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Afzonderlijke  nommers  2V»  cent, 

COURAÏT, 
Ad verten tien  van  1—4  regels,  met  inbegrip  van  een  nommei 
der  courant,  85  cent.  Elke  regel  meer  20  ct.,  bij  abonnement 
lager;  dienstaanbiedingen  ii  10  cte.  per  regel  h  contant. 

De  Gedeputeerde  Staten  van de provincie Over
ijssel  doen  te  weten,  dat  zij,  bij  hun  besluit van 
heden,  goedkeuring  hebben  verleend  aan  het 
besluit  van  den  raad  der  gemeente Haaksbergen, 
dd.  22  Maart  1893,  waarin  wordt  bepaald,  dat, 
met  ingang  vau  15 Mei  1893,  de  weekmarkt tot 
aanvoer  ivan  land  en  tuinbouwproducten,  boter, 
eieren,  gevogelte,  visch  en  wild,  in  plaats  van 
eiken  "Woensdag,  zal  worden  gehouden  op  eiken 
Maandag  en  wel  van  Mei  tot  Augustus  van  9 
tot  11  uur  des  voormiddags,  en  van  September 
tot  April  van  des  voormiddags  11 tot des namid
dags  1  uur;  met  bepaling,  dat  de  markten,  die 
samenvallen  met  Nieuwjaarsdag  en  de  algemeen 
erkende  christelijke  feestdagen,  gehouden  zullen 
worden  op  den  daarop  volgenden  Woensdag. 
Gedaan  te  Zwolle,  den  21en  April  1893. 

De  Gedeputeerde  Staten  voornoemd, 
YAN  PANHUIJS,  Voorzitter. 
GREVEN,  Griffier. 

Burgemeester  en  Wethouders  van  Zwolle   
ter  openbare  konnis,  dat  tor secretarie dozer gemeente, gemeente, 
van  des  voormiddags  10  tot  dos  namiddags  1 ure, ter 
inzage  ligt  een  van  de  vereischte  bijlagen  voorzien 
adres  van  A. Spanjar,  daarbij  vergunning verzoekende, 
om  in den kelder van hot perceel, staande aan hot Groote 
Kerkplein,  kad. bekend in sectie F no. 1894, een bakkerij 
op  te  richten,  alsmede  dat  op  Zaterdag den 0 Mei e.k., 
des  namiddags  ten  1  ure,  in  een  der  lokalen  van het 
raadhuis,  ten  overstaau  van  een  of  meer  leden  van 
het  gemeentebestuur,  aan  don  verzoeker  on  aan  hen, 
die  bezwaren  tegen  het  oprichten  der  voormelde  in
richting  mochten  verlangen  in  to  brengen,  gele
genheid  zal  worden  gegeven,  die  bezwaren mondeling 
en  schriftelijk  too  te  lichten. 
Zoowel  do  vei'zooker  als  zij,  die  hunne  bezwaren 

inbrengen,  kunnea,  geluronde  drie  dagen vóór  bedoeld 
tijdstip,  op  do  secretarie  dor  .gemeente  van  do  ter 
zake  ingekomon  schrifturen  kennis  nemen. 
ZWOLLE,  don  2^  April  1893. 

Burgemeester  on  Wethouders  voornoemd, 
VAN  NAKÜIJS,  Burgemeester. 
J.  M.  BUSER,  Secretaris. 

Uit  de  Residentie. 
Den  Haag,  20  April  1893. 

Het  kwarteeuwgetijde  van  De  Jong;  —  dat is 
de  derde  tooneelspeler  die  in  de  laatst verloopen 
maanden  een  jubileum  viert!  Misschien  zal mijn 
lezer zich herinneren het niet zeer  vleiende raadsel, 
dat  Napoleon  aan  madame  De Stael opgaf, terwijl 
hij  haar  een  orange  (orange)  aanbood:  „mon 
premier,  vous  ne  l'avez  pas; mon  second,  vous ne 
Vetes  pas;  mon  entier  est  l'aspect  de  votre  fïgure." 
Zijn  de  twee  eerste  deelen  van  dit  raadsel  op 
bijna  al  onze  tooneelspelers  en  — speelsters toe
passelijk,  het  laatste  kan  minder  algemeen  van 
hen  getuigd  worden.  Tusschen  de  coulisses  is 
nu  juist  niet de geschiktste plaats tot het kweeken 
van  rozen,  —  ook  niet  van  die  op  de  wangen. 
Toch,  —  al  doen  de gelaatstrekken onzer acteurs 
hoogst  zelden  het  begrip  sinaasappel  bij  ons 
levendig  worden,  schijnt  het feit dat velen hunner 
niet  alleen  een  hoogeu  leeftijd  bereiken, maar tot 
in  lengte  van  jaren  een  bewonderenswaardige 
verve,  levenslust  en  levenskracht  behouden,  voor 
de  gezondheid  van de  tooneelloopbaan  te pleiten. 
Een  luchthartige  gemoedsgesteldheid,  de  bekoor
lijkheden  van  een leven vol dr ïkte en afwisseling, 
en  waarin  ware  verdienste  meer  dan in den regel 
het  geval  is  gewaardeerd,  ja,  bijna  dagelijks  be
kroond  wordt,  mogen  dan  ook  tot  zeer  gunstige 
hygiënische  voorwaarden  gerekend  worden.  Ik 
denk  hier  aan  het  leven  van  een gevierde actrice 
naast  dat  van  een  lierscheusc  uit  de kolenmijnen, 
zooals  ons dat in die meest aangrijpende van Zola's 
novellen  „Germinal"  geteekend  wordt! 
Ondanks de bekoorlijkheden van het tooneelleven 

schijnt  het  geen  genoegzame  aantrekkelijkheden 
te  bezitten  om  lieden  vau  talent, voor het tooneel 
als  geboren,  maar  door  geboorte,  opvoeding 
en  levensomstandigheden  in een andere omgeving 
geraakt,  te  doen  besluiten  zich  geheel aan Thalia 
te  wijden.  Er  wordt  wel  eens  gevraagd:  „wie 
zal  onze  komiek  zijn  na  Van  Zuijlen?"  Wel, — 
om  nu  niet  te  spreken  van  den  heer  Schulze, 
dien  ik  tot  groote  dingen  in  staat  reken  — 
ik  maakte  Zondag  in  den Haagschen Kunstkring 
kennis  met  den  heer  Brandsma,  een  dilettant 
�wiens  naam  ik  voor  het  eerst vernam, maar wien 
ik  —  en  niet  weinige  toehoorders  met  mij,  in 
keurigheid  van  vorm,  beschaafdheid  en  gees
tigheid  van  voordracht  en  dictie  een  rang toeken 
boven  alle  mij  bekende  llollandsche  voordragers 
of  acteurs.  Hetzij  hij  in  een  monomime  van 
Galipaux  „De  gevolgen  van  een  rookwolk"  zijn 
meesterschap  over  do  gebarentaal  aan  den  dag 
legde,  hetzij  hij  eeu  grappige monoloog als „Flir
tation"  tot  haar  volle  recht  deed  komen,  of  in 
een  allergeestigste  causerie  lint  kenschetsende in 
onze  straatdeuntjes  en  volksliederen  aantoonde, 
telkens  viel  hem  een  uitbundige  bijval  ten  deel. 
Voeg  daarbij  een  onberispelijke  uitspraak,  ook 
van  het  Fransch;  eeu bewegelijkheid van gelaats

trekken  welke  hem  als  geboren  acteur  stempelt, 
en  een  geheugen  dat  hem  nooit  in  den  steek 
laat,  dan  kunt  ge  u  een  klein  begrip  vormen 
van  hetgeen  wij  in  den  Kring  genoten  en  van 
wat  ons  vaderlandsch  tooneel  mist,  zoolang  mr. 
G.  S.  Brandsma  er  de  voorkeur  aan  geeft  als 
kunstlievend  burger  in  Arnhem  te  blijven  leven, 
in  plaat3  van  kloekmoedig  in 'de  kunstwereld de 
plaats  in  te  nemen,  waartoe  zijn  talenten  hem 
rechtigen.  In  andere  kringen  is  men  niet  zoo 
bescheiden,  de  heer  Bernard  Goldbeck,  (nomen 
est  omen!)  een  burger  van  NieuwJeruzalem,  — 
zooals  men  Frankfort  zou  kunnen  herdoopen  — 
grijpt  onverschrokken  naar  den  directeurstaf van 
het  Kurhaus,  die  zoo  ontijdig aan zijn stadgenoot 
Reiss  ontviel,  en  de  oud  kapitein  van  den  staf 
Eyssonius  de  Waal  aarzelt  geen  oogenblik  om 
met  hoogeren  rang  in  het  korps  schutterijoffi
cieren  der  artillerie  te treden en daarmee de crisis 
in  die  kleine  wereld  een  einde  te  doen  nemen. 
De  drie  officieren  namelijk  die,  wegens  de  bee
gening  een  hunner  collegaas  aangedaan,  hun 
ontslag  hadden  verzocht,  zijn  op  dat  verzoek 
teruggekomen,  nadat  een  verklaring  van  den 
kommandant  hun  bezwaren  uit  esprit  de  corps 
had  overwonnen.  Naar de faam verkondigt moeten 
zoowel  de  heer  Goldbeck  als  de  heer  De  Waal 
de  ware  mannen  zijn  voor  de  plaatsen  waartoe 
zij  geroepen  worden,  —  de  eerste  omdat hij zijn 
voorganger  in  energie  nog  overtreft;  de  tweede 
omdat  zijn  antecedenten  doen  verwachten,  dat 
hij  het  zware  wapen onzer burgerwacht zal weten 
op  te  voeren  tot  iets,  waarmee  in casu de vijand 
rekening  zal  hebben  te  houden. 

*  * 
* 

„"Niets  is  zwaarder  te  verdragon, 
D.in  een  reeks  van  schoone  dagen," 

is  een  bewering  die  paradoxaler  klinkt  dan  zij 
is.  Ware  het  nog  maar  zomer,  dan  kan  men  in 
het  gras  gaan  liggen;  maar  er  is geen gras, geen 
schaduw,  geen  bloemengeur;  daarentegen  veel 
stof  en  ruimschoots  gelegenheid  tot  kou  vatten. 
Wat  heeft  ons  dierbaar  vaderland  toch  een  ver
bazende  hoeveelheid  water  in  reserve! Reeds zes 
weken  achtereen  viel  er  geen  druppel  regen  en 
nog  is  er  in  het  waterschap  Rijnland  zooveel 
water,  dat  gisteren  gespuid  moest  worden  met 
een  kracht, die  onze  Veenkade  deed  gelijken  op 
een  bruisende  Neckar. 
Van  de  Veenkade  op  bloemen  is  een  sprong 

een  kloeken  correspondent  waardig.  Zou  er  ten 
langen  leste  voor  Haarlem  een concurrent  rijzen? 
De  tentoonstelling  van  tulpen  en  hyacinten  van 
het  Westland,  heden  in  den  Dierentuin geopend, 
zou  het  doen  gelooven.  Edoch,  het  valt  moeilijk 
die  uitstalling  naar  waarde  te  loven,  wanneer 
men  pas  kort  van  een  bloemenbedevaart  naar 
Hiliegom  en  Lisse  is  teruggekeerd.  Het voorjaar 
moge  schraal  zijn  of  niet,  als  April  een  vijf  of 
tiental  dagen  telt  komen  zij, de tulpen, hyacinten 
en  narcissen,  en  spreiden  daar  haar  onafzien
bare  tapijten.  Eendracht  maakt  macht:  dicht 
staan  ze  op  elkaar  en  schateren  in  haar  pracht 
met  den  barren  noordooster,  die  haar wel plagen 
maar  niet  deren  kan.  De  bloemen mogen sedeit 
een  paar  jaren  weer  verkocht  worden  en  gaan 
bij  duizenden  kisten  naar  Engeland,  een  beter 
lot  dan  de  mesthoop  die  zoo  lang  haar  bestem
ming  is  geweest.  Nog  altijd  ziet  de  menschheid 
naar  den chemicus uit, die de vluchtige hyacinten
olie  weet  te  vangen  en  in fleschjes te verzegelen, 
maar  de  trotsche  bloem  neemt  haar  geuren  mee 
in  het  graf,  en  laat,  als  de  kus der geliefde,  van 
haar  heerlijkheid  niets  achter dan de herinnering. 
„Een  nieuwe  lente  en  een  nieuw  geluid,"  zoo 

begint  Gorter  zijn  „Mei".  „Een  nieuwe  lente 
en  een  nieuwe  sport,"  zing  ik  hem  na.  Immers 
toen  ik  onlangs  mijn middagwandeling uitstrekte 
tot  de  renbaan  in  Clingendaal, kon ik daar eenige 
leden  van  de  hautevoleó  op  het  grasveld  bezig 
zien  met  zich,  onder leiding van  een  professional, 
te  oefenen  in  hot  Golf  (spreek  uit:  gof),  een 
oorspronkelijk  Schotsch  spel,  over Engeland naar 
hier  overgewaaid.  Hebt  ge,  naar  school  gaande, 
u  nooit  vermeid  met  het  voortschoppen  van  een 
steentje,  waarbij die steen gewoonlijk solider bleek 
dan  het  loer  vau  de  schoenpunt?  Welnu,  toen 
waart  ge  reeds  een  onbewuste  golfer.  Ue  gezant 
van  Engeland,  baron  Van  Brienen, en hun  vrien
den  gebruiken  in  plaats  van  een  steen  een  bal, 
in  plaats  van  de  schoenpunt  een  kolf,  en  <le 
eisch  is  om  de  bal  met  welgemikte  slagen  van 
een  bepaald  punt  naar  een  meer  of  minder  ver 
verwijderd  doel  te  drijven.  De  bal  kan  daarbij 
in  gaten,  greppels  of  voren  geraken,  maar  geen 
nood,  voor  iedere  netelige  stelling  waarin  zij 
komen  kan,  draagt  een  jongske  uit den stand der 
proletariërs  een  bijzonder  gevormden  kolfstok, 
waarmee  de  speler  natuurlijk  meer  of  minder 
behendig  zal omgaan.  De mogelijkheid tot wedden 
en  wedstrijden  is  niet  buiten  gesloten, de kolven 
kosten  f  5  per  stuk  (en  men  heeft  er  minstens 
twintig  noodig!)  eu  het  spel  is  een  gezonde 
beweging  ia  de  open  lucht,  waarin  men van het 
5e  tot  het  90e  jaar  een  onschuldig  en  niemand 
schadend  genot  kau  vinden. 

Zoowel  de  naam  als  het  spel  zelf  doen  ons 
aan kolven denken, maar dan aan dat ouderwetsche 
kolven  met  de  sayetballen,  die  de  palen  doen 
trillen,  —  niet  aan  het  nieuwere  met  de  gom
elastieke  bal,  die  het  spel wel fijner maar minder 
levendig,  boeiend  en  mannelijk  maakt. 
Ik  huiver  al  weder  bij  de  gedachte  aan  de 

fraaie  verzameling  technische  termen,  als driver, 
cleek,  putter,  brassey,  niblick,  mashy,  tee  en 
lamm,  to  be  slow  up,  to  take  planty  sand,  enz. 
waarmee  onze  taal  door  het golfspel staat verrijkt 
te  worden. 
Nemen  wij  in  de  keuze onzer spelen Engeland 

gaarne  tot  voorbeeld,  bij  het  maken  van  wetten 
kan  het  zijn  nut  hebben  ons  te  spiegelen  aan 
oaze zuidelijke naburen; bevatten de gebeurtenissen 
der  laatste  dagen  niet  de  les  voor  onze  Kamer
leden,  om  bij  de aanstaande beraadslagingen over 
de  nieuwe  kieswet  vóór  alles  een  weifelende 
houding  te  vermijden ? Het ernstige beraadslagen 
behoort  tot  het  verledene.  Prettig feest te vieren 
is  ons  ook  niet  meer  gegeven.  De sociaal demo
craten  hebben  zoo  recht  den  slag  om  iedere  al
gemeene  feeststemming  te  bederven,  en  in  elk 
buitengewoon  vertoon  van  volksvreugde  hun 
dissonant  te  werpen.  Welk  een  contrast,  die 
vredige  bloemenwedstrijd  te  Gent  met  de  steen
worpen,  knuppelslagen  en  schoten  daarbuiten! 
Ook  gedurende  het  bezoek  der  Koninginnen  te 
Amsterdam  bleven wanklanken niet achterwege, — 
en  wat  hebben  de  socialisten  zeiven  eenlugubre 
wijze  van  vroolijk  zijn!  Lasciate  ogne  givia,  voi 
ehe  entrate  mag  Domela,  die  „De Hel" van Dante 
wel  zal  gelezen  hebben,  boven  zijn  Walhalla 
schrijven. 
Hoe  toch  een  kleinigheid  een  mensch  ergeren 

kan!  Tot  het  hofpersoneel  behooren zeven ordon
nansen, wel bekend om de  vervaarlijke  berenmuts 
naar  Russisch  model,  waarmee  wijlen  de  laatste 
Koning  hen  bekleedde,  of  liever  belastte.  Tegen
woordig  ziet  men  die  dignitarissen  hunne  bood
schappen  doen,  gedekt  door  een  ... pickélhaube! 
een  echte  onvervalschte  pickelhaube!  Was  het nu 
wel  een  gelukkig  denkbeeld  om,  waar  de  keuze 
tusschen  zooveel  hoofddeksels  gelaten  is, er juist 
een  te  kiezen  even  echt  Duitsch,  als  de fez  echt 
Turksch  is?  Ik  heb  niets  tegen  een  pickelhaube 
of  een  Duitscher,  of  een  Pruis.  Integendeel,  ik 
vind  de  eerste  even  praktisch,  als  de  beide laat
sten  sympathiek,  maar  . . . een Hollander onder 
een  pickelhaube,  zie,  dat  gezicht  moest  men den 
Franschman,  die  ons  bezoekt,  of  den  wandelaar 
in  de  Hoogstraat  besparen. 

Financieel  overzicht. 
21  April. 

De  stemming  der  fondsen markt  bleef  in  de 
afgeloopen  week  vrijwel  onveranderd;  noch  de 
onverwachte  staatsgreep  van  den  jeugdigen  Ser
vischen  koning,  noch  de  onlusten  in  Belgie 
waren  voldoende  om  aan  de  beurs  meerdere 
levendigheid  te  bezorgen.  Beide  gebeurtenissen 
oefenden  aanvankelijk  eenigen  ongunstigen  in
vloed  uit  op  den  loop  der  koersen;  toen  echter 
bleek,  dat  het  eerste  feit  algemeen  kalm  werd 
opgenomen  en  de  rust  in  Belgie,  na  het  besluit 
der  Kamer  in  zake  het  kiesrecht,  spoedig  her
steld  was,  keerde  ook  de  beurs  tot  haar,  in  den 
laatsten  tijd  slechts  zelden  afgebroken  luste
loosheid  terug. 
Voor  Nederlandsche  2£  en  3  pet.  Schuld

brieven  valt | a  è  pet.  achteruitgang  te  ver
melden;  Russische  goud  en  roebel waarden  kon
den  j a  Ij pet. opkomen,  de laatsten in verband 
met  den  hoogeren  roebelkoers,  heden  weder 
f  1.23$  genoteerd.  Men  brengt  deze  rijzing  in 
verband  met  geruchten,  dat  de  kansen  voor  het 
tot  stand  komen  van  een  DuitschRussisch  han
delstractaat  thans  beter  zouden staan dan  eenigen 
tijd  geleden;  de  betere  stemming  voor  Roebel
waarden  ging  althans  van  Berlijn  uit.  Oosten
rijksche  fondsen  waren  mede iets vaster gestemd; 
de  overige  Europeesche staatsfondsen toonen geen 
koersverandering  aan. 
Vau  ZuidAuierikaansche  fondsen  trekken  in 

de  eerste  plaats  de  Oblig.  Venezuela  door  een 
nieuwe  rijzing  van  IJ  pet.  de  aandacht;  in  dit 
fonds  werden  vrij  belangrijke  aankoopen  uitge
voerd.  Naar  men  zegt  worden  thans  door  een 
groep  Fransche  bankiers  met  de  Venezolaansche 
regeering  onderhandelingen  gevoerd  over  de 
overneming  eener  7  pet.  leening,  tot  den  koers 
van.  GO  pet.;  komt  deze  tot  stand,  dan  zou  uit 
haar  opbrengst  de  onbetaald  gebleven  Februari
coupous  der  ISSler  leening  worden  voldaan.  De 
overige  ZuidAiner.  waarden  verkeerden  mede, 
in  navolging  der  beurs  vau  Londen,  in  betere 
stemming;  de  meoste  soorteu  wonnen  J  a ij  pet. 
Üblig.  Mexico  1888  stegen  lij  pet.;  Subs. Bouds 
dito  bleven  echter  tot  iets  lagere  koersen  aan
geboden. 
Tabakswaarden  konden  hun rijzing voortzetten; 

hoewel  voor  alle  soorten  de  hoogste  koersen 
der  week  niet  behouden  konden  blijven,  valt 
tuch  op  nieuw  voor  aand.  DeliMij.  ruim  20  en 

v
oor  de  andere  soorten  5  tot  10 pet. vooruitgang 
te  vermelden.  Alleen  Senembah's  maken  met 
6  pet.  daling  een  ongunstige  uitzondering.  Ove
rigens  waren  Koloniale  fondsen  flauw  gestemd; 
de  slechte  vooruitzichten  voor  den  koffieoogst 
schijnen  hiertoe  aanleiding  te geven.  De meeste 
soorten  verloren  $  a 1, aandeelen Koloniale Bank 
zelfs  1£  pet.  Voor  aandeelen  Petroleumbronnen 
was  eenige  kooplust  merkbaar  en  de  koers dien
tengevolge  1g  pet.  hooger. 
Voor  aandeelen  Nederl.Amer.  StoomvaartMij. 

was  bijzondere  liefhebberij;  op  de  te verwachten 
ruimere  ontvangsten  in  dezen  zomer  worden  ter 
beurze  thans  reeds  berekeningen  gebaseerd  en 
een  goed  dividend  in  uitzicht  gesteld.  De  koers 
klom  van  62$  tot  73,  reageerde  tot  66$,  om 
heden  in  vaste  stemming  op  69$  pet.  te sluiten. 
Oblig.  DuinwaterMij.  waren  aangeboden en circa 
2  pet.  lager  genoteerd;  pandbrieven  Lombard 
Inv.  Company  zetten  hun  rijzing  van  94  tot  98 
pet.  voort,  terwijl  in  dit  fonds  bijna  geen  aan
bod  meer  voorkwam. 
Binnenlandsche  spoorweg waarden  leveren  al 

weder  geen  stof  tot  bespreking  op;  van  buiten
landsche  dito  verloren  de  Subs.  Bonds  Circum 
Etnea  van  hun  jongste  rijzing  weder  4  pet., ter
wijl  de  kunstmatig  verwekte  vraag  voor  natuur
lijk  aanbod  plaats  maakte.  Italiaan sche  en  Rus
sische  spoorwegoblig. bleven onveranderd in prijs; 
van  de aandeelensoorten wonnen aand. Warschau
Weenen,  Fastowo  en  Zuidwestelijke  spw.  met 
vraag  voor  Berlijn 1 a  1$  pet. Aand. Balticspw. 
bleven  gedrukt  en  noteeren  opnieuw f pet. lager; 
naar  het schijnt maken de houders dezer aandeelen 
zich  zonder  noodzaak  ongerust  over  de toekomst 
van  hun  bezit.  Het  enkele  dagen  vrij aanzienlijk 
aanbod  in  deze aandeelen vond inmiddels in vraag 
voor  Duitsche  rekening  tegenwicht. 
De  stemming  der  Amerikaansche  spoorweg

aandeelenmarkt  was  meestal  ongunstig;  hoewel 
voor  enkele  soorten  bij  wijze  van  uitzondering 
een  kleine  koers verbetering is te vermelden, wijst 
toch  het  meerendeel  opnieuw  eenige  daling aan. 
Aand.  Erie,  Norfolk  en  Union  Pacific  verloren 
zelfs  1 a  2  pet.;  overigens  toont  onze  beurs  en 
die  van  Londen  meerdere  vastheid  dan  die  van 
NewYork,  waar  men  in  voortdurende  onrust 
verkeert over  den  aanhoudenden  en  aanzienlijken 
gouduitvoer. 
Met  uitzondering  van  een  vermindering  ad 1 

millioen  voor  creditsaldo's  van  rekeningcourant 
wijst  de  weekstaat  der  Nederlandsche  Bank  van 
15 dezer  slechts zeer onbeduidendo veranderingen 
aan;  geld  op  prolongatie  bleef  ruim  voorhanden 
en  a  2  pet.  overvloedig  verkrijgbaar. 

Uitlotingen.  Betaalbaar. 
Handelsverng. „Amsterdam" 4 pet. lg. 1885 1 Juli. 
Parijs  3  pet.  premieleening  1869  30  April. 
Kanton  Freiburg,  3 pet. prem.lg. 1887 20 Jan. '94. 
Servie,  3 pet.  premieleening  1881  15  Mei. 
Hong. Boden Credit Inst. 4 pet. pandbrieven 1 Oct. 
Panamakanaalmij.  3 pet.  prem.lg. 1888  15 Mei. 

Coupons  en  Dividenden. 
Cert.  Pittsburgh F. W. & Chic.spw. no. 95  f  42.55 
Aand.  Rotterdamsche  bank,  „  21  „ 13.— 
„  Wissel & Eff. Bank Rotterdam  „  13  „ 52 50 
i,  Br.ass.mij. „de Nederlanden"  „  48  „20.— 

Cert.  6  pet.  Russ.  Insch.  adm.  Hope 
R  30  assign  „ 10 48 

Idem  idem  R  15  zilver  „ 18.34 
Cert.  v.  Twentsche  Bank vereen,  no. 11  „ 11.25 
Aand. Naaml.  Venn. „Vriesseveem"  „  3  „  70.— 

Movr.  Angolica  (trotsch  op  haar  vele konnissen):  Ik 
verzeker  u,  mijn  besto  mijnheer,  dat  de  bel  aan  jnyn 
deur  nooit  stil  staat. 
Waarhoidslievend  bezoeker:  Ik  geloof  u  gaarno, 

mevrouw.  Ik  heb  zes  maal  gebeld. 
# 

—  Uw  haar  is  zeer  dun,  mijnheer. 
—  Toch  nog  zoo  dun  niet  als  dortig  jaar  geloden. 
—  Maar,  mijnheer,  dat  verwondert  mij  toch.  U 

is  op  zijn  best  dertig. 
—  Juist  sedert  gister. 

* 

Bruid  (juist  na  het  trouwon):  Frodorik  gij hebt mij 
een  groote  verrassing  beloofd  als  wij getrouwd  zouden 
zijn.  Kom  er  mee  voor  den  dag. 
Bruidegom  (dio  weduwnaar is):  Ik hob  zes kinderen, 

lieve  vrouw  —  allomaal  jongens. 
Bruid:  Hoe  aardig.  En  ik  heb  vier  dochters.  Wat 

een  gezellige huishouding  zullen wij hobben, beste man! 
# 

Portretten  in  de  pers: 
„Ik  hob  uw  portret  in  een  van  onze  bladen 

meenen  te  zien." 
*'t  'Is  mij  onbekend,"  antwoordde  do  man  dio 

moeielijk  is  to  voldoen,  „of  het  inijo  portret  was  dan 
vftil  of  er  eon  verkeerde  naam  ondor  stond." 

* 

Een  jonge  dame  had  hot  haar  kort  geknipt  on zich 
in  eon  jongenspak  gestoken,  llot  bodrog  kwam  aan 
den  dag  door  de  bijzondere  aaudacht  die  zij  wijdde 
aan  magazijnen  met  toiletattikelen  voor  dames. 

* 

Mevr.  Wobbels:  Ik  zal  nooit  vergeten  beste  jongen 



Bij dit nommer behooren twee Bijvoegsels.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle brengen

Allerlei.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle

No,  95.  Maandag  24  April.  1893. 

PSOYIÏCIAIE  OVERÏÏSSELSCÏÏE 
EI 

De*e  courant  ycrsoh^nt  dagelijks,  behalve  op  Zon  oa  feest
dagen.  Prgs  per  kwartaal  f  1.50,  franco  per  post  f  2.—. 

Afzonderlijke  nommers  2V»  cent, 

COURAÏT, 
Ad verten tien  van  1—4  regels,  met  inbegrip  van  een  nommei 
der  courant,  85  cent.  Elke  regel  meer  20  ct.,  bij  abonnement 
lager;  dienstaanbiedingen  ii  10  cte.  per  regel  h  contant. 

De  Gedeputeerde  Staten  van de provincie Over
ijssel  doen  te  weten,  dat  zij,  bij  hun  besluit van 
heden,  goedkeuring  hebben  verleend  aan  het 
besluit  van  den  raad  der  gemeente Haaksbergen, 
dd.  22  Maart  1893,  waarin  wordt  bepaald,  dat, 
met  ingang  vau  15 Mei  1893,  de  weekmarkt tot 
aanvoer  ivan  land  en  tuinbouwproducten,  boter, 
eieren,  gevogelte,  visch  en  wild,  in  plaats  van 
eiken  "Woensdag,  zal  worden  gehouden  op  eiken 
Maandag  en  wel  van  Mei  tot  Augustus  van  9 
tot  11  uur  des  voormiddags,  en  van  September 
tot  April  van  des  voormiddags  11 tot des namid
dags  1  uur;  met  bepaling,  dat  de  markten,  die 
samenvallen  met  Nieuwjaarsdag  en  de  algemeen 
erkende  christelijke  feestdagen,  gehouden  zullen 
worden  op  den  daarop  volgenden  Woensdag. 
Gedaan  te  Zwolle,  den  21en  April  1893. 

De  Gedeputeerde  Staten  voornoemd, 
YAN  PANHUIJS,  Voorzitter. 
GREVEN,  Griffier. 

Burgemeester  en  Wethouders  van  Zwolle   
ter  openbare  konnis,  dat  tor secretarie dozer gemeente, gemeente, 
van  des  voormiddags  10  tot  dos  namiddags  1 ure, ter 
inzage  ligt  een  van  de  vereischte  bijlagen  voorzien 
adres  van  A. Spanjar,  daarbij  vergunning verzoekende, 
om  in den kelder van hot perceel, staande aan hot Groote 
Kerkplein,  kad. bekend in sectie F no. 1894, een bakkerij 
op  te  richten,  alsmede  dat  op  Zaterdag den 0 Mei e.k., 
des  namiddags  ten  1  ure,  in  een  der  lokalen  van het 
raadhuis,  ten  overstaau  van  een  of  meer  leden  van 
het  gemeentebestuur,  aan  don  verzoeker  on  aan  hen, 
die  bezwaren  tegen  het  oprichten  der  voormelde  in
richting  mochten  verlangen  in  to  brengen,  gele
genheid  zal  worden  gegeven,  die  bezwaren mondeling 
en  schriftelijk  too  te  lichten. 
Zoowel  do  vei'zooker  als  zij,  die  hunne  bezwaren 

inbrengen,  kunnea,  geluronde  drie  dagen vóór  bedoeld 
tijdstip,  op  do  secretarie  dor  .gemeente  van  do  ter 
zake  ingekomon  schrifturen  kennis  nemen. 
ZWOLLE,  don  2^  April  1893. 

Burgemeester  on  Wethouders  voornoemd, 
VAN  NAKÜIJS,  Burgemeester. 
J.  M.  BUSER,  Secretaris. 

Uit  de  Residentie. 
Den  Haag,  20  April  1893. 

Het  kwarteeuwgetijde  van  De  Jong;  —  dat is 
de  derde  tooneelspeler  die  in  de  laatst verloopen 
maanden  een  jubileum  viert!  Misschien  zal mijn 
lezer zich herinneren het niet zeer  vleiende raadsel, 
dat  Napoleon  aan  madame  De Stael opgaf, terwijl 
hij  haar  een  orange  (orange)  aanbood:  „mon 
premier,  vous  ne  l'avez  pas; mon  second,  vous ne 
Vetes  pas;  mon  entier  est  l'aspect  de  votre  fïgure." 
Zijn  de  twee  eerste  deelen  van  dit  raadsel  op 
bijna  al  onze  tooneelspelers  en  — speelsters toe
passelijk,  het  laatste  kan  minder  algemeen  van 
hen  getuigd  worden.  Tusschen  de  coulisses  is 
nu  juist  niet de geschiktste plaats tot het kweeken 
van  rozen,  —  ook  niet  van  die  op  de  wangen. 
Toch,  —  al  doen  de gelaatstrekken onzer acteurs 
hoogst  zelden  het  begrip  sinaasappel  bij  ons 
levendig  worden,  schijnt  het feit dat velen hunner 
niet  alleen  een  hoogeu  leeftijd  bereiken, maar tot 
in  lengte  van  jaren  een  bewonderenswaardige 
verve,  levenslust  en  levenskracht  behouden,  voor 
de  gezondheid  van de  tooneelloopbaan  te pleiten. 
Een  luchthartige  gemoedsgesteldheid,  de  bekoor
lijkheden  van  een leven vol dr ïkte en afwisseling, 
en  waarin  ware  verdienste  meer  dan in den regel 
het  geval  is  gewaardeerd,  ja,  bijna  dagelijks  be
kroond  wordt,  mogen  dan  ook  tot  zeer  gunstige 
hygiënische  voorwaarden  gerekend  worden.  Ik 
denk  hier  aan  het  leven  van  een gevierde actrice 
naast  dat  van  een  lierscheusc  uit  de kolenmijnen, 
zooals  ons dat in die meest aangrijpende van Zola's 
novellen  „Germinal"  geteekend  wordt! 
Ondanks de bekoorlijkheden van het tooneelleven 

schijnt  het  geen  genoegzame  aantrekkelijkheden 
te  bezitten  om  lieden  vau  talent, voor het tooneel 
als  geboren,  maar  door  geboorte,  opvoeding 
en  levensomstandigheden  in een andere omgeving 
geraakt,  te  doen  besluiten  zich  geheel aan Thalia 
te  wijden.  Er  wordt  wel  eens  gevraagd:  „wie 
zal  onze  komiek  zijn  na  Van  Zuijlen?"  Wel, — 
om  nu  niet  te  spreken  van  den  heer  Schulze, 
dien  ik  tot  groote  dingen  in  staat  reken  — 
ik  maakte  Zondag  in  den Haagschen Kunstkring 
kennis  met  den  heer  Brandsma,  een  dilettant 
�wiens  naam  ik  voor  het  eerst vernam, maar wien 
ik  —  en  niet  weinige  toehoorders  met  mij,  in 
keurigheid  van  vorm,  beschaafdheid  en  gees
tigheid  van  voordracht  en  dictie  een  rang toeken 
boven  alle  mij  bekende  llollandsche  voordragers 
of  acteurs.  Hetzij  hij  in  een  monomime  van 
Galipaux  „De  gevolgen  van  een  rookwolk"  zijn 
meesterschap  over  do  gebarentaal  aan  den  dag 
legde,  hetzij  hij  eeu  grappige monoloog als „Flir
tation"  tot  haar  volle  recht  deed  komen,  of  in 
een  allergeestigste  causerie  lint  kenschetsende in 
onze  straatdeuntjes  en  volksliederen  aantoonde, 
telkens  viel  hem  een  uitbundige  bijval  ten  deel. 
Voeg  daarbij  een  onberispelijke  uitspraak,  ook 
van  het  Fransch;  eeu bewegelijkheid van gelaats

trekken  welke  hem  als  geboren  acteur  stempelt, 
en  een  geheugen  dat  hem  nooit  in  den  steek 
laat,  dan  kunt  ge  u  een  klein  begrip  vormen 
van  hetgeen  wij  in  den  Kring  genoten  en  van 
wat  ons  vaderlandsch  tooneel  mist,  zoolang  mr. 
G.  S.  Brandsma  er  de  voorkeur  aan  geeft  als 
kunstlievend  burger  in  Arnhem  te  blijven  leven, 
in  plaat3  van  kloekmoedig  in 'de  kunstwereld de 
plaats  in  te  nemen,  waartoe  zijn  talenten  hem 
rechtigen.  In  andere  kringen  is  men  niet  zoo 
bescheiden,  de  heer  Bernard  Goldbeck,  (nomen 
est  omen!)  een  burger  van  NieuwJeruzalem,  — 
zooals  men  Frankfort  zou  kunnen  herdoopen  — 
grijpt  onverschrokken  naar  den  directeurstaf van 
het  Kurhaus,  die  zoo  ontijdig aan zijn stadgenoot 
Reiss  ontviel,  en  de  oud  kapitein  van  den  staf 
Eyssonius  de  Waal  aarzelt  geen  oogenblik  om 
met  hoogeren  rang  in  het  korps  schutterijoffi
cieren  der  artillerie  te treden en daarmee de crisis 
in  die  kleine  wereld  een  einde  te  doen  nemen. 
De  drie  officieren  namelijk  die,  wegens  de  bee
gening  een  hunner  collegaas  aangedaan,  hun 
ontslag  hadden  verzocht,  zijn  op  dat  verzoek 
teruggekomen,  nadat  een  verklaring  van  den 
kommandant  hun  bezwaren  uit  esprit  de  corps 
had  overwonnen.  Naar de faam verkondigt moeten 
zoowel  de  heer  Goldbeck  als  de  heer  De  Waal 
de  ware  mannen  zijn  voor  de  plaatsen  waartoe 
zij  geroepen  worden,  —  de  eerste  omdat hij zijn 
voorganger  in  energie  nog  overtreft;  de  tweede 
omdat  zijn  antecedenten  doen  verwachten,  dat 
hij  het  zware  wapen onzer burgerwacht zal weten 
op  te  voeren  tot  iets,  waarmee  in casu de vijand 
rekening  zal  hebben  te  houden. 

*  * 
* 

„"Niets  is  zwaarder  te  verdragon, 
D.in  een  reeks  van  schoone  dagen," 

is  een  bewering  die  paradoxaler  klinkt  dan  zij 
is.  Ware  het  nog  maar  zomer,  dan  kan  men  in 
het  gras  gaan  liggen;  maar  er  is geen gras, geen 
schaduw,  geen  bloemengeur;  daarentegen  veel 
stof  en  ruimschoots  gelegenheid  tot  kou  vatten. 
Wat  heeft  ons  dierbaar  vaderland  toch  een  ver
bazende  hoeveelheid  water  in  reserve! Reeds zes 
weken  achtereen  viel  er  geen  druppel  regen  en 
nog  is  er  in  het  waterschap  Rijnland  zooveel 
water,  dat  gisteren  gespuid  moest  worden  met 
een  kracht, die  onze  Veenkade  deed  gelijken  op 
een  bruisende  Neckar. 
Van  de  Veenkade  op  bloemen  is  een  sprong 

een  kloeken  correspondent  waardig.  Zou  er  ten 
langen  leste  voor  Haarlem  een concurrent  rijzen? 
De  tentoonstelling  van  tulpen  en  hyacinten  van 
het  Westland,  heden  in  den  Dierentuin geopend, 
zou  het  doen  gelooven.  Edoch,  het  valt  moeilijk 
die  uitstalling  naar  waarde  te  loven,  wanneer 
men  pas  kort  van  een  bloemenbedevaart  naar 
Hiliegom  en  Lisse  is  teruggekeerd.  Het voorjaar 
moge  schraal  zijn  of  niet,  als  April  een  vijf  of 
tiental  dagen  telt  komen  zij, de tulpen, hyacinten 
en  narcissen,  en  spreiden  daar  haar  onafzien
bare  tapijten.  Eendracht  maakt  macht:  dicht 
staan  ze  op  elkaar  en  schateren  in  haar  pracht 
met  den  barren  noordooster,  die  haar wel plagen 
maar  niet  deren  kan.  De  bloemen mogen sedeit 
een  paar  jaren  weer  verkocht  worden  en  gaan 
bij  duizenden  kisten  naar  Engeland,  een  beter 
lot  dan  de  mesthoop  die  zoo  lang  haar  bestem
ming  is  geweest.  Nog  altijd  ziet  de  menschheid 
naar  den chemicus uit, die de vluchtige hyacinten
olie  weet  te  vangen  en  in fleschjes te verzegelen, 
maar  de  trotsche  bloem  neemt  haar  geuren  mee 
in  het  graf,  en  laat,  als  de  kus der geliefde,  van 
haar  heerlijkheid  niets  achter dan de herinnering. 
„Een  nieuwe  lente  en  een  nieuw  geluid,"  zoo 

begint  Gorter  zijn  „Mei".  „Een  nieuwe  lente 
en  een  nieuwe  sport,"  zing  ik  hem  na.  Immers 
toen  ik  onlangs  mijn middagwandeling uitstrekte 
tot  de  renbaan  in  Clingendaal, kon ik daar eenige 
leden  van  de  hautevoleó  op  het  grasveld  bezig 
zien  met  zich,  onder leiding van  een  professional, 
te  oefenen  in  hot  Golf  (spreek  uit:  gof),  een 
oorspronkelijk  Schotsch  spel,  over Engeland naar 
hier  overgewaaid.  Hebt  ge,  naar  school  gaande, 
u  nooit  vermeid  met  het  voortschoppen  van  een 
steentje,  waarbij die steen gewoonlijk solider bleek 
dan  het  loer  vau  de  schoenpunt?  Welnu,  toen 
waart  ge  reeds  een  onbewuste  golfer.  Ue  gezant 
van  Engeland,  baron  Van  Brienen, en hun  vrien
den  gebruiken  in  plaats  van  een  steen  een  bal, 
in  plaats  van  de  schoenpunt  een  kolf,  en  <le 
eisch  is  om  de  bal  met  welgemikte  slagen  van 
een  bepaald  punt  naar  een  meer  of  minder  ver 
verwijderd  doel  te  drijven.  De  bal  kan  daarbij 
in  gaten,  greppels  of  voren  geraken,  maar  geen 
nood,  voor  iedere  netelige  stelling  waarin  zij 
komen  kan,  draagt  een  jongske  uit den stand der 
proletariërs  een  bijzonder  gevormden  kolfstok, 
waarmee  de  speler  natuurlijk  meer  of  minder 
behendig  zal omgaan.  De mogelijkheid tot wedden 
en  wedstrijden  is  niet  buiten  gesloten, de kolven 
kosten  f  5  per  stuk  (en  men  heeft  er  minstens 
twintig  noodig!)  eu  het  spel  is  een  gezonde 
beweging  ia  de  open  lucht,  waarin  men van het 
5e  tot  het  90e  jaar  een  onschuldig  en  niemand 
schadend  genot  kau  vinden. 

Zoowel  de  naam  als  het  spel  zelf  doen  ons 
aan kolven denken, maar dan aan dat ouderwetsche 
kolven  met  de  sayetballen,  die  de  palen  doen 
trillen,  —  niet  aan  het  nieuwere  met  de  gom
elastieke  bal,  die  het  spel wel fijner maar minder 
levendig,  boeiend  en  mannelijk  maakt. 
Ik  huiver  al  weder  bij  de  gedachte  aan  de 

fraaie  verzameling  technische  termen,  als driver, 
cleek,  putter,  brassey,  niblick,  mashy,  tee  en 
lamm,  to  be  slow  up,  to  take  planty  sand,  enz. 
waarmee  onze  taal  door  het golfspel staat verrijkt 
te  worden. 
Nemen  wij  in  de  keuze onzer spelen Engeland 

gaarne  tot  voorbeeld,  bij  het  maken  van  wetten 
kan  het  zijn  nut  hebben  ons  te  spiegelen  aan 
oaze zuidelijke naburen; bevatten de gebeurtenissen 
der  laatste  dagen  niet  de  les  voor  onze  Kamer
leden,  om  bij  de aanstaande beraadslagingen over 
de  nieuwe  kieswet  vóór  alles  een  weifelende 
houding  te  vermijden ? Het ernstige beraadslagen 
behoort  tot  het  verledene.  Prettig feest te vieren 
is  ons  ook  niet  meer  gegeven.  De sociaal demo
craten  hebben  zoo  recht  den  slag  om  iedere  al
gemeene  feeststemming  te  bederven,  en  in  elk 
buitengewoon  vertoon  van  volksvreugde  hun 
dissonant  te  werpen.  Welk  een  contrast,  die 
vredige  bloemenwedstrijd  te  Gent  met  de  steen
worpen,  knuppelslagen  en  schoten  daarbuiten! 
Ook  gedurende  het  bezoek  der  Koninginnen  te 
Amsterdam  bleven wanklanken niet achterwege, — 
en  wat  hebben  de  socialisten  zeiven  eenlugubre 
wijze  van  vroolijk  zijn!  Lasciate  ogne  givia,  voi 
ehe  entrate  mag  Domela,  die  „De Hel" van Dante 
wel  zal  gelezen  hebben,  boven  zijn  Walhalla 
schrijven. 
Hoe  toch  een  kleinigheid  een  mensch  ergeren 

kan!  Tot  het  hofpersoneel  behooren zeven ordon
nansen, wel bekend om de  vervaarlijke  berenmuts 
naar  Russisch  model,  waarmee  wijlen  de  laatste 
Koning  hen  bekleedde,  of  liever  belastte.  Tegen
woordig  ziet  men  die  dignitarissen  hunne  bood
schappen  doen,  gedekt  door  een  ... pickélhaube! 
een  echte  onvervalschte  pickelhaube!  Was  het nu 
wel  een  gelukkig  denkbeeld  om,  waar  de  keuze 
tusschen  zooveel  hoofddeksels  gelaten  is, er juist 
een  te  kiezen  even  echt  Duitsch,  als  de fez  echt 
Turksch  is?  Ik  heb  niets  tegen  een  pickelhaube 
of  een  Duitscher,  of  een  Pruis.  Integendeel,  ik 
vind  de  eerste  even  praktisch,  als  de  beide laat
sten  sympathiek,  maar  . . . een Hollander onder 
een  pickelhaube,  zie,  dat  gezicht  moest  men den 
Franschman,  die  ons  bezoekt,  of  den  wandelaar 
in  de  Hoogstraat  besparen. 

Financieel  overzicht. 
21  April. 

De  stemming  der  fondsen markt  bleef  in  de 
afgeloopen  week  vrijwel  onveranderd;  noch  de 
onverwachte  staatsgreep  van  den  jeugdigen  Ser
vischen  koning,  noch  de  onlusten  in  Belgie 
waren  voldoende  om  aan  de  beurs  meerdere 
levendigheid  te  bezorgen.  Beide  gebeurtenissen 
oefenden  aanvankelijk  eenigen  ongunstigen  in
vloed  uit  op  den  loop  der  koersen;  toen  echter 
bleek,  dat  het  eerste  feit  algemeen  kalm  werd 
opgenomen  en  de  rust  in  Belgie,  na  het  besluit 
der  Kamer  in  zake  het  kiesrecht,  spoedig  her
steld  was,  keerde  ook  de  beurs  tot  haar,  in  den 
laatsten  tijd  slechts  zelden  afgebroken  luste
loosheid  terug. 
Voor  Nederlandsche  2£  en  3  pet.  Schuld

brieven  valt | a  è  pet.  achteruitgang  te  ver
melden;  Russische  goud  en  roebel waarden  kon
den  j a  Ij pet. opkomen,  de laatsten in verband 
met  den  hoogeren  roebelkoers,  heden  weder 
f  1.23$  genoteerd.  Men  brengt  deze  rijzing  in 
verband  met  geruchten,  dat  de  kansen  voor  het 
tot  stand  komen  van  een  DuitschRussisch  han
delstractaat  thans  beter  zouden staan dan  eenigen 
tijd  geleden;  de  betere  stemming  voor  Roebel
waarden  ging  althans  van  Berlijn  uit.  Oosten
rijksche  fondsen  waren  mede iets vaster gestemd; 
de  overige  Europeesche staatsfondsen toonen geen 
koersverandering  aan. 
Vau  ZuidAuierikaansche  fondsen  trekken  in 

de  eerste  plaats  de  Oblig.  Venezuela  door  een 
nieuwe  rijzing  van  IJ  pet.  de  aandacht;  in  dit 
fonds  werden  vrij  belangrijke  aankoopen  uitge
voerd.  Naar  men  zegt  worden  thans  door  een 
groep  Fransche  bankiers  met  de  Venezolaansche 
regeering  onderhandelingen  gevoerd  over  de 
overneming  eener  7  pet.  leening,  tot  den  koers 
van.  GO  pet.;  komt  deze  tot  stand,  dan  zou  uit 
haar  opbrengst  de  onbetaald  gebleven  Februari
coupous  der  ISSler  leening  worden  voldaan.  De 
overige  ZuidAiner.  waarden  verkeerden  mede, 
in  navolging  der  beurs  vau  Londen,  in  betere 
stemming;  de  meoste  soorteu  wonnen  J  a ij  pet. 
Üblig.  Mexico  1888  stegen  lij  pet.;  Subs. Bouds 
dito  bleven  echter  tot  iets  lagere  koersen  aan
geboden. 
Tabakswaarden  konden  hun rijzing voortzetten; 

hoewel  voor  alle  soorten  de  hoogste  koersen 
der  week  niet  behouden  konden  blijven,  valt 
tuch  op  nieuw  voor  aand.  DeliMij.  ruim  20  en 

v
oor  de  andere  soorten  5  tot  10 pet. vooruitgang 
te  vermelden.  Alleen  Senembah's  maken  met 
6  pet.  daling  een  ongunstige  uitzondering.  Ove
rigens  waren  Koloniale  fondsen  flauw  gestemd; 
de  slechte  vooruitzichten  voor  den  koffieoogst 
schijnen  hiertoe  aanleiding  te geven.  De meeste 
soorten  verloren  $  a 1, aandeelen Koloniale Bank 
zelfs  1£  pet.  Voor  aandeelen  Petroleumbronnen 
was  eenige  kooplust  merkbaar  en  de  koers dien
tengevolge  1g  pet.  hooger. 
Voor  aandeelen  Nederl.Amer.  StoomvaartMij. 

was  bijzondere  liefhebberij;  op  de  te verwachten 
ruimere  ontvangsten  in  dezen  zomer  worden  ter 
beurze  thans  reeds  berekeningen  gebaseerd  en 
een  goed  dividend  in  uitzicht  gesteld.  De  koers 
klom  van  62$  tot  73,  reageerde  tot  66$,  om 
heden  in  vaste  stemming  op  69$  pet.  te sluiten. 
Oblig.  DuinwaterMij.  waren  aangeboden en circa 
2  pet.  lager  genoteerd;  pandbrieven  Lombard 
Inv.  Company  zetten  hun  rijzing  van  94  tot  98 
pet.  voort,  terwijl  in  dit  fonds  bijna  geen  aan
bod  meer  voorkwam. 
Binnenlandsche  spoorweg waarden  leveren  al 

weder  geen  stof  tot  bespreking  op;  van  buiten
landsche  dito  verloren  de  Subs.  Bonds  Circum 
Etnea  van  hun  jongste  rijzing  weder  4  pet., ter
wijl  de  kunstmatig  verwekte  vraag  voor  natuur
lijk  aanbod  plaats  maakte.  Italiaan sche  en  Rus
sische  spoorwegoblig. bleven onveranderd in prijs; 
van  de aandeelensoorten wonnen aand. Warschau
Weenen,  Fastowo  en  Zuidwestelijke  spw.  met 
vraag  voor  Berlijn 1 a  1$  pet. Aand. Balticspw. 
bleven  gedrukt  en  noteeren  opnieuw f pet. lager; 
naar  het schijnt maken de houders dezer aandeelen 
zich  zonder  noodzaak  ongerust  over  de toekomst 
van  hun  bezit.  Het  enkele  dagen  vrij aanzienlijk 
aanbod  in  deze aandeelen vond inmiddels in vraag 
voor  Duitsche  rekening  tegenwicht. 
De  stemming  der  Amerikaansche  spoorweg

aandeelenmarkt  was  meestal  ongunstig;  hoewel 
voor  enkele  soorten  bij  wijze  van  uitzondering 
een  kleine  koers verbetering is te vermelden, wijst 
toch  het  meerendeel  opnieuw  eenige  daling aan. 
Aand.  Erie,  Norfolk  en  Union  Pacific  verloren 
zelfs  1 a  2  pet.;  overigens  toont  onze  beurs  en 
die  van  Londen  meerdere  vastheid  dan  die  van 
NewYork,  waar  men  in  voortdurende  onrust 
verkeert over  den  aanhoudenden  en  aanzienlijken 
gouduitvoer. 
Met  uitzondering  van  een  vermindering  ad 1 

millioen  voor  creditsaldo's  van  rekeningcourant 
wijst  de  weekstaat  der  Nederlandsche  Bank  van 
15 dezer  slechts zeer onbeduidendo veranderingen 
aan;  geld  op  prolongatie  bleef  ruim  voorhanden 
en  a  2  pet.  overvloedig  verkrijgbaar. 

Uitlotingen.  Betaalbaar. 
Handelsverng. „Amsterdam" 4 pet. lg. 1885 1 Juli. 
Parijs  3  pet.  premieleening  1869  30  April. 
Kanton  Freiburg,  3 pet. prem.lg. 1887 20 Jan. '94. 
Servie,  3 pet.  premieleening  1881  15  Mei. 
Hong. Boden Credit Inst. 4 pet. pandbrieven 1 Oct. 
Panamakanaalmij.  3 pet.  prem.lg. 1888  15 Mei. 

Coupons  en  Dividenden. 
Cert.  Pittsburgh F. W. & Chic.spw. no. 95  f  42.55 
Aand.  Rotterdamsche  bank,  „  21  „ 13.— 
„  Wissel & Eff. Bank Rotterdam  „  13  „ 52 50 
i,  Br.ass.mij. „de Nederlanden"  „  48  „20.— 

Cert.  6  pet.  Russ.  Insch.  adm.  Hope 
R  30  assign  „ 10 48 

Idem  idem  R  15  zilver  „ 18.34 
Cert.  v.  Twentsche  Bank vereen,  no. 11  „ 11.25 
Aand. Naaml.  Venn. „Vriesseveem"  „  3  „  70.— 

Movr.  Angolica  (trotsch  op  haar  vele konnissen):  Ik 
verzeker  u,  mijn  besto  mijnheer,  dat  de  bel  aan  jnyn 
deur  nooit  stil  staat. 
Waarhoidslievend  bezoeker:  Ik  geloof  u  gaarno, 

mevrouw.  Ik  heb  zes  maal  gebeld. 
# 

—  Uw  haar  is  zeer  dun,  mijnheer. 
—  Toch  nog  zoo  dun  niet  als  dortig  jaar  geloden. 
—  Maar,  mijnheer,  dat  verwondert  mij  toch.  U 

is  op  zijn  best  dertig. 
—  Juist  sedert  gister. 

* 

Bruid  (juist  na  het  trouwon):  Frodorik  gij hebt mij 
een  groote  verrassing  beloofd  als  wij getrouwd  zouden 
zijn.  Kom  er  mee  voor  den  dag. 
Bruidegom  (dio  weduwnaar is):  Ik hob  zes kinderen, 

lieve  vrouw  —  allomaal  jongens. 
Bruid:  Hoe  aardig.  En  ik  heb  vier  dochters.  Wat 

een  gezellige huishouding  zullen wij hobben, beste man! 
# 

Portretten  in  de  pers: 
„Ik  hob  uw  portret  in  een  van  onze  bladen 

meenen  te  zien." 
*'t  'Is  mij  onbekend,"  antwoordde  do  man  dio 

moeielijk  is  to  voldoen,  „of  het  inijo  portret  was  dan 
vftil  of  er  eon  verkeerde  naam  ondor  stond." 

* 

Een  jonge  dame  had  hot  haar  kort  geknipt  on zich 
in  eon  jongenspak  gestoken,  llot  bodrog  kwam  aan 
den  dag  door  de  bijzondere  aaudacht  die  zij  wijdde 
aan  magazijnen  met  toiletattikelen  voor  dames. 

* 

Mevr.  Wobbels:  Ik  zal  nooit  vergeten  beste  jongen 


