
Oroenendael (aftr. R-. K.) 439,,P. G. Gruys (S.
D.A.P.) 137, H. J. H. Hornix (aftr. orrafh. Kath.)
251, Th. Neve (S.D.A.P.) 90. Herstemming tus-
schen mr Van den Biesen, Cerutti, Van Groe-
nendael en Hornix.

District 111. Aantal geldige stemmen 883. C.
Th. Bogmans (aftr. R. K.) 455, dr. P. A. Bos-
sers (lib.) 301, P. G. Gruys (S.D.A.P.) 318; A.
S. M. J. Meeus (R. K.) 396, J. M. Meyvis (S.D.
A.P.) 135. H. J. Mol! (R. K.) 407, Th Neve (S.D.
A.P.) 121, B. F. J. de Swart (onafh. R. K.) 214.
Gekozen C. Th. Bogmans. Herstemming tus-
schen dr. Bossers, Gruys, Meeus en Moll.

DELFT. Herkozen de heeren H. L. M. van
der Seyp (R. K.), L. Deuhoed (A.-R.), C. F. Je-
deloo (U.-L.), C. M. J. A. Staman (R. K.), K.
J. Bult (A.-R.), Joh. van Langen (R.K.) en S. P.
Baart (S.D.A.P.). Herstemming tusschen de
heeren J. C. v. Dijk en J. Goedhart in district I.
GOUDA. District 111. Geldige stemmen 1371.
Uitgebracht op T. Biewinga (chr.-soc.) 46, dr.
B. J. Broekhuizen (a.-r. aftr.) 669, A. Perdijk
(chr.-soc.) 34, N. A. van der Ree (lib. aftr.)
665, G. Th. Steeulaud (r.-k.) 563. E. van der
Werf (S.D.A.P.) 648 stemmen. Herstemming
tusschen de heeren Broekhuizen, v. d. Zee,
Steenland en Van der Werf.

LEIDEN. District I. Aantal kiezers 2256. Gel-
dige stemmen 734. Volstrekte meerderheid 368.
Prof. dr. B. D. Eèrdmans (U. L.) 509, J. de
Fey (S.D.P.) 50, D. Jaeger (Vrij Lib.)'soB, dr.
J. A. N. Knuttel (S.D.P.) 93, J. Metscher (S.D.
P.) 58, A. L. Reimeringer (aftr. Vrij Lib.) 556,
J. J. van Stralen (S.D.A.P.) 163. Gekozen prof.
dr.. Eèrdmans, D. Jaeger en A. L. Reimeringer.

District 11. Geldige stemmen 1202. Volstrekte
meerderheid 603. S. de Boer Az. (aftr. Vrij Lib.)
678, J. de Fey (S.D.P.) 132, mr. A. J. Fokker
(V. D.) 689, T. Groeneveld (S.D.A.P.) 503, dr.
J. A. N. Knuttel (S.D.P.) 227, C. van der Lelie
(S.D.P.) 118. J. Metscher (S.D.P.) 144, J. Roem
(Vrij Lib.) 629, dr. H. J. Zwiers (U. L.) 668. Ge-
kozen S. de Boer Az., mr. A. J. Fokker, J.Roem
en dr. H. J. Zwiers.

District 111. Geldige stemmen 1250. Volstrekte
meerderheid 626.' Prof. mr. P. J. M. Aalberse
(R. K.) 773, J. R. Baart (S.D.A.P.) 375, P. Boot
Sr. (A. R.) 733, J. Botermans (V. D.) 502, dr.
J. A. N. Knuttel (S.D.P.) 123, C. van der Lelie
(S.D.P.) 60, J. Metscher (S.D.P.) 73. Gekozen
prof. mr. P. J. Aalberse en P. Boot Sr. Her-

stemming tusschen J. R. Baart en J. Boter-
mans.

(Tusschentijdschc verkiezing). Geldige stem-
men 1121. Volstrekte meerderheid 562. J. R.
Baart (S.D.A.P.) 367. dr. J. A. N. Knuttel (S.D.
P). 58, Th. B. J. Wiimer (R.K.) 696. Gekozen
Th. B. J. Wiimer.

MAASTRICHT. District I. Gekozen de heeren
P. M. N. Hardy, met 590, mr. F. I. J. Janssen
636, M. C. Marres 613 st., allen R.-K. aftr. F. H.
Beeks (S:D.A.P.) kreeg 453 st.

District 11. Gekozen de heeren A. J. Hag-
dorn met 619, B. Nafz&er 769, S. H. J. Schaep-
kens van Riempst 606 st., allen R.K., aftr. H.
J. Paris (S.D.A.P.) kreeg 515 st.

District 111. Gekozen de h.h. W. J. Brounts
met 553, jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beeren-
brouck, 572 st., beiden R.-K., aftr. J. A. Berg-
stein (S.D.A.P.) kreeg 274 st.

PURMEREND. Aantal uitgebrachte stemmen
951. Van onwaarde 15 st. H. de Bruyn, (C.-H.)
327, K. Drost (L., aftr.) 302; G. Edel (S.D.A.
P.) 228, J. Groot Kz. (A.-R., aftr.), 441: IJ.
Kobes (S.D.A.P.) 178; P. Kraak, (V.-D.) 79; J.
Munsses (V.-D.), 148 st.; P. Oud Gz. (V.-D.)
173; J. de Vries Jbzn. (S.D.A.P.), aftr. 452 st.

Herstemming tusschen de heeren: H. de
Bruyn (C.-H.), K. Drost, G. Edel, J. Groot
Kzn., IJ. Kobes en J. de Vries Jbz.

HEEMSTEDE. Voor de raadsverkiezing
werden uitgebracht 1039 geldige stemmen.
Hierna verhregen: W.'C. van Meeuwen (R.-
K.) 520; H. J. M. Peeperkorn (R.-K., 600; jhr.
A. van de Poll (Chr.-H. en Vrijz.) 505; C.
Tromp (R.-K.), 611; .1. van der Walle (Vrijz.)
417; L. de Wilde (Vrijz.) 926; .1. Zoest 373
st. Gekozen de heer Peeperkorn, Tromp en de
Wilde.

Herstemming tusschen de heeren v. Meeu-
wen en jhr. van de Poll.

SCHOTEN. Uitgebracht 621 stemmen. P.
Boxs (V.-D., aftr.) 446; H. Schutte (V.-D.) 348;
Th. G. C. Hooy (R.-K, aftr.) 497; J. D. van
Steen (R.-K., aftr.) 478; Th. Wolff (R.-K., aftr.)
452; A. Poth (V.-D., aftr.) 229.

Gekozen de heeren Boxs, Schutte, Hooy, v.
Steen en Wolff.
fIEL. Gekozen werd de heer L. C, v. d. Veen
lb.), terwijl tusschen de overige candidaten

*en herstemming moet plaats hebben.

GEMENGD NIEUWS.
Staking. — De staking zit overal in de luoht.

Dinsdag staakten te Boyenkarspel de kade-
werkers. Zij verlangden nu de zakken aard-
appelen 25 K.G. wegen hetzelfde draagloon
als toen ze 35 K.G. wogen. De kooplieden wil-
den dien eisch niet inwilligen en verzonden per
spoor.

Reeds den volgenden dag zagen de stakers
in, dat het werk hervatten toch maar de voor-
deeligste weg was. Gelukkig voor him ge-
winnen!

LANDBOUW.
..Nederlandsche akkerbouwers". — Eenige

landbouwers van gezag in verschillende pro-
vinciën van ons land hebben een „Vereenigingvan Nederlandsche Akkerbouwers" (V. N. A.)gesticht, die zich ten doel stelt het bevorderenvan de belangen van den Nederlandschen akker- jpouw in 't algemeen en van de akkerbouwers !in net bijzonder, in den meest uitgebreiden zin. *«es woords. Zij zal waken tegen hetgeen in I

strijd wordt geacht met reïoemde belangen
Alle landbouwers, wier lioo-aoeürijr akkerbouw
is, kunnen lid der vereeniging worden.

Als voorzitter treedt voorloopig op de heer
A. Colijn, burgemeester te Nieuwer Amsiel en
als secretaris-pennin.üiiicc.lcr de heer L, B.
van der Sliklce, Rotterdam Hailngvliet 100, waar
nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Het voor-
loopige hoofdbestuur bestaat uit de volgende hee-
ren : R. C Schenk, Gr. I[polder; K. de Vries,
idem ;G. Yff, Assendelft; B. Biesheuvel Azn.,
Houtrakpolder; C. M.Reinders Folmer, Heemste-
de ; Ph. v. Dixhoorn, Axei; 11. J. Donst, Stavenisse;
C. v/d Werif,Ril land Bath ; P. Poleg; YerekejG.R.
Dallanga, Bellingwolde ; K. Sraeenk, deKrim (O.);
Groeneveld, idem ; H. A. van B.uningen, Kerk-
Avezaath; G. Cestermans, Eist; ü. deVos,Tien
Gemeten; W. H. de Vos, Dordrecht; J. |. van
Strien, Spijkenisse ;P. M. Sneep, Dinteloord ;
|. B. Thuis, Boxmeer; K. v. d. Tonen, Gouda.

Het ligt dus in de bedoeling een Centrale
Organisatie te stichten van degenen, die in
akkerbouw hun hoofdbestaan vinden.

Ingezonden Stukken.
De arbeiders-organisatie in de Typografie,
In de jongste aflevering van het tijdschrift

„De Katholiek" wordt in een artikel van den
Z. E. Pater D. de Kok 0.F.M., dat getiteld is:
„Loonstelsels, arbeids-hoeveelheid en Taylor-
systeem", op bladzijde 31 geschreven: „Wan-
neer de (arbeiders)-vakorganisatie niet sterk
is en geen medezeggenschap heeft bij de rege-
ling der arbeidsvoorwaarden, zooals in het
drukkersbedrijf, dan strekt de groot-
industrie met haar eentonigen, automatischen,
energie-doodenden arbeid en afjakkerende in-
tensiteit tot ontaarding van het werkvolk. En-
quêtes hebben het reeds volop bewezen".

De woorden, welke ik in dc bovenstaande aan-
haling spatieerde, heb ik met dc grootst mogelij-
ke verbazing gelezen, en nu zij voorkomen in
ons oudste en eerste katholieke tijdschrift, niet
zoo maar in het voorbijgaan of bij toeval, in een
verhandeling over oude historische toestanden
bijvoorbeeld, doch iv een beschouwing over
loonstelsels van den dag van heden, acht ik mij
verplicht, er tegen op te komen.

Van mindere beteekenis is, dat 'nier de klein-
industrie bij uitnemendheid, het drukkersbedrijf,
met haar arbeid, die juist niet eentonig is, haast
in het geheel niet automatisch, niet afjakkcrend
en die niet de geestkracht doodt, door den ge-
achten schrijver reeds daarom in zijn betoog
niet als voorbeeld had mogen gekozen worden.
Bij zoo goed als alle werk in de Typografie is
verstandelijk overleg hoofdzaak, handen- en
machine-arbeid bijzaak. Alleen de rotatiepers
werkt vrijwel automatisch, maar volstrekt niet
afjakkerend voor den arbeider. Bovendien is het
gebruik van deze machine in het drukkersbedrijf
een uitzondering.

Ik acht het van ernstiger, veel ernstiger aard,
dat in „De Katholiek" omtrent het drukkersbe-
drijf is geschreven, dat daarin de werklieden-
vakorganisatie „geen medezeggenschap hééft
bij, de regeling der arbeidsvoorwaarden"; in
een vak, waarvan beoefenaren, de sociaal goed-
gezinde werkgevers en dé werklieden, met
recht trotsch zijn op de buitengewoon goede
verhouding tusschen beide partijen, juist tenge-
volge van de zoo krachtige medezeggenschap
der werklieden-organisatie bij de regelingen van
den arbeid. Hinderlijk is het in hooge mate, dat
van dat vak gezegd wordt: „Enquêtes hebben
volop bewezen, dat daar het werkvolk wordt
ontaard!"

Te Amsterdam en in andere grootere gemeen-
ten hebben, reeds sedert 1894, plaatselijke collec-
tieve arbeidscontracten in de Typografie be-
staan, in een tijd, toen nog in andere vakken,
behalve bij de timmerlieden, daaraan niet
werd gedacht.

Bij periodieke vernieuwing ervan, zijn wel
eens conflicten voorgekomen, die feitelijk een
gevolg hiervan waren, dat de toestanden in
andere gedeelten van het land niet waren
geregeld en de patroons dus wegens de con-
currentie met hun vakgenooten, die elders ge-
vestigd waren,, niet die goede voorwaarden
konden bieden, waartoe zij toch wèl genegen
waren.

Later, in het einde van 1913, is de eerste
„landelijke" Collectieve Arbeidsovereenkomst
tot stand gekomen, voor gansch Nederland, én
wel in het Drukkersbedrijf, en deze is in het
einde van 1916 voor drie jaar verlengd. „Lande-
lijke" Collectieve Arbeidsovereenkomsten be-
staan in ons land nog maar alléén in de Boek-
drukkerij en de aanverwante vakken: de Steen-
drukkerij, de Boekbinderij en de Zincografie.
Door alle schrijvers en sprekers over de
sociologie worden deze overeenkomsten, in
het bijzonder die der boekdrukkers, hemel-
hoog geprezen als voorbeeld voor alle andere
vakken.

Tijdens het Drukkerscongres in deze week
is dat door de twee vertegenwoordigers der
Regeering nog met geestdrift getuigd. Toen
onlangs het bevel werd uitgevaardigd, dat de
nijverheid 25 pCt. op arbeidskracht moest be-
sparen, heeft het drukkersbedrijf dadelijk be-
paald, dat dit geschieden zou zonder dat eenig
arbeider zou worden ontslagen en zonder dat
op het loon iets zou worden gekort, zoodat
de Coll. Arb. Overeenkomst in volle werking
zou blijven. In overleg met Minister Posthuma
en met den directeur van het Kolen-distribu-
tie-bureau, dr. Frowein, is toen verkregen,
dat door de Departementen van Algemeen Be-
stuur circulaires zijn uitgegeven aan alle
ambtenaren, met den last, dat zij slechts druk-
werk zouden bestellen bij georganiseerde pa-
troons of bij ongeorganiseerde, die voldoen
aan de bepalingen van het bestaande Arbeids-
contract. De ambtenaren werden verplicht,
omtrent de arbeidsvoorwaarden in de ongeor-
ganiseerde bedrijven inlichtingen in te winnen
bh' de Arbeids-Inspectie. De circulaires der
Ministers gaan vergezeld van lijsten met de
namen van alle aangesloten werkgevers In ons
vak.

Meent lemand, dat zulk een Arbeids-over-
eenkomst en zulke een steun van de Regeering
wegens voortreffelijke arbeiderstoestanden te
verkrijgen zouden zijn zonder medezeggen-
schap der werklieden-vakorganisatie?

Die contracten komen tot stand door onder-
handelingen in commissiën van patroons en
van arbeiders, in tal van vergaderingen en
door medezeggenschap van beide partijen.

En zoo is ontstaan een overeenkomst, die
950 drukkerspatroons en 14.000 typografen-ar-
bedders in Nederland bindt, waarin arbeidstij-
den en loonen voor alle branches zijn bepaald;
overwerk, in den avond, in den nacht, op Zon-
en Feestdagen beperkt is en geregeld'; betaling
van loon bij ziekte en op feestdagen zonder ar-
beids-verrichting is voorgeschreven; eenweek
vacantie met loonbetaling gegeven wordt; be-
palingen zijn gemaakt, waarbij ontslag wordt
beperkt, de rechtspositie zeer mooi is vastge-
legd; de plaatselijke en de centrale rechtsple-
ging in bijzonderheden op uitnemende wijze is
ingericht.

Bijzonderheden zouden nog kunnen worden
vermeld als de verplichte betaling van loon in
elf gevallen van verzuim, waartoe de arbei-
der door huiselijke en andere omstandigheden
wordt genoodzaakt, en het geven van voor-
schot op de uitkeering van de Rijksverzeke-
ringsbank bij ongevallen, geregeld week op
week, zoodat de gezei niet behoeft te wachten
op de betaling van de Bank.

" Als sluitsteen op het voortreffelijke werk is
beiderzijds het verplichte lidmaatschap inge-
voerd, en er is door patroons en werklieden
een zeer omstandige Leerlingen-Regeling tot
stand gebracht, die al het goede van de oude
giiden heeft overgenomen.

Aan de zijde der patroons werd het con-
tract aangegaan door den neutralen „Ned. Bond
van Boel-drukkerijen", de „R.-K. Vereeniging
van Ned. Drukkerspatroons" en den „Christe-
lijke Bond van Drukkerspatroons in Neder-
land" en aan de zijde der werklieden door den
„Algem. Ned. Typografenbond", die bij het
~Ned. Vakverbond" is aangesloten; den „Ned.

i R. K. Grafische Bond," den „Ned. Christ.
'ond" en den neutralen „Ned. Bond van.

' Pl- Tïjke Typografen-Vereenigingen".
Bij de rechtspleging hebben patroons en. werklieden in gelijk getal zitting,., verdeeld

over de verschillende bonden naar verhouding
van hun beteekenis. In de Coll. Arbeids-Over-
eenkomst zijn tevens de onderlinge contracten
opgenomen, die gesloten werden tusschen de
drie patroons- en de vier werklieden-bonden

' voor zooveel, zij met de arbeidsregeling in be-
trekking staan. Zoo zijn ook deze onder de
rechtspleging gebracht.

Alles met wederzijdsche „medezeggenschap."
„Zooals in het drukkersbedrijf" beteekent

dus gansch iets anders dan de ondeskundige
wel gelooven zou, als hij leest, wat de Z. E.
Pater de Kok in „De Katholiek" heeft ge-
schreven.

Dat er zoo geschreven is, moet inderdaad,
verwonderlijk worden genoemd. Het is vreemd,
dat Pater de Kok niet gelezen heeft, hetgeen
na Januari j.1.,.na de vernieuwing van pnze
C. A. 0., in tal van niet-katholieke tijdschrif-
ten en andere periodieken, en in een prae-ad-
vies voor de „Nederl. Juristenvereniging"
over de arbeiderstoestanden in ons vak mét
veel lof is getuigd. Maar ook in het „Kath. Soe.
Weekblad" en „De Beiaard* en andere katho-
lieke publicatiën is daaraan alle eer gedaan.

In de voorlaatste aflevering van „De Ka-
tholiek" zélf ook, heeft Prof. Aengenent een
zeer gunstige recensie gegeven van een boekje
over de Coll. Arbeids-Overeenkomst in het al-
gemeen, dat onlangs verschenen is, en, zoo
Pater De Kok den raad van Prof. Aengenent
had gevolgd en dat boekje gelezen had, zou
Z. E. daarin veel goeds hebben vermeld ge-
vonden over de medezeggenschap van de ar-
beiders in het Drukkersbedrijf bij de regeling
der arbeidsvoorwaarden in hun Vak.

Al die lof is aangenaam voor de betrokke-
nen, maar dft is een kleine bijzaak. Die lof
doet nut, omdat hij een goed voorbeeld stelt
voor anderen. En dan zou het toch wel zeer
te betreuren wezen, dat een opmerking in ons
voornaamste katholieke tijdschrift wellicht on-
nut stichten zou, hetgeen te vreezen is, zoo zij
niet zou worden tegengesproken.

FERD. WIERDELS,
Voorzitter der „R. K. Ver. v.
Ned. Drukkerspatroons".

„Rondom Corpslldmaatschap".

„Een dwaas blijft droomend bij zijn
[wenschen staan;

Geeft hem slechts wil en wijsheid
[breekt hém baan."

Cr a b b e.

't Getij begint weer te verloopen. De vloed— soms! storm- en springvloed — heeft den
opgeworpen dijk niet geschaad.

Deze heeft met de noodzakelijkheid ook
zijne deugdelijkheid ten duidelijkste getoond. En
als men nu vraagt: „Custos, quld de nocte?"
dan kan 't verslag van den wachter bij den
vuurtoren zeer kort zijn.

De groentijd, de groenen- en diestooneelen
zijn de reinste pornographie en dragen de goed-
keuring weg van het corps als zoodanig. Deze
major is waar voor Amsterdam, Leiden, Delft
en vooral voor Utrecht.

Atqui geen katholiek mag dergelijke voor-
stellingen bijwonen of lid zijn eener vereeni-
ging, die zulke schunnigheden toelaat.

Ergo is en blijft het corps een naaste gele-
genheid. Zou het corps voor iemand nood-
zakelijk zijn, dan dient hij ernstige: maat-
regelen te nemen ter vermijding van het kwaad.

Dat het Utrechtsche en het Delftsche corps
de laatste maanden beterschap beloven, ver-
blijdt ons zeer. In de „Vox Studiosorum" van 17
Mei j.l. lezen we: „dat bij de novitii niet de
schijn mag wordatt gewekt, als hechtte de Se-
natus Veteranorum en de algemeene Corpsopinie
hare goedkeuring aan de onzedelijke sfeer,
waarin sommige ontgroeners zich zelve en de
novitii trachten te,hullen"

„dat de novitii niet aan het Utrechtsche Stu-
dententooneel zullen worden toegewezen, dan
op voorwaarde; dat het tioenentooneel zich er
van onthoudé zijne kracht te zoeken in het
scheppen van — en het zinspelen op — een on-
zedelijke sfeer."

In de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" van
16 Juni j.1., Avondblad, dat ik van belang-
stellende zijde ontving, staat 't bericht:

„Op de gisteravond gehouden ledenvergade-
ring van het Delftsche Studentencorps is be-
sloten, dat met het oog op de tegenwoordige
omstandigheden de a.s. groentijd slechts 2A
week zal duren, n.l.,van 4—21 Sept. Mede zijn
in deze vergadering behandeld de voorstellen
tot wetswijziging betreffende den groentijd. De
wetswijzigingen hebben ten doel buitensporig-
heden te voorkomen, terwijl de-macht van den
Senaat in dezen nog meer wordt vastgelegd."

Öf deze goede voornemens uitgevoerd zul-
len worden, mag de toekomst nog wel bewijzen.
In ieder geval volgt er ten overvloede uit, dat
de vooropgestelde major voor Utrecht en Delft
waar is. De corpsen zelf geven het uitdrukke-
lijk toe.

Het spijt ons daarom, dat de heeren van den
Hoff en Pompe, die werkelijk bij uitzondering
goede katholieke corpsleden zijn, voortdurend
op zijpaden uitwijken, en ten slotte zóóver af-
dwalen, dat ze aan den grooten, weg (het
hoofdargument) niet eens meer denken. Hen te
volgen op dergelijke nuttelooze uitstapjes, Is
m. i. absoluut doelloos.

De heer C. Romme zou ik wel den raad wil-
len geven eens een theologieboek te bestudee-
ren, dan zal hij spoedig inzien, dat zijne defi-
nitie van naaste gelegenheid niet door den
beugel kan.

En of ik den heer C. Bos, katholiek corpslid,
moet feliciteeren of condoleeren niet het artikel
in „Llmburg's Belang", een anti-katholiek en
liberaal blaadje, dat 4 kolommen wijdde aan de
bespreking zijner brochuur, weet ik niet. Wel
verwacht ik, dat een condoleance hem even-
tueel aangenamer zou zijn, dait eene felicitatie.Op het artikel in stteibiirg'. Belang" ant-
woord ik niet en de heer C. Bos werd op de
meest afdoende wijze weerlegd door Pater Gie-
len S.J., moderator van „St. Thomas".

In de inleiding zijner brochuur O schrijft
Pater Gielen: „dat de zorgeloosheid Van hen,
die toch de grootste verantwoordig dragen, dik-
wijls eenvoudig verbijsterend is."

Zeker hebben de ouders de grootste verant-
woording, maar deze wordt in niet geringe
mate- gedeeld door de opvoeders der katholieke
jongelingschap. De zaak is werkelijk van te
ernstigen aard voor Katholiek Nederland en
onze ruim zes honderd studenten, dan dat men
er zich zonder verdere argumentatie bij een
souper of fuif van af zou kunnen maken met de
bewering, dat het corps geen naaste gelegen-
heid is.

Wie kan hier beschuldigd worden Van onver-
antwoordelijk beweren, als de corpsen zelf de
major onzer argumentatie uitdrukkelijk toege-
ven? Alleen iemand, die niet op de hoogte
is van de huidige toestanden of die de eerste
beginselen der philosophie en moraal-theologie
niet kent of die, uit een verkeerd begrepen
sympathie-bejag, naar. buiten blijk geeft van t e
ruime levensopvattingen, waarvan hij zelf wel-
licht de consequenties .niet zou aandurven.

Aan de redactie hartelijk dank voor de ver-
leende plaatsruimte.

L. li. TIMMERMANS,
R.-K. Pr. en oud-lid van St. Virgilius.

Roermond, 4 Juli '17.

(x) „Sanctus Thomas Aquinas", Drukkerij H.
J. Koersen, N. Z. Voorburgwal 336, Amsterdam,
waaruit op den dag zelf nog van de verschij-
ning door „De Tijd" uitvoerig is geciteerd.

(Gratis verkrijgbaar).
[Wij herinneren eraan, dat wij, bij de opname

van het feuilleton des heeren Herman van den
j Hoff en Willem Pompe, 9 Juni j.1., hebben toe-
i gezegd billijkheidshalve ook nog een weder-
j woord van den weleerw. heer Timmermans te
I willen opnemen, doch dan definitief over heel de

quaestie de polemiek als gesloten te zullen be-
schouwen, te oer, daar de eerst genoemde hee-
ren in hun schrijven verklaard- hebben, ■ niet
meer te zullen antwoorden. — Red.]

Gevaar voor dokters.
Geachte Redactie,

Dinsdagavond omstreeks halftwaalf werd ik
verzocht te komen Prinsengracht b/d. Beeren-
straat, om hulp te verleenen aan een persoon,
die een schotwonde had bekomen. Daar mijn
vraag, of de geneeskundige dienst niet ter
plaatse was, ontkennend werd beantwoord, be-
gaf ik' mij, voorzien van de meest noodige
hulpmiddelen, op weg naar het opgegeven
adres. Halverwege de Beerenstraat werd mij
door eenige militairen van af de brug voor de
Elandsgracht toegeroepen terug te gaan, en
daar ik als eenig voetganger niet gaarne tot
doel diende aan meerdere geweren, gaf ik aan
dat bevel gehoor en trachtte, door de Ree-
straat, langs de Prinsengracht het doel van mijn
tocht te bereiken, doch dit bleek reeds spoedig
evenmin raadzaam. Zoodat ik onverrichter
zake naar huis terugkeerde.

Dit geeft mij aanleiding een plaatsje in uw
blad te verzq^ken. Immers hier betrof het een
uitzonderingsgeval, dat zich, naar ik hoop, nooit
meer zal voordoen en geene ernstige gevol-
gen voor den getroffene moge gehad hebben.
'Doch onder dezelfde of dergelijke omstandig-
heden kan binnen eenig onveilig gebied een
zieke de hulp van zijn huisdokter behoeven.
Moet ook dan de patiënt aan zijn lot worden
overgelaten of moet de medicus zijn leven er
maar aan wagen, met de bijna zekere overtui-
ging zijn patiënt tóch niet te zullen bereiken?

Reeds in gewone tijden, wanneer bijv. bij
brand tot eene uitgebreide afzetting van terrein
moet worden overgegaan, heeft een geneesheer
soms moeite te worden doorgelaten; meestal
gelukt het hem wel, hoe dan ook, door de
menigte heen *e dringen en vindt hij verder bij
de politie zelden veel belemmering; dan dreigt
hem wel geen levensgevaar, doch veel last
en dikwijls onaangenaamheden zijn er bijna
steeds aan verbonden. Is er nu geen afdoend
middel te vinden, waardoor een geneesheer on-
der alle omstandigheden verzekerd is zijn plicht
te kunnen vervullen, zonder dat zijn leven ge-
vaar loopt of onaangenaamheden zijn deelzijn?

Ofschoon ook di t dezer dagen niet onfeil-
baar is gebleken, bezitten in normale tijden de
verslaggevers der pers in hun penning toch
een voorbehoedmiddel, waarvan de medicus
is verstoken, en ik meen dan ook, dat eene af-
doende maatregel in dezen voor beiden ge-
wenscht öf zelfs zeer noodzakelijk is.

C. A. L. RADEMAKER, Arts.

FINANCIEELE MEDEÜEELINfiFN.
Nader wordt ons medegedeeld, dat op de in-

schrijvingen zonder recht van voorkeur on de
4% pCts. leening, groot ’ 10,000,000 der Maat-
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwe-
gen, waarop de inschrijving heeft plaats ge-
had, \2A pCt. wordt toegewezen.

Telegrafisch Weerbericht.
Waarnemingen in den morgeit van 7 Juli.

medegedeeld door het
Km. Ned. Meteorol. Instituut te De Bildt.

Hoogste Barometerstand 766 6 Groningen
Laagste '' „ Haparanda.

Verwachting:
Zwakke tot matige Noordelijke tot Oostelijke

wind, lichtbewolkt, droog weer in het Noorden,
in het Zuiden half bewolkt, weinig of geen
regen, zelfde temperatuur.
Zonsopg. 3.49 I Zonsonderg. 8.21
Maa _npg. —"— I Maansond. —.—

Laatste Kwartier 11 Juli n.m. 1.00.

HANDELSBERICHTEN.
AMSTERDAM, 7 Juli.

Kof lic. De Javamarkt is onverandard kalm. De deze
week bii inschrijving aangeboden kleine partijtjes bleven
onverkocht, daar de uitvoer nog immer verboden is. De
uitklaringen uit Ned. Indie bodroegen gedurende de
maand juni n hii naar Nederland en SCOJ Picols naar
Amerika tegen vorig jaar Tcsp. 31000 en nihil.

De Santoimarkt was eveneens kalm en bleef de omzet
beperkt tot enkele partijen ex ss. „Hollandia", teiwijl ook
eenige contracten voor partijen per eerste gelegenheid
van Santos te verschepen naar hier werden afgesloten.
De prijs Is echter hooger dan de thans hier te lanae gel-
dende prijsbasis.

Superior (N.O.T. condities) bleef 52V« c. noteeren.
Suiker. Voor het te veld staande gewas blijven de

berichten gunstig luiden, zoodat bij een verder geregeld
verloop op een goede opbrengst gerenend kan worden.
Omtrent den eventueeleu export vielen geene bijzonder-
heden waar te,nemen en bleef-de noieering per Augus-
tus dan ook circa onveranderd op 1 23 koopers en r 28
veraoopers gehandhaafd. De handel behield bij voortdu-
ring een lusteloos karakter, zoodat geen afdoeningen tot
stand gebracht konden worden.

Specerij en. De stemmng vcor de diverse soorten
bleef onveranderd lusteloos.

De noteering van Notetnuskaat onderging eene kleine
verandering en werd deze nl. door de Amst. Liquidatie-
kas. in verband met geregistreerde contracten per Juli
teruggebracht op 112 e.

Verfwaren. Java Indigo zonder zaken. —Amerik.
Terpentijn onveranderd. — Amerik Harst vast. — Meekrap
onverandei d.

H e n n e p. Sedert ons laatste bericht valt geen verande-
ring tt constateeren. Sinds hopen de fabrikanten dat de
N.O.T. eindelijk Hennep zal vrijgeven.

'V las. Vaste markt in stijgende richting.
Tabak. Deze week kwamen tot afdoening van 555 bn

Braziel 308 bn onder NO.T. conditien. Dat niet alles yer-
kocht is vond daarin z'r. oorzaak, dat' de handelaars hier-
van totaal uitgeschakeld waren door de N.0.T., zoodat
alleen Fabrikanten als koopers werden toegelaten. Dc
stemming bleef vast en hoewel thans de grenzen open
xijn heeft zulks nog geene grootere levendigheid in het
leven geroepen; alleen vrije tabakken werden hooger ge-
houden.

Op 13 Jtill komen bij inschrijving 20552 pn Sumatra-,
terwijl de eerstvolgende Java-inschrijving zal gehouden
worden op 20 dezer en ongeveer 20000 pn zal bevatten.
benevens eenige partijen Surogaten.

OM Sn. Raap olie onveranderd stil,
L ij n o 11 e Maandag had de rescontre van Juli plaats,

welk een vast verloop had. Op de overige dagen was de
handel van weinig beteekenis.

Oliezaden zonder nieuws.
Fijne Zaden. Geen nieuws te vermelden. - Prijzen

bleven nagenoeg onveranderd.
Noteering naar kwaliteit.

Mosterdzaad bruin per 100 kilo . 101.50 i f 106.50
f«el .... 56.50 , 60.-

Kanariezaad » . . - 31-— » » —,—
Karwijzaad gewas Oct.... , 50 . , 39.25 » » 40.~
Maanzaad blauw. „.-.„_. 42.75 . „ 44 —Alle* Inclusief baal, boordvrij, A'dam geleverd.

MARKTBERICHTEN.
ALKMAAR, 6 Juli.

Kaas. Aangevoerd 450 stapels, wegende 250,000 K.G
Kleine Fabriek»- / 69.50 Boerenkaas / 69.-
Commi-Sie id. „ —.— id. ,68.—
Middelbare id. .. —.— id. „ 69.-

Alilag-Vereenlgihg BEEMSTER, PURMERENU en
Omstreken.

Op de afslag-markt ".vent op 6 Juli verhandeld:
Slaboonen r 3.50 k t 4.— per zak van 15 kilo
Tulnboonen „ 0.75 , „ 165 „ zak van 15 kilo
Peulen » 9.10 „ „ 16,50 , 100pond
Doperwten . 5.40 . 14.- .100 »Aalbes»en . 10.- „ , 18.— . 100 ,
Klapbessen . 19.- . . 37.— , 100ktlo

Handel vlug.
BOVENKARSPEL (Station). 6 Juli.

Aardappelen. Groole Streeker muizen overland / 0.16,
overzee f 0.16, binnenland / 0.08 (met 2 et toeslag), kleine
binnenland f 0.08 per kilo. Aanvoer 31088 zakken van
25 K.G.

SCHAGEN, 6 Juli.
Vee. Aangevoerd werden 4 Paarden ’ 150 k t 600, —Veulen» ’ Af—, 8 Stieren f 130 k f 300.—, 248 vette

Koeien/ 150 kf 500,10 Kalikoeien f 200 kf i'oo,ll Gelde-
koeien ’ 120 k f 200, 29 Pinken 1 60 k f 125, 31 nuchtere
Kalveren ’ 8 _ f 20.—, — Graskalveren t — k f —, 80 ma-
ger» Schapen f 10 è ’l7, 162 vette Schapen f 28 _. / 40,
311 Lamineren / 7 4 ’ 16, — Overhoudërs f — k f —, —Bokken en'Geiten 7 o.— k f —.— magere Varkens t — k
t—, 18 vette Varkens per kilo 86 k 96 et, 35 Biggen
f 5.— k fB.—, —Konijnen / 0.- k f 0.-, 330 Kippen

’ 1.50 4 . 2.75, — Eenden f 0.- k f 0.-, Duiven ’ —.
298 kilo Boter ’ I.— k f 1.10, — kilo Kaas ’ o.— _

t o.—. 1000 Eende i e r e n per- 100 f ..— kf —.—, 1506.
Kip eieren per 100 / 8.50 k f 9.-.

BROEK-OP-LANGENDIJK, 5 Juli.

Groentenhandel. Schotsclie muizen binnenland
/ 10— k 1 o.— per 100 kilo', buitenland . 16.—. drielingen
t 3.— k t 4.50; wortelen binnenland’ 4.25 k f 6. - per 100
bos, buitenland f 8.- k f 10.—; uien per 100 bos ’ 0.-;
slaboonen / 25.— per 100 pond.

NOORD-SCHARWOUDE, 6 Juli.
Groentenhandel. Aardappelen MO.—, overland

/ 16.—, over-ee /—,kleinere / 3.— k f 4.25 per 100 kilo;
woiteleu ’ 4.75 k f 5.-, buitenland / 9.- _ ; 9.75 per 100
bos. _.___, „, ~

ENKHUIZEN, 6 Juli.
Groentenhandel. De prijzen der aardappelen wa-

ren heden: voor het buitenland f 4.-, voor het binnen-
land f 2.50 (met 2 cent toeslag per kilo) en kleine f 1.50
oer 2J> kilo. Aanvoer 103.125 kilo.

1 ELFT, 7 Juli.
Kaas. Aangevoerd 47 stapels, wegende 9,411 kilo

Prijs / i.lO tot / ï.
AMMERSTOL,6Juli.

Zalm. Aangevoerd 1 groote zomerzalmen. weg. 19 _— h kilo. prijs r 2..0 4 ; ö.— per H kilo, 6 kleine zomer»
zalmen, weg. 7 k 13 >_ kilo, prijs / 1.80 4 jr 1.95 per J»
kilo; 0 St. Jacobzalm / o.—.

KRALINGSCHE VEER, 6 Juli.
Zalm. Heden waren ter markt aangevoerd: 25 groot»

zomer-almen, priis / 2— .. 2.6) per H K.G.; 198 klein.
zomerzalmen, prijs ' '. 20 _ t 2.30 per >;a K.Q.; 6 St J««cobszalmen 1 1.40 a f ?.— per ._ kilo

UTRECHT, 6 Juli.
Kaas. Ter markt waren heden aangevoerd 201 waeea_

met 53,265 kilo. De prijzen waren: le kwal. f 111 4 ’ 116
2e kwal. ; 102 st ’ 110, Rijksmerk ’ 110 4 ’ll6 per 50kilo. .

DEVENTER, 6 Juli.
B o t e r-noleering van lieden per., vat:allerfijnste’43SO

le soort / 43.—, inferieure t 41.50 a f42.50, 2e soort/—v—
kt-.—, per A vat / 20.75 a ’ 21.75.

Eieren. 9.- k f9.25. gele Eieren . 9_25 i /'9OOper 100 stuks.
POELDIJK, 5 Juli.

Groenten.eili n g. Blackalicante / 0.90kfO.-, grol
colman . o.— a f o.— per pond; druiven blauwe f I.—
4 / 1.35, witte / 0.70 4 ’.O — per pond; frambozen :/'ftSa / 0.3) per rond; aalbessen roode f 0.10 4 / 0.18, witt*
/ o.o£i a ’ 0.10 per pond; aardbeziên ’Oll 4 ’ ft—
per pond; kruisbessen ’ (>u;_ 4 r 0— per pond; morelle»

’ 0.- per pd; meloenen 10 To k f 1.45 kleine 10.34 4/0.5-
-per stn<; perziken le soort ’ 0 20 k f 0.23, 2e soort ’0.094
k t 0.12, 3e soort / 0.04 4 ’ 0.06 per stuk; pruimen rood*
i o.— 4 ’ 0.-, witte . o.— a / 0. - per stuk; vijgen ’ o.— '4 r 0.- o'rr stuk; aardappelen f o.— 4 / o.— per kilo;
bloemkool le soort tl.— k '0,.— 2e soort 1 2JÏ0 4
,' t>. — per 100 stuks; komkommers groene le soort / tt—)
a f 0.-, 2e soort ; 0. - a f o—, wille le soort f ft—
k r —.—, 2e soort f o.— 4 / o.— per 103; pepers t o.— it
t o.— per 100; snijboonen f 0.35 a / 0.42 per 100; sla t ft—4 f ('-— per 100krop; eieren/ 10.— a / 12.— per 100; print
cc-sebooyen dubbele / 0.11 ar o.l4per 100; groote boonen
/ o.'il 4 / 0.- per kilo; seldery / o.— 4 r o.— pei 100bos;
kelen f o.— kr 0.- per !0_ bos; peen ie soort t 3.70 4
1 ii.—, 2e roort f ft- 4 r 0.-, radijs t o.— k f 0.- per,
100 bos; rhabarber / 3.25 4 f 3.90 per 100 kilo; sjalotten;
/ o.— 4 t 0. - per 100 bos: tomaten le soort r 19.— i. 21.—, 2e soort t 16.— a f 17.— per 100 pond; uien t o.—
i . e.-; augurken .043 4/0.87 per ben; doperwteni

’ (|.—4 ’o.— per ben; tynsel ’o.—: postelein ’ ft2B
a t o.— per ben; spinazie / o.— k i o.— per ben; zuring
f 0— perben: asperges witte t 0.27 4 t o.—, blauwe ’ 0.18
a J o.— per bus; peulen / 0.00 4/ 0.65 per kilo; kersen'
t 0 — a . - — per pond. 'Ex por tv eili ug. Aalbessen roode ’ 0.03i 4 fO.lt,
Witte ’0- per pond; aardappelen ’ o.— ptrkilo, gele
pru men /o.— per kilo. aardbeziên r o.— w ’ ft— pet"
pond; kruisoessen . 0.071 k f o.csjr per pond; morellen
/ o.—; meloenen ’ o.— 4 ; 0.,—, kleine / o.— 4 ’ o.— per
stuk; perziken le soort f 0.20 4 / 0.14, 2e soort f 0.11 4)
; v.—. 3e soort 1 O.LSJ 4 to.— per stuk; pruimen roodt;
i O.- ; aardr.ppelen f 0.16 a / n.— per kilo; bloemkool le
soott ’ 5.— a r IC—, 2e soert / 1.80 4 / 4.50 per 100;
_tv,:.; komkommers groene le soort / 9..— 4 f o.—, 2el
soort / _.90 a . 0.-; witte le soort r 7.80 4 ’ 10.—, 2e'
soort ’ 2.50 4 ' 6.—; roode kool ; —.— 4 / per 100;'
snijboonen 1 0.36 a ’ o.— per 100; andijvie ./ 1.35 4 t ft—per 10.; princesseboonen dubbele / o.— a / o.— per kilo;
groole boonen f 0.10 4 < 0.11 per kilo; peen le soort
1 7.80 4 i iv.-, 2e soort / o.— 4 / o.—, alles per 100
bos; rhabarber i 3.50 4 1 3.7. per 100 kilo; sjalotten T ft—'4 ï o.— per 100 bos; tomaten lesoort ’ 24. - è ’ 26.50, 2e
soort / 18.— 4 / 20.— per 100 pond; uien t 1.55 4 ’ 2Ü5
per 100 bos; doperwten . 0.06 4 f 0.07 J per pond; peulen
f o.— a / o.— per ben; postelein t o.— 4 'J ft— per be»;
zuring / <?.— per ben; asperges witte ’ o.— 4 ’ ft—, blauwe
1 o.— k i o.— per kilo. i

Aardappelen binnenland / O.CB per kilo
Peen „ . 3.50 4 / 5.30 per 100 bofGioote boonen . , 4.75 4 f 6.50 per 100 kil»

AMSTERDAM, 6 Juli.
(Weekoverzicht). Ansjovis. Handel zeer stil; prijzen'

onveranderd.
IJMUIDEN, 6 Juli.

Visch. Heden aangekomen aan den Hijksafslag 12stoom-trawlers, 4 sloepen, 13 loggers. 0 stoombeugers, 0 kotten
en 24 kustvitschers.

De prijzen waren voor Trawlvisch: \
Tarbot . 83.10 4. —, griet f 57.20 k t —.— per50 K.O.groote tong ,'0 93 4 /1.59 midd. tong t 0.65 a .1.18

kleine tong ] 0.30 k t 0.60 per stuk; gr. schol ’ 47J30_L
f 48.-, Midd. schol / 37.404 . 22.—; zetschol/ 16.—i’ 27.—k,eine schol /10.- kt 16—, bot t —.— a f—.— schar f 6.—
k 1 16.-. tongschar H7.50ft * —.- per 50 K.0.; rog f _L— Ia / 12.- per 20 stuks; Wijting . 3.60 k ’ —.—, groot»
roode poon I—.— 4 1 —.—, midd. dito t—.— k t—.—kleine dito/ ILk 123.—,pieterm.poontjes 7 3.80 _ ’ 10.501
pei 50 kilo, gr. schelvisch ; 38.70ft ’ —.—, midd. schelviicti
/ 2860 4 1 —.—, klein middel schelvisch f 9.— & f 28.—--kleine schelvisch r 3.15.4; 7.50 per 50 K.O, kabeliauw; 2.75 a 1 31.20, per stuk, gr.gullen / 24^0 kf—.— per 50
K.ü.. heilbot ’ 1.50 4 1 20.90. leng ; 0.78 it ’ 5,76, kool-
visch j 2.50 k i o.— per stuk: muilen ; —.— k 1 —.—, kl.
gullen / 2.45 4 f—.—, horsemakreel f 5.— k f o.— per
50 kilo, Vleet t 1.80 per stuk.

Beugvisch: Gr. doode Schelv. f 42.60kf —.—, Midd.
’35.804/-.- Kl. midd. dito/28.30 a f-.-, Kleine dito'
/2ö.- ft /-.— alles per 50 kilo

Lev. kabelj. / 0.-4/ 0.-, Ooode dito ’4.16 _ / «.61,
Lev. leng ’ 0— k t 0.-, Doode ditor 2.74 4 ’ 3.20, Kool-
visch rO. - k i o.—, doode Heiibot t 6.08 4 f 3&50 per st!Wijting / -,— k ;-.—, Gullen ; —.— k t -.— per 50
kilo Rog / —.- kf .—, Vleet ’ 0.37Jk f 1.80 per 20 »t.

De heden binnengekomen 12 stoomtrawlers besomden '/ 2000, f 418, .4725 t 8321, f 8370, ’ 8775,f 8862, .890.,:
f 9134, / 91Ü7, / 10566 en / 13010.

Van de trawlende loggers kwamen hedenaan denafslag:
SCH: 177 met ’419, IJM; 211 met i 1009,250 mat

) 285, 28; met ' sO'i. 63 met 1 596, 26. met . 685, KW:
153met f 520, 21 met ; 432, 87 met ’ 394, 28 met t 3*B en
55met / 49. besomming.

ENKHUIZEN, 6 Juli.
Visch. Door 10 vaartuigen werden heden aangevoerd: j31 mnd. binnenschol. Piiis t 3.20 k t 4.— per mand. j
Door 7 vaartuigen 1550pond bot. Prijs ’ 14.05 p. 50 kiio.'FAILLISSEMENTEN.
Failliet verklaard: H. van de Mo os dijk,

sigarenmaker, Eindhoven. Rechter-comm. mr.
Ummels, eur. jhr. mr. G. de Kuyper, Den
Bosch.

Scheepstijdingen.
UMUIDEN, 7 Juli. Wind Oost. Vertrokken: 6

Juli. „Lapwing" st. Londen.
DELFZIJL. Binnen: 5 Juli. „Holsatia", lich-

ter, Herne n. Groningen; „Vertrouwen", Veefts-
ïna, Termunterzijl; „I'Esperance", Toxopeus,
Reidersluis; — 6 Juli. „Helene Russ" st. Hernö-
sand.

Vertrokken: 5 Juli. „Weldaad", v. d. Molen,
Termunterzijl; „Transport", lichter, Emden, om
aldaar balken te laden voor Meihuizen; — 6
Juli. „Emden" st. Emden.

NIEUWE WATERWEG. 7 Juli. Wind N. Bin-
nen: 7'Juli. „Lapwing", st. Amsterdam; »Nor-<
ma", Eefting, Christiania; „Cromer" st Lon-
den; „Heidebloem", Nieveen, Zweden; „Ronan"
st. Londen; „Princess Irma" st. dito;„Cow__e'<
st. dito; „Ousel" st. Liverpool; „Darlington";st.
Plmyouth; „Serula" st. Manchester; „Purfleet
Belle" st. Londen; „Harrogate" st. Plymoutfa.

Vertrokken: 7 Juli. „Lapwing" st. Londen;
„Lochtel" st. dito; „Marylebone" st. dito; „Sea-
mew" st. dito; „Not'ts" st. dito; „Staveley" st
dito; „Jervaulx Abbey" st. Huil; „Kirkham Ab-
bey" st. dito. j

New Yorksche Beurs.
New Tork, 6 Juni

De fondsenmarkt opende in herstel, steefvervolgens op contraminedekkingen, daaldt
daarna onder druk van professionals, steeg
wederom en sloot vast.

Nader wordt nog geseind: De fondsenmwkt'
herstelde zich beslist van de gedeprimeerde.
stemming, welke gisteren heerschte. Nfaar
spoorwegfondsen bestond een betere .vraag,
terwijl oorlogswaarden willig gestemd waren.'
De omzet bedroeg 600.000 shares.

Slotkoersen: «' » I Ju
« jj&

Beleen.on call. 2H—32y.— 3 ErieGen.LienO. 61 M
Wiss.Lond.C.Tr. -476.45 476.45 Kans.C.S.gew., 21 "21

i Parijs zicht 511 H518 H Missouri Pac, 28H __H
Zilver Staven. 78fï 18H N.-V. Central , 87'/, ,flk
4* pet. O. Ver.St. 97. ÜIH North. Pacif. , S-t. JJSKAt.Top. gew. A. 99H 9GH Pennsylvania „ SIH MX
do ao. Pref. , 95H 95., Philad-SRead.. 92*4 -92';,
do.do.4pct. Ph.Aßead.lep, 401.- 'tOH

Mortg. bonds 88 87J» Gr. Norh. pr.A. 102 fißH'
BaltimcSOliioA. 69H 63K Ch.R.I si. <& Pac.
Canad. Pacif. , :58H 158 (cert.)...A. '41
Chic. iSN.-W. . 1071» 1074 South. Railw. , 26 -J5Yi
üenv.&R. Gr.„ 7 6 dito pref 54Vi 54
Erießw.gew. , 2AH 24 do. Paciiic , 32 <91H
ditodolepref., 38 36 Tex. &Pac. g. . 16*' 15>i
IllinoisCentr., 10! 101 Wab. adj, g. A. 11J4 HH
Kans. C.S. pr., 50H 53V_f Am. Car. &f. A. 15H 76
Louisv.&N.v. , 125 121S, Anac. Copp. , 79», ;79Vt
Miss.K.-lTex., 6X 6 Intern. Merc
do.2ehypG.Obig 37* 40 Mar. gew. .. 21H 26H
Mex.Nat.lepr.A 23 f 23 f U. S. Steel pref. 11 1h117*

idem2e pref., 6 f 6 -f Uo.-eMortg.sp.O 104% 104HNort. <SWest. .. 120 120 Am. Tel._i T.g.A. 120., 120*
~ 4pctc..bonds 124 W \2iH Erie 2epref.. 28H 2t

N.-Y.ünt._iW.A. 22, 23 Am. B. Sug. g. A. 91 91KUnion Pacif. , 133*4 !32*i Am. Can.gew. A. 18J_ A&Hdito 4 pCt.bonas 61H 91 H Am. Hide a. L. . 61 61
Wan.Aoj.pre.f.A. 48-, 48J» Am.Teleph.__T.
Int. At.Mar. pr. 84?£ BUi 4pct.Conv. O. 91 f» 1

-'teel C. g.A. 126J» 126 . Centr.Leath.g.A. 93 «3*Wissel!..6od.z. 472.- 472—Int. Merc. Mar.
Berlijn , nom. nom. 4 H pet O. 91 90Jf .

At. Top. 4pCt. Inrerc.Rubb.g.A. 11 11
Conv. Oonds 101 101 Interb. Metr. ,' 91/. 8«Ches. .iühio A 58*»' 59 dito pref.. 5414 SÏX

CniclWilwau'*., 6TH 6_ Pittsb.Coal. g. _ 52fc 53
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