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Penningen 1897—1898.

1897. 20 juni—-7 September.
Bekroningsmedalje der Tentoonstelling
te Dordrecht.
Vz. Links de kunstnijverheid voorgesteld
door een op een voetstuk gezeten vrouw met
palet in de linkerhand, de rechter met penseel
rustend op een schild, waarop hamer en nijptang, welk schild op een deze groep omgevende lauwertak rust; rechts op den achtergrond gezicht op Dordrecht van de rivierzijde,
een schip ligt voor anker; daarboven lint,
waarop ingeslagen: 1897
Omschrift op matten rand:
# DORDRECHT*
NAT.

Kz.

TENTOONSTELLING

Glad

palmtak.

V A K

EN
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246
Brons, gr. 42^ m.M. door j . A . A . Gerritsen te Amsterdam. Coll. Z.
Ontworpen door W . Stok Jr., architekt te
Dordrecht en afgebeeld in de
Wereldkroniek
van 31 Juli 1897 n°. 18.
1898.

19 Juni.

Tienjarig bestaan der fanfare „Weldoen door
Vermaak" te Zeeuwsche Clinge.
Vz. = Inhuldigingspenning n°. 22.
Kz.
Cirkel omgeven door lauwertakken,
vaandels, muziekboek en instrumenten, daarbinnen omschrift:
• WELDOEN

DOOR

ZEEUWSCHE

Opschrift:

'

VERMAAK

•

CLINGE

~~
FESTIVAL
19

JUNI

1888 • 1898
Zilver verguld, groot 52 m.M. aan 28 m.M.
hoog gekrootid ornament met ring.
Coll. Zeeuwsch Genootschap.
Door Ed. Grielens te Antwerpen.
1898.

22, 23 Juni.

Vee-, landbouw- en Nijverheidstentoonstelling
te Musselkanaal.
Vz.

Opschrift:

24/

TENTOONSTELLING
MUSSELK ANAAL

1898 —
Kz.
Glad veld, omgeven
van lauwerbladen.

door

een krans

Zilver, groot 28^ m.M. door J. F. H. Bouchette te Arnhem. Coll. Z.
D e tentoonstelling werd den 22 Juni 1898
geopend door den eere-voorzitter J. H. Reijnders, burgemeester van Onstwedde.
Behalve muziekuitvoeringen, kermesse d'été
en oplating van luchtballons werd een harddraverij en wielerwedstrijd gehouden.
D e namen der personen, die bekroningspenningen uitloofden, zijn vermeld op blz. 5 van
den feestwijzer.
1898.

10 Oktober.

G. Salomonson Hz. 25 jaar Direkteur der
Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal.
Vz. Afbeelding van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal in rechthoek, daarop rust
onder links een door den rand gedeeltelijk
afgesneden, gedeeltelijk niet ontrolde afbeelding van de Stoombleekerij te Nijverdal, alles
links rustende op een eikentak.
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Opschrift b o v e n :

JVONINKLIJKE
S t o o m w e v e r ij

onder:

te
JNT ij v e r d a 1

het geheel omgeven door rijk versierden rand.
Kz.

Omschrift:

C O M M I S S A R I S S E N A A N G. S A L O M O N S O N H5Ü D I R E C T E U R
* 1872—1897 *
In het veld, omgeven door een zwaren eikenen lauwerkrans, boven gescheiden door een
groote zespuntige ster: het gekroonde Nederlandsche wapen met schildhouders en wapenspreuk, daarboven in boog: K O N I N K L I J K E S T O O M W E V E R I J T E NijvERDAL, daaronder: T E A L M E L O
het geheel omgeven door parelrand.
Brons, groot 99 m.M.
Vervaardigd door J. A .
Amsterdam.

A.

Gerritsen

te

De stoomweverij te Nijverdal, de eerste van
dien aard in Twente, werd in 1852 gesticht
door de heeren G. en H. Salomonson; de
jubilaris, zoon van laatstgemelden, werd in
1857 lid der firma; later in de te Almeloo
gevestigde naamlooze vennootschap, „de K o ninklijke Stoomweverij te Nijverdal" veranderd. Deze weverij is de grootste in ons land,
met + 1400 arbeiders en 2600 weefstoelen, de
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bleekerij is geheel voor eigen gebruik ter
bleeking van de in de weverij vervaardigde
katoenen stoffen. Aan de fabriek is verbonden
een fröbelschool, school voor lager onderwijs
(beide kosteloos), schaftlokaal, wandelpark, enz.
Het feest werd gevierd in Juli 1897, de penning werd aangeboden 10 Oktober 1898.
1898.
Draagpenning van den Oranjebond
„Vaderland en Oranje."
Vz. Het sierlijke monogram V E O , omgeven
door een parelrand.
Kz.
rand.

Glad

veld, omgeven

door een parel-

W i t metaal, met oog en ring, groot 1 9 ! m.M.,
aan oranjelint, door J. A . A . Gerritsen te A m sterdam. Coll. Z.
D e bond stelt zich ten doel liefde aan te
kweeken voor Nederland, zijn volk en zijn
taal ook buiten de grenzen en voor het Huis van
Oranje. Onder de „getrouw in acht te nemen"
zaken, zijn die sub 7 en 8 in de statuten genoemd
bepaald merkwaardig; behalve liefde voor
nederland, het zuiver spreken en schrijven der
nederlandsche taal, het voorstaan der belangen
van het huis van Oranje, het bestrijden van het
streven der socialisten, het beminnen van H. M .
16

25ó
de Koningin, Haar moeder en a. s. gemaal,
het dragen van bovenbeschreven penning en
uitsteken der vlag op vaderlandsche en oranjefeesten, is men verplicht bij het ontmoeten
der leden van het Kon. huis de meest hartelijke vreugde te betoonen en hen niet met
open mond aan te staren, de vrouwen moeten
eerbiedig buigen, de mannen met hunne hoofddeksels zwaaien en nimmer „hoera!" roepen,
hetgeen „slaat dood" beteekent.
Het bestuur bestaat uit vier dames.
Alp

hen,

Mei 1899.
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ZwiERZINA.

