen breed uitge-
sponnen, en het zou geen moeite
kosten om zeer veel over dat punt te
schrijven. Deden wij het en wilden wij
daarbij eerlijk blijven—zooals ons stre-
ven is — tegenover voor- en tegen-
standers, dan zou het overzicht veel
te uitgebreid worden en toch altijd
onvolledig blijven. Wij zouden dan met
den heor Tydeman artikelen uit het
Burgerlijk Wetboek moeten citeeren,
om, ten gerieve van hen die meenen
dat het wetsontwerp niet in strijd is
met de Grondwet, aan te toonen, dat
ook elders de wetgever negatieve ken-
teekenen aanneemt. Wij zouden daar-
tegenover moeten stellen de refutatie
van hen die van een tegenovergesteld
gevoelen zijn, en met verdedigers en
bestrijders der grondwettelijkheid moe-
ten gaan grasduinen in de debatten,
bij de grondwets-herziening over art.
80 gevoerd.

Wij missen daartoe den moed en
meenen te kunnen volstaan met te
constateeren dat do ministor en de
voorstanders der wet over de grond-
wettelijke bezwaren zijn heengespron-
gen. Zij zoeken, do een met meer, de
ander met minder succes, naar een
spitsvondigheid, niet om het grond-
wettelijk bezwaar te weerleggen, maar
om het min of meer op zij te schuiven.

Wij gevoelen te minder lust om deze
spitsvondigheden weer te geven, wijl
in het tegenwoordige stadium van het
debat de quaestie een zeer theoretisch
en zeer va^g karakter draagt.

Ook onder hen die de grondwette-
lijkheid betwisten, loopen de gevoelens
zeer uiteen. In 't algemeen schijnen
velen geneigd het lezen en schrijven en
het voorzien in het onderhoud van
zich en zijn gezin als tetkenen
Van geschiktheid en maatschappelijken
welstand te aanvaarden, maar zij kun-
nen zich niet vereenigen met de crite-
ria, door deRegeering aangenomen, om
het aanwezig ziju dier kenteekenen te
bewijzen.

Ik erken, zegt men, dat het voorzien
in het onderhoud van zich en zijn ge-
zin een kenteeken van maatschappe-
lijken welstand is, maar ik ontken, dat
ieder, dio niet door een kerkelijke of
openbare instelling van liefdadigheid
bedeeld wordt, in het onderhoud van
zich en zijn gezin voorziet. Ik erken
dat, al is dit niet het eenigo en ook
niet het beste kenteeken van geschikt-
heid, de kennis van lezen en schrijven
als zoodanig ook in aanmerking kan
komen, maar ik ontken, dat de kennis
van lezen ca schrijven bewezen wordt
door het invullen van 't formulier van
aanvrage om het kiesrecht.

Doch ook zij dio aldus redeneeren,
willen niet allen hetzelfde. Do concessie,
die het grondwettelijk bezwaar van den
een zal wegnemen, zal daarom niet
ce oppositie van don ander breken.
Hebben wij den minister gisteren niet
misverstaan, dan is ook hij geneigd
om eenige concessie te doen ten aanzien
dezer quaestie, en zelib de radicalen
hebben eenige, zij 't ook onbeduidende,
tegemoetkomingen aangeboden.

Om dus dit vraagstuk uit practisch
oogpunt te kunnen beschouwen, be-
hoort men in de allereerste plaats de
amendementen af te wachten en de
minimum-eischen van de verschillende
groepen te hooren formuleeren.

Maar ook indien het grondwettelijk
bezwaar is weggenomen, zijn daarom
nog niet allen bereid met de Regeer ing
mede te gaan.

Er is geen enkelereden waarom men
in één keer tot de uiterste grens dei-
Grondwet zou moeten gaan. Integendeel,
deGrondwet is uit den aard der zaak be-
stemd om voor langen tijd to duren, en
niet om telkens gewijzigd te worden,
wanneer de gewone wet moet worden
gewijzigd.

Men kan een ruime uitbreiding van
kiesrecht willen, zonder daarom het
kiezerskorps te verdriedubbelen.

Maar ook deze quaestie leent zich
moeilyk tot een practi-jche bespreking
zoo lang niet amendementen zijn gefor-
muleerd. Ook hier toch wil de een niet
hetzelfde als de ander.

Gelukkig, zullen de amendementen
zich wel niet lang meer laten wachten.
De heeren Van Kerkwijk en Vermeulen
hebben ieder reeds de door hen noodig
geachte wijzigingen voorgedragen, en
de heeren Mees en Van der Kaay zul-
len ongetwijfeld spoedig volgen»

Over de heden gehouden repliekea
meenen wij dan ook kort te moeten zijn.
De verschillende sprekers, de heeren
Levy, 8001, Van der Kaay, Tydeman,
Van Karnebeek en Mees, trachtten
in hoofdzaak enkele aanvallen, op
hun redevoeringen door mede-afge-
vaardigden gedaan, af te weren. De
heer Karnebeek zette daarbij nog eens
in den breede de ongrondwettelijkheid
van het voorstel uiteen, terwijl de heer
Levy, hoewel geen onvoorwaardelijk
voorstander dezer wet, een voortdurende
lofrede op de voorgestelde kiesrecht-uit-
breiding hield en daarbij al zijn pijlen
richtte tegen den heer Van Houten.
Ook de grondwettelijke bezwaren van
den heer Van der Kaay waren niet
weggenomen. Deze spreker en later de
heer Mees stonden uitvoerig stil bij het
vriendschappelijk karakter van hun even-
tueel in te dienen amendementen. De
heer 800 lhandhaafde bovendien zijn
standpunt en drong, vooral met het
oog op onze indische politiek, op ge-
matigdheid aan.

Maar er kwam ook nog een nieuwe
spreker aan het woord. De heer Poel-
man, de man van de impressionisti-
sche politiek, zooals hij ze in zijn eerste
rede heeft genoemd, vertoonde zich
heden in een andere gedaante. Hij is,
volgens zijn eigen verklaring, in een
zuiver ministerieel veranderd, en met
den brandenden ijver van den pas be-
keerde heeft hij zich reeds dadelijk de
grootsche taak gesteld, de zoo jammer-
lijk verdeelde liberale partij te hereeni-
gen bij dit kiesrechtdebat.

Welk probaat middel hij daartoe zal
aanwenden? Het is moeilijk te zeggen.
Hij noemde zich toch een onvoorwaar-
delijk voorstander der wet en zou
zijn stem onthouden aan elk amende-
ment, dat aan de beginselen van het
ontwerp zal tornen. Maar ondanks dat
alles noemt hij zich toch voorstander
van... gemeen overleg, en wil hij juist
door gemeen overleg de liberalen ver-
eenigen.

Er is daartoe trouwens ook maar één
zaak noodig. Laat de overgroote meer-
derheid der gematigden zich plooien naar
de wenschen der enkele vooruitstreven-
den, en. .. do zaak is in orde.

Maar begrijpelijkerwijze zullen de hee-
ren De Beaufort, Van Houten, Roëll,
Mees, Rutgers, Van der Kaay enz. tot
zulk een capitulatie wel niet geneigdzijn.

En wat dan? Daarvan valt nog wei-
nig of niets to zeggen. Morgen zullen
waarschijnlijk de algemeene beraadsla-
gingen gesloten worden, en wellicht
brengt het daarop volgend sectie-onder-
zoek de uitkomst.

De eerste sprekers zijn morgen de
heeren Bahlmann en Van Vlijmen, die
vermoedelijk nog zullen gevolgd worden
door den heer Rutgers.

Den 8 dezer heeft de heer S. R. Thayer
zijn terugroepingsbrieven overhandigd
als buitengewoon gezant en gevolmach-
tigd minister der Vereenigde Staten van
Amerika bij het nederlandsche Hof.

(St.-Ct.)

's-llage, 10 Aug. De onderteekenaars
van het adres aan H. M. de Koningin-
Regentes, in zake de verbetering van het
Molenslop to Scheveningen, hebben van
don ministor van Binnenlandsche Zaken
namens H. M. bericht ontvangen, dat er
voor de Regoering geen termen bestaan,
om aan het verzoek van adressanten to
voldoen.— In eon dor nevenzalen van hot Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen alhier wordt
een tentoonstelling georganiseerd van alles,
wat op do nadeelige gevolgen van het mis-
bruik van sterkon drank betrekking heaft.
Do tantoonstelling behoort tot het 4e Inter-
nationaal Matigheidscongres, dat te dozer
stedo in den loop der volgende week wordt
gehouden.

— 11 Aug. Hodon-namiddag om driouur
ontvangt H. M. do Koningin-Regontes den
nieuwen amorikaanschen gezant, don heer
Quinby, tot aanbieding van zijn geloofs-
brioven.— Als blijk van hare belangstelling in
het internationaal congres ter bestrijding
van het misbruik van alcoholhoudende
di..iikon, heoft 11. M. doKoningin Regentes
aan dr Van Tienhoven, lijfarts dorKoningin,
opgedragen, bij do opening van het congres,
to 's-Hage tegenwoordig te zijn.

KERKNIEUWS.
Vlaardinxe», 10 Aug. Plochtig werd

gisteren en heden hot gouden priesterfeest
van onzen beminden horder, den weleerw.
hooi* W. A. Boerkamp, 'gevierd. Do kerk
was met groen en bloemen smaakvol ver-
sierd en congasilluminatie vertoonde des
avonds tijdons hot Lof de naamletters van
den jubilaris W. A. 8., geflankeerd door do
jaarcijfers 1813-1393. In eon hartelijke toe-
spraak bracht do jubilaris dankaan do eerw.
lieerou kapelaans ou aan do goloovigen
voor don ijver bij dezefeestviering betoond,

Hoden-inorgen, vóór do plechtige Hoog-
mis, werd do jubileerendo herder in plech-
tigen optocht uit do pastorio kerkwaarts
geleid, waar vervolgens het Veai Creator
werd aangeheven.

Tijdons het H. Misoffor werd do jubilaris
geassisteerd door zijn oud-kapolaan, don
weleerw. hoer J. P. Mobron, pastoor to
Overschie, als presbyter assistens, door
do eerwaarde hoeren Bramlage en Water-
reus, ais diaken en subdiaken, Do weleerw.
Loer ,-Jz„nimn3 fungeerde als coremoniarius.
do eer ,-,-. bieren Dooman en Teule als can-
tores. Volo eerwaarde geestelijken uit den
omtrek vuldui Let prcsbilerimn.

Na hut 11. Evangelie hield de hoogeerw.
hoer M. J. A. Lans, pastoor te Schie-
dam, een feestpredikatie, waarin hij op
treüe.ido wijze uu hooge waardigheid des
priesters on in 't bijzonder het verdienste-
lijk priesterleven van don jubilarisschetste.
Na afloop van de kerkelijke feestviering
kwam men den jubilaris in do pastorio
gelukwenschen en begroeten.

liet feit is met algemeene instomming,
ook van de andersdenkende stadgenooten
geviord.

STADSNIEUWS.
Naar wij met leodwozen vernemen, is de

heer J. F. A. Huese, nog niot lang geloden
tot hoofdredactour van de Amst. Courant
benoemd, in den jougdigen ouderdom van
36 jaren overleden. De veranderingen
ten goode, welke de Amst. Ct tijdens het
kortstondig hoofdredacteurschap van den
heer Huese onderging, bowezon dat hij de
roclito man was op de rechte plaats, zoodat
zijn heengaan op de bureelen van dat blad
zoowel als in den kring van zijn talrijke
vrienden en bekenden pijnlijk zal worden
gevoeld.

BERICHTEN
(Eeeds in eenige exemplaren van ons vorige

nummer opgenomen.)
'B Gravenhage, 10Aug. Deengelscho

Gezant bij ons Hof, sir Horace ïtumbold is

gisteren taait met trerlef naarLonden ver-
trokken.

Aan <£» fltma H. Meijer, Koningsplein, is
de onderscheiding te beurt gevallen, het
koninkljps wapen te mogen voeren.

Per rsderbaar is naar hetBinnengasthuis
vervoerd een 25jarigo man, wonende Gouds-
bloemstraat, die door zijn hond in het hoofd
en in den arm was gebeten en dienten-
gevolge een 30tal wonden had bekomen.
Hij is ter verpleging opgenomen. De hond,
eon groote ülmerdog, is aan hot politie-
bureau gebracht door twee agenten met
behulp van do kostvrouw van den eigenaar,
en was kort geleden door laatstgenoemde
voor f 200 gekocht van een tapper aan de
Lindengracht.

STATEN-GENERAAL.
TWEEDE KAMER.

Zitting van Donderdag 10 Augustus.
(Per telegraaf.)

(Slot.)
De heer VanKarnebeek blijft bereid

mede te worken tot gematigde uitbreiding
binnen do porken der Grondwet en met
aanneming van wezenlijke kenteekenen van
welstand en geschiktheid.

De heer Rooi blijft eveneens voor ge-
matigde uitbreiding van kiesrecht.

Do hoor Poelman is onvoorwaardelijk
voor do ontwerpen ter wille van rechtvaar-
digheid en ware vertegenwoordiging. Hij
is bereid tot samonwerking op alles wat
de boginselon niet aantast, en zulks ter
wille der liberale eenheid.

De heeren Tydeman, Van der
Kaay en andoren replicoeren.

Morgen voortzetting.

Zitting van Vrijdag 11 Augustus.
Sü^ü! (Per telegraaf.)

Hot kiesrechtdebat wordt voortgezet-
Do heor EBahimann is ermoe ingeno-

men, dat het ontwerp enkelvoudige kies-
districten voorstelt, dat het do Gemeente-
raadskouzen thans ter zijdo laat en
schriftelijke aanvraag van kiesrecht oischt.
Maar hij ontkent, dat hot algemeen stemrecht
in het buitonland navolging ervan zoo aanbe-
velenswaardig zou maken. Wil men het,
men docretoore hot in do Grondwet met
do noodige correctieven, maar deze voor-
stellen zullen leidon tot grooto uitzetting
van do rijks-uitgaven en hot gezag van de
Kroon niet versterken.

De heor l>e lSeanfort (Amsterdam)
protesteert tegon do miskenning door den
ministor van hetgeen dozo Kamer gedaan
heeft voor het niot vertegenwoordigde volk
en achtte overigens de kans op gemeen
overleg vermeerderd.

Do heor Rink constateert, dat de grond-
wettelijke bezwaren zijn weg te nemen, en
dat de keuzo staat tusschen kiesrecht, los
van belastingaanslag of bezit, of kiesrecht
daarmede verbonden.

De hoer Kntgers blijft hot ontwerp af-
keuren, vooral wegens do bolacholijko schrijf-
proef, en bestrijdt bü voorbaat do aange-
kondigde liboralo amendementen, die juist
het algemeen stemrecht zullen invoeren.

(De zitting duurt voort.)

TELEGRAMMEN.
Parijs, 10 Aug. In do zaak der arbei-

ders-syndicaten zu'n do in staat van bo-
schuldiging gestelde werklieden veroordeeld
tot 50 frank boete on tot gomoonschappe-
lijke betaling dor kosten. Do rechtbank
sprak de ontbinding van allo syndicaten
uit, daaronder begrepen do algomoeno raad
en do commissie van uitvoering voor den
arbeid.

Madrid, 10 Aug. Men sproekt hier van
eon aanstaande ministerieoio crisis. Do mi-
nister van Oorlog zou bij zijn terugkomst
zijn ontslag indienen.— 11 Aug. Men zegt dat eerstdaags een
besluit zal verschijnen, waarby bepaald
wordt, dat de invoerrechten in hot schier-
eiland in goud betaald mooton wordon.

ï.oiadcu, 10 Aug. Lagerhuis. Do onder-
minister van Koloniën, Sydney Buxton,
zeide dat hot artikel in do Times van 8 do-
zer een tamelijk juist overzicht geeft van
de geschiedenis dor Swaziland-quaestie; do
termen van do ontwerp-overeonkomst vindt
mon or echter niet in; doze zijn dan ook
nog niet openbaargemaakt. De ovoreen-
komst is nog niet door sir Henry Loch ge-
teokond en moet nog door den transvaal-
schen Volksraad bekrachtigd wordon. Zoo
dra de conventie geteekend is, voegde de
heer Buxton erbij, zal ik daaromtrent
mededeoling doen en do daarbij bohoorende
stukkon aan het Huis overleggen; ik hoop
dat, dit zal kunnon geschieden vóór de do-
linitiovo en fornieele bokrachtiging uit En-
geland gezonden wordt. Van Engelands
beschormheorschap over Swaziland is niet
afgezien, om do oonvoudigo reden dat een
ongolsch beschermheerschap nooit bestaan
heeft, wat Engeland dan ook nooit beweerd
heeft.— Daily News zegt dat de rijzing van
den wisselkoers op Parijs aanwijst, dat het
mogelijk is do vraag naar goud van de
Vereenigde Staton over te brengen op Parijs.
Frankrijk kan gemakkelijk een millioen
uitvoeren.— De sehotsche mynworkors hebben de
verhooging van 6 stuivers gewoigerd, die
door do mijnoigenaars was aangeboden.

Zij zullen met den arbeid ophoudon, indion
zy' de gevraagde vorhooging van 1 sh. niot
verkrijgen.

Do werkstaking in Walis breidt zich uit
Washington, 10 Aug. De Senaat is

na oen zitting van onkole minuten tot
Maandag verdaagd. De flnancieelo commissie
uit don Senaat was hodon-ochtor.d verga-
derd, maar hoeft geon besluit gonomen en
zal a.s. Dinsdag opniouw bijeenkomen.

De zilvorpartij in de Kamer heeft aan
do tegenstanders voorgesteld, do debatten
in do Kamer dadelijk te beginnen, daar hot
to voorzien is, dat de beraadslagingen wel
drio weken zullen duren. Ook dringt zy er-
op aan, om het eerst het voorstol tot onvoor-
waardelijke afschaffing dor Shorman-wot in
todionen, maar zü zal aan de voorstanders
van het zilver toestaan, op dit ontwerp
amendementen in to dienon, in den zin van
vrijo aanmunting in hoogere waardevor-
houding, of om do Bland-wet opnieuw in
werking to stellen, of moer andero voor-
stellen to doon. Indien dezo avnondeinenton
verworpen wordon, zou men onmiddollijkovor
de intrekking der Sherman-wet stemmen.

De tegenstanders van het zilver wen-
schen deze schikking, omdat zij gelooven
dat zij sterk genoog zyn in de Kamer, om
de afschaffing dor Shorman-wet er door to
krijgen en do amendementen to verworpen.
Do zilverpartij vraagt tijd om erover na to
denken; men verwacht morgen tot over-
eenstemming te zullenkomen. In het tegen-
overgestelde geval, verklaren do tegenstan-
ders van het zilver, zullen zij do intrekking
der wet door meerderheid doordrijven.— 11 Aug. Een vergadering van 30
democraten, geen zilvermannen, werd gis-
teren-avond bij den minister van Financiën
Carlislo gehouden. Dezo betuigde, dat pre-
sident Cioveland de vertraging betreurt, dio
door do obstructionisten wordt veroorzaakt
Het eenige middol om te slagen, zeide hij,
is dadelijk te beginnen en don strijdkrach-
tig to voeren, tot de overwinning behaald is.
Hij voegde daarbij, dat de Regeering de
onmiddellijkebehandeling van het ontwerp
eener nieuwe wet wenscht.

De vergadering nam eenbosluit, datindion
do zilverpartij op de zaak wil ingaan, voor
het debat 6 dagen zullen worden afgestaan,
dan zal men over do amendementen stom-
men en vervolgens ovor de quaestio der
opheffing; indien het comité dit niet goed-
keurt zat hoden do strijd beginnen.

Nasliville, 10 Aug. Nog vers. h^Banken zyn gesloten. Slechts drio bIUJ.geopend, deze worden voortdurend bosW
door deposito-houders. De moeilijk^
zijn een gevolg van de schaarschta
zilver.

Bnenos-Ayres, 10 Aüg. De ra-lic*.
zijn La Plata binnengerukt. De mml8*
van Oorlog heeft de ontwapening van W*
partijen bevolen. Heden eischen do ra*S
len de erkenning van de door hen ingesW*
Regeering; het Congres is daar echter te£.
en do ministers zijn het or onderin

i over eons. Het gerucht wil, dat een »118
terieole crisis ophanden is.

i —Do radicale Regoering van do P [
i vincio La Plata hooft bevel gegeven *L

do ontwapening van haar troepen. Do
calen hebben heden-avond do openbare i
bouwen bezet. De ministers en de '
troepen gaan La Plata verlaten, om z'
naar Ensenada te begeven. "De radicale Regeering is niet erkend. *jj
Kamer van Afgevaardigden heeft zich O
48 togen 3 stemmen tor gunste va»
interventie derBondsregecring in La P||\
verklaard; de Senaat, die op het oogonoj
vergaderd is, zal deze beslissing der KaC
ongetwijfeld bevestigen.

Malta, 10 Aug. Op een stoomboot, *hier heden uit Braïla aankwam, ha<-Wf:
zich drio cholora-gevallen voorgedaan, ff"?
van een met doodeljjken afloop.

Er is quarantaine bevolon voor
tuigen, afkomstig uit Rumonië,Europe986!
Turkije, de Zwarto Zee"en Smyrna.

C'aïro, 10 Aug. Oneonighedon, d'9JB
het Kabinet bestaan maken het mogojtr
zelfs waarschijnlijk, dat er oen veraiiiioric»
in het ministerie gebracht zal wordon. 3e
gerucht loopt, dat or een verschil van m0*'ning zou bestaan tusschen den Khedive*!
Riaz-Pasja.

Helgingfors, 10 Aug. Bü keizerlij*
besluit is bepaald, dat van morgen
Finland de invoerrechten vooralle du
waren, tabak daaronder begrepen, niet 5"
pCt verhoogd wordon.

Weenen, 10 Aug. De minister vaC
Binnenlandsche Zaken hooft do verorden!»
gon van verleden jaar tot bestrijding <j*
cholera opnieuw van kracht verklaard. "
Mekulecziu in Oost-Rusland zn'n twee S°'
vallen van aziatische cholera geconstateerd-

Rndapest, 10 Aug. Te GrosswardW
heeft hot verbod van den rumeensohe»
(ruthoenschon?) aartsbisschop aan de gee9*
tehjkhoid, om don heiligon dienst in he»
Hongaarsch to vorrichten, aanleiding g°S°]
ven tot ongeregeldheden. Do Hongaren k*^Jj
mon daartegen op: ten getale van
hielden zy eon botooging voor hot pais*
van don rumoonschon bisschop, en riepeöj
„Wog met den rumeenschon verrader'
Vervolgens dood do menigte een aanval °P
hot seminarie en de huizen der voornaam*
sto rumeenscho notabelen, maar werd doo*
oon bataljon infanterie uiteengedreven. &
opperbevelhebber der stedelijke garde on oeC
commissaris van politie werden mishandeld»
een soldaat werd ernstig gekwetst.

Grosz-Wai-dein, 11 Aug. GistoreO'
avond vormden zich oenigo oploopjes voO*
het bisschoppelijk paleis; Ce politie hef
stolde do oi do.

Petersburg, 10 Aug. Do buitenland'
sche handol van Rusland üod in hot eorsw
halfjaar van 1893 over 237,311,000 pud a»C
uitvoer togen 166,369,000 pud in het voor-
gaande jaar, en aan invoer over 191,173,000
pud tegen 171,333,000 pud in het jaar u» 1
voorafging.

Iïr;«sï;a, 10 Aug. Hedon kwamen 1*
sterfgevallen voor, en werden 84 nieuWfl
gevallen aangegeven.

Rome, 10 Aug. In den ministerraad is
besloten voor do betaling der coupons van
1 Jan. 1894 af de vertoon ing der stukken
en eon affidavit te verlangen.

INGEZONDEN STUKKEN.
Aan de redactie van De Tijd.

Ik vorzoek de redactie beleefd de opname
van volgend antwoord aan mr Travaü*
leur.

Aan mr TravaiUeur!
Uit uw ingezonden stuk in De Tijd van

gisteren meen ik te bespeuren, dat u nooit
een rijwiel bereden hebt. Zoo ik mÜ
niot bedrieg, is u dan ook niet in staat om
te kunnen oordeelcn over 't noodzakelijke
voor heeren wielrijdors, om steeds tegen on-
verhoedsebo aanvallen gewapend to zi)n«
Als uitstekend antwoord op uw vraag kan
evenwel dienen hot bericht van hetgeen den
heer C. De K. overkwam op zijn terugkeo'
van Kralingen, voorkomende in De T&&
van gisteren.

Achtend,
Een wielrijder, die zijn leven liefheeft,

[Wij meenen don geachten inzender et'
op te moeten wijzen, dat er hier geen
aprako van is, dat het noodig kan zijn*
dat wiolrijders zich tegen onverhoedschö
aanvallen wapenen; de quaestie is alleen
dezo, dat zij, wapenen bij zich hebbende
hetzij in hun zak of aan een rijwiel, in
strijd handelen met do wet, die het dragen
van wapenen zonder vergunning verbiedt-

Red.]

HANDELSBERICHTEN.
GOUDA, 10 Aug.

Vee. Molkveo mot weinig aanvoor; handol eö
prijzen —. Vetto Varkons mot redelijken aanvoet
en vluggon handel, prijs 21 a 23- ets per '/, *-'■<*■Biggen voor Engoland met rodel(jken aanvoer e°
matigen handol; 19— a 20- ets per % K.G. Magera
Biggon met gooden aanvoor en gowooon liandej»
f 0.30 a f 1.70 per week. Vette schapen met goode»
aanvoer on llauwen handel, f 14.— a f22. WtalapV
moren met redol. aanvoer en flauwen handol, / *a ’lO. Nuchtere Kalven met redelijken aanvoor en
gewonen handel, prijs f 4.— a f 8, Graskalvon nae?
redelijken aanvoer en vluggen handol, f 16 a f w'
ï'okkalvon f - a f —.

Omoea. Witte Pollor-Tarwc ’ n.iGr^ 6.C0,Tïoode
dito f O.- a ft).-. Angel dito ’O.- ii ’O.-, jarigB
Zoouwscho ’0.75 af".-, niouwo ’0.50 a ’7.- ,mia*
dore ’0.50 a ’ 6.70, afwijkondo ’5.60 a ’6.-. r»ld°r'
Kogge ’O.- a ’O.-, Zeeuwscho ’ ó.- a ’5.60, VoW"
per 70 KG. ’4.50 a ’4.70. Winter-Gorst ’ 4.25 a f '■]*
Zomer-Gcist ’ 0.- a ’O.-, Cbevalier- ’6.50 a ’ «-8*
Haver per H.L. f 4.40 a ’4.80, por 100 K.G. f 9-8»-*
’0.75. Erwten. Kook- f 0.- h f 0.-, niot-kokonde
’O.- a ’O.-, Voer-Erwten por 80 K.G.fO.- a£o.-»Kooneii. Bruine ’o.— a ’o.—, Duiveboonen ’ °.—
a ’O.-, Paarde- ’O.- a ’O.-, Witto- ’O.- i^O.—
Maïs. Amerik. por 100 K.G. ’6.- a ’ 6.20, Cmuuan-
tino ’6.20 a ’6.50, Odossa ’O.- a ’O.-. Kaal. in-
landsch Hennep- ’ 11.50 a ’-.-.Buitenl. dito ’0.-a
’O.-, Kanarie- ’ 11 a ’ 13.-, N. Kool- ’ 8.- a/ 8.70.

ROTTERDAM, 10 Aug.

Koffie. Goed ordinair Java öl1/, ets, good ave-
raeo Santos 48— cta. .

Afgedaan 161 bn Goonoong Sarie, 180 bn Kali
Klopoo, 00 bn Soember Djeroe, 51 bn Soembor Bo-
kor, 75 bn Soember Kerto, 228 bn Soember Agoongi
04 bn Swaroo Boeloorotto on 3:24 bn Gemampir LV
boria, alles Java W.1.8. ex Zuid-Holland.

Suiker. Boet- kalm; Aug. fIQ%, Nov./Doc.’l6**.aangeboden.
Tabak. Afgedaan 10 vn Mason County.
Tln vast met weinig aanbod.
Coprakoelscn. Bij inschrijving gogund 43 tol»

Pontianac, st. via Batavia, tot zoor hoogo prijs.
Palmolie. Afgedaan ÜilOO K.G. Dixcove. ..
Margariuc. Afgedaan 92 trjs Morris e.x tra a ’ 6'<

45 trjs Morris a f62, 450 trjs Swifc a ’6l, 900 «5
Orarigeking a f6l, 120 trjs Monarch a ’59, 4» trjf
Engelwood a f 58, 20 trjs Excelsior a ’56, I'i. 5
Umbria a f 43, 32 trjs New-York extra afo'J,*'
trjs Idaho on 250 trjs Armour oxtra.

Petrolem» onveranderd.

PER TELEGRAAF.
LONDEN, 10 Aug.

Vee. Aangovoerd 100 Kunderen, 7000 SchaP?"
en Lammeren, 55 Kalvon en 15 Varkens. rrijzeu

beste Runderen 3/2 a */9, Schapen en Lammere"
3/8 a 5/0, Kalven 2/1 a i/S, Varkens 2/9 a 4/8. ,

Huiker. Beot- por Aug. 10/I'J,; Java Nr lo "*"Straits Tlu £ 81.-, por 3/m. £ 81.-.
Cliili Koper £ 41.3.9, por 3/m. £ 11.12.6.
Zink £ 17.12.6 a .£17.15.
Spaansch I.ood £ 10.— a £-.
Snik. ■«-. Ruwe niot gekristalliseerde en i'"B

lW^
talliseordopr'jshoudoiid. Beet- en Geraffineerdeik_^j
Holl. Crushod Amst. No 1 gedrukt mot verkoope
totao/i'd.

HAVRE, 10 Aug.
Koflie. Santos good averago. Verkocht,lB,o'

Prijzen op iovoring per 50 K.G.: P«r Aug-f- <»'
95.75, Oct. 03.50, Nov. 93.-. Deo. 92.25. ">»""<, JaJFebr' 91.-, Maart 90.50, April 90.-, Mol *£$«8.50, Juli ik- Stemniing nauwol. gewuwwo

uöffle. Aanvoer van 9 Aug. to aio 11,0W"""Santos 9,000 bn.



AMSTERDAM, 11 Aug.
Kofße. Goed ordinair Java 51'/, cis, goodave-ree Santos. 48— ets.. Afgedaan 48 bn Wonokerto, 94 bn Sonosekar, 88

"O Sonowangio on 46 bn Soember Rawoe ex Prin-
*» Mark, voorts 29 bn Kali Padang ex Gede, alles
■"ava W.-1.-B. alh. god.

j Suiker flauw. Aug. f lat, Sept. f IS'/, vorgeefe

* Jangobodon, Nov./Dec. f 16% gedaan en verder to
18 «oop.
[j' Katoen stil zonder zaken.

H ïin iets vaster met moor vraag op later termijn.

i 1 Petroleum onvoranderd.
Rome. Noteering op termynen vanheJonincts

r Java. Santos.
i 1803 Vorigo Ocht. Midd. Vorige Ocht. Midd.

itus 51 - EO 3/.. 60'f, 46'/, 16'/. 46'/.
J «eptember.... 60'/. 60»J, 50»/, 45»/. 45»|, 46*/,

?■ -i )bor 607, 50»/, 50»/, ii\ 44»/. 14»/,
f Jovombor 50=/, 60=/, 50=/, 44»/, 44»/, 44»/,
I Gocembor...... 61- 61- 61- 43»/, 43»/, 43»/,

1894
I Januari 51- 51- 61- 43»/, 13»/, 43»/,
> februari 60'/. 51- 61- 18=/, 43»), 43=/,

«aart 51'/, 611 61'/. 43'/, 43'/, 43'/,
1 April 617, 51'i, 51'j, 43'/, 43'/, 43'/,,: «ei 51'/, 51'/, 51'/, 12'/, 42'/, 42'/,-Juni 51'/, Bl'l, 51'j. 42'/, 42'f, 12'/,
j «Juli 51'/, 51'/, 61'/, 12'/, 42'/, 42'/,

*>«comber 39=/, 30% 39»/,
traag kalm kalm traag, kalm kalm

, Omzot 2000 bn.

K«toeu. Notoering van do Amst. Katoenmake-voor N.A basis Middling.
N.O.L.M. N.O.L.M.
10.30 uur. 2.45 nur.

«JUgustus 24.20 24.20
«J-u^usl.us/Septomber 24.20 24.20
«Ptombor/October. 24.80 24.30Octobar/November 24.40 2140
govcmbor/Docomber 24.50 24 50

Mmmber/Januari 24.00 24.50■KiarLFebruari 24.70 24.70
gfcluari/Maart 24.80 24.80*aai-t/AprU„ 24.90 24.90

£l>ril/Mei 25.— 25.-
-«ei/Juui 25.10 25.10

Kalm. Kalm.
Geregistreerd — bn.

*"'" op termijn.
Banka. Billlton. Stralta. Gom. contr.Augustus.. 54»/, 61- 49»/, 49»/,

September 527, 60'/, 49- 49-
-g«ober_... 52'/, 40'/. 49- 49-
Jovember 51=/, 49'/, 49- 19-
-?*conibér.. 51»/, 49'|, 49 - 49-
Souari.... 51»/, 49'/, 4S- 19-
S*ruari... 51=/, 49'/, 19 - 19-
-«J&art 61=1, 48'lo 19- 49-

-«pril 61"*, 49'/. 49- 49-
Btemming; vast.

.Peper. Zwarte Larapong- op terml]u, 2 u. 30m.
gUguatus 137,ets. februari 14—ets.
!<>!'tember 13'/, „ Maart 147, „
gttobor 131» » April li% „
«ovomber 13=f, „ Mei. U% „
December 14- „ Ji'nl }*} " »,J«nnarl. 11- ■ Jul' u"« „
Kinabast. In de Staatscourant (nr 187) is opgo-

«""Omon eono beschrijving van 341 bn en — kn gou-
""erncments-Ktiiabast, oogst 1892, opgenomen in de
7*Üüng van 31 dozer.
-De recapitulatie is als volgt:
C- OfflcinalLs - kn 12 bn inh. 1,010K.G.
»Lodgeriana — » 329 „ „ 31,893 „

Totaal - kn 341 bn inh. 32,933 KG.

(Offlcieole noteoring).
."Tarwe per 2400 K.G.: op levering vast; Nov.? 169, 170, Maart f 176, r/7.
ttojjge por 2100 KM. in loco ; 123/1 g Westernl -, contant zonderkorting; op levering lotshooger;°et. A 117, 116, Maart f 117, 118, 117.. Itaapoile. Vliogond per 100 KG. f 2ó%, f ,

£de stad f ; per H.L f 23% ; Indiscuo / 24-;
«PWDec. a an., f—i U -Ss,1 C^'vi»--,*
i» do stad A * Per -*-■--" fsl'h^ d? Si*" *J :«W a -, A -—Ta --; sapt/Doe. A 22-,A—;
"V/Mei A2l't,/21-; Maart/Mei A -"_ .
Petroleum loco f 530 k AO.- ent In cons. f -.

.-Vardoppelen. Do prijzen waren op 11 Aug.als
!«%.: Friescho Franekor Jammon f 2XÜ af 2.76,
fttesclio Homburgera f 250 a f 2.80, dito Zaaiers
O-BO a Al-75. Geldersche Blauwe f 1.80 a f 2.10, dito
5-aion A 160 a A 1-80, Rid.islnirgors f 0.- a f 0-,
fatwiiker Zand-’ aso a f 3.50, Noordwjjker Zand-
",2.- a ’2 10, Haarlemmer Bollen f 136 a f 1.60,
'"'«'dijker Muisjes f 1.90 a f2.-, dito Blauwe f 2.-

SA 2,19, Wostlandscho Klei- InmandenAO.-aAO.—.ito losson AO. - a AO.-, dito Kleimuisfes / 0.- af o.—, dito Zandmuiajes f 2*o a f 8.60.
Aangovoerd 12 ladingen. Handel flauw.

EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM,van Vrijdag11Augustus.

opgemaakt door de Ver. v.d. Effectenhandel.

STAATSLEENINGEN.

l«nü a.erling.."7^rTsrrDuit. Raichsmark =/*060

JJ?uik of Lirl = , aöO.'Portug. Milreisi ...= „2.^0
Roebel... = : 2L- Spaan, g«f"'»"■" = "2£o

lTH)if,rf..i-n;n«b«l = I.— Spaan. Paaata = „0.60tónj^Z-:|:»Vo.n«-.o Kroon. = „0.665 I
SSiiVI Florijn =* » l-.Amarik. Dollar ,2.50
Bn^^. >," ir, = 0.50

„ BENAMING. V. K.l L.K.l H. ü*U. K.
**<lerl»»d. Cert Ned.$^zzzz:.*jfo £k & "
.Afflonfi. Syndicaat... 31100'/» - -*«»lc. ObKgatiSn 81- - -
„dito dito 21 87'/j - - —So.Saur.lje. HypSU.-92 6 90 - - _
Otaem. Obl. Binnenl. 31 95, — — —
fc dito Tol-kroon 3! — - — —"-«ltMfil, Rnkal. 1890 3 867, - - -dSpdito 1801/32... 8 a*VB 84'/, - ~
h«& ree 1863. 8»£ - - -finiitiMl. Staatsl 3; 66'J» — — —"HlMlrHh.OrisJnech. 3 K*7« — - —«Ito «6», 41 - - - -

dito dito 1881/38 4 fe-7. 93V,
dito Invet. 1888 41 - - '~ -dito Spwg.'B9 ingoud 41 NB 102/, -
dito dito in zilver 41 32 Sl'/j - —
ditobel.Btaatsr. L.1»-

-a Kr. 500-1000.-,."" * «*.(> ~ _
, ditoditoiiKr.ICvOOO IQ 4 937.» - - -
«■Uise. Inschr. 1861/81 6 8!"& 81*»/, - -

Leening 1890 8e Serie 5 77 - - -
lBrt.Admlntetr.L>unaiss ~» —ditoNott-J-fcDe Haan. 5 — - f—
fcOblig.Pauß.Leomiif-6 «»7t - ~

dito 1858... 8 87 - — —
dito «81... 4 109-/, - - -°o»tenr.Obl.Mei-Nov.s 77»;, — - —

dito Fobr.-Aug. 5 77«(, W-i, 7« » '
dito Jan.-Juli... 5 77-Vs 77 3 7J'U -
oltoApril-Oct... 5 77'/, 767 s■&"?, -

dito dito Goud 1876,83 4 (*'|, 95'/, -
dito btl viiie Bts.r. L. 4 95',, — — —NiißEobl.Scbatk.lß44 4 90 80 - -

«■Orti.gal.-obl. 1853/84
niet coup. 1 Juli 1802. 3 28,, 23 23/m-
'dito dito met tickets ai'/» 21»/,, 21",» -
"dito X 200-500 met -

cou.on Uuli 02-." S 2.-V -*diio dito met ticket 3 21»-/,, - —
"dtofr.soo 1838/3*" -. met coup. 1 Apr. » 4 30 - - -
dito dito met ticket 4J 28 — —*«ito fr. 2500-5000
*et coup. 1April "92 4i - — —'dito dito met ticket 4J 28»), — —

kdito Tabaksmpn.. *1 W/j — —**ni«en. Hoc. Obüg. 4 107 — — —dito R.M. 2000/5000... 4 ÏOB7/,, - — —«ito Staatsl. 1830/92... 3 84»;, - - —
k «ito roe. 1693 3 84'/, — — —"«-«neiiië.Staatsl.Am. 5 — — — —dito dito 4 76,, — — —

to 1891 1 I 76-6 - - -■Hi.l OHamb. 1320... 5 60 _ — —Oblig. Londen 1822... 5 110 - - -C«rtlnscli.seserie'64 5 67--/t — — —Oblig. Oostersche2es. 5 63*/,,, 68% — —«ito 8e serio 5 627, — —dito (Transcauc) 5 9e»/, 90 — ~
dito Binnenl. I-oen. '91 4 64 - - _
«ito 1880gaeJ52.1** MV, - ~ _
dit,, dito i eSB ** 9'l '16 937»
«itol«SblJß- G-Ï4- '2S' 94'» ~"

«ito dito „ 625 4 9i»'8 94/10 94-/„ -
i lo «UtoG.R.l2so-31204. -
«to dito „ 62' i 94

_ - —ditoditoG.R.l2so-3125 4 - - - —
dito 1880(90 bv) Hope —

& Co. G.R. 125... 4 04 _ - —dito dito G.R. 625 4 93'/, 98%. 01'/, -dito 18*00 Se uitgifte
bn R. GR. 125 4 03/3 - - -dito dito . «S* »BV, - - -dito dito „Sia.4

_ _ _ -dito 4euil gift*» -- gH - - - -
dito dito „«> f 93-/, - - -
dito dito „312? 1 — — — —ditoleen. 1867/69£8J 4 977. 97% 97»/, -
dltoloeu. .£lOO 4 97']8 977, - —"ntolTambow-Sarat)» 90 -
dito dito 1859 3 bS'Aü 84',/ï - ~
dito dito Onbepaald 3 83* — — _
«ito dito 18S9 3 63 «B'|» 68'/, _
dito goudleen. 1891...3 74' i — —«ito ditoZ.lt 62s. 3 76/3 — -Inschr. Bank-Assign. 6 48 ■ — — _
Cert van dito ê 47,, - —Oblig. inGoud 1883... 6 977/, ] 97,; h 97'f» -

.dito dito 1831 5" 1007,, 100'/a 1007, ~
Hwsije. Obl.Buit.Por-

6et. schuld 4 58-7, 58'i, — —ditoBinn. Amort.Sc!> 4 67 — - —
k «ito dito Porpet. dito 4 bV. — — —
«■OrtilSe. Gopr.Conv.L. 4 Sb-/,. 85'/, - ~"

Gecons. Goudl. 1890 4 77 1707, 77 —«ito Douano Obl. 18SÜ 5 91»/, 91'» — _
«ito Leuning 1833 5 907, 1 — _

"~

«ito Obl. Goc. Serio ü 22% 21»/, —k«jto dito Gec Serie C 221/., — —-reden. Ob. Leen 1880 4 94 Vu — —" —
fc dito dito 1890 8* «ft» - - —S«>ltaerl.Bondsleening3.i M% — — —**yivte.Obl Loon. 1870 4 99'/. 99'(, - —» ditoFreforeiit". 3\ 94 , - - -'""AfriU.Kei». 0b.1375 5 - - - —
v dito dito 1892 5 104»!, - -;««■.Stnieu. Obl. 1377 4 - — - —2;*>utslann. Gecons... 7 — — — —*«*leo.Binnonl.B.Obl- 3 — — — —■Buitenl. Gec ISSS Obl. 6 50 - — —
g dito Leen. 1890 dito 6 60 - - "Poorweg-leeningOblig. 5 - -- — ~Subsidie dito 6 23-*„ 31 33 33, dito Cliiapaa dito C — — —'Kvnt.TZ.vli.Leoning

1875-1880 5 61'/, — — - *

"" ■■-■-■- ■. ■ t^t^',l»t,t^l,-t«,^«,»«1,»«,«,^L-t^«-»t-t«*,M«*«^^

BENAMING. VKL.K.H.K. O. K. BENAMING. jv.K. I. K.Jh. K.l G. K. BENAMING. Jv. K. L. K.'h. K.G. K BENAMING. V". K.L. K. H. IJc'g. K | BENAMING. IV. K. L, K. H. A oIË

I' Br?»n l!^a°blig*l'or"/'[ t?J - Land-M.Temooloes do. lil
_ _

EquitableHyp.-bk SWO 100 - - Transcauc. Spw. dito 3 74'/J 74'/. - - dito(Mont. Est) dito4-- - _
rtito tWTn;;:r^,:i"" / ''**.? Z Z i ito . , ilto 0M 6 P2.''* - - - LomblnvCPandbr. Weiehsol dito Aand...s «3 - — - dito Pac. Extent... 4 - - - _
dito in goud Ï57....... 4, 32'j, - - - Likw. A.J. Bargocs 81 - - - Serie HB-A-E 5 94 - - - Wladikawka.sZ.lU2sob. 4 S»7, »/.» 89' m - doEastß CofMiun. 5 93/, _ _ _
dito Leening % ■*.. ...f, UW, - - - Maast. Hyp.-Bank.... 4l'lOl'.:, - - - dito Serie HB-F 501 - - dito „625 do. 4 90% *»-/,« 90"/,, 1 - Pensy spw Cv A - - - Z"<"«&.«&£ r.Jb? X ?*V r. ~ ?,lto dito -4 100 - - - Louis. Citizensb.Cert. MJ - Zuid-Westor èpw.Mij. I, „,., Pittsb. Cinn. ClucSt"Oottln^Kenfe d 4 S-* - Z ~~ ï*f t'S'^r'Gl°"d*A', = * ~ „van ?*%, r; 8" ~ ~ " 100-IOK. Aan S..5 W*. Tt 71%

_
U Ser. Tin gouda4J 100'/, - - -£?„«.!«> n^Lrföïi «uw SS0 „Qb%'S-"ÏS:-." ** 8o - - - Maxwell Prior Lien.

Q
_ dito 3000 dito 5 Wi. ~ ~ - Pittsburg F. W. dito. 7 148 - - _

fccußdor. 0. .e*-ytW « 34% - dito Haud.N.Z.*Afr.A. - - - - Certificaten 6 86 - - - dito Z.R. 123 Oblig. 4 90-/l0 90% - _
Southonï Pac. Oblig. 6 lüff'/, 106 - -VrusaujKepnbUeli Mij.tEx.Ond.Krasn.do. 83 88 — - do. L.G. C. afg. Cv.A B'/« - — - dito „ 625 dito 4 9J',j 91"/» — - T. & N.-O. Sab. div .. 6 108 lu 2 — -Recep 3J 83'/. 32 — — dito dito Oblig. 4 997» — — — do. Cert v. lucb. afg. $'U — — — Tarküe.Amitol.Goudl. 5 86'/, — — — Union Pac.Hoofdijk. — — - —Vene». Obl. "81 £ 100 4 35,,. 85'/. - - dito vH.C.Pbr.m.div. 31 93'/i — — — N.-W.GuarantleHyp. 4' - - - - Sp.-M. Salonika CotHt 8 - — — — dj to dito C. V. dito. 18". 19 lO*/, _

dito £ 150-600 4 » 35 — |— dito ihto zondor 8i 987, — — — Oreg. Imp. C. C. v. A. - — - - «Zwedlen. Zw. Noorw. dito dito Oblig 6 103' 103'/o - —PRQVIHCIALE EK 3ÏEDELIJKE IEEMAES i d?v^rkenßeb.Feyon.A. 8 - - _
d0.g.0b1.N0.4515/5514 5 - - Sp. Cert. v. Oblig BV|» - - - dito (Coll. T. B.) dito B 71 - - -rnuimviHl.l. Cll vltutLlJin. LCïRirsaini ) u.to t. Expl.v.Rgstv. Pac. C. Elev.Co. lelL 6 103J/, 4 - — - AinerlUa.Atc.T.C.v.A 157uM/w 16' A — dito dito dito 6 99'/,. - - —Amsterdam Obl '^ItISS 99 I iJPfelè^ ,?L V* 4* iSJ''2 ~ ~ Braz. M. d. P. d. N. en Gen. Mortgago Bonds 4 69-|% '■0'l» "*"'/" - dito Equip. bonds'c.' 5 99 - - _

i«^i'aan ïi nai/ '"" "" ditoS.tab. Kalibag. A. 23 -- - _
C. Suikerfabriek 5 76 - dito Trust Dop. Cert

OJ|, oy7, dito L. &0. le Hyp... 5 66% 65»/. 66'/- -dito 1886/1890...^. 3J 06/, - - - dito dito Oblig. 5 103 103 - - Por».First Mortg.bd*. 662 - - v. 2e Hyp. ir A... 2è 83'/,s 84'/< 84% - Oreg. S.L.& Ut N I?C. 6 67'fc 57' L 58." 67Woor^ln^T P m''5 - ~ - doSuik..ond.Sont-LoSrA.l6O 161 - _
Per.Corp. Lim. sv.A OVI6 6% - - Mortgagebonds Lr B. 4 85,, 38'/. 38/4 - dito^gecElo HypE Obl 5 gl% m 66% -Nooidzeokanaal.."... 3 93 - - - dito. dito Oblig. 5 - - - dito dito Pref. dito... 18>/,6 ! 187. - - Income Goud dito 5 - - - !- Utali?N. C. v. O AlOOO 5 - - - _

Arahem. Lesn. 1889..SJ - - — — do.Expl. v. Watoil. A. - - — — Annnnutc-niFCUluarii AtI.&P.(W.Ü.)Tr. do. 4 53 BS-'/j - — dito gec. leHvd dito! 6 74«/.. — - —dito ditolBß -.*" - - - - dito /oob. Schev. do. 102 - - _ SPOORWEOLEEMIHfItN. Baltim. &Ohio C.v.A 65 64'/, - _ Wabfsh 0v Pr Aand 117 11 14'/. 3Bergon opZ. Leen.'92 8-1 - - - - N. V. Blauwh. V.do. - - — — Nederl. AkenMaats.o. 4I - - - - Central Pacific. Aand. 18U/1(J 18% 18% _
doCort v.6pc.D bs B - - — —Breda dito 1886.. 34 98'!. - dito dito Oblig. 4 101'/, 101% - - Almelo-Salzborg.do. SJ - - - - dito dito Oblig. 6 103., 103»/. - _
W.N. Y.PenJ.e'v A 4", 4-/,„ 4V. —Delft, dito aa. £> — — — — dito Vriosseveem do. 114 — — — Lat. Oost Spw.Aand. ]61 - — — dito dito dito... 5 93 — — — dito in goud lo H. O 6 96. 95-!. 95'/! -Deventer, dito 3 JS.. 3) - - - - N. B. Z.-A. Rep. do, 100'/, - - dito Oblig. 4! 100 - - dito Calif. Oreg.dlto 5 104 - - - dito dito 2o Hyp. do. »"/„> 19 19'/, —Dordrechtduj 1J36.. 3i 99,4 - - - N.Hyp.-Bank Pandbr. 5 - - — _

Dcli Spwg.-Mlj. Aand. 105 - - dito ditoß.sS6C'dito 5 104% -*>--/., - - Ars.Kep.Sp.M.loHyp. 5 20 - — —sGi-avonh.dito 188b.. 8! - - - dito dito «103% - - dito Oblig. 4 100'!. 101 - - ditoSanJoaq.vall.do 6 106,, - - - Brazilië. Spwl. Oblig 4J 647, — — —Sli-",i>;«»T«;'si Zi! "" '-" ~ dito <3ito 4 m'" IGa - - Geldorsch-OverljselHche Ches.oliioloHyp.obl. 5 94',, - Oèsto de Minas dito 5 - — - -%Tiïl„"i,r„OS' 3! nn" - - - dito dito^,. Zi\m, 99'/, 93% - locaal Spwg. Oblig. i, ICi - - - ditoSouth lo„ Obl. 6 102^ 102'/, 103 _
West Minas gec. Obl 5 _ _ _ _

L^men dito lK'sl - - Z " Nat Artis Mag.Oblig. 4 100,, 100'/, -' - Haarlem-Zandvoort. ga dito dito 2o „" dito 660 ' - - - C«u. South. C. v AandE 45'J, 45% - -Ttmtn^ rtftnihs?'s! Ned. Am. Land Mij.A. _ _
AanUeolen 30 30 - - ChicenErio lo „ ObL 5 877, 87'/, - _

dito Oblig. 2a Hyp 5 98 - -M.^fi.i A M \ÏÏk « ~ slto.5 lt0. dito Pandbr. 6 103 - - - Holl. Ut Sp. dito f2l, - - - dito Income bonds 27 277. 27'/. - Canadian Paciflc! Cl'Maastricht, dto 1886. 8 - - _ _
do.Am Stv.MU. Aand. 66 _ _ _

dito 0b1... 394 - ~ - dito C. v. A. Prof... 185 - - - van Aand 71 741/. 75
_

Nmncgen. dito 1883. 8» - - _ _
dito dito oblig. t 95,,,

_ _ _
di dit wm 99»/

_ _
dito lehypoth.Cert 7 127 - - - dito e Hypotheek' 6 1-2 - - Zr t!2% '-,„ Ar, m? W/ Z - ?6dorl*, Sa"k- AaT'* lE:' - - - Kon. 1.6c. Spw. W. 111 4j 102':, - - - dito(Sink.Fuud.obl. 5 105 - - - Man. V&L lc h!Ö' 6 I06»/ Z1 M%tJuof ïmffcAl «Jf W ~ ' ~" dito&CV. Z Afr.do. 79-,, - _ _

Maatsch. tot Expl. ditogecousol. Oblig. 7 - - - _
Tor.Grey enßrucTlo - - -

f ..,£ ?" ii^^S ? /ê " ~ ~ >.cd Bouw-M dtto/ - - _ _ van Staats-Spw. Aand. Bl'l. 91% - - dito JowaMidi. dito 8 118 - - - Hyp. dit0........ 4
_ _ _ _

f dito 1885. 3J - - — . — do.ït.j. v./okerh. voor dito leening 1837Obl. 3J 100 - - - dito Mad. Ext dito 7 - - Dom.Kep. StSpw.lE 6 aiv. - -UKÏÏlLe6"*si «,,/„ 09./. _ _ AmbtanßeambtOb. 4 1017,
_ _ _

dito do 1390/91/93 dito 3i 99"/.» 99-/16 ~ - ditoMenomineedito 7 132'/, - - i- J *Ve..e«.(Car.)leiiCert 6 8'»/„- - _
18&./Sb/90/91/92 .^.. p 89 /2 99/,

_ _
dito Fabr. vW.& Sp. dito dito 1870 dito 5 - - - - ditoN.-W.Uniondito 7 130 130 - _ \ Fr.Mü- (Mer.)Cum.lnk.O. 21-/«2l'/- - -Zutphen. Leen. 1886. 3» — _ _

mat Ser. A Aand. - - - - Nod. Centr. Spoorweg do Winon. StPatdo 7 130 - - - ■"-—»«* «'ia -> /.
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ROTTERDAM, 11 Aug.
Koffie. Noteering op termijnen van heden Inets.Java. Santos.1893 Vorigo Ocht. Midd. Vorigo Ocht. Midd.

Augustus 61'/, 51'|, 60'/, 16»/, 16»/, 46=/,September»... 61- 60'/» 60=/, 45'), 46- 45-October 51- f»''. 50»/, 11% 41V, 44'/,November 51- 51- 50'|3 14- 43'f, 43'/,December 51'/, 61- 60'|. 43»/, 43'/, 43'/,
1894

Januari. 517, 51',, 51'|a 43'/, 43'/. 43»/,£9br,7arl «'f, 61'/, 61'/, 43'/, 43', 43.
***«* 61=/. 51=/, 51»!. 43- 43- 43-AP!' 1»- 51,, 51'/, 61'/, 42'/, 42'/, 42=/,
f" 1: 615/» 51=1. 51"/. 427, 127, 12'/,■?"# 61'/, 51*, 317, 12- 12- 42-
-£«""■"""■■ 51»/. ' r-l»(, 51»ia .il»/, 417, 41=/,Decombor 'j _-

__
391/,

__ __
traag | kalm kalm traag kalm kalm

Omzet 500 bn.
SCHIEDAM, 11 Aug.

Montwfjn f8.50. Jenever fli.-a.f-.-, Amst.Proef /15.25. Spoeling f 0.80 a. f -.

MARKTBERICHTEN.
HOORN, 10 Aug.

Kaan. Op de markt aangevoerd 235 stapelswegende 69,018 KG. Hoogstoprys voorKleine? 30 -Commissie ’23.—. Middelbare f —.— per 60 KG '
ROTTERDAM, 10 Aug.

Margarine. Nog afgodaan 130 trjs HammondCalumet, 130trjs Morris extra on 52 trjsWinter extra.
DORDRECHT, 10 Aug.

Granen. Tarwe, puike jarige Zoeuwsche, Vlaara-scho on Ovormaasscho ’ 0.60 a ’ 0.90, goédo ditof6- a ’6.40; mindero dito/6.- a/0.40; niouwepuike Zoeuwsche, Vlaamscie en Overmaasschef6- a’6.50, goede dito/5.50 a/0.-, miudero onblauwe/5.- a/6.50; Zomor-/0.- a’o.-; por 100K.G. f 0.- a f 0.-; Canada f 5.10 a ’ 5.50. RoggoZeeuwsche, Vlaamsche en Ovormaasscho ’ 5.- a’5.50. Gerat. Nieuwe Zoeuwscho en VI. Winter- fiSQa f6.-; por 100K.G./O.- a AO.-; dito Overra. enFlakk. ’ 4.20 a ’1.70, Zoouwscho en VI.Zomer-/3 70a/1.20; Overm. en Flakk. / 3.20 a/3.70; Chevalier-AO.- a AO.-. Haver, lange’4.30 a/4.80, dikke’4.80 aA5.-. Boonea. Witte/0.- j/0.-, Paarde-/5.50a’6.-; Duive-/o.— a/o.—; Bruine/o.— a’o-Ks-wten. Kook-/B.— a’ 8.70, Mestiiig-/7.— a/750Zaden. Kanarie- f 11.- a / 13.-. Van Kooi- wa-ren hoden aan de tafels aangevoerd ca 25 last Dostemming was vast en werd van f B.— tot f 8.80bostoed. Lu'n- vast.
Olie. Raap- vast; tormijnon niet ruim aangebo-den; hoden Vliogond Koolzaadolie f 26''i; IndischA24; najaar f 21'/,; per Mei f 26'/> nominaal. Lijn-.

Do stomming werd in hot begin dezor weok plot-seling botor; vooral voor Vliegoud, waarvan hotaanbod niot ruim is, worden flinke prijzen besteed.Tormijnon kan men tot de hoogere noteoringen go-
?!»kki!lük,ïTk0XI?,; yiieS9na f'&, f&%; najaar’22; Jan./Moi f 21%.

Raapkocken ’BO a ’ 85. *MJukoekea f - .
DELFT, 10 Aug.

Aan de stadswaag zijn gewogen: 600/8 en 65/16 vnBoter.
Vee. De pryzon waren heden als volgt: VettoKoeien, lo qual./ 175 a’ 230, 2e qual.’ 1.85 a Al6O-Kalf- lo qual. ’l9O a ’220. 2e qual./130 a/160;

Vaar- lo qual. ’ 150 a / 180, 2o qual. ’ 70 a f 120!Vetto Kalvon, lo qual. ’5O a / 70,20qua1./'3OaA4O;
Vette Schapen, lo qual.’ 14a/21,2e quaL/-kf —\Lamachapeu le qual.’ — a f —, 2e qual. f — afvotte Lammeren f 12af 11, We'lammeren/* — aA —',
Magoio Varkons ’ 20 k ’4O; Biggen ’6.— a ’ 14.'Nuchtero Kalven ’s.— a’ 15.—; Stieren/10a/120.
Paarden f 30 a/100.

LEIDEN, 11 Aug.
Vee. Aangevoerd: 63 Stieren A63 a f 218, 192Kalf- en Melkkoeien f 112 k f £16, 140 Varo f 81 aA 187, 160 Vetto Ossen en Koeien / 120 a f 262, per

KG. 51 a 70 ets; 48 Votto KaJvca/'3O k fTti.porKG.60 a 75 ets; 40 Gras- f 15.- U f \\~, 27 NuchtoroA 4.50 a A 13.-, £61 vett» lioUapoi: ri6.- k f28.--per KG. 30 a 83 ets, IJO Vafoj dito fsJoQkf23.-l518 Lammeren f 5.- k f u„, p<*- K.O. - k - ets174 magere Varkens ’ -5>’ 8-, 174 Biggen f 5.60» A 14.—, — Paardon f — i. f— , - Veulens f —.
TIELERWAARD, 10 Aug.

Tabak. Sedort een paar woken z(Jn do planters
In de Betuwe druk bezig met het breken van hotZandgoed. Ofschoon do gaal. van hot gewaa niotzal tegenvallen, verwacht men toch ajgomeon dater minder Zand- en Aardgoed zal geoogst wordondan in "t vorig jaar. De aflevoringan van het V2erBostped zijn in vollen gang. Verreweg de meostoplanters hebben alles opgoruimd, zoodat in de schu-ren zeor weinig voorhanden is. Ook in Maas onWaal is alles verkocht. Do prijzen hielden zich tot

't laatst toe op da hoogste punten staande, ?.flnd»>f 40 per 100 K.G.
EDE, 10 Aug.

De Schors Is hier en in de omstreken zoo goed
als opgeruimd tegen f 30 a f 87 por voor (12 H.L.).
Naar Schelhout is weinig vraag. Hot witto bosjes-
hout wordt verhandold tegonf6af 1pervim(104 bos).

BARNEVELD, 10 Aug.
Roffgre A 5.20 a A 6.40. Boekweit f 5.70 k f 6.89.Tarwe f o.— af 0.-. A»rdappelci«A2.- aA2.75.Vee. Aangevoerd 220 Varkens en Biggen en —Schapen; Biggon ’ 6-- a A 10.-, Zougon f 35.— af 50, Schrammen f 14 k f 20.—, votto Varkons — a— ets, voor Engeland - a — ets, vetto Kalvon -a — ets per KG.
Boter. Aanvoer 690 KG. Prijs AMSaA 1.27-por

KG. Eieren f 3.25 a f 1.- por 100.
ZWOLLERKERSPEL, 10 Aug.

Vee. Mon ba3tooddo voor vette Koeion on Osson
AlBO a ’ 250, dito Stieren ’ 140 a ’ 205, dito Kalven
A35 a A 60, dito Schapen en Lammeren fl6 a’ 22,jonge Lammeren/ 8.- a ’ 16.-, vette Varkens 42 a
45 ets, dito voor London 36 a 39 ets per KG.. Neu-
rende en verschgokalfdo Kooien/130 a/235, dito
Schotten en Vaarzon f 120 a ’l9O, Gustekooion voordo votwoido f 100 a f 140. dito Vaarzon f - a / -,
Nov.-kalvonde Koeien f — & f , Weide-Ossen’7O a ’l3O, Drachtigo on Gustepinken’ 50 a ’ 90,Pinkstioren ’6O a/ 150. Gras- of Fokkalven f 30 a
A 40, nuchtere Kalvon/5 a/8.De handel was dozo woelt vlug bij goeda prijzen.

MASTENBROEK, 10 Aug.
Hooi en Stroo. Mon besteedde voor prima

Kamperoilandsch Hooi/ 27.— a/ 30.-, uit Masten-broek, Gonomuidon en Grafhorst lo qual./ 24.— aA 28.-, 2o qual. ’ 20 a/23.-. Stroo ’l4 a’ 15.-.Alles per 500 KG. vry schoep of spoor.
MEPPEL, 10 Aug.

r.rasioai. Roggo. Inl./5.25 ;if 5.7.5, Buitenl./5.--:.;(?.-. B&ehweit Zand"-/6.- a/6.60, Veon-’ 5.50
af ,,(,:--. i/K-dappelen ’2.- ilA 3.-. 10,400 KG.. S>K»r. ft-ijs por 7, vat le soort A2l— a A -"-,'ie soort ’ 22.- a A -■-, So soort f 21.- a A -"-;per 17, K.G.f1.15 a/2.05. Vee. Votto Varkens 40k 43 ets por £67., Magere dito/ 22 il’48.-,Dracht./ T ,a A -" Biggen’ 7.- a’ 18, Drents. Schapen ’3a/6, Fnesche Schapen/8 a f 17, Friosche Lam-meren A 5.- a A 9.-, Nuchtoro Kalvon AO.- kfO.-MiiitScn on Vellen: Koe- 18 a -, Binkon- 21 a -ets, Kalf'svolien met do pooten 30 a - ets, Kalfs-
f 1.40 a A 0.-, Paardehuiden A >■- k /*-.—, Drent-sclio Schapenvellen ’O.- a f 0.-. M©nlirA2oaf 23. Was/ 78 a A 80 per 50 KG.

MIDDELBURG, 10 Aug.
Granen. Jar. Walen. Tarwo f 0.-. puiko f 6.10a AO.-. Roggo ’ 5.50, niouwo A5- a fo.-. Wintor-Gerst f-.— a f-.-, niouwe Zomer- ’5.- a A-Zoeuwscho Zomor- /-.- k f-.-, «oenen. WittoTtr\~ Y~' B/"ill0/i)— «= t °—. Paarde- f 0.- a

', 2*~', lim" ' °-~ a/0--- Walch. Groene ErwtenA_9-- a A J.25, Kroon-Erwton Ai0.50 a AH- ÜSaad.)„ tlr'Ko°l" mot woinig aanbieding in puike qual.A8.50 botaald.
Do aanvoer was hoden wedor niet groot.

ZIERIKSEE, 10 Aug.
Tarwe. 1892 f 6.50 a f 6.75, 1893 f 6.10 ilf 6.65,mindere on afwn'kendo f 6.— a f 6.40, Zomor f o.—a A 0.-. KoB-se 1892 f 6.25 a f 5.50, N. 1893 A5.15 aA 5.65. Winter-«ers4 Niouwo 1893f 4.75 a/4.95,Che-yalior- 1892 f 6.- a f 5.50. Haver Dikke f 0.- aA 0.-, Voeder- f 4.75 a f 5.-. Erwten. Groote?n°?,?l ïB^/ U-~ h f 12-~' Kloino Groene 1893A 9.10 a A 9->>o- Boonen. Witte 1892 f 7.50 a f 8.-Bruine '92 f 7.— a f 7.50, Paarde 1892 A6- a Aö.soZaad. Kanarie- f 13.50 k f 14.50, Wintor-KoolzaadA 9.20 a / 9.40, Zaai-Lhnzaad f -.- af -.-.

BERGEN-OP-ZOOM, 10 Aug.
Snlker flauw; per Aug. A197», Nov./Dec. niouwooogst A 16'/, per 100 JE0., basis 880. e

ANTWERPEN, 10 Aug.
Tarwe-met wainig handel en z(jn do prijzen inkoopers voordeel. Roode Amerik. winter- fi 15'/,a fi 15%, per vier maandon van Sopt. /Us'/, a.filö%:La Plata tot fi ló%; Donau fi 13'/, tot fl 16n./qual. Kogge dalende; Inl. aan do stations fl 12'/,

a /*l2»'„ Odessa per Sept.-st. fl 12'/.,. «erst kalm.Voer-Gerst van de Zwarte Zoe fl 10'/,, nieuwo ditoper Sept.-st. fl 10'/, a fl 10; Donau fl 117, tot fl 14
n./qual.; Licata fl 17'/,,; Ghazza fl 15»/,;Smirnaop le-
vering fl 13'/, a fi 15. Nieuwe Polder-Zomor-Gorst,waarvan do qualiteit dit jaar zoor mooi is, werd
met botaald. Haver meer aangobodon enlager in prn's. Russische disp. fl 15'/, tot fl 16'/,,dito 42 kilo per vier maanden van Sept. fl 14'/,47 kilo idem fl 14»,',; bonte Amerik.^ 15'/,, per vierm. van Sopt fl 15. Mnïs prijshoudond. Amorik.mixed disp. ,412, por vior m. van Sopt. fil2%; Donau
disp. fi 11'/,,por st. in Sept. fi H'J,. Hemel veel
hooger voor Wilcox on met eenigen handel op ter-
mijn. Wilcox disp. fill3 a fi lli, per Aug. en po.lSopt. fi 112'),, por Oct. en por Sept/Doc. fi Ut 1/,, per
Nov./Dec. fi 110,,, por Jan./April fi 106. Npek vast.
Holden. Verkocht van droge: hot restant van Nr846, 203 Guayra (Venezuola) Koe- en Osson-, 107/10
kilo, en Nr 851, 673 dito idem enid., 109/10 kilo.bei-

den verzonden; van Gesonten: Vr 1246, }» San-
Javier Oasen-, 26182 küo, nfl 59: Nr 1569, 97 dito
(BS) id., 25/32 kild, a fi 48; Nr 1576,68 Fray-Bontos
(BS) id., 25/32 kilo, a flif); per Leonie G, 83dito (BS)
Koe-, 14/20 kilo, a fi 85; per Ohio 85 dito (BS) id.,
14/20kilo, a ,036; Nr 1453, 143Oualeguaychu Ossen-,
15/20 kilo, a fi 30: per Karthago 700 Santos Osson-
en Koe-, 251/5 kilo, a fi 84. Wol is vast voor t«r-
mt)non en por deze maand op fi 4.46 genoteerd;
vorkocht 120/m. kilo. Petroleum flauw en loco a
■fl 12»/, betaald; overigens zonder verandering.

Wisselkoers op Amsterdam 208.40 g. 2083) p.. . Rotterdam 203.40 g. 203.80 p.
CUREGHEM0ANDERLECHT, 10 Aug.

Vee. Ter markt van heden worden aangevoerd
1334 stuks, 395 Ossen fi 0.68 a fi 0.94, 238 Stieren
■fi 0.58 a fi 0.78, 751 Koelen en Vaarzen fi 0.58 a
fi 0.78 per K.G.

HAVRE 10 Aug.

Wol. Per Aug. per Sept. /Jl31I',, per Dec.
,«134, per Maart fi 139'/,.

MEDEDEELINGEN.
Oogstborichten. In do oostelijke provinciën van

Duitschland zijn do landbouwers tovroden ovorden
Rogge-oogst, ook wat botroft do qualiteit, welko
beter is dan vorwacht word.

Uit Italia meldt mon, dat bü het dorsenen der
Tarwo blijkt, hoe ruim do oogst is.

Uit Petersburg wordt gemold, datWoonsdag onder
voorzitterschap van don minister van Financiën,
Witte, een bijeenkomst der suikorfabrikanton werd
geopond.

Do ministor morkto op, dat in hot volgende jaar
do bopaling der Suikerprijzen naareon vasten maat-
staf ton einde loopt en sloeg voor, wijl de grooto
Boetworteloogst ovorproductiowaarschijnlijk maakt,
eon nieuw plan tot regeling der prijzen naarvasten
maatstaf vast to stellen, met voorwaarde, dat allo
Suikorfabrieken zonder uitzondering in hot syndi-
caat zullon treden. Do minister hoopt, dat do Suikor-
fabrikanton den pr()s niot zullon vorhoogon, opdat
het niet noodig zO Suiker van buiton te bütrekken.

PER TELEGRAAF.
LONDEN, 10 Aug.

Tliee. Chinooscho lusteloos; ordinaire Indische
vaster. Kotïie 1 a 2 sh. lagor. ItrjHt 'I, sh. lager
voor do wook. Jute vast. l.Qnolie 21, per Sopt./
Dec. 20/6, to Huil 20/10'/,. Chili Koper £ 41.7.6,per
3/m. .£11.16.3. Zink ,£17.15.

LONDEN, 11 Aug.
Aan do kust ten verkoop aangeboden 7 ladingen

Tarwe.
LIVERPOOL, 10 Aug.

Katoen. (Offlcieele Slotprgzen.)

Amerik. good ord... 47„
Dito low middl 4'/,,
Dito middling 4'/m
Dito middling fair... 4»/,
Pernam fair 4'/,
Bahia dito
Macoio dito
Maranham dito
Egypt Brown
Dito dito fair 4»/,
Dito dito good fair.. I''/^
Dito dito good s'/,
Dito Whito nom.
Dito dito fair nom.
Dito dito good fair..nom.

Egypt. White good..nom
Dnollorah fair 3»/,Dito good dito 84,
Dito good 3'laOomra fair S'/„Dito good fair 8"/„Dito good 3'Vu;
Scindo fair
Bongal fair
Dito good fair 89/„
Madr. Tinnov. fair...
Dito dito good fair.. 8'5/16
Dito Western fair...
Dito dito good fair.. S/u,

LIVERPOOL, 11 Aug.
Katoen. Afgodaan 10,000 bn. Aangevoerd —, -bn. Stemming onveranderd.
Verkoop dor- week 40,000 bn., verkoopen op

speculatie 1000bn., vorkoopen voor exportatie 1000
bn. Invoer der week 17,000 bn. Voorraad 1,241,000
bn. Werkelijke uitvoer 6,000 bn.

GLASGOW, 11 Aug.
Ruw IJzer 42/I'/,.

BERLIJN, 10 Aug.
nogs" per Sopt/Oct lil.-, por Oct/Nov. 141.25.

Kaapolie per Aug. 47.20, Sopt/Oct 47.20. Tarwe
Sopt./Oct 157.—. Oct./Nov. 158.—. Voorloop. Loco
84.00, por Aug./Sopfc. —.—, Sopt/Oct —.—. Wissel-
koers op Amsterdam 2/m. 187.35, kort 168.20.

KEULEN, 11 Aug.
Tarwe. Vreerado dadelyk 17.75 M., Nov. —.—

M. Kogge. Vreemde, dadelyk 16.75 M., Nov. -.-
M. K:»»»oHe. Dadelyk 51.30 M., Oct. 50.30 M.

Raapolie onvorandord.
Weergesteldbeid: schoon.
Rynhoogte ten 11 uur 2.20 M.

PARIJS, 11 Aug.

Ronpolto per loopendo maand fi 57.—, per Sopt.
fi 57.50, 4 laatsto m. fibS.—, 4 eorsto m. fi 59.—.

Lijnolie per loopoudo maand fl 50.75, per Sept.
fl 59.-, 4 laatsto m. fi 48.75, 4 eorsto m. fltö.ls.

Voorloop per loopende maand fiift.—, perSept
fl 42.25, 4 laatste m. fi 12.-, i oorsto m. fi 42.25.
Suiker 83 gr. dadelijk ,«41.- k fi -.-. Witte

Nr. 3 por looponde maand fi 43,—, per Sopt. fi!3.—,

.1 m. v. Oot. ,«40.50, 4 serste m. fl 40.80. Dito Geraf-fineerd fi 1.15.50 il fi 116.-.
Meel: 12 morken, loopende maand fIUM, Sept

fi 45.40, 4 laatste m. fi 46.—, 4 m. van Nov. fl 46E§0.
Tarwe: per loopendo maand fl 20.90, Sopt fl 21.25,4laatste m. ,02100, 4 m, van Nov. ,421.90. Rosse:per loopendo maand fl 18.25, Sopt. fl 13.60, 4 laatsto
m. fi 14.10, 4 m. van Nov. fl 14,40.

Weergesteldheid: warm.
NEW-YORK, 10 Aug.

Beleeuiiis;. Staats-EQeclen 3-, dito andera 3—.
Wisselkoers op Londen 60 dagen 4.31-, dito op
Parijs 5.22'/,, dito op Berln'n 94'/,. 4 pCt Amerika
110-. Spoorwegen: Atchison Topeka Aand. 15'/.,5 pCt dito 2e Mortg. Bonds A 35'/,, Can. South Aand.
13 -, Canada Paeillc 70-, Centr. dito 18'/,, Chicago
North-West. Preferred Aand. 130-, Chic. Milw. StPaul gewone 54—, Denver en Rio Grande gewone
9'/,, Denver en Rio Grande Prefered 287,, JllinoisCentr. Aand. 90-, Louis Nashv. gew. 51%, Michi-
tan Central . MissouriKansasTexas 10'/,,Erie-
poorweg 11'/,, N.-V. Out Western gewone Aand.m, Norfolk & Western Pref. 20'),, Manit Minnea-polis gew. 96-, Union Paciflc 18'/,, Wabash St.

Louis Sc Paciflc Pref. 14-,
Geld was aangeboden. N De beurs opondo en bleef

des ochtends zoor vast, liep in don namiddag lang-
zaam terug en sloot vast.

Katoen. Ontvangst 2,000 bn. Uitvoer naar En-geland bn, naarhetvasteland bn. Middling
Üplarid 7"'K , dito te New-Orleans 7'/,. Op levering
Aug. 7.38, Nov. 7.88. Petroleum. Ruwe 1.55, Pipe
lmo eert, per Sopt, 59-, Geraffineerde 5.15, dito to
Philadolphia 6.10 a —. Terpentijn 25'/,. Kciizcl
Western Steam S.CO-. Talk 1%. Maïs. Western
48=| , op levering Aug. 47»/,, Sept. 48-/-. Suiker.
Muscovados 37,, Centrifugal 96 pCt 3'!.. Tarwe.
Voorjaars- Nr. 1 Northern 68»/,, Roodo Winter-68'/,,
pet loop. maand 67'/,, Sopt 69—, Oct. 11%, Nov.
74-. Koflie. Rio nr. 7 low ordinair per Sept 14.80
il 14.8?, per 3 maanden 14.00 a 14.65, Rio nr. 7 10-.
Meel 2.16. Tln Straits 15.20 Zilver 777,. Vracht
naar Liverpool per buahel 8f„ naar Londen I—, dito
voor Katoen '/,.. IJzer. Coldnoss nr. 1 21.75.

Katoen met veel handol tot dekking van contrac-
ten. Reuzel on Suiker pryshoudend. Tin nominaal.
IJzer, Petroleum en Moei gedrukt Tarwo on Maïs
eerst vast en ten slotte gedrukt Koffie was van
do opening der markt af tot do sluiting in daiendo
stemming. Loco-Koffie prijshoudend.

SCHEEPSTIJDINGEN.

IJMUIDEN, 11 Aug Wind Z.W. Binnen; 10 Ang.Norton, (st), Beni-Saf. Seahorxe, (st.'. Huil. Astrea,Rasmussen, Uloaborg. Etna, (st.), Koningsbergen.
Elr.e, (st.), Hamburg. Neptuti, (st.l, Bremen. — 11
Aug. Zingari, (st.), Newcastle. Hebe, (st.), Kroonstad.
Cairngowan, (st.), Oostzoo.

Vektkoxken: Prins Willem I, (st), Suriname. Frcd.
Snowdon, (st.), Nowcastlo. Ariel, (st.), Kopenhagen.
Vesta, (st.), Hamburg. Semaphore IV, hariugloggor,
Noordzee. — 11 Aug. Amsterdam, (st.), Stockholm.
Minerva, jacht. Noordzoo.

NIEUWEDIEP. Wind O. Vertrokken: 10 Aug.
Stad Workum, v. 't Voor, London. W. W. Visser, v.
d. 7.i-o, dito Osiris, zeiljacht, Zuidorzeo. Nobo, tor-
pedoboot, Ilellevoetsluis.

VLIE. Binnen: 10 Aug. Twee Gebroeders, Schuite-ma. Stettin.
HARLINGEN. Binnen: 10Aug. Teal, (st.), Londen.Osborne, (st.), Loith. Sioanland, (st.), Huil.
DELFZIJL. Binnen: 10 Aug. Hanze IX, (st.),

Hamburg. Flevo, Oyen, Pruisen.
Vertrokken: Alida, Mooi,Londen. Maria,Poterson,

Loith.
HELLEVOETSLÜIS. Vertrokken: 10Aug. Bertha,

(st.l, Tonningen.
NIEUWE WATERWEG. Binnen: 10 Aug. Elpis,

(st.), Baltimore. Didam, (st.). New Vork. Mascotte,
(su). Loith. Chipchase, (st), Nowcas'lo. Swi/'t, (st.),
Huil. Lincoln, ist), Grimsby. Norma, (st.), Riga. Larch,
(st.), Lulea.

11 Aug. Ary Sclteffer, (st), Havro. Derwent, (st),
Goolo. Aldborough, ist.), Ibrail. Horace, (st), Rafsoo.
Gelert, (st), Luloa. Chdmsford, (st), Harwich. Talti,(st), Libau. Curlew, (st), London.

Vertrokken: Clio, (st), Bristol. Kingswett, (st),
Cardiff Cymbeline, (st), dito. Theodora, (st),Swansea.
RamiUies, (st), Newcastlo. Farthian, (st), dito. Coun-
'fss, (st.), Sunderlaud. Sarah Radclijfe, (st), dito. Vic-
toria, (st.), Huil. Chdmsford, (st), Harwich. Brandan,
(st), dito. Confiance, 11. Grasdijk, Lapviken. iima,
(st.), Koningsbergen. Amstel, (st), Hamburg.

11 Aug. Britannic, (st), Newcastle. O/aA Kyrre,
(st). Borgen. Cambridge, (st), Harwich. JTr^sictf.Üst),
Kragoroe. /..«mdcr, (st), Antwerpen.

VLISSINGEN. Wind Z.O. Binnen: 10 Aug. Lindis-
farne, (st), Buenos-Ayros. (st.), Montreal.
De Bay, (st), London.

LISSABON. Binnen: 10 Aug. Berenice, (st), Puebla
Caraniinal.

NEUFAHRWASSER. Binnen: 11Aug. Jupiter.(st),
Pillau.

Vertkokkf.n: 10 Aug. Mineroa, (st), Amsterdam.
CONSTANTINOPEL. Binnen: 10 Aug. Sictla, (st),

Salonica.

AMSTEUDAM. 11 Aug. Het st PrinsesSophie, van
hier raar Batavia, vertrok 10 Aug. van Genua.— Het st. Voorwaarts, van Siugaporo herwaarts,

passeerds 10 Ang., des morgens 9 n. 60m. Ouessant.— Het st. utrecht, van Rotterdam naar Batavia,vertrok 10 Aug. van Suoz.— Het st. Amsterdam, van Rotterdam naar New-Vork, passoerdo 10 Aug., des voormiddags te 10 u.Wight.— Het st Zaandam, van hier naar Now-York,passeerde 10 Aug., des voorm. te 10 u. 20m. Dover.
GEFRAAIDE SCHEPEN.

6 Aug., 35 mijlen N.O. van Ouessant: Martina Jo-hanna, kapt J. v. d. Laag, v.Rotterdam n. Samarag.

FINANCIEELE MEDEDEELINGEN.
Morgen (den vierden enKaatsten beursvacantiodag

van dit jaar) wordt hier goen offlcieelo noteering
van den koers der effoctoii opgemaakt.

Stoomtramweg-Maatschappij 's-Bosch—Helmond.Opbrongst over de maand Juli 1893: Personen-vervoer A 5130.78; goederenvervoer f 12 8.3J; divorson
A 239 OS; totaal f 6608.25. Totale opbrengst sodert
Januari 1893 f 38,598.46.

Do directie dor Bank van Engeland heeft haarverkoopprijs van eagles verhoogd mot 1 p., tot 76»/,shilling per ons.

De aangifte bij denin- en uitvoer van roebelnoton
inRusland heeft doen zien, dat sedert do invoering
van den maatregel Rs 2,307,000 znn uitgevoerd en
Rs 2,530,000 zu'n ingevoerd.

Do Duitscho Rijksbank hoeft heden haar wissel*disconto tot 5 pCt en de route voor beleeningen tot
s'/, onderscheidenlijk 0 pCt verhoogd.

COUPONSNOTEERING.
AMSTERDAM, 10 Aug.

Oost, Papier f 20.15- Uuss. Zil. Roeb. f 1.21'/,DitoZilvor „20.15- Dito Pap. Roob. „ .-
Diverse in £ „ 11.62'/, Pool. Zilv. iI. „ 1.83'/,
Do. do. m. attid..„ 11.927, Spaan. Pias. Ba , -.
Fransche , 47.50- Do. do. do. Juli „ 47.50—
Belgische „ 47.50— Dito do. Binnenl „ —.
Div. Roichsm .58.85— Dito do. do. Juli „ I.BB—
Hamb.Rusland.-, -.- Ara. goud Doll. „ 2.40'/,
Goud Roebols „ 1.91',, Moxic Dollar... „ —.

WISSELKOERS.
Hamburg kort por 100 R.M. f -. f -.

ld. 3/m „ 109 R.IL „ -. „-.
London kort £ „ -. „12.15—ld. 2/maanden... „ £ „12.04— „—.- Disconto 3'/, pCt

ROTTERDAM, 10 Aug.
Per 3/m. I Kort

Londen £ 1 f 12.02- f 12.1ó%Parijs Fr. 100 „47.ü>- „48.027,
Antwerpen en Brussel... „ 100 „47.50- „47.82'/,
Zwitsersche Bankpl , 100 „47.35- „47.80-
Duitsche Rijksbankpl M. 103 „53.60- „50.22'/,
Weenon Fl. 100 „95.75- „90.75—
Italiaansche Bankpl L5.103 „43.25- „43.75—
St Potorsburg Rs.lo) „120. „-.-
Lissabon „ 10JO „—. „ —.—Noorscheßankpl Kr.loo „ 65.50- „ -.—New-Vork Ds. 1 „2.45- "-.-Disc. van Wisselbrieven 37, on van Proni. 4 pOt

BEURSBERICHT.
Amstordam, 11 Augustus.

Binnenl. Staatsfondsen ongeveer in de-
zelfde stemming als gisteren.

Van Industrioelen zijn aand. Dcli Comp
5, certif. Arondsburg 10, Assahan 2, certif.
Doli Bat.-Mij 5, Rotterdam-Deli 3>.ï,Sonem*
bah 6V2, Sontanen Lor 1, Hand.-Mij contant
1/4 fo verbeterd.

Daarentegen zyn Doli-Assahan l-'/g, aand.
Deli-Mij 1, pref. aand. Kol. Bank »/«, Petro*
leumbronnen 2, Ind. Hand. Bank *»/<<, N.
Western and Faciiio Pandbr. I-/4, Singkep
Tin 5 % teruggegaan.

Oostonr. fondsen waren opnieuw flauwer
gestemd, Subsidie Mexico merkelijkwilliger,
Overige buitenl. fondsen leverden weinig
variatie op.

Aandeelen Warscbau-Weenen iots minder
geanimeerd.

Russischo spoorwegmarkt nagenoeg als
gisteren.

De Amerikaansche markt was in tamelnk
vaste stemming.

Prol. 3/9 pCt.



Vervolg Nieuwstijdingen.
Rotterdam, 10 Aug. In de heden-

middag gehouden vergadering van den
Gemeenteraad waren ingekomen de geloofs-
brieven van de nieuwbenoemde raadsleden.
Zy werden gesteld in handen van een
commissievan vijf leden, die ze ging onder-
zoeken in een andwe zaal.

Door het vertrek van deze vijfloden werd
de Raad onvoltallig, om wettig te kunnen
beraadslagen en te kunnen besluiten. Er
waron in het geheel, met inbegrip van de
commissieleden, slechts 24 raadsleden togen-
woordig. Volgensart. 48 van deGemeentowet
moeten er 20 tegenwoordig zjjn, om wettig
te kunnen vergaderen.

Gewoonlijk wordt in dergelijke gevallen
de vergadering geschorst; dit deed echter
de voorzitter niet. Hij ging voort met de
mededeeling van de ingekomen stukken.
Een paar daarvan bevatten voorstellen van,
voor zoover te oordcelen, weinig belang.
Hy stelde voor, één daarvan, tot verkoop
voor afbraak van eenige opstallen, dadelijk
te behandelen. De Raad nam daarmede ge-
noegen, keurde het voorstel goed, maar
nam dit besluit met slechts 19 stemmen;
de vijf commissieleden waren nog niet in
de Raadzaal teruggekeerd. Het besluit is
alzoo genomen door een onwettige verga-
dering.

Toen de commissie tot onderzoek van de
geloofsbrieven in de Raadzaal was terugge-
keerd en haar rapport uitbracht, bleek dat
zü zich met een ernstige quaestie had
beziggehouden.

Het nieuwgekozen anti-revolutionnaire lid
de heer Van Staveren is officier van ge-
zondheid b\j de schutterjj. De commissie
had zich de vraag gesteld, ofdie betrekking
volgens de bepalingen van art. 23 van de
Gemeentewet vereenigbaar is met het lid-
maatschap van den Gemeenteraad. Aange-
ziou echter Gedeputeerde Staten in een
soortgelük elders voorgekomen geval be-
slist hebben, dat beide betrekkingen ver-
eenigbaar zün, meende de commissie geen
bedenkingen tegen de toelating van den
hoer Van Staveren te moeten maken, en
adviseerden de Raad, tot zün toelating te
besluiten evenals tot dio der twaalf andere
leden.De Raad vereenigde zichmetdit advies.

Alle onderwerpen van de agenda, die
enkel van localen aard waren, worden zon-
der discussie goedgekeurd.

Aan het einde van de vergadering nam
de heer Jacobson, die verzocht had bü de
verkiezing niet meer candidaat gesteld te
worden, afscheid van den Raad onder het
uiten van zün beste wenschen voor den
bloei onzer stad.

De voorzitter beantwoordde den heer
Jacobson, die 26 jaar lid van den Raad is
geweest.— Met 1 September a. s. zal eon gemeen-
telüke keuringdienst op de voedingsmidde-
len in werking treden.

Hilversum, 10 Aug. De heer H. Nieu-
wenhuijzen, laadslid, heeft — nu bij den
geweldigen stortregen der vorige -week de
onhoudbare toestand van den waterafvoer
opnieuw is geblekon, maar ook met het
oog op de roeds ondernomen werken voor
de overkapping van het tweede perron aan
het spoorwegstation — het Dagel\jksch Be-
stuur in overweging gegeven öm, als binnen
eenige dagen de burgemeester van zijn ver-
lof in de gemeente zal z\jn teruggekeerd,
onmiddellijk een voorstel aan den Raad te
doen tot het aanbrengen van een tweede
afvoerbuis onder den spoorweg door, en wel

afgescheiden van het in onderzoek zijnde
plan tot verbetering van den waterafvoer.

De werken aan het station zouden zich
nl. uitstrekken tot voorbü de plaats waar
bedoelde afvoerbuis moet worden aange-
bracht, zoodat dit laatste later in de uit-
voering voel moeilnker en veelkostbaarder
zou blijken. (H.)

Breda, 10 Aug. Met betrekking tot het
'meermalen besproken testament van me-
vrouw do weduwo Beens—Kerstens, diebij
uiterste wilsbeschikking haar geheel ver-
mogen aan het R. K. Oude Vrouwenhuis
vermaakte, vernemen wy dat één der erf-
genamen zich tot H. M. de Koningin-Re-
gentes heeft gewend met verzoek het be-
stuur van gemeld gesticht de vereischte
vergunning tot aanvaarding der schenking
to willen onthouden.— A.s. Zaterdag zal de Gemeenteraad
vergaderen, en in die zitting zal o. a. een
archivaris der gemeente worden benoemd.
Door Burg. en Weth. wordt voorgedragen de
heor Corstens, leeraar aan ons gymnasium.

STADSNIEUWS.
De eerw. Broeders der Congregatie van

den H. Aloysius gevestigd te Oudenbosch,
zün voornemens op lo October e. k. een
school van meer uitgebreid lager onderwijs
te openen in eon perceel aan de Keizers-
gracht naast het huis der eerw. Broeders
van St Joannes de Deo. Inlichtingen kun-
nen worden ingewonnen aan de pastorie
van den zeoreerw. heer L. E. Jansen, pas-
toor van de parochie van O. L. V. Onbovlokt
Ontvangen, Haarlemmer Houttuinen 49, aan
wiens initiatief deze vestiging is te danken.

Tuin van bet Rijks Museum.
De afdeeling Amsterdam en omstreken

der Nederlandsche Maatschappij voor Tuin-
bouw en Plantkunde heeft aan den minister
van Binnenlandsche Zaken een adres ge-
zonden, waarin zij diens aandacht vestigt
op don toestand van den tuin, behooronde
bij het Rn'ks-Museum alhier.

Adressante schrijft: „Die tuin, naar het
ontwerp van dr Cuypers aangelegd in den
stijl van de 17e en 18e eeuw, biedt ruim-
schoots gelegenheid aan tot plaatsing van
blooiende planten, alsmede van bladplanten,
die bü het kunst-onderwijs, dat aldaar gege-
ven wordt, uitmuntend kunnen worden
gebruikt. Thans echter levert hu' een
verwaarloosden aanblik op, in tegenstelling
met het van gemeentewege onderhouden
plantsoen in de omgeving, waaraan by
voortduring de vereischte zorg wordt be-
steed.

„Do tuin bovenbedoeld is sinds drie jaren
inonderhoud bh' den aannemer-metselaar der
overige onderhoudswerken aan het gebouw,
die, natuurlijk, geen deskundige is op het
gebied van tuinbouw.

Met het oog op de talrijke landgenooten
en vreemdelingen, die dagelhk3het Museum
bezoeken, vermeent de afdeeling van den
Nederlandschen Tuinbouw mot gepasten
eerbied op verandering in deze te mogen
aandringen, te meer nu door de bebouwing
van het omliggend terrein deze tuin met
drie van de vier zijden aan den openbaren
weg komt te liggen."

Burg. en Weth. brengen ter kennis van
belanghebbenden, dat zn bereid zijn onder
handelingen te openen over den verkoop
van twee bouwterreinen aan den weste-
lijken verkeersweg (verbreede Korte
Huiszittensteeg) tusschen de Spuistraat en
den Singel.

Het bouwterrein ten noorden van dien

verkeersweg is groot ongeveer 202 centiare
en dat ten zuiden van dien verkeersweg
ongeveer 384 centiare.

Een schets dier terreinen is op schriftelüke
aanvrage, tegen betaling van 25 cent per
exemplaar, aan de afdeeling Publieke Wer-
ken, op het Raadhuis, kamer No. 88, te
verkrh'gen.

Naar het HM. verneemt, is een der be-
kende ambtenaren aan de afdeeling Alge-
meene Zaken ter secretarie, de heer J. H.
Pontijn, plotseling gestorven. De heer Fon-
tyn werd Dinsdag jl. te zijnenkantore door
eene beroerte getroffen, waaraan hü dien-
zelfden avond is overleden.

Buiten de Muiderpoort heeft zich een ver-
eeniging gevormd, welke den langademigen
naam draagt van Vereeniging tot veredeling
van 't Volksvermaak en ter behartiging der
belangen van de bewoners buiten de Muider-
poort te Amsterdam.

In een algemeene vergadering, eergisteren-
avond in het lokaal Nieuw Vliedzorg ge-
houden, is besloten door een kinderfeest op
het terrein van den heer Waaldijk, daartoe
welwillend afgestaan, de Vereeniging aan
haar bestomming te wüden op 31 Augustus.

De wedstrü'd en algemeene vergadering
van den Algemeenen Nederlandschen Kegel-
bond, hier eerlang te houden, zullen niet
plaats hebben in de lokalen van de Sport-
bar in de Warmoesstraat, maar in het Pal-
viljoen van het Vondelpark.

Onze champion-roeier Ooms, die, zooals
wij vóór eenigen tijd mededeelden, naar
Amerika is vertrokken, is bü zün aankomst
te New-Xork door de amerikaansche sport-
lui met gulle voorkomendheid ontvangen.

Ooms roeide in een vreemde boot — zün
eigen skiff was nog niet ontscheept —eenige baantjes, om eens te laten zien wat
er in hem zat; één baantje o. a. van drie
kwartier. Ooms was over zich-zelf niet onte-
vreden en klaagde alleen over de groote
hitte. Het scheen dat hü den New-Yorkers
ook wel meeviel; alleen begreep men zün
slag niet, die in menig opzicht van die der
amorikaansche skiffeurs schijnt af te wüken.

Eerstdaags zou Ooms eens, nog maar
officieus evenwel, in een match tegen een
amateur zyn krachten beproeven.

(N. v. d. D.)

De Amsterdamsche roeiveroeniging Nep'
tunus zai a. s. Zondagmiddag een onderlhr
gen roeiwedstrüd houden op den Buiten"
Amstel.

De firma Schade en Oldenkott spreekt in
een ingezonden stuk in het N. v. d. D. de
de beschuldigingen tegen, door mej. Huygens
in het S. W. geuit. De firma stelt haar ge-
heele inrichting voor ieder tot een onder-
zoek open, en wü'st erop, dat verstandhou-
ding, verpleging enz. van dien aard zün,
dat niets behoeft verzwegen te worden.

Een bewoner van de Nieuwstraat had
het ongeluk gisterenmiddag een flesch aan
don mond te zetten, waarin hü meende dat
bier was, maar die met carbol gevuld was.

Hü nam een teug en zakte een oogenblik
daarna met een gil in elkaar. De ongeluk-
kige, die inwendig vreeselük verbrand was,
bezweek onder hevige pünen. Zün lük werd
naar het politiebureau in deOudebrugsteeg
vervoerd.

Volkomen dezelfde noodlottige vergissing
als een paar dagen geleden uit Den Haag
werd vermeld.

ALLERLEI.
Terwijl in Nederland uagenoc^ geen

plaats meer ia in de gevangenisse». en er
nog een (kazend opgelegde vrijheidsstraffen
moeten „uitgezeten" worden, wappert te
Zürich de witte vlag van de gevangenis,
ten teekon dat zü ledig is.

Men kan over dit feit veel redeneeren en
tal van oorzaken voor het verschil opsporen,
maar zou niet de statistiek van het drank-
asisbruik de beste gids tot de oplossing van
hot verschijnt»} zün? (Arnh. CS)

De heeren Halbertsma qn Cramer, te
's-Gravenhage, hebben opnieuw concessie
govraagd voor den aanleg van een stoom-
tram Delft—Maassluis—Naaldwijk.

Het comitó van de nationale meeting ter
gunste van ''e opheffing van het privaat
bezit welfcft den *J)n t.ezer 1 e Oranjewoud
(Fr.) gehouden wordt, heeft van de Neder-
landsche Tramweg-Maatschappij bericht ont-
vangen, dat zü op dien dag goedkoope trams
van Harlingen en Drachten naar Heeren-
veen zal laten loopen. Uit Amsterdam wor-
den 2000 partügonooten verwacht.

De voornaamste woordvoerders der socia-
listische partü in Nederland zullen als spre-
kers optreden.

In een vergadering van derotterdamsche
afdeeling van den Ned. Werkliedenverbond
werd luide geklaagd, dat aan defabriek der
Ned. Stoombootmaatschappij te Peüenoord
werklieden, die tal van jaren aan de fa-
briek werkzaam waren geweest, aan den
dijk werdon gezet, zonder eenige ondersteu-
ning of pensioen, niettegenstaande er een
ziekonfonds bestaat, waarin de werklieden
2 pCt. van hun loon moeten büdragen.

De Smeden-vereeniging St Eloy heoft die
zaak ter hand genomen. Indien het noodig
blykt, dan zal ook de afdeeling pogingen
aanwenden om in den toestand verbetering
te brengen.

Gedurende een volddienst-oefening trok
de landings-divisie van het instructieschip
Nautilus Dinsdag-middag geheel gewapend
zwemmende het Voornsche Kanaal over.

De bekende schaatsenryder A. Van Wóly,
te Leeuwarden, gaat ook op het r\)wiel zyn
geluk beproeven. Bü de aanstaande groote
wielerwedstryden te Arnhem komt hy uit
als nieuweling en in een paar handicap-
nummers. '

Een zonderlinge spookgeschiedenis deed
deze week te Breda de ronde.

Bij den gymnastiek-ondorwyzor "'. was
Zondag-nacht alles overhoop gedragen, zoo-
dat het er veel van weg had alsof menby
hem had ingebroken. Toen hy echter Dins-
dag met zgn vrouw naar het Speelhuis was
geweest en tegen den avond terugkeerde,
had het „spook" nog zonderlinger huisge-
houden.

De deur was gebarricadeerd door de naai-
machine, de meid lag van zich-zelve op den
grond, on verscheiden meubelstukkenwaren
verbrijzeld.

Dat deze Geschichte veel volk trok, behoeft
geen betoog, evenmin als dat de politie
zich ermee bemoeide.

Deze had echter het „spook" spoedig bjj
zjjn kladden, daar zy weldra de meid als
de geestverschijning wist te ontmaskeren,
die in een vlaag van waanzindit spektakel
had gemaakt.

GehiKHg, dat de zaak eoq "*raai<m "«-*$
■zenuwachtige vrouwen spraken ef reed?
over, dat het spookhuis van de Oude V^g
naar den Vlarzak was verplaatst, t«"W
anderen beweerden, een geêstvera&nnW
te hebben gezien, totdat een dexde zei d*Jac twee gemaskerde manskerels langs b-*
dakvenster had zien insluipen. Wat e* 11
vrouw al niet vermag te zien!

Aan den rüksveMwachtar A. Janssen, *JSteenbergen is door de jarehtvereenfrjlt-.
St-Hubert, te Breda, het eere-diploma uitg*
reikt wegens de meeste (27) jachtbeke"*
ringen over het jaar 1892, door hem gedaat-

Als curiositeit btj de jongste verkieoöj
voor den Gemeenteraad te Tilburg word-
gemeld dat zich het geval voordeed, -In-
een ingezetene, die in twee tilburgscb-
couranten door „veel kiezers" werd aanb*
volen, geen enkele stem bekwam.

Te Vlijmen werd de landbouwerR. Schet.
uit -;ün slaap gowekt door een luid g*
schreeuw, dat uit zün pruimeboom schee*
te komen. Hü begeeft zich naar buiten e*
ontwaart drie mannen, die bezig zfln M»
ooft van den boom te halen. Zoodra *-.
hem zien, Jaten ze zich plotseling naar W*
neden /allen en vervolgen den eigena»'
met messen. Verscheiden wonden werde"
hem toegebracht, o. a. een aan het hoofd.

De politie is de vermoedelüke daders o?
het spoor.

Eergisteren-nacht werden de bewonei*
van den Oppert te Rotterdam uit den sla3j
gewekt door een hevig gegil en geroep val
„moord". Op straat gekomen, bemerkte me»
een man van omstreeks 25 jaar oud, rnfl'
een bloedende wonde aan het hoofd, toege*
bracht met een champagneflesch, welk-
naast hem in scherven op den grond la#
Ook zag men een drietal personen ü--'-£jj
de vlucht nemen. Per brancard werd M
naar het Ziekenhuis vervoerd, waar z"tj°
toestand niet buiten gevaar Week te zün-.

Bü "-nderaoek :s gebleken dat de twis*
was aangekomen in 3en bierhuis aan de-1
Oppert, en men op straat handgemeen vr&
geworden. De politie zoekt naar de daden-

Door de marechaussees te Venlo *4(n naB|
de gevangenis te Roermond overgebracbj
de landbouwer P. P. en de dienstknecb-
W. K., beiden uit *31er'k, verdacht val»
zware lichameiyke ■uisfaandeling met voofj
bedachten rade gepleegd te hebben op de»
arbeider- Avezaad, wiens leven nu in gP
vaar is.

Te Tilburg had eergisteren in de brouwers
van de paters Trappisten de 18jarige «"
het ongeluk ioor een drijfriem gegrep*»*
te worden. Hy werd om de as geslingerd
brak ep twee plaatsen den arm, een beeft
en kreeg verscheiden verwondingen, tef>gevolge waarvan hy in het ziekenhuis i*
overleden.

Gisteren ochtend omstreeks 9 uren bral-
in de schuur van de weduwe Lange"s'
hupsen, te Berlikum (N.-B.), een felle brac*
uit. Voor een groot gedeelte werd de ni*
verzekerde inboedel gered. Het huis echt*
dat voor fl6OO verzekerd was, brandde g*"
heel uit. By het wegwerpen van gereeo
schap ontving de eerwaarde kapelaan J*'
gersma eene diepe wonde in het been. G*Jlukkig was geneeskundige hulp spoedig t*
plaatse aanwezig. De oorzaak van d«*
brand is onbekend.

FAMILIEBERICHTEN.
AMSTERDAM.

Gehuwd op 10 Aug.: C. De Meijere en J.
Sax. — A. Elshove en M. H. De Ruüg. —M. E. Levenbach en H. L. Asscher. — G.
Oldendorp en S. J. Nagler. — M. J.Scnweer
beü der Becke en A. D. G. Zwarts. — B. C.
Oostermeyer en M. C. Scholten. — Dr H.
Elion en E. De Jong. — C. P. W. Schimm-el
en M. C. M. Van Deüsten. — A.Kappelhoff
eu B. W. Kamerbeek. — W. J. Broeky«Wi
en M. Druif. - C. W. Smit en E. :L
Borghard. - K. De Wit en J. C. Diercks.— S. Polak en A. Gobes. - P. Beuf.iir;
en H. Koostra. — S. D. Idzerda «n ■«'.
Terpstra. — A. G. Van Luntoren en M. ~<fw\
Erkelens. — J. C. Van Outvorst en M. J.A.
Van Eersel. — J. Dykstra en J. Eggens.—
J. C. Bronsveld en G. Oudewortel. - P. W.
Eurlings en J. H. Huskens. — W. G. De
Haas en J. Hoogwout. — P. Graavondaal
en A. C. Smaggp. — W. M. K. Rademaker
en E. Balostra. — L. Uriot en S. Garen-
stroom. — C. H. Kraanstruyver en T. Ab-
kouwer. - J. P. Van Est en W. W. H.
Bakker. — J. Bükerk en A. De Groot. —B. De Roos en H. C. Aarts. - C. Bolle-
meyer en T. M. Contelaar. — J. J. Kriek
en D. H. Kooü- — T. Visser en M. De Dood.— L. F. Luyckx en H. M. T. Beerendonk. —H. A. J. Van Noorden on P. B. VandenBroek.— D. Hoppenbrouwer en C. M. Martius — H.
G. Muller en S. Van der Velde. - J. H. De
Vries en T. VanRossum. — V. M.Box en A.
M. R. Hendriksz. — T. Van Noorden J.Cohen.— T. v. d. Tooren en M. Bromlewe. — H. C. G.
B. Jutto en J. C. Coeveld. — W. Jageren M.
Bruün.

Bevallkn. 10 Ang. A. Schouten —Halen-
beek, z. — C. Ott—Hagen, d. — J.VanEs—
Faasse, z. — J. Do Wit—Van don Brun, z. —C. Sundermen'er—Joor,z. — L. Meier—Kurtz,
z. — J. Ebeling—Huü'ding, z. — S. Jasper-
De Haan, z. — M. Veenstra—Van den Berg,
z. — A. Boendermaker—Fransen, z. — M.
Van Staveren—Kramer, d. — M. Peppink—
Witsel, z. — A. Eijkel—Luskus, d. — H.Kroo-
ger—Hofstra, d. — C. Van Oost—Tack, z.—
J. Kuhn—Derjeu, d. — N. Schuurman—Snie-
der, z. — M. Wout—Mahlman, z. — H.
Meüer—Drubbel, d. — C. Ter Horst
—RÜnders, z. — M. Schulein—Hoekman,
z. — A. v. Gooi—Ley ten, d. — C.
Boshuizen—Lammens, z. — IJ. Tolring
—De Leeuw, d. — H. Frankvoort—Nieuw-
kerken, z. — A. Kwantes—Koomer, z. —T. Hackenbroek—Tielens, d. — S. Blog—
Van Collum, z. — M. Willemsen—Van de
Linde, d. — A. M- Schaap—Brok, d. — J.
C. M. Gerritsen—Runckel, z. — J. E. Stuit
—Swaan, z. — A. H. Falmer—Klein, d. —G. Morel—Weül, z. — G.Piccer—Zeeman z.
J. L. H. Klep-Hermans d. - H. P. Neu-
man—Alberts, z. — J. Bouterse—Zübrands,
d. — A. Kalf—Van Duren, z. — M. Ham-
burger-Kapper, z. —R. J. Kramer-Schutte
z. — A. Knebel—Schuring, d. — J.
De Boo—Mol, d. — J. C. Van der Lee
—Wrads, d. — H. Knaap—Boot, z.

Overleden. 10 Aug. M. Saaltiël, m. — C. J.
B. DeVeer, m., 79 j. — J. A. C.Coenders-
Terpstra, 31 j. — E. Hasselman, v., 9 m. — H.
C. Wiek, m., 3 m. — J A. Fontijn, m., 55 j. —C. Wildschut, m. 4 m. — C. J.m.Smit—Schoo*
lenaar, 25 j. — G. Schreuder, v., 3 w. — W. B.
Pits, m., 6 m. — W. H.Krop, m., 6j. — J. An-
schuts, m., 40 j. — J. H. Overdük, m., 5 m. —H. letswaart, m., 6 w. — J. W. Bech, m., 60 j.— P. J.Van Dük, m., 6 m. - E. Kleun, v.,70 j.— M. De Jong,v.,8 w. — J.M. Cofflng, m.,2 w.— A. Harms, v.,81 j. — P. Waterman, v., 15 j.— M. J.E.Wüsmulier, v.,27 j.- H. Chocheld,
m., 63 j. — D. De Vries, m., 5m. — S. Jacobs,

Onmisbaar is de Practische HANDLEIDING- bij ENEIFF's Geneeswijze, fr.p.p. 37 Ct. ICOEBERGH, VtecïieiL
Ondertrouwd:

D. J. VAN BEMMELEN
en

G. A. VAN BUCHEM.
Haarlem, 10 Aug. 1893. (6034)

Ondertrouwd: (6041)
MICHAÉL J. BERNSEN

en
GORNELIA M. HOOIJMANS.

Leiden, h 0 Aug. 1893.Voorschoten, 1 °
Gehuwd:

ARN. HELMIGH TOT BAAK
en

Jkvr. CAR. VAN NISPEN TOT
PANNERDEN.

Steenderen, Kasteel Baak,
Zevenaar,

1893 Augustus 10. (6035)
Eenige kennisgeving.

Voorspoedig bevallen van een
ZOON,

A. M. C. SIMONIS,
Van Son.

Raamsdonk, 9 Aug. 1893. (6014)

aßevallen van een ZOON,
Mevrouw FELDBRUGGE,

Swagemakers.
Groningen, 9 Aug. 1893. (6046)

Heden overleed, zacht enkalm,
na voorzien te zijn van de HH.
Sacramenten der stervenden,
mijn inniggeliefde Echtgenoote,
Mejuffrouw JOHANNA ADRI-
ANA CORNELIA TERPSTRA,
in den ouderdom van 31 jaar,
mij nalatende drie nog jeugdige
Kinderen, te jong om hun ver-
lies te beseffen.

F. J. H. COENDERS.
Amsterdam, 8 Aug. 1893. (6048)

H ■■■■1111 m^KHI
Heden overleed, na voor-

I zien te zijn van de HH. Sa-I cramenten der stervenden,I tot droefheid van haarKin-I deren, Behuwdkinderen,I Kleinkinderen en Achter--1 kleinkinderen, Mejuffrouw
de Weduwe JAN VAN
WEERT, geb. Passier, in
den gezegenden ouderdom
van ruim 82 jaar.

Uit aller naam,
M. A. VAN WEERT,

Pastoor.
's-Bosch, 9 Aug. 1893.

Eenige en algemeene kennis-
geving. (6043)

Tot onze diepe droefheid over-
leed heden, in den ouderdom van
bijna 75 jaar, voorzien van de
HH. Sacramenten der sterven-
den, onze inniggeliefde Zuster
JACOBA ANNA VAN KRA-
NENDONK. (6044)

G. VAN KRANENDONK.
A. M. VANKRANENDONK.

Steenbergen, 10 Aug. 1893.

Door een noodlottig toe-
val overleed heden, tot ons
aller diepe droefheid, in den
jeugdigenleeftijd van 23 jaar,
onze geliefde Zoon, Broeder
en Behuwdbroeder
LEONARDUS JUSTINUS

MARIE VAN ERP,<
Med. Student.
Uit aller naam,

Dr J.B. L.M. VANERP.
Erp, 8 Augustus.

Eenige en algemeene kennis-
geving. (6042)

in lIIMIII 1W ■ Il
Dry Konlnglien-Wyroock

overtreft alle Wierook in aange-
namen geur. Alleen verkrijgbaar
bü LAURENS H. C. MuLLER,
Apotheker, Brouwersgracht Am-
sterdam. Monster gratis. Prijs
f 2.50, bij de 5 kilogr. f2. (5037)

Zoo spßuii iplijk proand:
Een HANDELSREIZIGER

voor een Huis in Wijnen en Ge-
distilleerd. Zonder goede getui-
gen onnoodig zich aan te melden.

Brieven, onder motto lleizi-
ger, aan A. F. Stroober, R. K.
Boekhandel, Deventer. (6039)

HOTEL „DE KROON",
BREDA,

vraagt een bekwame R. K.
KEUKENMEID, tegen hoog loon.

(6016)

Ouders en Voogden!
Gelegenheid tot plaatsing van

een of twee achterl. Jongelui
uit den gegoeden stand, bij 't
Hoofd van een Par. School. Gron-
dig en volledig onderw. in de
mod. Talen, Boekh., Muziek en
Teekenen. Prima referentiën.

Brieven fr., onder No. 6033,
aan het Bureau dezer Courant.

MANUFACTUREN.
Gevraagd le 's-Gravenhage een

Jonge Man bekend met hetvak.
Zonder prima referentiën onnoodig
zich aan te melden.

Brieven franco, onder lett. B,
ék C, Bureau dezer Courant.

(6019)

ïmï- ei Miate
Tegen 1 September wordt ge-

vraagd een TWEEDE-BÜMEMDE, be-
kend met Korst- en Garneer-
werk. Brieven franco, met op-
gaaf van salaris, letter Z., aan
den Boekhandelaar J. Kotpkb,
Alkmaar. (6045)

GEVRAAGD:
Een degelyke Betrekking in

hetManufactuurvak,door lemand,
goed Verkooper met prima re-
ferentiën en kennis van het ge-
heele vak. Off. gel. te zenden,
No. 6040, Bureau dezer Cour.

HUISHOUDSTER.
Een nette Juffrouw, R. K.,

34 jaar, zag zich gaarne geplaatst
als HUISHOUDSTER, liefst in
een klein Gezin of bij een eenige
Heer of Dame. De beste infor-
matiën staan haar ten dienste.
Brieven, onder letter M., ter
Boekhandel van de Wed.B. Len-
feino, Rotterdam. (6038)

Huisknecht.
Biedt zich als zoodanig aan

een JONGMENSCH, bekwaam
voor zijn vak en van de beste
getuigen voorzien. Tot het geven
van nadere inlichtingen is MrDel
Coukt vanKempen, te Haarlem,
gaarne bereid.

Adres met franco brieven,
onder lett. li. S., bij den Boekh.
J. J. C. Munk, te Haarlem. (6036)

J. VAN BATEN,
Fruithandelaar, te DIUITFJ,

levert van heden af 100 stuks
eerste qualiteit Oranje-Abri-
kozen, tegen toezending van
f 1.40 franco door het geheele
Rijk. 5 Kilo Groene Prui-
men, om in te maken, a f 1.30.

(6004)
l>r 11. SAITOF-RM, Kzu.,

Amsterdam, Kloven.burgwal 41.
SPECIALE BEHANDELING VAN

Maag:-. lupwaMs- en VoediiigsMteii,
Spreekuren 9J-11 en 1-3 uur.

(5001)

Gn Grijs Haar ieerü!
De Nieuwe LONDON doet

het grijze haar binnen en-
kele dagen verdwijnen,
maakt het glansrijk en zacht,
is onschadelijk voor de huid
en verft niet. Prijs 80 Cent
de flacon en f 1.50 de dub-
bele flacon.

Verkrijgbaar te Amster-
dam bij M. Cléban & Co.,
Heiligenweg 42. (5066)

Versche Ananassen f 1.50 en
hooger. Heerlijke Fr. Tafelperen,
Meloenen en alle Ooftsoorten.

LEDEBOEE & Co.
Vork-Hammen en Hamburger

{ Ribben. Pijn Gevogelte. (6087;

Stoomtram HAARLEM-LEIDEN.
Be omstreken van Lisse, Eülegom en Sassen-'

heim dehooren ontegenzeggelijk tot de schoonste
gedeelten van ons Land. m3B)

Station te LISSE: Hotel de Witte Zwaan.
HILLEGOM: het Wapen van Friesland.

„ „ SASSENHEIM: „ het Bruine Paard.
10 Augustus 1893.
21e Trekking van de Premielee-

ning ten laste der R. K. Kerk
van den H. Laurentius te
Weesp:

2308 met f750.
1239 met f100.
1413, 2318, 2826, 7562 elk

met f585.
De navolgende elk met f12:
132, 628, 721, 773, 836, 1016,

1027, 1295, 1523, 1641, 1766,
2009, 2134. 2240, 2484, 2503,
2600, 2626, 2673, 2800, 2991,
3305, 3381, 3646, 3703, 3711,
3753, 3788, 3838, 3891, 3905,
3972, 4008, 4215, 4279, 4338,
4569, 4776, 4965, 5098, 5114,
5131, 5193, 5279, 5332, 5411,
5621, 5683, 5738, 5943, 6030,
6192, 6213, 6272, 6315, 6397,
6632, 6979, 7074, 7115, 7399,
7603, 7624, 7924.

De uitbetaling geschiedt drie
maanden na de uitloting aan de
Pastorie, — maar geen uitbeta-
ling mag geschieden, zoo niet de
Loten voorzien zyn van *s Rijks
zegel. — Daartoe vervoege men
zich aan het Kantoor der Re-
gistratie en Domeinen te Hil-
versum. (6047)

MANUFACTUREN.
Tegon 1 October of eerder

biedt zich aan een R. K. BE-
DIENDE, 19 jaar, Duitscher, 8
jaar in 'tvak werkzaam en van
de beste getuigschriften voor-
zien. Adres: B. RUDING, Hoo-
gezand. (6032)

J&. jK Ju JSÏ■
H6tel

„Zn Kiftra Spaniea".
Dit van ouds bekendeHotel, ge-

legen in het midden der stad, in
de namjheid van de Domkerk en
den Elisen-Tuin, ingericht naar
alle eischen des tijds, is bijzonder
aan te bevelen om zijn „goede
tafel" en billijke prijzen.

Aan dit Hotel is verbonden
een uitgebreide Handel in zuivere
Rijn- en Moezelwynen.

Op de leestafel zijn de hoofd-
organen van de Hollandsche,
Fransche en Duitsche Katholieke
Pers te vinden.

De Eigenaar,
Deer MICISKI.B,

(5057) Marchiorstrasse.

Pensionnat te Soenrs Ursnlines,
k lELBBMECE lez Bruxelles.

Situation des plus salubrea
aux portes de la capitale et a
dix minutes de la gare.

Educationsoignée. Instruction
solide, donnée par des maitres-
ses diplomées (francais, flamand,
allemand, anglais, musique, des-
sin ombré et peinture).

Nourriture saine et abon-
dante. Prix de la pension 400
francs. (86)

MARINE.
OPENBARE VERKOOPING

aan 's Rijks "Werf te Amster-
dam, op Donderdag den 17n
Augustus 1893, des voormid-
dags te tien uur, bij enkele in-
schrijving, van de navolgende
voor 's Rijks dienst onbruikbare
Goedaren, sis:

Jr&nohofrc, Glas, Lood- en
Zinkasch, oude Kanonneer-
booten, Werkvaartuigen en
lichte Vaartuigen, Zwaarden,
oude Sloepsriemen, oud IJzer,
oud® Vijlen, Slapping, Brand-
spuiten 1Hydraulische Pomp,
1 Luohtperspomp en diverse
Gereedschappen, Vaatwerk
en oude Kisten, diverse
Artillerie- on Kommaliegoede-
ren, Zeildoeksche en Lederen
Voorwerpen. Vlaggen en Wim-
pels, Afval van laken, duffel,
baai en linnen; Zelfkant, di-
verse Instrumenten en meer
andere Artikelen;

al hetwelk door de gegadig-
den zal kunnen worden bezich-
tigd op den da^ vóór de ver-
kooping, des voormiddags -van
9 —11J en des namiddags van
li-3 uur.

De inschrijvingsbiljetten moe-
ten vóór den aanvang der ver-
kooping word6n ingeleverd ter
Griffie vaa de Directie der Ma-
rine te Amsterdam.

De lijst der koopen met de
voorwaarden van verkoop liggen
ter lezing op de Griffie der Di-
rectie voornoemd en zijn aldaar
verkrijgbaar ad fo.ï2 per exem-
plaar, m«fe inbegrip blanco in-
schrijvingsbiljetten.

De Vice-Admiraal,
Directeur en Commandant

der Marine,
Mc LEOD.

Ajkstebdam, 1 Aug. 1893. (5856)

TBL3UR6SGH

TRAPPISTENBIER.
Dagelijks versche aanvoer.

Billijkste conditiën.
Op fust en gebotteld verkrijgbaar^

116 Vijzelstraat, alex jonger,
Hoofd-Agent voor Amsterdam en omstreken*

Proefïlesschen worden gratis toegezonden. (5982)

liFPiiir
Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat de E.e&

ALEX JÜNGER, Vijzelstraat 116, sinds 1 Juli heeft opg^
houden Agent voor Amsterdam te zjjn, en aan heö-
sinds genoemden datum geen ïrappistenbier van de Klooster
brouwerij „Do Schaapskooi" meer -«vordt afgeleverd.

De Generaal-Agent der Brouwerij,

IA. BEMEG6E.

IVAEOSSIMTTsTEssasap, Bessenwlin, Lïmoiiaöes, enz.
uit de Stoom-Vruchtensapfabriek „'t Westland", van
LOUIS VAROSSIEAU, hofleverancier,

té ALPHEN a/d BIJV. (5813)

TMPPISIII.
Kloosterbrouwerij „De Schaapskooi", Tilburg*

Generaal-Agent voor Nederland: (5063)
J, A Bm^SESSCHSE, Tilburg-
O. L. VAN LANGENHUYSEN's Boekhandel en Binderjj,

Singel hoek Beulingstraat Amsterdam. (6031)

Verkrijgbaar:

„LEVE JEZUS!"
M- en (MenM voor ile Broederschap: De Eerewaclit val

liet H; Hart van Jezus.
Prys: in geperst linnen hand. .'. . ’ I.—

in bazaan leer ..,...„ 1.35
in chagrin, rood op snee, . . „ 1.75

Voor Broederschappen en Gestichten bü getallen, tegeo
verminderden prijs.

Uitgever C. L. Vah Lakgemhutsen, Stoomdruk van Holdebt& O

m., 6 m. —J.Kramer, v., 152 j. —S.Füippo,
v., 7 m. — K. Tierlier, v., 14 i.
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