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Eerste Blad.
Prasieten.

naam
Iv de dierenwereld geeft men
op
leven
of in
aan zekere kleine wezens, die
zich
van
hen
dieren,
het lichaam van grootere
ontleenen,
aan
deze
bestaan
voeden geheel hun
hun afgedwongen gastvrijheid zich
niet in het aanzijn zouden kunnen houden.
lets dergelijks vinden we bij de planten, van
welke onderscheiden soorten op gelijke wijze
ten koste vau andere zich ontwikkelen.
Maar ook in de menschemnaatschappij is
het parasitisme geen onbekend verschijnsel.
Aan een zoölogische of botanische studie zullen
we ons niet wagen; we wenschen ons, heel
bescheiden, te bepalen bij onze eigen natuurgenooten. In beschouwingen over deze zaak
bij planten en dieren spreken de geleerden,
tusschen
om de verhouding aan te duiden
der paréén
voor
slechts
de twee die op een
in aanelkander
met
wijze
voordeelige
tijen
bij de
gast;
en
.gastheer
van
komen,
raking
huiselijke
en
vriendmenschen zou men die
geschikt kunnen
schappelijke termen minder lichamelijke
aandeze
een
bij
bezigen. Ook is
kenmerk.
gewone
raking niet het
Napoleon I werd eens voortdurend lastig
om een betrekking
Bevallen met aanzoeken
daarop aanspraak
die
meende
iemand,
door
verdiensten
en bezijn
te hebben, ofschoon
nulpunt
bij
het
stonden.
kwaamheden heel dicht man, „ik moet
toch
„Maar Sire," klaagde de
noodzakelijkheid
de
ik
zie
Daar
leven'"
de keizer.
niet van in," antwoordde
meer waarheid,
gezegde
losse
Er liet in dat
erkennen.
De gronddan men bijna zou durven
menschen
en dingen
slag van het bestaan van
hebben we geen
eigenlnk
is de nuttigheid;
het niet verdienen
recht op het leven, als we maatschappij
der
tot
leden
De band die de
is een aaneenbijeenhoudt
een groot geheel
diensten
schakeling van wederzijdsche
hebben m,sOennenschen in de wildernis
helpen,
goed en
zoo
schien zichzelf kunnen
zoodra
er ook
maar
ging,
zoo kwaad als het
bestond
van
samenidéé
maar het geringste
onderlinge verphehwerking, kwamen er ook „maatschap Het
tingen, betrekkingen van
bestaan van den een werd voor den ander een
dien
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noodzakelijkheid.

lemand '-<''« o__ 'If luilp
doch er voor bedank,
genieten,
wil
van anderen
v ui- -iT.nn

mouw te steken ; wel
zelf de handen uit dezich
terugtrekt als het
wil ontvangen, doch
dan
zal
het niet kwalijk
aankomt,
op geven
als
zoon
liefhebber
worden,
genomen kunnen
Hij houdt
wordt
kring
gesloten.
buiten den
van
bepalingen
ongeschreven
de
zich niet aan
Rousseau
contrat
„le
Jacques
hetgeen Jean
feocial" heeft genoemd. Hij vindt er geen be-
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zwaar in te leven op kosten van anderen, en
behoort gerangschikt te worden onder de parasieten.
Want we kunnen geen stap doen, zonder
van de diensten van honderden en duizenden
gebruik te maken; elk voorwerp dat wij aanraken is het product hunner werkzaamheid.
Ook het voorgeslacht heeft voor ons gearbeid,
in de verwachting, dat wij daarmede zouden
voortgaan, om de door ons aanvaarde nalatenschap vermeerderd en verbeterd over te
,ira ,Ton aan de generaties die na ons zullen
komen en die aan dezelfde verplichtingen
hebben te voldoen.
dat hij ook niet cte.
Wie niet werkt
Wie niet werkt, is zijn plekje niet waard.
we
Met de toepassing van dezen regel zijn
ruimte
geen
consequent,
dat
er
zóó
echter niet
zijn van eenige billijke uitzonderingen.
Z( ,u
Onlangs lazen wij in een Fransch tijdschrift
van een volksstam in hel hooge Noorden, waar
die tot werken
het «■ebruik bestaat de oudjes,
in staat zijn, dood te maken; dat
geschiedt in een gezellige
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niet°mcer

familiebijeenkomst.

e.genschap, dat zij snel vermeerderen, en in
de middeleeuwen, ook later nog, was de talrnkheid van vagebonden een ernstig gevaar,
waartegen men zich slechts kan beveiligen door
aan hun eischen toe te geven. Het ma* als een
groote vooruitgang der
beschaving worden aangemerkt, dat het nu lang niet zoo erg meer gesteld is ; althans in onze eeuw en inzonderheid
in ons land is de
bedelarij sterk verminderd,
zoodat we gaan denken over de kans, om haar
geheel den kop in t e
drukken. Met een ovcrmaclitigen vijand transigeert men; krimpt zijn
macht in, dan kunnen we beraadslagen of het
niet mogelijk is, hem meester te worden.
Twee middelenkunnen daartoe tegelijkertijd
worden aangewend. Het eene is verbetering
van de armenzorg, die de hulp, aan ongelukkigen te verleenen, onder verstandige leiding
plaatst. Dat is een van de groote maatschappelijke vraagstukken van onzen tijd, waarmede
ernstige mannen en vrouwen zich voortdurend
bezighouden, en tot welker oplossing in meerdere mate dan tot dusver geschiedde, de steun
van het staatsgezag zal worden ingeroepen. Al
bereiken wij daarmede niet dadelijk een
idealen toestand,
al is het te voorzien dat
nog veel strijd noodig zal wezen eer we uitgepraat zijn over het beste en doelmatigste stelsel,
stap voor stap komen we toch verder.
Het is een moeielijke weg : te hart loopen doet
gevaar voor struikelen ontstaan.
En dan zijn we ook volkomen in ons recht,
met nadruk aan le dringen op de toepassing van
het tweede middel,
onverbiddelijke afwijzing van elke soort van bedelarij. Wees maar
eens schijnbaar hard tegenover de beroepsjammerklachten ; die
hardheid is nuttig en
noodig. Wij moeten ons de parasieten van het
lijf schudden, het kan niet anders ; het is een
maatschappelijk belang t 0 zorgen, dat zij nergens terecht kunnen. Verwijs den bedelaar naar
het bureau van politie, ais hij vreemdeling is ;
daar zal gezorgd worden dat hij niet van honger
sterft en naar zijn woonplaats wordt teruggevoerd, waar hij het best
kan worden.
Als gij dat steeds doet, geholpen ooit van af
te wijken, zult gij bij zonder er dames van
de heeren en
het güde m zulk een
hlaadje komen, dat
slecht
zij zich niet meer verwaardigen u met een
bezoek te vereeren. Eu
kleine negotie
betreft, zulke handelsl uiWat de we 00kbest
klmnen
missen, en zij zullen hun diensten niet meer
als zi J we_^ da'^.;i ze in geen geval
Er wordt gezegd dal wij zoodoende ons blootstellen aan de kans, wezenlijk ongelukkigen
ongetroost at te wijzen. Als wij ieder geval in
bijzonderheden konden nagaan, als wij konden weten, welk gebruik gemaakt wordt van
de bijeengescharrelde gaven, die vrees zou
grootendeels verdwijnen. Water van overblijft
moet ons een spoorslag zijn, om weldadigheid
uit te oefenen op de ruimst mogelijke schaal,
maar op een wijze, die het gezond verstand
Doch nu de echte parasieten. Wij zullen
niet in het aangezicht slaat.
hen even laten verschijnen, niet om ze, op
De tweede klasse onzer parasieten wordt
den ouderwetschen trant, vogelvrij te vergevormd door de achtbare leden van het
klaren; we zouden hen liever op een andere
beruchte gilde, bekend onder den naam van
manier onschadelijk maken, door ze te noodanders gezegd defles„de zwarte bende,"
zaken, als gewone menschen aan den kost te schentrekkers. Men beweert dat het iv Nederkomen.
land sterk is vertegenwoordigd, en onder de
Laten we ze verdeelen in drie klassen, naar buitenlanders vele dupes maakt; het is zoo
en
de eischen eener wetenschappelijke methode. erg, dat er wettelijke maatregelen worden
Tot de eerste, van onderop gerekend, begevraagd om dit kwaad tegen te gaan. Tot nog
hooren de bedelaars, de landloopers, en vertoe wachten we op een duidelijke omschrijving
der degenen die slechts in schijn een nutteloos van hetgeen men eigenlijk van de Regeering
bedrijf uitoefenen, bij voorkeur de welbekende
verlangt; de klagers zijn het daarover lang niet
soort van kleinhandel.
Inmiddels beproeve men zijn eigen
De overlast, dien zij veroorzaken, is door eens.
wapens. Zeer veel handelaars, tuk op nering,
alle eeuwen heen een voortdurende reden van zijn veel
te goed van vertrouwen, en datgaat
klachten geweest, en boekdeelen zouden volniet in zaken. Men moet niet schroomen,
geschreven kunnen worden met de eenvoudige
behoorlijke waarborgen van soliditeit te
vermelding van de maatregelen.van overheidseischen, alvorens crediet te verleenen. Al
wege genomen, om hun aanwas tegen te gaan stelt
men zich bloot aan het gevaar, door dien
en hun brutaliteit te beperken. Parasieten
eisch soms een bona-fide-afnemer le ontstemook in de hierboven genoemde rijken der
men,
dat komt wel terecht; als deze een
organische schepping
bijzondere
hebben deze
fatsoenlijk man is, die zich de moeite geeft
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hart zou breken, maar niet het
o-evoel van medelijden kwam bij hentoen hij bleef zwijgen, waagde
op
om hem aan te zien
Alice het eindelijk
van
de
booze uitdrukking
en schrikte
Zijn
blik
scheen haar te
«"elaat.
zijn
van
vernietigen. Kon dat die Èdmund zijn, die
Zij boog het
zoo vurig had liefgehad?
stroomde
de tranen
opnieuw
hoofd en
gedaan? vroeg hij
toon. Gij
■~a,?-?
„„
zawen, aerekten vroegeren
eindelijk op rnAiten,
t.
dusbespieo
=
hebt mij
medegeen
aanbidder
Bpioneer
nomen om mij te
u berQu>
zinnig, Alice, en waaiacnu-,
wen!
i—nor en tegelijk
Zij uitte een wilden
en
wierp hij de courant neer
gelaat
zunrr»
haar;
«* ■*
één sprong voor
was tot oen honenden grijnsiacn
ken. Hce jammer datik u niet nie
aiuj
heb laten trouwen, hij is nog ei"de
op
gij
liefd op u, zoowel als
-«
liefde roest niet! Mag ik vragen *«***}
en mijnheer Dalbert van plan zijt
_. f .„iid
avond heen te gaan ?
Zij zag hem vol ontzetting met
opengesperde oogen aan. Hoeduriu
mund het wagen, haar zoo te
_■
*t Was haar niet mogelijk een enüei yv
te uiten, en de uitdrukking van
nfien
steld gelaat trof zelfs haar opgewou"
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wat is er'
woorden waren tot een
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diepe
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De samenzwering wordt waarlijk hoé an'
ger hoe uitgebreider! Waar sde uame
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dame?.'
vroeg hij den bediende.
salon,
mijnheer
In het
de graaf
Goed, zeg haar dat we
aanstonds
komen zullen.
Met een nieuwe buiging verliet de bediende het vertrek, en op zachten
vervolgde de graaf tot zijn vrouw: toon
Ga
naar uw kamer, Alice, en probeer wat tot
u zelf te komen, want gij ziet er uit als
een Hik, men zou minstens denken dat ik
u geslagen had. Leg wat rood op
in ieder geval, dat Fernande
Förster met
haar scherpe blikken uw
doodbidderso-e"uers_e-zicht met opmerkt.
En daarmedeverdween hij en o-in-o-naa
het salon om de bezoekster te
ont"B m
edG hi* eeQ
vroollik en onverschil-
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en met goedvinden van al de bij de zaak betrokken partijen.Nog practischer ideeën schijnt
men er in zeker gedeelte van den ludischen
archipel op nagehouden te hebben; VanRees
vertelt in zijn „Herinneringen van een Indisch officier" van een inlandsch soldaat, die
verlof vroeg om naar huis te gaan, dewijl
zijn grootvader opgegeten moest worden, en
dat festijn wilde hij gaarne met zijn tegenwoordigheid opluisteren. De aanvraag, op
zoo deugdelijke gronden gedaan, kon moeielijk
met een weigering beantwoord worden.
Zóó ver drijven wjj onzen afkeer van het
parasitisme niet. Wij erkennen de rechten
dergenen, die gewerkt hebben en geven aan
het „otium cum dignitate" niet denzelfden
vorm als de rasgenooten van bedoelden bruinen krijgsman. Wie zijn arbeidskracht heeft
geleend tot aan de eischen, door het maatschappelijk belang gesteld, is quitte, en verdient zijn overige levensdagen van de hulp
zijner medemenschen gebruik te maken zonder
dat hij daarvoor eenigen wederdienst heeft
te presteeren. Dit is zoo waar, dat een regeling, die allen de gelegenheid opent in
den avond des levens rustig in eigen onderhoud te voorzien, een maatschappelijk ideaal
mag heeten, dat wij langs onderscheiden
wegen en door verschillende middelen zoeken
te bereiken.
Ook onthouden wij ons van een onderzoek
naar de bestaansnoodzakelijkheid van zoovele
ongelukkigen, wien de vermogens ontbreken
om aan den gezamenlijken arbeid deel te
nemen. Zij zijn nu eenmaal in de wereld
gekomen, zonder daarop te hebben aangedrongen, en dat zij niet mee kunnen, is niet
hun schuld. Zij zouden wel anders willen.
En daarom hebben wij gezegd : Komaan, laten
wij ieder een klein beetje meer doen, dan
zijn die stumperds ook geholpen. We zullen
het er maar voor houden, dat voor hen de
wet van het verband tusschen werken en
eten niet is geschreven.
Eindelijk nog maken wij een uitzondering
voor degenen, die door bijzondere omstandigheden in het bezit zijn geraakt van zooveel
vruchten van vroegeren opgespaarden arbeid,
dat zij daar gemakkelijk op kunnen teren.
Die vruchten, het kapitaal, worden gewoonlijk
in bruikleen gegeven in den vorm van middelen voor nieuwen arbeid,
dus ook een
soort van medewerking, die niet gemist kan
worden. Als er bil a*-1^ 1"»°""^ '--"
_cr ö i, _„«. uij _.n met zal meedoen, maar zorg
dragen dat de twee anderen gemakkelijker en
meer kunnen verrichten dan zij met hun
drieën zouden doen als het arbeidsmiddel niet
werd verstrekt, dan is die derde man geenszins een nuttelooze broodeter, dewijl zijn
tusschenkomst in niet geringe mate bijdraagt
om het gemeenschappelijk welzijn te verhoogen.

gaar,

VERSTOOTEN.
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maakte,
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ster, en

stond Fernande bij het ven-

èdmund stak haar hartelijk beide
handen toe. Welk een verrassing! Wij
wisten dat gij zoudt komen, maar wo

wachtten u niet zoo
nande. Wanneer zijt

spoedig, beste Fergij aangekomen en

waar logeert ge ?
~- Wij zijn gisteravond aangekomen

en logeeren in den FaubourgSaint-Honoré
naast het hotel van het Engelsche gezantschap, en met mijn gewone haast en mijn
gewone onverschilligheid voor alle vorom u misscmen
men, waagde ik het er op,
nog te bed te vinden en ging terstond
na het ontbijt op weg. Gelukkig zie ik
echter, dat ge al uit de veeren zijt. Maar
eerst, waar is Alice?
._.,
Alice komt aanstonds. Wat ziet gi]
er goed uit, Fernande! zeide hij, terwijl een
lichte toon van spijt niet in zijn woorden te miskennen viel, verliefd zijn moet
bepaald mooier maken!
Moet mooier maken! lachte zij. Weet
go dat niet bij ondervinding? Maar ik
kan u het compliment terug geven, gij
ziet er zeer goed uit, maar dat is natuurlijk ook, ge zijt nog in de wittebroodsweken en ziet de geheele wereld in een
rooskleurig licht.
Is Gorofsky ook hier? vroeg hij, om
een ander onderwerp op het tapijt te brengen. Ik behoef natuurlijk niet te vragen
hoe het met hem gaat.
O, neen was het met een lichten blos
gegeven antwoord, dat kunt ge spoedig
zelf zien.
Ge komt zeker spoedig eens kijken?
Maar wat blijft Alice lang weg, zij zal
toch om mij geen bijzonder toilet behoeven te maken?
Noen, neen, ze zal wel aanstonds komen, zij heeft hoofdpijn en haar maag is
wat in de war. Apropos, Theo Dalbertt
is hier en logeert ook in dit hotel, dus
is een echte lamiliereunio zooals gij ziet.
Wat, Is Theo ook hier? Die beste,
goede Theo ! Wat ben ik daarblijde om!
En wanneer is hij gekomen, ook gisteravond ? 't Schijnt wel, dat allen afgesproken hebben om elkander in Parijs te ont-
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moeten.
Ah! daar is Alicel
Alice had gedaan wat zij kon, om er
minder ontdaan uit te.zien. Zij had haar
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eventjes na to donken vóór hij kwaad wordt,
dan zal hij het goed recht van den koopman
erkennen, en het zelfs in liem waai doeren,
dat hij niet in elk lokaas bijt. Wat ons
wij zouden liever niet te doen hebben met
een handelsman, onnoozel genoeg om er telkens
„in te vliegen" ; het gemis van nauwgezetheid,
waarvan hij de dupe wordt, pleit zeker niet
voor zijn degelijkheid.
De ilesscheiitrekkerij zal verdwijnen, als de
kooplui de handen ineenslaan om haar het
voedsel te weigeren.
De gevaarlijkste soort van maatschappelijke
parasieten hebben v/ij voor het laatst bewaard ;
het zijn de oplichters met beschaafde manieren, die met een zeldzame listigheid gold
weten los te kloppen. Nog dezer dagen kwam
bij een Waalsch predikant van onze kennis
een jonge man, met een net voorkomen, zich
aanmelden als de zoon van een geachte familie
in Frankrijk; naar zijn vaderland willende
terugkeeren, had hij reisgeld noodig, dat hij
ter leen vroeg. Zijn mededeelingen omtrent
die bij den leeraar bekende familie klopten
volkomen met de werkelijkheid, en het verhaal dat hij deed van zijn wederwaardigheden
had allen schijn van waarheid. Hij zou inmiddelszijn vader kennis geven van zijn aanstaande
komst; in tegenwoordigheid van den predikant
schreef hij een brief, in onberispelijkFransch.
En toen ten slotte deze, na hem het geld
gegeven te hebben, er nog even op wees dat
zoo het bleek, dat hij niet was degeen voor
wien hij zich uitgaf, hij dan oorzaak zou zijn
dat latere aanzoeken van hulpbehoevenden
zouden worden afgewezen,
toen legde hij
som op
gebaar,
ontvangen
met een nobel
de
tafel, zeggende: „Mijnheer, als or bij u nog
een zweem van wantrouwen is overgebleven,
dan heb ik liever dat gij mij niet helpt"
en meteen maakte hij een beweging om do
kamer te verlaten. Dit meesterstuk van onbeschaamdheid besliste ten voordeele van den
vrager,
hij kreeg zijn geld,
en de predikant kwam eerst een paar dagen later aan de
weet, dat hij was opgelicht.
Dat is één staaltje,
uit honderden, en
men moet erkennen, dat tal van personen er
veel gemakkelijker zijn ingeloopen ; ja. er is
reden om zicli te verhazen over veler lichtgeloovigheid.Daartegen te waarschuwen is plicht;
als de eerlijke lieden niet slimmer zijn dan
de gauwdieven, wordsn de laatsten als het
het is aidoonde: leen nooit gei'd aan .hlit'kctiden, ouder welk voorwendsel ook. Stel u liever
bloot aan de kans, een verwachte winst te
moeten missen ; het algemeen belang, en ook
uw eigen, eischen dat gij de voorzichtigheid
betracht. Er is bijna niemand, die niet weet
te vertellen van onderscheiden gelegenheden,
waarbij hij is beetgenomen. Welnu, laat dat
voortaan uit zijn. Het maatschappelijk parasitisme moet met kracht worden aangepakt,
want het heeft een taai leven. Het te bestrijden
is ieders plicht.
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Het afgetreden Ministerie!
Bij het scheiden der markt brengt de Nederlander (anti-revolutionair) een eeresaluut aan het afgetreden Kabinet, want, zegt
het blad: het afgetreden Kabinet heeft over
't algemeen gesproken, zijn moeielijke taak
op loffelijke wijze volbracht.
Het zijn inderdaad „vele en gewichtige
diensten", die de moesten hunner aan H.M. en
aan het land hebben bewezen.
Op"etreden onder zeer moeielijke politieke
omstandigheden, met een oppositie tegenover
zich wier felheid door den loop des tijds
weinig verminderde, steunende op een meerderheid, welke eigenlijk geen meerderheid
was heeft liet Kabinet de „beperkte taak", die
het 'zichzelf gesteld had en die gelukkigruimer
was dan sommige opponenten op „constitu-

deed schijnen, maar den ïaad, zich te blanblanketsel scheen
van den booze toe.
haar een
Ben glans van vreugde verspreidde zich
over haar lief gezichtje toen zij zich
haastte om Fernande te omhelzen.
Mijn lieve gravin Darokzy! Mijn lieve
kleine Alice.
Maar plotseling hield Fernande op, en
haar van Alice naar Èdmund dwalende
blik bewees, dat zij voelde, dat er
iets gebeurd moest zijn. Zij werd er
door getroffen, maar gaf zich geen
moeite dat te verbergen. Ook Èdmund
trok een pijnlijk gezicht. Was Alice
dan zoo veranderd, dat iemand dat op
het eerste gezicht merken kon? Zijn zelfzuchtige domme woede kwam weer boven.
Zijt gij ziek geweest? vroeg Fernande
bezorgd, Gij ziet er zoo slecht uit.
Ik zeide u immers al. dat zij hoofdpijn
heeft, anders niets, viel Èdmund haar boos
in derede.Spreek toch een woord.zwijgende Alice, en stel juffrouwFörster gerust!
Ik ben heel wel, dank u, zeide Alice
met de grootste inspanning om haarwoorden niet al te droevig te doen klinken.
Toen zette zij zich iv een stoel met haar
gelaat van het licht afgewend, en terwijl
leunde,
zii haar hoofd tegen de kussensziekelijk
kinderlijk
en
klein,
zag zij er zoo
uit, dat Fernande met Innig medelijden
voor haar, en met instinctmatigen toorn
tegen hem bezield werd. Zij wist niet wat
er gebeurd was, maar voelde, dat hij iet 3
misdaan moest hebben. Dat arme kind!
Zij was een schaduw van vroeger en zag
er ellendig uit. Niemand was meer op zijn.
gemak, aller houding was gedwongen en
te vergeefsbeproefde Èdmund een gewoon
praatje op het tapijt te brengen. Eindelijk
stond hij op, zag op zijn horloge en wendde een afspraak voor om weg te kunnen

—

—
—
—

Het

nieuwe

-

Ministerie!

Het Vaderland (liberaal) zegt dat het
antwoord op de vraag „of de oplossing gevonden is, die het best met de belangen van
land en volk strookt," vrij bevredigend mag
luiden:
Gelijk wij meer dan een 3hebben betoogd,
was een Ministerie uit de beide fractien der
liberale partij, met het overwicht naar geavanceerde zijde, een politieke noodzakelijkheid geworden. Stond dit eenmaal vast, dan
mocht worden aangenomen, dat de heer Pier.
son, die een eerste plaats heeft ingenomen,
onder de ontwerpers vau het manifest der 83,
de geschikte man was om de noodzakelijke
combinatie tot stand te brengen.
De keuze van de heeren Borgesius, Lely en
Cremer drukt den bepaalden stempel op het
Kabinet. Die keus beteekent de sociale hervormingspolitiek in Nederland en een politiek
van beslisten vooruitgang ook in Indi<s. Op
deze mannen mogen terecht hooge verwachtingen worden gebouwd. De naam van den
heer Eorgesius is onafscheidelijk verhouden
aan de politiek van den vooruitgang, en hem,
die feitelijk in de Kamersinds jarende leider
was der geavanceerde fractie, komt zeker een
leidende plaats toe aan de groene tafel.
De beer Cremer. die door helderen blik en
tieve ervaring »i_s ««^'""h
aan „
door omvangrijke studie beeft goedgemaakt,
is juist de man. om de hervormingsdenkbeelden op koloniaal gebied in tastbare daden om

Elek wat wils,

opgevolgd,
ketten.nietuitvinding

-

«JX?

Vragen van den dag.

rooskleurig verwit morgentoilet met eeniets
minder bleek
wisseld, dat haar gelaat

*

tioneele" gronden verlangden, met laaie volharding en bewonderenswaardige geestkracht
volbracht.
Het blad wijst op de kiesrechtuitbreiding,
de herziening van het personeel, de regeling
der geraeecte-financiën. de instelling dei- Kamers vau Arbeid,
die daar slaan als zoovele monumenten van de werkkracht en het
beleid van liet afgetreden Kabinet, uitstekende
tusschen al het overige dat (vooral ook door
den minister van financiën) in deze periode tot
oplossing werd gebracht.
Dlt
,<r.rkennen yoegt thans den tegenstan1
der
al blijven wij betreuren de wijze, waarop
met name minister Van Houten
nu en dan
net geloovige deel onzer
natie
heeft
bedroefd
wij denken bij dit laatste
inzonderheid aaa
ac quaestie der middernachtzending
te Leenwarden en aan de onderwijsposten op de b»
grooting van 1890.
d ," I?romier aangaat
ofschoon zijn
werkzaamheden,
door den aard van zijn departement, minder aan het licht kwamen
wij Dwepen een groot deel
van het welslagen
der laak, die zijn Kabinet zich
en van
de wijze gematigdheid, die het stelde, in
acht
veelal
nam ~p zlJtle rcke - illg. te nioet ea stellen,
en
wtj betreuren dat, nu een
nieuw
liberaal
Kabinet optreedt, de hoer Röell daarin gemist

betreft!

—

sión nurl.è

te zetten.

Een wel wat overmatig sterk contrast met
dit vooruitstrevend gezelschap maakt de heer
De Beaufort, als minister van buitenlandsche
zaken.
Waar aan de oud-liberalen een zeer bescheiden plaats werd ingeruimd, daar is er althans
voor gezorgd, dat een persoon gewonnen is,
die zeer en évidence komt, die zich steeds
als de meest principieele drager der oud-liberale beginselen heeft doen kennen. Dat zoodoende de portefeuille van buitenlandsche zaken komt aan een man van zooveel tact en
zooveel kennis, als de heer De Beaufort, Jeen
geboren diplomaat, met het internationale
recht en de internationale verhoudingen bijzonder vertrouwd, is uit 't oogpunt der behartiging van onze buitenlandsche betrekkingen op zichzelf een voordeel.
Toch zal menigeen zich met eenige bezorgdheid afvragen, of hartelijke samenwerking voor
eenzelfde programma bij zoo heterogene elementen op den duur mogelijk is.
Het nieuwe ministerie schijnt ons een krachtig Kabinet van bezadigde, vooruitstrevende
mannen van karakter, die weten wat ze willen
en uitermate geschikt zijn om de groote volksbelang":! te behartigen en le bevorderen, zegt
het Handelsblad (liberaal).

**

De Arnhems che Ct. (liberaal) zegt:
Wij hebben thans een Ministerie uit de
komen, met de woorden:

—

Ik weet best,
dat Alice en gij er naar verlangt met elkander te kunnen babbelen, en daarvoor
ben ik maar in den weg. Ik zeg u echter
vooruit, Fernande, dat ge van Alice weinig
te weten zult komen, want gravin Darokzy is het met het oude spreekwoord
eens,dat spreken zilver en zwijgen goudis.
Zult gij thuis zijn, Èdmund, als uw
moeder en Eduard hier komen, vroeg
Fernande koel,
Mocht dat niet het geval zijn, dan
heb ik in opdracht u beiden uit te noodigen om te komen dineeren!
Het spijt mij, antwoordde Èdmund,
maar we moeten naar een diner bij den
gezant, als Alice's hoofdpijn het ten minste toelaat, anders ga ik er alleen heen,
Alice houdt volstrekt niet van groote gezelschappen en gaat bijna nergens heen.
Ik dacht, dat al dat uitgaan en nachtbraken hier, haar zoo aangepakt hadden.
Èdmund lachte even, en vertrok met
een dreigenden blik op zijn vrouw, die
zooveel moest beteekenen als: „Klaag
eens als gij durft." Maar die voorzorg was
overbodig, want Alice dacht er zelfs niet
aan zich over hem te beklagen tegen wien
ook. Zij leunde zonder te spreken met
gevouwen handen achterover in haar
stoel, terwijl het gedruisch van het bezige
loven op den boulevard daar buiten naar
binnendrong, en een vriendelijke zonnestraal het vertrek verhelderde.
Wat zijt gij mager geworden, begon
Fernande eindelijk, 't schijnt dat het leven te Parijs u aangrijpt. We moeten Èdmund zien te overreden, dat hij met u
mede naar huis gaat.
In haar oogen kwam een vroolijk licht,
de bleeke wangen werden iets hooger geO,
kleurd en diep ademhalend zeide zij:
als hij dat doen wilde! Fernande nam haar
scherp op.—Zijt gij dus niet graag inParij_f
■ ,
Ik hier gaarne zijn? Ik haat het!

—

—

—

—

—

—

■

parlementaire minderheid, voor zeven achtsten homogeen en één van richting, waarin
alleen de minister van buitenl. zaken, als

Saul onder de profeten, een zonderlingen
indruk maakt. Wij weten niet welke overwegingen van hooge, politieke wijsheid den
Kabinetsformeerder hebben aangespoord om
eene portefeuille aan te bieden aan den heer
De Beaufort, noch dezen laatste om de aangeboden portefeuille aan te nemen; dit is
echter zeker, dat de minister van buitenlandsche zaken, die in een Kabinet van oud-liberalen een sieraad kon zijn, voor de thans opgetreden combinatie slechts een element van
gevaar en fiasco vormt, omdat zijn naam de
eenheid van samenstelling, het politiek or anisme verbreekt.
De nieuwe Regeering heeft een moeielijke
taak. Overleg, gematigdheid en degelijkheid
harer maatregelen en wetsontwerpen moeten
haar de noodzakelijke kracht tot regeeren
geven, welke in gewone omstandigheden aan
den steun eener homogene, wél aaneengesloten
regeeringspartij wordt ontleend.

Cremer een moeielijk te vervangen kracht was,
is deze benoeming een zwaar verlies. Wij
herinneren er slechts aan dat de heer Cremer
president-commissaris was van de „Dcli Spoorweg-Mij.", president van den raad van bestuur
der .Kon. Paketvaart-Mij.", commissaris van
de „Deli-Mij.", de „Medan Tabak Mij." en de
„Senembah-Mij.", directeur van de „Nederl.
Indische Landbouw-Mij.", en voorzitter van het
„Koloniaal Museum" te Haarlem."

Amsterdam en Antwerpen!
De Delftsche hoogleeraar A. Huet schrijft in

land en België zich door een soort tolverï: jud
zouden kunnen verdedigen tegen de beschermende maatregelen van andere natiën, zonder
zelf tot bescherming over te gaan.
Laten wij begrijpen wat ons eigen belang
meebrengt. De machtigste volken zien naar
bondgenooten om en de kleinere moeten niet
achter blijven. De nauwe vereeniging van
Noord- en Zuid-Nederland is eene fout geweest,
maar de volkomen afscheiding en afzondering,
die thans bestaat, is niet minder eene miskenning van de gezonde gedachte, die aan de
handelwijze van het Weener Congres ten
grondslag lag. Nederland en België zijn door
hun geschiedenis, door hun ligging en door iiun
belangen op een nauwere verbintenis aangewezen en wij vertrouwen dus, dat onze diplomatie dat gewichtig punt niet uit het oog zal
verliezen.

het Handelsblad:
Amsterdam was Antwerpen de baas in de
zeventiende eeuw en thans staat Antwerpen
met kleinere bevolking dan Amsterdam veel
hooger op het gebied der scheepvaart.
Niet enkel is de jaarlijksche tonneninhoud
veel grooter, maar de inrichting der Scheldekaden en wat verder daarbij behoort, is veel
Mazelen en schoolverzuim!
In het Schoolblad wijst de heer J. A.
ruimer en beter op de hoogte van den tijd,
dan de handelsinrichtingen van Amsterdam. Van Geers te Delft op den nadeeligen invloed
Dit is ook zeer verklaarbaar, want de door de mazelen op het onderwijs geoefend.
Schelde is een heirbaan naar zee, waarmee het
De anti-revolutionaire Hollander vindt Noordzee-kanaal niet kan wedijveren. Doch
de formatie van het Kabinet in tweeërlei zin dit behoeft niet zoo te blijven, want ook
Amsterdam kan een zeestad worden en dan
V&n _KïtGC--C--IS,
Het blad wijst ten eerste op den voortgang op nieuw Antwerpen de loef afsteken. Daarder democratische richting; en ten tweede aan mede te werken is een echt vaderlandsch
wekt het het vermoeden, dat er gepoogd zal werk en ik heb er hoegenaamd geen spijt van
dat daaraan een goed deel van mijn levensworden om de groote liberale partij weer
arbeid was gewijd. Die arbeid zal mettertijd
bijeen te brengen, om de oude firma van
dragen, al kan men ook nog niet juist
de
been
vrucht
helpen
te
niet
op
vroeger weer
door de „Liberale Unie", maar door denleider zeggen wanneer.
Nederland heeft den bloei van Amsterdam
der bekende 83, door mr. Pierson.
noodig om zijn rang te handhaven en er zijn
De anti-revolutionaire Nederlander reeds velen die dat beginnen in te zien. De
groote bloei van Antwerpen heeft het zelfbekomt tot de volgende conclusie :
Wij willen dit Kabinet, dat in staatkundige wustzijn der Vlamingen zeer verhoogd. Zij
eischen, dat hunne taal de heerschende zij in
grondrichting ver van ons af staat, loyaal tegemoettreden en het onzen steun verleenen in alles Belgi. en misschien lag wel voor sommigen
-waarin het ons dat niet zelf onmogelijk maakt. in het verschiet de vereeniging met NoordNederland en Antwerpen tot hoofdstad.
Wanneer wij alleen op de personen van somDe Vlamingen zijn altijd zeer doortastend
mige bewindslieden letten, dan zouden wij
geweest. In vroeger eeuwen hebben wij hen
vreezen, dat dit laatste nogal eens kon voortot bij het Mannenpad gezien.
komen.
In lateren tijd zetten zij hun graaf MaxiMaar wanneer wij letten op den geheelen
politiekcn toestand, op de verhoudingen in de miliaan gevangen. In 1830 keerden zij hun
vorst den rug toe en niet lang geleden hielKamer, op den (ondanks alle verwarring) duiden zij een vergadering, waarin de gelofte
delijk uitgesproken wensch der natie om Chriswerd gedaan het Vlaamsche overwicht te hertelijk geregeerd te worden, dan vertrouwen
stellen zoo noodig tegenKoning en regeering in.
wij vooralsnog, dat de huidige RegeeringsmanDaarom geldt het voor ons land „Boer, pas
nen zich zullen weten in te perken en, wars
je kippen." En de „kippen," dat zijn onze
verstandig,
op
door
partijregeering,
een
van alle
handel en scheepvaart.
rechtvaardig-vooruitstrevend en kloek-bezaRotterdam heeft voor onzen handel en
digd optreden, zich een nationaal stempel
schecpvaait al heel wat gedaan en nu is de
zullen weten in te drukken.
Zoolang dat vertrouwen niet beschaamd beurt aan Amsterdam.
In den Spaanschen tijd duurde het ook lang
wordt, gebiedt vaderlandsliefde het Kabinet
vóór Amsterdam partij trok, maar het gete steunen.
beurde toch.
In i.72 aarzelde Amsterdam een oogenblik
Gelijk in 1868 het Ministerie Fock genoemd
weerstand
te blijven bieden aan Lodewijk
Thorbecke
zonder
Thorwerd een Ministerie
becke, zoo is het huidigKabinet een Ministerie XIV, maar twee leden: Hop en Tulp, glorierijker nagedachtenis, hielden vol en de brenTak zonder Tak, zegt de T ij d (Katholiek).
ger van den brief, die de vredesvoorstellen
Het blad voorziet strijd en daarbij de Kathoinhield, werd niet afgezonden.
lieken in de meerderheid der gevallen in de
Thans aarzelt Amsterdam nog om den wedoppositie.
strijd met Antwerpen op te nemen, maar als
de keus moest gedaan worden: Vlaamsch of
Het nieuwe Ministerie is een echt-liberaal
ministerie, berekend op de samenwerking der Nederlandsch, zal zeker de evenaar doorslaan
verschillende liberale groepen, al bestaat liet in den goeden zin.
Daaraan behoeft niemand te twijfelen.
hoofdzakelijk uit links-liberale elementen, zegt
Dat zal veel arbeid kosten, maar die arbeid
het Katholieke Centrum.
De drie voorname huwelijken, welke in
zal rijke vruchten dragen en alle AmsterdamParijs op het laatst van het seizoen voltrokmers die daaraan medewerken, zullen na volHet Nederlandsch Dagblad (Christeken werden, hielden verscheidene aristocralijk-Historisch) had gehoopt, dat althans één tooiden arbeid met trots kunuen zien op: tische familiën daar langer dan andere jaren,
„Nieuw-Amsterdam".
der beide Christelijk-Historische afgevaardigen waren dus oorzaak dat velen dames te
den en oud-ministers Van Karnebeek en
dier slede een goede gelegenheid aangeboNederland en België!
Bastert in het Kabinet zou zijn opgenomen.
den werd om zich in de fraaie zomertoiletten,
bij de
Het Nederlandsch Dagblad eroD dèsieinu waren, al_uairre'kunnen verlustigen.
De ,rol,
, die, ■de Christelijk-Historischen
, ,,
, _icu.r_.uu
a. v. .%n
1_
gedempt
en iseigië bestond,
is, dat
Mousseline en zijde werden voor die toiletten
maar nu zij niet is vervuld, denken wij er er thans geen spoor van haat ofverwijdering
toch niet aan over onrecht of vcrongelijkins meer is overgebleven, oppert de vraag of zeer veel verkozen, welke stoffen een oneindig aantal variaties in bloempatronen oplete klagen.
het gemeenschappelijk belang van beide landen veren.
bengaline en ook moiré
Het blad is het minst ingenomen met de
niet een nog nauweren band noodig maakt. werden Fluweel,
gezien
en
het groote verschil in de
heeren Goeman Borgesius en Cort v.d. Linden,
Aan eene hereeniging vau Nederland en
het meest met de heeren Pierson en De België denkt niemand meer. Zelfs niet aan kleeding bestond alleen inde meer of mindere
pracht van de japon door de garneering met
Beaufort.
eene zoogenaamde zuiver personeele Unie, kostbare
kant, zijden gaas of tuile, naar geHet eindigt aldus:
zooals indertijd tusschen Nederland en Luxemlang
van
den smaak en de positie der dames.
Wat de regeering in het landsbelang voorburg heeft bestaan. De beide landen moeten
De reiscostumes zijn dit jaar over het gestelt, moet, als het maar eenigszms kan, door niet alleen administratief, maar volkomen geheel zeer eenvoudig, daartoe wordt veel
de vertegenwoordiging worden aangenomen. scheiden blijven en zelfs niet hun vorst gegekozen een zijden blouse met een kort,
Alleen dan is eene vruchtbare samenwerking meen hebben.
tusschen Kroon en Vertegenwoordiging mogeNederland en België hebben echter elkander openvallend jaquet of een kort jaquet met
ronde basques, waardoor het vest ter hoogte
lijk en zoolang het Ministerie gematigd blijft, noodig voor de verdediging hunner
onafhanzullen wij ook van onze zijde het mogelijke kelijkheid. Breekt er een nieuwe oorlog uit van de revers te zien komt; de rok is van
dunne stof in licht beige, grijs of kleine
doen om het in het belang des lands te steunen.
tusschen Frankrijk en Duitschland, dan loopt
de neutraliteit van beide landen groot gevaar,
Het Haagschc Dagblad (conservatief) is en wat zal het dan baten, dat de neutraliteit
met het nieuwe Kabinet niet erg ingenomen. van België is gegarandeerd, waar juist twee
Het is een Kabinet van uitgesproken geavander mogendheden, die haar waarborgen moeHoe in het warme jaargetijde de spijzen te
ceerde richting, waarbij de meer gematigden ten, zich niet aan hun verplichtingen storen ? behoeden voor de vliegen ?
met de voor ons land minst beteekenende Laat België dus beginnen met te verklaren,
De noodzakelijkheid gebiedt dat men de
portefeuille zijn afgescheept en waarvan de dat het op waarborging van neutraliteitvoortoverblijfsels van het middagmaal of het vleesch
leden zich zeer zeker niet zullen vergenoegen aan geen aanspraak meer maakt en dan verder dat met het oog op den Zondag reeds daags
met „den boel gaande" te houden.
met ons een defensief verbond sluiten in den voor het bereid zal worden in huis werd geEen schil
aureool om den Troon in vorm der Triple Alliantie tusschen Duitschnomen, op een plaats zoo koel mogelijk beware,
het aanstaande kioningsjaar zal dit achttal land, Oostenrijk en Italië. Beide landen veris een kelder aanwezig zoo is deze plaats van
zeker niet vormen, en de invloed der Kroon binden zich dan, elkander met de volle strijdzelf aangewezen, maar is daarmede alles bezal met zijn medewerking zeker niet stijgen. macht te hulp te komen, indien zij een van reikt? Hoe dikwijls maken keldervliegen of
beide worden aangevallen, en twee volken, ander lastig gedierte, deze taak van de huisInsulinde zegt over het optreden van die samen meer dan elf ïnillioenen menschen vrouw tot een lastige en een vol teleurstelden heer Cremer:
tellen, kunnen eiken nabuureerbied afdwingen. lingen. Wel tracht zij zich daartegen te wa„Wij wenschen Indië geluk met de benoeInvoering van den persoonlijken en den algcpenen door den aankoop en het gebruik vau
ming van dezen minister van Koloniën.
mcenen dienstplicht zou dan, zoowel hier als de bekende kappen, van ijzerdraad gevloch;
„Voor vele industrieele en wetenschappein België, moeten volgen,
verder zou het ten, maar ook deze voldoen nog niet aan de
lijke koloniale ondernemingen, waarin de heer onderzocht kunnen worden, en
in hoeverre Nedereischen, vooreerst zij kan ze moeielijk in alle

Hij vraagt verbetering in den toestand, eene
verbetering, die, naar zijne raeening, alleen
verkregen kan worden door: a. Een wijziging
in de wet op de besmettelijke ziekten, waarbij
of b.
de mazelen als zoodanig vervallen
Sluiting van de scholen, zoowel de lagere als
de bewaarscholen, voor 14 dagen, als de eerste
ziektegevallen zijn geconstateerd.
zoo vervolgt de heer Van Geers
„Ik meen
dat het eerste punt het beste is voor het
onderwijs, daar in dit geval alleen de zieke
kinderen wegblijven en geen enkel ander kind,
noch onderwijzer behoeft te verzuimen. Wel
bestaat dan de mogelijkheid, dat de ziekte
iets algemeener wordt, dan hij den tegenwoordigen toestand; doch, als ik let op de ontduiking der wet en op de weinige afzondering
van kinderen uit besmette gezinnen, dan geloof ik gerust te kunnen zeggen: Dit iets
wordt in werkelijkheid bijna niets.
„Daarom handhaaf ik met kracht den eisch
onder a. genoemd : Wijziging van de wet op
de besmettelijke ziekten, zoodat mazelen daaronder niet meer gerekend worden."

—
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Parijsche Modes.
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Een pijnlijke stilte volgde, terwijl het
in ïernande's binnenste kookte. Zij had
altijd wel geweten, dat Èdmund luimig
en wispelturig ja en zelfs door en door
zelfzuchtig en harteloos was, maar zij had
hem nooit voor ruw of grof gehouden.
Gaat gij veel uit? vroeg zij eindelijk.
Neen — ja, stamelde Alice. Zij wist
nauwelijks wat zij moest antwoorden, om
Èdmund niet te verraden. Ik houd er ook
niet van; diners zijn zoo vervelend en ge
weet, ik was thuis niet aan veel uitgaan
gewoon.
Ik vrees.dat gij het hier eenzaam hebt!
O neen, dat wil zeggen, niet al te erg
tenminstedk lees wat en maak watmuziek
en dan Èdmund Maar haar stem stokte, zij was niet gewend te liegen, en zij kon
de waarheid niet zeggen.
Ja, zeide Fernande kalm, Èdmund is
veel de deur uit en dat is natuurlijk, want
hl] is geen huismosch.Maar zoodra gijweer
op uw eigen kasteel zijt.zal dat wel anders
worden. We moeten hom bepraten om
met u naar huis te gaan.
De droeve, blauwe oogen zagen haar
even dankbaar aan,maar werden terstond
weer verlegen nedergeslagen.- Misschien,
misschien is het beter zoo, spreek er maar
niet met hem over. Hij kan niet velen,
dat men probeert invloed op hem uit te
oelenen. Hij is gaarne in Parijs, en zal
boos worden, als men hem er over spreekt
het te verlaten.
Nu zijn boosheid zal wel te dragen zijn
antwoordde juffrouw Förster spottend.
Hij dient toch op uw gezondheid te letten, en laten we het maar ronduit zeegen,
c-_<-">
op uw geluk!
—\\ el, ik ben immers gelukkig' riep
Alice steedsangstiger uit.lk ben het inderdaad; ik kan nu toch niet ongelukkig zijn'
Maar de klank van haar stem weersprak
haar woorden.
Haar bezoekster zag haar met onuit-
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sprekelijk medelijden aan.
Arm bleek
schepseltje! Maar ik moet weg, ze weten
niet waar ik heen ben, en we hebben afgesproken naar het Luxemburg te gaan.
Ga mede, Alice, het zal u goed doen. Maar
gravinDarokzy schudde het blonde hoofd.
Ik kan niet, zeide zij, Èdmund zou
thuis kunnen komen en boos zijn over
mijn uitgaan.
Èdmund, en altijd weer Èdmund,
dacht Fernande boos. Ik zou dien Èdmund kunnen slaan!
Kom mede, zeide zij, gekunt dan bij
grootmama Gorofsky blijven, terwijl wij
naar het Luxemburg gaan. Gij zult wel
van haar houden, Alice, zij is de beste,
vriendelijkste oude dame, die ik ken.
Dan gaan we en familie eten, en vanavond
naar het Theatre des Variétés, om de gevierde danseres, madame Flavia te zien,
met wie geheel Parijs dweept.
Maar totFernande's groote verwondering rukte Alice plotseling haar handen
los, en zag haar met flikkerende oogen
aan.—lk naar de Variétés gaan? Dat nooit!
Ik wil die madame Flavia niet zien! Zij is
een afschuwelijke, gemeene vrouw, en ik
haat haar! en bevend over al haar leden
zonk zij in den armstoel terug. Fernande
stond als verpletterd, maar plotseling
stond Alice weder op, sloeg de handen
voor de oogen, en snikte: Dat wilde ik
niet zeggen, dat was niet goed van mij.
Ik bid u, let niet op die booze woorden, ik
wist niet wat ik zeide, ik wist het waarlijk niet!
Reeds had Fernande zich tot haar overgebogen en de snikkende gestalte met
beide armen omvat, en het arme jaloersche kind slaakte onwillekeurig een zucht
van verlichting, toen zij haar kopje aan
den boezem harer vriendinkon laten rusten.
Mijn liefkind, fluisterde deze met een
hartelijken kus. Eer het een week ver-

—

—
—
—

—
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ruitjes geheel ongegarneerd, alleen bij stoffen
van een donkerder kleur, voornamelijk groen,
wordt wel een smal galon aangebracht,
De cape, die daarbij gedragen wordt, moest
liever een mantel heeten, daar zij in haar
lengte, waardoor bijna het geheele costuum
bedekt wordt, niet veel heeft van de pelerine,
die slechts tot over de schouders reikt. De
voering is dan van fijn wit laken, terwijl de
:ïio"o| Cnzo.
wit galon. De kraag
maakt, dat hij ook naar verkiezing neergeslagen kan worden. Maar hoe lang en wyd zulk
een cape ook moge zijn, kan zij tocli niet een
voldoende reismantel voor alle gelegenheden
zijn en is een lange mantel onmisbaar voor
uitstapjes per stoomboot of per spoortrein.
Zulk een mantel, die geheel onafhankelijk is
van het costuum, is het meest practisch van
Schotsche stof, met een dubbele pelerine en
ondermouwen, die wijd genoeg zijn om er de
armen met gemak door te laten gaan. Ook
voor wandeltochtjcs is deze mantel zeer geschikt, daar hij licht is en sterk genoeg om den
regen te kunnen weerstaan en het ophouden
van een parapluie, wanneer het winderig is,
overbodig maakt.

is'zeer

tefi

rfe^

VOOR DAMES.

grootten voorhanden hebben, zij nemen veel
plaats in en dan zij roesten in de vochtigheid
en zien er spoedig onooglijk en onsmakelijk
uit. De vliegenkast helpt haar reeds beter,
maar is niet zoo gemakkelijk eens te verplaatsen, en heeft bovendien nog andere bezwaren. Waarom zou zij het niet eens met
het volgende hoogst eenvoudige beproeven ?
Wij weten bij ondervinding dat veel gemak
en nut daardoor verkregen wordt. Zij koope
een flinken lap etaminc of andere a jour stof
met niet te groote openingen en knippe daarvan ronde lapjes van allerlei grootten;door deze
om te zoomen en in de daardoor ontstane schuif
een elastiek te rijgen, heelt zij zich een tal
van doelmatige en frissche schotel en kan
bedekkingen gemaakt, die om eiken vorm passen, herhaaldelijk kunuen uitgewasschen worden, frissche lucht doorlaten en de spijzen

der is, moet Èdmund u uit dit afschuwelijke Parijs brengen, of hij zal mij de reden
zeggen waarom hij blijft.
Met een blik van innig medelijden op
het ongelukkige, jonge vrouwtje verliet
zij het vertrek en mompelde zacht voor
zich heen:
En dat heet nu een huwelijk
uit liefde.

Neen, men spreekt niet over dergelijke zaken, en bovendien, ik wist. dat ze
u verdriet zouden doen en zijn moeder
ongelukkig zouden maken. Maar nu het
blijkt, dat ge zelf achter de zaak gekonu, men zegt, dat hij zijn
men zijt
vrouw verwaarloost en met anderen uitgaat, met
Met Flavia de danseres
Eduard,
ik heb or de bewijzen voor— met Flavia
de danseres!
Ja, met Flavia, maar wind u toch
zoo niet op, lieveling. Hoe weet gij dat ?
Ik weet het van Alice zelf, want dat
meende zij, toen ik haar wilde overhalen
om met ons naarde Variétés te gaan om
Flavia te zien.
Wat zeide zij ?
7
Zij zeide, dat zij de Variétés haatte,
dat zij madame Flavia haatte, dat zij
een afschuwelijke, geverfde vrouw was,
en ge hadt eens moeten zien. hoe daarbij
haar zachte oogen flikkerden! Mijn arme,
kleine Alice! pas zes weken getrouwd!
riep zij hartstochtelijk. O Eduard ik haat

—

IX.
't Was juist tijd voor het déjeuner, toen
juffrouw Förster in den FaubourgSaintHonore terugkwam, en zij vond haar bruidegom in het salon bladerende in een
aflevering der .Revue des Deux Mondes".
Met een hartelijken' groet en vriendelijken blik kwam hij haar te gcmoet en
vroeg toen:
— Nu, Alice is toch wel, hoop ik?
Wel ? riep Fernande verontwaardigd
uit. Ik heb nog nooit iemand zoo zien ver-

—
——

anderen'

Ten goede?
Ten kwade; zij is maar een schaduw
meer van vroeger, dat arme ding, en haar
droevig gezicht en lijdende stem vervolgen mij als een spooksel. Èdmund is een
monster!
Waarlijk ? Dat schijnen alle getrouwde mannen in de oogen der dames te zijn.
Wat heeft hij gedaan!
Ik weet niet .wat hij gedaan heeft,
vervolgde juffrouw Förster opgewonden;
maar ik weet dat hij het hart breekt van
zijne jonge vrouw. Doen dat misschien
alle getrouwde mannen ?
Graaf Gorofsky greep haar hand en
poogde haar tot bedaren te brengen.
Wind u niet zoo op, liefste. Ik zal, hoop
ik, een uitzondering maken! Maar nu in
ernst
het spijt mij om diekleine gravin
Darokzy, en ik vrees, dat de praatjes, die
ik hoorde, waarheid zullen blijken.
— Welke praatjes?Daar hebt ge mij nooit
iets van verteld

—
—
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Èdmund!

—
—
—
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Trek het u toch zoo niet aan, Fernande, zeide hij ernstig. Daar is gravin
Darokzy.
Apropos, ik vergat u te vertellen, dat Theo in Parijs is.
Theo, Theo Dalbert? riep do oude
gravin uit. Is hij hier, waar dan Fernande ?
In het Hotel Moderne, ik ben uvoor
geweest en heb even het jonge paar bezocht.
Do oogen der gravin lachten vriendelijk.
En hebt gij hen gezien, hebl gij Èdmund gezien ?
Ja, mama, ik heb Èdmund gezien.
Hoe ziet hij er uit ? Komt hij eten ?
Èdmund ziet er best uit, beter dan
vroeger; maar zij dineeren vandaag bij
den gezant; Èdmund zal u stellig spoedig
komen opzoeken.
Daar is hij, riep graal Gorofsky, die

——
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voor de
van mi::der gewenschte
bezoekers geheel vrijwaren.
Hel bovenstaande geeft misschien aan onzo
jonge dames weer eens een nieuw idéé voor
he! maken van een eenvoudig hand .vorkje,
om aan een vriendin, die haar huishouden
inricht cadeau te maken. Niets belet haar op
de mutsjes een versiering iv waschechte zijde
of katoen ie werken, er een monogram op te
borduren, of er een toepasselijk opschrift op
te plaatsen, de gelegenheid om dit aardig te
vaneeren kan aan onze lezeressen veilig overgelaten worden :
Een ander zeer welkom geschenk door dameslianden voo- dames vervaardigd zal wel
hel volgende zijn.
Kil draagster van handschoenen weet hoe
leelijk het staat als tornsels gerepareerd zijn
met de zijde die in klem- niet geheel met de
handschoenen oyereaukoirien en hoe zij meestal op een oogenblik de behoefte gevoelt aan
een passende draad. Wilt gij nu uwe vriendin
een souvenir schenken, waarvan gij zeker weet
dat zij u telken:! weer vol dankbaarheid zal
gedenken, geef haar dan een ring, waaraan gij
verschillende strengen in elkaar gevlochten
zijde hangt, kies de kleuren zoo talrijk
mogelijk in de tinten der handschoenen die gedragen worden, hang er een schaartje, een kokertje ragfijne naalden, een doosje
met viugerhoed en eindelijk een klein houten vingertje, waarop men de handschoenen
zoo netjes herstellen kan aan, en gij weet zeker dat gij een geiieel bij eikaar hebt gebracht,
dat van veel dienst zal kunnen zijn.
Het wasschen van chiffon, zijde en wol.
Chiffon kan zeer go
chen worden, als
men het behandel l. als dun neteldoek. Men
spoelt het uit en haalt het door zeer dunne,
heldere stijfsel.
Het moet niet worden gewrongen, maar
plat in de plooien van een handdoek worden
gelegd en tusschen de handen droog geklopt
of onder den mangel worden gelegd. Me.i kan
het echter ook strijken, als men daarbij maar
voorzichtig te werk gaat. Daar chiffon zeer
snel droogt, moet men het direct na het wasschen strijken en telkens uittrekken om het
zacht te houden; het ijzer moet matig heet
zijn. Goede chiffon kan op deze wijze herhaalde malen gewasschen worden en wanneer
het wit wazig begint te worden, kan men het
elke kleur verven door middel van Maypolezeep. Zijde moet nooit ingezeept worden, maar
met de hand door flink zeepwater worden
gewerkt (zeepgelei is voor zijde meest aan te
raden.) Men moet het nooit wrijven en het
water moet lauw zijn ; heet water bederft de
kleur. Gebruik twee of driemaal nieuw zeepwater, spoel de zijde uit, eerst in lauw, dan
in koud water, en houd het voor de laatste
bewerking liefst een tijd lang onder de kraan.
Als de zeep niet volkomen er uit is lijkt de
zijde dik als zij droogt, en is na het strijken
hard en stijf. Voor witte zijde moet men in
het laatste koude water een weinig blauwsel
mengen. Nadat het goed gespoeld is. legt men
de zijde in een kom en doet er wal er met
wat brandspirilus gemengd op; een dtssertlepel op een halve kan water ongeveer.
Na het daarin heen en weer geslagen te
hebben, drukt men het uit in de handen, slaat
het uit, vouwt het tusschen de plooien van
een fijnen handdoek en klopt het droog af,
waarna men het tusschen den mangel legt.
Vooral bij zijde moet, men zorgen dat er geen
stijfsel aan de mangolrol blijft kleven. Ook
zijde moet men niet te droog laten worden
voor men hel strijkt, want het kan niet besprenkeld worden zonder dat het vlekt. Men
legt het zorgvuldig uit met eea stuk neteldock
c. .ienreen en strijkt m-i met een matig warm
ijzer. A!s dit laatste te koel is, kleeft "het en
krimpt de zijde op. Als de zijde door hel strijken droog is geworden, neemt men het neteldoek weg eu strijkt nog eens aan den rechten
en den verkeerden kant. om den glans er op
te krijgen. Als de zijde hard voelt na het
strijken, moet men het eens flink wrijven en
daarna weer strijken. Met al deze voorzorgen
kan men de zijde na het wasschen als nieuw
er doen uitzien.
Wol, en voornamelijk Jagerwol, moet, als
het nieuw is, een halfuur voor men het wascht
in warm water worden gelegd, waarin men
een weinig ammonia heeft gedaan: een dessertlepel in vier kan water. Men moet de pan
of tobbe goed toegedekt laten en het goed
er uitnemen voor het water koud is géwor.
den. Daarna moet men het vlug wassenen in
een warm zeepsop, waarin men" weder in dezelfde verhouding ammonia hoeft gedaan, en
men wisselt het zeepwater een of tweemaal.
Het is van het grootste belang nooit zeep op
de wollen goederen zelf te wrijven en men
moet ze flink in ruim warm water uitspoelen
zoodat allo zeep er uit is. De wriugmachine
wordt voor wollen goederen aanhevolen. maar
heeft men deze niet. dan knjjpt men ze uit,
trekt ze in fatsoen en laat zoo snel tnogeujk
drogen ; het liefst in de open lucht, miar anders in e,-ii verwarmd vertrek, niet voorliet
vuur of' op eene plaats waar ze aanstonds beginnen uit te dampen, daar dit de wol evenzeer zou bederven als het wasschen in kokend
water. Fijne wollen goederen moeten met een.
lauw ijzer worden gestreken als ze b(jn_ droog
zijn. Als ze te droog geworden zijn, kan men
er een vochtigen handdoek op leggen.

uit het venster gekeken had.
In een oogwenk was Fernande verdwenen, zij voelde zich niet gestemd mimet
den graaf beloeldheden te wisselen ej. bega! zich naar de vertrekken van de oude
mevrouw Gorofsky, die door een beroerte
getroffen aan eene zijde verlamd, en nu
den ganschen dag aan haar ziekenstoel
gebonden was. Hei rustelooze in haar blikken, dat vroeger haar bezoekers zoo pijnlijk trof, was verdwenen. Zij had gevon-

den wat zij zocht, en over het schoone,
oude gezicht lag een glans van tevredenheid; haar zoon was bij haar en Fernande
zou zijn vrouw worden, haar hoogste
wensch was vervuld.
De bel voor het déjeuner luidde en mevrouw Gorofsky werd in haar stoel naar
de eetzaal gereden : Fernande vergezelde
haar, en zag bij het binnenkomen tot haar
groote verlichting dat Èdmund reeds vertrokken was, en dat Theo in zijn plaats
mede zou aanzitten: maar ook Theo was
veranderd en zag er ernstig en verstrooid
uit. Hij nam naast haar plaats.
Ge waart van morgen al vroeg in het
Hotel Moderne,Fernande,klonk zijn vraag.
Hebt ge haar gezien?
Ja, Theo. en Fernande's zachte oogen
zagen hem medelijdend aan, ik heb haar
gezien.
En hebt gij gehoord
Alles! arm Elsje! — Theo, Èdmund
moet zoo spoedig mogelijk met haar naar
Hongarije ferng.
Ja, als hij dat maar doen wilde, zeide
Theo zuchtend. Maar daar is geen denken
aan, en hier kwijnt ze weg; maar, voegde
hij er tandenknarsend bij, dan krijgt hij
met mij te doen.
Gij moet heden met ons mede gaan,
Theo, zeide de oude gravin op haar gewone gebiedende manier.

—
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(Wordt vervolgd).

RENTE VAN GELDEN

ü Deposito,
opzegging ltyü pCt.
dagen
met twee
is,_
voor eeno maand vast
2
voor drie maanden vast

...

Bewaring van Waarden,

--

De Assurantie-Maatschappij
„DE NEDERLANDSCHE LLOYD"
op

De PAWDE-f en EKVESf te

den ProYen.erssinKotterdam.aan
gel

sluit verzekeringen

No. 51, op den hoek van en aan
de Van cïcr Sliiysstraat JVo.III,
aan den Provcnicrssingel Nos.
53, 55, 57, 50 en 61, en aan den
Prove-sierssingel Ko. 63, op den
hoek van en aan de Tan ÏVaerscluitstraat Jfo. 40, op Woensdag
1.1. door de Notarissen SCHRAUWEN
en SLINKERT in het Notarishuis aan
de Gelderschekade te Rotterdam geveild, zullen aldaar op Woensdag
4 Augustus 1897, des namiddags
ten 5 ure worden afgeslagen, en
wel eerst separaat en daarna bij combinatiën.
12728 21
De perceelen staan in trekgeld:
No. 1/9900, N0.2 5800, No. 3/5900
No. 4 ’6700, No. 5 ’6300, No. 6/6300

Op.areY.r.o(pg.

roerende Goederen, Effecten en
Geldswaarden,
tegen

volgens bepalingen, die gratis ver8978 12
krijgbaar zijn.
R. MEES «fe ZOONEN.

OIEFSTAL met INBRAAK.

De deurwaarder S. P. VINK te
Kadere inlichtingen bij
Rotterdam, last hebbende van
53,
Wijnhaven
VAN MARLE&VEOER,
RENTE VAN GELDEN
te Rotterdam. 2880 15 zijn principaal den WelEd.Gesfr.
Deposito.
&
Heer Mr. W. L. LOYKEH GLASMet twee dagen opzegging 2 pCt.
2','i „
Voor eene maand vast
öp.nta Vrijwillige Verkooping. HORST, advocaat en procureur
Voor drie maanden vast... 2V3 »
Notaris O KLOOTWIJK,
JAN IIAVEEAAR «fe ZOON.
aldaar in diens qualiteit van
resideerendo te Rotterdam,
6100_8_
is voornemens op Woensdag 4 Augustus 1897 curator in het faillissement van
veiling
bij
en verhooging en opWoensghabot, dag 11 Augustus
1897 bij afslag, LOUIS S. COHER, Koopman in
telkens
des
12 ure, in het
middags
ten
ROTTER DAV.
Koffiehuis
van
den
Heer
J. ArAN DEK Manufasturen te Rotterdam, zal
0"8
Inkassceringen,
00?.' en AKKER, aan het KralingsckeBlakeiaars in Assurantiën
in het lokaal
veer, in het openbaar te verkoo1119^
Wissels.

aDe

Gebroeders

1

Rente van Gelden a Deposito.
Met twee dagen opzegging. 2 pCt.
S
Voor drie maanden vast
termijnen
tegen
overandere
Voor
een te komen voorwaarden.
Gclegcnlieid tot het HUREN van
BRANDKASTJES in de brandtot
vrije Kelders der Maatschappij en
Ettecten
geven
van
het in bewaring
en andere waarden.

„

...

.

De

WISSEL-^EfriraS
koopt en verkoopt:

Coupons
Wissels, Effecten,
en vreemde Bank*»*»»» ltmet
met
opent Rekening-Courant

rentevergoeding;
wfit voorschotten,

Ipcnt

credieten in het Bui

tenland;

sluit proïongatien,
neemt gelden a deposito,
tegen rentevergoeding:
opvraagbaar).

. „

.

»
met drie maanden opzegging
, ■»
/o "
»
» zes
4
%"
„ een laar
"" " """' '■. , 4s a!r
nSy, dien verstande datnadcudat
der opzegging Vs /"
vs 04
rente vergoed wordt-

.

0/
/»"

OitniE- i Bet-ii»
Fortßya,
L Drooüeeyer
OPEN RDSTUIN 3.
Voorschot wordt

verleend op solide

effecten

Rente thans 81/2 pCt. en 4 pCt.
6190 25

ïiiifSS
Agentschap ROTTERDAM.

ZUIDBLAAK 12 (Beursplein).
Telefoon No. 968.
Depositorente bedraagt van af
heden tot nadere aankondiging:
Met twee dagen opzegging 21/2 7D
3
/„
Voor drie maanden vast
7925 14

-

.

MARK & Co.,
Zuidblaak No. 56,

af op

geven Cheques en Wissels
het buitenland.
Koopen en verkoopen Effecten,
Coupon** en >H nutspeciën.
Bezorgen incasseer ingen en uituetisüiigcn en verstrekken Crcdie.Ju-ieven op alle grootere plaatsen van Europa en Amerika. 7934 13

Crediet- en Deposito-Bank,
Kapifaal f

200.000,

gevestigd te Ilottcnlani, Wtjnstraat 70.
(De statuten zijn goedgekeurd bij
Koninklijk besluit van 10 Mei 1884
No. 45).

Deze Bank is in den laatsten tijd
speciaal ingericht als VOLKSBANK
voor hot verstrekken van kleine voorschotten onder boigstellingZij sluit proïongatien enbeleeuingen op alle solide effecten en disconteert wissels van firma's, die met
haar in relatie staan.
Zij neemt gelden a deposito met
vergoeding van 2i/j, 3, 31/2 en 4 %
rente 's jaars volgens overeenkomst.
Zij belast zich met eft.ctcnorders,
desverlangd zooveel mogelijk tot den
Amsterdamschen of Rotterdams-hen
middenkoers.

Zij incasseert coupon, en betaalt
de meest courante soorten reeds vóór
«en vervaldag uit.
Zij incasseert \» isseia on qiiilantiè'n
zeer billijk, in vele gevallen met voor-

uitbetaling.

, Assurauliëii
hypotheken

van allerlei aard en
worden door hare tusschenkomst" gesloten.
15174 36
Zij is in (fe voornaamste plaatsen
*au Nederland door hare agenten en
vertegenwoordigd.

pen:
a. Do navolgende ONROERENDE GOEDEREN, gunstig gelegen
onder de gemeente Capelle aan den
IJsel, aan net Kralingscheveer, aan de
zoogenaamde I Jselniondschelaan
op de grens der gemeente Rotterdam, als:
No. 1. Een perceel WEIEAND,
als Bouwterrein, aan de IJseïmondsclielaan. kad. Sectio B,
No. 3731, groot 5690 Centiaren.
In 10 perceelen.
No. 2. Een perceel WEIEAND,
als Bouwterrein, aan de I Jselniondschelaan, naast vorig perceel, kad.
Sectie B, No. 9, groot 5870 Centiaren.
In 10 perceelen.
No. 3. Een |perceel WEIEAND,
als Bouwterrein, aan de IJselniondsclielaan, naast vorig perceel, kad.
Sectio B, Nos. 2371 en 237<i, te zamen
groot 7740 Centiaren.
In 5 perceelen.
No. 4. Een perceel WEIE AND,
als Bouwterrein, aan de IJselmondschelaan, naast vorig perceel, kad.
Sectie B, Nos. 2372 en 237?, tezamen
groot 2300 Centiaren.
In 2 perceelen.
No. 5. 0.82.40 Hectaren uitmuntend WEIEAND, zeer geschikt als
Tuinland, gelegen achter perceel 1,
kad. Sectie B, No. 15.
No. 6. 1.27.60 Hectaren uitmuntend WEIEAND, zeer geschikt als
Tuinlarfd, gelegen achtervorig perceel,
kad. Sectie B, No. 14.
No. 7. 0.72.70 Hectaren ui'tmun
tend WEIEAND, zeer geschikt als
Tuinland, gelegen achter perceel 2, kad.
Sectie B, No. 13.
Perceelen 5, 6 en 7 wegen uit aan
de IJselmondschelaan.
Grondlasten ± 4.80 p. 11.
Polüerlaste:i f 3.05 p. H.
Alles is in huur tot 1 Mei 1898.
De pero
door hunne gunstige ligging en grootte bijzonder geschikt voor den opbouw van fabrieken
of andere inrichtingen, welke eene
groote oppervlakte vereischen.
b. No. 8. Een net en geriefelijk
ingericht BUBftERWOOVHIIis
met Tuin en ERF, get. 484, met
het erfpachtsrecht op den grond,
staande en gelegen te Kralingscheveer, gemeente Rotterdam, aan den
binnenkant van den If oogen Zeedijk, met riant uitzicht op de rivier,
kad. Sectie E, No. 1827, groot 87 Centinr6iï.
Huis bevat drie Kamers, Keuken, Slaapkamers, ruime Zolder, Bergplaatsen en Kelder.
Verhuurd tot 1 Augustus 1897 voor
's jaars.
’350.Grondlasten 14.50.
De perceelen zullen afzonderlijk worden geveild en verhoogd en eerst ieder
afzonderlijk en daarna bij nader op te
geven combi natiën worden afgeslagen.
Betaling der kooppenningen 15 September 1897.bij
biljetten; nadere inforBreeder
matien te bekomen by voornoemden
Notaris, ten wiens kantore Hoogstraat
150, de eigendomsbewijzen, kadastrale
kaarten en veilmgsvoorwaarden tor

plaatse door voornoemden Notaris
12801 17
"worden afgesl»gen'

748. G 44

is uitgevonden ter vervanging van Bandeanx cf Dames-Pruiken.

HOUDEN BROÜCK, laarwerker.

°rhanden eon ruimo sorteerin^ FRISETTE-FBONTSTUKKEN,
i.n„?TJ?od_?HOEUGrREC T?
(Hautes Nouveautés), VLECHTEN, STRENGEN er. MARTEAUJL
van af ’I. HEEREN-PRUIKEN en TOÜPETS van af /5. Zending tegea
rembours met 15 c. verhooging of bij vooruitzending
van postwisscl.
Grooto sorteering der nieuwste modellen van IJZERS en SPELDE*
om do Haren_to golven of te krullen.
T
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"
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Verkrijgbaar in alle buurten der stad.
Wederverkoopers gevraagd.
Inlichtingen omtrent
TOBIAS VA Si

den verkoop worden verstrekt door den Heel
88, Agent voor Rotterdam.

BI.AXKK.VSI^IJN^otei-sloot

W.H.VERDUÏJN &ZÖÖNT

IVlJ^^_EJEitl_E_ir>.9'
Sigarenfabriek.
Hacliinale Tabaksfabriek.
Machinale Koffiebranderij.
TheehandeL
7153 20

——

l>-Ë_

—

Fabriek en Kantoor: WESTE WAGENSTRAAT 18
lIOOGSTRAAT VZ.-(,,De Gouden Olijphant") GOUOSCIIÊWEG 93.

Gr7<s& jToöor^
FABRIKANTEN VAN

MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS,
Monumenten en Meubelbladen.
9458 24
Grafzerken,

Handel iv VLOER- en WANDT EGELS
op de Wereldtontoonst. te Parijs, Philadelphia.Aiusferdam,etc,

10000 meter gezamenlijk,
BENEVEKS

Tabaksfabi*ikaï_ ten9 Ams te^f-asn.

MaaazHuen; Amsterdam,

Gevest irjd sedert 1760.

VARINAS en PORTORICO TABAKKEN
Mélange en Verpakking, alsmede hunr.o SH .«TABAKKKIV, verkrijgbaar zijn, bij de voornaamste
Winkeliers, in de navolgende straten:
Roentgensstraat.
Hoogst: aat.
Admiraliteitskade.
Schiedamschedijk.
Hoogstraat. (Korte).
Boompies
Stieltjesstraat.
Haagscheveer.
Binnenwe-.
Holdijk.
bchiakada.
(Verlen-de).
Spaanschekade.
Jan Van Loonslaan.
Van der Taks traat.
Jonkeriransstraat.
Goudsche Singel
Weste Wagenstraat.
Leuvehaven.
Goudschewc
Wijnbrugstraat.
Nieuwstraat.
Galerij
Zeevischmarkt.
Oost-Zeedijk.
Halstraat.
Zwart Janstraat.
Oranjeboomstraat.

Oud-Hollandsche

Gelde'rschekade

°'

Houttuin.'

Ros os traat.

Hoofdsteeg.

-_-________D__H______—_B_■_ l

Stoomboüt-Reetierij

iisjjja
Zondagsdienst
Uselmonde, Kralingsche Veer:

(Gasfabriek), Tlantage,
Rotterdam (Oosterkade).

Fcyenoord
Van

’

Rotterdam : 7%, &h, 9%, 101/3
11%. 12%1Vt, 2J._
7„

VanUselmosidc:
10391

26

3ïA,4V..5V5.6ifc 1
81/2 en J9ure.
7V3 BVs, 9Vs, 10%
lli/_, 121/., iys , _i/ 2,
3VS 4Vj,.r>'A,oV..7i.,
Bi,. en 9 ure.

.

.

van HAAitGrootste sorteering IOK.ÜIZEX,
KACIIKLS,
DKN.
DAKKKM. (■ LATEN.HAAIIUSTKL-

Poortstraat No. 24,

hij
t
*
J. G. VIERTELHAUSEN,

14

UM,

kadaster Sectie S. No. 1492, groot 58
centiaren.
Het Winkelhuis verhuurd voor
’2.75; de eerste Boyenwoning voor
’2.50, en de 2de Dito voor ’2.40 per
week, te zamen /"397.80 'sjaars.
Grondlasten over 1897 ’21.44.
■ No.
3. Een hecht en sterk PAXD,.
open Plaats en ERVE, bestaande
uit een Benedenhuis en
twee Boyenwoningen, te Rotterdam, aan de

Jan Van Loonslaan 33 en Nieuwe Markt 16,
de Blauwe Winkel,

Goudsche Vest 49,

Gerard SGholtenstr. lOï-103.
Fabriek liet
wordt gegarandeerd.
Voor

Kon.

lak

hunne

verhuurd voor
Rotterdam - Utrecht - Den Haag.
:-*ïï&
Boyenwoning voor
de„
ee?>te
52'
’2.40, en de 2de Dito voor 2 20 per K_NTOOMEÜB_.__T.N
week, te zamen ’374.40 's jaarsf

’

Amerikaansch Systeem. Eigen Fabrikaat. Verbeterd, Solider en goed14 f
kooper.

ïï-ÖOY,Binnenweg S». 11187 07

GraveerSjempelinrichting'.

|

f

Veiligheids Petroleum Kook-

toestellen.

. .

H-A-A-R,

Vlechten) (Pruiken) (Scheidingen

’ ’

’

Korte Goudsche Wagenstr. 14
rirP-TEOÜSSËLÖTr

Bureau voor Rechtzaken ca
Handelsinformatie!!, u t
HOOPDSTEEQ 27.
AiMcs billijk.

Önveniihfien.ilen tirnti.*

aSvisH

Amerikaansche en andere Orgels
'

I

!_.__._,

Hoogstraat 110,

JAM

* &W

l _.hte

INOfA RUBBER STEMPELS

Tg.SNÈLTz^

IVAN DER TAK _ Co,

KERKBOEKEN

met en zonder Gezangen, in verschillende banden, tot de minste
prijzen te bekomen by P. J. VER-

LÖEVYS,

Engelsche

over de werking van Prof. IÏES«■llll l—l II I IU I ■
I II- II I "■
"
KIER'Sgroot model. Volta Kruis.
en
Mijne Vrouw heefl langen tijd
n, waar'nij
een erge zenuwzi
in de laatste jaren verschrik!
pijnlijke icumatiek kwam; dio door
alle lichaamsdeelen
zich voortPassag-e SS.
plantte. Aangezichts-en tandpijn werItOÏTEKDAM. 14 f
den zóó onvcrdragclijk, dat enkele
rokken
en
verschillende
tand'
mediotjnen gebruikt worden, zonder
dat het iets hielp. Ik liet toen het
Groote Volta Kruis komen on
reeds den eersten nacht werden de
pijnen minder. Ook de rheumatisohe
pijnen ziin geheel en al verdwenen
Oudste adres voor:
nadat se;begonnen is het lieizerl.
gep.
Kou.
Volta Kruis tedragen. Ik kan daarom niet nalaten,
TJ Hooggeachte Heer mijn allesbesten
dank te betuigen, voor de werking
1M
PHOEXIX 3 Vlams.
’2.15
van het door TJ uitgevonden Groot
ReM« 11 AI.IXRS 3 Mams ,_.(,..
Model Volta Kri'is en spreek
daarbij den wensen uit. dat het zich Ruiken niet en geei. brand ge
overal tot heil van de leidende menschheid zal verspreiden; vooral ook, daar
het door zijn billijken prijs voor de
amisten te bekomen is.
Het Kcizeri. Koninkl. gep.
Volta Kruis is thans in 2 Grootten
verkrijgbaar, a
1 en
1.50 franco
p. post met 10 cent vefhooging en is (v. af 75 et.) (v. af/" 3.50) (v. af 1.25)
verkrijgbaar te Rotterdam bij J. J.
Oudste en soliedste adres is:
SCHMEINK. Hoogstraat 251; Ad.
LINDEN, Korte Hoogstraat 33.
lHTO_aB__^ Het echte Volta
Kruis is alleen in
Vlechten makenVoor _B c. f.l
bovenstaande Vcrkoopuuiz.cn
Verkrijgbaar.
12800 40
Weste Wagenstraat _6. Rotterdam.
Kon. Geoct. Fabrikant van
vuurproef houdende
141

CÏLIBDER-BÜEEAUI

Grondlasten over 1897 ’19.51.
De perceelen zullen afzonderlijk
worden geveild en vervolgens eerst
separaat en daarna bij verschillende
combinatiën worden afgeslagen.
Aanvaarding bij de betaling der
kooppenningen 1 October 1897.
Te bezichtigen twee dagen vóór en
op den dag der veiling van 11 tot 3
uur, op vertoon van een permissiebillet door voornoemde Notarissen af
te geven, te wier kantore aan de
Wu'nstraat 138, alle nadoro informatien
12797 72
te bekomen zijn.

Bericht m Br.

Nederl. Stoommeu.elfab.iek HF^T

& Go.
Poortstraat No. 26, CompleteALLAN
Ameublementen
in
Secties. No. 1493, groots
Taprjtmagazrjnen
J^nbenedenhuis
4
.o

7420 81

Maken bekend hunne

kadaster Sectie S., No. 1491, groot 61
centiaren.
Het Benedenhuis verhuurd voor ’5;
de eerste Boyenwoning voor 2.50 en
de tweede Dito voor ’2.30 per week.
te zamen ’509.60 'sjaars.
Grondlasten over 1897 ’23.39.
No. 3. Een hecht en sterk PA?*»,
Open Plaats en ERVE, het Benedenhuis ingericht tot Kruidenierswinkel
en Brooddepot; alsmede 2 Boyenwoningen, te Rotterdam, aan de

,

aanbevolen

Bieemaracfat 77. - Rotterdam, Delftschestr. 61.
IfGM-lEUSE. __
HERMs. OLDENKOTT <k ZOONEN,

Poortstraat No. 22,

Het maken vau ecu DUBBEL
PAKIIUISPAND ter grootte van
2200 312. met Zolders en Kelderverdieping, één en ander op het
terrein aan de W_ihe.g_iina->
kssele, linker Maasoever.

ROTTERDAM.

CPkeiri©t,l£a____g"a-ren, enz. enz. nl. m.

lliiü.

voornemens, Donderdag IS Augustus, des namiddags te één ünr in het Hotel LEIJGRAAFF aan het Westplein aldaar,
publiek aan te besteden:

«,.D?
1111. Doctoren

Bekroond

De Notarissen BLAND
lf_^m VAN DEN BERG & SANr>ERS resideerendo te RotffllMrgfo terdam,
' zijn voornemens op
Donderdag IO Augustus !*»«».■
te Teilen en op Donderdag 26
Augustus 1897 te verkoopen,
beide dagen des namiddags ten 2 ure,
in het Notarishuis aan de Geldersche
kade te Rotterdam:
No. 1. Een hecht, en sterk PAJfD,
Open Plaats en ERTE, het Benedenhuis ingericht tot Waterstokerij ;
alsmede 2 Boyenwoningen, te Rotterdam, aan de

zijn

hovonstraat 42, Rotterdam. 12558 28

-

___a

PAKHUISMEESTEREN to
Rotterdam,

Beste- en teekeningen zijn a f 2.50
verkrijgbaar bij J- P. BLADERGROEN,
Maga_jn van Kantoor- en Teekenbe153, Rotterdam.
hoeften, Nieuwehavon
verbaninlichtingen
dio
Gegadigden,
en kunnen zich' vervoegen hu den
architect P VERMAAS, Van Vollen-

huis met
ERVE, aan de Westzijde van do
Sehecptimmermanslaan te Rotterdam, getd. No. 15» laatstleden
Woensdag door den Notaris A. C. VAN
WIJNGAARDEN in het Notarishuis
aan de Gteldersche Kade te Rotterdam
zal op
in het openbaar geveild
Woensdag 4 Augustus 1897,
des namiddags ten 5 ure, terzelfder

Openbare Vrijwillige Verkooping.

Rotterdam

5 Haairee RSarkis.eeg 5,

ondei"_etoekende heeft do eer te berichten, dat door hem een door

9

bestaande in BenedenHet PASTR,
Tuintje, Bovenhuis en

De goederen zijn fe zien Dinsdagen Woensdag, 3 en 4 Augustus 1807. van 10-4 uur.

Aanbesteding.
Heeren

""afslag.

een Brandkast.

aan den Gondschen Rijweg tusschen de Catharinastraat 'en de Berkelstraat. tot eene oppervlakte van
3714 Centiaren, zullen op Woensdag 4 Augustus 1897, des namiddags ten 5 ure, m het Notarishuls
aldaar door de Notarissen VAN DER
HOEVEN & HOOGEWERPF worden
12725 22
afgeslagen.
De gedrukte lijst, vermeldende de
veilingsprijzen en de. wijze waarop de
perceelen bij den afslag zullen worden
af Zaterdag
gecombineerd, is vau
verkrijgbaar
gratis
ten
31 Juli 1897
kantore \ an genoemde Notarissen.

'

’

Eenige gemaakte Kledingstukken en ingrediënten, benevens

SS

te

lijk en daarna bij de volgende Combinatiën: 1 en 2; 3en 4; sen 6; 7
en 8; 9 en 10; 3 tot en met 6; 7 tot
en met 10 ; 3 tot en met 10; 1 tot en
12741 23
met 10.
Hoogste bod: perceel 1/15.25; 2
’18.25; 3 /"IS.-; 4 17.25; 5/17.25;
6 ’17.50; '7/17.50;8/17,50; 9/17.25;'
10 ’16.75; alles per Centiare.

waaronderßnckskins,

Perceelen OPFW
GROND en de 3 Perceelen AFBRAAK, gelegen
De

miiwm imm
DETAIL.

te Rotterdam geveild, zullen aldaar op

en andere Stoffen,

AFSLAG.

Opgericht 1874.

Donderdag 5 Augustus 1897,
des namiddags ten 2 ure, worden
afgeslagen, en wel eerst afzonder-

LIKEIS

WIQQ 98

ROTTERDAM.

laatstleden door de Notarissen BLANI)
VAN DEN BERG & SANDERS, in het
Notarishuis aan de Gteldersche kade

een belangrijke Partij

’

.

GROS.

De Tien perceelen OPEN
GROXD, thans ingericht tot Bloemisterij, te Rotterdam, aan de Blocnikweekersstraat, op Donderdag

aan den Haringvliet No. 41, op
Donderdag* en.
Vrijdag:, 5 en 6
Augustus 189*7,
beide dagen des voormiddags
te tien uur, publiek om
contant peld verkooPen !
12469 87

Het'

inzage liggen.

AFSLAG.

CALEDONIA

’

’

NjW ’9150.

lederlaadselieiaarwerkfabriefe
—
—

-

BOEZEM ROTTERDAM.
HOOGE
Geï-lttstreerjla
Prüscoorauteu «ratia verkrijgbaar.

Brandkasten en
Brandk.uïsdeuren.

Zio buitengewone proefnemingen en
felle branden in 1867, 1873, 1876,1881
en 18S6. 1887, inbraak 1888, brand
1889 en 1893.
Prijscouranten gratis toegezonden.
Agent van Kromer's Protector-loten.

ANANAS.

SINAASAPPEL.

Voor 35 ents

koopt men bij

s.Drogist,
wulff,
ar. o.
Wosioicawland 22,

de ingrediënten met gebruiksaanwyzing, om zelf 5 liter overheerlijke en
gezonde Vru._len--.i_.oi.adc te
maken.
11128 G 14
Men wachte zich voer namaak.

CITfiOEK.

reAMBOm

OUD-DORDT; MUSEUM VAN PREGIOSA; VENDEL; -f^f
Gude en Nieuwe ïï\ Af\f\T\p" f\ 1 IT
®^"" Lanübouwinrichting „Paviljoen Nederßand". Afdeelis_gen
IüIO Kunsfinijweu-heïd.
§e
Visscherij
en Scheepvaart. Photograf en Boekhande.. "^g Bjj j|&<| Kr I,H
1111
11
cents, (kinderen half geld), 's Avonds na 7 uur 25 cents. Workliedenkaarten op aanvraag met 50 °/ reductie. Ge- \Jp \j ||\J |
Entróe
50
|__,vJI I m
II \Jr\ zolschappen School- en Weeskinderen 6 cent per kind.

W&T
ARIOTI""!
\ I rl
r l\l_
*1 *J1w
\ i \J\J\

Tr*_lTf_

_

_-___■

0

BOF* Dagelijks Bj-ii-ieki-itvoeringen e«a Feestelijkheden. "~©S5

J.C.KETEL

P'^a________________— ________________________H_________^H

in Bouwmaterialen,

v_&Br&6

¥an af heden

Hebt ge reeds

Kiüit-, ftfleel- en Gezifte Kalk.
Stuifkalk en tandbouwkalk.

H göbnükt?

Cement. Tras. Gips. fl van aüe Zomer-Hodearfikelen, Confectie, H
f aalsteen en Beli. Waalvorm. fl Zijdensfoffen voor Japonnen, Blouses, Garneering, H
GA&BOLIHEÜH.
fl Passementerieën, Onderrokken, Corsetten, H
_oi.gens-Saf.t_es.
Doeken, Handschoenen, Kousen, Boezelaars, M
I
Juist ontvangen 5© stuks,
_JES-SAFETIES.
Einderhoedjes, enz.
M
ook eenige MEIS-

■
H

’ G. P. lEULENDIJK,
90,—,

12494 10

ZIE

]>___

ETALAGE.

"^lsd

B

1 HOOGSTRAAT 316. -*m mm- GROOTE MARKT L I

17 Hofplein 17.

ONTVANGEN:

Rienwe Bessensap.

I

Frambozensap.

Verbazend goedkoope prij_.cn.

I

bal! Bessen- en

Framb.Sap.

bij H. J. DE ROOS.

Goudscheweg , hoek Goudschestr.
Steeds voorhanden:
12672 20

Unioiiades,Kwast,Victoria-,
Apolinaris- en Eniscr-wa(er.

WISBRDM & LIFFMIWI. |

1

Prijs per pakje van l/_ Kilo i2Vs cf.
Agent voor Kotterdam: C. W. I>E GItOOT.

B___________m__-_________________B____^

CQLUD BAZAR FRANgAIS,
Hoogstraat 197-199.

ROTTERDAM.

Wijnhandelaren en Bitterfabrikanten.

Speciaal adres voor Grossiers, Slijters en Caféhouders.

Port, Madera en Cognac
af 10, 16, 32 Liter, inclusief Etiquetten
Vraagt Monster en Prijscourant.

en Capsules.
12795 30

Heeren Philatellisten worden opmerkzaam gemaakt op onze
Pakketten
12796 30

vreemde POSTZEGELS,

SIMON KLOK van 's Kage, houdt een

GROOTE UITVERKOOP

van alle mogelijke Kantoor-, School-, Teelcen- en Schrijfbehoeften, doozen Postpapier ; een groote partij Inkt,
Koeken, Platen, Gravuren en honderden andere Artikelen.

1 Op Crediet!!! I

HOOGSTRAAT 261.
MENU'S, worden

~~3fes

12763 54

'M

'M

„Rotterdamsche Pareltjes"

Die voor zijn gezin iets nieuws koopen wil,
Hij houde in 't Hang bij „An Bon Oenie" stil.
Men vindt daar van alles solied en goedkoop
Daardoor heeft dat huis een zoo zeer drukken loop.
En bovendien krijgt men daar het goed op Crediet.
Dat is iets wat men niet overal ziet.
't Zij Stoelen en TafelM of Spiegels, Karpetten.
Voor Heeren Costa-ues, voor Dames Corsetten. MS
Stoffen in keus voor een fraaien Japon.
Mantels zoo mooi als men slechts wenschen kon,
(Die ruimen wij op voor oen goedkoopon Prijs,
Omdat de Zomor nu haast gaat op reis.)
Engelsche Kinderwagens op prachtige Veeren,
Ook Naaiinaeliines voor die wij garandeeren.
Het Schuitjo vibreerend. werken zij stil als een muis.
Naar laatste Constructie een sieraad in huis.
_kaj
Wenscht gij dus iets fraais en iets nuttigs bovendien,
Kom dan in ons Magazijn alles bezien.
12829 80 B

een 2f/s Cents SIGAAR, die zich steeds recommandeert.
men neme slechts proef.
9i60 26

Th. JE_OOVJ__**S Jzn.,
AMSTERDAM,

Restaurant „Zur frischen Quelle,"
aOTTERDAI, PEINS HENDRIKKADE No. 36.

1
ffl
HA
HTS
J» Ja U(__lt 1 £_.

UTRECHT.

Onde Gracht
168/70.
ROTTERDAM. Hoogstraat 252/4, (over het Stadhuis).

Kal. erstraat

Gl9

HOFLEVERANCIER.

Grootste Magazijnen van A'ederland in :

GLAS, AARDEWERK, KRISTAL en PORSELEIN,

LAHBEBT LOOCS.

voor huishoudelijk gebruik en luxe.

Specialiteit ia Tafelserviezen, Waschstelien

FEIJENOORD-ROTTERDAM.
12815 20

Groote Uitverïcoop m alle voorradige Meren
te beginnen a. ».

DÏJiSDAtt

3 AUGUSTUS,

in den Mode-Bazar v. d. Takstraat 32.

Aeolus en Toerist
RIJWIELEN,
beter dan Amerikaansch of Engelsch fabrikaat.

o._,

1%,

-IEBGi&BDELAAH 24.

Bnnibgaraïitf-.

Gratis onderricht.
REPARATIES, VER-nIKKELEN", spoedig en billijk.

in inlandsch en Engelsch Aardewerk, Fransch Porselein, enz

Grootste scrteering Kristallen Romers, Karaffen en Dessertserviezen.

voor WASCHSTELLEN en

TAFELSERVIEZEN in een afzonderlijk Magazijn
uitsluitend ingericht.
Gedecoreerde Tafclserviezcn met Dessert van / 18 af.
Speciale afdeeling voor
GLASWERK en PORSELEIN voor HOTELS en KOFFIEHUIZEN.
Bij verzendingen, zoowol binnenlands als voor Oost- of West-Indiö

wordt voor uiterst zorgvuldigo verpakking ingestaan.
Engros-Magazijn voor H.H. Winkeliers: STEIGER 9bis.

7308

13573 50

BechtzakeiL

«^J.P.LONGAYEOÜX;
opvolger
VIGIKR.
Practizijns 600SSENS & BERT6ES *»
41,

behandelen Rechtzaken, innen
Schuldvorderingen en adviseeren tegen billijk tarief.

MtertosÉo EijwiBleifa.rie_,
_MS_L_

Jan van Loonslaan 33.

J. 6. VIERTELHAUSEN.

VraagtßßDNoT

Ij|Sfe

38 I

gegarandeerde qunliteiten 1279944

g

I

111 Me Jpitii]
S^^^^^£^__iM-i 1

jjöHUIïU

opliet merk

, waarvan elk g

Gedeponeerd Handelsm. «tuk van deze qualiteit moet zyn voorzien.
Stalen, ook door al onze Depots, op aanvrage, franco.

—

A_.STEr.3A_..

|

GLOT_EEEBINH__.m.PIJ.
Opgericht Ao. 1861, gevestigd te Rotterdam.

WAARBGRGKAPITIAL : HOHDEHD DUIZEND GULDEN.
Reserven op

uit. December 1896 ruim

DTT-FfITFIIRFV
Dll._tl____.fl

', °-w

,

. . . ’4B 000.-

M A' MA.'©LKM\, Ruitcnlio. 23, Den Haag.
p< VA -, ÜK S hE | jD, 8,, 01 „r,je. », llotterdam

Deze Giasverzekering-Maatsch'appy, de OUDSTE in Nederland, verzekert
tegen schade door hot breken
bij ongeluk, kwaadwilligheid, oproer
enz.
van Spiegelruiten, Spiegels, gekluurd glas in lood, geribde en
-Ingclsche ruiten, ook gewoon dun «las, alsmede Naam- en K. ciameborden
van M„rnierglas.
13435 44
'

-

-

Zeer matige, vaste premiën, bij gunstige voorwaarden.

Photograflsoh Atelier
VAN

P. W. ROEMER,

STATIONSWEG 42.
Inrichting voor onveranderlijke \crgrootingen, Platina
Kool- en Broonizilverdrukk.n.

7/ESTEJE_o__e_*c_ïii__
WAGENSTRAAT 66
9058 19

Boersnsteïger

; 3e Huis van af de Hoofdsteeg..
"GROOTE SORTEERING

Dames-, Heerenapluies,,
enKinder-Par
UITERST LAGE PRDZEN.
.______M««>-

Anonyine.

ÉSocisté

steejr. Rotterdam.

van

LAGERE PRIJZEN.

12803 50

FIJNSTE UITVOERING.

Effectvolle verlichting met prachtige afwerking.
Wegens de lage prijzen geschiedt de betaling vooral.

Sigaren fabrikant.

Wegens uitbreiding der Zaak

Eenig Agent:

Albumporiref-en 9 stuks lx f 2.09,-12 stuks _ f 2.75.
CabineipoHretten 3 „ af 2.00, 7 „ af 3.50.

Aanbevelend,

Aanbevelend,

WACHT U VOOR NAMAAK.
Bij aankoop gratis onderricht in een overdekte Rijwielschool, met een jaar BondsgarantieJ

KRACHTIGE BEELDEN.

Uitsluitend verkrijgbaar in mjjn bekende Magazijnen.

1-2814 18

l|j| OPEL RIJWIELEN fl! 135 —

Goedkoopste

Heden Zaterdag OPEMITO

me^ Un on<*oo)i*<ïr'n_'u,ar«
Chascbanden, bestand
tegen glas en spijkers, wegens

f7^"J__-_^___MY_^x^.;^__-4\

WJ

IS

Fabriek en Kantoor: Lange Torenstraat 49.

,^È___CjH_i_" yll.3S^_N.
_^Q^^_|jW^v?7^.

NEDERLAü-SSCHE

_W" Voor Winkeliers in deze Artikelen zijn zeer voordeelige
koopen te sluiten, daar beslist alles weg moet! ~9&

spotgoedkoop opgeruimd.

PATÉE RIJWIELEN

waarin weder eene uitgebreide collectie is ontvangen.

ALLES [MOET WEQü!

Een groote en fraaie partij

Ji^

BR.iP.._iG & HBJÜHREI-

HOOGSTRAAT 261.

SHIT"

Vaa af heden zijn de prijzen der

ff

>^dk\

UEBRs. DEIJERE, i fl. Duijnstraat 36,
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Zoo niet, wacht dan niet langer. Er bestaat goen boter
om spoodig, zonder veel moeite on vooral zonder liet
goed te bederve-., prachtig wit wasc_goed to verkrijgen.
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Echt Haagsen Ond Bier.
Specialiteit in Hollandsche,
Dni.sclie en Engelsolae gebottelde BIESJE?.. Het bottelen geschiedt volgons Americain Systeem";
door deze uiterst zuivere en vlugge
bewerking ben ik in staat de Bieren,
zoo het van de Brouwerijen wordt geleverd, zonder eenig verlies van kracht
of gehalte, in den handel te brengen,
hetwelk ik met groot succes bekroond
heb mogen zien. Mij vleiende met de
verzekering dat ik met vele proefbestellingen vereerd zal worden, zoo is
mijn verzoek vroegtijdig de bostellingen
te willen opgeven, om ieder op tyd
te kunnen bedienen.
Briefkaarten worden vergoed.
Vraagt Prijscouranten.
Eenig adres voor Nederland:

J. ©VE-BSaWB,
Gaffelstraat 7, Rotterdam.

Ook worden bestellingen aangeno-

men Marnixstraat 3«. 12826 30

Met Zelfaanzetter.
De beste en Roeilkoopste Gasma4202 25
chine in den handel.
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ÏÏYNELi kWiïm
Opgericht 1875.
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Hote! en Restaurant

VMBEMMESSE,
Hoogstraat 126,

ROTTERDAM.
Beste en goedkoopste inrichting
der stad.
14 t
Diners van af
/ ©-&""
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die uit andere landen zonden. Het is geen
chauvinisme dit te verklaren, het is de eerlijke
vreugde over een voortreffelijkheid, die hier,
waar vergelijking mogelijk is, zoo volkomen
blijkt.

Hulzen op de Groenmarkt.

Tweed Wereldtentoonstelling.
Blad.
Brussel en de

DE TENTOONSTELLING.
ons verblijf in Brussel
Den tweeden dag van
_.vu „ -ar» scheel gegeven aan de tentoonhet verplichte dineruur

Sng -V ghoud.nf

het volkomen waard, zy verdient nog
tijd dan wjj,
heel wat meer. Rijkeren aanhaar dus meermet
te
behooren
dagen,
onze drie
die voor de Amsterdamsche Teleurstelling gedecoreerd zijn, moeten m Brusmen een tentoongaan kijken hoemen
het crediet van
_telling maakt, waarmee
niet
de duizenden
en
niet schaadt aankondigingen
_Hn
van
lokkende
op
die komen
met wrevel en als
en
naar hms stuurt
neuzen weer
__et
tentoonstelling
isbelangDe Br.ssel.che
Chicago. Dat is te
van
die
na
één
riiker dan
verwonderlijker, omdat nu reeds een paar jaren
en energie het kunnen van
met Mc
vooral, zich richt op de tentoon-

_7eens

"tad
Jraaflar"o belangrijkheid,
"kracht

Sverheid

S
"T^rJ^roU
-Jw_-=

zooveel moois en

T«if* al is zij het aan 't besparen voor

de bedoelingen van
ITÏroolendag! datwelzij helpen
kan tot gun-

minder-eischenden
-8

Van wat de wereld roerend-interessants

Oud geveltje op de Boterinarki
(roerend bedoeld als tegenstelling van onroerend, niet van komisch) te kijk heeft, vereenigt

de Brtisselsche tentoonstelling-een waardevol
deel.
Dit is de tweede tentoonstelling van beteekcni?' die Brussel geeft : de andere was in 1880
bü bet vijftigjarig bestaan van het onafhankelijk België, deze is zouder feestelijke aan-

leidiue gebouwd.

Voor beiden werd aangewezen het 1 are du
Cinquantenaire. vóór 1880 een exereitieveld.
't is e-u vrij uitgestrekt parki dat als zoodanig
niet zoo heel veel beteekent. maar dat prachtig gelegen is op een der hooge punten van
Brussel aan hel , inde van de onafzienbare rue
de la l.oi, die begint in de rue de la Natiën.
In dat Park staat een reusachtig gebouw, twee
breede vleugels verbonden door een zuilenrij.
Er wordt een schoolmuseum, een museum van
monumentale, van oude industrieele en van
decoratieve kunst gehouden.
Dit gebeave nu beeft men handig als middenstuk van het hoofdgebouw der tentoonstelling
gebruikt, men heeft er twee reuzen-loodsen
van blijvende kracht achter gebouwd. Het
Park beeft men afgesloten en tot „terrein"
aangewezen, zoodat nu detentoonstelling heel
mooi en heel aantrekkelijk ligt en het noodige
groot-monumentaals heeft, dat alleen het onprettige kermisidée geheel ervan vermag weg
,
te nemen.
t>
De tentoonstelling is van Brussel uit met
overst ipkaartjes op wel tien manieren te bereiken, men moet een sergeant-de-ville maar
,
,
,
eens vragen.
De toegang is op het vierkant pleintje-achn, het
ter de avenue de la joyeuse Entree, betaalt
Men
Loi
de
la
verlengde van de rue
is
een franc en dadelijk achter het tourniquet
Sten „meester van het terrein.
Er is altijd iets eigenaardigs in, te staan
voor een plaats waar veel belangrijks maar
m een doolhof - verspreid is, en verplicnt
«e wezen aan 't zoeken te gaan. Enkele mentuben worden wanhopig bij-t geen-kans-zien"r-iets-van-terocht te brengen en ondernemen
*tdus heelemaal niet, anderen gaan raakweg
tp den zoek. vinden de helft en scheiden er
dan maar uit. De verstandigsten zijn zij die t
heel kalm en heel systematisch aanleggen.t
„Eerst al-niaar-reehts en één richtingen aan
einde gaandeweg een beetje links."
Nu gaat het niet aan op een wereldtentoonstelling al wal er is, stuk voor stuk te beky-

.

.

.
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ken. Het leven is kort en ge zoudt oud en
grijs
of krankzinnig wezen, voor ge 't laatste stukje bekeken had.
Wij hebben 't dezen eenen dag betrekkelijk
vluchtig gedaan en wij hebben onzen dag toch
goed besteed.
Dadelijk rechts van den ingang is de imitatie-Oud-Brussel, die de clou moet wezenvan
deze tentoonstelling.Dat zien we straks, we houden nu de laan rechts, waar ook de electrische
tram rijdt, die de menschen uit de stad midden in het tentoonstellingsterrein brengt. Dan
gaan we tusschen een rij kramen door, proeflokalen, minerale wateren, Fransche wafels,
restauraties en bakkerijen ; overal niet te duur,
in hun soort bijna filanthropische inrichtingen !
Steeds in deze richting tot we zijn bij de Algiersche wijk.
Daar is 't vrij entree. Maar wie er even vermogend uit gaat, als hij er in kwam, is wel
hard als steen. Geen gewoon sterveling ontkomt aan de lok-praatjes van de drukke Algerijnen
waarvan enkelen van't goede Brusselsche type!
of aan de glanzende kleurtjes
van hun byouterieën-uitstallingen. Hun Oostersche bazaartjes vormen eigenlijk de Algerijnsche wijk, maar er is ook een theater, dat
entree vraagt,waar men bij eentonige muziek de
martelingen van den buik-dans kan doorstaan.
Hier in de buurt, achter de rij verfrisschiugskramen die we straks langs kwamen, wordt
op een terrein een getemde luchtballon (grand
ballon captif) te kijk gesteld. Voor een kwartje
kan men iiem zien vullen en voor een rijksdaalder kan men zich tot 300 M. in de lucht
laten dragen. Behalve een rijksdaalder heeft
men daarvoor wel wat courage noodig, de
ketting kan breken
Volgt een rij allergezelligste groote restauranlgebouwen aan elke zijde. Men moet er wat
gaan zitten, buiten op de veranda, liefst 's
middags. Dan is er druk geflaneer van elegance van kleur en tooi, geruisch van soepele
zijden en satijnen costuumpjes en meer harde
coupeurspracht. Elk restaurant heeft zijn
eigen dameskapel uit Tyrol of Weenen, die
gezellig en vroolijk doet. Het is bijna een
leeCnche boulevardpret.
Deze dubbele rij restaurants loopt uit op
een der ingangspoorten van het hoofdgebouw,
die van den linkschen vleugel. Voor de afwisseling is het beter nu een paar uren in
het hoofdgebouw te gaan wandelen om daarna
het andere deel van de terreinen te zien, dat
belangrijk is. Dat we nu zagen was alleen
maar petillant.
Het Hoofdgebouw.
W e zullen maar niet probeeren een gids te
wezen in dit grootsch paleis van merkwaardigheden, 't Is zelfs de zooveel deelen
catalogus niet gelukt en die hadden toch stellig
de volledigheid aan hunne zijde.
Een wenk : Treedt het hoofdgebouw in, door
de breede middenpoort, wandel door de lanen
tusschen de etalages eerst voortdurend recht', draai "_
voor den glazen achterom en wandel terug door de
linksche helft der etalages, de rijtuigen,
de ameublementen en de schoone kunsten ;
neem dan de andere helft, rechts van de middeniaan. Bekijk, na eerst een wandeling over
liet terrein gemaakt
te hebben, den uitgebouwden vleugel links, waar ook ons land is vertegenwoordigd en na weer eenzelfde wandel indie. rechts met de machines.
A's ge dat onderneemt, met
een plattegrondje dat overal
voor een stuiver te koop
M u hebt ge kans de mogelijke volledigheid
|S,
te bereiken.
Wij hebben onzen tocht door het hoofdgebouw
langs dezen weg gemaakt.
lot aan den glazen achterwand
strekt zich
de Belg;sche afdeeling uit. Zij is de
grootste
op deze tentoonstelling, dan volgt «le Fransche.
voor de Belgische industrie is de
saamgebrachte collectie zeer vleiend. Er hier
is
moois in
alle branches En ,1e Belgische mpdisten blijken door en door'knappe meiskens. Zij hebben
onder meer een brmdstoilet gemaakt —voor
het huis Hirsch & Co. — dat f JO.OOO kosten
moet. Voor bewonderaarsters van Belgische
kant is hier gelegenheid tot grasduinen.
Iv één der achterste paviljoens in deze rij,
zit een neger - een prachtige Othello, maar
modern
midden in lappen en linten die
„standen aanneemt." Dat wil zeggen hij gaat
zitten iv een of andere klassieke houding,
trekt bet daarbij behoorend gezicht en blijft
zoo onbewegelijk', enkele minuten.
Lui die pas aankomen en van niets welen,
meestal ook niet houden van mooie plastiek,
en tot overmaat van ramp Hollanders zijn,
hoort men altijd praten van „misschien gevaarJ weSbrei>gen, opsluiten
" zijn
aar_de neger is heel aardig in
plastiek.
De atdeeling links van het middenpad
wordt
geopend door Belgische brouwerij-merkwaaraigs; daarnaast is een heele
ruimte gevuld
met rijtuigen.
Daar is de veerlichte dogcart en daar is
ook de holderdebolderkar van Van Gend &
Loos, daar is de maatschappij der rijtuigen,
de elegante aristocratie en de lompe democratie. Een volledige collectie.
De groote overblijvende ruimte is gevuld
door de schoone kunsten, schilderijen het
meest, dan beeldhouwwerken en teekeningen.
Nederland heeft daar voor een der belangrijkste deelen ingezonden. De kunst van onze
groote jongeren overluistert daar verre, wat
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De afdeeling schoone kunsten kan niet met
een gangetje worden gezien. Men moet er een
paar uur voor nemen of ze ongezien laten. De
Nederlandsche en Fransche afdeeling zijn de
belangrijkste.
Aan de andere zijde van de middenlaan wordt
de ruimte ingenomen bijna geheel door België,
voor kantwerk, meubelen en piano's, velocipèdes, instrumenten enz. en door Frankrijk.
Frankrijk heeft prachtige inzendingen gedaan
en vooral die inzendingen elegant geëtaleerd.
Daarom is een wandeling door de Fransche
afdeeling vooral voor dames heel merkwaardig.
Aan Frankrijk grenst rechts Engeland en
daaraan weer de Vereenigde Staten.
In den uitgebouwden vleugel links, dien men
zien moet na eerst een uurtje op het terrein
te zijn bekomen van de emotie, hebben Duitschland, Italië, Zwitserland, Spanje, Turkije, China en enkele kleinere Europeesche rijken hun
bescheiden inzendingen gedaan. China is altijd

Tan

De fontein
Manneke-pies.

merkwaardig door het eigenaardigkleurige en
door de vreemde vor_.
van wat het te zien
kan geven. De anderee landen
kwamen met
hun bekende
industrieën
Nederland is betrekkelijk
goed voor den
dag gekomen en het heeft heel mooie plaats.
De Nederlandsche afdeelin.-een
tamelijk ruim,
bevat vele inzendingen en isis allicht interessanter dan een der andere naties,behalveFrankrijk en België natuurlijk Onze ultra-specialiteiten als Lucas, llols. Catz, Hulstkamp,
hebben natuurlijk ingezonden, maar er is ook
artistieke belangrijkheid van de lithografen
Roelofszen en Hunner, de plateelbakkerijen
Rozenburg en Thooft & Laboucbère, en industrieele van enkele kunstsmeden, en zilverbewerkers. De ministeries van marine enkoio
niën zonden verschillende dingen in, die door
een stoer Hollandsch Jantje worden bewaakt.
De uitgebouwde gevel rechts bergt Oostenrijk en Hongarije met interessante inzendingen, en de wijde machinegalerijen. Men heeft
daar vau 't geweldigste, dat de machinebouw
van 't oogenblik kent. Reuzenrnachines in bonkende actie, van alle bedrijven. Naast één die
zware hoornen tot hputvezels vermaalt, een
vreedzame reus die kleerei» wascht en gedroogde konijnenvelletjes zacht en bruikbaar
maakt. De machinegalerijen behooren tot het
belangrijkste van deze tentoonstolling.
Nu kan men nog de musea yan monumentale
en decoratieve kunst gaan zien, lui met militaire neigingen moeten het militair museum
niet verruimen ; men vindt deze in hef eigenlijke voorgebouw, dat altijd Jn ne t p are du
cinquantenaire staat.
Maar men moet dat alles i n „ een goVai dadelijk achter elkaar gaan zien. Tenslotte zou
men. gelooveu we, heel weinig meer zien.'t
zou met al de groote verscheidenheid en afwisseling te taai worden !
En zoo zijn we dan weer
op het te r r e i n.
gedeelte
Een
en bet vroolijkste. hebben we
al gezien. Het andere deel js ij,,|; S V an den
ingang en een iuin imt ecu fontainelumineuse
is in 'I midden. F.r zijn oo', ,, ,]j t ,!,.,.l van
het terrein cafe's eu ."eslaurants genoeg, een
goed-Hollandsfche maag behoeft er niet wer-
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keloos

Toegang tot de
chocolade, thee, koffie, bittertjes, broodjes met
kaas, met ham, met sardientjes; men heeft de
keus. Er zijn ook automaten voor een dubbeltje
muziek en automaten die voor 50 ets. een goed
gelijkend portret maken en het keurig in orde
afleveren, 't Is alleraardigst en voortdurend is
er drukke nering in „Help u zelf.
Ziedaar het fooienstelsel opgelost!
Onder de vele gebouwen in deze afdeeling,
waaronder ook reuzenvalen en reuzenpinten,
is het best geslaagd de imitatie van een gothisch
raadhuis, waarbinnen de stad Brussel een vergelijkend historische tentoonstelling heeft aangelegdvan onderwijs, industrie, boekdrukkunst.
Het grootst is een wijd rond circus, het Alpenvélodroom, waarbinnen men u voor één franc
de illusie geeft van een reis door het Zillerdal.
We hebben 't geprobeerd. De bezoekers worden neergezet in een soort groote tuinbank,
die electrisch voortbewogen een donkeren
tunnel inschuift. Telkens verschijnt in de duisternis, plotseling en verrassend in zeer schel
licht een panorama van een bergland, wat al te
kleurig, met watervallen en kerktorentjes.
Soms klokgelui en orgelspel. Met een beetje
goeden wil kan men zich wel aanpraten, dat
men reist in het Zimmerthal.
Dan
de vreemde spoortrein sli!. Het
gezelschap stapt uit en verzamelt zich iv een
klein donkerkamertje. De deuren gaan toe, een
beambte haalt een handle over en men voelt
het kamertje snel, licht-schokkend rijzen.
Als de deur wéér geopend wordl stroomt een
weelde van licht binnen van een open ruimte,
een imitatie bergplateau. Beneden zich, aan
alle zijden heeft men het Zimmerthal. Een
beetje goede wil alweer en men kan zich voorstellen te genieten van berg-zomerheerlijklieid
en Tyroler natuurweelde.
Dan gaat men weer ineen lift omlaag tot op de
eerste verdieping. Daar steekt een breede
gladde trapleuning schuin naar beneden. De
beambte verzoekt u te gaan zitten en u maar
Als een schooljongen,
te laten glijden
die geen hart heeft voor zijn beste broek,
glijdt ge ten slotte uit het Zimmerthal... in
de armen van een beambte beneden, die u
tegenhoudt met de armen wijd-uit.
't Is een heel aardig genoegen.
In het Palais Indien, een gebouw in deze
buurt, is door spiegels een volkomen doolhofeffect bewerkt. Menigeen doolt er in rond,
die reeds lang de hoop heeft opgegeven ooit
vader, moeder en verdere familie weer te zien !
De terreinen zijn verrukkelijk-gezellig.
Nu heeft men nog de clou van de tentoonstelling te zien,

!(! blijven.

voorplein.

_

Ingang van liet paleis» van Xa»wan.

ven in vier talen „Help u zelf' geschilderd
is. Dit is een automatische inrichting, men
neemt er zelf zijn ververscliingen. Automaten
zijn er trouwens over het geheele tentoonstellingsterrein verspreid, voor bier, voor
chocolade, voor eau de cologne enz. Men
steekt een tien centimesstuk in een gleuf,
neemt van een rekje een glas en laat het
vol bier loopen. In dit gebouwtje zijn er automaten voor allerlei ververscliingen: bier,

heeft een jolig stuk van de tentoonstelling
gemist. Deze derde afdeeling is in
het Park van Fervueren,
Achter het Pare du Cinquantenaire gaat de
electrische tram af, naar het Fervuerensche
park, dat een half uur verder ligt.
In het paleis van dit park is allereerst een
groote tentoonstelling van artikelen uit den
-ongostaat. De Congoneezen blijken kranigontwikkelde kerels, beschaafde energieke
menschen.volstrekt niet domme negers die zich
laten exploiteeren op den duur door handige
Europeanen. Hoelang Leopold 11, die als „Souverein van den Coiigostaat" Potorko I heet,
met zijn zwarte onderdanen in vrede zal
kunnen samenleven en hoelang Europeanen
den schal van koffie, hout. caoutchouc, palmolie, huiden enz., die de Congogrond oplevert
zal kunnen weghalen, misschien kunnen wij
zelf er mettertijd nog het antwoord op
Die kerels zijn te ontwikkeld', zei een
koloniale specialiteit, die met ons opwandelde.
Maar interessant zgn ze ook.
In het Park zelf heeft men een Congodorp
aangelegd aan den oever van een vijver. Men
kan ir de Congonee/.en in hun gewoon bedrijf zien.

.
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We hebben bij he! mededeelen van dil alles,
geen oogenblik gehoopt iets volledigs te
Het is niet doenlijk. Dit wil een vluchtige
indruk wezen vau een dag genot van allerlei
merkwaardigs en een kleine aanwijzing voor
hen. die h.t gelukkige plan ten uitvoer

Oud-Brussel,
dat hier bescheidenlijk Bruxelles-Kcrmesse
,
„
heet.
Ook voor Brussel heeft men een karakteristiek oud-buurtje gebouwd, waarin luchtig
en vluchtig tjjdgenooten in pakjes van'tjaar
dertig het leventje van onze grootouders nadoen, zouder er in te slagen.
Bruxfclles-J_e.me.se is vrij groot, twee of
straten en
drie ruime pleinen verbonden doorhuizen
zijn
straatjes vol typische hoekjes. De
minder fijn afgewerkt, ruwer, maar teekenaebtiger dan één die op vorige oude buurtjes
te zien werden gegeven.
En als in die andere jolige oude stadjes is
er in Hruxelles-kerruesse een Opgewekt leven.
Érzijn ka pollet jes-oni-u at-t e-drinken genoegen
vervetschingshuizen. waai- 'I overal heel goedkoop is. en muziek biedi men op Oud-Hrussel
a d'iscretion. Heel den lieven langen dag
door. Een fonograaf rammelt nog in siille
«ogenblikken een eafé-chantantdeun over het

Hel vermakelijk-l van uil soorl inrichting
is Ven vrij groot houten gebouwtje, waarbo-

—

Botermart.

Het plein dadelijk achter de poort heet de
Place Verte, met een beeld in 't midden van
St. Michel, die den draak verslaat. Elk
geveltje bier op zichzelf vertegenwoordigt
een merkwaardig type.
Door een kleinere poort komt men op de
oude Botermarkt, waar merkwaardig is de
gevel van le chien vert, het oude paleis van
Nassau. Er is een restauratie gevestigd. Links
van de Botermarkt ligt de Place des trois
pucelles meteen groote fontein, waarvan natuurlijk één zijwand prijkt met een afgietsel
van het fameuse Manneken-pies.
Oud-Briissi'l beeft de vermakelijkheden, die
bij een oud-Hollandsch buurtje bebooren. een
kaats- en een kegelbaan, een mclkinrichting.
en hippodröme. een Lucas Bols inrichting, een
man die silhouetten knipt enz. Ook een theater.
Wij hebben in dit theater een voorstelling
gezien van -Het Koninkrijk van den zang",
't Duurde drie kwartier en in dientijd hoorden
we alle bekende Fransche liedjes van Beranggr af. De zangeressen en zangers droegen
telkens de costuums. die zoo ongeveer bij de
voordracht van het liedje hoorden. De man
die zong van
uu roi d' Yvelot,
Peu connu dans I'histoire
Et couronne par Jeanneton,
Dun simple bonnet de coton
droeg een witkatoenen muts in een armoedig
kroontje enz.
Nu is er ten slotte nog een afdeeling van
de tentoonstelling te zien. Eigenlijk doet men
het best die het eerst te bezoeken.
Dat is voordeeliger, want die derde afdeeling is spoedig afgezien, en kost een entree
van 1 franc apart, terwijl hoofdzaak blijven
moet de eigenlijke tentoonstelling. En die niet
\ ecu avond op Bruxelles-Kermesse geweest is,
i

Beeld van Si.Miehael oi>Oiid-Iïruw*el.
brengen de mooie Belgische hoofdstad en hare

allerbelangrijkste wereldtentoonstelling

te
gaan zien.
We zijn nu den tweeden dag ten einde. De
derde dag. tot den zesnurtrein zal worden
besteed aan verdere toertjes door Brussel en
aan Laeken.

Stadsnieuws.
Zooals bekend, heeft het bestuur
der vereeniging „De zorgvuldigeHuisvrouw"
een kinderafdeeling georganiseerd, onder de
zinspreuk: „Het joïige Nederland mettioden
Oranje" en, met de leden, besloten om eiken
verjaardag van H. M. Koningin Wiihelmina
te vieren. Elk lid betaalt voor zichzelf met
twee kinderen, twee cent contributie per week.
Maar enkel feest vieren, hoe aangenaam ook,
beantwoordt niet aan het doel der vereeniging.
Het bestuur heeft daarom de kinderen bezig
gehouden, hen veel onderwezen, hen onderricht hoe ze elkander nuttig kunnen zijn. en
hun ook geleerd door eigen krachten ongetwijfeld velen een genoeglijken avond te
verschaffen. Het bestuur bad wel op :tl Augustus feest willen vieren, maar er is op dien
dag zooveel te doen, dat het dit jaar bet feest
op lateien datum heeft gesteld, en wel op
Maandag « September. Twaalf dames hebben
zich beschikbaar gesteld om den feestavond
met zang en voordrachten op te luisteren.
De uitvoering wordt gegeven in Odéon aan
de Leuvöhaven. Natuurlijk is voor een en
ander geld noodig en bet bestuur heeft daarom
inteekenlijsten rondgezonden.waarop men voor
een zeker aantal kaarten, hoe meer hoe liever,
a. f 0.50. of vrije giften teekenen kan. Met de
vereeniging hopen wij van harte, dat die inteekening zoo vlot mogelijk zal gaan en evenredig
zij aan de moeile die èn de dames èn de
kinderafdeeling zich hebben getroost en nog
zullen getroosten om het feest van C September
te doen slagen ter eere van onze geliefde
Koningin.
Het bestuur bestaat uit de dames: A.
Weiina— Lengkeek. presidente, Noordsingel
86 W.Z.; B.Kosster—Ros. secretaresse, Schiedamschedijk 179.
Feestcommissie: A. v. d. Oudenhoven, G.
J. Visser Weima, M. Bogerman, A. _L W.

-

Greuningen, M. v. Rosze, W. J. v. Assendelft,
J. Lagewaard en M. Pronk.
'Bij het te 'sGravenhage gehouden examen, Hoogduitsche taal, is o.a. geslaagd
mej. S. Sijtsma alhier.
Van 2 4 tot 3 0 dezer werden ter
markt aan 't Kraiingsche Veer aangevoerd 44
winleraalroen, prijs f 1.20 ii f 1.35; 1613 zomerzalmen, f 0.<)5 a f 1.20; 1165 St. Jakobzalmen
f 04)5 a f 1.15 per 5 ons.
Ter Gemeente-Secretarie (afd.
Algemeene Zaken) zijn ler visie gelegd:
10. een verzoek, met bijlagen, van P. C.
Toolenaar. om vergunning tot het oprichten
van eene rookerij vau spek en vleeschwaren
achter het pand aan de VVestkruiskade no. 238 ;
2«. een verzoek, met bijlagen, van T. H.
Haagen, om vergunning tot het oprichten van
eene drijfriemenfabriek «et een gasmotor van
15 liaardekracht in het pand aan Pouipen-

-

burg no. 16;

30. een verzoek, met bijlagen, van G. Van
Egcrschot, om vergunning tot het oprichten
van i ene rookerij van spek en vleeschwaren, en
het plaatsen van een electrischen motor voor
het in beweging brengen van verschillende
werktuigen iv het perceel achler het pand aan
den Hang no. 46.
Vrijdag, den 13 Augustus 1897, zal ten Raadhuize, des namiddags ten 2 ure, gelegenheid
worden gegeven om daartegen bezwaren in te
brengen en deze mondeling en schriftelijk toe
te lichten, en zoowel de verzoekers, als zij
die bezwaren hebben in te brengen, kunnen gedurende drie dagen vóór evengenoemd tijdstip,
op de Secretarie der gemeente van de ter zake
ingekomen schrifturen kennis nemen.
"
Door Burgemeester en Wethouders zijn de navolgende vergunningen verleend :
le. aan Gebrs. Koevoet, tot het oprichten
van eene kachelsmederij in het pand aan de
Generaal van der Heijdenstraat no. 48;
fe. aan 11. J. Muller, tot het oprichten van
eene rookerij van spek en vleeschwaren in
het pand aan de Rosestraat no. 18;
3e. aan C Van Stolk Azn.. tot het oprichten
van eene inrichting voor het fabriceeren van
Dowsougas op bet perceel aan Pompenburg
no. 15;
4e. aan B. De Groot & P. Van Amerongen,
tot het oprichten van eene houtzagerij met
een stoomwerktuig van 3 paardekracht op
het perceel aan den Êermweg.
Maandag 2 Augustus zal de 3de
gezondheidskolonie vertrekken naar Ulvenhout per Staatsspoor van 12.52.
De kolonie bestaat uit 39 kinderen, onder
hoofdgeleide van den heer J. v. Ommen en
echtgenoote en eenige helpsters. Onder deze
kinderen zijn er ook weder enkelen, die reeds
aan de tweede kolonie hebben deelgenomen.
Woensdag 4 Augustus zal per Brielsche boot
te 15/,l 5/, uur de tweede kolonie naar Oostvoorne
vertrekken, onder geleide van den heer M.
Brezet en echtgenoote en eene helpster.Deze
kolonie telt 25 kinderen.

CORRESPONDENTIE.
J. T. S., alhier. Een bewijs van onvermogen moet hier ter stede worden aangevraagd
aan bet Bureau van Bevolking, Hoogstraat 79.
Zulk een bewijs wordt den aanvrager afgegeven op het getuigenis van twee bekende en
geloofwaardige personen. —Het is onmogelijk
een eisch tot echtscheiding in te stellen of
zich daartegen te verweren, zonder bijstand
van eeaen procureur. Is men in het bezit van
ecu bewijs van onvermogen en wil men zich
kosteloos door eenen procureur doen bijstaan,
dan begeeft men zich roet zijn bewijs van
onvermogen tot den president der rechtbank ;
deze wijst dan eenen procureur aan, die den
onvermogende kosteloos moet bijstaan. —
Wordt de tusschen de echtgenooten bestaande
gemeenscha]) van goederen door echtscheiding
ontbonden, dan wordt de gemeene boedel brj
helfle tusschen partijen verdeeld. Als beide
partijen medewerken, kan de boedelscheiding
plaats hebben op de wijze en door middel
van zoodanige akte als zij goedvinden.
- A. v. d. L. te R. Indien hij, die u het
werk besteld heeft, nalatig was geweest om
het werk op te nemen en goed te keuren,
zoudt gij op goede gronden aanspraak kunnen
maken op loon voor den arbeid, dien gij zult
moeten verrichten om het werk thans weder
geheel in orde te maken. De omstandigheid
echter, dat gij het werk nooit voltooid
hebt, ontneemt u die aanspraak, want
bij. <te het werk besteld heeft zal zeggen : pij hebt bet werk niet voltooid ; bijgevolg
was ik niet nalatig om bet op te nemen. Wel
.lar.l hier weder tegenover, dat u, toen het
werk gedeeltelijk klaar was, eene zekere som
bid moeten worden uitbetaald, maar hel zal
u ii.neielijk vallen dif te bewijzen. Wij gelooven daarom, dal gij in eene vordering tot
roei r loon in rechten niet zoudt slagen, en
u daarom te trachten de zaak bij schikking af le maken.
J. 11. 5.., alhier. Wie geen acte bezit,
bevoegdheid verleent tot het geven
v.n
onderwijs, mag
inderdaad
geen
:i doen ter verkrijging vau een acte
la ge r onderwijs iv een vreemde taal.
f. 65 der wet op het Lager Onderwijs).
Voor het doen van een examen ter verkrijging
van eene der middelbare acten vau bckwaauih_iu voor onderwijs in levende talen behoeft
men echter geen onderwijzersacte te bezitten,
doch dan wordt tevens vereischt een examen
ii de theorie van onderwijs en opvoeding,
hoofdzakelijk in belrekking tot het middelbaar
o:ideruijs.
uieestgele/en bladen in België zijn:
Finulre liberale. liidépendHiice Beige, Eloile
R tgc, Koophandel van Anlwerpen, Chronique
(liberaal). Réforine (radicaall. Patriote, Courrif r de Hruxelles. Handelsblad van Antwerpen
(clericaall, Journal de Bruxelles (conservatief),
Ie I'euple (sociaal-democratisch).

Vleesch of Vergift ?
In een Amslerdamsch blad heeft een
.Vlecsciihouwer" een ingezonden stuk geplaatst met het doel bet publiek op de hoogte
lieu van wat er alzoo onder den naam
van worst geconsumeerd wordt.
Wat de worst fabricatie hier ler stede betreft,
die is. voor zoover mij bekend, uitmuntend,
daar de heeren keurmeesters onophoudelijk
de werkplaatsen bezoeken en bij enkele
knoeiers nog wel eeus een nestje uithalen.
Doch anders is het gesteld met de wor-t-f;. hfikantrn, die om geheel vrij van keuring
te zy», zich buiten onze gemeenten genesteld
hebben, ais Pauwlaan, Sehagerlaau, Ringdijk,
geia. Watergraafsmeer, ook te Diemen. _4oterutyk, Baarsjes en vele andere plaatsen. l>uar
wordt vleesch aangevoerd door vilde
zoogenaamde koudsluebters. afkomstig van aan
alle ziekten gestorven kalveren, koeien of paarden. Zeer terecht zult u vragen of dut maar
zoo te Amsterdam kan ingevoerd worden. Wel
zeker. Gczouteu, gekookt en gerookt vleesch
is vrij van verplichte keuring. Wel zijn daar
twee keurmeesters mede belast, n_U \Va t
kunnen deze heeren doen: de worst is mooi
gekleurd met verf, en reuk eu smaak zgn goed
gemaakt met welriekende kruiden.
Voor deze woxsHabrikanteu bezorgt ecu ais
heef gekleed persoon aul «en koffertje allci-

bande worst door Amsterdam. Bij heeren
komenijs en Geldersche winkelhouders wordt
die worst te koop aangeboden voor prijzen,
die hen in staat stellen voor 25 of 30 et. per
5 ons in klein te verkoopen, des Zaterdagsavonds zelfs wel voor 20 et. per 5 ons.
Van deugdelijk vleesch kan worst voor niet
minder dan 40 of 45 ets. per 5 ons worden
gemaakt.
Zouden onze keurmeesters niet een middeltje weten aan te wenden om deze oneerlijke
concurrentie te bestrijden ? Te Utrecht moeten alle worsten, die niet in de stad gemaakt
zjjn, gekeurd worden. Bij goedkeuring worden
zij van een stempel voorzien.
In hoofdzaak zün de ingevoerde worsten van
andere te onderscheiden, daar in de stad, gelijk
hier, genoegzaam controle wordt gehouden.
Het zou de moeite waard zijn te weten, hoe
het hiermede in Rotterdam gesteld is en of
er bij het opmaken der nieuwe keurverordeningen ook gelet wordt op de door „Vleeschhouwer" genoemde feiten.

Hoe ons land bestuurd wordt.

Tweede Kamer.
verkiezingstijd
Nu de
pas achter den rug is,
zal het niet velen meer onbekend zijn, op welke
wijze de Tweede Kamer wordt samengesteld.
Volledigheidshalve laten we echter de voornaamste bepalingen van de kieswet-Van Houten, welke die samenstelling regelt, hier
volgen:
Volgens deze wet wordt men kiezer langs
verschillenden weg, doch voor alle kiezers
zonder onderscheid, geldt het volgende :
Men moet zijn mannelijk ingezetene desRijks
in Europa en tevens, hetzij door geboorte of
door naturalisatie, Nederlander. Men moet vóór
of op den 15en Mei den leeftijd van 25 jaren
hebben bereikt. Indien men is aangeslagen in
een of meer Rijks directe belastingen, moet het
bedrag van dien aanslag vóór of op den lsten
Maart volgende op het dienstjaar ten volle zijn
voldaan.
Van de uitoefening van het kiesrecht zijn
uitgesloten: aan wien bij vonnis het kiesrecht
is ontzegd; zij die in gevangenschap of hechtenis zijn; zij die in staat van faillissement
verkeeren; zij die in het jaar aan de vaststelling der kiezerslijsten voorafgaande, enderstand hebben genoten, hetzij van een burgerlijk
armbestuur of een gemeentebestuur, hetzij van
een instelling van weldadigheid.
Onder ondersLind wordt verstaan elke ondersteuning in geld of benoodigdheden, tot leniging van nood aan behoefligen verstrekt.
Bij den aanslag in de Uijks directe belastingen geldt die der vrouw voor den man ;die
van minderjarige kinderen wegens goederen
waarvan de vader het vruchtgenot heeft, voor
hunnen vader. Deze directe belastingen zijn ;
grondbelasting, vermogensbelasting, bedrijfsbelasting, personeele belasting.

—

Binnenland.

De Nationale Bakkerij-Tentoonstelling
zal dit jaar van 17 tot 20 Augustus te Dordrecht worden gehouden in de Feestzaal van
het Hoofdgebouw der Nationale Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst.
— Dat de tentoonstelling te Dordrecht ook
veel bezocht wordt door de cugd. blijkt wel
hieruit, dat in den melksalon „de Cluyscnaer"
van den heer George H. Figi in 24 dagen 30000
glazen melk aan kinderen werd ingeschonken.
— Op de gisteren in het Westland gehouden veilingen werd besleed voor: blauwe
druiven f 1,30—f 1,50 per kilo, aardappelen
f 1,10—f 1,45 per kin, perziken 3—17 et., komkommers 2—5 et., meloenen f 0,15—f 0,90
per stuk.
Voor het vernieuwen van ryks-telegraafdraden tusschen Zutfen en Enschedé waren
minste inschrijvers de heeren J. Romijn en M.
Beil, te Schiedam, voor flllB.
Waardoor al geen bloedvergiftiging ontZondag werd op Urk het 12-jarig zoontje van
den visscher Jan Meindert De Boer door een
mug onder hel oog gestoken. Er is bloedvergiftiging ontstaan en reeds Woensdag is het
ventje aan de gevolgen bezweken.
De tiend verpachtingen op het eiland Uselmonde zijn weer afgeloopen. Over 't algemeen
is de opbrengst hooger dan in IS9C.
- Te Moordrecht is voor het huldeblijk aan
H.M. de Regentes f 137.29 bijeengebracht.
Als gas-technicus bij den houw eener
gecombineerde fabriek voor gas- en electrisch
licht te Amersfoort, is aangewezen de beer J.
.1. Prins, directeur der gemeentelijke gasfabriek te Gouda.
De 13-jarige J. J. De Vreugd, die met zijn
vader werkzaam was als metselaar op de boerderij van Halling in Benedenkerk te Stolwijk
en uitgezonden was om een emmer kalk te
halen is door een onbekende oorzaak in de
langs de boerderij loopende vliet geraakt en
leven!, opgehaald.
Als 't druk loopt!
Aan het echtpaar B. te Halfweg, gehuwd
in April '94 is voor de derde maal een tweeling geboren; vier kinderen zijn nog in le-

—
—
—

ven.

Te Emmer-Compaseuum viel het ongeveer 4-jarig zoontje van den arbeider 11.
Oost van een loopplank in het kanaal. De vader, die nog te bed lag, werd geroepen en
sprong terstond in het water, met hel treurig gevolg echter, dat ook hij in de diepte
verdween. Heiden werden later dood opgehaald.

De verjaardag van H. M. de Koningin.
Regentes zal te Baarn bijzonder feestelijk
herdacht worden, 's Morgens hurddraverij op
de Heemstralaau voor punten uit Gooi en
KeinUuid, die nimmer ecu prijs behaalden,
's nam. om 2 voor paarden van zessen klaar
met belangrijke prijzen, 's Avonds feest in het
Wilhelminapark door de Veree :;i ging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer en
verfraaiing. Twee muziekkorpsen zullen zich
doen hooren, terwijl vijvers en waterwerken
phaniastisch verlicht zullen zijn. Een schitterend vuurwerk zal dezen dag besluiten.
In de Drenlscl.e gemeente Odoorn hebben bij de aangifte voor ioonkiezers v, le personen verklaard te hebben een inkomen van
f 300. tengevolge waarvan zij naar dit inkomen in den hoofdelijken omslag der gemeente
z|n aangeslagen voor f 5.H5.
Daar zij in vorige jaren niet meer dan 4-5
cents in den hoofdelijken omslag betaalden,
is de aangifte als lo.nkiezers voor hen eene
bittere teleurstelling.
Vleeschkeuring 1
Bij de behandeling in den Zidienschen Raad
van het ontwerp eener nieuwe algemeene politieverordening werd voorgesteld bepaling.- af)
te nemen, die ecu scherpe keuring van hel ter
markt aangevocrdevleusi hen spek verzekerden.
Van verschillende zijtien werd er hij -;
i»i entenuui op M-fMM|lta, deze lWnTl'linten niet in üe vei'.rd» uuif op le neitieu, uwtkit

—

daardoor de alhier zeer belangrijke markt van
vleesch en spek zou worden gefnuikt; vooral
de handelsstand zou daardoor zeer lijden.
Thans wordt ook door de Handeisvereeniging aan den gemeenteraad verzocht, om scherpere keuring te verzekeren, doch de vlecschmarkt op den ouden voet te laten houden.
Sprinkhanenplaag in Argentinië!
In zijn verslag over 1896 deelt de consulgeneraal te Buenos-Ayres, de heer L. Van Riet,
o. a. het volgende mede :
Het is bekend, hoe het landbouwbedrijf in
Argentinië reeds sedert lang in een treurigen
toestand verkeert, als een gevolg hoofdzakelijk
van de voortdurend lage graanprijzen, waarbij
zich nu eens late nachtvorsten of langdurige
droogten, dan weer invallen der sprinkhanen
voegden. De vreeselijke plaag der sprinkhanen,
vergezeld van droogten, heeft Argentinië in
de jongste maanden meer dan ooit geteisterd,
het grootste gedeelte van den oogst vernietigd
en daardoor aan den landbouw een nieuwen
zwaren slag toegebracht.
Om van de verwoestingen der sprinkhanen
een duidelijk beeld te verkrijgen, moet men
deze insecten aan het werk hebben gezien.
In zwermen van millioenen en milliarden
zijn zij in het vorige jaar uit het weinig bezette noorden komen aantrekken, om zich
overal vernietigend neer te laten. Tot drie
malen toe zijn de sprinkhanen in vele landstreken verschenen, bij hun eerste bezoek als
vliegende insecten, dan als springende en ten
slotte weder als vliegenderTegen het springend
gedierte kan men zich nog eenigszins weren,
bv. door het land te omheinen met blikken of
zinken platen, of door er slooten omheen te
maken. Maar wel diep en breed moet men
graven, want eene kleine sloot is binnen enkele
minuten gevuld met de levende massa, die
zich mijlen ver voortschuift over de uitgestrekte vlakten. Tegen de vliegende sprinkhanen daarentegen is de mensch bijna weerloos. In zwermen, zóó dicht en zóó groot, dat
men ze op een afstand voor regenwolken aanziet, komen ze, meestal tegen 3 of 4 uur in
den middag, een landgoed overvallen. Men kan
trachten den vijand door geruisch te verdrijven,
door groote vuren en rook, men kan paarden
met dit doel op de weiden laten loopen. of
arbeiders met stokken en doeken gewapend
uitzenden,alles is meestal geheel vergeefsch.De
insecten blijven op het terrein, dat zij zich
eenmaal hebben uitgekozen, vliegen als ze
worden opgejaagd, van de eene plaats naaide andere, maar verdwijnen meestal eerst,
wanneer er niets meer van hun gading te
vinden is. Ze tasten alles aan: weiden, tarween maïsvelden, boomen en struiken; zij vreten
gras, granen eu groenten, vruchten, bladeren
en zelfs den bast van de hoorntakjes. Ze zijn
overal, bedekken den grond, de gewassen, de
boomen van den voet tot den top; zij zitten
daar naast, onder en boven elkander, op elkander, soms zelfs in hoopen zóó zwaar, dat stevige
takken onder hun gewicht afbreken. Hun vreten maakt een geluid als 't zacht knetteren
van een vuur, en even snel als een vuur verrichten zij het werk der verwoesting.
Een uiterst treurigen aanblik biedt eene
streek, door de sprinkhanen bezocht.
Het is alsof een adem des doods er over
heen ging.
Boomen en struiken zijn van hun bladeren
beroofd en op de korenvelden ziet men slechts
de kale halmen. Was de natuur nog kort te
voren in een groen kleed gehuld, men waant
thans bijna een winterlandschap voor zich te
hebben. Nog gisteren rustte het oog des landbouwers met welgevallen op zijne een rijken
oogst belovende akkers, heden reeds zijn de
vruchten van een .geheel jaar van inspanning
en arbeid verloren.

—

Rechtzaken.
Diefstal van effecten.
G. J. C. Eichhoru, de kantoorbediende die
van de te gelde gemaakte effecten van zijn
patroon een reis door Frankrijk naar Spanje
deed en later te voet terug kwam loopen, werd
door de rechtbank te Amsterdam veroordeeld
tot 6 maanden gevangenisstraf.
Mishandeling, den dood ten gevolge

hebbende.

Beinhard Weber, de Duilscher, die in den
de Heerennacht van 30, Juni op 1 Juli
straat te Groningen Jan Voreuhout met een
mes een steek heeft toegebracht, den dood tol
gevolg hebbende, is veroordeeld tot 3 maanden
gevangenisstraf, met bepaling dat de tijd, dien
hij in preventieve hechtenis heeft gezeten,
geheel in mindering zal wordeu gebracht. De
eisch was 1 jaar.
Men weet dat de verslagene zeer ongunstig
bekend stond.

""

Vadermoord te Dubbeldam.
De rechtbank te Dordrecht veroordeelde den
18-jarigen spoorwegarbeider Teunis Roos ter
zake van opzetteljjken moord op zijn vader
Maehiel Roos tot 1 i/ s jaar gevangenisstraf. (De
eisch was 3 jaar).
Diefstal van gond en zilver.
Voor de rechtbank te Amsterdam stond
terecht Jozef Slager, oud 27 jaar, van beroep
bakkersknecht, ler zake dat hij 21 Juni 11.
ten huize vau zijn huisheer Goldsmith, bij
wien hij door zijn familie onder dak was gebracht, een gouden en een zilveren heoronhorloge en een gouden ring, benevens f55
aan contanten gestolen had. Met dit geld en
de opbrengt der gestolen voorwerpen was hij
naar Antwerpen gereisd, om van daaruit een
brief te zenden, inhoudende de bank-vanlcening-brietjes der voorwerpen en een bekentenis van zijn schuld.
Reeds vroeger was beklaagde een paar maal
met den rechter in aanraking geweest, eenmaal wegens heling van gestolen touw en een
ander maal wegens diefstal. Beklaagde scheen
echter verbazend vergeetachtig, ten minste
hij herinnerde zich er niets meer van.
Het O. M. eiscbte een gevangenisstraf van
10 maanden. De uitspraak luidde 1 iaar gevangenisstraf.
Ongeval aan boord van de

„Caledonia”.
De .Raad van Tucht voor de Koopvaardij"
deed gisteravond uitspraak in de zaak van

kapt. 11. Meijer Jzn.. gezagvoerder van het
Nederlandsche stoomschip .Caledonia", op
welk schip een ontploffing plaats had van een
lading vaten napatha, ten gevolge waarvan een
der donkey-men gedood werd enhet schip zonk.
De Raad overwoog:
10. dat de kapitein niet gezorgd bad voor
een goede stuwage. aangezien een stuwing op
bundels blik, iv plaats van op kophouten,
waardoor de buiken der vaten vrijkomen, onvoorzichtig eu Met doelmatig was;
3b. dut de veranlwoordelijkheid vaa den
kapitein nie! voldoende was opgeheven door
de aanweïi.'.-heid van den stuurman en den algevaaitligde van den afzender bij de stuwage ;
en

30. dal de ;i!'s.h''idi:!_' van de steenkolen e:i
de vaten naphtha door zeildoek ca hier en daar
wat mml ti'el vuidmuid-e kon geacht worden :
Vo. dat da«rentepe:i niet geWehea was. dat
v^-v)' tl." rctk_en_e wtiz.' v_u stuwage schaaie

was toegebracht aaa de tonnen of dat hierdoor
de ontploffing was ontstaan ;
50. dat het beter was geweest, wanneer de
kapitein getracht had, desnoods met halve
kracht de kust le bereiken, maar dat niet
bewezen was dat dan het schip behouden zou
zijn gebleven ;
60. dat het dus niet bewezen was dat door een
daad of door een nalatigheid van den kapitein
de ontploffing, de dood van den donkey-man
of het zinken van het schip was veroorzaakt;
en sprak derhalve den kapitein vrij.

Buitenlandsch Overzicht.
De berichten over de vredesonderhandelingen, die in de hoofdstad van Tnrkije gevoerd
worden, hebben enkele dagen zeer gunstig
geluid. Nadat de sultan de door de mogendheden voorgestelde grensregeling had goedgekeurd, scheen de arbeid der gezanten te vorderen en kon men de teekening der vrcdespreliminairen binnen een niet al te langen tijd
verwachten.
De quaestie der grensregeling was van de
baan en slechts die van de door Griekenland
te betalen oorlogsschattiug moest nog geregeld
worden. En ook hierbij voorzag men geene
moeilijkheden: Turkije was bereid het door
de gezanten vastgestelde bedrag der oorlogsschatting té aanvaarden, doch wenschte wel
eenige zekerheid omtrent de datums der storting van de verschillende termijnen ; bovendien wenschte het te weten op welke waarborgen het kon rekenen.
Het isniet noodig den Turken bijzonder vriendschappelijk gezind te zijn om in le zien. dat er
voor deze wenschen wel eenigen grond bestond, wanneer men let op den berooiden staat,
waarin de Grieksche geldmiddelenverkeeren.
Turkije verklaarde dan ook, dat het voornemens was Thessalië bezet te houden, totdat een aanzienlijk bedrag van de schadeloosstelling voldaan was. In den beginne werd
gezegd, dat de gezanten daarentegen wilden,
dat een bepaald deel van Thessalië onmiddellijk na de ondeiteekening van de vredesprelimiuairen ontruimd werd ; nader blijkt, dat
niet alle gezanten van dezelfde ineening
hieromtrent zijn en dat in bel bijzonder
Duitschland het in zeker opzicht met Turkije
eens is.
Ook Duitschland moet van oordeel zijn, dat
de ontruiming van Thessalië niet verlangd
kan worden, eer de betaling van de oorlogsschattiug geschied of op billijke wijze gewaarborgd is. En daar er voor een betaling
id eens een leening noodig is, welke Griekenland wel niet zal kunnen sluiten, daar
geen mogendheid bereid zal gevonden worden
ze te garandeeren, zoo moeten er voor een
betaling in termijnen waarborgen gegeven
worden, welke volgeus Duitschland slechts
te vinden zijn in een internationale controle
op de Grieksche financiën.
Niemand kan van Turkije vergen, verklaarde enkele dagen geleden de Köluische
Zeitung, dat het op betalingsbeloften van
Griekenland zijn onderpand, Thessalië. afgeeft.
Wordt een zoodanige bepaling, waarbij Turkije de betalingen worden gewaarborgd
niet in het vredesverdrag opgenomen, dan
kan het wel de vraag zijn, of de Duitsche regeering den sultan de aanneming
van een verdrag kan aanraden, waarvan
de naleving van Grieksche zijde meer dan
onwaarschijnlijk is. In gelijken geest hebben
zich ook de andere Duitsche bladen uitgelaten. Het spreekt vau zelf, dat Duitschland
door zoo te handelen, het niet alleen opneemt
voor het goed recht van den Turk, doch ook
maatregelen verlangt, opdat de belangen van
Griekenland- schuldeischers. die voor een niet
gering deel in Duitschland huizen, niet al te
zeer geschaad en in de toekomst wat beter behartigd zullen worden. Rusland schijnt er
echter bezwaren tegen te hebben, dat in het
ontwerp-vrcdestractaat een clausule wordt opgenomen betreffende het vaststellen van een
controle op'de financiën van Griekenland.
Ook staat het nog te bezien, of Griekenland
zich door zulk een maatregel niet in zijneer
gekrenkt voelt en zich wel een controle op
zijn geldelijk beheer wil laten welgevallen.
In Engeland is het tweede en belangrijkste deel van de enquête over Zuid-Afrika,
die betreffende de medeplichtigheid van Cecil
Rhodes en de Chartered Company aan Jameson's inval in den Transvaal, in den doofpot
gedaan. Met ecu meerderheid van $27 stemmen heeft het Lagerhuis de motie van Stanhope verworpen, waarin betreurd werd, dat de
enquête-commissie een niet afdoend rapport
had ingediend en geen maatregelen bad voorgestold tegen Cecil Rhodes en diens zaakgelastigde Hawskley. wiens dagvaarding tevens
werd gceischt wegens het achterhouden van
in zijn bezit zijude telegrammen.
Om dit votum te verkrijgen, waardoor een
einde gemaakt wordt aan de taak der enquête-commissie, heeft deminister van koloniën
Chamberlnin , door wien deze zaak met
buitengewone slimheid en handigheid geleid
is, het zelfs niet noodig geoordeeld mede te
deelen, of de regeering het voorstel van den
Transvaal aannam om de geschillen over de
souvere'uiiteit, die tusschen beide landen bestaan, aan een scheidsgerecht te onderwerpen.
Hij verklaarde slechts, dal door de wettelijke
maatregelen, die te Pretoria genomen waren,
twee van de. voornaamste twistpunten uit den
weg waren geruimd.
Ook de minister van justitie sirHicksßeach
verdedigde zoowel de enquête-commissie als
Cecil Rhodes, wiens vroegere diensten hij in
het licht stelde. Cecil Rhodes kan dus ongestoord zijn kuiperijen iv Zuid-Afrika voortzetten : men durft niets ondernemen tegen dien
man, wiens vermetelheid grenzen noch scrupules kent en die de achting van alle Engelschen verdient, omdat hij werkt aan de grootheid van het Britsche riik in Afrika! Wat
wil men meer ?
In Hongarije staat het ministerie-Banffy
nog altijd op zeer gespannen voet met de leiders der oppositiepartijen graaf Apponyi.Franz
Kossiith en graaf Zichy, die in navolging van
de Duitsehers iv den 'Oostenrijkscben Rijksdag obstructie maken. Het voorwendsel daartoe is paragraaf 16 van de nieuwe strafwet,
waarbij persdelicten aan de rechtspraak der
jury worden onttrokken, en de wet op de suikei premiën ; wel ingelichte personen meenen
echter te weten, «lat het doel der appositie
is de liberale regeering ten val te brengen en
bovenal de hernieuwing van hel economisch
„Ausgleich" niet Oostenrijk te beletten.
Nadat baron BanlTy te Isehl met keizer
Frans Jozef over den ïnoeielijken parlementairen toestand beraadslaagd had, heeft
hy
bij zijn terugkomst
te Pest de
voornaamste leiders der rogecringspartij
Kolomon 'f isza. Audrussy
Csairi, Szell
ca andere bijeengeroepen om hu.i mede te
deelen. dat de regeering voornemens was de
obstructie der oppositiepartijen te bekampen
met alle middelen, welke hel Kaïnerreglomeiil
te luirer beschikking sleble en zoo noodigmet
andere middelen, bijvoorbeeld met het Bugelsehe systeem vau de gedwongen sluiting der
debatten.
Nauwelijks waren deze bedoelingen bekend,
ol' de teiiiers der oppositie hebben aanstonds

.

besloten om deregeering tot het uiterste tegen
te werken met een stelselmatige obstructie,
welke de vermaarde dwarsboomerij der lersche
afgevaardigden in het Engelsche Lagerhuis zou
evenaren. Daarbij komt nog, dat de Kamerpresident Szilagyi moet verklaard hebben, de
ziftingen niet te willen presideeren, indien de
minister-president de sluiting der debatten
eischte.
Uit het antwoord door baron Banffy aan
den afgevaardigde Sima gegeven, die hem
vroeg of de minister van den koning machtiging had gekregen om de vrijheid van sptvken
in het parlement te besnoeien, blijk! intui
dat het zoon vaart niet zal loopen. B.mffy
verklaarde, dat hij zoon machtiging noch gevraagd noch gekregen had. doch dit slo< I niet
uit, dat de regeering op eigen initiatie!' een
herziening van het reglement too voorstellen,
ingeval dit in 't belang van de vmchlbaai heid
der parlementaire werkzaamheden noodig
mocht blijken.
Om te beginnen heeft de Kamer op voorstel
van Banify met groote meerderheid goedgevonden, dat de zittingen langer zullen duren.
Blijkens de uit Lissabon komende berichten
is opgewondenheid in I'ort ngal nog verergerd door de dwangmaatregelen, die de regeering genomen heeft om de republikeinen
bang te maken en de aanneming van
haar financieele plannen door te zetten.
In de regeeringsbladeu worden de republikeinen, die hun vijandelijke houding
niet willen laten varen, met strenge straffen
bedreigd; men kan, wordt er gezegd, niet
toelaten, dat zij onrust wekken waardoor de
openbare meening op een dwaalspoor wordt
gebracht. Daarentegen geven de anti-ministerieel e bladen luide hun afkeuring te kennen
over de politiek der regeering, welke zich
liberaal noemt, doch zonder aanleiding openbare vergaderingen verbiedt en de wetten overtreedt.
Onder voorwendsel, dat de republikeinen
voornemens zijn wanorde te stichten, zrjn in
Lissabon en andere groote steden uitgebreide
voorzorgsmaatregelen genomen eu laat men
patrouilles door de straten loopen.
Een ernstig verschijnsel is. dat verschillende
generaals en officieren afgezet en in staat van
beschuldiging gesteld zijn.
In Duitsehlandt wordt nog druk nagepleit «over de zware nederlaag, die het Pruisisch ministerie in dé Kamer van afgevaardigden geleden heeft, doordien de zoogenaamde
kleine socialisten-wet, al is 't ook slechts met
een meerderheid van vier stemmen, verworpen werd. Algemeen wordt het aftreden van
den minister van binnenlandsche zaken Von
der Recke zeker geacht.
In zijn antwoord op de nota, waarmede de
Amerikaansche staatssecretaris Sherman het
protest vau Japan tegen de annexatie van
Hawaï bij de Vereenigde Staten beantwoord
beeft, zegt Japan, dat het den strijd lang»
diplomatieken weg zal voortzetten en wellicht
nog verder zal gaan om de inlijving te beletten.
Het is Japan onmogelijk onverschillig bij den
annexatie toe te zien, eu de eventuëele gevolgen ervan te aanvaarden.

Gemengd

Nieuws.

Een mislukte badreis. In de Hosenthalerwijk te Berlijn wordt wegens de eigenaardige bijomstandighcden druk gesproken
over een mislukte badreis. Mevr. R., «ie echtgenoote van ecu minder met aardsebe goederen dan met huwbare dochters gezegende
advocaat kwam namelijk op een zonderling
middel om voor zich en hare hoopvolle, alhoewel niet meer in de eerste jeugd bloeiende
spruiten een badreis mogelijk te maken, zonder
haar gestrcngeii heer en meesier er de onkosten van te laten dragen. Ze buurde le dien
einde voor een namiddag een rijtuig, waarmede zij bij al haar kennissen eu bemiddelde
buren voorreed om voor een doodzieke ambtenaarsweduwe, wier man kortgeleden in den
dienst verongelukt is, het geld voor een badreis in te zamelen. De „weldoenster" wist den
treurigen toestand van hare beschermelinge
in zulke roerende bewoordingen af te schilderen, dat een niet onaanzienlijk sommetje
bijeenkwam. Weldra rees echter bij de gevers
twijfel ten aanzien van het gebruik van bet
ingezamelde geld en door de praallustigheid
van een dienstmeisje kwam het mooie plan
nog bijtijds genoeg aan het licht, zoodat de
badreis van de vernuftige dame belet eu haar
bet geld afgenomen kon worden. Den advocaat
gelukte het door zijn bemoeiingen de benadeelden van een gerechtelijke vervolging tegen
zijn vrouw te doen afzien; deze klinkt echter
daar de geschiedenis ruchtbaar geworden is,
vaak het geroep in de ooreu : Baad thuis maar!
Koning David en koningin VicIn het weekblad L'o rien t, dat
toria.
te Parijs uitkomt, vindt men verhaald dat
koningin Victoria van
Oostersche afkomst is. Hare Britsche Majesteit is uit het
oude geslacht van Brimswijk. waarvan de Luneburgsche lijn Hannover verkreeg. De lirunswijkers nu zouden onder hun» voorvaderen
zekeren Obert tellen, die in den tijd der kruistochten leefde en de kleinzoon was van de
legendarische figuren, Roger van Este én Uradamanle, bekend uit Aristo's Orla n d o
F u r i o s o. Deze Koger was geboren in de stad
Rys, op de kust van tülicié in Klein-Azië, en
ging door voor een afstam ling van koning
üavid. De nakomelingen van den psalmist
volgens hel verhaal
niet uit
mochten
terugkeeren, maar werJerusalem
Rabel naar
den overgebracht naar Sala. in het Taurus"ebergte, waar reeds andere afstammelingen
uit het koningsgeslacht een kleinen oual'hankelijken staat hadden gesticht, waarvan de
oriëntalist Oppert bescheiden heeft ontdekt.
Tot die afstammelingen zou ook Jozejih, de
man van Maria, hebben behoord.
Aldus is bewezen (V), dat koningin Victoria
van koning David afstamt '.
Een merkwaardige diei*«al. Er is
wat moois gebeurd in het hotel de la Providence bij het zuiderslation te Brussel. De
eigenaar van het logement had eenigen tijd
geleden een knecht in zijn dienst genomen, die
's nachts moest waken en voorts de schoenen
van de logeergasten poetsen. In het hotel
lo.eerden ongeveer tachtig personen, die
meerendeels te Brussel de tentoonstelling
waren komen zien. Wat neeftnudat individu
gedaan V In den nacht van Vrijdag op Zaterdag
heeft hij alle schoenen en laarzen, die de
deur van hun kamer hadden
reizi.ers' aan degepakt
en is er van doorgegaan
gezet, bij elkaar
een
medeneming
vijftig paar schoenen
van
met
eu laarzen benevens de kleeding en het horloge
van een hotelbediende. Men kan nagaan, welke
tooneelen er 's morgens voorvielen. Ken waar
blijspel! Niet alleen hadden de reizigers geen
g«hoen«n meer, doch velen moesten ook iü den
vroegen morgen door den gevluchten knecht
gewekt worden en misten den trein. Velen
hadden ook geen ander paar schoenen. Dezen
speel lon op, anderen lachten e:i de schoeucnluindc'a.rs uit de buurt hebben geen klagen
gehad over de kool, die de knecht den logeergasten gestoofd heeft. De hotelhouder kan er
niets aan doen, doch moet alle kosten dragen.
De politie doet onderzoek naar den gauwifief.
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Buffet.

KLEINE 'AÏTIRÏIITÏIÏ.

.

50 Ct. per geheele annonce, bij vooruitbetaling, aan ons Bureau, deKiosken
en de Agenten van dit Blad.

Terstond te Huur ' Waarschuwing

Advertentiên

Goudschestraat 103, een
zeer nette Boyenwoning,
2de achter étage,mooie ka- '',
mer en keuken, alkoof 2 '
slaapplaatsen en veel kasten, achter ruim uitzicht,
2 gulden per week Goud- ''
schcslraat 103. Te bevragen heuedenhuis bij den
Gaffelheer L. PREGER. Boyendwarsstraat 10 oen
woning 165,kamer en kenken, sleutels bij de buren.
g
'
~~Te huur aangeboden, in
de v. Meekercnstraat No.
34 en 36, twee mooie

uit deze rubriek te herplaatsen in Het Goedkoope Nieuwsblad
kosten slechts

10 Cents.

Den 11den Augustus hopen LÈEKD-KT VAN
SCHEL en HILLETJE
VAN LANGEVELD.hunnc

25-Jarige

Echtvereeniging te herdenken. Algemeene Kennisgeving.

Winkelhuisjes,

Ernstig gemeen!22

voor een klein gezin, met I
Kamer, diepe Kasten en |
'Open Plaats, zeer ge- ,
schikt voor Schoenwinkel
en Manufaetuurwinkel ofr
andere Affaire. Huurprij- ,
zen f 3.50 p. w. Adres : :
Schouleustraat hoek Weteringslraat No. 2.

Twee Burgerdocbters,
en 24 j. oud, vragen voor
Zaterdag var» de Kermis
twee nette burgerjongens,
van denzelfden ouderdom
enP.G.,om genoeglijk dien
dag te passeeren. Brieven
met Portret, No. 281A,bur.
v. è. blad.

.

~

Jonge Dames

Gevraagd,

Sept, een ruime,
■wilt ge zwieren, Met ons tegen
Bovenwen, of le Etavrije
vieren,
heiden Kermis
ge, omtr. Noordsingel,
Zendt dan met portret Bergw.,
Jonkerfr.str. Fr. '
nw briefjes, Niet te laat, br., met opg.
van huurpr.,
roet hartediefjes. Tus- ,No. 392A, bur. v. d. blad.
schen de twee- en driemaal tien, Opdat we elkander spoedig zien. Steekt
Oosteinde 70, bij den Oostgracieus uw brieven dus zeedijk, een nette 2e ETAVoorzien van 't No. 280 A GE, Voorkamer, Achter- ,
in de bus.
kamer, 2 Alkoven en 3 !
Slaapplaatsen en een vrije
Zolder, een Warande en
zonEen Jonge Weduwe
uitzicht over tuinen, en
der kinderen, met eenig verder van alle gemakken
kenin
▼ermogemwenscht een
a f 14 per maand.
net voorzien
nis te komen niet
bevragen WestKruiTe
Jongmensch of Wed uw- skade 129, bovenhuis.
de kermisgenoegnaar.om
lijk door te brengenen
na wederzijdsch goedvin- met tuin TE HUUR. Te
te bevragen bij A. EIKENden een Huwelijk aanmet
BOOM, Benthuizerstraat
gaan. Fr. br., liefst
Portret, No. 278A,bur.v. 125.
d. Blad. Geheimhouding

.

Alvorens zich van Meubeien te voorzien raad ik
iedereen aan zich eerst in
mijne magazijnente overtuigen van de groote voorraad, lage prijzen en soliditeit. Bij geen artikel kan
men voorzichtiger te werk
gaan daar zoovele Meubelen zonder vakkennis aan
koopers worden verkocht;
op liet oog goedkoop maar
nog veel te duur. Mahoniekasten van af 30, Bondctafels 6.50, Salontafels
9.50, mahonie Penantkastjes 16.50 enz. enz. Voor de
kwaliteit wordt ingestaan.
Al de meubelen die in
mijne magazijnen worden
verkocht, is eigen fabrikaat.J. SPIERDIJK, Meubelfabrikant, Kaasmarkt
19 en Kipstraat 75, Rotlerdam.
Te Vlaardingen
Hoogstraat 93D.
g

Spekslagerij.

Wegens familie omstandigheden terstond ter
overname een in volle
werking zijnde SPEKSLAGERIJ op besten stand,
huur en overname uiterst
laag. Br. fr., No. 264A, Bur.
v.d. Blad.
a

__
; Congo-Papegaaien

Te Huur:

Huwêßjt

Meubelen.

.

"Een BenedenEüïs"

waaraan men nooit miskocht is. ANTON SU-

THEBLAND, Visscbersdijk 45, heeft weder een
groote partij Congo-pape-

gaaien aangekregen.welke
voor elk aannemelijk bod
verkocht zullen worden.
De papegaai welke niet
volkomen naar genoegen
is, wordt geruild ten alle
tijde. Komt u overtuigen.

Kinderwagens."

Door het eindigen van
het seizoen worden alle
te
nogresteerende KINDEReen BOVENWONINGvoor WAGENS, zijnde circa 24
en Zijkamer, Keuken, net- stuks, tegen elk aannemejes in orde, voorzien van lijk bod van de hand geWaterleiding en Privaat. daan. Adres :C. P. MEUHuurprijs f 2.60, Jonk- I.ENDIJK, 17 Hofplein 17,
mansteeg No. 11, aldaar te i hoek Schiekade.
zien. Te bevragen SOETMULDER, Karnemelkshavan
ABONNEMENTSven No. 10.
KLEEDEREN,
SleepersTË HU UB inde Marnix- vest 2,
bij de Nieuwehastraal No. 18, een
vensteeg.

Terstond

verzekerd.
'Twee netteWeerenVßAGEN twee nette

lieve Dames, ker-

19—20 j. oud, om de
mis genoeglijk door te
brengen. Er zal meer op
fatsoen dan op Geld gelet
worden, dus Dames liet en
net, zendt brieven m«t
Portret, onder No. 301 A.
bur. v. d. Blad.

huur:

i

"Opruiming

Benedenhuis Burgers Èijwiel
TWEE JONGEDAMES ruim
doorlooVoorkamer,
met
van 18 jaar, Zoeken
pende Alkoof, groote Ach- TE KOOP, model '96, goed
twee Heeren terkamer , Keukentje, 3 I onderhouden. Te zien BoeSlaapplaatsen, ruime Kel- . zcmsingel 36. bovenhuis.
van zessen klaar. Zonder
hart en

; "Eakkerswagens.

gebreken van
hoofd, En dan met de kermis eens uitgesloofd, Heeren met of zonder geld. Op
aller brieven zijn wtj gesteld. Fr. br., Ne. 290A,
bur. v. d blad.

dcr,groolo I'laats en Loods
huur f3.25 per week. Te
TE KOOP: 7 Bakkersbevragen daarnaast no. wagens,
waarvan 2 op vier
g
*_
wielen, geschikt voor een
; Hit; een Melkwageu voor
Feijenoord,
Rosestraat 3 kannen, een Hondenkar
168, een mooie BOYEN- ; en 4 Wijnwagens. verder
verschillende stellenWieWONING, voor den spot- Ïen,
As en Veeren, alles afprijs van f 2,00 en een a i zonderlijk
te koop. Adres2,10 per week. Te bevra- J. DiKMANS,
170,
Botersloot
gen bij BUISEB No.
„
No. at.
uedenhuis,
j
t
aldaar.
I
—TÊTTUUR: een ruime

Te Huur terstond:

"kermis 1837.

.
.

Twee Heeren, uit den
fatsoenlijken stand, wenschen kennismaking met
twee dito Dames, netjes in
de kleeren, om de aanstaande Kermis aangenaam door te brengen en
zoo gewenscht dekennismaking voort te zetten.
Aan geld geen gebrek.
Dus Dames zendt uwe
brieven, liefst met Portret, No. 373A, bur. v. d.
hlad.

2de Etage

Snïëdërïïl
TEROVERNAMEgevr

een
hier
in de Weenastraat3o,voor of SMEDERU,betzij
elders,
waarin
ook
f 15 's maands. bevattende scheepswerk
voorkomt.
3 Kamers, Alkoof, KeuNo.
ken en Zolder, met Ka- " d_OA, Bur -*-«>PBaaf,
van dit Blad.
mertje.Adres:F.W.RFJSE ;
Hugo de Grootstraat 38.
TER OVERNAME aangeboden: een net hurjrer
in de Wilhelminastraat
Twee Heeren van 22 jaar No. 12, groote Kamer eu CAFK-BILLARD,
"wenschen in kennis te ko- Keuken. Waterleiding en yentans, zeer goede stand,
men met twee vroolijke \eel gemak, opnieuw ge- in de nabijheid van het
Dames, om «p kosten tier verfd en behangen enz. Kennisterrein , huur en
Dames de a.s. Kerm's g,c- f 1.70 per week, voor kleui overname büly t p
noeglijk te passeeren. Fr. gezin. Te bevragen le __________J____y^d_ma^
br.. met afspraakplaats de j Lombardstraat 13, boTem Door omstandigheid
van
volgende week na 8 uur, huis eu in de straat bij
onder No. 360A, hur. v. d. DE KNECHT, Water en
g
blad.
Vuurnering;

.
.

ISfï' s"*

Te~__uur:

"~Eermis.

;

netled

,

'Feijenoord.

Vreeselijk

de brand in Parijs, TE HUUR aan de
van
nog «reeselijker. Hendrikkade een 1 e Etage omzet
voorhanden,
twee;
huur
van
KaAlkoven,
mei
2
ruime
brandthet'hart
van hel ruim* hni» f S per
Jongeftoeren (die mei bet , mers, elc. voor fl6 per
e
Zi*n Oostei,'<le
twee maand, alsmede eea dito No 3t
oog op de Kermis) snoelieve',
aardige,
nette,
3e Etage, voor fl9 per
zige, mollige, lekkere
maand. Adres bij L. KRIJTE KOOP: een goed onmr. schilder, 52 al'NEN,
Jonge
derhouden
Raan
17.
daar
en
RIJWIEL Rezoeken, «m op kosten der '
heel compleet, voor fÜO
Heeren, zich op de KerHuur, Aan
hetzelfde adres Iwee
mis flink te amuse.ren. Ltngc Frankenstraat 29 matglazen
Ruiten 80 bij 60
Dus Dames, lief en net. en 31, flinke Winkelhui- c_L. geschikt vnor proefloPorstuurt brieven mat
1> zen, a f 3.50 p. w.; Kamers i kaal. Te zien en te bevraIret en het juiste adres
f 1.10 tot f 1.50. Te be- ■ 'gen Toesteiger 70, Pioeflodaar wordt bet meeste op jvan
vragen bij A. C, BRAACX, ,; kaal „de Telephoon".
gelet, aan het bureau van
Grootstraat 7a. ;
dit blad, onder N0.333A. Iluao de
Prachtige zwart gepoliTe huur, terstond, een i toerde PIANINO's met
ruime, frissche, 2e Verdie- vergulde lusters, zware
1 Broche, met blauwe en ping Boyenwoning, met doordringende klank, koroode Steentjes. Vrijdag- prachtig uitzicht, gelegen peren steinblok, kruissnaa/d. Jonkerfransstraat, rig, eerste gehalte fabricamiddag in de Zomcrbeistraat. Tegen bewoning voor f2.7sperweeh,hlei- tie, worden optermijnbeterug te bezorgen bij J. ne gezinnen voorkeur. Te i taling van f 6 per maand
BO U WER, Zomerhofstr. bevragen bij A. C. VAN geleverd vanaf 350. Eenig
ÏJSSELDUK, Kruideuier, adresvoor deze aanbieding
528.
_--—--- : Tonkerfransstraat No. 13. \ grootste magazijn van Or■«—
I—Terstond te hnunCroos- gels en Piano's Van Oldenbarneveltstraat hoek Lijnwiik_chekadeNo._*,voor
een eerste baanstraat43.
X
Toor een klein gezin: een een net geain:
BENEDEN- of BOYEN- [
WONING, in het Weste3 Kamers, 2 TEKOOP voor spotprijs:
l\jk gedeelte, huurprijs 16 bevattend*
nog een een prachtig onderhouden
Keuken,
Alkoven,
tot_ogulden per maand.Br.
en weinig gebruikt lstee klas
Slaapplaats
aparte
Fr„ Na. 999A, Bureau van
gemakvan
alle
ILEEREN-RHwi__,
i„o
voorzien
dit Bla
1897, voorzien v. stofvrije
Glashabevragen
Te
" Terstond" TE ML'tm:
ken.
assen en pedalen, Dunlopven No. 30.
banden, Westwood velgen
zeer smalle trapas. Te zien
«j_ tekend geschikt voor
en te bevragen bg F. VAN
aardappelen en groenten. :
BERG, Uselmonde
zoo
DEN
Gerard Scholtenstraat 10, een NAAIMACHINE,
■ A 28».
den
nieuw,
voor
bevragen
daar boven. goed als
Te
spotprijs van f 18, met
twee jaar garantie. Te zien
geheet nieuw.
eenW()ON__MER oneen vitaal" Maandag van 10 2 voor f125,
A, bur. v. d.
No.
br.,
275
Er.
t?OCN KELDER. Schie- uur eu van 6— 8 uur. Hugo Wad.
I
J
dftm-e bedijk 133.
de Grootstraat 36A.
W as

maar

Dames

s

■

Verloren:

EywTêl

Terstond te

'

iITTTe Huur f2.75" '

f67"Pianino_ f6.

r

Te huur gevraagd,

Etage,

_

een Pakhuis,

TëErar:

d!

.

Safety te koop,

Attentie s. v. p.

VVrichtbanden.

Sigarenkistjes,

Kostganger

Broodwinning.

Ter overname aangeboden : een ZAAK in
Aardappelen, Groenten en
aanverwante
artikelen,
billijke conditiën. Spoed
vereischt. Adres: Noordmolenstraat No. 32.
Ter Overname GEVRAAGD: een goed on-

Café-B_]£rï

derhouden

Kostgangers.

lÉost en Inwoning

Linnenkast,

'

den prijs van 30 gulden
niet te bovengaande.Fr.br.
No. 30GA, bureau van dit

Jachtwiel,

Blad.

Vergunning.

Ter overname gevraagd:
een PROEFLOKAAL of
CAFÉ-BILLARD, op goe- Ter overname gevraagd: I een net gemeubileerde
ACHTERKAMER , ruim
den stand.Fr.br. No. 343A,
met Slaapplaats, als'en
bur. van dit Blad.
of Proeflokaal,liefst inde ook VOORKAMERTJE
oude stad. Fr. Br„ No. mei Alkoof. Adres: 11.
HAMMER, Burgemeester
een mahoniehouten LIN- 304A, bur. v. d. blad.
(ifm;uinspl.oo,Feijenoord
H
NENKAST, mooi donker
van kleur, krimpvrij ge-1 Ter overname aangebo- """Een fatsoen!. Juffrouw
maakt en geheel uit' den: een klein net
VRAAGT: twee

Te Huur:

een net Café

Te Koop s. v. p.

.

Vrouwenzaakje,

met |

gebeeldhouwde deuren,
een paar jaar gebruikt nog
zoo goed als nieuw. Adres:
Nieuwehavensteeg No. 3,
1 maal bellen. Zondags
gesloten.

Kostgangers,

in Damesartikelen, zeer
geschikt voor Juf_\ ofjongelui, ruime verdiensten,
billijke conditieu. Fr br
No. 288A, Bur. v d bi a_.

bij verkiezing een vrij
Kamertje. Wollefoppenstraat 5. benedenhuis,
""Bij lieden, zonder kinderen,bestaat gelegenheid
tot het HUBEN van een

. .

Vergunning!

Te KoopT

i

vrij Kamertje

Overname f 1000, een
een zoo goed als nieuw met apart Slaapkamertje,
van ouds druk beklant
Café-Billard, centrum van AMERIKAANSCH OR- tot zeeraannemelijk. prijs,
Rotterdam, zonder Bil- GEL, voor den spotprijs desverkiezende met kost.
lard f7OO, een Watersto- van 60 Gulden. Adres- br I Br. fr., No. 382A, Bur. van
Blad.
kerij voor f 475. Adres: M.
2?2A. bur.v.d.BÏad! | ditEen
Juffrouw, voorzien
PINO & Co., Zomerhof-|
plein 9. Rotterdam,alwaar
van beddegoed en |h. b. b.
steeds solide zaken in ver- een sterke Bok, Wagen
b. h.. VBAACT een
schillende prijzen en Tuig. Dagelijks te hezieh-j
plaatsen ter overname g,e",M
zijn. Alle zaken ons opge- hetzelfde adres een Krul- liefst omtrek Rottebrug,
dragen worden spoedigi lenjongen gevraagd.
den prijs van f 1 a f 1.25
te bovengaande. Fr.
overgedaan.
niet
e
ÖrgeïT
br., No. 302A, Bur. v. d. 81.
Zeldzaam koopje
h
Voor nette Kostganger
tig
Amerik. Orgel, 2 spe i. I is gelegenheid bijeen
TE KOOP: een
Wed.
solied gebouwde PANDEN : tongen, 2 knie/wellen en i "
Winkelhuizen met Boven- j dubbele koppeling, j_ -,>_ |
spiegelkast,' : met twee Slaapplaatsen,
woningen, op besten stand ! politoerde
van Rotterdam, a/d.groote prachtvol geluid: ook een licht, wasch, best eten,
mooi Amerik.Orgel tekoop ! I Verstelwerk, desverkiescheepvaart gelegen. voor
spotprijs van f !>., ' zende aparte bediening
Himruitkomst f2BOO. I met 6den
registers,2kniezw(i.
voor f 5per Week.AchterKoopsom 33 mille. Fr. br.,
boven het
jaar
garantie.
Ïen
en
5
klooster
Te
No^JMOA, Bureau v.d. 81. 1 zien W. KOOIJ, Burgem. I| Pakhuis 131,
van VAN DER
de Roosstr. 3t a/d Noord- ENDE, bij de Goudsche
Wagenstr.
Voor solidcGeldbelegging singel, Rotterdam.
te koop van den eigenaar
een blok enkele Panden,
Voor geldbelegging T£
één Verdieping, vrije Bo- KOOP gevraagd
ven- en benedenbuizen,
Bekwame Modiste bemaand en weekhuren, alzich aan tot maken
veelt
tijd nel verhuurd, 3 j. oud, of eenige Huisjes of zoo van Dames en Kindergelegen op stand.Oostelijk genaamd een Hofje inliet costuums enz. Nette en
gedeelte, rendeertgifepCt. oost. of noordelijk gedeel- degelijke afwerking, tegen
Geen tusschenpersonen. I te der stad. 8r.fr.,N0.345A, uiterst billijken prijs. Aan
Fr. br., No. 273A, bur. v. d. bur. v. d. blad.
hetzelfde adres kunnen
blad.
eenige nette LEERLINGEN geplaatst worden,
Te koop: een groote alsook een Meisje dat
TE KOOP aangeboden: VOLIÈRE met boom er in. kosteloos het naaien kan
een goed onderhouden Te bevragen en te bezich- leeren tegen vergoeding
AMERIK. ORGEL, (Piano- tigen Wijnhaven 70.
van eenige boodschappen.
model), met OctaafkopAsscndelftstraat No. 14,
peling en tweeKniezwel2 maal bellen.
len, enz. Fr. br., No. 279A, driewieler Tandem. Tl".
Bur. van dit Blad.
KOOP voor billijken prijs
Wegens sterfgeval te een Olympia driewieler GEVRAAGD voor ecu
Tandem met luehtbanden, Meisje van 14 jaar(buitens
koop aangeboden : een
geschikt voor Dame en huis) in nuttige handwerHeer. Te bevragen en te ken, hoofdzakelijk naaien
zoo goed als nieuw, prijs bezichtigen inOdéon, Leu- en verstellen, 5 dagen per
week, van 9 -12 en van
billijk. Weduwe DE POR- vehaven O.Z.
2 4uur.Fr.br., letters O.
TO, Houttuin 10.
L.. hij.L C.TA Kh'E, RoekTe koop een AMERIK. handel. Lange Warande
UITVERKOOP van Draai- RIJWIEL model 1«97 nog No. 134.
orgels, Speeldoozen. Har- 200 goed als nieuw, voor
monica's etc, voor elk den spotprijs van f* Te
l'rnclizijnUOCßCONJE
aannemelijk bod. Rose- bezichtigen tot Maaudag
straat 30. Feijenoord. g 18 uur v.m. Molensteeg», Binnenrotte 172. belast
zich mei het opmaken van
Winkelhuis
onderhandsche Aklen, lnTer Overname aangeboden: een
' cassceren van SchuldvorTER OVERNAME aange- deringen, Boedelbercddeboden in Melk, Boter en ring, Aanbieding van Akin Suikerwerken tegen de Kaas,
KruidenierscnGrut- koord, verdediging voor
helft van de waarde. Tuintersvvaren met een daarbij kantongerechten, Behanderssfr.BB.
flinke straatnering. Br. fr., deling van alle Rechtzaken, Erfenissen, HuweTE KOOP aangeboden: No. 374 A bnr.v.d.blad.

_____ Te

L'

Panden.

Koop!

en'
Phl„slraat6*-Aani Slaapkamertje,

.

blok'

vrije Kamer

I

"fanden ï

Modes.

2 of 3 Panden

'

Amerik. Orgel.

Volière.

""Olympia

Onderwijs

Pak,

"Eermis-Müziek.

"Rijwiel.

Rechtzaken.

Zaak

tjonge Keeshonden

5 weken oud, echt
soort.
Adres:

Schoutenstraatlie

tweemaal bellen.l

Ter

Overname-

aangeboden: een KRUIDENIERSWINKEL, met
verkoop van petroleum en

brandstoffen, overnemingssom__sgulden, huur

van het huis 3 gulden.Adr.
Van Meekei enstraat 62.

"Sêrmiscadeau.

In 't centrum van Rotterdam te koop aangeboden:
een pronkstuk PLATTE
PIANO, geschikt voor
tapperij of Bierhuis. Br. fr.
No. 299 A Bur. fy. d. Blad.

~__en Zaak"

lijkszaken, ScheepsaaiigeAttentie.'
legenheden, enz. Advies in
verhuizing TER
-1

Burgerlijke.Militaire. HanDoor
OVERNAME aangeboden: dels eu Strafzaken, lüllijk
eenige nette MEUBELEN, ;.
g
voor welks degelijkheid
kan worden ingestaan, als
prachtige mahonie fijn be- I Advies iv alle Handels- en
werkte KROONKAST. ' Burgerlijke zaken, 50 Ct.
dito massieve Kruisvoet- ; M. PINO& Co., Practizijns
tafel, keurige vergulde en llandelskundigen, ZoSpiegel met kroon, zes nterbofplei 11 9,R0l terdam,
Kussenstoelen met beste bieden hunne dienstenaan
trijp en bekleede Gemak ! HH. Winkeliers en kleine
stoel, alles spotgoedkoop. Kooplieden, die iv moeieAdres: Crooswijkscbeweg lijke omstandigheden ver130, bovenhuis, alwaar da- , keeren teneinde hunne begelijks te zien,ook Zondag. langen bijHH.Creditcuren
ite verdedigen voorwaarden billijk. Prima referenTE KOOP voor eerstbe- tien. Geheimhouding verg_
ginnende: twee zeer mooie zekerd.
é

"Rechtzaken.

-

Orgel, Piano.

' Mutsenwinkel,

Se'raphioe-OrKels met vijl"
regisiers a f 55 en een
Te koop aangeboden: beste, platte Piano voor (29 Achterkloosler 129,
een Schommel en een f2B, voorts nieuwe en ge- nabij de GoudscheWagenWip, zoo goed als nieuw, bruikte Amerik. Orgelsen ; straat, RUIME SORTEE-

Schommel.

tevens verdere Tuinbenoodigdhedeu,
zooals:
PriePelen, Stoelen, Tafels,
Banken, enz. Te bevragen
en te zien Stations Koffiehuis Uselmonde.

Piauino in alle prijzen en I RING van zwarte.lulen en
fabrikaten, allen met de- Fransche Mutsen, witte
gelijke garantie. Te zien Kapers, goedkoope JonWm.MËIMNGER, Piano- genshoeden, enz.Net doopmaker en Stemmer, Eras- goed te huur. P. C. v. d.
mus. traat 5.
g ' VLIES-VIERING.

Waschinrichting

niale Reserve. Korps Mariniers of hier le I
Gevestigd Hoog.tr.No. 193,
boven biel bureauMilrteïre
Zaken.Geopend van smorgens 8 lot 's nam. I uur,
verder adres Wollefoppenslr. No. 32 (Benede:ih.)

Ro t tekad e No.

87.

Huishoudster,

■]

"Horlogiën,

.

iris. Fr.br.,
Pendules, Wekkers, Klok- Xo. 270A, Iü:.". v. .!. Wad.
ken, wie die spoedig, goed 'ER BIEDT ZICH AAN:
en goedkoop gemaakt wil
een Meisje,
hebben, komt Breedestraal No. 4K, Hoi
jks o.uiers,
van
voor halve dag: :. netjes
| schoonmaken 60. \ i
| Veer 50 et.. Pendule met kunnende werken, 16 .1 17
Nadorsfslr. So.:',. hij de slag f 1,25. zonder slag I. jaar oud. I*. [' Adn
Kruiskade.Üe omiorgeïee- vVekkerssclioonniakt'ii 75 thouicstraat No. (>.
kendei!

en Inwoning.
! Kost
In een net gezin is ge-

legenheid voor KUST en
INWONING, voor een net
Persoon, tegen billijke
TE KOOP gevraagd: conditiën. Adres: Maurits-100 a 150 ledige
straat 60, 2m, bellen.
Bij Burgerliedën" kan
nette
een
mits in goeden staat (klepfust) en 6 TABAKSTROMMELS. Adr. BOLK.lTiiin- GEPLAATST
worden,
dersstraat 117-.
liefst R.C. Hofdijk No. 31.
Aan hetzelfde adres repareert men Harmonica's.
TER OVERNAME aangeboden wegens i^rtrek
kan direct een Kostnaar elders: een flink Er
GEPLAATST worganger
CAFÉ met Billard en Verden, tegen 5 gulden per
gunning, dat een goedbur- . week.
Alles onder begregerbestaau oplevert, buiAdr, v.d.Werffstr, 39.
pen,
ten de stad. Fr. Br„ No.
335 A, Bur. van dit Blad.
AANGEBODEN: voor een
TE KOOP aangeboden: R. C. Juffrouw met huisebij twee zuseen geheel ijzeren
i lijk verkeer,
ters, tegen billijkenprijs,
| in het centrum der stad.
2 Meter middellijn. Te be- Fr.
br., No. 309A, Bur. van
vragen bij J. VAL, Zwarte dit blad.
Paardenstr, No. 95, Bot.

; Een nelle fatsoenlijke Jufj frouw, van middelbarcu

wenschte gaarne
inlichtingen versteekt tot ! kunnen nog droge en nalle : leeftijd,
een dito Juffrouw zamet
verkrijgen van Pa]
Wasschen geplaatst worvooi
ningbghel den. A.VAN BERGI
Leger in Oort-Indie, Kolo- MORBEÊ, No. 87 Rechter
aan als

Dames dere Sl.iapplaats.dogelijke

wielen vanaf f45. Aanbevelend H. WEl.TKß.Molenwaterweg 13, Rotterdam.

In de nieuwe

Kosleloos worden huln en

115, Heeren 110; merk Kost, Bewassching, etc. è
„Ferris" Dames 105, Hee- I f 5.50 per week. Adr.: Van
ren 100, alle met eenjaar Alkemadeplein2l,over de
garantie. Tevens ruime Muziek tent.
sorteering in 2e bands Rij-

"Linnenkast.

elkander kunnende,

Militaire dienst.

„Tattersall". Heeft voorEr is GELEGENHEID
radig prima zeer solide voor een net Jongmensch
Amerik. Rijwielen merk om gezellig samen te wo.Elinore" met de wereld- nen, gebruik van frissehe
beroemde Morgan en | Voorkamer, aparte hel"

Voor spotprijs TE KOOP
aangeboden : een mahonie
gebeeldhouwde Linnenkast, die geheel uit elkander kan, f 38, een mahonie
Kruisvoettafel fl5 en een
groote fraaie Salontafel
f9. Dagelijks te zien, ook
Zondags.Bembrandtstraat
No. 6, 1 maal bellen van
10—3 uur.

J--OVERTENE. Kamgaren
Café

.vooreen
Prins /metHuu-bJitartf
; spotpnjs, be-iijae,,

Eijwielen

TE KOOP aangeboden:
een zeer net Buffet met
Spiegelglas en Toonbank
met nikkelen Bierzuil,
eenige Cafétafels, Leestafel en Stoelen en een
gocdloopend Billard.Adr.:
Weteringstraat No. l.hoek
Plantageweg.

Lompenhandëir~i

blijven steeds hoo-' cent, Klokken 75, alles
ge Prijzen besteden voor met waarborg. Speciale
Oud IJzer, Lorren, Been- inrichting voor Staats- Gt vraagd: een net en fatderen, Koper. Tin, Lood, klokken, alle reparat Urn soenlijk DAGMEISJK. niet
Zink, Paardruhaar, oud spoedig en billijk.
bepedpn de 16 jaar.Zooder
g
Touw, oude Schoenen, oud j
goe:le getuigen onnAodig
scheurpapier.
Kachels,
zich aan ite melden Te beHarst. Eenig adres in 't Goudschestr. 103. boven vragen: Oostv.slpleia ot,
groot en klein. Firma 1 den Bierkelder, levert op twei 'naai heil ui,
KIEN EN e nSANDERS.
Afbetaling zonder Handgeld, alle soorten Goederen, nieuwste modellen Wardt gevraagd: een net
Pracliziin DE HAAN, Mantels, Horloges. Kettin- burgermeisje, die ook geHaagscheveer No. 16, be- gen, Oorbellen, Klokken.
negen is, eenige huiselijke
last zich met het opmaken Wekkers, Japonstoffen, bezigheden te verrichten.
van onderhandsche akten Vitrages, Irlandaises. Ta- Zonder prima referentien
Incasseeren van Schuld- felkleeden, Karpetten./.eil onnoodig zich aan te meivorderingen,Boedel bered- en alle soorten Manufac- dun. Adres: Nieuwe Binding, aanbieding van Ak- turen zonder Prijsverhoo- nenweg 149.
koord, verdediging voor ging, L. PBEGER. Goud- ! G"ETRAAGD:eenllin_e
Kantongerechten, behan- schestraat 103, boven d'.>n
deling van alleßechtzaken Bierkelder eerste huis
Erfenissen, Huwelijksza- vanaf Linker Bottekade. in een zeer klein gezin,
ken enz. ADVIES in Buri genegen de wasch te doen
gerlijke, Handels en Straf~ .en van goede getuigen
zaken.
j voorzien. Adres : Blaeraanbieding. Oprui- dorpstraat 35, benedenLessen, Extra
ming van een partij van! | huis.
a 30 et. in Talen e. a. Vak- 100000 Sigaren voor
7 a 10 j
ken ook aan Volwassenen , cent met een half ons!
en Achterlijken. Gemak- j Rooktabak cadeau. Zie de Als zoodanig biedt zich
kelijke leerwijze.Wie niet ; Etalage. Alleen en uitslui- aan: een JUFFROUW,
van huis kunnen krijgen' tend verkrijgbaar in
Café gedreven hebbet eigen
LES per brief, f 1,60 per Sigareninagazijn „de Conbende, door ziekte achtermaand. Vraag Inleiding current," No. 24 Oostmo-! uitgang, hetzij in een Café,
Zelfonderricht. Engelsch | lenstraat No. 24, sde huis Sigarenwinkel of iels der20 cl.. Fransch 25.Duitsch vanaf de Nieuwehaven. g gelijks, spreekt Engelsch
en Duitsch of vraag! ecu
40 et. per Poslwissel aan f
Brouwer die genegen is
C. DE lily.it". Scheepma- j
ER BIEDT ZICH.AAN.-I haar in een zaakje te si elkershaven 60. Rotterdam. | een
nette fatsoenlijke
len. Fr. br., No. 310A, Bur.
v. d. Blad.
GEVRAAGD: een nef
Een nette Burgerdochter voor heele of halve dawenscht Onderricht in het' gen, goed kunnende wergarneeren van Hoeden./ ken en is ook niet onge-'
15 a 16 jaar. kunnende
Aanbiedingen met condi- negen om uit werken
le naaien, mazen en sloppen
tiën worden ingewachtNo. gaan. Adres
bij de Wed. en goed met kinderen kun1930. Bur. v.d. Blad.
OOSTRA, Oudaenslraat nende omgaan.
Adres.VerNo. 23.
| Hengde Binnenweg
215.
Spreekuur Maandagavond
in deßagijncnhofstr. daar
is de groote opruimingvan Voor
na S uur.
of later gegedragen Kleederen, Meu- vraagd:terstond
Een bekwame
een
bekwame flinbelen, Bedden. Dekens, ke Dienstbode,
goed kunenz., alsmede een groote
nende
koken
en
bekend ! GEVRAAGD, voor DonPartij Vloerkleeden.prima \
kwaliteit tegen spotprij- met de droge Wasch. loon derdag den geheelen dag
zen. Let wehM.FRENKEL, f 100, mei goed verval. Fr. i en Vrijdag halve dag, goed
Koopman en Taxateur.Ba- br., No. 30_A.bur.v.d.hlad. kunnende glanzen. Adres:
1
gijnenhofstr. 17. Dagelijks
Gevraagd, in een stil ge- Van Waerschutstraal 28.
Een Frïesche Vrouw
te ontbieden tot het in- zin, op den Nieuwen Binvraagt beleefd 2 3 nette
koopen van alle voorko- 1 nenweg, een net
mende en Winkelgoede- 1
g
ren.
is voorzien \a« ruim
vooral goed kunnende I bleekveld.
Adres: Van
werken en van mondelin-' Stolkstraat No. 2. ainden
Zonder Elandgeld en zon- ge getuigen voorzien. Fr. i Bergweg te Hille^ersberg.
der vooruitbetaling. KA- br., No. 212A, bur. v. d.l |
Gevraagd,
TAN.Gou dscheslr.9ö,Man- blad.
tcls, Costumes, gouden en
door
iemand,
bekend met
ER BIEDT ZICH AAN :
zilveren Horlogiën, Ketstrijken
het
vau
fijn goed.
tingen, Bellen, Stellen, een fatsoenlijk
ook glansstrijken, WER K
Ringen, Knopjes, MeubeHUK; is ook niet
)
len, Schilderijen, Spiegels oud 1(> jaar, Roomsch JAAN
ongenegen eenige dagen
Begulateurklokken. PenKatholiek, van goede ge- per week uit strijken le
dules. Wekkers, Fornui- tuigen voorzien. Adres: gaan. Adres: Schoutenzen, Vitrages, Zeil. Kar- \ Schiedam, Stationstraat straat 00. tweern, bellen.
petten, Jassen, Japonstof- No.
! Met Augustus geraagd:
4.
fen en alle soorten Manu-"
een flinke
facturen. Lel vooral op
GEVRAAGD terstond:
KATAN, Goudschestr. 98,' een handig
vanaf de Jonkerfransstr.
gewend met kinderen om
links,
g
gaan en van goede gezindelijk in haar werk. te
tuigen
voorzien. Adres:
CHRÉTlENNl'sKermis- Adres:Vanßrakolstrant2a.
Jacob Calsstraat No. D 3,
lied
Terstond GEVRAAGD: benedenhuis.
Portret,
een fatsoenlijke
I Twee
alleen in 'tCircus Variété
uit den netten stand", bieverkrijgbaar. Een ieder
dt
in
zich aan als BC/FFETgoed
't
kleine
kinderen
bijtijds
met
zorge er voor
.II ITHOL'W" in een nette
bezit té geraken van een kunnende omgaan en van zaak
of proeflokaal. Fr. br.
genummerd exemplaar goede getuigen voorzien,
Rur. T. d. Bind.
teneinde kans te hebben voor dagenpachf. Adres: No. :i77A.
i
Schiedamschedijk
boven,
le
winnen.
Crcprijs
den
152,
tieniii'sKerinislied.
van buiten de stad. 2.janr,
Terstond GEVRAAGD:' soede gezondheid genietende, _a_ zich gaarne «e-plaatst als MIN. A
ter onmiddellijke vernie- die goed kan koken en Oranjeboomstraat No. 83
tiging van levend Hoofd- werken. Adr. Schiekade Mej. J. TERPSTRA.
onrein is door haar werk- WZ. t>7. Maandag voor 12 1
dadige kracht volkomen uur of 's nam, na C» u ir.' Wordt g;'vrai_d~e'?u.
onschadelijk, en om haar :
i
billijken Prijs onoveitref- 1 Een vrouw van builen ' Zich aan le melden, (ion IVRAAGT
beleefd
eenige
baar. Deze hoofd-Eau de
jsche Rijweg IS9.
Cologne doodlonuiiddelijk j
T_3__"OND~GEW_AG_»
!
en onfeilbaar, tet zelfs de in
dergelijks.
Café
of
iets
: een nette
onzichtbaarste kiemen; Adres
No.4t,
Nassauslr.
het is derhalve nietslechls
een zuiverend maar ook 2 maal bellen.
Zwart janstraat No. 11.
een voorbehoedend mid- j
I " Gevraagd in een burgerdel.De aanwending is zeer Een nat MEISJEzag zich ge /in een
gemakkelijk het schendt gaarne GEPLAATST In
of vlekt de huid niet, doch een nettezaak,onverschillaat slechts een aange- lig welk artikel, goed ver- 'tusschen 10 en 18 jiar.
naam en verfrisschend re- koopster, en met gemengd Adr. llovcmorslr. 5'J.
sultaat achter, het is be- publiek om kunnende
vorderlijk aan den groei gaan. Zij die ruim rdrie een net fatsoenlijk Buitenvan het haar ell onmisbaar jaar als Winkeljuffrouw meisje. IS jaar. t. G.. voor
voor schoolgaande kinde- werkzaam isgeweest. leef- ' dag en nacht. als KimLrren. Prijs 35 en 50 cents tijd 22jaar. Rr. fr. No.3tt3A, meid of f weede-Mt id.
" Mondelinge getuige;
per flacon. J. KLOK, Hof- bur.jv. d. blad.
kade 30 hock Rottestr., —Een liëldere
haar ten dienste. Br. Ir.,
g
Rotterdam.
lelt. A. Boekhandel,Burgs.
Hofmansplein34.
GEVRAAGD, f 3,50 p. w.
Een-Wed. met dochter
Eerste kwaliteilZandaard- Hotel Allard, Nieuwehavraagt
beleefd een paar
appclen en puik beste yen 3.
:
Overmaassche die niet ~~(TETRAAGD een zimlc
afkoken, te bekomen bijS, lijke vlugge
nat of droog, of DienstVAN BALEN, Achterbodewasschen. Br. fr. No.
werkster
412 A. bur. vaiddit blad.
klooster 6, bij Oosfplein,
vroeger Goudsche Wagen- Voor Waensdag en Donderdag 's morgens van 7 !
straat.
De Lompenhandel van tot 1 uur en Vrijdag den een dag disponibel hebJ. 11. WIJGERS, voorheen geheelen dag. Br. fr. No, bende, zag die gaarne
" aangevuld.
Goudscheweg 56, is ver- 410A, bur.v.d.blad.
Adres Schouplaatst naar Goudsche
Bekwame
tenstr.
110.
Rijweg 261, over

~~Dag,n-.iijë~

L. Preger,

'

"Winkeijuff.ouw.

Rechtzaken.

Dienstbode,

H.H. EöökërT.

DFEegt's

j

"Zëtjuffrouw.

Dameshoeden.

Dienstbode, P. G.,

Tweede-Meisje,

Over de Lomhard

Dienstbode.

Strijkster

'

_
Wasschen,

Dagmeisje,

Op Crediet.

Dienstmeisje,

(

'

Burger-Dienstbode,

Net Meisje,

met

Dienstbode,

.

Hööïd-

Meisjes,

_

'

Een Meisje,"

I

eenDiehstbode.P.G.,

Eau de Cologne

,

-linke Dienstbode.

Werkhuizen

,

Hielenbreistsr.

Winkeljuttrouw.

_

Dagdienstbode

|Er biedt zich aan:

.

Werkmeid

Aardappelen.

Wasschen

Een Modenaaister

'

den

Goudschenweg, waar, zooals van ouds

Naaisters

Een Juffrouw

.

GEVRAAGD, en eenigi e van middelbaren leeftijd
voor knoopsga . zag zich gaarne zouspoeHooge Prijzen, MEISJES
ten. Adres: Kruiskade 56' i dig mocrelijk geplaatst als
worden besteed voor alles
HUISHOUDSTER bijeen
GEVRAXGD : een
wat tol het vak behoord.
het heer. Kunnende goede
Goudsche Rijweg 201 J. ; Strijkstersleerling. ■ informatis overleggen Br.

-

i

11. WIJGERS.

Woelwijkstraat

No. 41.

fr.No.347A.bur.v.d.hla4

Zie vervolg Derde Blad.
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S€» Goudsche Wagenstraat

1

MAANDAG 2 AUGUSTUS begint de

Bïllïji. st adres voor

lilde Uitverkoop

"

A
GEEN WOXDER dat Ivy-Zeep de volle sympathie geniet
van
ieder, die eenmaal met haar heeft kennis gemaakt. IVY-ZEEP
mI is aangenaam
van geur, zeer verfrisschend, volmaakt zuiver en
daarbij zóó zacht, dat ze voor elke teedere huid een ware weldaad is.
mag in geen Badkamer en op geen Toilettafel ont*— IVY-ZEEP
breken. Verkrijgbaar bh' de voornaamste Winkeliers, a 15 Cents
W per groot dubbel „tuk.
12734 84
WEET GE WEL., dat in ruil voor 6, 12, 20 of 24 omslagen
#
A der Ivy-Zeep, keurige Kinderboeken worden cadeau gegeven?
dus de omslagen op en zend ze, franco als drukwerk,
m met Spaar
uw volledig adres, aan den vertegenwoordiger voor Nederland:

0

I
BOEZELAARS,!

van ZIJDENSTOFFEN, GARNEERINGEN, PLUCHE, FLUWEELEN,

CORSETTEN,

HANDSCHOENEN, KOUSEN,
DAMES-BLOUSES, TRICOT-TAILLES, VOILES, GIT-GARNITUREN,
PASSEMENTEN, FOURNITUREN enz.,

-

Spot

Spot

HUISMOEDERS!

-

1

Spotprijzen.
12827 0

_

I
1

ra

N. KAHILER,

I

ROTTERDAM.

Goedkoopste Magazijn vao

NATIONALE en INTERNATIONALE

TENTOONSTELLING

te 's Gravenhage van Zaterdag
18 tot Zondag 2« September 1897.

Aangifte van inzending asoo
spoedig mogelijkgevraagd, wordt
nog slechts enkele dagen opengesteld.
LOTERIJ. Loten zijn verkrijgbaar
tegen overmaking van het bedrag by
den waarnd. Secretaris der Maatschappij, den Heer S. C. KORTEWEG-,
te Loosduinen. 1 Lot tl.-, 11 Loten
f 10.-, 100 Loten f 85.- en 1000
Loten f 800,-.
Voor Rotterdam en omstreken
verkrijgbaar bij E». BOLLE, te Rot12857 30
terdam.

HET HOOFDBESTUUR.

Rechtzaken.

Haarlem, 30 Juli 1597.

2 ALBUM PORTRETTEN
n

12-'

.

n

..

BLAZER &Co.

c___a__s________n«_-__-__-

Hotel Harmover.
GOSLAR am Harz.
I. billijke prijzen,
nabij het Station.
naar: A. KOKKMiiU.KIV
10398 10

LEUVEÏÏAVEN

79.

Bericht de ontvangst eener

pots, geheel nieuwe collectie:

EINDEBWAGENS.
I. REUVERS,
hoek SPOORVIADUCT,

heeft in voorraad:
STANDARD LENOIV SQUASH.

MEIWIJN.

BESSENSAP.

14+

.

CANDIJGRUIS I
T
PIJPKANEEL voor de InmaakVRfJCUTENSUIKER, enz. enz.

f

I

I

I

. „, 3.80
1.-

Posthoorosteeg,

jj|

_

--

.

_.
.
.

"*

..
_n 6e.

I

Beenen Haakpennen 3 et.
„
Stalen
1 et.
Kousenb. elastiek m. gesp. p.p. 21,2 c.
Losse Kousebandgespen, p. paar 2ct.
Keper Vrouwenbroeken 24 et.
Idem
beter soort, 35 et.
Geel keper Rokken 45 et.
Damesflanellen met kant 25 et.
Idem
beter soort 35 et.
Damesflanell.m. feston afgezet 50 et.
Dameshemden met kant 571/2 et.
„ feston 75 et.
Idem
Damesnachthemden, volslagen lang
en groot 87>_ et.
Damesnachth. zeer zware kw. f 1.10.
e groo tst mogelijke sortcer jng DAMES-PANTALONS van
de gewone tot de fijnste quali-

.

_

teiten.

43 et
Damesjakjes vanafTTT,.

Id.tot(torMtlnCl«,^oi_Ats/i&ct.
;.° ctk ,._..,
_ m*te_.
afa .
Piqué
Molton Damesrokken, „gefes-

ld- Engelsch keper onderhjfjes, alle
nTV

tonneerd il-10-

""!1«J;"*
kat°en- vr^wpfhLil
en w'p.'
3°et

hl m-5\
S* extra zwaar
Vro^.l
f
Idem
soort
50 et.

Geel katoenen manshemden 38 et.
Idem extra ZWaar 52V3 et.
Heerenflanellen, dubbele borsten
i anee mouwen 50 et

ZwSeEngeL CS-ajetp.knot6V,ct S, bffSt^ct"
I Gekl. Sajet in alle kl., p. knot 10 et.
e echte Leidsche Dril
I Kluwen Haakgaren 21/2 et
idem
extra groot6ct.
I Groote kluw. crème Haakgaren 4 et.

|>

boezeroens volslagen gr. f 0.67y°.
UXFOHD boezeroens in alle
12867 216
soorten.

Mans Engelschleeren broeken f 0.90. Idem in alle betere
soorten tot 3.50.

’

«/ wit Katoen zeer mooi 10 et.
2V3 El br. geelKat. voor lak. 16V" et.
Idem zwaarder 18V2 et.
Idem extra zwaar 25 et.
2V3 El br. Graslinnen v. lakens 25 et.
j(jem ZWa_.der 25 et.
21/» El breed Watertwist 30 et.
Graslinnen v.schorten Ui'oct.
'/.br.
7/ Dre ed Idem 19 et.
Idem
%
22% et.
Oogjesgoed 71/2, dito beter soort 9 et.
Halfl. Oogjes 12, idem 5/4 br. 15 et.
Handdoekgoed B,dito beter soort 9 et.
Halflinnen Handdoekgoed 12 ot.dito
5/4 breed 15 et.
Witt haiflinnen Zakdoeken 41/2 et
Zakdoeken met rand 3 et.
Stukjes Keper en Amersfoortsch van
tot en met ’6.af
Katoen. Kinderkousen vanaf 41/2 ct.
Katoen. Dameskousen vanaf 12i/2 ct.
Wollen Kinderkousen in alle soor-

’1.50

.

— Rotterdam.

Verhuizingen en Transporten
gesloten wagens.
Tegen billh'ke Conditiën.
6436 15

12865 40

van de Firma C I_. IP. VAN !>_____ LOO.

verkoop van zuivere,
gezonde &___!¥EV-ER.

I
I
E

Puike Champagne van

in alle soorten
WollenDameskousen
wouenyame.-ouseiiinanesooiten.

’1 por flesch.

I

H|

Ben je op Oud-Dordt geweest en heb je niet even
opgestoken
12033 50

I
!

JN IN DORSTIGEN SCHUTTER"
op de

I

(jhraiclit?

Dan ben je het beste adres voorbijgeloopen.

Je drinkt „in den Dorstigen Schutter" een lekker
glas koud DORTMUHDER BIER uit Ravenswaay's
Bierbrouwerij te Gorinchem a IO et. per glas. f

j

I

ZEGT HET VOORT.
PhoL dn Passage 10, I. FAASSEN.

I
I

I

7 rORTRETTEJT
met proef
12

„

I

„ 1I.SO..

’

0.50 per stuk.
12871 16
Zeer billijke conditiën voor Salonportretten, Groepen en Vergrotingen,'

’
Zeer aanbevelenswaardig
CARI_¥ET

I

I

is het Magazyn van GOUDEN, ZIL.
VEREN en DIAMANTWERKEN,
HORLOGES enz., van

1

SCHREÜBER & BAKSTEEN,

Stuiverszeep per stuk 4 cent, per
doos van 4 stukken 15 cent.
Corsetten van af 0.48 tot 4.—. I

’

Per Kistje van 12 fl. 10 pCb. korting.

Wat zeg je daar???

I

,w
Zwarte
wollen Vrouwenkousen
vrouwenkousen van l

’

G. L. BBEIIS,

Willemsfraat No. 22.

van den WIJNHANDEL eu DISTILLEERDERIJ

s/% Wit Katoen 71/2 et.
«/% wit Katoen 9 et.

_______ ___HS99______B____S____________£__H__l__H__________^

Rotterdam.

Slijterij-Grossierderij (me to,)

gebreid slechts 14 cent.

Mans-

behoord hebbende tot de Bierbrouwerij „De Posthoorn," waarbij zrjn:
lange IJzeren on Eiken en Greinen
Binten in lengten van 6, a 7, a 8 M.
en verschillende zwaarten. 12490 35

Uitsluitend

Aangemoedigd door het groote vertrouwen, hetwelk ik mocht ondervinden in
mÜn vorig Magazijn Keizerstraat IS. open ik a.s. Zaterdagavond 6 uur
myn nieuw Magazijn „DE FAAM", Weezenstraat 12 hock Steiger.
Het groote succes hetwelk ik in myn vorig Magazijn heb ondervonden, heeft mij
fIHRSESÏS^H^
doen besluiten, om dit grootere Magazijn te openen en zal steeds doorgaan om dezelfde
solide Ooederen tegen dezelfde goedkoope prijzen te verkoopen.
Ik geloof dan ook met de oprichting van dit Magazijn aan den wensch mijnor vele Clientèle tegemoet
te komen, en noodig een ieder uit een bezoek aan mijn rijk gesorteerd Magazün te komen brengen, teneinde
zich van de prima kwaliteiten en lage prvjzen te kunnen overtuigen.
M. HIN.

\

de afbraak van eenige gebouwen

VAN

FABBIEK YAJff GEMAAKTE «OEDERES.

8 pak Haarspelden 1 et.
Stalen Vingerhoeden 1 et.
3 voor 21/3 et.
Pakjes Naalden 1% et.
I Poneyspelden per pakje 1 et.
„
3 pakjes vóór 2Vj et
I Krultangen per stuk 1 et.
3 voor 21/2 et.
„
I Laarzenknoopjes per dozijn 1 et.
I Klosjes Zrjde 21/3 et.
■ 1 brief Spelden 1 et.
„
„ 3 voor 21/2 et.
I Haken en Oogen per pak Iet
„ 3 pakken v.21/2ct.
I Linnenknoopen per dozijn 1 et.
I (Elke maat grooter 1/2 et duurder).
I 100 els klossen Faamsgaren 1 et.
„ handgar. 3 et.
I 200 „ best
„
-machineg.7ct
700 „
stuks wit linnen band 1et.
21/2
5
stukk..wit linnen band 2ct
I 7V» ,
idem
3ct
idem
iet
110
idem
6ct
115
110
Kroon's linnenband 61/2 ct
idem
10ct.
115 .
Verder in alle grootere maten
verkrijgbaar.
,
'
rt_W<_ilenB d„
Voors<stI Tailleband per el l1* et.
Bezemband per el 2ife et.
I Rolletjes Naadband 5 et.

ROTTERDAM.
Aan hetzelfde adres te koop

PROEFLOKAAL
fr
EN
DE

sorteerin^

"j9_____Hß_gk

I
I
I

1

RIETMEIJER,,
J.
Lage Oostzeedijk 17,

VAN HET

CORSETTEIN.

Wl
HT|

73.

Van de gesloopt zynde Huizen,
hoek Wijnhaven en Geldersche Kade,
waarbij een grooto parth' S_n_T_ozh'nen met Spiegelglas, Porte-_.is_B
en andere Deuren met KozijneivMarmeren en Hardsteenen Schoorsteenmantels, Stoepen, Palen, Tegel-,
Dorpels, Neuten, en Gootsteenen,
Trottoirbanden, tevens blauwe en
roode Dakpannen, Waal-, IJsel- en
Straatsteenen, eiken en greinen Binten, Planken, Schotwerk enz. enz.,
IJzeren Hekken, 50 stuks ijzeren
Kolommen, waarvan 25 stuks van
een soort.
Dagelijks te zien en te koop aan
de bergplaatsen Oudendijk en Dijkstraat, van

Heden Zaterdagavond Opening

HEROPENING van het MAGAZIJN I

in de

GEBR. ALMA, BottflFdaa.
Aftal Ti lw. iftant

DUINZANü-AARDAPPELEN.

(12 BILJARDS.)

HEDENAVOIViJ 6 uur

<9

14

AGENTEN:

MELOENEN.
ut
PERZIKEN en TOMATEN.
BLAUWE DRUIVEN.
NAPELSCHE SINAASAPPELEN.

GBOOTE BILJARDZAAL

J_ I. V. RAVESTEIJN.

_
W

J. P. LISSOÏTE,

T..BLE d'IIOTE 5 UREN.
SPIJZEN a LA CAHTE
don geheelen dag.
14 f

n

m

Rotterdam.

Prijscourant van eenige Artikelen.

I

Boerenvischmarkt 6,
LIMONADE SIROOP.

I

.

n

&

11251 42

gebruik^

Mag in geen huishouding ontbreken
Vraagt Uw Winkelierï
Overal verkrijgbaar!

VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN

12 WEEZEXSTRAAT 13, (hock Steiger).
VtU M$L
BESLIST GOEDKOOPSTE MAGAZIJNEN VAN
/_l__«^_i fik
U
Band, Sajetien, Tricot Goederen, Kousen, Sokken.enz. I
B Manufacturen, Garen,
grootst mogelijke
B
Specialiteit

WÊ

in pakjes ter bereiding van 2k -% Mo
puike ZEEP voor Huishouding,
nz.
Fabrikant: Ci. G. VAN I>RI_f.tSELF-N", Van Alkemadeplein
12808 G 10
33. Rotterdam.
Neemt 4e proef. Vraagt uwen winkelier.

'

n

Beste en goedkoopste in

I voor de Wasch, het Bad en het Huishonden. I

Groot Café Restaurant.

’l.-

3 CAB. PORTR

Aanbevelend,

'

nw eigen Zeep.

DE BESTE

Lange Pooten
DEN lI A AO.

12 „
m. proef
met proef 1.50 SALON PORTRETTEN van af.
Vereenigings-groepen naar overeenkomst.

■

Weste Wagenstraat 62.

’.

0.50
""-!" —

„VICTORIA."

'9

Billijkste Prijzen

HOTEL CENTRAL,

Verlenercle Goudsche IRijwegr ®ö.

«O

Q
m

Li
STUIVEBSZEEP.
I
—'1

\V—*"-"""'^

FOTOGRAFIE.

I

:

\

J. C. VAN BEMMELEN,
Directeur.

12855 44

12837 20

Zeep Extract

r—

SNOEK,
B.
G.
2e Pijnackerstraat 28, te Rotterdam.

Ifofr
_laakt

II

De Directie der Tweede Hollandscbe Maatschappij
bericht bij deze, dat tot AGEIT
voor Rotterdam en Omstreken is aangesteld, de Heer

.

w

Noordblaak

Fijne Stalen SCHAREN"
en MESSEN.

van I.evensverzekering,

g&

»lloogstraatlG3

1-f

Ban. ara eo Gereedschappen

Tweede Hollandsche Maatschappij van Levensverzekering gevestigd te Haarlem.

12854 23

e

VERRBÜGGEN & CO.,

Goudscheweg no 117,

Verzuimt niet de Etalage te bezichtigen GOUDSCHE
WA»_HVS__rAAT 56, en U znlt verbaasd staan.

Hollandsche
Maatschappij van Landbouw.

H. J. „00Y, __tel 140, AMSTERDAM.

_Bind-en Drukwerk
MAISBLOEM

.

Binnenrotte 178, Rotterdam.
Ruime Sorteering. Nieuwsto Artikelen.
Billijke prijzen.
5 % korting a contant.
Vertrouwbaar en billijk adres voor
14 t
alle voorkomende Reprirati.n.

Opgericht 1864.

STOO_V_RV_SIJ
EN

-liisÈ! Wasserij

J. HOEVELS,
ROTTERDAM.
141

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

Deze Courant verschijnt dagelijks met uitzondering van Zon-en F.estdag.»

ABONNEMENT.
l.»s.Afzonderlijke nummers 21/2 et

Per drie maanden f l.SS.Franco per post f

Zondagsblad f0.25.

Bureel: voor Abonnementen, Advertentiên en Drukwerk ZnidWaak 16.
Directie en Redactie Zuidblaak 14,Drukkerg Wnnstraat 73 Teleph. 1234.

TWINTIGSTE JAARGANG No. 5944

Maandag 2 Augustus 1897.
Directeur: C. SIJTHOPF.

ADVERTENTIÊN.

15 Cent per regel. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte
Betrekking gevraagd 30 Cent per geheele Advertentie.
Kleine Advertentiên a 50 Cent per geheele Advertentie.
Agent voor Frankrijk, Engeland en Zwitserland
de Cie. Générale de publicita
etrangreres JOHN F. JONES & Co.. Parijs 31bis Fg. Montmartre
2 Red Lion Court Fleetstreet, Londen. E. G.

Ds. Jorissen, Remonstr. Gereformeerde
Gemeente, voormiddag te 10 uren.
Ds. H. J. Busé, Doopsgezind leeraar te IJlst,
Doopsgezinde Gemeente.voormiddag te 10 uren.
Deutsche Evangelische Gemeinde.
Kirche: Zwarte Paardenstraat.
Sonntag Vormittags 10i/a Uhr, Predigt Pfarrer Sutermeister, aus der Schweiz.
Mr. Sugier, Eglise Réformée Wallonne, Dimanche matin a 10 heures.

—

drecht zal daar van gemeentewege een kolossale, sierlijke eerepoort aan den toegang tot

de oude stad tegenover de Johan de Wittbrug
worden opgericht en een naald in het midden
van den Stationsweg.recht tegenover het spoorwegstation, tewijl vóór de groote trap van
het stadhuis een uitbouw wordt gemaakt in
Divine Service.
den vorm van een bordes met toegang aan de
Rev. J. M. Robertson, M.A., of St. Ninians, zijde
der Groenmarkt en met baldakijn, verStirling, Scotch Church, Sunday mom. at
sierd met de wapens van het rijk en de proo'clock;
even. at 6ife o'clock.
101/
vinciën. Voorts wordt door het gemeentebe.
stuur bijgedragen in de kosten van versiering
Church of England.
van openbare gebouwen, voor zoover die in
Divine Service.
buurtvcrsieringen vallen, en zullen, voor zooRev. N. S. M. Atkinson, Church ofEngland, ver
Sunday mom. at 11 o'clock. Seanien's Institute, ook de beschikbare geldmiddelen dat gedoogen,
eenige bruggen worden versierd en wellicht
Boompjes 113, at 7.30 o'clock, Chaplain, Mr. geïllumineerd.
Eene schitterende illuminatie
Fraser Christie, Missionary. Service of Song zal worden aangebracht
op het Scheffersplein ;
commencing 7 o'clock.
aan eene feestelijke verlichting
van het stadhuis valt met te denken. Aangaande de verChristelijk Geref. Gemeente.
VaU h6t stations
„Rehoböth," Eleonorastraat No. 17.
Sebouw is nog niets
d
Ds. Minderman, voormiddag te 10 uren;
's avonds te 6 uren. Bevestiging van Lidmaten.
De zaak van de firma J. W. R. Arnold
te IJ muiden is, volgens de Haar
1. C t., overGereformeerde Kerk A. en B.
gegaan in handen van eene Deensche VisDs. Bavinck, Kerk Hoveniersstraat, voorschenj-Maatschappij op aandeelen. Een der
middag te 10 uren; Kerk Goudsche Singel, firmanten
de heer C. B. Herrmann, zal als
's avonds te 6 uren; (Kerk Raampoortstraat,
directeur der nieuwe Maatschappij optreden.
Woensdagavond te 6 uren, Huwelijksbevesti— Te Vlaardingen kwamen van de haringgingvisscherij binnen „Alida en Adriaan," J. Don;
Prof. Biesterveld, van Kampen, Kerk Goud„Dina Cornelia," L. Jeneson; „Nederland," H.
sche Singel, voormiddag te 10 uren; Kerk
West-Zeedijk, tegenover het Park, 's avonds v. d. Linden: alle met 12, en „Groen Van Prinsterer." J. Vermeer, met 14 last haring.
te 6 uren.
Gisteren werd i:i afslag besteed voor : volle
Ds. Douma, Kerk West-Zeedijk, tegenover
haring f 14-, 1' 14.50 en I' 14.371/°, maatjes f 11.75
het Park, voormiddag te 10 uren ; Kerk Hoa f 12, kibbeling f 13.50. kool visch f 13, haveniersstraat, 's avonds te 0 uren.
ringmansvisch
f 28.25 a f 28.50, alles per ton.
Ds. Klinkert, Kerk Raampoortstraat, voormiddag te 10 uren ; 's avonds te 6 uren.
— Burgem. en Weth. van Den Haag hebben
Collecte voor het Christelijk Schoolonderwijs
den raad voorgesteld gunstig te beschikken
aan de kinderen der gemeente, in alle
op het namens het Rijk gedaan verzoek om
beurten, bij den eersten rondgang.
vergunning tot het plaatsen van een „StormDs. Lion Cachet, Nieuwe Oosterkerk, voorwaarschuwing" op gemeentegrond, gelegen in
middag te 10 uren.
de Westduinen ten noorden van denvuurtoren.
Ds. Sillevis Smitt, Nieuwe Westerkerk,
Bij verschillende postzegelhandelaars in
voormiddag te 10 uren; Nieuwe Oosterkerk,
Den Haag zijn vanwege de politie inlichtingen
's avonds te 6 uren.
ingewonnen omtrent tekoopaanbiedingen
Ds. Van Veelo, Gebouw „De Hoop." voorof het koopen in den laatsten tijd van Nedermiddag te 10 uren; Nieuwe Westerkerk,
's avonds te 6 uren, Doopsbediening; Nieuwe landsche afgestempelde postzegels van een
frankeerwaarde van f 5 per stuk en welke door
Oosterkerk, Dinsdagavond te 7 uren, Doopsbediefstal of ontvreemding verkregen zouden
diening.
zijn
tot eene hoeveelheid van 500 stuks, die
Ds. Veder, Nieuwe Westerkerk, [Woensdagnamiddag te _i/_ uren, Huwelijksbevestiging. vermist worden. Inderdaad zijn hier en daar
dergelijke frankeer/egels voor f 3per stuk
Ds. D. B. Van Smalen, Noorderkerk, Oud- verhandeld.
Gereform. Gemeente, Weenaplein, voormidTuinbouwverceniging te Brielle!
dag te 10 uren; 's avonds te 6 uren.
Veiling van Vrijdag 30 Juli in het café „de
De lieer Schenk, Hoogduitsche Gereform. Koophandel" van den heer v. Dedort: CitroenGemeente, voormiddag te 10 uren.
boonen 14—16 c. p. 1000; roode bessen lO'/s—ll
kilo; zwarte bessen 30—301_ c. p. kilo;peen
Ds. Van der Velde, Gereformeerde gemeente, cp.
50—60c.
p. lOObos; tuinboonenóOc. p. 1000; aardWarande,
uren;
voormiddag
te
10
lokaal Korte
appelen
f 1.50—2.10 p. 70 kilo; peren f 1.50—
's avonds te 6 uren.
1.60 p. kin en snijboonen 95 c. p. 1000.
Lokaal: Vletstraat No. 30.
Kamerlid-onderwijzer!
Vrije Geref. prediking.
Tengevolge
van zijne benoeming tot lid van
De heer A. W. F. Visée, kerkelijk geëxamizal de heer Th. M. Ketede
Tweede
Kamer
neerd Godsdienstonderwijzer, voormiddag te laar in de
geraken om zijne
onmogelijkheid
10 uren ; 's avonds te 6 uren.
taak als eerste-onderwijzer te Amsterdam te
blijven vervullen.
Stads-Evangelisatie „Jeruel,"
Burgem. en Weth. hebben, in overleg met
Lokaal Jan van Loonslaan No. 20.
het Schooltoezicht, getracht een vorm te vinZondagvoormiddag 8 uur, Bidstond Tractaatden, waardoor de heer Ketelaar, bniten beverspreiding ; id. 10 uur, Evangelische Samenzwaar van de gemeentekas, in het kader van
komst ; id. 12 uur, Zondagschool; id. namidde onderwijzers en iv zijn rang van eerstedag 4 uur, Meisjesvereeniging; id. 8 uur Volksonderwijzer kan blijven gehandhaafd en tevens
samenkomst; Maandagnamiddag 2'/» uur,
kan blijven bijdragen, zoo voor zichzelf als
Vrouwcnvcreeniging; id. O'/, uur, Meisjesvervoor vrouw en kinderen, in het pensioenfonds
eeniging; id. 8% uur, Bidstond (met entreevan Rijk en Gemeente.
kaart) ; Dinsdagnamiddag 6 uur, MeisjesvereeHet best dunkt B. en W. dat besloten worde
niging ; id. BVs uur, Bijbellezing; Woensdagdat er in plaats van drie, vier eerste-onderJongelingsvereemging;
uur,
namiddag 8„
aan de betrokken school zullen zijn.
Donderdagnamiddag 81/8 uur, repetitie van het wijzers
Door eene dergelijke regeling, die door de
Fanfarecorps.
benoeming van een vierden eerste-onderwijzer
Lokaal Hofstraat (hoek Schavensteeg.)
die school gevolgd zal moeten worden,
Zondagvoormiddag 12 uur, Zondagschool; aan
worden
de belangen van de andere eersteid. namiddag 5 uur. Volkssamenkomst; Maanonderwijzers niet geschaad, blijven de belangen
repetitie
Zanguur,
van
het
Si/,
dagnamiddag
van den heer Ketelaar, ook ten opzichte van
koor ; Woensdagnamiddag 0 uur, Meisjesverzijn pensioen, beschermd en wordt voor hem
eeniging ; id. Btyg uur, Volkssamenkomst; Donopengelaten om, bij zijn evenderdagnamiddag 8 uur, Vrouwenvereeniging; de gelegenheidals
lid van de Tweede Kamer,
tueel aftreden
Vrijdagnamiddag Bi/_ uur, Volkssamenkomst.
als eerste-onderwijzer in
terstond
weder
Lokaal St. Mariastraat No. 108.
Zondagvoormiddag 10 uur, Zondagschool; functie te treden.
Een voorstel in dien zin is bij den raad
id. namiddag 5 uur, Volkssamenkomst; Donderdagnamiddag 61/3 uur, Meisjesvereeniging; ingediend.
id. 81/» uur, Bijbelbespreking.
Hollandsche visch in Engeland!
In de Londensche wijk Whitechapel is een
Rralingen.
Gereformeerde Kerk.
Kerkgebouw Avenue Concordia.
Israëlietis-he familie vergiftigd door het geDs. Oudkerk, voormiddag te .3/^ uren; bruik van karper. Drie weken geleden had
's avonds te 5% uren.
de vader een partij visch gekocht, waaronder
wat Pruisische karper, die, naar men geloofde,
Hillegersberg. Ds. Idenburg, Ned. Herv. uit Holland afkomstig was. Den) dag na het
Gem., voormiddag te 9i)s uren.
gebruik werd de geheele, familie zwaar ziek,
's Avonds te 6 uren, geen dienst.
hoewel naar het schijnt enkel de vader en de
zoon van den karper hadden gegeten. Na
Evangelisatielokaal Zwaanshals No. 84,
geneeskundige behandeling herstelden de zieonder Hillegersberg.
ken, slechts de vader en de zoon bleven lijdend.
De heer W. De Valk, Zondagavond 6 uur, De eerste was op den weg der beterschap, maar
Bijbellezing; Zondagmorgen 12 uur, Zondagmet den zoon wilde het niet vlotten. De geschool ; Woensdagavond6 uur, Naaikrans voor
neesheer verklaarde dat er iets niet in orde
uitdeeling.
was aan de rechterzijde van de maag, maar
hij de ziekte met succes kon bestrijden,
voordat
Delftshaven. Ds.Wielinga, Nederd. Gereform.
overleed
de jonge man. Den volgenden dag
Gemeente, voormiddag te 10 uren.
de vader, maar niet direct ten gestierf
ook
Ds. Wielinga, namiddag te 2 uren, Doopsde vergiftiging. Volgens den gegevolge
van
bediening.
de zoon overleden aan een
neesheer
was
Ds. Datema, 's avonds te 6 uren.
ziekte,
organische
ontstaan na het eten van
Hulpkerk Gouvernestraat.
vader aan een oude kwaal. De
en
de
visch,
Ds. Datema, voormiddag te 10 uren.
dokter veronderstelt dat de visch, die het
Zendingslokaal Schooneberg.
onheil
heeft aangericht, zelf vergiftigd was.
Ds. C. B. Oorthuys, pred. te Rotterdam,
Naar aanleiding van dit bericht schrijven de
uren,
voormiddag te 10
Evangelieverkondiging. heeren Gebroeders Dil te Koog aan de Zaan ons,
dat ten gevolge van dit voorval thans bij
Gereformeerde Kerk.
Engelsche
Israëlieten een vooroordeel bestaat
Kerkgebouw in de Schoonderloostraat.
tegen
Hollandsche
zoetwatervisch, zoodat men
Ds. Engelbregt,voormiddag te 10 uren^A.vondveilig
zeggen
kan
rij op het oogenblik in
dat
;
uren,
's
avonds
te
6
Dankzegging
maal
en Engeland
onverkoopbaar is, en zg vragen of het
Doopsbediening.
niet wenschelijk zou zijn dat van regeeringsCharlois.
Gereformeerde Kerk.
wege een onderzoek worde ingesteld om uit te
Ds. Miedema, voormiddag te _i/« urenmaken of de visch uit Duitschland ofRusland
's avonds te si/s uren.
is aangevoerd of bedorven was, ofbij het vangen door vergif bedwelmd.
Overschie. Dr. J. D. De Lind van Wijngaar„Wenschelijk is het dat men niet trachte
den, pred. te Utrecht, Nederd. Gereform Geeen onzer smakelijke zoetwatervisschen een
meente, voormiddag te 9ife uren.
smet aan te wrijven die onverdiend is, gehjk
Ds. H. Van Selms, pred. te Kralingen, namen eenige jaren geleden eveneens heeft bemiddag te 2 uren.
proefd te doen met de Zeeuwsche oester».
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Derde Blad.
x-stralen

en invoerrechten.

verrassen, dat n_u aan
Het zal menig lezer

St-Lazare-station en°aan
__f h-t°Noor_e.-,
van Lyon (Bercy), reeds proeven

bet station

met K-stralen voor het nazien
heeft genomen reis.
>.<i. De eerste conferenties
en
van bagage
met

proefnemingen

zijn daarover gehouden

den knappen ingenieur, wien
door Rémond,
toepassing
van de Roentgenstralen
deze
men
\p danken heeft, en den directeur-generaal
der douanen, Pallam. Het voor dit doel gebruikte toestel, genaamd „Lorgnette humaine",
bestaat uit een draagbare camera, waarvan
het glas is vervangen door een fluoresceerend
scherm, uitgevonden door Gaston Séquy, van
de „Ecole de Pharmacie". Het heeft het

groote voordeel, dat het zoowel overdag als
's nachts kan gebruikt worden.
Zaterdag 11. is door Rémond een afdoende
proef genomen op het redactie van het blad
Le Temps.
Reizigers uit Nederland zullen dus voortaan
op hun hoede moeten zijn, want de autoriteiten hebben nu een onfeilbaar middel om de
verborgen geheimen van onschuldig uitziende
reispa.kken te doorgronden. De traditioneele
naald in een hooiberg wordt nu gevonden.
Het was voor de toeschouwers een zeldzame
gewaarwording het eene voorwerp na het andere te zien verschijnen. Er werden vele proeven genomen. Van een revolver was alles zichtbaar behalve het houtwerk. Flesschen en porselein waren duidelijk te onderscheiden. Sigaren en cigaretten werden verraden door hun
vorm. Lucifers waren kenbaar aan hun phosphoruskoppen. Een kruis van hout en paarlemoer liet alleen het paarlemoer zien. Een
aan
vrouwenmuts was slechts te herkennen
den vorm van ijzerdraad, al het overige was
onzichtbaar. Blijkbaar is 't dus een nuttelooze
bergplaats. Arme dames!
Porselein, edelgesteenten, juweelen, gomelastiek, geneeskundige werktuigen, galanterieën, handschoenen, muziekinstrumenten, alle
mogelijke artikelen werden door 't verraderlijk
de vertoestel aan het daglicht gebracht. En
nuftige reiziger moet niet denken, dat hij de
autoriteiten kan bedotten, door kisten me. te
nemen, die voor de stralen ondoordringbaar
zijn, want stuiten deze ergens op af, dan worden bedoelde kisten onverwijld geopend en
het bedrog komt uit.
De tijd van smokkelen is voorbij!

Stadsnieuws.
7,35 vertrokken
3e
klasse
van de school voor
der
leerlingen
de
meer uitgebreid lager onderwijs aan deBotersloot hoofd de heer Vellinga, van het station
DP naar Den Haag en Scheveningen onder
geleide van de onderwijzers, de heeren Hillebrant en Surber. Te 6,35 n m. zullen de leerlingen uit Den Haag vertrekken en te 7,10 aan
het station D.P. arriveeren.
Doorde Commissieder Kostelooze
Spijsverschaffing aan behoei ige, schoolkin.
zijn deze week uitgedeeld 16to portiën
met
brood en melk over 6 dagen, makende
porueu,
de reeds vermelde te zamen 43774
benevens 115207 portiën warme spijs.
Aan giften werd niets ontvangen, bliju ac
vorige opgave van f 1484.241/2. De uitgaven
van deze week zijn geweest f 57,88, waardoor
de totale uitgaven bedragen f 5-48,141/2- Lr is
dus te kort f 3963,90.
Zaterdag 14 Augustus a,s. zalde
Christelijke Jongelingsvereeniging „Obadja
een boottocht maken naar den Hoek van
Holland.
Hedenmorgen ruim 9 uur werd
in de Erasmusstraat een voorbijganger door
een hond zoodanig in het rechterbeen gebeten,
dat hij de wond in een apotheek moest laten
uitbranden.
Hedenmorgen te

SeVen

Tbracht

DeVolks-Zangschool
,

van „AmZangvereeniging,
directeur de heer F. W. ,T. Mattaar, zal Maandagavond op de Plaats Doele een vocaal- en
insa-umentaal volks-concert geven met medewerking van het korps Hoornblazers der d.d.
bchutterij, kapelmeester de heer F. Blumentntt. Een dertiental liederen
zal door deze vereeniging die i n de laatste jaren
verbazend
is vooruitgegaan, worden ten gchoore gebracht
Ö
behoe"n
genoemd te
7Wervws
Avondlied" van Weber,
Va Heybl°m, „Een liedje van dé
n
."dankgebed"
van Röntgen, om te
w;;"_
at
l Pr°g"mma met zorg gekozen
en
.. .
°en },ezoek ten volle waar<*
is Van
t
esnummers
noemen wij „Strijda'n
ptuon
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Bootwerkers'

linden
Öl"!
lachten en voorstel& Co'
gewicht
Et.
£3.
o^hVle
BK
den Bootwerkersbond o°_
ovV"teS__l_thS

systeem van vaste ploegen werkvolk schrijft
dellotterdamsche correspondent van hét Hhl
„Er is geen sprake van de invoering van
een nieuw stelsel doch slechtsvan de uitbreiding
van een bestaand. Reeds sinds de jongste werkstaking had de firma Muller & Co. 96 vaste
werklieden in dienst en thans, of liever reeds
eenige weken geleden, nog vóór het officieel
besluit tot opheffing van den Bootwerkersbond
bekend was, heeft zij er nog 96 bij genomen
in. verband met het groot aantal schepen, dat
zij aan haar adres krijgt en die zij in eigen
beheer, zijnde zonder medewerking van stuwadoors, lost.
„Dat zich onmiddellijk zoovelen
hebben
laten vinden om in de vroeger zoo
verafschuwde zoogenaamde vaste ploegen te worden
genomen, pleit voor het gezond verstand onder
bootwerkers. Dit stelsel toch kan niet andere
ral
nen«ezinnent°t
zm.
w eet dat men een geregeld

Men"
___ vrS°°L_
Men,,?° hr

heeft

"egen

fr

te»
on men Ja enkele
da»en
had dat er
e. naar
had,
rato veel meer verdiend werd maar zeer dikwijls ten gevolge
a
°n
het
_*Ac voorts
waren, waarbij
maal "tljd
nog kwam dat het
overig deel der week in ledigheid moest worden doorgebracht en in den winter weken
voorbijgingen dat niets verdiend werd.
„Dat alles wordt voorkomen door het
systeem-Muller. Winter en zomer heeft men
ee n vast weekloon, men is in het genot van
een behoorlijk geregelden arbeidstijd (van 6
uur 's morgens tot 6 uur 's avonds voor de

ÏP

Tani

tegendeel vfn nor!

dag- en van 6 uur 's avonds tot 6 uur 'smorgens voor de nachtploegen), in hetgeheel dus
12 uur, waarvan er twee worden afeestaan om
te schaften, zoodat 10 uren
wordt gearbeid,
nog met dien verstande dat wie
tan een etmaal heden de nachturen heeft ge_»<L morgen
de daguren krijgt en omgekeerd, terwijl eindelijk nog verzekering tegen ziekte enongevallen
bestaat.
„Doorvoering van ditstetsel i_9ge misschien
met den naam van nederlaag bestempeld worden voor die bootwerkers, welke bij relletjes
de eersten zijn, om zich als er te werken
valt achterbaks te houden, tenein(] e later te
kunnen klagen over gebrek a»n werk, de
fatsoenlijke bootwerker, en daar zijn er gelukkig nog velen, kunnen op den langen duur
slechts tot dit besluit komen, dat er van het
stelsel-Muller slechts te verwachten is verheffing van den bootwerkersstand tot het peil
waarop andere vastbezoldigde werklieden
reeds staan."

Groen-van-Prinsterer-Vereeniging.
Donderdagavond hield bovengeijoem(je vereeniging hare huishoudelijke verga(jer in g jn
het lokaal van den heer Dunk aan den Oppert no. 150.
Nadat de vergadering door den voorzitter
geopend was, was aan de orde een bespreking
over het houden van een biduur bij gelegenheid der Kroningsfeesten. Door een daarvoor
benoemde commissie werd een stipje voorgedragen met het doel, dit als inge? on(i en stuk
in de meest verspreid wordende blu,jell te doen
plaatsen.
Dit stukje behelsde eene oprekking tot
medewerking van alle corporatie voor net
zooeven genoemde doel. Bedoeld stukje werd
zonder discussie goedgekeurd en vo-,. ae plaatsing zal zorg gedragen worden.
Vervolgens was aan de orde beantwoording
naar aanleiding van de vraag: „Vaar is de
kerk des Heeren ?", in te leiden Uoor één der
leden. De inleider behandelde achtereenvolgens : Wat de gemeente des Heeren js ; waar zij
is en wat hare kenmerken zijn.
Als antwoord op het eerste, deed<je inleider
uitkomen, dat de gemeente des Hee*en; de vergadering der geloovigen is, die enky en alleen
door het geloof in Christus hopen zalig te
worden. Als antwoord op de vraag : Waar de
gemeente des Heeren is, zeide d 0 inleider,
dat zij niet aan plaats noch aan p.rsoon verwaar de opbonden is, doch alleen daar is,volgens's
Heerecht-geloovigen samenkomen
ren bevel en inzettingen. Als de kenmerken
der ware Kerk, noemde spr. de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening
van de door Christus ingestelde sacrementen
en de handhaving der tucht.
Voorts wees spreker nogop den plicht van den
Christen om zich bij de gemeente des Heeren
aan te sluiten. Na eenig debat over dit onderwerp werd door de aanwezigen instemming
met den inleider betuigd. Nadat enkele huishoudelijke zaken behandeld waren, werd de
vergadering met dankzegging gesloten.
De eerstvolgende vergadering tal plaats
hebben Donderdag 12 Augustus a.s. op dezelfde
plaats.

Tereenigingslokalen.
Gisteravond vergaderde in het Verenigings-

gebouw aan den Goudschenweg de directie
met de gevolmachtigden der vennoten in de
„Maatschappij tot aankoop-, verkoop *n exploitatie v. vereenigingslokalen voor werklieden",
waarbij tegenwoordig was de heer notarisKlootwijk om aan de eischen, bij de wet voor naamlooze vennootschappen gesteld, te voldoen en
het bestuur te machtigen om op Haam der
vennootschap te doen inschrijven b%t aangekochte perceel grond aan den Goudschenweg.
Heden heeft het transport plaats en ..s. Maandag zal met de slooping der oude gebouwen
worden aangevangen.

PREDIKANTENLIJST.
Zondag 1 Augustus.
Ds. Lohr, Evang. Luthersche Gemeente,
voormiddag te 10 uren.
Ds. Bergman, 's avonds te 6 uren.

De Koninginnen te Dordrecht!

* Bij het bezoek v.aii HareMajesteiten aan Dor-

s

Gistermiddag te 4 uur viel een
10-jarige jongen aan de Rechter Rottekade in
het water, doch werd gered door den 26-jarigen
behanger Adrianus Vreeze, die hem nasprong
en den drenkeling vervolgens naar de ouderlijke woning aan de Woelwijkstraat bracht.
In NieuwLeven deeltDeß.mede
dat het bestuur van de „Wijkverpleging" tot
wijkverpleegster heeft benoemd mejuffrouw
des Amorie Van der Hoeven. Nadat zij als
verpleegster gediplomeerd was, vertrok zij
terstond naar Dublin, waar zij thans eenige
maanden de wijkverpleging in de praktijk
leert kennen. Daarna komt zij hier en hoopt
het met September hier ter hand te nemen,
en de woning aan de Binnenrotte te betrekken.
Voor de stichting van een kerk
aan den Nieuwen Binnenweg ontving ds.
B. Wielenga, predikant bij de Ned. Herv.
Gemeente te Delftshaven wederom, door bemiddeling van mevr. A. Van Vollenhovenv. Staveren, een gift van f 200.
Drie knapen, die elkaar de hand
hadden gereikt om een klomp, welke in
het
water was gevallen, er uit te halen, vielen
gisteravond omstreeks halfacht in den Westersingel. Zij werden
door een voorbijganger
op het droge gehaald en vervolgens naar de
nner ouders aan de Mauritsstraat

Binnenland.
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Deze zijn destijds van allen blaam gezuiverd
door een grondig onderzoek", schrijven zij.

—

Hbï.

Gisternacht is op een 7-tal plaatsen in de
kom van het dorp Eist (Betuwe) poging tot*
inbraak aangewend. Bij enkelen is men hierin
geslaagd; o. a. werd bij den winkelier Vreman
ontvreemd uit de herberglade f 6, 1 flesch
wijn, 1 kistje sigaren enz.
De collecte, deze week vanwege de
Vereeniging voor Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs te Vlaardingen aan de huizen in die
gemeente gehouden, met inbegrip der bussen
aan de scholen geplaatst, heeft opgebracht
f 303,75.
Onbrandbaar hout!
Lang, zeer lang reeds heeft men gezocht naar
middelen om hout onbrandbaar te maken ; de
eerste pogingen daartoe dateeren zelfs van
1625, maar tot heden was men daarin nog niet
ten volle geslaagd.
Thans echter schijnt men de oplossing nabij
te zijn gekomen, waartoe de kennis van de
chemische eigenschappen van hout veel heeft
bijgedragen.
In het algemeen bestaat hout uit 40 pet.
water, 58 pet. brandbare zelfstandigheden en
nagenoeg 2 pet. onbrandbare stof. Die brandbare elementen nu moeten omgezet worden,
zonder den bouw der cellen te schaden, waardoor het hout zijne waarde zou verliezen.
De bewerking is als volgt: Eerst plaatst men
het hout in een cylinder die luchtledig wordt
gemaakt, en waarin stoom wordt toegelaten.
Hierdoor wordt het vocht uit het hout verdampt, en worden deze verdampingsproducten
afgevoerd. Daarop wordt de cylinder weder
luchtledig gemaakt en men laat eene vloeistof,
zekere zouten bevattende, gemengd met stoom,
in den cylinder verstuiven, totdat het hout
verzadigd is. Daarna wordt net hout gedroogd
en is het gereed voor het gebruik.
By de proeven maakte men gebruik van 2
gebouwtjes, 11 voet in het vierkant en met
den vloer 4 voet van den grond. Aan de windzijde werd een groot vuur aangelegd, en in
weinige minuten was het gewone houten gebouw vernield, terwijl het andere ongedeerd
bleef. Zelfs was het binnen dat gebouwtjekoel
gebleven.Daarna werd het van binnen beproefd
en stegen de vlammen van het daarin brandende hout hoog uit den schoorsteen, smolten
de glazen, maar het gebouw bleef ongedeerd.
Het gewicht van zalk hout neemt toe met
8 a 15 pc, en de duurzaamheid van de bewerking werd bewezen na eene proef, 2 jaar
na dato. Tevens geeft het volkomen waarborg
tegen vervuren, insecten, enz.
Bij den scheepsbouw kan dit hout veel nut
opleveren, ook door zijn geringe geleidbaarheid, en het brandgevaar op zee sterk verminderen, in het bijzonder bij oorlogsschepen
in actie, als wanneer brand veelvuldig voorkomt, en licht verwarring geeft, getuige de
laatste zeegevechten tusschen China en Japan.
In tropische klimaten kan zijne geringe geleidbaarheid veel dienst doen in de vuurplaatsen, en eindelijk zou het uitstekend blijken
als bekleeding, voor ketels, pijpen en andere
deelen en de sterke uitstraling van warmte

—
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De versieringen bij de feesten
in 1893 te Rotterdam.
(Om uit te knippen en te bewaren).

X.
Wijkomen nu vanzelf
op de eisch van een goed
decor, die tegenovergesteld dient te zijn aan
de hierboven beschreven onbeduidendheid en
nietszeggendheid.
Wij willen dat vooral
een ïeestdécor iets beOnderd.el.
doelt, een gedachte uitdrukt of wel een indruk van fijnheid en smaak
geeft, ons aangenaam aandoet in kleur en lijnen.
In dit opzicht kunnen wij dus zeggen, een
decoratie moet zijn:
I°. passend, allegorisch, een gedachte uit-

drukken.

2°. zoodanig uitgevoerd dat het geheel in
vorm en kleurschakeering aan een geoefenden
smaak voldoet
Tot de eerste soort behooren b.v. opschrif-

-

tegenhouden.

Deze uitvinding schijnt hoogst belangrijk te
worden, en vatbaar te zijn voor eene zeer uitgebreide toepassing.
Tel.

Goad in Amerika ontdekt !

Moderne eerezuilen.
ten, bustes, wapens, allegorische attributen,
betrekking hebbend op zeevaart, handel, kunsten, wetenschap, nijverheid enz.
Tot de tweede soort: vlaggen, wimpels,
balkon- en gevelversieringen met groen en
doek, masten, candelabres, eerepoorten, berceaux, palen met slingers, enz.
De eerste soort dient vanzelf strenger en
waardiger gehouden te worden dan de tweede,
die meer elegant en sierlijk behoort te zijn.
En omdat nu de symbolische versieringen bij
een feest als dat in 1898 te Rotterdam, bijna
alle op hetzelfde neerkomen,
worden zy dikwijls vervelend.
Zooveel witte bustes, zooveel
wapens met altijd dezelfde decors, altijd dezelfde W's en
LANG LEVE's, HULDE's en
data, zij worden, als men naar
een paar belangstellend gekeken heeft, zonder meer voorbijgeloopen.Daarentegen zullen de
smaakvol gedrapeerde vlaggen
aan gevels (schuin uitgestoken) met slingers groen,
tapijten over baleons gehangen,
masten op hoeken van straten
en pleinen, bogen met lampjes
over pleinen,lijnen van lichtjes
om de hoofdlijnen van een typischen gevel, een
veel aangenamer
indruk maken.
Vanzelf zijn combinaties van symbolische, allegori-

erznil.

Nooit heeft er aan de Amerikaansche kust
van den Grooten Oceaan zulk een opgewondenheid geheerscht als thans, na het ontdekken van goud in de Placers van de Klondike,
de rijkste goudmijnen, welke ooit bekend
waren.
Over welk een uitgestrektheid goud gevonden wordt, is nog niet met zekerheid te zeggen;
men vermoedt, over de oppervlakte van een
kwart millioen mijlen.
De rijkste streken liggen op het gebied van
Canada, 75 a 100 mijlen ten Oosten van den
141sten meridiaan. De streek wordt van uit
Victoria (Britsch Columbia) aldus bereikt: Men
gaat per stoomschip naar het uiteinde van het
Lynn Kanaal; van daar over een bergrug naar
de Yukon en daarna stroomafwaarts.
De afstand van Victoria naar het Lynn Kanaal bedraagt 1034 mijlen, de weg door den
hergpas is 36 mijlen; de reis stroomafwaarts
bedraagt 530 mijlen. Men trekt over de bergen sehe en vrije versieringen niet
door den White Pass, welke juistjgeopend is uitgesloten, ja, zij zullen zelfs als
geheel.mits met smaak behandeld,
door de British Yukon Company. Dit deel van
het allerbest bevredigen.
de reis duurt twee dagen.
Onze stad heeft in den laatsten
De berichten omtrent de mijnen spreken van
tijd meer dan één sierlijk gehoufabelachtige rijkdommen. Niemand weet, hoewen gevel gekregen, met baleons
veel goud er reeds gedolven is. De mijnweren erkers, waarvan met eenvoukers hebben zooveel meegenomen als zy kondige decors een sierlijk geheel te
den dragen|en de anderen zijn achtergebleverkrijgen is, zonder daarvoor als voorheen een
ven, omdat zij meer goud vonden, dan zij konden vervoeren!! Er wordt verhaald van iemand, nationale driekleur plompverloren en vierkant
die in de tent van een goudzoeker vijfkannen uit het raam als te drogen te hangen.
van vier gallons, ieder met stofgoud gevuld,
heeft zien staan.
Dougal Mc. Arthur, een mijnwerker, die
met een fortuin te Victoria is teruggekeerd,
verzekert, dat de berichten in niets .overdreven zijn. En voor overbevolking behoeftj niet
De achttiende jaarlijksche examens der
gevreesd te worden, zegt hij, omdat er mijnen Nederl. Toonkunstenaars-Vereeniging zijn gisgenoeg zijn voor iedereen.
teren te 's Gravenhage voortgezet en geëindigd.
Het stoomschip .Portland" uit Alaska is in Na de vorige opgaven zijn nog geslaagd: de
Seattle binnengekomen met een ton goud, die dames M. M. Evers te Nijmegen, CE. La68 goudgravers, welke zich aan boord bevontor f te Muiderberg, F. C. Koning te Amden, hadden opgeladen. Er is voor een waarde sterdam en Martha Reinderste Uithuivan meer dan 21/3 millioen gulden!
zen (prov. Groningen).
Tezamen moet er reeds voor meer dan
%* De reclametentoonstelling
vijftig millioen gulden gegraven zijn. Het goud van de vereeniging „Amsterdam vooruit"
ligt onder een 20 voet diep bevroren bodem, wordt morgenmiddag geopend. Op 't moment
die alleen door vuren nacht en dag onderhouis er eigenlijk niet veel meer van te zien dan
den, zacht kan worden gemaakt. Merkwaardig het geraamte, hoewel daaruit reeds blijken kan
is het dat de grootste vondsten gedaan zijn dat men zich groote moeite heeft gegeven.De
door lui die niet het minste verstand groote zaal van het Paleis van Volksvlijt is
hadden van goudgraven. Op een schop aarde bijna geheel ingenomen met reclames van vervond men voor f 10 aan goud.
schillende firma's, die de moeite van 't bekijken
De groote vraag, welke zich nu echter op den overwaard zijn.
voorgrond dringt, is deze: hoe moet men de
schilders hebben veel pleizier van
%* Onze
duizenden die verwacht worden, gedurende de
inzendingen
hunne
te Venetië. De Italiaansche
wintermaanden van voedsel voorzien? Ofvol lof. Over het geheel verwyt
schoon als regel moet worden aangenomen, bladen zijn school
men onze
haar behoudend karakter,
dat elk mijnwerker genoeg voor zichzelf meemaar men erkent haar groote eigenschappen.
neemt, is de toevloed zoo groot, dat er krachZoo noemt de Stampa van Turijn Mesdag
tige maatregelen moeten worden genomen.
„den krachtigsten en geraffineerdsten vertolker
Elke stoomboot, die naar het Noorden gaat, der
zee", en het blad staat uitvoerig stil bij
is propvol, veel voller dan raadzaam is voor zijn
„Zomeravond
te Scheveningen" en „Terugde veiligheid van schip en passagiers. Zatervischvangst".
keer
van
de
Ook de inzendingen
dag is het laatste schip naar het Noorden van
Mesdag en Taco Mesdag
van
mevr.
Victoria vertrokken.
worden geprezen, Sadée, Klinkenberg,
Na Augustus is het te laat voor dit jaar Jansen,
Isa.c Israëls, Bastert,
vertrekken;
nog
om
naar de Yukon le
reeds
Du Chattel, Gabriël,
Blommers,
nu wordt het vertrek aan een ieder sterk afe, de Bock, Roelof s,
Bisschop,
Dak
geraden, èn wegens het gebrek van middelen Poggenbeek met
waardeering vermeld,
van vervoer, èn wegens het gebrek aan levensJong, Kever,
evenals
De
Josselin
middelen.
M
En
Schwartze
a
r
t
e
ns.
van
Therese
Tegen het volgende voorjaar is evenwel een
getuigd,
zij
„mannelijk
dat
wordt
een
artistiek
groote volksverhuizing te verwachten.
heeft; haar portret van Van
liet klimaat is des winters zeer koud, maar temperament"
niet zóó koud, dat daardoor het werken wordt Duijl wordt genoemd een kop vol leven.
belet. De zomer is er heet.
%* Mascagni zal in den a.s. winter met
eenige zijner leerlingen een kunstreis maken
Dawson City aan de Klondike isreusachtig
groot.
door Duitschland.
Inmiddels heeft de Canadeesche regeering
V Onder redactie van Rolan d Hol st
besloten van de goudopbrengst in het Yukonen JanVethzal verschijnen een voortzetdistrict een recht te heffen van 10 percent ting van de vroegere uitgave der ontbonden
voor claims met een wekelijksche opbrengst Nederl. Etsclub. De le portefeuille zal etsen
van $ 600 of minder en van 20 percent voor van Israëls, Bauer, Derkinderen, Dijsselhof,
claims die per week meer dan $ 600opleveren. Haverman, Van Hoytema, Karsen, Moulijn,

Ond-Romeisch

Onderl.

Kunst en Sport.

Toorop, v. dt Valk en Witsen bevatten; ook
een uitgave „Epreuve d'artiste" wordt verkrijgbaar gesteld.
%* Saint-Saëns is bezig voor één der
concerten van het volgend seizoen een groote
lyrische scène te componeeren: Cleopatra te

Rome.

De wereldberoemde pianofirma St«in*»* & Co. (Londón en New-York)
way
is veranderd in een actiënmaatschappij met een
kapitaal van 15 millioen gulden!
De Engelschen zijn handige exploitateurs.
De ledige gordijnruimte in de schouwburgen
hinderde hen. Die kon nuttig gebruikt worden.
En daarom heeft een maatschappij verzonnen
voortaan op het gordijn, telkens na een bedrijf,
door een elektrische projectielantaren de laatste nieuwsberichten te doen verschijnen. Voor het publiek dus een dubbel en
onafgebroken genot!
V De bekende schilder Ed. Deta i 11 e is
commandeur van het Legioen van Eer geworden. Tot officieren zijn o.a. benoemd Henri
Be c que de dramaturg, Cl air in de schilder, Injalbert de beeldhouwer ; tot ridder
o.a. Br i e u x en de teekenaar Job.
Gerhart Hauptmann's
*»* te Praag voor een uitverkochte„Weber"
heeft
zaal een
reusachtig succes gehad.
V Voor den onsterfelijken Rafaël wordt
een monument onthuld, 't Zal gebeuren in
Urbino, zijn geboortestad. De koning van Italië
staat aan het hoofd van een centrale commissie, die_ nu reeds f60,000 bijeen heeft. De
bedoeling is de oprichting van sub-commissies
in alle gropte steden van het buitenland te
verkrijgen. De namen der inschrijvers worden
vereenigd in een album, dat ten eeuwigen dage
bewaard zal blijven in het geboortehuis van
den geflialen schilder.
%* In Den Haag zal zich van einde September tot Maart 1898 een Italiaansch operagezelschap vestigen onder directie van signor
Vincenzo Morghen, dat geregeld Dinsdag, Vrijdag en Zondag om de veertien dagen
voorstellingen geeft in Den Haag, verder in
Amsterdam en in de provincie. Het repertoire
bestaat uitsluitend uit Italiaansche opera's en
als het prospectus waarheid spreekt, zal M a sc a g n i zelf zijne werken in Nederland komen
dirigeeren.

***

Zuidelijke afdeling: 1 Aug. Victoria— .-Gravenhage, C. O. 11, Rotterdam ; 15Aug. Hermes—
Victoria, Schiedam ; 22 Aug. Ajax ll—Victoria,
Leiden ." *9 Aug. Kamp. N.—Kamp. Z.; 5 Sept.
Kam? Z.—Kamp. N.; 19 Sept.Promotie-wedHe klasse competitie. Noordelijke afdeeling:
1 Aug. H. C. C—A. C. C. IL, Hilversum; 29
Aug. Kampioen N.—Kamp. Z.; 5 Sept. Kamp.
Zuid—Kamp. N.; 19 Sept. Promotie-wedstrijd.
V Een afstandsrit Frankfurt—Kassei (200
K.M.) is gereden door officieren van Bochenheim, Hanau en Darmstadt: Donderdag om 8
uur werd afgereden. Eerste was luitenant
Von Blumenthal, één der beste ruiters
van het leger, die den afstand in 14 uur aflegde.
Paarden en ruiters waren over het algemeen
tot het eind toe frisch. Alleen een Ulanenpaard had een ongeluk gehad.

Gemengd Nieuws.

Een Russische brand. In de stad
Sludzianki in het Russische gouvernement
Grodno werden eergisteren door een brand 117
huizen in de asch gelegd. Vijfmenschen kwamen
in de vlammen om.
De gestolen konijnen. Zooals men
weet, werden eenige dagen uit een barak, behoorende bij het lijdelijk hospitaal te Aubervilliers, een aantal met gevaarlijke ziektekiemen ingeente konijnen gestolen.
Zoodra dit feit door verschillende bladen
was meegedeeld, meldden zich twee personen
uit Saint-Ouen bij den commissaris van politie
aan met de mededeeling, dat in den vroegen
morgen van Zaterdag, toen het gebeurde nog
niet bekend was, twee individu's te SaintOven voor een bagatel konijnen te koop hadden aangeboden.Verschillende ingezetenen hadden dan ook konijnen gekocht, doch omdat bij
het villen bleek, dat ze een soort huiduitslag
hadden, had men ze weggeworpen. Twee gezinnen echter, Moreau en Héry, hadden er
van gegeten, doch tot heden zonder eenig nadeelig gevolg.
Daar het signalement derkonijnenhandelaars
vrij nauwkeurigkon worden opgegeven.slaagde
de commissaris er in, de dieven te doen opsporen. Beiden, Emile Hoertz en Ernest Hamel,
hebben reeds een volledige bekentenis afgelegd.
Wereldkampioenschappen te Glasgow!
Team-race, amateurs. Uit de telegraOverstroomi_gen In 't buitenland.
fische mededeelingen blijkt niet, welke vier Tengevolge van hevige regens hebben in de
rijders van elk land in dit nummer meededen,
laatste dagen in Oostenrijk, Bohemcn en Siledoch de uitslag was: 1 Engeland met 9 zië ernstige overstroomingen plaats, waardoor
punten ; 2 Frankrijk en Denemarken elk met tal van ongelukken werden veroorzaakt.
11 punte" ; 3 Schotland en lerland, met 17
Nabij Weenen is de Donau-dijk doorgebropunten; 4 Nederland, met 19 punten.
ken, waardoor verscheidene bruggen en spoorEngelsche mijl, professionals. wegovergangen werden vernield, de treinenUitslag: 1 Arend (Duitschland), 2 Barden loop in den omtrek der stad werd gestremd,
(Engeland), 3 Nossam (Frankrijk).
en verscheidene huizen moesten worden verHalve mijl. handicap, amateurs. laten. Te Baden, bij Weenen, werd de spoorUitslag: i Defrance (Frankrijk), 2 Fawviaduct zoodanig door het water ondermijnd,
cett (Engeland), 3 Hansen (Denemarken).
dat men voor instorting vreest.
Hubert!
Deze
match
Gisteren stortte bij de Schwarzenbergbrug
Luyten-St.
MaJch
V
een .stelling in, waardoor 15 arbeiders te water
over 50 K-M. heeft eergisteravond plaats gehad op het velodroom te Antwerpen. Bij geraakten. Slechts vijf hunner konden worden
het afgaan nam Luy t e n de leiding en een gered.
Bohemen heeft eveneens zwaar door oversnelle rit begon. Na 14 ronden werd de quadruplct, die als gangmaking diende voor St. stroomingen geleden. In het Elbe-bekken.
Hubert, defect; Luyten maakte gebruik van waar de schade enorm is, kwamen tal
van personen om. De stad Reichemberg
de gelegenheid en nam een halve ronde voorsprong. Hetzelfde deed [zich voor bij de 42e staat gedeeltelijk blank. Te St. Polten
ronde, Lay t e n ging in snelle vaart voort ontspoorde een trein op den door het
water ondermijnden spoordijk, üe locomoen behaalde alzoo een geheele ronde voortief en vier waggons stortten van de helling;
sprong.
liet
de machinist werd gedood en twee reizigerop
strijd
De St. Hubert gaf den
en
Luyten alléén eindigen. Wij laten hier den en vier spoorbeamblen bekwamen ernstige
verwondingen. liet verkeer is verbroken.
tijd per 10 kil., doorLuyten gemaakt, volgen :
In de omstreken van Hirschberg in Silezië
10 kil. in 12 m. 21 s. 2/5 ; 20 kil. in 21 m. 51 s.;
30 kil. in 37m. 43 3/5 s.; 40 kil. in 50 m. 53 4/5 s.; is de toestand niet minder ernstig. De laag50 kil. in 1 rur 4 m. 2 s.45 Jn één uur: 46 k. 890 m. vlakten van de Bober, de Yackem en het
De wedstrijd voor multiplets werd gewonnen Schwarzwasser zijn in meren herschapen. De
door tandem-H argot-Misaï; 2 quad.-De huizen staan onder water en de bewoners
moesten op de daken vluchten. Te HerischKoek, 3 Enir-Estur.
dorf verdronken een vrouw en een kind, Pergrooten
prijs
den
van
V De wedstrijd om
soonlijke ongelukken kwamen ook teKumers6118
mark
batig
saldo
van
heeft
een
Münchcn
dorf en te Schaupitz voor. Te Langenoels
opgeleverd.
ten bate vin het Roode Kruis
spoelde de spoordam weg. Allerwegen heerscht
van Nieuw-Zuid- groote verslagenheid.
* * De Wielrij dersbond
Wales is toegetreden tot de „International
Te Ischl ontstond door de overstrooming
Cycling As*ociation". Op het congres te Glasgow een ware paniek onder de Kurgasten. De
is nog besloten, dat de wereldkampioenschapFraun trad vóór het aanbreken van den dag
pen in 18t9 in Canada en in 1900 in Frankmet zooveel geweld buiten zijn oevers, dat de
rijk zullen worden verreden.
bewoners der villa's aan de Esplanade gealarmoesten worden. In allerijl ontruim"%* De winterwielerbaan te Parijs is voor meerd
den de badgasten des morgens te vier uur hun
2000 franc» verkocht. Heden wordt in Toulou
huizen. Men vreest te Ischl voor het opraken
een nieuws wielerbaan geopend.
van
de dagelijksche levensbehoeften, daar het
in
haar
geeft
laatste
%* De Kampioen
verkeer naar buiten totaal verbroken is. Ausnummer, van gisteren, een zeer uitvoerig
onder water, doch hier
verslag va» het groot Internationaal Toeristen- see staat gedeeltelijkvoor
de Kurgaslen.
geen gevaar
Congres te Amsterdam en te Brussel gehouden bestaat
bij
Marschendorf
Trautenau
Te
kwamen 17
de
hh.: Abel
benevens de portretten van
leven.
Ballif, pr<fcident van de „Touring-Club de menschen omdehetoogst
totaa! vernield, hetzij
Overal is
France"; t. Beerloon, luitenant der carabihetzij door de zware,
niers te ïrusscl, president van de „Touring door de overstroomingen,
gelijkende
slagregens, hier en
wolkbreuken
op
prof.
Aug.
Geisser, afgeClub de Bplgique" ;
daar zelfs door sneeuwval.
vaardigde van de „Deutseher Radfahrer
Te Ostritz bij Görlitz werd een brug wegUnion" ; Ui. Deforciau, vice-president van de
geslagen, waarop zich acht kinderen bevonden,
„Touring Club Beige" ; E. Van Zeebroeck, addie ailen verdronken. De locale bladen publivocaat, hoofdgedelegeerde van de „Touring
c
e eren ellenlange ongelukslijsten, die een denkCarniaux,
chef
Club Bel{e", en E.
van het
geven van den nood, die in de overbeeld
Comité dei- reisbeschrijvingen van de -Toustroomde districten geleden wordt en tot leniringclub Beige".
ging waarvan hier en daar reeds inschrijvingen
R o b 1 zijn geopend.
V Het tandempaarenJ. Fische r—ploegen
Fransche
heeft alle Belgische
Het verkaal van den zieken edelvoor een match over 25 K.M. uitgedaagd.
Een oud-Poolsch edelman is voor zijn
man.
DeuSsten Augustus wordt de wielerbaan gezondheid naar Karlsbad geweest en verhaalt
%*
te Maintz geopend met wedstrijden over 1000, het volgende : Natuurlijk, meneeren, Karlsbad
2000, 3000 M., wedstrijd met voorgift voor is óók niet alles, 't heeft ook wel eens iets
tandems, tnz. voor amateurs en beroepsrijders. tegen. Ik kom in Karlsbad aan en ik laat den
V Te Ylissingen is, aanvankelijk met 21 le- dokter halen. Dokter, zeg ik, ik ben 's morden, een wielrijdersclub opgericht, gedoopt gens nooit heel lekker, help jij me daar nu
eens af. Weet je,ik ben ervoor hier gekomen.
„De Schelle."
De dokter voelt me den pols, kijkt me aan
Sport%* Voor den kegelwedstrijd op het
en zegt:
terrein te 's-Gravenhage zijn voor den korpsJa meneer Von Sokolniki, je drinkt wel
wedstrijd ingeschreven 72 clubs, uit alle deelen
beetje
een
veel!
getal
aangevraagde
legitimaHet
des landu
Wat, zeg ik, drinken, ik drink heelemaal
tie-bewijz»n bedraagt 890 stuks.
Morgenmiddag a.s. groote internationale niet.
wielerwedstrijd, 50 kilometer, met gangmaking, zegt Nou, dan heb je te weinig beweging,
de dokter.
amateurs.met 10 deelnemers, waarvoor als prijBeweging? hahaha, ik heb groote goezen zijn uitgeloofd do prijzen der wegwedstrijden flotterdam—Utrecht, nl. de medailles deren en ik ben altijd van 'smorgens vroeg
van de Koningin en de Koningin-Regentes, de al onderweg.
Dan zul je te
Zoo, peinst de dokter.
Java-bekfc-, een beker van den burgemeester
van Rotterdam en meer prijzen. Voor de 10 veel ergernis hebben.
— Ergernis, dokter, ben je mal ? Ik erger
kilomete» zonder gangmaking zijn niet minder
dan 32 inschrijvingen, voor de handicap 36, me nooit. Ik ben een rijk man en ik hoef me
dus niet te ergeren.
allen amateurs.
Vertel me dan eens, meneer Von Sokoltot het houden van een
%* Hel plan bestaat
hoe u eigenlijk leeft ?
niki,
Bloemen-Corso en Bataille de Fleurs, beneyens
dadelijk bereid en ik vertelde:
'k
Was
roeivaartuigen
een wedjtrijd voor versierde
Zog,
'k
zie je dokter, om negen uur sta ik
nabij de Zwem- en Bad-Inrichting in den Amdan drink ik thee met één of twee cognac,
op,
stel.
maar goeie ouwe cognac. Dan zet ik me op 't
De navolgende paard en maak een toertje of ga wat jagen.
V NflderL Voetbal-Bond.
heeren .ebben eene benoeming tot lid der Als ik terugkom,neem ik mijn ontbijt, maar
reglementsherzienings-commissie aangenomen: warm. Daarbij drink ik een flesch HongaarW. Mulisr, L. J. Wijnands, J. W. De Goeje, sche, zijn er vrienden, twee of drie flesschen.
J. Warner, J. E. Stokvis, F. Borst. Bedankt Daarna ga 'klui op een chaise longue liggen
hebben: G. W. Dijxhoor n, H. A. Tromp, F.
en ik lees de krant. Dan wandel ik nog wat
H. Van Leeuwen.
en dineer met een flesch Bordeaux, ook wel
of drie. Als er vrienden zijn vijf,
%* Cricket!wedstrijden ; 1 Aug. A jax—Rood eens oftwee
zeven ; en er zijn altijd vrienden. Bij
Aanstaande
zes
en Wit, Leiden ; 8 Aug.H. C. C—Rood en Wit, de koffie een goeie ouwe schnaps, v/el eens
drie of vier, maar altijd goed oud. Dan ga 'k
idem ; 8 Aug. Ajax—A. C. C, idem; 15 Aug.
H. C. C.—Ajax, Den Haag; 22 Aug. Ajax—H. rijden een paar uur. Als 'k thuiskom, drink ik
gi'ok, drie, vier glazen, van rum, maar van 9
C. C- Den Haag; 5 Sept. Nederland—Kammark de flesch. Onderwijl spelen we kaart.
pioencli..

—

—
—
—
—
—
—
—

—

Tot souper neem ik koude keuken, mayonnaise
met kreeften, visch, vleesch met een flesch
echte Kulmbacher. Voor ik slapen ga, breng
ik altijd nog even een bezoek aan den kelder
voor een fleschje oude Hongaarsche. Zie je
dokter, zoo leef ik en dan ben ik 's morgens
nooit heel lekker
Een gevaarlijke vriendin. Een geheimzinnige zaak heeft over een groot deel
van België groote ontsteltenis veroorzaakt.
In Luik woont de familie Coulou, vader,
moeder en achttien-jarige dochter Hortense,
een lief, wat naïef meisje. De familie is in
Luik algemeen geacht.
Hortense had kennis gemaakt met een juffrouw, Elisabeth Orban, een meisje van Verviers, dat tijdelijk iv Luik woonde. Er ontstond
tusschen de meisjes een zeer intieme vriendschap. Hortense ging geheel op in haar
vriendin, geloofde onbepaald wat deze zei en
was altijd bereid haar wil te doen.
Op een dag kreeg Hortense van haar grootvader een cadeautje van drie-honderd francs.
Elisabeth, die dit gehoord had, wist het meisje
over te halen, samen voor het geld eenige
papieren te gaan koopen. Dat gebeurde en
Elisabeth nam de papieren in bewaring.
Twee of drie dagen later gingen de beide
vriendinnen wandelen langs het kanaal van
Luik naar Maastricht. Plotseling greep Elisabeth Hortense beet en trachtte haar in het
water te werpen. Hortense verdedigde zich
en er ontstond een hevigen strijd. Toen Elisabeth zag dat haar boos opzet mislukken zou,
viel zij plotseling op haar knieën en smeekte
vergeving. Zij had, beweerde zij, een hallucinatie gehad.
Daar bleef het toen bij, maar Hortense ging
met haar vriendin mee naar huis om haar
papieren. Daar gekomen sloot Elisabeth haar
op en hield haar verscheidene dagen gevangen.
Uit het afgelegen vertrek drongen geen kreten
tot buiten door.
Op een nacht beproefde Elisabeth zelfs Hortense te doen stikken, maar dit mislukte.
De politie kwam intusschen op het spoor van
deze dom-aangelegde misdaad en arresteerde
Elisabeth Orban.

....

TER OVERDENKING.
Genoegen.
Vindt ge onzen tijd bijzonder opwekkend
eu vroolijk ?
Wat mij betreft, ik vind dien over 't algemeen vrij droevig. En ik geloof dat ik niet de
eenige ben, die er zoo over denk. Als ik mijn
"ooteu zoo eens zie leven en hoor spreken, dan word ik lot mijn spijt al meer en meer
versterkt in het vermoeden, dat ze zich niet bijzonder a in u s e e r e n. En 't is niet, omdat ze er
zich geen moeite voor geven, in 't geheel niet;
maar 't moet erkend worden, dat 't hun maar
matig gelukt.
Waaraan moet dat worden toegeschreven?
De een schrijft 't toe aan de politiek, of aan
de zaken, een ander aan de sociale kwestiën,
of aan het militarisme. Wie zal alles optellen,
wat ons met zorg en kommer vervult, en denk
er dan eens aan om nog vroolijk en opgeruimd
te wezen! Daar is veel te weel roet in ons eten
gevallen, om 't met smaak te verorberen. We
worden iederen dag zoo overstelpt door allerlei
zorgen, dat een tiende deel 's morgens al voldoende is om voor den heeleu dag ons goed
humeur kwijt lo raken ;va_ denvroegen morgen tot den laten avond loopt ge steeds men
schen tegen het lijf, die 't ontzettend druk
hebben met allerlei dingen en die gefolterd
worden en afgebeuld door allerlei plagen. De
een heeft zijn opgewektheid verloren door de
ellendige conflicten van een kibbelzieke politiek; de ander is zijn goedhartigheid kwijl
geraakt door al de laagheid en jalousie, die
hij ontdekte op het gebied van kunst en letteren. De concurrentie in den koophandel doet
iemand onrustig slapen: jongelui wordt het
leven vergald eu bedorven door studie-programma's, die haast het onmogelijke eischen
en door markten die overvoerd zijn ; de handwerksstand ervaart de droeve gevolgen van
een immer voortdurende worsteling op industrieel gebied. In het regeeren is niets prettigs
meer gelegen, omdat de eerbied voor de overheid is verminderd, en van het onderwijzen
is de aardigheid af, omdat het ontzag voor
den onderwijzer er niet op is vermeerderd;
waar men ook rondziet, overal ontdekt mcii
dingen, die ons ontevreden stemmen.
En nochtans herinneren we ons tijdperken
in de geschiedenis, vrij stormachtig en bewogen, waarin evenmin een idj'llische kalmte
heerschte als in onzen tijd; en waarin een
zekere opgeruimdheid toch niet ontbrak, ondanks den ernst der omstandigheden. Maart
komt me voor, alsof er in de menschen vroeger
nog iets was, dat onder ons gemist wordt.
De vreugd is niet gelegen in de dingen buiten
ons; maar binnen ons. En ik blijf nog altijd
gelooven, dat de oorzaken van onze tegenwoordige lusteloosheid, van dat slechte humeur, hetgeen als een besmettelijke ziekte,
bijna ons allen heeft aangetast, niet minder
in onze eigen ziel te zoeken zijn als in de
uitwendige omstandigheden.
Wil men van heeler harte vroolijk zijn, dan
moet men voelen, dat men staat, op voeten
grond, dan moet men aan het leven gelooven
en 't in zich bezitten.
En dat is 't nu juist, wat ons ontbreekt.
Een menigte menschen, zelfs jonge, helaas!
zijn tegenwoordig op gespannen voet geraakt
niet het leven, en dat niet alleen de philosofen. Hoe wilt ge toch, dat men recht opgewekt en vroolijk zij, wanneer men meent dat
't eigenlijk misschien maar beter ware geweest
nooit het levenslicht te hebben aanschouwd?
Ontbreken dan tegenwoordig do verinaken,
de uitspanningen ? Alles behalve! Men put
zijn vernuft uit om dagelijks nieuwe pretjes
te bedenken; alles is en wordt geprobeerd,
het mogelijke en het onmogelijke. Maar men
make toch een onderscheid tusschen het genoegen zelf en de middelen om 't te smaken.
Is men al schilder, wanneer men maar een
penseel en een palet in de hand heeft? Is
men al een violist,wanneer men tot hoogen prijs
een Stradivarius machtig is geworden?
Welnu! al stonden ons alle mogelijke middelen om te genieten ten dienste, we zouden
nog geen stap verder zijn.
Maar met een stuk houtskool teekent een
groot schilder een onsterfelijke schets. Daar
is talent, genie noodig om goed te schilderen,
en als we ons willen amus e er en, dan moeten weontvankelij k zijn voor het gevoel
van vreugd en geluk. Wiens gemoed er voor
ontvankelijk is, die kan heel goedkoop zich
dikwijls amuseeren. Maar die ontvankelijkheid
wordt vernietigd in den mensch door het
scepticisme, door allerlei gemaaktheid en gekunsteldheid in het leven, door misbruik; ze
wordt onderhouden en versterkt door vertrouwen, door matigheid, door ons te wennen
aan Hinken arbeid eu geregeld denken.
Een bewijs voor die bewering ontdekken
we in het feit, dat daar de meest natuurlijke
vroolijkheid wordt gevonden, waar het leven
eenvoudig en gezond is.
Vraag eens aan de tooneelspelers, welk publiek zich het meest amuseert in de comedie
en ze zullen u antwoorden, dat publiek, hetgeen men gewoonlijk: het volk noest.
En de reden ligt voor de hand.
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Voor dat publiek is het gaan naar een co-

medie een uitzondering; 't is er niet van ver-

zadigd, omdat 't niet dagelijks geniet.
En dan is 't ook een uitspanning na hard
werk. Het genot, dat 't geniet, heeft 't eerlijk
verkregen, en 't kent er de waarde van even
als 't de waarde kent van de dubbeltjes, die
't heeft verdiend in het zweet des aanschijns.
Bovendien: 't heeft niet achter de coulissen gekeken, 't is niet ingewijd in al de

twisten en intrig«« van de artisten, 't
gelooft, dat alles gebeurt is, wat 't ziet. En
van wege alle deze dingen geniet 't onvermengd. En al zie ik uit ziji. loge, met de
oog, den fe .blaseerden
mono c 1e voor het
scepticus een blik van minachting v.rp.n op
dat domme, onbeschaafde volk, dat zicix datozóó onzinnig amuseert! toch beweer ik: di e lui
leven eerst recht, terwijl hij, een ledepop, een lI
gekunsteld en onnatuurlijk wezen, onontvan-
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Muziek-Eermis.
ker-

Te Huur:

een BENEDENHUIS met Voor de aanstaande
Tuin, twee Etagé's, te be- mis ontvangen een groote
vragen Gouvernestraat 22, keuze in Harmonika's uit
bovenhuis,
de bekende fabrieken, tegen concurreerende prijTE HGLR: Prinsen- zen,
als Crefelder, Magdestraat No. 7, een
burger, Altenburger.Leipziger en Berlijner. Nieuw !
en Fluitharmonizijnde lste verdieping. Crewone
mijnealombekende
van
ka
2
Kamer en Keuken.
1897, dubbelebalk
Slaapplaatsen, nette op- soorten
hoeken, open
nikkelen
gemakgang en vau alle
De groote 33,—.
klavier
ken voorzien, a f2,40 per stemmige 6,50, prachtige
gezin.
week, liefst klein
Adr. aan hctbeuedenhuis. 2 rijen 8,75.

Voorwoning,

Te huur
144: twee

in de Baan No.
VOOR- en twee ACHTERWONINGEN. Kamers en
Keukens, opnieuw geverfd
en behangen. Adres: A. A.
LEZER, Loodgieter, Luthersche Vest No. 56.

Vergunning.

Ter overname aangeboden : een Koffiehuis met
Billard, primo stand gelegen, huur slechts f 5,
overname 2500, omzet
27.000 liter bier en 3640
liter jenever per jaar,
huurjaren naarverkiezing,
ook aanvaarding naar verkiezing. Zij, die een goede
en solide zaak willen hebben wenden zich tot KAS-

Citers.

Grootste keuze in Accoordciters vanaf 3,75, De
prachtige WilhelminaCiter met 6accoorden,Hollandscho handleiding enz.
6,—. Muller's 7,25 tot 32
Concertciters, Mandolines
Guitaren, Banjo's, Speeldoozen best Zwitsersch
fabrikaat, dito met oplegbladen vanaf' 5,50, Kamerdraaiorgels vanafó,so,Kinderspeeldoosjes diverse
soorten vanaf 1,10. Lage
prijzen. Ph.HAKKERT Jr.
92 Weste Wagenstraat.

—

_ —

Violen

v. eerstbeginnenden 3,50,

Orkest violen vanafS,Viool
Kist en Strijkstok 10,
(prachtig soort). Cornet a
pistons vanaf 13,50,Dwarsfluiten (picollo's) diverse
LANDER.Alkcmadestr.3o soorten
vanaf o,2o,Albums
Sigarenkistjes, SigarenTer overname aangebo- standaards, Dameswerkden: een Koffiehuis, huur doozen, Handschoendoo4 overname 400; een Kof- zen, Bierkannen, Fruitfiehuis, huur f 5, overname schalen.Likeurkaraffen en
500, met Billard; een Kof- diverse artikelen alle met
fiehuis, huur f6, overname muziek. Occarina's in echt
450, met Billard; een Kof- Saksisch porselein met
fiehuis, huur 2.50 1 over- stempomp. Ph.HAKKERT
Jr., 92 W. Wagenstraat.
name f6OO, met Billard,
3.00,
f
huur
Koffiehuis,
een
overname 4-50, met speel- Wederom ontvangen het
tuin. Adr.:KASLANDER,

—

Vergunning.

Wegens vertrek naar
Amsterdam TE KOOP:
een prachtig, groot, nieuw

Veeren Bed

met toebehooren en Matrassen voor den spotprijs
van f 25, veeren te zien;
tevens 2 fiaaie Dekens,
Karpet en massief mahon.
Salontafel, een eerste klas
Engelsche Kinderwagen,2
duwers f 18, gekost hebbende f24. Adres: Goudscheweg 45.

140 Orgel f4O.

Voor 40 gulden te koop
aangeboden: een lief ORGEL, mahoniehoutenkast
ook een Orgel met pedaal
zeer geschikt voor zaal, of
kleine kerk, tevens ook
voor studie. Adres: BREEBAABTS' Orgel- en Pianohandel Van Oldenbarneveldstraat 43, Rotterdam.
g

Bos,
Goudsche Wagenstr. 47.

Bovenstaand adres is het
beste voordegenen,die een
solide Zaak zoeken over te
nemen, als Café's Vergunning, Café's m/z billard,
vanaf 300, 500, 800, 1000,
1600, 2000,2400 gulden, in
het bijzonder de aandacht
gevestigd op een Loopzaak, (vergunning) annex
Bottelarij, flink, ruim bestaan.

Bös.

Goudsche Wageustraat47,

biedt ter overname een
speciale Boter en Kaaszaak,mooi hoekhuis, jaren
bestaan hebbende, net
hoekhuis 36 gulden verdiensten per week, geen
boter toegeven, maarvan
ouds bekend voor puike
waar!! Voorts Kruideniers, Sigaren-, Brandstofzaken, Waterstokerijen,
Conccrto-Piano-Orchestri- Brooddepóts, Broodbakon, prachtig meubel, goud kerijen enz. enz. Bevragen
met zwart, speelt geheel bij BOS, G.Wagenstr. 47.
zelfstandig door warme
lucht regelt zelve de pedalen (luid of zacht) en verTot billijken prijs TE
vangt geheel een orkest. KOOP gevraagd : een zinOngeëvenaard instrument ken bad, manslengte, zonvoor Salon ofBalzaal. Een der kachel. Fr. br. aan G.
keurige keuze muziek DE GRAAF, West-Zeedijk
622, alhier.
hiervoor voorhanden.

Concerto.

Alkcmadestraut_3o.__^

ErüïSffirswinkel.
Ter overname aangebo-

Baa:

Piano-Orchestrion

Voor Dames!

Commensalen

Kroonkast,

Kostgangers,

Groote Opruiming

""Kostgangers.""

_

Sigarenwinkel,

Papegaaien.

HüvTelijks-

"'"

350

Kermisgescnenk

vW"

HandschoenDames kuipen
"a,,siederen laarze z0('r WASSCHERIJ, heeft een
solide 2.50. Alles isigeu- koopje in Glacé lieerenen
gemaakt
Nooi-Bra- Dameshandschoenen.
WeezeiistrJSfo. 6,

bij de Hoogst,-.

Knevelpom_3dës~

10, I_, 25 cents. Csmctique 10,25,40cenl scheer-

messen,
Crèmes,

,M<;hienveeren, _aarsnijk%Qien

Oliesleenen, Brill*Jn es '
Vinaigre, Rouge, R|tp oe ;
ders, Poederdoozen i>oederdonzen, Haarboitels,

Poederborstels,
derkammen,

_

Puntjes, Hekels, litjia

Liimenkast,

praXige|endule,Cande.

"Spekslagerij,

OVER TE NEMEN op de
drukste standen der stad,
ruim hnis, flinke werkplaats. Br. fr. No. 492A,
bur. v, d. blad.

La^lamp,
Damesfauteuil,

Gcinak

stoel, Etageretafel, Schil
derijen, Gordijnen, alles
Aert van
ook afzonderlijk.bovenhuis,

Nesstraat 818,
ook Zondag.

_,_"?

3 Panden,

Kermis.

TE KOOP aangeboden:
een partij dikke en dunne
Delen, Latten, Ribben en
Schrooten, tegen de helft
van de waarde, bij J. VAN
KLAVEREN, Lange Lijnstraat No. 62 en Breedstraat 56.

"SH. Bakkers.

__

.

TSaffiöólEgETT

en alle welke_ eenig„ns
dun van haar zijn,het ,aar
uitvalt of Hoofdroos bitten werden radicaal Snezen door onze alomlxten-

van IV.J.tegen

z-

Crooswijkscheweg2l7'rij-

zen met volledig advis 75
Ct. enfl.(OphedenJjna
duizend getuigschnfeu).
Franco verzendingen ooihet geheele rijk.

Op Afbetaling

Het Rotterdamsche

AbeRtersloot 77, gesloten boenhuis, éénmaal bellen, erwekelijkschi

talingsmagazijn,

afkoopt op
betaling zonder prijserhooging en zonder vrouitbetaling Manufactu en,
Japonstoffen, Heercntuuins, Mantels, VI oerkeeden, Meubelen, Lamjen,
Spiegels, Vitrages, Goilij.
nen, Bedden, Dekens, Gouden en Zilveren Horlogen
goudenRingen, Kettinen
Belletjes, Juweelen, _z.
Let vooral Botersloot 77,
bovenhuis, eenm. beli. g

os-

een puik

best HANDNAAIMACHINE te koop aangeboden.
Te zien in het Verkoophuis met recht van Wederinkoop Eendrachts
straat 11 (Naast het Leger
des Heils).

MêjTWalravei
Gestoff. Kamers. , beroemde
Planectkun«ige
Voor 1 of 2 Heeren zeer en Astrologiste, vromer

gezellig Zitje

in een tuintjes namiddags
van 4 uur tot half 7, voor
een Juffrouw, niet Zaterdags en Zondags. Fr. br.,
worden ingewacht met
prijsopgaaf, No.
Kiosk .Maaskade.

514A,

"Ernstig gemeend.

Kermis 1897. A. STAD,
Zijl 30, Goudschevest 27.
Hier koopt men alle voorkomende zaken, Pakhuis-,
Winkel- en Kantooropruimingen, ook een aanzienlijke partij Flesschen te
koop, welke bij groote en
kleine hoeveelheden te
verkrijgen zijn. A. STAD,
Zijl 30, Goudschevest 27.

_

___

85 Oldenbarneveltstr. 86.

Het beste adres

tot het buren van Glas,

Porselein en Aardewerk,
Vorken, Lepels en Messen
[
voor feesten en partijen,
Bierhaven, thans K<rte voor 1 cent per stuk is bij
Wagenstraat, vierde saat SLUITER v. d. KNAAP,
vanaf de Hoogstraat iide voorheen Wed. H. BONE'
WesteWagenstraat, d^e- FAAS. Tevens een groote
lijks te spreken var 's voorraad Inmaakpotten
morgens 10 tot 's 'avads vanaf 50 et. tot f2. 85 01-

-

10 uur.

ons zelven te geven, ook aan onvervalscht,
rein genot. Schamen we ons niet den gullen
lach, die de rimpels van het voorhoofd effent,
en het oog doet stralen van vreugd. Die lach
is zeker werkelijk vromer en Gode welgevalliger dan alle mogelijke vervloekingen der
aardsche vreugde, en gezonder voor den geest
dan alle philosofische jeremiaden over de
heerlijkheid en de begeerlijkheid van „het
N i—e t- z ii ...
n."
-■

-

~-j

Er biedt zich aan: een i

geeft de ondergeteekende

jonge, gezonde Min,

-denbarnevcltstraat 85.

Er wordt terstond GE-

VRAAGD :

een Jongen,

voor gedragen Heeren- en drie weken kraams. Fr. br.
No. 500A. bur. v. d. blad. eenigszins bekend met
Bedden,
Vloerkleedeu,
meubelvak, tusschen de
heele en gedeelten van
16 en 18 jaar, loon naar beHuisinboedels, Winkel en goede verkoopster, zag kwaamheid.
Adres: W. T.
Magazijnopruimingen, lik- zich gaarne zoo spoedig SPERMON, Nieuwe
Markt
wideerende zaken en mogelijk GEPLAATST in ia
voorts alles wat men een nette zaak,
onverwenscht op te ruimen. Da- schillig welke affaire,
gelijks te ontbieden, zoo- liefst iv modes, daarmede Een
wel buiten als binnen de goed op de hoogte. Br. fr.. JONGENSPEKSLAGERSge vraagd,eenig:
stad. Kostelooze Taxatie No. 496A, bur. v. d. blad,
zins met het vak bel
S- DE REEDEI.. Hontt. 39
Er wordt gevraagd, om Adres J. D. H. EBLING
Maandag in dienst te tre- Goudsche Wagenstraat ü
den: een fatsoenlijke
ER BIEDT ZICH AAN :
een flinke
Beste en Goedkoopste
adres in droge en gemaak- niet beneden de 18 jaar.
te Verven is LINNEMANN voor dag en nacht. Onnoomei het vak op de hoogte,
Goudscheweg 41. Noteert dig zich zonder goede ge- goede
getuitren staan ten
de Prijzen als volgfcGlans- tuigen aan ie melden. Adr.
dienste.
Fr. Br„ No. 466A,
Kipstr
3,
verf in alle kleuren2oct. p.
aa t
benedenhuis.
Bureau
van
ditBlad.
pond, Grondverft O.Blanke
Aankomende
Vernis per ons 9, 11 en 13
Een KLEERMAKERSet., Zwarte lak 8 en 10 et.,
en
Porseleinlak 14, Standolie
LEERLINGEN GE6, Rauwe Lijnolie per kan VRAAGD, voor het maken gevraagd, 6 a 7 cent per
19 cl.. Gekookte 23,Brand- van ondergoederen en uur, bekend met fijn grootspiritus 20, droogLoodwit winkelwerk. Botersloot werk. Adres: le Lombardper pond 13; droog Zink- No. 57. 1 m. bellen.
straat 60, 4m. bellen.
wit 15, Menie 12, droog ER BIEDT ZICH
AAN : Een geschikt Persoon
Groen per pond vanaf 12, een
fatsoenlijk
Terpentijn 20,Stopverfper
beveelt zich beleefd aan
kilo 11 bij 5 kilo 10 et., en
verder alles tegen concur- voor MEID-ALLEEN in
reerende prijzen, bus gra- een stil burgerzin, adres aan Heistellingen, of voor
tis. LINNEMANN, Goud- met fr. br. onder letter S in aanbouw zijnde Panden
franco, No. 303A,
; adres Bur.
scheweg 41.
Halstraat 2. Brieven
bur. van dit blad.
GEVRAAGD: een flinke tfen
Geeft 1. 3 ACOBSUN.Meent
D. v., VRAAGT WERK,
10, voor Kleederen, Meubelen, Bedden, Vloerklee- ' en een JUFFROUW, niet belzij in een Fabriek of
of Winkel. Adres
den. lliiisinboedels.Antiek ' de 23 jaar. Loon 2 gld. Pakhuis
licht huis- Nieuwehaven No. 90.
Porselein, oude Prenten, jper week. voor
oud Goud en Zilver, Ma- ( werk en te helpen in een
Café. Adres te bevragen ,
gazijn, Winkel, Zolderen ,Kiosk
Terstond G EVRA AGD :
Oostvestplein.
Koflieliiiisopruimingen,
eenige Halfwas-BorstelLikwidcerende Zaken en
Wordt terstond GE- i makers en Engelsche Beverder alle voorkomende ' VRAAGD een burger
zemtrekkers. Nieuwehaartikelen. Men ontbicde
vensteeg 3. Rotterdam.
dus, zoo hier als buiten de
stad. den koopman en be- i eenigszins kunnende werSedigden Taxateur I. JA- 1ken, goed met kinderen en OPZICHTERS. Een
i om kunnende gaan, leefCOBSON, Meent 10.
bouwkundig Timmerman,
tijd 15 of 16 jaar, P.G.,v. borg kunnende slellen of
Ëood.
Speijk. traat ÏOS. beneden. storten, in de gelegenheid
Horlogerie(--.DEKKERS,
Huizen in reparatie te neMeent 112 hopk Lombardmen voor billijke prijs. Fr.
straat
.er het Gevraagd I
loon br., No. 3ÜSA, Bur. van dit
Schotsche Kerkje, o;
linke DIENSTBi
Blad.
diegenegen is de was
richt in 18S5. !
doen,
alle Zondagen naschoonmaken f 0,60, N ii
Er BIEDT ZICH AAN:
middag vri
we Veer f 0,50-, Pendn
Stoker,
schoonmaken F 1,25. Wek- Wij de Bro< "1 1"rsl,-eg25,"
om
kers f 0,90. Verdere repain dienst te treTerstond GEVRAAGD.: den, direct
voor fabriek of binratien spoedig eö solide. een net
nenboot, van goede getuiVoorradig ZilverenDames
oorzien. Fr. br. 11.
en
Heeren-Remontoirs
vanaf f (UW allen met
niet
le i~j jaar, LUCAS, Coolsekado 11.
jaar garantie. Meent 112, voor halve dagen, van Rotterdam.
hoek Lom hardstraat.
rzien.
in persoon Hoffpl.
, Adres
wordt GEVRAAGD, op
6, bovenh.
een Fabriekskantoor,
Lessen in Fransch
j< eenigszins
bekend met
gelBoekhouden en Expeditie.
ee,.
! van één U
hoogstens drie Leerlingen een bekwaam PLAAT- 1 Salaris naar bekwaamheid.Br.fr.,l947.Bur v.d.8l
tegelijk. Privaat!
goed
bekend
met
werker,
billijke voorwaarden. Adr. maken van Brandkasten.
Ter drukkerij van C
in Persoon of mei Brieven.
goede
getuigen
Zonder
van
Botei
SCHÜSLER,
onder letter A. bij den
gedrag,
bekwaamheid
en
kan
terstond
ecu aan83,
Boekhandelaar, J. M.KER- zich niet aan te melden,
VEZEE, Vau Alkemade- adres : J. FLAES, Burge- komend
plein 32;
meester de Roosstr. s_.
GEPLAATST worden, tusschen de 16—18 jaar.
vraagt beleefd plaatsing de avonduren vrij hebals HuisbewaarsterofDe- bende zag die gaarne aanTerstond GEVRAAGD:
pothoudster. Br. fr., No. gevuld door AdministraBankwerker,
375 A. bur. van dit blad. tief of Copi.erwerk. Br.
goede
van
gelui
fr. No. 312A, bureau van
zien, looa naar bekwaamdit blad;
Gevraagd: een degelijke Fabriek van Koek- en heid. Adres: de betren
DIENSTBODE, P. G. p_g_- :Banket. GEVRAAGD ecu VAN DER MEIJDEN ie
VAN" DER PLAS, Aanneveer 17 jaar oud, dieflink
mers
te Engelen bij
in
ecu
klein
kan werken
gezin. Adres: Nieuwe Bin- voor enkele dagen, die zijn 's Bosch.
nehweg 437b. bcnedenh. vak grondig verstaal. Bij
HH. Barbiers en Coif"GEVRAAGD, voor da- { gebleken bekwaamheid
feurs.
Een
1
voor
gelegenheid,
bestaat
delijk: een fatsoenlijk
'
vast geplaatst te worden.
| ]Br. fr. No. 426A,bur. v.d. , wenschte gaarne, tegen 9
voor dag en nacht, die ] blad.
goed kanwcrkon.Oppert32 ' lemand, van middelba- \ Augustus van betrekkinte
Br. fr. aan
ren leeftijd, ervaren Boek- denveranderen.
jhouder en Correspondent Korteheer J. J. WEBER,
Voor dadelijk wordt eene : de moderne talen met
Brugstr. No. 389A,
fatsoenlijke DIENSTBO- in
Breda.
prima referentien, zag 1
DE gevraagd. Restaurant ; zich gaarne
Tegen genot van kost
van ouds „de zeven Sterwordlgevraagd een
ren", MOONEN, Visschersdijk No. 9,
met het aanleggen of bijEen fatsoenlijke Bur- houden van l'landolsboeen banketgervrouw vraagt beleefd ken of Correspondentie, in een brood-br.,
No.-03A,
bakkerij.
Fr.
een paar
gedurende een gedeelte bur. van dit blad.
van den dag. Br. fr., No.
Voor direct gevraagd:
v. d. Blad.
A,
of WERKHUIZEN. Adres: 163 Bur. GEVRAAGD:
Generaal v. d. Heijden- eenTerstond"
flinke
circa 15 jaar oud, van
straat No. 39, Vrouw VAN
goede geluigen voorzien.
DER SLUIS.
Hoogstraat 24-3,
Adres:
2,50
jaar,
circa 15
loon f
bovenhuis.
per week. Adres in perGEVRAAGD, om dadelijk soon Goudsche Rijweg 57.
Terstond GEVRAAGD :
in dienst te treden, tegen ~~J. HTvTRAVESTEIJN,
hoog loon, flink kunnende Nieuwe Binnenweg 243,
werken. Onnoodig zich VRAAGT een
P. G„ voor loop- en winkelwerk, loon f 1,50 per
aan te melden zonder
voorzien te zijn van goede
week. Adres: Witte de
getuigen. Adres te bevraTerstond gevraagd een Withstraat 14.
gen bij de Boekhandelaren HalfwasEen nette KruideniersM.- M. VAN ZIJL & Co.,
West-Kruiskade 162.
Men vraagt voor dadelijk liefst van buiten. R. JAN- GEVRAAGD. Adr. BoterOvei-chie.
net Meisje, SEN,
Een practisch en Iheo- sloot 35.
Bouwkundige |
P. G., voor halve dagen, retiseh,
niet beueden 15 jaar,;om zoekt PLAATSING als
In eene banketbakkerij
licht jhuiswerk te verrichten, van goede getuigen
kan terstond een Leerling
voorzien. Adres: Mevr. C. of UITVOERDER. Hoog geplaatst worden. Adres:
L. DEVOGEL N.Haven. 77 salaris geen direct ver- W. Wagenstraat 62.
Er wordt gevraagd: een eischte. Br. fr., No. 479A,
bureau van dit blad.

Dameskleeren, Meubelen,

.

"Een Juffrouw,

-1

Spekslagerij.

-

HSTHuiseigenaren
en Schilders.

Dienstbode,

Speislagersknecht,

Naaisters

Halfwas

Meisje,

Höbge Prijzen.

als Waker

Timmerman.

Dienstbode,

Borstelmakers.

Dagmeisje,

In de

- HH. Huiseigenaren

Kiok. !

Dienstbode.

.

een flinke

_

Meisje,

Jongstë~Sediende~

Vreemde Talen.

Terstond Gevraagd |

Letterzetter

Wed. met Dochter "Jongmensch,

een

Dienstbode.

--

Noodhulp

,

Bekw. Bediende

Dienstmeisje,

"Tegen hoog lëcnT
Jongentje
vergoeding

te verzorgen van den P.G.,
Br. Fr„ N0.437A,bur.v.d.b1.
—GEVRAAGD te Feijenoord, voor de maand Aug.
deHaarmiddelen.Menirer- liefst Maaskade of Burgevoege zich rechtstree sbij meester Hoffmanplein:
JOHAN DEUTZ «Co., een stil,

van

nette KAMERS te huur,

H. De 'Voogt,

"Voorschotten."

TienGüHënTn
den spotprijs

prachtig uitzicht, net huis,
degelijk pension, heldere
bediening.gemeubeld naar
eisch. Haagscheveer 14,bij
de D. P., alleen bewoond.
Let op No. 14.

beslist het beste wat er
bestaat, in 't bijzondei' de
Levertraankaak voor jonge Honden en kleine Huishondjes, eigen ondervinding daarvan is het beste,
Waschmiddelen en Medici voorllonden,tevens
Kippen- en Kuikenvoeder,
Zaad en voedsel voor Kanarievogels om den zang
te bevorderen, Kleurvoeder om de Kanarievgoudgeel te maken. Leeuweriken en Lijstervoed; t,
enz. Al deze. artikelen zijn
te bekomen bij

Prinsenstr. 57, Rotterdam
Handelaar in luxellonden
en gevogelte, speciale inDdflsehevaart.43. g richting voor het behandelen van Honden, tevens
agent van Spratt's Patent
Geld ter leen aange^jen Lim i I cd. Londen.
tegen lage rentevi
ding en kleine ma
lijksche afbetaling, g,.),,,,. J. 11. TENT, Schietersionneerden kunnerfp er maker en Wagenmaker,
drie maanden afbeti,,^ woont Franschewater 39.
ook voorPersonen diè>ni- Beveelt zich beleefd aan
ten Rotterdam worm i s voor alle voorkomende
Geld beschikbaar (fc ar werkzaamheden der Bakniet minder dan f iOO^et kerij.
grootste bedrag dat*..
Een Weduwe vraagt
strekt wordt isf3OOoßr. Menschen zonder kindefr,No.-_lA,bur.v.d.ba_. ren, om een

sJa.
_hVff

..y?0,1Gulden wordt

Spratt's patent Hondenvleesch en Vischkaak is

Fabriek',,.^.
Uitsluitend-contantjfiarbiers-Kappers Vakip0(

Waterstokerij,

10

""Eöndënvöëdsèl.

enz., enz.

TeKoopgevraagcfï

Van der Duijnstraat
bij
den Hofdijk, door toeval
TEKOOP een zoo goed als
nieuwe veel verbeterde
Singerhandmachine met
kast van 50 voor3o gulden,
nog eenige ingeruilde Singerhandmachines vanaf
12 gulden, een bestwerkende Hnmboldt Handmachine -8 gulden.Kosteloos grondig onderricht, 2 sniettel geslepen
jaar garantie. Oude worKroon
den ingeruild.
lahres Coupes,
g

,,.

teernaalden. Haar, C,-. [H . e

jE

Café,

Goifpq,,^,

Friseergzers.Krulstfeicen
Pruikenbollen, Trenfe tokTrcnssel_-C t,..
ken,

Colard

Wegens omstandigheden met of zonder vergunning.
br., met opgaaf van
OVER TE NEMEN: eenige Frr.
pnjs en stand, No.
A,
Meubelen,
gebruikte
nette
bur. van dit Blad. 460
prachtig bewerkte losse
TE KOOP aangeboden:
kroon,
bijmet en zonder
en
behoorende SalonS verhuurd,
Kusi"? laa
fraaie
westebjk
Kruisvoettafel,
deel.rendeeren.
cru"n 8 percent. Fr.br.,
scnstoelen, gebeeldhouwSalon- ?de leuning, fraaie glas, «o. 405A, bur. van d. Blad.

Nfcbov-

stels. Golfzijkammet Kin-

40. Rijwiel'l&

Naaimachines.
17,

Scheereepen,

Scheenenien'
Mach ienscharen

Spoed.

Veeren Bed,

_

bantschHandwerk.t AN KLlxb

Te Koop

Bierhuis

"Dames.

nf

Te Koop,

r

Waarschuwing.

Kost, Inwonin,'

Linnenkast,

Zeldzaam aanbod.

_

Kamer

Antoinettetafel

Lamp Beige.

vreugd gelegen, maar in het hart, dat wij meebrengen om vreugd te genieten. We weten
allen de bcteekenis van het woord: „eenkinderhand is spoedig gevuld." We hebben allen
de waarheid van dat woord in het dagelijksch
leven telkens kunnen opmerken. Richten we
er ons leven naar in; laat ons alle mogelijke
moeiten doen om zeer eenvoudig, echt kinderlijk te worden, niet gemaakt eenvoudig,
niet kinderachtig, maar te zijn, die we zijn,
—_—.

Door verhuizing TÉ Dij
burgrKOOP voor zeer geringen Hedenfatsoenlijkekindeen
zonder
prijs : fraaie massieve ma- kunnen 1 of 2 nette
Bestaat weer gelegenhonie rijk bewerkte
heid het Maatknippen
grondig te leeren, zoodat
GEPLAATST
men niet behoeft te paswordn.
dito losse Linnenkast, ge- Aparte slaapplaats.
sen, 14-daagsche cursusbeeldhouwdeKruisvoetta- uitzicht. Adres LangeRmt
prijs f 10. Ook zijn weer
\'afel, Salontafel, zes fraaie rande 87
de allernieuwste patronen
bovenhuis
Kussenstoelen, zijden zitvan Costuums, Mantels,
GEVRAA7TD:
2
n.te
tingen.pracht iq marmeren fatsoenlijke
Pelerines en Fietsbroeken
Garnituur, Pendule met
op maat verkrijgbaar. AtCoupes, groote Kroonspietesten gratis. B. RICKERgel met bijbehoorende f 5.50 per
onier
MANN. Kruisstraat 53.
Schilderijen, lustreKroon- begrepen week.alles
en huiselijk erlamp, Gemakstoel, Fau- keer. Rembrandtstraalß7,
teuil, Bloempotstandaards beneden.
van een groote partij Karenz., ook apart te koop.
petten, Tafelkleeden in
Noordsingel 130, bovenh.,
alle maten en kwaliteiten,
ook Zondag.
Er kannen Kostganfrs Karpetten vanaf f 1.10,
worden te- guttapercha tafelkleeden
TER OVERNAME aan- GEPLAATST
gen
f
4.50
per
weeklen vanaf 60 cent. Zwaar Tageboden : een
wegens
vertimmeiPg pijt van 30 cent, Breed
heerlijke Slaapplaats
*■ Vloerzeil, met rooden rug
f 125 fr vanaf 50 cent. Behangsel(bewijzen van omzet van geboden
de laatste maanden ter in- week. A. BONTE, Kote papieren, Wollen-, Zeilenloopers,
Gordijnstoffen
zage),wegens vertrek naar Wagenstraat 10.
TE
vanaf
10 cent. GoudscheIÏÜÜR aangeboJn,
Amerika ten spoedigste
voor den spotprijs v. f 100 terstond of later: en weg 94, naast Verduijn
g
over te nemen, in de na- mooie, goed gemeubi Tabakswinkel.
bijheid van het Kennisterrein, billijke, ruime wo- met
De Duitsche Witkalk
groote, frissche Alning. Geen tusschenpersoniet voorzien is van
koof.
die
Adres:
Stations*.
nen. Te bevragen bij VAN 58,
onderstaand gedeponeerd
bovenhuis.
IPEREN, Boekhandel, Almerk is namaak. Hoe
kemadeplein 31, Rotterd. Aangeboden voor t/ëë zwart
uw plafond ook is,
lieden:
zonder afwasschen in één
keer zoo wit als sneeuw.
TE KOOP uit de eerste en
«'t Men kan met alle kalken
BEWASSCHING
hand: zeer jonge grijze gebruik van nette Kaier> weer overwitten, verZuidkust Congo ROOD- voor f 5.50
week. ("" krijgbaar in pakken van
STAARTEN. Alle deze Oosterstr. per
bened«h. 15 Cent, bij LINNEMAN,
23,
Vogels zijn 3 maanden oud
Goudscheweg 41, merk
zeer vlug en fluitend. Deze
Ph.
M. A.
Vogels zijn gegarandeerd,
bij niet spreken het geld AANVRAAG. Een Weweder terug te bekomen ; duwnaar uit den
en Een Naaister beveelt
de prijs is 12 gulden pot- burgerstand en niet .be- zich beleefd aan voor het
stuk. Wanneer gij iets middeld, zoekt kennüna- maken van Dames en Kingoeds wilt koopen, kijkt kmg met een Wed."-' 1 dercostuums vanaf 3.50,
dan op geen gulden, want m. b. leeftijd, P.G..P fst Huisjapomien f 1.40,fBloudeze Vogels worden niet z.k.,hetzij
of b£en se, enz. Tevens een Leervoor 10 gulden verkocht. deze slad.binnen
ling
me.
ft.,
Br.
en Aankomende
Deze Vogels zijn allen van «lelijk adres,
-lA, Naaister gevraagd. OostNo.
1 broed. Voor geen Vogel- Bur. v. d.
vestplein No. 57, het
Blad.
kooplui zijn deze jonge
derde huis vanaf de Hugo
[50
Vogels tekoop. Een mooi
de Grootstr., ééns bellen,
R
PROBEER.
PRO»E
g
onze ijzersterke Ro<. me
Mej. 11. DL'MOL'LIN,
voor liefhebbers. Adres : elastiek
en rijgbo
Café „de Hoek van HolDelftschevaart 20, over
land", Prins Hendrikkade 860„z«ninallelaatsim°den Doele,
gelyke
modellen
No. 1, Feycnoord-Rotterd. dig.

den: een Kruidenierswinkel met bijverkoop van
Boter, Kaas, Eieren, enz.,
huur
Door verhuizing TE
gelegen Veemarkt,
1100,
overname
6,
KOOP: fraai 2-pcrs. notenf zaak, nooit zondrukken
houtLedikant met marmeen
der volk, en een Boter
ren
Waschtafel, NachtKaaswinkel, huur f 8.50.
kastje
enWaschgarnituur,
overname zelfspelende Piano
drukken stand,
zes
massieve
mahonieKusbij
door voor geldbelegging: 3
f650. Adres bevragen
warme lucht of electrici- enkele PANDEN, tegen senstoelen, pracht. Marie
A. KASLANDER.Alkema- teit, meubel als bovenst. 81/2 procent, vry op naam.
destraat 30.
Concerto, Kalloscoop le- Adres met fr. br., motto m.
zes rijk gebeeldhouwde
Vergunning.
vende beelden naar de na- „Panden", bij G. W. KOEMarie
Antoinette KussenIn een welvarende stad, tuur, zingende Vogel(zingt LEWIJN,
Adv.-Bureau
stoelen,
noten Kruisvoetin Zuid-Holland , aan de voor 1 cent) niet te onder- Slaakkade 48.
tafel en Stijltafel, Dameslevende,
scheepvaart, wordt door scheidenvan een
TE EÖTTF; j^rooT. fauteuil, groot stel Pendringende omstandighe- beweegt kop.bek en staart. prachtige massief mahodule, Candelabres m.noten
den ter overname aange- Verder een zeer groote nielosse
Salonspiegel
en Gravures,
boden : een net burger keuze in speeldoozen voor
Etagere, Zuilen, Canapéta[of
ivoorl dito
Koffiehuis met Billard, café's, spelendeHAKKERT
fel, Gordijnen. Adr.: Nieuzware massiefSalonhuur f 10, het geheele huis 2i_ cent Ph.
we Noordsingel 130. boy.tafel
9.00,
vrij met groot pakhuis, Jr." 92 ■W^teWageustr. kussens, zes stoelen met -huis.
zijden trijp, Penovernemingssom f 750. Zij,
Wegens plaatsgebrek
dule met Coupes, zes gaatdie een goede zaak willen
en
jes
neemt
16,
Stoelen,
eenige
Spiehebben wenden zich tot Katshoek
over, biedt gels twee Hanglampen,
aangeboden : 6 Stoelen en
A. KASLANDER, Alke- geeft zaken schoon ge- Schilderijen,
aan zeldzaam
Beelden.Zuimadestraat 30.
een Canapé, 2 mahonie
taplen,
Waschtafel, Kruis- Schrijftafels en een
legen Vergunningen,
notenKaslander,
perij, Slijterijen, Proeflo- voettafel, prachtig gehout Kamerbuffet;, mooi
billard,
Café, beeldhouwd, groot twee30.
TE
kalen
Alkemadestraat
m/z
gebeeldhouwd, een groote
LogeKOOP: nette en broodge- Bierhuizen, idem. Bes. persoons Veeren Bed comSpiegel met fronton en een
pleet
Hotel
25.50. Adres: Planvende Aardappelenzaken menten, groot Cafe-bilstaande Klok met groep.
van af 200, 300, 400, 500. taurant tevens degelijke tageweg 67, bovenhuis. Te bezichtig. Rembrandt__je
Zondag
te zien.
600; Waterstokerijen van lard, Drogist, Groenten,
straat 28.
af 300, 400, 500, 600, 700, Aardappel,
goedzeer
800, 900, 1000 ; Broodde- Brandstofzaak,
TE
póts 300, 400,500 tot 1200; koop, burger bestaan2 een KOOP aangeboden :
NIEUW VEEREN BED.
sterk eerste klas RijWagenverhuurderij ,Melk- groote Bierbottelarn,
Wegens
vertrek te koop :
duizen- wiel met pneumaticbannerings, een nette Boter, Wagens, honderd
fonkelnieuw
2-persoous
kolossale
den
en
alle toebehooren, Veeren
Kaas en Kruidenierszaak, den flesschen,
Bed,
Peluw,
Kusvoorden
burger-cliengeringen
aan
prijs
gelegenbij de Vischmarkt, omzet
van oO gulden. Molensteeg sens met blauw satijn,twce
Sigarenwinkel,
tele,
een
400.
prachtige Matrassen voor
huur 4.50. overname
goedkoop, op het drukste
spotprijs van f2ö, de veeerooRotterdam,
punt van
ren
te zien ; een dito Bed,
brood,
Cycle
beDelft in
Wegens opruiming TE to zaak kleingoedenz.f4o
pronkstuk,
gevuld m.witte
TE
KOOP,
schuit,
met echte veeren,
KOOP aangeboden: een
Dekens,
p.
w.
Matrassen
uunlopbanden,
converdienste
met
Stangent
Rijwiel
le klas
spaken in goeden
f6O, beide nooit beslapen.
staat
tinental banden. Te zien
zeer goedkoop. Adres: Goudschesingel 116, boy..
Botersloot 57.
-huis, nabij het Bosch je. g
schrijftbrieven,requcsten, Boezemsingel 166, Café.
plaatst goed DienstpersoTer Overname aangeboKOOP: 1 groot fonza- b
den
TE KOOP aangeboden: neel en is altijd voor
: een drukke
Aan ons kelnieuw 2-persoons
twee iv goeden staatzijnde ken te ontbieden. degelijk
Petroleuinlampen,
een kantoor zijn
welk voor een groot gezin
gelegen huizen te koop. met Matrassen,
stolp
groote
geschikt
met
voor de een goed bestaan
Vergunningen zonVraagt
oplevert
een groot lokaal te vernfl7'eendito verkoopt
K_.dSf
1J, Peluw,
Bed met
veel water en
lichten en een met glazen der inschrijfgeld.
2 Kussens,
ook een groote hoeveela
kap, bij M. THIJSE, Van
Matrassen
heid soorten van zeepen
spotprijs
f24, de veeren té en
Speykstraat 45.
Ten.verhuring
zien, desverkiezende
met vanbrandstof
Doorplaatsgebrek te koop: 2 fraaie Dekens, 1 prachstampkuipen en trapleeren.De kooper kan zich
ter OVERNAME aange- een zeer fraaie massief tige groote Kroonkast
eerst overtuigen van de
Kroonspiegel, Kruisvoetboden op het beste ge- mahonie KRUISVOETzaak. Fr.br.. No. 510A,bur.
tafel, 6 Kussenstoelen,
deelte van Katendrecht, TAFEL, rijk gebeelder
van
Rijnmet
vruchten
houwd,
aan
de
en
ditßlad.
gelegen
g
Schilderijen. Alles spotZeevaart, bewijzen van op, waarde van de tafel prijs. Ook afzonderlijk.
spotprijs
omzet voorhanden, huur f 30. Nu voor den
Adres:
gebruikte BADEN en
billijk. van 17 Gulden. Spoed. Te No. 24, 3Jonkerfransstraat
en overname zeerbrieven,
m. b.
ZwartjanstraatNo.4B,
zien
BADKACHELS.
Adres met franco
een DienstbodeGevraagd
Zondags
gebeneden
Ter
overname
rechts.
Maasen een
Kiosk
Z„
letters L.
ook te zien, van tien tot 7 vraagd : een
Kindermeisje, boven de 16
kade.
uur.
jaar.Adres
18.

Ilechts

_— —————_—■___o————__—_—^______———

keiijk is voor dien heerlijken en gezonden
roes eener enkele ure van waarachtig, eenvoudig en oprecht genoegen. Wie veel genoegen wil genieten, die beginne niet naar
dat minder genoegen te jagen efl hij, die dat
nadenkt, zal al spoedig de waarleid dier wonderspreuk erkennen. „Bekeert ii en wordt als
de kinderen," dat woord is vankracht op dit
gebied. Niet in de hoeveelheid e» in de duurte
onver uitspanningen en vermakm is de ware

(

belast

Fats. Jongen

Wasschen

een Loopjongen,

1 Flinke Dienstbode

Loopjongen,

een Jongen,

Bakkershalfwas.

Bakkersknecht

een

Jongen

Leerling.

Opzichter

flinke Dienstbode,

Hnwelijks-

liefst boven 25 jaar,in een Spekslagersknecht CIRCULAIRES worden
klein gezin, wasch bui- direct gevraagd, bij J. T. , net en goedkoop afgeletenshuis. Jonkerfransstr. MöLLENKAMP Jr., Jon- verd ter Drukkerij van het

INo.

37. Zonder goede ge- kerfransstraat 106. Aan
Rotter damsch
tuigen onnoodig zich aan hetzelfde adres gevraagd: ; Nieuwsblad,
Zuidte melden.
een flinke JONGEN.
blaak 16.

Advertentie-Bureau

„.HUM
is VERPUAATST naar

12 Weezenstraat 12.

12810 10

Fröbelschool.
NIEÜWLAiND 6, bh Vasteland.
Zomor-Vacantie van 7 Aug.
tot 1 Sept.
De Directrice,
12813 8
P. A. TOMEESE.

Nederlandsche Vereeniging tot
Bescherming van Dieren.
Afdeeling „Rotterdam".
leder die zich van een Hond of
Kat wil ontdoen, kan deze dieren
aan één der politiebureaux afgeven
of daartoe de hulp van den bode der
Vereeniging, A. VAN DER MAAHEL,
Josephstraat ViO, inroepen.
De afmaking geschiedt kosteloos
en op zachte w^ze.
De contributie voor gewone leden
is ’1.25 per jaar.
Nieuwe Leden zullen zéér welkom
3rijn.
7368 25
Het Bestuur der afd. .Rotterdam,"
HENDRIK MULLER Szoon,
Voorzitter.
D. VAN STQLK, Secretaris.

Volkszangschool van

__.otterdai_LSche Zangvereeniging"»
Directeur: de Heer F. W. J. MATTAAR.

VOCAAL en INSTRUMENTAAL VOLKSCONCERT

met vereerende medewerking van het Korps Hoornblazers van het
Regiment d.d. Schutterij alhier, Kapelm. de Heer F. BLUMENTRITT,
op MUM)AG 8 AUGUSTUS 1597, des avonds te BV. «nr,
op de Plaats der Sociëteit „HARMONIE."
KAARTEN a 25 et. te bekomen bh' de bekende MuziekhandeUars en
'g avonds aan het Bureau.
12734 30

Poffertjes- en Wafelbakkerij

des middags ten 12 ure,
zal aan bovengemelde plaats worden
verkocht:
Een bijna nieuwe

de overdekten houten Aak
genaamd:

Het Vertrouwen,

met volledigen Inventaris, Ankers,
Kettingen, Zeilen, Touwen en verdere
Scheepsgereedschappen. Het schip is
den 17 October 1896 goedgekeurd voor
de Rünvaart, is groot ruim 145 ton,
ligt in de Blaak nabü het Postkantoor te Rotterdam en is aldaar dageujksch te bezichtigen.
12911 30
Nadere inlichtingen zijn te bekomen
bü den voornoemden Deurwaarder,
alsmede bü den practizijn S. WINKEL,
Hoofdsteeg 27, te Rotterdam.

iMEMBISEBIwr
74, v.m.Kralingen
Vredehofstraat

Voor verschillende doeleinden TE
HUUR. Uitstekend geschikt voor Bruiloften en Vergaderingen enz., billijke
conditiën. Inlichtingen te bekomen bü
A. v. d. WEIDEN, Vredehofstraat 76.
12068 G 10

I. W. KOOLSBERGEN

is weder gedurende de a.s. Kermis met voor- en nadagen
welingerichte

Ondergeteekende beveelt zich opnieuw in UEd. gunst aan en zal, on dat
zich waardig te maken, zooals van ouds bekend voor zeer goede c__. n_tie
1280; 40
en een nette bediening zorg dragen.

Achtend,
UEd. Dw. Dienaar,

JAN WILLEM KOOLSBERtEN.
De WAFELKBAAM van

i Genezing zonder Operatie

I van Kanker, Gezwellen, AamI beien, Huidziekten, Fistels, enz.
I enz., door Dr. EXTHOVEIC.

Spreekuren: te Rotterdam,
I Goudschesingel 52, iederen DinsI dag van 10 tot 2, van 2 tot 3 voor
I minvermogenden. Te Haarlem
1 iederen Donderdag, Damstraat 18
rood, op dezelfde uren. 4659 12

B

C. VAN DER LEEK,

Meubelmaker,

Holstraat 23.
Maakt en repareert alle soorten
van MEUBELEN voor den minst
mogelüken prüs.
12586 G 8
Botersloot 14-41, Rott.
Billards (met Eiectr.
Torpédobanden, prachtig
■
en eenig wat spel betreft)
’275 Contant, op afbetaling en in
huur. NieuweBillardlakcns 25
met opleggen.
10585 7

ST7Y._T7'
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’

LOTEN PANAMA.
Trekking: Maandag 16 Augustus 1897.Hoofdprüs: fr. 500000
voorts prü'zen vanfr. 100000,10000,
5000, 2000 en 1000; Geldig voor
doze trekking verkrijgbaar: gehceleaandeelen a/3.50en halve
a 2. Drie geheele aandeelen
voor ’lO (ook tegen toezending van
postwissel bü A. SANDERS, in Effecten, Hoogstraat 265, Rotterdam.
De uitslag der trekking wordt in
dit blad vermeld en de prü'zen ten
mijnen kantore uitbetaald, fl4

’

Eenig agent voor fiotterdam en Omstreken: A. C. REUS, Admlraliteitstraat 13.
12860 14

■

Ziidenstoffen
,-.,
_eoht«tree__ nlt de Fabriek

van

o

Crefeld,
von Elten en& InKeussen,
«11e afmetingen te yerkrljgen.

S

a°or iederen

Zwarte, gekleurde en witte Zijdenstoffen, Fluweel, Peluche
d_____t__
en Velvet in alle soorten.

——

D, hertelde artikelen worden Trij ran rechten,en oyerlO Gulden ook franco aan hui» gcleycri.
Men vra.e monster, bij opgraaf van bet verlangde.

__ _

aaE________________B_____l

DAffl_Si

GEORG KUHNE'S Depilatorium
wordt door mij sedert geruimen
tijd met het moeste succes verkocht ter verdrijving van overvloedige haren op het gelaat,
het is een onschadelijk middel.
Verkrijgbaar per flacon a 85
ct.by €OK_..KOBGUAUT,
Noordblaak 45.
14 f
mmmmmmUUmmmummmnmmmmut

Messen-, Scharen- en Wapen-Magazijn
Slijperij, L. _V. VAJf DOOM.
Oppert 144, nabij het Gr. Kerkplein.
adres voor:
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Wed. J. C. BURGDALT,

is dit jaar by' loting geplaatst as. het

COITWE-tfBIJBGHSELLAÏD,

by het Trappenbruggetje.
Hopende evenals andere jarenmet
een druk bezoek vereerd te wöden.
Bestellingen worden accuraat ingevoerd.
1281114
-tf.B. Voor le kwaliteit zuiveproducten wordt ingestaan.

W.S.VA„aOE_EVEÏD
van ROTTERDAM,
van ouds de Gezusters PALTIE,
bericht aan zyne geëerdeBegunsti^rs
en Stadgenooten, dat hü dit jaar iet
zü'ne WAFELKBAAM by lotiig is
geplaatst op het

.

DELFTSCHEPOORTPLEIN.

De gunst die hij verleden jaar an
het Delftschepoortplein heeftmogeigenieten, hoopt hy door een nette b .iening waardig te blü'ven. Züne Kraal ia
ingericht tot ontvangst van fatsenlijke gezelschappen.
Bestellingen worden ten spoedjste
aan huis bezorgd.
12804.0

MB.¥_RM__

bericht haren geachtenBegunstig en
Stadgenooten, dat zij dit jaar, venals het vorige jaar met hare

Poffertjeskraan
is geplaatst aan de

Delftschepoort
Beleefd beveel ik my verder n de
gunst van müne geachte Stadgenoten
aan.
128_j20

WAFELBAKKEBIJ

47 Jacobusstraat 47,
3e huis van den Binnenweg.
Hiermede hebben wü de eer tj deze
kennis te geven aan ons geacht p'bliek,
dat wü weder gedurende de lotterdamsche Kermis 4 weken vana l Augustus tot en met sSeptember BtR „.
HARD's Wafelen zullen likken
met de echte Natuurboter en iopen,
evenals het vorige jaar, met V( e bestellingen vereerd mogen wordn. Bestellingen worden spoedig en £ tyd
aan huis bezorgd. Briefkaarten v^rden
vergoed.
UEd. dw. Dienara
Firma BURGHARD . Co,,
Jacobusstraat 47.
Aan hetzelfde adres nette loopmeisjes GEVRAAGD.
1288 20

tT- en Verkijkers,
-KoisThermometers,
Haarsnijmachines prysf 5.50 compleet.
-_■

BONUS Thee, Cacao en Koffie
met CADEAUX.
Het beste en voordeeligste merk, zoowel door kwaliteit als
door nuttige en fraaie CADEAUX, die tegen inlevering der ledige
zakken worden gegeven.
Vraagt Catalogus der cadeaux in onze Dépöt's te Rotterdam:

Steiger 34, over Erasmus.

Warmoeziersiraat2hoekGoudscheweg
Havenstraat 141, voorm. Delftshaven.
22904 50

rat zh'n

Van Hog^endorpsplein.

27,

,

Laatste optreden v.h.

O. KEHLENBRINK Jr. & Co.
Kantoor en Magazijn: nierstraat 31.

J. DE

DUO LINNÉ; CORTY'S;

3 NIGHTONS;Prof,[d'AIX; MüeLISEA

__

ZONDAG le optreden v,

»*- €HRÉ

lE__T_¥l

De populaire Coupletzanger,

Kennislied 1897. ~*s@
MASO_T «& FORBES,

GEPLAATST

en STAa-GITGI.ES.
BISON
Lees Kampioen No.
d.d. 2 Juli '97.

_jS^__aï

Circus-Variéié.

Directeur: CARL PFLaGING.

Serges QAMES-QUARTET F

POFFERTJES- en VERVERSCffIiMRAiM

Het nieuwste wat Amerika op 't gebied van RIJWIEL-... in Nederland ter markt bracht, zyn

.'____>.
'*_■__■!■_*

12809 12
soenverlicWing.
Roei-en Zeilbootwi te huur. Rytuigen
disponibel. Gewone prijzen.

PAUL STANLEY, Intern. Komiek.

FRANS GOEMAN.

Openbare Verkooping,
De Deurwaarder
S. P. VINK teßotterdam, zal aldaar
°P Zaterdag den
7 Augustus 1897,
des namiddags ten
twee uur in het Café „de Beurs"
aan de Noordblaak alhier publiek om
contant geld verkoopen:

-Kunstmin,"Dir.P.OOïK
Schitterend Vuurwerk,
opgeluisterd door Bensualsche Plant-

Hoogstraat 203, voorheen Coolsingel

Hoogachtend,

lang 8 Mr., met volledig Tuig en
12836 19
VAN MARLE & DE SILLE.

I
*AS.

van FRANS GOEMAN,
Gewoon Tarief.
De Kraam is bij loting geplaatst op het Kennisterrein
Ufo. 1 van af het Stoomgemaal.
12891 40

Inventaris.

t~£
JpiïËÊmh
■_Wy_f
-^jjgJß ap
't__KHJß_feSs-e

BAL CHAffIPÊTRE.
Orchest

houdt zich beleefd aanbevolen voor het leveren aan huis.

Sloep 9
J*2§ï.

Plaats „TIVOL.I,"

Hillegersberg (over de 'i.-ug).
Maandag, Donderdag en Zaterdag:

Heden ZATERDAG le optreden in
Nederland v,
Indische ColoratuurVIIMATA
lU_IAIA TI-DR
HtltU, Zangeres, bijgen.:
„Indische I¥achtegaal."
le optreden v.:

Mm - vi-MBtt.
Woensdag 4 Augustus 1897,

„__av__?J_llOTV,''

Eere-Voorzitter de EdelAchtbare Heer F. B. s'JACOB, Burgem. van Rotterdam.

BOH

WAFELBAKKÏR,
geeft by deze aan zyne geacite begunstigers en het geëerde „bliek
kennis, dat hy dit jaar met zijn Vfelkraam van ouds bekend, he :

a-

Wapen van Botterdun,
geplaatst is aan het Tan H>gendorpsplein en hoopt door voortgaande solide bediening, aldaar d.ze lfde
gunst te mogen genieten, als ht vorig
jaar aan het Beursplein.
12Ö. 16

American Excentrics.

Troupe de Koek; Frank Moore;
en het verdere Gezelschap.
Aanvang 8 ure.
12884 34
Plaatsbespreking v. 11-3V.U.

Variété. FLORA. Variété.
24 Coolsingel 21.
Directeur: ERNST SCHULZ.

1 Augustus 1897
en volgende dagen: Eerste optreden hier ter stede

van een geheel nienw

BW" buitengewoon Elite ~sg_
Specialiteiten Gezelschap.

I

10 -Cieuwe __'iimmers.

Als:
SOI.I KS UALASZ.
Bros GIRARDS.
DOM' II. HO WEI, L A's.
Amerikaansche Pantomime.
DEBOIS and BEWETT.
Miss HAK,
Chcvalier ltobert Alfonss.
de Vorstelijke Gentlemen Jongleur met
diverse medailles versierd.
De Heer en Mevr. v. d. STAPPEN—

PEHSOONS,

de beminde Holl.-Fransche Duettisten.
De lieer NICO DU HAAS,
de gevierde Holl. Karakter-Komiek.

HET NIEUWE KERMISLIED
en

5 _.adies PRIVF.B,
Song and Dance Quintett.
Entree vry.
Aanvang 8 uur.
Verplicht programma Balcon 25 ets.,
Parterre 10 ets.
12903 40
Zon- en feestdagen 25 cents.

SOESMAN'S Variété.
(Ragij iie n st raa t .)

ZATERDAG. ZONDAG en
[MAANDAG :

Hoogst Amusant Programma.
Steeds kolossaal

succes,

Mons. CAKLO,
(The model mensen.)

€ jSchoenmaker honcljetoij je leest
|IN Gevolg der Gierigheid.
Soesman's Eermislied 1897
lste Oproering van het
44*

Hollandsche TRIO
(-ÏIEÏJW.)

en verder uitgebreid Programma.

VOÖeLOMTERIGHT!!!!

Evenals de vorige jaren zal weder
dit jaar SOESMAJi'S COJfCERT
VARIÉTÉ-TE-fT gedurende de
Kermis geplaatst zijn Nieuwe Veemarkt. De Tent zal echter dit jaar
veel vergroot en beter geventileerd
zijn, terwijl de verlichting (geheel
nieuw systeem) zal geleverd worden
door PLOEG en ZIEKENOPPASSER,
Q-lasgloeilichtmaatschappij „ Berlin",
Oppert, hoekKerkplein. De entree
dit jaar is geheel vrij, terwijl
het rijk geïllustreerde programma
den bezoekers gratis wordt uit' gereikt. De
hoogst varieerende
voorstellingen zullen plaats hebben
door de beste krachten der le Specialiteiten,alsmede iederen avond tot slot:
Groote Kennis-Operette, met
nieuwe Koren, Gotlibets, Coupletten, enz. Zie Programma's. Puike
consumtie der le firma's alhier.
Aanvang der Voorstollingen: 9 Augustus, 's avonds 8 uur, terwijl do
laatste Dinsdag, 17Augustus,Groote
Kinder-enFamilievoorstelling
(Matinee) van 'smorgens 11 tot2uur
■ gegeven
12760 G 60
zal worden.
VRIJ EIHTREE III

Vereeniging Tivoli-Schouwburg.
ZONDAG 1 AUGUSTUS, 8 uur:

van JnffronwTrillJie,
De
l
o
tceval
l
e
n
bedrijven
uit 't Engelsch
blijspel in 3
door A. J. G.
Voorafgegaan door:

Verzilveren, Vergul(en,
....de Weduwe.
Jonpejuffrouw
Vernikkelen en
blijspel in 1 bedrijf van L. Fulda.
Bronzen
Gewone prijzen.
op alle Metakn.
14

E. J. VAN RJOY.
Passage f-8,

Plaatsen te bespreken a 10 et. extra.
BC ZONDAG 8 AUGUSTUS:
PIEPEBTJE üf ROTTER.
DAM.
12844 19

Goedkoope Publiciteit.
Het „GOEDKOOPE NIEUWSBLAD," abonnement per weeldrie cent en een cent voor de bezorging, geeft goede en daarbij
zeer goedkoope publiciteit onder den werkmansstand. De Advertentiên worden berekend tegen vijf cents per regel, terwijl de Advertentiên reeds in het „ROTTERDAMSCH NlEUWSBLAD"voorkomend
tegen drie cents per regel worden berekend en Kleine Advertentiên
voor slechts tien cents per geheele annonce worden overgenomen.
U___B_______E________BB_E_l
Wekelijksche, maandelijksche en I
3-maandelijksche termijnen.
i^

1

.22 \--<F >\.tegenover de h, B
"O
</ÏS_R.K-Kork 53 9

flf^sss^p\

g" jj
£3 Verkoo55; H
Oi pen alle soor-^
0
ten Goed. opCred.^V^
I
Enorme voorraad.
14 f H
Gemakkelijke conditiën. ü

,g

P. DOLK & ZOOS,

Stoom -G-lasslijperij,
MATTERIJ en

GLASVERZILVERING,

volgens het beste Engelsche systeem.

ROTTERDAM,
Boerensteiger Mo. 40
en Nieuwehaven 89.
141

L. SINJORGO, KWATTA'S
Manoeuvre-Chocolade.
bereid.
Gas-, Water- en Wig, EenSpeciaal
krachtig voedsel,
SPECIALITEIT BS

beneyens

14 f

Terwekt geen dorst.

Ornamenten.

12 BAGIJNENSTRAAT 12.

141

FaMe, te BREDA

Zoo de Heere wil hopen
Huur,
(Kermis), j
onze geliefde Ouders JONo. 8 bij de
j.
Jongmensch
Een
30
Eleonorastraat
HANNES BERCK en
Lange
flineen lste
(vreemdeling),
G.,
Warande,
P.
GEERTRÜIDA DE DIKKEBOER den 4denAugus- ke betrekking, w.k.m. met vrije ETAGE, bev. Voordito Jd. of Wed. met eenig en Achterkamer, vrije
tus a.s. hunne
fortuin of Zaak, 't liefst Gang, voor f2.40 p. week,
ook v. buiten de stad, om de sleutels op de 2e étage,
Echtvereeniging te her- met de Kermis eenige da- en een BOYENWONING,
denken. Hunne dankbare gen plezierig door te bren- bev. Voor- en AchterkaKinderen, Behuwd- en gen en de kennismaking mer, voor en achter een
Kleinkinderen.
verder door te zetten. Ge- ruim uitzicht, voor f 2.75
heimhouding verz. en per week.Alkemadestr. 28.
Den sden Augustus a.s. verz. Fr. br., met duidelijk
g_
hopen onze geliefde Ou- adres, tot a.s. Dinsdag, onders, FREDERIKUS DE der letter B, Kiosk JonKOSTER en ADRIANA kerfransbrug.
tegen 1 September, aan de
VAN EIJCK, hun
Ammanstraat No. 8: een
nette 2e ETAGE, bevatt.
ruime
Lieve Dames wij |
Echtvereeniging te her- ERNST.
Die we- Voor- en Zijkamer, Alkoof,
klanten,
zijn
twee
denken. Hunne dankbare
ten van wanten, Wij zoe- Achterkamer, Keuken,
Kinderen, Aanbehuwd- en ken
voor de kermispret, vrije Zolder metDienstboKleinkinderen.
Rotter- 2 Dames
lief.lekker envet. denkamcr en verder van
dam, Hartmanslaan 60 2. Wie hierop
reflecteeren, i alle gemakken voorzien,
Behoeven zich niet te ge- huur f2O per maand. Te
neeren.Portret en brieven bevragen bij H. v. VUGT,
Stuurt die zonder grieven. : mr. Timmerman, KruisEen flinke vent van 16 Kiosk Moriaanspl, onder i kade 82 A of's Gravendijkjaar vraagt een ditoMeisje No. 935.
wal 233, bovenhuis.
om de Kermis zoo prettig
mogelijk door te brengen.
TE HUUR Schoolstraat
Fr. br., No. 486A, bur. v. d.
No. 20 bij den Goudschen
bemidEen
Heer
(goed
;
blad.
deld)zoekt een netteJonge Singel: een nette
Dame om met haar gedurende de kermis een pleiJongetjevan 25 jaar, biedt zierreisje naar het buiten- lste Etage, Voor- en Achmet de meeste bereidwil- land te maken. Br. onder terkamer a f2.50 p. week.
ligheid zijn beurs, zijn motto „Reis", kiosk Oost- Te bevragen Lage Oostzeedijk 131.
hart, zijn hand en nog vestplein.
meer aan' om met een oni
schuldigMeisje de Kermis
Twee vroolijke Jongedoor te brengen. Fr. br., heeren, Die geen geld :BOVEN WON LNG EN, als
No. 487A, bur. v. d. blad. mankeeren, Wenschen Kamer, Keuken, 2 Bedstezich met de Kermis te ' fden, Plé en Waterleiding,
1.80; BENEDEN WONINamuseeren, Met twee
GEN,
als Kamer, Keuken,
Een nette Jonkman, met
Dames,
2 Bedsteden, Kasten. Plé,
goed
gevulde beurs,
wenschte gaarne in ken- lief en net, Die houden Waterleiding en Plaatsje,
nis te komen met een net van veel pret. Dus Dames, i a f 2per week.AdresVAN
Meisje. Fr. br., met Por- zendt brieven met Portret HERK, Isaac Hubertstr.37.
g_
tret, No. 488A, bur. v. d. Want daar wordt op gelet
Aan het Bureau van dit j
blad.
Blad, Met No. 468Aerop
geklad.
Een beuedenhuisje met
quite
gentlemen,
Two
bleekveld. met twee bed20 jears of age, since some
steden en verder van alle
weeks in Rotterdam,
dames,een
gemakken voorzien a f 1,80
bruine
21ieve
very
i
should
muchlike
to amuse themselves, the en een blonde, vragen 2 per week in de Generaal
first3weeks with two very heeren, geen lange, maar v/d Heijdenstraat, hofje
ronde, om zich met de no. 32, 'huisje no. 7. Te
kermisdagen, eens recht bevr. aldaar huisje no. 6 of
Having plenty money in vroolijk te vermaken. Fr. Rembrandtstraat No. 10,
g
the pocket, and under- br., liefst met portret, No. benedenhuis.
standing Dutch quite well, 499 A, bur. van dit blad.
we '11 wait letters with
photographic, which '11
Met 1 Sept. te huur een
be returned, by No. 433 A Mej. Daar ik van de week le étage.bevattendegroote
to the Éxpedition of this niet'
heb kunnen komen voorkamer, 2 alcoven,
Paper.
wegens mijn werk, maar achterkamer, keuken en
komt u dan Zondag om 3 warande en met slechts 2
uur op dezelfde plaatsen buren óp» het schoonste
Twee Heeren niet onbe- kenteeken hetzelfde. Mej. gedeelte van het Noordermiddeld, vragen twee N. S.
eiland, huurprijs f 20 p. m.
Meisjes om de KermisdaFr. br.. No.4l6A,luir.v/dbl.
gen genoeglijk door te
brengen.Na afloop daarvan
zijn zij niet ongenegen bij
Terstond fe huur een
een Gouden Broche met
wederzijdsch goedvinden Bloedkoralen.
De eerlijke vrije boven- en benedende kennismaking voort te vinder gelieve dezelve te- woning met tuintjes, bezetten. Br. fr., liefst met
te bezorgen Binnen- vatt. voor-en achterkamer
portret onder No. 429A, rug No.
105, Benedenhuis. alcoofenkeukentjes.lluur
weg
bur. van dit blad.
p. w. f 2.30 en2.li). Adres
ruime belooning.
in de winkel op den hoek
der Ilillegonda en|HildeinhouPortemonnaie,
gardastr. No. 157 of bij J.
Een
enz.
zeer beschaafd
en bedaard 30-jarig Heer dende sleutel van Post FLAES, Burg. De Rooswenscht in kennis te ko- Box van het postkantoor. straat 52.
men met eene dito jonge Terug te bezorgen tegen
Dame, om de genoegens belooning aan het -Rott.
van het saison en na we- Nieuwsblad".
Zwartjanstr. No. 106 en
goedvinden
derzijdsch
110, twee prachtige Beneook de volgende saisons
denhuizen met Warandes
gezamenlijk door te brenen tuinen, bestaande uit
Woelwijkstraat 44, bo- Voorkamer, twee Alkoofs,
gen. Fr. br., No. 393A, bur.
yenwoning, twee Kamers Achterkamer met Keuken
v. d. blad.
en Keuken, f 2,60 p. w.; en groote
Almondestraat 28, boyen- fl7 enflBp.m. Te bevr.
Een net Heer, 19 j., P.G., woning, f 2,50 p. w.; Van aldaar en bij J. M. TEIJSzou gaarne in kennis ko- Speykstraat 51, Kamer SEN. Katendr.dijk 23.
men met een aardige met Keuken, f 1,65 p. w.,
Blondine, om de Kermis twee buren op een trap.
genoeglijk door te bren- Te bevragen aldaar en hoek Boezemsingel en
gen en na wederzijdsch W. MUIJSSON, Jacob Boezemstr. No. ,40, Voorgoedvinden de kennisma- Catsstraat 72, tusschen 2 kamer, Zykamer, keukenkamer, groot en luchtig
king voort te zetten. Fr. en 3 uur.
alkoof, groote zolder, gebr., met Portret, onder No.
heel ingericht naar de
A,
bur.
v.
d.
het
op
445
blad.
UTE HUUR:
eischen des tijds. f 16 per
gedeelte
bezochte
drukst
maand. Adr.Oo_tvestpl.43.
Noordsingel,
van den
Drie nette jonge Dames, (vóór deTollensstraat) het
welke niet in de gelegen- naar de eischen des tijds
nabij de Binnenweg in de
heid zijn om met nette ingerichte
Boomgaardstr. No. 45A,
Heeren in aanraking te
modern Winkelhuis, Ka»
komen, zoeken langs deKanaldaar,
met
mer. Keuken, open plaatsfc
43
weg
3 nette Heeren, No.
zen
om de Kermis gezamen- j toortje en mooie Woning. voor alle doeleinden ge»
lijk dóór te brengen. Zendt Te bevragen Noordsingel schikt,bijzonder vooruit»
brieven, liefst met Portret I 45. Dagelijks te bezichli- dragerij, f 4p. w. Adres
Hoogstraat No. 206.
No. 435A, bur. v. d. blad. 'gen, ook des Zondags.
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HET JUBILEUM VAN KONINGIN VICTORIA IN TRANSVAAL.

Bit N-nmer beslaat uit VIER Bladen.

Vierdeßlad.
Stadsnieuws.
Het programma van de 36e muziek-uitvoering in de Officieren-Sociëteit, op
Zondag 1 Augustus, des middags te _V4uren,
door het Stafmuziekkorps, en des avonds te
8 uren, door het korps Hoornblazers van het
reg. Schutterij, luiden als volgt:
's Middags te _i/_ uren:
1. Prinz Ludwig-Marsch
F. Schmied.
2. Ouvert. „La dame Manche". F. Boieldieu.
J- Brahms.
3. Ungarische T3nz
4. Fant. .Der Zigeunerbaron". J. Strauss
C.M.vWeber.
5. Ouverture „Obéron"
6. „Veilchen am Wege," Wals O. Fetras.
7. Fantaisie „A-da" (arr. Zimmermann)
p

....

..

"8. Raymund-Marsch
uitvoering.

* Eerste

wLner

F- Wagner.

. 's Avonds te ... . P.F.Trijssenaar.
Verschoor.
OnvPrtur-'de'Concert'
jamais/ Valse E.Waldteufel.
8 uren:

-.

_'

I4 rortèee
SïïSSoï
nuptial et Ariette de

Ï-Op!.a-Komóo et Juliette" Ch.Gounod.

de W" Wallace.
5. Fantais. „Maritana," Opera
'er'
6. Ouverture
(a. Avondlied
P-Steek.
7- b. „Fliitation," Valse.
an Wagner »

_

£"
.... %v'^iZl'

sArinnerung

m""^^^ "".::'.'ingï'B-Stout
zal onze

immer
dagen der aanstaande

Wegens

week gesloten
van Feijenoord
Door de politie
d
met een paard bespan
nen wagen hadden mishandeld.
Ti
te 9 uurvertrokmo r b
Heden -nrcen
10e kla der openbare
C
.e Wk Hubertstraat, hoofd
Dordrecht om de stad
tentoonstelling
een bezoek
te bezichtigen en de
te brengen.
Vleesch of vergift.
Gisteren werd door de politie op de SchieC. De J. uit Overschie, die
kade aangehouden
op een handwagen een partijtje vleesch vervoerde, dat niet heel smakelijk leek. Op het
het dan ook door den keurmeesabattoir werd
ongeschikt voor menschelijk
als
Jager,
ter

dKTe V-r-eiTakTtr-S.
r
Ê^E-.
S beSSrvanU

_

_
k? di 1

thtrTsttk"*

voedsel, afgekeurd.

Op het Noordplein volgde gisteravond te

kwart voor zessen de aanhouding van J. H.
die mede een partijtje -lekkers" —afval van
koeien — op een handwagen vervoerde. Ook
dit werd door denkeurmeester Jagerafgekeurd.
De 28-jarige W. Brandt,timmerman aan boord van het stoomschip „Brittannia" had hedenmorgen 8 uur het ongeluk aan

boord van dit schip te vallen waardoor bij
zijn rechterbeen kneusde. Per brancard werd
de man naar het Ziekenhuis vervoerd en aldaar opgenomen.
Van Zaterdag 24 tot Vr ij dag 30
Juli zijn alhier aangegeven 7 nieuwe gevallen
van mazelen, 10 van roodvonk en 2 van dyphttierilis (Hugo de Grootstraat 3 en Jacob Catsstraat 103).
Gistermiddag omstreeks 4 uur
ontstond door roetaanlading een schoorsteenbrand ten huize van den los-werkman C. Brana,
Roentgenstraat no. 90. Door mansschappen van
spuit 25 onder toezicht van den brandspuitmeester.den heer Van Baaren, werd het brandje
gebluscht.
Door de politie vanFeyenoord
zijn hedennacht twee jongens aangehouden,
die de ouderlijke woning aan de Oranjeboomstraat waren ontloopen.
Door het omvallen der lamp,
te half tien een begin
ontstond gisteravond
aan den
van brand in een manufacturenwinkel de
winGoudschenweg. Het vuur werd door
keijuffrouw met eigen middelen gebluscht.
Aan de polite is de opsporing
verzocht van den 13-jarigen Gerrit M., die uit
de ouderlijke woning aan de Frederikstraat
wordt vermist.
Bij een vechtpartij, die hedenmorgen op de Botersloot tusschen een man en
een koopvrouw in fruit ontstond, bracht de
man de vrouw een wond aan het hoofd toe.
De dader werd gearresteerd en naar het
politiebureau aan de Lange Torenstraat gebracht.
Onder het vee van P. Olie mans
in den polder „Charlois" is mond- en klauwzeer geconstateerd.
De 32-jarigeWillem Mulderviel
woning aan
gistermiddag van de trap zijner
hij
een
gapende
waardoor
Almondestraat,
de
en zm, hnwond aan het voorhoofd bekwam
werd
naar
boven
H.j
werd.
kerenkel gekneusd
een dokter werd
gebracht, waarna de hulp van
ingeroepen.
__r

_"

__*F-r.teßladvan9

Zooals vanzelf sprak heeft men in den Transvaal de gulden feesten voor koningin Victoria
meegevierd. Dat het zoo heel erg van harte
is gegaan, zouden we niet durven constateeren; in elk geval, men heeft feest gevierd,
omdat Engeland feest vierde.
Misschien is in Johannesburg het jubileumfeest wel het hartelijkst geweest. Er wonen
daar immers meer Engelschen dan Boeren,
zoodat de „queen" met overtuiging door de
meerderheid des volks kon worden gehuldigd.
Engelsche berichten spreken van een ontzettend enthousiasme!
De Boerenregeering had in Johannesburg
ook meegedaan. Zij had de gouvernementsgebouwen versierd, de verschillende handelshuizen waren verborgen onder rijken tooi en

's avonds was er algemeene illuminatie. De
kerken hielden bijzondere diensten, waarbij
duizenden tegenwoordig waren.
Het glanspunt van de feesten was de optocht, die de mooiste moet wezen, welke ooit in
Zuid-Afrika is gehouden. Onze plaat geeft er
een fragment van.
De geheele optocht was 2 mijlen lang.
Daar namen Europeanen zoowel als Kaffers
aan deel, de laatsten waar'scha-lijk niet met
volkomen vrijen wil.
De Kaffers die den voorgrond van onze afbeelding vullen, voeren een oorlogsdans uit,
tot groot vermaak van de massa, die op de
straten verzameld is, om den optocht te zien
voorbijtrekken.

Wemering, Nieuwsteeg no. 6, door het dier
omvergeworpen, en aan de beenen en het
hoofd verwond werd. De kleine werd door de
politie om 11 uur naar het Ziekenhuis gebracht,
terwijl de wagen in een pothuis aan de Zandstraat terechtkwam en daar schade aanrichtte.

ure, ter behandeling van de hieronder vermelde onderwerpen.
Agenda:
Notulen van de vorige vergadering.
Mededeeling van ingekomen stukken.
Benoeming van twee leden in de Commissie van toezicht op het lager onderwijs.
Idem van onderwijzend personeel.
De ontwerp-besluilen tot verkoop en overneming van perceelen grond, waartoe reeds
in beginsel is besloten, als :
I. tot verkoop :
a. van een perceel aan den Persoonsdam
aan A. De Kroon Hz.;
b. van twee perceelen aan de Oranjeboomstraat aan G. Van Vliet en D. Oosthoek ;
c. van een perceel aan de Admiraliteit skade aan H. D. Van Hoogstraten;
d. van twee perceelen aan de Atjehstraat
aan P. Romeijn Wz. en N. A. Smit;

Diefstalkroniek.-De dadervan

de diefstallen van koper, lood en manometers
op het terrein van het station D. P. blijkt te
zijn de 16-jarige v. V., die hedenmorgen door
de politie gearresteerd en naar het bureau
aan de Witte-de-Withstraat gebracht werd.
Het gestolene is gisteravond grootendeels in
beslag genomen in de Van der Duynstraat.
Door verbreking zijn uit een pand aan de
Proveniersstraat gestolen eenige timmermansgereedschappen, looden pijpen en koperen kranen van de waterleiding.
Van den zolder eener woning aan de Tuindersstraat zijn een vrouwenmantel en een jas
gestolen.
nadeele van een groentenkoopman werden u
hedenmorgen op het Hofplein vier zakjes
snijboonen gestolen.
Hedenmorgen kwam in een bierhuis aan de
b-oudschewagenstraat een man, die een papegaaienkooi te koop aanbood.
Daar dat den
bierhuishouder verdacht voorkwam, waarschuwde hij de politie, die den koopman arresteerde en naar het
bureaux aan de Lange
Torenstraat bracht. Daar bleek, dat de kooi
van een te Feijenoord liggend schip was
geOp de Schiekade W.Z. werd gisteravond
een
56"'
en met afgesneden bloemen,
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gaarne vermouten
fels met dubbele zolen,
wij thans, dat het inmiddels door de politie
ingesteld onderzoek aan het licht geVraX}
heeft, dat de opgespoorde met dezen W-eIS1*1
niets te maken heeft, en onschuldig is bevonden.
Bij het afrijden van den hol van
het Boode Znnd struikelde vanmorgen om 11
uur een voor een sleeperswagen gespannen
paard, met het gevolg dat van twee kinderen,
die zich in de onmiddellijke nabijheid bevonden, het oudste, het 3-jarig zoontje van _. u

Weg

doch h 3 ".d door de

>en 6U naar
' het betrokken bureau

Een heer werd gisteravond op de Hoogstraat
g0U
rl°ge
De
dader, een 22-jange bewoner der Lange
kenstraat werd hedenmorgen door di politie
aangehouden en naar het bureau aan dePauwensteeg gebracht.
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Kostelooze-spijsinrichting

voor

behoeftige schoolkinderen. Heden is aa n 126
kinderen, brood en melk verstrekt.

Op den hoek van de Gelder sehe
kade en de Wijnhaven, waar, zooals onze
lezers weten, door den architect den heer W
Molenbroek een z.g. Amerikaansch pand genaamd -Het Witte Huis" gebouwd wordt van
niet minder dan 7 verdiepingen bestemd
kantoren met lifts, enz. is men sedert een voor
naar
dagen, na afbraak der daar gestaan
panden, met heien aangevangen. hebbende
morgen was m.„ bezig met Ook heden
heien, toen
e
rSChÜnliJk
höt d
dsmuur
Pand 6 aan de
Wii__r__h_
beweging
kwam en een gedeelte
v.n h>„
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houwpohtiekelderverdie
was spoedig ter
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eenige
_*"omdeze
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verdere scheuring
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te voorkomen, terwijl met het oog op alle gebeurlijkheden de Wijnstraat voor
een deel
door de politie afgezet, en terstond het heien
gestaakt werd. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.
De burgemeester vanßotterdam
roept de leden van den Gemeenteraad op tot
het houden eener vergadering, op Donderdag
den 5 Augustus 1897, desnamiddags ten ltyg

"»*?*J5£S n.°de nn_.heTr
soldaa^

dat door de politie de opsporing
TanJ. v.d. G. 40-jaar oud.gepensionneerd
.van
van het O. I. leger, en zulks als verdacht
panioi
rood-peluchen
diefstal van een paar

volgende vergadering. Inmiddels was gebleken
dat het plan algemeen met ingenomenheid
wordt begroet. Alleen hier ter stede is reeds nu
voor meer dan de helft van het waarborgkapitaal geteekeud, zoodat het te verwachten is dat
de inschrijving spoedig zal gesloten worden.
Waar in de stad de Tentoonstelling
zal gehouden worden is nog niet bepaald. Van
het oorspronkelijk plan om te trachten den
Doele te huren is echter definitief afgezien,
hoofdzakelijk omdat het gebouw op het tijdstip voor de expositie bepaald niet beschikbaar is, en grooteruimte wenschelijk en noodzakelijk is, aangezieu bij het comité grootsche
plannen bestaan.
Aangekomen op hedenaandeRotterdamsche vischmarkt de schokkers M. A.
78, 108, 122 en aangevoerd van Maassluis,
Nieuwediep.lJmuiden en Concarnean 21 manden 4 kisten.
De prijzen waren voor gerookte zalm f3tot
f5, groote tongen 69 tot 73 et., middelsoort
38 tot 41 et., kleine 10 et., rog 45 et., levende
kreeft 70 et. tot f 1.16, dood 25 tot 48 et., gerookte finten 12 tot 13 et., alles per stuk ; gedroogde schar 62 tot 66 et., klein 6 tot 8 et.
per bos; stortschol f2.60 tot f 4.50, scharren
f3.60 tot f4.70, spiering f 3.30, bot 3.90 tot f6,
alles per mand ; oude haring f 2.60 per 1/2 ton.
Heden werden aan 't Kralingsche Veer ter
markt aangevoerd 3 winlerzalmen, prijs f 1,25
a f 1,30, 182 zomerzalmen f0,90 a f 1,10, 207
St. Jakobzalmen f 0,95 a f 1.— per 5 ons.
Heden werden te Ammerstol aan den afslag
verkocht 52 zalmen, wegende 3 tot 18 h. k.,
prijs per h. k. 11,05 a f 1.15.
CORRESPONDENTIE.
G. 8., alhier. Het geheim van uw naam
is bij ons in goede handen. Voor omkooping
is het Nieuwsblad niet vatbaar. Wat het
slotgedeelte van uw brief betreft, raden wij
u den heer J. W. C. Strang, commissaris van
politie in de ie afdeeling (Pauwensteeg) alhier, of den heer Francken, hoofdcommissaris
van politie te Amsterdam, om inlichtingen te
vragen; met dergelijke Roermondsche aangelegenheden zijn beide heeren volkomen vertrouwd.
M. E. 8., alhier. Voor het huwelijk ten
tweeden male, waarbij de man weduwnaar en
de vrouw weduwe is, heeft men noodig: de
betrokken acten van overlijden der vroegere
echlvcrbintenis, de geboorteacten der huwelijkscandidaten en, zoo de man beneden den
40-jarigen leeftijd is, een vrijstelling der militie. Buiten de gemeente kunt u deze papieren
opvragen met nauwkeurige aanduiding van
namen, leeftijd en adres. Behalve de porto's
kost elke acte gewoonlijk i' 1.45. U kunt ze
echter ook door de gemeente laten aanvragen,
wat u f 0.50 per stuk kost.
T. K., alhier. Wij hebben informatien
ingewonnen, naar aanleiding waarvan wij het
beter oordeelden op de zaak, die in onderzoek
was, niet terug te komen. Dit is in 't belang
der partijen.

Museum Boymans, 11—4 uur (5 ets.)
Museum voor Land- en Volkenkunde ca
Maritiem Museum, Willemskade, 10—4 uur.
(10 ets.)
„Kunstclub" van 10—4 uur (f 0.50 alleen voor
vreemdelingen).
„Arti" 9—12 en 2—5 uur (entree f I.—).
Diergaarde, f 0.50 voor vreemdelingen eo
stadgenooten; f 0.25 voor handwerkslieden.
Kunstzaal Oldenzeel. Tentoonstelling, lO—
uur (25 ets.)

Burgerlijke Stand
ONDERTROUWD

J. 11. Domhof, jm. 24, Amsterdam oiW.k
Lange, jd.22j.
G.Grol,jm. 32, Amsterdam en P. Hoekend»-,
jd.27j.
H. F J. Harcksen, jm. 23, B.Hoffmpl. 10 en J.
Beekman, jd. 21 j.
E. Juhg, jm. 31, Erasmusstr. 29 en J. P. Stavast,

Ito.tt.
i°'e;

,van "^

de...
&.

w^den

~

e. van een perceel hoek Parallelweg en
Breede Hilledijk aan W. Geervliet;
f. van een perceel aan de Hille- en de Hilledwarsstraat aan J. Moerman;
g. van een perceel aan de Atjehstraat aan

J. M. Bomans euL. Megens.
11. tot overneming van strooken grond aan
de Zwarte Paardenstraat en Boomgaardstraat
van W. J. Godfroy.
Het voorstel tot het toekennen van pensioen
aan den leeraar aan de hoogere burgerschool
niet 5-jarigen cursus voor jongens C. Schepp.
De rekening over 1896 van hot Genootschap tot bevordering der koepokinenting.
Het voorstel tot verhuring aan Arnold J.Van
den Bergh van een gedeelte terrein aan de
Nassauhaven Oz.
,
Het voorstel tot verhuring van een strook
en de Roentgrond tusschen de Nassauhaven Vennootschap
genstraat aan de Naamlooze
,
Van den Bergh's Margarine Limited.
Het voorstel tot verkoop van een strookje
grond aan de Ganzensteeg aan H. Van t Hoogerhuijs.
Het voorstel tot verkoop van een perceel grond aan de Maaskade WZ. aan Josef

.

Het 'voorstel om tegen D. W.Van Doodewaard, ter zake van herhaalde wanbetaling van
de huurpenningen, in rechte op te treden tot
ontbinding, met schadevergoeding van de
huurovereenkomst van de buitenplaats „Ro-

""'

Jd.24j.

J. Ames, jm. 28, A. Prins Alexander 7 en W. M.
Verhagen, jd.32 j.
im'
le Eombardstr. 8 en H.
C. Schonk, jd. 25 j.
P. v. Bastelaar, jm. 30.
E, v. d. Stad, jd. 25 j.Jacominastr. 60enG.
b. Bogaert, jm. 22, Jacob Catsstr. 59 en CP.
Bekker, jd. 21 j.
P. Boon, jm. 32, Goudscheweg 44 en J. Nienwenhuizen, wed. 35 j.
G. Bouwman, jm. 23, Krimpen a/d Lek en A.
Meesters, jd. 20 j.
A. Braun, jm. 18, Galerij 11 en S. Christen,
jd. 19 j.
B. Cats, jm. 20 j., L. Torenstr. 19 en R. Eijl,
jd. 27 j.
M. v. Delft. jm. 44, Adrianastr. 79 en M. De
Jong, wed. 45 j.
H. v. den Dool, jm. 25, Baarn en J. M.v. der
Gevel, jd. 32 j.
C Droppert, jm. 27, Frederikstr. 8a en N.
Rijsdijk, jd. 26 j.
P. B. v. Everdingen, jm.25, 'sGravenhage, en N.
A. Morteimans.jd. 28j.
W. F. Fens, jm. 19, Slaakkade 53'5, en J.Groeneveld.jd. 19 j.
C. Freling, jm. 22, N.Molenstr. 49, en H. Mooij,

HVDo-^ntef'

—

o
9. Marsch

eerste
Tijdinglaar devert
zijn.

ADVERTENTIE!..

15 Cent per regel. Groote letters worden berekend naar plaa_r____
Betrekking gevraagd 30 Cent per geheele Advertentie.
Kleine Advertentiên a 50 Cent per geheele Advertentie.
Agent voor .rankrijk, Engeland en Zwitserland de
Cie. Générale de pubtie»*
et. angreres JOHN F. JONES & Co., Parijs 31bis Fg. Montmartre.
2 Red Lion Court Fleetstreet, Londen. E. G.

—-

jd.2oj.

E. Geubel, jm. 24, Halstraat 8, en W. v. Resteren, jd. 21 j.
G. Gijzen. jm. 25, Goud.rijweg 241, en G. Schade,
jd. 31 j.
A. Haring, jm. 22, Voorhaven 79 en M. H.t.
Donk, jd. 23 j.
J. J. Henderix, jm. 24, H. de Grootstr. 55 s en M.
Schaap, jd. 21 j.
A. C. Kaasjager, jm. 25, W.Wagenstr. 84 en G. J.
Jansen, jd. 2) j.
A. P. J. Kind, jm. 24, Katshoek 7 en A. v. der
Veen, wed. 27 j.
N. Kramer, jm. 25, K-Baanstr. 12en C. Kroes. jd.
24j.
H. Kranse, jm. 33, Visschersdijk 7enM. De Liet.
jd.29j.
J. Kroes, jm. 24, Veemarkt 27 en M. J. De Loor,
jd.2ij.
__.GE_5O-fI>E-f __E»E»EEI-I-.OE_:
K. Th. v. Kuijkhof, jm. 27, H. Boezem 20 en M. C
a 5© cent per regel.
Ilmer, jd.22 j.
Grand Motel Coomans.
Lagewaard. jm. 22, Schoutenstr. 38 en E.
C.
Menu du 1 aoüt 1897, a f 2.25, met % fl.
Grand, jd. 22 j.
roode wijn.
P. Leyten. jm. 28, Marinestr. 24 en D. SuijkerPotage Printanière.
buijkjd. 24 j.
Turbot sauce Hollaudaise.
A. J. Meeuks, jm. 30, Avereest en J. G. Schenk,
Pommes de terre Natures.
jd. 26 j.
Filet de boeuf a la Russe.
A. Michel, jm. 24, Hendrikstr. 6 en A. De
Cótelettes de moutonaux.
Hamer, jd. 24 j.
Petits pois.
M.
Moeliker, jm. 21, Rosestr. 171 en M. ReiCanelon-róti.
chardt, jd. 20 j.
.Marmelade de pommes.
S. J. De I'Orme, jm. 30, Helmersstr. 31 en A. G.
Glacé crème brfilc a la Vanille.
De Koek, jd. 33 j.
12889 13
Fruits.
J. A. Roodenrijs, jm. 28, Schiedam en E. K.
Blom, jd. 22 j.
Waterstand en Weerbericht.
e
5.51
G.
v. Roon, jm. 21, N.Molendw.str. 24 en A.
getij
.3.27,2
Rotterdam, 1 Aug. le getij
Monnee.jd. 23j.
's middags 12 uur.
31 Juli
M. G. Simons, jm. 24, Paardenstr. 23 en A.P.G.
30 Juli
Janssen, jd. 22 j.
765.1
mM.
768.9
mM.
bij
Celsius
0°
Baromet.
jm. 24, Peperstr. 26 en R. Den Ilartogh,
16.4°C.62°F.
J.
Stad.
19.9"C.68°F.
Therm nde schad.
jd.
19j.
1...0'C.59«F.
'snachts
iWi'C-O'F.
temp.
Minim
G. A. Steinbach, wedn. 26, Tollensstr. 78 en T.
Maxim. temp. vor. da& 19.5°C,67°F. SWrWF.
H.Schiks,jd.22j.
Noord 2
Windrichl. en kracht Noord 2
J. N. v. Touw, jm. 23, Gouvernestr. 617 en M. M.
Betrokken
Bewolking der lucht Bewolkt
80n,jd.24j.
Buslichtingen aan lietPostkantoor.
Valk, jm. 41, Annastr. 8 en P. J. Ouweleen,
J.
Zondag 1 Augustus
jd.22j.
'sm.,
2.— 'sav., 7.30 'sav.
Parijs 4.30 'sm., 8.45
J.
v.
de Velde, jm. 25, O.vestpl. 89 en W. Baan,
Berlijn. 8.40 'sm., 3.50 'sav., 9.10 'sav.
jd.23j.
'sm.,
8.40 'sav.
Londen (via Vlissingen). 8.45
J. Vermeul, jm. 21, Bokelstr. 17 en J. M. E. M. v.
(Op Zon- en feestd. 8.45 'sm., 7.30 'sav.)
Rijswijk, jd. 20 j.
„ (via Ostende) 5.— 'sav. (Op Zon- en H.v.Vliet,
jm. 25, Oppert 57 en J. Dekker, jd.2Bj.
feestdagen 2.— 'sav. ')
J.
v.
Vollenhoven,
jm. 33, A. v. Nesstr. 14en S.
(via Calais) 4.30 'sm. (')
Haagens,
j.
21
jd.
op
verzoek mede(') Londen wordt alleen
G. De Vries, jm. 27,Annnerstol en D. Quispel, jd.
gegeven.
26 j.
De uren worden berekend volgens AmsterD. Westbroek, wedr. 51, Thorbeckestr. lOenG.
damschen tijd.
Meijer, jd.51 j.
Vermakelijkheden, Vergaderingen, P. Wulfraat, jm. 17, L. Lijnstr. 50 en J. J. v. den
enz.
Herik, jd. 18 j.
M. De Wijn. jm. 27, Arnhem en A. De Voogd, jd.
Zaterdag 31 Juli.
22 j.
Circus-Variété, Stationsplein. SpecialiteitenVoorstelling, 8 uur.
BEVALLEN:
„Bond van Ned. Onderwijzers*. Openb. verM. Oskam. geb. Van der Bas, Z.
J. W. Jongadering. „Frascati", 71,_ uur.
N. Van ileijningen.geb.
gert, geb. Blokker, Z.
Vereeniging „Brandspuit No. 1". Jaarfeest Vink, Z. — J. Van Woensel, geb. Van Driel.Z.
Sportgebouw, Bi/s uur.
L. Karssies, geb. Van Wijngaarden, D.
„De Kracht". Maandvergadering. Steiger 20, J. Ringelberg, geb. Tromper, D. — M. P.
G. Van
81/3 uur.
Soeteman, geb. De With, Z.
Brandweerver. „Vriendschap Vereenigt". Gelder, geb. Ree, Z.
K. Ver, geb. Stad,
Jaarfeest. „Excelsior".
D. — M. J. C. Brons, geb. Pietersen, Z.
J. P.
Zondag 1 Augustus.
G. L. Van Eijmeren, geb. Mostert, D.
L.
Moesman,
geb.
Z.
J.
M.
KathClerks,
Typogr. vereeniging „Door Coster's fakkel",
enz. Vergadering. Café „De Unie", lil/» uur. mann, geb. Passier, D. — G. Van der Poel,
J. B. Geurdes, geb.
geb. De Ruiter, Z.
Bakkersgezellen-Ziekeiifouds. Vergadering.
Woensdregt, levenl. Z. — J. J. Lanser, geb.
Café „St. Lucas", 1 uur.
Put, leveiil. Z.
A. Van Rijn, geb. Ver„Bestuurdersbond". Maandvergadering. Verschoor, levenl. Z.
N. FeHaar, geb. Laateenigingsgebouw.
horst, levenl. D.
„De Nederlandscho Vlag". Ledenvergade-

—

.

.

!

—

—

——
—
—
—
—
—
—

zenburg."
Het voorstel tot verbreeding van het
Koningshoofd aan de Baan en tot openbaren
verkoop van grond aldaar, enz.
Het voorstel om de Commissie van toezicht
op het lager onderwijs aan te wijzen als commissie om Burgemeester en Wethouders bij te
staan in het toezicht op het beheer der openbare bewaarscholen.
Het voorstel de school voor uitgebreid
lager onderwijs aan de Jonkerfransstraat,
tijdens den bouw der nieuwe school,
aldaar, over te brengen naar een der
nu in aanbouw zijnde scholen aan de
Koepelstraat en een dezer laatste scholen te rangschikken onder de scholen voor ring. „Humanitas".
OVERLEDEN:
Officieren-Sociëteit. Concert, 2i/« en 8 uur.
gewoon lager onderwijs 3e klasse, enz.
Nieuwendorp,
jm. 7 in.
C.
Th. Kop.jm. 1
„Een ieders nut". Restuursvergadering. „üe
Het voorstel tot regeling op de begrooting
m.
H.
Godvliet,
m.
v. P. v. d. Panne, 34 j.—E.
7
uur.
Hille",
(Hillesluis),
voor 1897 van kosten voor de electrische tijdA. De
Tivoli-Schouwburg. „Jougejuffrouw
aanwijzing.
de Meijer, wed. v. A. Solbcrg, 73 j.
Weduwe" en „De lotgevallen van Juffrouw Vries, jm. 4m.— i. v.Balderen. m.v. E. De Man,
Bakkerij-Tenteenstelling.
51 j. S.Ensel,jm.2j. — P. v. d. Gijp, jm. 23
Trilbie", 8 uur.
Donderdagavond had in het Poolsch koffieCircus-Variété, Stationsplein. Specialiteiten- I m. W. H. Maurik.jm. 4m. T. Kuipers, jd.9
huis alhier de tweede vergadering plaats van
Voorstelling, 8 uur.
m. — D. M. v. Commenie, wed. v. S. C.J.Mosterthet voorloopig comité voor de Internationale
Flora. Specialiteiten-Voorstelling, 8 uur.
j man, 81 j.
Bakkerij-Tentoonstelling in 1898 alhier te
„Ned. R. K. Volksbond, afd. Kardinaal Manhouden.
ning
Feest. Verkooplokaal, 1 uur en 8 uur.
Wegens uitstedigheid van enkele leden werd
Abonnementen worden
„Rotte's Mannenkoor". Zomerconcert. Sociede verkiezing van een bestuur uitgesteld tot de l teit „Harmonie", 8 uur.
dagelijks aangenomen.

——

...

.

—
——

—

—

—

Binnenland.
31 Juli.
Bij Koninklijk besluit is benoemd tot ridder
in de orde van den Nederl.. Leeuw, de luit.kokmel der infanterie van het leger in Ned.Indië J. F. Breijer.
— Bij Koninklijk besluit is aan den matroos
le klasse der Kon. Nederl. marine P. F. Kalb
de zilveren medaille der orde van OranjeNassau toegekend.
Met 16 September is aan den directeur
van het post- en telegraafkantoor te Alraeloo,
W. C. Bedding, op zijn verzoek, eervol ontslag
verleend uit 's lands dienst.
Bevorderd tot commies der telegrafie lste
klasse, J. L. Schlang, thans 2de klasse.
Bij het examen voor apothekers-bediende
is te Arnhem geslaagd mej. H. E. Douwes
Dekker, geb. te Bodegrave.
Examen Hoogduitsche taal (Lager Onderwijs) te 's Hage. Toegelaten de heeren: A.
Ackers, Kinderdijk; K. Van den Berg, Amsterdam ; L. J. Hermans, Delft; Th. Lancée,
Utrecht; en de dames B. Polak, B. Themans,
Almeloo ; S. Sijtsma, Rotterdam ; L. M. Spancker Ente, Roosendaal.
Buitengewone onderwijs-subsidies zijn van
rijkswege toegekend aan: Goedereede f4OO,
Hendrik-Ido-Ambacht fBOO, Katwijk f 1000,
Melissant fl5OO, Middelharnis f3OOO, NieuwBeierland f3550, Nieuwe-Tonge f 1200, Ridderkerk f2OOO, Stad aan 't Haringvliet f3OOO.
Voordracht voor onderwijzer 4e klasse
te 's Gravenhage, de heeren C. G. Van Kuijk,
Almkerk; A. Stolk, Den Bommel; C J. Van

—

—
—
—

—

—

Gulick, Rijswijk.

— Examen Engelsche taal

(Lager Onderwijs)

te 's Hage. Geslaagd de dames: Jos. De Jonge,
Zutfen ;H. Eites, E. Eites, Deventer; Simon,
Van Ham, 's Gravenhage; Berkhoff, Amersfoort ; Van Eek, Neuhaus, 's Gravenhage; De
Rouw, Zutfen ; en de heeren : Wolters, Nijmegen ; Croonen, Oldenzaal; Schellart. 's Gravenhage ; Wennekes, Nijmegen ; Den Hengst, Rotterdam ; Luhrman, Alfen a/d Rijn ; Van Riemsdijk, Schiedam; Bakker, Amsterdam.
Notarieel Staatsexamen, 24—30 Juli.
Geslaagd eerste gedeelte de heeren: J. H.
F. Willemstijn, Uselstein; jhr. A. J. B. Verheyen, Oosterhout; A. H. W. Jost, Uden ;J.
A. Willinge, Assen ; J. C. Versluijs, Zevenbergen ; tweede gedeelte: J.A. Husse, Nijmegen ; J. B. Everwijn, Goor; G. H. Numans,
's Gravenhage; B. Snijder, Lieve Vrouwen
Parochie: H. Van Hulst, Hoorn; mr. 11. W.
Hellema, Leusden.
Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk. Te
Schoonoord (toez.) de heer J. C. B. Eykman,
cand. te Steenwijk.
Te Hoornsterzwaag c. a.
(toez.) de heer J. C v. Ronkel, cand. te Leiden.
Bedankt voor het beroep bij de Ned. Herv.
Kerk. Voor Heese c. a. door ds. A. S. Gallée te
Everdingen. — Voor Stenensweer door ds. G.
Van Wijhe te Voorhout (bij Leiden.)
Bedankt voor het beroep bij de Ger. Kerken.
Voor Oudega door ds. A. P. Lantingte Gameren.
Bedankt voor het beroep bij de Chr. Ger.
Kerk. Voor Aarlanderveen door ds. Ph. J. Wessels te Zieriksee.

—

—

—

—

Naar men verneemt, zal vanwege de
„Maatschappij Tot nut van 't Algemeen" worden uitgegeven, ter bevordering van den Volkszang in alle kringen naast het Volksliederenboek voor zang en klavier, een kleine eenstemmige uitgaaf daarvan in noten en cijferschrift, bewerkt door de heeren Daniël De
Lange en dr. G. Kalff.
Het vee van de landbouwers J. Noorlander, G. Van Der Linde en J. Oskam te
Krimpen aan den IJsel, dat lijdende was aan
mond- en klauwzeer, is hersteld verklaard.
Volgens den Gaul o i s zou de Nederlandsche consul te Athene de leden van het
Philhelleensche legioen hebben aangespoord,
de reis haar Nederland te aanvaarden om
dienst te nemen bij het Oost-Indische leger.
Een aantal Grieken zou zeer waarschijnlijk
aan deze uitnoodiging gehoor geven.
't Is de groote vraag of het bericht juist
is.de Ga ui o is heeft bij zijn eerste onjuistheid het leven niet verloren. Daarenboven:
onze mannetjes kunnen het in Atjeh wel
zonder vreemde hulp klaar spelen!
Bij de politie te Amsterdam kunnen 4
jongelieden geplaatst worden, die een opleiding wenschen voor surnumerair. Salaris ontvangt de surnumerair niet Hij moet een licht
examen in de moderne talen afleggen en van
aardrijkskunde en geschiedenis eenigszins op
de hoogte zijn. Na een jaar ongeveer legt hij
examen af voor inspecteur 3e kl., en geniet
dan een jaarwedde van f9OO en f 100 voor
nniformkleeding; daarna kan een geregelde
opklimming plaats hebben.
Door een ingezetene van Noordeloos
wordt dit jaar op kleine schaal een proef genomen om tabak te verbouwen, weike proef
tot op heden zeer goed slaagt, want voor zoover men er hier over kan oordcelen, staan
de uitgepote planten prachtig.
Bijna eiken dag vertrekken van Venloo
40a50 waggons komkommers naar de Duitsche
markten. De prijzen zijn bevredigend.
—Onder TerApel werd een jongen van 11 jaar
van den arbeider H. Exel door het hemelvuur
doodelijk getroffen.

—
—

—

—
—

—

Een zonderlinge keuze!
Men schrijft uit Opsterland aan het H b 1.:
„De uitslag der herstemming voor den Gemeenteraad heeft ons een verrassing bezorgd.
Tegenover mr. baron Van Harinxma Thoe
Slooten, griffier bij 't kantongerecht te Beetsterzwaag, die aftreden moest, is gekozen S.
Westra, boerenarbeider te Lippenhuizen, die
bekend staat, dat hij in 't wildstroopen geen
vreemdeling is".
Te Vlissingen hebben zich 23 deputaties
van vereenigingen ten raadhuize aangemeld om
van den burgemeester, den heer Tutein Nolthenius, die binnen enkele dagen de betrekking
van burgemeester van Apeldoorn aanvaardt,
afscheid te nemen.
De burgemeester gaf een afscheidsdiner aan
de leden van den gemeenteraad.
De stukadoor F. Zillig, wonende in de
Keizerstraat te Gorinchem, had eenige dagen
geleden het ongeluk, dat de ladder, waarop
hij een plaofnd in de Hoogere Burgerschool
witte, omviel, waardoor hij zoodanig gekwetst
werd, dat hij thans aan de gevolgen daarvan
overleden is.
Door het bestuur der Apeldoornsche
Harmonie is H.M. de Koningin-Regentes aangeboden op .Maandag 2 Augustus op
Haar
verjaardag eene aubade te brengen, welk bewijs
van belangstelling door H.M. welwillend is
aangenomen.
— Gi_t.r_amiddag te 5 uur viel de 13-jarige Th, Kuil, wonende aan de Kortehaven
te >ehi< .iam, door van een boom te glijden
aldaar iv die haven. De 15-jarige H. Den

—

—

—

BriiiitC.r. wonende Lange Kerkstraat, en Piet
Rademache-, wonende Willemshofje, wisten
hem nog bijtija_ te grijpen en behouden op
het droge te brengen.

—
—

'
Heden vertrok van Schiedam voor de
2e reis ter haringvangst, de logger „de Schie",
S. D. M. 12, schipper W. Sels.
De 3e prijs van de Haarlemsche paardenloterij is te Delft gewonnen. De prijs, een vierjarig paard met tuig en een Utrechtsch wagentje, viel ten deel aan den heer S. Berkhoudt,
stalhouder aldaar.
Gisteren had de 21-jarige werkman L.
het ongeluk in aanraking te komen met eene
machine in de tegenwoordige buizen- vroeger
'sßijks patroon fabriek te Delft. Hij werd ernstig aan hoofd en rug verwond, zoodat hij per
brancard naar zijne woning moest worden
vervoerd, waar hem door den militairen dokter Van der Veer de noodige hulp werd verleend.

—

—

Wij geven hierbij alsnog de portretten
der Ministers van Binnenlandsche Zaken en
van Justitie.
De heer mr. Goeman Borgesius kwam als
jong meester in de rechten naar Den Haag
om de hoofdredactie van het Vaderland
op zich te nemen. In 1877 verhuisde de bekwame journalist van de perstribune in de
TweedeKamer,

waar hij als
overzichtschrijver in de
rij zijner persbroedersplaats
nam, naar de
groene bank in
de zaal om voor
Winschoten
dr. Jonckbloet
als lid op te
volgen. In 1888
nam hij zitting
voor Zutfen;
sociale, economische en fiHr. H.ii oem anßorge_in_ tnanciëele politiek waren
(Binnenl. Zaken.)
steeds zijn geliefkoosdeonderwerpen.waarvoor hij in woord,
geschrift en op het spreekgestoelte met warmte
pleitte. Vooral in verkiezingstijden trachtte
hij in tal van steden van ons land de kiezers
voor de door zijne partij voorgestane beginselen te winnen. Borgesius bezit een groote
werkkracht, waarvan hij o.a. blijk gaf door
zijne toelichting van en commentaren op
verschillende wetten, met name de coöperatiewet en de drankwet
De heer mr.
P. W. A. Cort
van der Linden
begon, na zijn
rechtsgeleerde
studiën, zijn
loopbaan als
advocaat te
's Gravenhage,
derhalve bij de
balie, waarvan
zijn hooggeëerde vader, mr.
G. v. d. Linden,
tevens deken
der orde, tot
aan zijn dood
een sieraad
Mr. JP. W. A. Cort
bleef. Vele jav. d. Einden
ren was dezoon,
(Justitie.)
ook tijdens het
lidmaatschap van zijn vader, commies-griffier
der Staten-Generaal, als hoedanig hij door zijn
bijstand aan de commissie van onderzoek een
belangrijk aandeel nam aan de voorbereiding
van het Wetboek van Strafrecht. Hij werd
daarna hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid
aan de universiteit te Groningen, welken
leerstoel hij verwisselde met dien aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. Zijne
benoeming tot raad-adviseur aan het departement van justitie is bekend.
Uit Vlaardingen,
In de Vrijdag gehouden raadsvergadering
werd, na onderzoek der geloofsbrieven, besloten tot toelating van de herkozen raadsleden de heeren K. S. Van der Brugge, L. Van
Dam, Ps. Kikkert, A. W. Schippers en A. H.
C. M. J. Uzermans.
In handen van de commissie in zake gemeentewerken is om advies gesteld een nieuw
adres van de Diaconie der Ned." Herv. Gem.
om gemeentegrond in erfpacht aan de Emmastraat, voor het bouwen van een Diakonie
oude mannen en- vrouweuhuis, in plaats van
dat hetwelk zij oorspronkelijk wenschte te
stichten aan den Singel.
Een verzoek van M. Den Breems en eenige
andere slagers om vermindering of afschaffing
van het keurloon van vleesch, werd gerenvoieerd aan de commissie voor de verordeningen, die zich op het oogenblik reeds bezig
houdt met het ontwerpen ee_er herziening
van de betreffelijke hefttngsvcrordening.
Aan de orde kwam nu het voorstel van B.
en W. om de garantie ad f 140 's jaars, die de
gemeente tegenover de Ned. Beli Telefoon-Mij.
op zich genomen had, na den overgang van
alle intercommunale telefoonlijnen aan den
Staat (1 October a. s.) tegenover het Rijk gestand te doen. De heer Uzermans vroeg of de
gemeente na zeker aantal jaren niet van deze
garantie ontheven kon worden, doch de voorzitter antwoordde, dat daarop geen kans bestond. De gemeente verkeert trouwens in beter
conditie nu zij reeds een telefoonverbinding
heeft dan wanneer die nog tot stand moest
komen, want dan zou zij volgens het onlangs
verschenen Kon. besluit f 1200'sjaarsmoeten
garandeeren. Hierna werd het voorstel zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
Het tweede punt, het ontwerp tot het aangaan van eene geldleening groot nominaal
f170,000 gaf mede tot eenige discussie aanleiding. De heer Uzermans wilde de aflossing
van deze leening, met het oog op de overige
nog loopende leeningen, zooveel mogelijk verschuiven, omdat men anders de eerstvolgende
jaren zeer groote sommen zal hebben te betalen en daarna weinig of niets, doch de voorzitter wees hem er op, dat aan eene latere
aflossing het nadeel was verbonden van eene
zooveel hoogere rentebetaling, terwijl het ook
te bezien zou staan of Gedeputeerde Staten
goedkeuring zouden schenken aan een plan,
waarbij rente en aflossing grootendeels ten
laste van het nageslacht worden gebracht. Na
deze inlichting werd het ontwerp bij acclamatie vastgesteld.
Aan de vroeger door ons vermelde ontwerpen tot wijziging der Gemeente-begrooting
voor 1897 verleende de raad zijne goedkeuring; terwijl hij voorts voor kennisgeving
aannam o. a. de mededeeling, dat het bestuur
van de Vereeniging tot ziekenverpleging het
voor hare inrichting bestemde subsidieonder
dankbetuiging had aanvaard.
Aan het einde der zitting bracht de heer
Kikkert den slechten toestand van derioleering
der Gedempte Waal, Kuiperstraat enz. ter
sprake, en vroeg hij of spoedigeen plan tot verbetering kon worden tegemoet gezien.
De voorzitter gaf hierop een toestemmend
antwoord, doch wees tevens op de moeielijkheid en kostbaarheid der voorziening. Wat

—

daaraan vooral in den weg staat, is de lage
ligging van de huizen aan die straten, waardoor men deze niet kan laten rijzen, zonder
gevaar voor het verergeren van den toestand.
De heer Versteve weet het euvel aan Delfland, dat het water in de vaart zooveel hooger
opzet dan vroeger en daardoor het afvloeien
van het rioolwater belet. Spreker vraagt of er
geen macht is die deze handelingkan verbieden.;
De voorzitter beantwoordt deze vraag ont»?
kennend, onder opmerking, dat het Hoogheemraadschap in dit opzicht souverein is. Na de
zaak verder nog uitvoerig te hebben toegelicht, sluit hij de vergadering.

—

Voor de verpachting der buffetten in het
gildenhuis van den „Ned. R.K. Volksbond" te
Schiedam, waren zes inschrijvingsbilletten ingekomen. Hoogste inschrijver was de heer I.
Voorwaldt voor f 1002,laagste de heer C.Van deiMeer voor f 350,221/2. Het bestuur heeft zich de
gunning ervan nog eenige dagen voorbehouden.

—

Als een eenvoudig middel om papier niet
ontvlambaar te maken, wordt aanbevolen het
tweemalen te doopen in een kokende oploslossing van één deel aluin in drie deelen water
en dan te laten drogen.

—

Na een langdurig en smartelijk lijden is
op 62-jarigen leeftijd te Ellekom overleden de
heer J. H. Kromhout, gepensionneerd luitenant-generaal en gewezen inspecteur der genie.

—
—

Wie droge paden in den tuin begeert
bedekke ze met een 5 c.M. dikke laag run, een
stof, die goedkoop is en het onkruid weert.
Het nieuwe geweer!
Onder de oefeningen der troepen in het kamp
onder Zeist sprong onder het vuren het geweer
van een der manschappen ter hoogte van het
magazijn uit elkaar, waardoor èn de man èn
zijn nevenman aan de handen verwond werden.
Naar men zegt, komen meer zulke gevallen
met het nieuwe geweer voor.
Een moedige vrouw!
Te Veendam zag een schippersweduwe haar
dochtertje in de diepe hoofdvaart drijven. Ze
sprong de kleine na, deed een paar ferme
slagen, zonk eerst met het kind weg, maar had
toch het geluk de kleine te redden.
Op den wal stonden een paar mannen dit
kalm aan te zien!

—

—

Tijdens een hevig onweer was de knecht
van den landbouwer J. K. te Eemster aan 't
eggen. Om den regen ging hü onder een hok,
de paarden vasthoudende, schuilen. Beide dieren werden door den bliksem getroffen en gedood. De knecht werd bedwelmd.

—

Falb voorspelt voor Augustus betrek' elijk droog weer. Alleen de eerste dagen zullen tamelijk regenachtig zijn, maar overigens
alleen regen op de kritieke dagen.
De temperatuur zal in de eerste helft ongeveer normaal, in de tweede helft warm zijn,
om zeer koel te eindigen.

— -

Noodlottige aanvaring!
Het stoomschip „Speelman", van de
Kon. Paketvaart-Maatschappij, is (naar uit
Batavia aan de N. R. Ct. geseind wordt) in de
Banka-straat in botsing geraakt met het Fransche zeilschip Duguesclin.
Kapitein J. A._ Scherpbier, benevens een
Arabisch passagier en een inlandsch stoker,
werden gedood; vier Chineesche passagiers
werden gewond.
De brug, de kaartenkamer en een sloep van
de „Speelman" werden beschadigd.
De schad. aan de „Duguesclin" is onbekend.

—

Werd onlangs uit Smilde de geboorte
van het tiende meisje in één gezin, gemeld, een
tegenhanger hiervan is, dat de veenboer J.
Ten Hoor, onder Haulerwijk, dezer dagen aangifte deed van de geboorte van zijn elfden
jongen. Hier zou een meisje meer welkom zyn
geweest.

—

Maandag(verjaardag van H. M. deKoninginRegentes) zal op het Loo een diner ten hove
plaats hebben.Na afloop zullende gasten zichvereenigen in de comediezaal, waar voor dezen
intiemen kring een opvoering zal plaats hebben, gearrangeerd door H. M. de Koningin met
eenige dames en heeren der hofhouding.

—

Hedenmiddag omstreeks 12 uur stelden
zich op de Middellaan te Apeldoorn de eerewacht, de verschillende deputatiën in rijtuigen
en de vele corporatiën op, ten einde van daar
naar het station te gaan om den nieuwbenoemden burgemeester den heer Tutein Nolthenius te verwelkomen.
Het Harmonie-korps en het bestuur der Vereeniging tot veraangenaming van het verblijf
wachtten hem op het 2e perron op, waar hij
door den president den heer Simonis Helbach
hartelijkwerd toegesproken. In de wachtkamer
had de voorstelling der verschillende deputatiën plaats.
Onder de vroolijke marschen derHarmonie
trok het langs de Dorpsstraat in optocht naar
het gemeentehuis, waar Z.EdAchtb. door de
leden van den gemeenteraad werd welkom
geheeten.
Daarna trok het in optocht naar de voorloopige woning aan de Loolaan.
Hedenavond zal er in de zaal Tivoli gelegenheid zijn aan den nieuwen burgemeester te
worden voorgesteld.
Er heerschte over het algemeen een zeer
feestelijke stemming. Alle ingezetenen hadden
gevlagd.

—

1 Augustus 1814, België ondervoorloopig
bestuur gesteld van koning Willem I :
Toen koning Willem I in November 1813 in
ons land terugkeerde en in Maart 1814 gekroond
werd, was België grootendeels nog in de macht
van Napoleon, maar na zijn vertrek naar Elba
besloten de mogendheden, te Weenen vergaderd, dat het nu vrijgekomen België gevoegd
zou worden bij Noord-Nederland. Daarop werd
dezen dag onze koning voorloopig souverein
totdat er een grondwet door het geheele rijk
gemaakt en aangenomen zou zijn. Dit gebeurde
het volgende jaar, waarna Willem I als koning
werd ingehuldigd.

—
noksbergen:

2 Augustus 1582,

Gevecht bh' Sint Wij-

Op dezen dag had een hevig „schutgevaarte"
plaats tusschen 1500 Hoogduitsche ruiters, die
sinds korten tijd, in soldij van den hertog van
Anjou, onzen bondgenoot, uitFrankrijk waren
gekomen, ondersteund door het Fransche voetvolk onder den graaf van Rochepot en het
grootste gedeelte van het leger van den hertog
van Parma. Men vocht lang en hardnekkig
totdat de partijen wederzijds vermoeid en
gehavend aftrokken terwijl de vijand op 't
slagveld tusschen de drie- en vierhonderd
dooden liet.

—

Vriend des huizes: Wat zou je er van
zeggen, Frits, als ik eene van je zusters tot
vrouw nam ?
Frits (7 jaar): Geef me 'n gulden —en ik zeg
je, wie van de vier de beste is !
Geweld vermag weinig op een kind : hoe
edeler van aard het is hoe meer het weerstand
zal bieden ; maar het gevoelt zich machteloos
tegenover zachtheid en liefde.

—

Buitenland.
vredesonderhandelingenin
De
Voor de zooveelste maal wordt bericht, dat
het

Oosten.

de moeilijkheden, welke Duitschlands voorstel betreffende de oorlogsschatting, die Griekenland moet betalen, heeft doen rijzen, uit
den weg geruimd zijn en dat de onderteekening der vredespreliminairen eiken dag kan
verwacht worden.
In de veronderstelling, dat deze mededeeling
juist is en het liedje van verlangen, dat sedert
ruim anderhalve maand te Konstantinopel
wordt gezongen, eindelijk afgedaan heeft, is
het vrij nutteloos en overbodig nog, op het
voetspoor der buitenlandsche en in de eerste
plaats Fransche bladen, na te gaan door welke
drijfveeren Duitschland werd bewogen, toen
het andermaal een spaak in het wiel stak. 't
Zij Duitschland daarbij slechts voor de belangen
der Grieksche schuldeischers en fondsenhouders opkwam, 't zij 't een of ander verwijderd politiek doelwit in het oog had, de overige
mogendheden moeten Duitschland's voorstel
goedgekeurd hebben.
Volgens dit voorstel zullen er zoowel ter
bescherming der oude schuldeischers van
Griekenland als voor de betaling deroorlogsschatting aan Turkije voorzorgen genomen
worden. Welke deze voorzorgen zijn, wordt
nog niet medegedeele, doch waarschijnlijk
zullen zij bestaan in de instelling van een
internationale controle over de inkomsten van
Griekenland en het gebruik daarvan. Intusschen moet niet voorbij gezien worden, dat
deze quaestie pas in beginsel beslist is. Hiermede is wel een belangrijke stap voorwaarts
gedaan, doch alle details moeten nog vastgesteld worden, en het behoeft niet gezegd te
worden, dat het juist hier op aan komt! Vooral zal het nog heel wat moeite kosten
de Grieken tot naleving hunner geldelijke
verplichtingen te dwingen.
Toch valt niet te ontkennen, dat dekansen
op een spoedige sluiting van den vrede veel
beter staan, zelfs zou Turkije er naar beginnen te verlangen. De sultan vreest namelijk
onlusten in Konstantinopel en vermoedt, dat
in den Balkan samenzweringen tegen hem
gesmeed worden, Dat de oorlogspartijen ook
de Jong-Turken niet tevreden zijn met den
gang der vredesonderhandelingen was bekend;
de Ma t i n bevatte zelfs het bericht, dat de
Turksche regeering uit Larissa een schrijven
had ontvangen, waarin uit naam van 160000
Muzelmannen in krachtige bewoordingen werd
geprotesteerd tegen het ontruimen van Thessalië. De Köln Ztg. daarentegen zegt. dat
het schrijven was onderteekend door slechts
160 Muzelmannen!
In beginsel hebben de gezanten goedgevonden, dat Turkije enkele strategische punten
in Thessalië bezet houdt, tot de oorlogsschatting door Griekenland zal zijn betaald. Dit is
al een vrij gewichtige concessie aan Turkije.
Kortom, het oogenblik, dat de vredespreliminairen geteekend zullen worden, moet niet
meer ver af zijn; men wacht nog slechts op
het antwoord van de Grieksche regeering betrekkelijk het vaststellen der vervaltijden voor
de betaling der oorlogsschatting.
Is nu het Berl. Tageblat goed ingelicht,
dan is men het tot heden eens over de volgende punten: Griekenland betaalt vier en
een half millioen pond, waarvan anderhalf
millioen onmiddellijk en vierhonderdduizend
pond aan particulieren. De bepalingen der
capitulatiën, die aan misbruiken onderhevig
zijn, worden gewijzigd. De troepen verlaten
Thessalië naar gelang de betalingen plaats
hebben. De grenzen worden over 't geheel
volgens de vroegere overeenkomst geregeld.
Ofschoon het tengevolge van de censuur op
de telegrammen moeielijk is iels bepaalds omtrent de gebeurtenissen in Portugal te vernemen, moet de toestaud er zeer ernstig zijn.
Feitelijk verkeeren Lissabon en Oporto in
staat van beleg. Generaals en hoofdofficieren
worden door het ministerie de Castro van
republikeinsche neigingen verdacht, doch
de bij hen gedane huiszoekingen zijn zonder resultaat gebleven. Te Oporto neemt
de beroering toe onder de kooplieden
en fabrikanten, die tegen de financicële plannen van de regeering gekant zijn. De aanhangers van het ministerie blijven de republikeinen beschnldigen, de ontevredenheid in het
land, welke eea dreigend karakter heeft aangenomen, te voorschijn geroepen te hebben.
De regeering heelt den gouverneur van Oporlo
uit zijn ambt ontzet en vervangen door een
marineofficier.

—

Uit Pest wordt gemeld, dat alle oppositiepartijen met uitzondering van de Volkspartij
tot een schikking bereid zijn.
tusschen den „Deut— Het handelsverdrag
schen Zollverein" en Groot Brittannië van 30
Mei 1865 is door de Engelsche regeering opgezegd. Over een jaartreedt het buiten werking.
Uit Simla wordt bericht, dat de vijand
Malakand gedurende vele uren bestormd heeft.
Hij werd echter overal met hevig verlies teruggeslagen. Het verlies der Engelschen bestaat
uit één doode en zeventien gewonden. Gemeld
wordt dat een andere stam zich met de opstandelingen verbonden heeft. Groote versterkingen zijn te Malakand aangekomen.
Uit Havana wordt aan de Ne w V o r kHerald gemeld, dat de opstandelingen ecu
aanval op de voorposten dier stad gedaan
hebben. Het gevecht hield verscheidene uren
aan.
De onde.handelingen tusschen Engeland
en Italië over Kassala zijn afgeloopen. In 't
begin van September wordt de piaats door
Engeland bezet.

—

_

-

—

DUITSCHLAND.
Het socialistische voorstel Bock, om het

zoogenaamde „prügelrecht" van de heeren
tegenover de minderen door een noodwet op
te heffen is door den landdagte Gotha na een
stormachtig debat met 9 tegen 8 stemmen

verworpen.

—

Het gerucht gaat dat de prins van

Schaumburg-Lippe benoemd zal worden tot

stadhouder van Elzas-Lotharingen. Dan wordt
ook gezegd dat de keizer van plan is na zijn
terugkeer van Noorwegen, samen met vorst
Bismarck een bezoek aan Waldersée te brengen. Waldersee zou de candidaat wezen der
Bismarckianen voor het baantje van rijkskanselier, zijn vrouw is een vriendin van de
keizerin. Men doet goed daarvan maar niet
al te veel te gelooven.
De keizer is in Kiel aangekomen. Hij
bracht prins Heinrich een bezoek aan boord
van den kruiser „König Wilhelm". Hedenmorgen komen Miquel en Von der Reche in
Kiel om den keizer te ontmoeten.

—

zou, meende hij, de stad herstellen in haar eer.
Want zij heeft het verleden jaar leelijk verkorven met haar vriendelijke ontvangst van
de Duitsche socialisten. Bij stemming werden
evenveel stemmen vóór als tegen uitgebracht.
Toen had de socialistische burgemeester te
beslissen en ZEd. achtbare verklaarde zich
tegen de uitnoodiging. Zoodat Felix Faure niet
in Kijssel komen zal om de ongelukkige stad te
rehabiliteeren.
De staking in het Pas de Calais is geëindigd : De F.ansche en Belgische werklieden
hadden een nieuw onderhoud met den directeur en deze deelde hun mede dat hij zonder
verwijl de 134 Belgen van de Borinage zal
wegzenden. Verder zou niemand gestraft worden. Toen zijn de stakers weer in de mijnen
afgedaald gistermorgen, bij het aanbreken van
den dag.
Men heeft er zich boos over gemaakt dat
de regeering zich niet officieel laat vertegenwoordigen bij de onthulling van het monument
van 1870 te Sedan. Boucher, minister van
handel, heeft in een interview verklaard dat
hier geen Duitsche invloeden in het spel kunnen zijn. Een Fransche regeering zou ze niet
dulden. En er zijn immers al zooveel feesten
geweest ter herinnering aan 1870, door het
geheele land, waarbij deregeering niet officieel
was vertegenwoordigd. In elk geval is de
prefect er namens haar.
In Romans, een stad, die Faure dezer
dagen bezoeken zou op zijn reis naar het Zuiden, zijn twee anarchisten gepakt, bij wie een
huiveringwekkende voorraad ontplofbaar goedje werd gevonden. Vermoedelijk hadden zij
weer iets leelijks tegen den president in den

—

—

—

zin.

ENGELAND.
Cecil Rhodes komt weer voor eenigen tijd
te Londen. Zijn.aanwezigheid is er noodzakelijk ter regeling van enkele moeielijkheden
in landconcessies in Rhodesia,
De Engelsch-Egyptische pers is opnieuw
aan 't ageeren voor het leggen van Engelsche
garnizioens jn. Egypte.
.- — De patroons .in de machinevakken zijn
onverbiddelijk. Nu hebben zij aan alle firma's
die niet aangesloten zijn een manifest gericht
met de uitnoodiging in geen geval toe te geven
aan de eischen der werklieden.
De Spaansche anarchisten, die te Liverpool zijn aangekomen.vertellen van ontzettend,
martejingen, die zij tijdens hunne gevangenis,
schap te verduren hadden. Deze verbannenen
zijn van alles beroofd, voor hen is de openbare liefdadigheid ingeroepen.
Het Lagerhuis heeft met 120 tegen 5.
stemmen bij derde lezing het voorstel aangenomen, waarbij verboden wordt de invoer van
goederen, in gevangenissen vervaardigd. Het
Hoogerhuis nam de wet tot invoering van een
metriek stelsel van maten en gewichten aan.
De lersche afgevaardigde Carvill is spoorloos verdwenen! Niemand weet waar hij is
Zijn vrienden meenen, dat hij al in November
naar Australië is gegaan, maar men hoort
ondertiisscheu niets van zijn aankomst. Nu i?
men aan 't zoeken.

—

—

—
—

BELGIË.

Weer zijn overal stakers in de Borinage
aan den arbeid gegaan, de gelederen zijnreeds
tot 8000 gedund. Het is een langzaam gemartel
naar het einde. Alle energie alle hoop op
welslagen is er uit. Maandag of Dinsdag
zullen allen wel aan het werk zijn gegaan, en
dan is de strijd, vijf weken lang moedig volgehouden, nutteloos geweest.
Een linie douaniers en gendarmes is langs de
Fransche grens geplaatst om de werkstakers
te beletten op vreemd grondgebied werk te
gaan zoeken ofte bedelen.
Weer heeft men een dynamietaanslag gepleegd, ditmaal te Paturages. Een bom is ontploft voor de coöperatieve bakkerij en heeft
den gevel zwaar beschadigd, van den dader
geen spoor. Enkele arrestaties wegens belemmering van vrijheid van arbeid hebben weer
plaats gehad.
OOSTENRIJK.
Wij maakten gisteren melding van het
protest tegen de Duitschers, dat het jong Czechische comité aan den stadhouder heelt aangeboden. De stadhouder heeft nu beloofd, dat
hij alle bezwaren zal onderzoeken. In het
protest werd gedreigd, dat, als de regeering
niet energiek optrad, de Czechen zelf geweld
zouden gebruiken legen de landverradende
Duitschers.
SPANJE.
Officieele berichten uit Madrid melden dat,
er thans op Cuba 22.000 zieke soldaten zijn.
De opstandelingen maken van den regentijd
gebruik om hunne strijdkrachten te verzamelen.
Voor het monopoli. tot het fabriceeren
van ontplofbare stollen in Spanje heeft één
firma ingeschreven. Zij bood f 1.512.000, en dit
bod is geaccepteerd.
Te Mendia (Balearen) is een bergwerk, aan
zee gelegen, overstroomd. Negen arbeiders
verdronken.

—

—
—

ITALIË.
Er is kans op, dat graaf Codronchi, de vicekoning van Sicilië, niet wordt herbenoemd. De.
regeering wil een krachtig man aan het hoofd
van het eiland. Zij toonde dit reeds door de benoeming van den vroegeren chef van den veiligheidsdienst Censales tot prefect van Palermo.
Het boek" van Baratieri zal. behalve een
bestrijding van den inhoud van de rede. van
Crispi den 20sten dezer uitgesproken, ook bevatten een serie ophelderingen in de zaak van
den prins van Orleans.
BULGARIJE.
Ferdinand
Vorst
komt den 4den Augustus
met den koning van Rumenië te Sinaja.
Kapitein Boitchef, die verdacht werd zijn
minnares te hebben vermoord, is schuldig- verklaard en met zijn medeplichtige Novelitch tot
levenslange gevangenisstraf veroordeeld.
GRIEKENLAND.
De aartsbisschop van Zanthe heeft 32150
drachma's en vele kostbaarheden gezonden
aan de Grieksche regeering ter bestrijding
der oorlogskosten. Twee Grieksche gemeenten
hebben 18320 drachma's gezonden. De bladen
wekken de andere gemeenten op, dit voorbeeld te volgen.

—

CANADA.

De nieuw-gevonden goudlagen in Canada
geven de regeering heel wat te doen. Da

gravers weigeren 10 °/0 van hun vondsten af
te staan. Verder heeft de regeering een kruiser moeten zenden ter hescherming van de
Portland, die vijf millioen gulden aan gou.
vervoert en waarop zeeschuimers zekere plannetjes hebben gebouwd!

FRANKRIJK.
Bertulus, de rechter van instructie, heeft zijn
onderzoek naar den brand in den weldadigheidsbazar geëeindigd en zijn rapport aan het
parket overgegeven. Onafhankelijk van de
geëmployeerden aan den cinematograaf van

wie de verantwoordelijkheid bewezen is, zal
ook één der organisateurs vervolgd worden.
In den gemeenteraad van Rijssel stelde
éên lid Voor .en president der republiek uit te
noodigen tot een bezoek. Een zoodanig bezoek

—

—

Laatste Berichten.
Bij den bouw der

Kloosterkerk

op den

Westvval te 's Hertogenbosch is een muur in-

gestort. Een metselaar, woonachtig te Vucht,
is daarbij gedood; twee arbeiders werden
ernstig verwond.
Heden is op het Haagsche Sportterrein
aangevangen het vierdaagsche kegelfeest ia
drie afdeelingen, als korps- en personeele wed»

—

strijden en een op de vrije baan. Prachtige
prijzen, medailles en kunstvoorwerpen, zijn
uitgeloofd. Vanavond is op het terrein voor
de deelnemers en hunne dames bal champêlre.
De Minister van oorlog, generaal-majoor
Eland, heeft heden de portefeuille van dat
Departement van den interimairen Minister

Eten en weten in China.

Niemand behoeft zich le verwonderen, dat
de pest en andere ziekten, die vooral door
vuilheid bevorderd worden, bij voorkeur in
China heersenen, wanneer men uit het onderstaande zal gezien hebben wat een Chinees
alzoo naar binnenwerkt.
Er is een praatje, dat bij de Chineezen ratten volksvoedel zijn. Dit is sterk overdreven.
Doch ieder die in Kanton geweest is, weel,
dat daar opcngesplelen en gedroogde ratten
veelvuldig in de straten als spijs verkocht
worden. De Chineezen te Kanton zeggen dat
rattenvleesch verwarmt en helpt tegen koude
en rheumatiek. Honden en katten zijn in vele
streken van China wel geen gewoon voedsel,
maar de arme menschen eten ze graag. In
Kanton worden jonge katten als een lekkernij
beschouwd en er is een winkel, waar uitsluitend kattenvleesch verkocht wordt.
Een Engelsch reiziger verhaalt, dat hij te
Peking geregeld vleesch van kameelen, ezels
en geiten at, wanneer niets anders te krijgen
was. De Europeanen zagen ter dege toe, dat
de dieren behoorlijk geslacht waren. Dikwijls
kon men een aantal Chineezen verzameld zien
bij een kameel of ezel, die op straat was doodgevallen en er stukken afsnijden om dit als
vleesch te gebruiken. Te Chemulpa zag deze
reiziger eenige Koreanen een bevroren hond uit
een hoop afval halen en zonder veel omwegen gereed maken om het ding te braden. Een
andermaal waren in een woeste streek in
Hu Pek een aantal lieden druk in de weer
bij het kreng van een groot zwijn, dat volgens
hen aan de pest gestorven was, maar dat zij
niettemin met ingewanden en al gingen verorberen !
Spijs en drank in China verschillen totaal
met het voedsel in Europa.
Vóór de komst der Europeanen werd er
slechts zeer weinig koemelk gedronken, behalve in het noorden onder de Tartaren. In
Annam en Birma drinkt men ze nog niet. In
latere jaren zijn de Chineezen in sommige
streken verzot geworden op de verduurzaamde
melk. die uit Europa wordt ingevoerd. Kaas
eten zij niet, ze noemen het „verrotte melk."

—

overgenomen.

De vereenigde vergadering van Delfland
heeft op voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden besloten, de jaarwedden van de administratieve en technische ambtenaren en beambten te regelen naar het stelsel van
periodieke verhoogingen.
(ST—

Gemengd

Nieuws.

I>c wraak van ecu man. Over een
paar dagen wordlte Deadwood in Zmd-Dakota
een zekere Brown opgehangen, die ter dood
veroordeeld is wegens het vermoorden van een
vrouw, de echtgenoote van kolonel Stone. En —
de echtgenoot van het slachtoffer wil zelf het
ambt van beul uitoefenen! Hij heeft den
sheriff, die niet dorst weigeren, permissie gevraagd om den moordenaar van zijn vrouw
naar de andere wereld te sturen, en geeft voor,
dat deze akelige operatie hem zooveel genoegen
verschaft, dat hij er voor niets ter wereld van
zou willen afzien. De kolonel had trouwens
belet, dat Brown zonder omslag werd terechtgesteld, en er op aangedrongen dat de justitie
haar regelinatigen loop zou hebben.
De executie zal in 't openbaar plaats hebben
en, daar er een groote toeloop van menschen
wordt verwacht, wordt de galg opgericht in
een vallei omgeven door hoogten, waarop de
toeschouwers araphitheatersgewijze kunnen
plaats nemen. Uit achting voor den kolonel
heeft de sheriff de geheele regeling aan hem
overgelaten en hem toegestaan zijn goede
kennissen uit te noodigen.
Het voornemen van den kolonel wordt in de
streek erg goedgevonden en de bladen verklaren, dat hij in deze zaak een loffelijken ijver
aan den dag gelegd heeft.

....

Handelsberichten.
ROTTERDAM, 31 Juli.
Koffie. Goed-ordinair Java 47 c.
Dito Santos 251/3 c.
Afgedaan 384 bn. Java W. I. B.

(Soember Tjoeling), 313 bn. dito (Kali
Bak ar), 163 bn. dito (Loengoer Dorto) 20 bn. Java Liberia (Satrian) ex
73 bn. dito (Medinie) ex
Titan.
Suiker. Prijsh. Aug. floi/«.
Margarine. Afgedaan 40 tcs.
Reardon H f3l.
Katoenolie
Geraf f. Amerik.
hooger.
afl
r„
opnieuw
Ti n Vast. Banca prompt f 371/8,
Sept 'veiling f37i_,, Biiiiton loco
1367/g, Oct. levering f 37.
Petroleum. Onveranderd.
Vereeniging voor «ïen termijnhandel in granen.
Ro__e Per Maart fll5, 116. Per
Mei fll6, 117 UB9B-) Per October
f 114, 115 (1897).
Algemeen overzicht der week.
Koffie bleef sedert het vorigbericht in onveranderden toestand verkeeren. De Java-prijzen blijven zeer
vast en de N. H. M.-veiling van aanstaanden Dinsdag, waarin goed ordinair 47 c. en Malang 471/» c. zijn getaxeerd, wordt verlangend tegemoet
gezien. In Santos vond ook levendige
omzet plaats. De groote aanvoeren
in Brazilië, die natuurlijk op de
termijninarkten drukken, oefenen
weinig invloed uit op de prijzen der
aanwezige koflie omdat deze reeds
laag genoeg zijn en er veel vraag voor
behoefte is. Ook Afrika is meer gezocht en wordt tot iets verhoogde
prijzen verhandeld.
Rij s t blijft onveranderd gestemd.
Thee ferm.
Specerijen in ecu doen.
Cacao vast.
Ruwe Suiker. De marku was
deze week flauw gestemd met geringen handel. Beet per Augustus
f 10i/)6 en flO gedaan. Voor nieuwe
oogst is f 10- 8 te bedingen doch niet
lager dan f 10Va te koop. Bij sluiting
is de stemming iets vaster en wordt
voor Augustus HOVs geboden.
Vruchten. Krenten prijshoudend, de omzet is bevredigend. Rozijn onveranderd kalm, voor consumtie geregeld gevraagd. Nieuwe oogst
er
op levering iets hooger en ging
lager
Sucade
ander
om.
reeds een en
aangeboden met weinig »"e,}
tot
Nieuwe oogst op levering trokde aan-de
eenigszins]
prijzen
verlaagde
bleven
dacht. Appelen stil, prijkenmarkten
dezelfde Buitenlandsche
zijn vast gestemd. Pruimen weinig
gevraagd. Nieuwe oogst een fractie
lager koopbaar. Amandelen blijven
zeer vast gestemd en ging er tot
stijgende prijzen zeer veel om. Voor
nieuwe oogst worden in verhouding
met de loco noteering hooge prijzen

Sm'eroe.

t'e;

gevraagd.

Margarine. Deze week afgedaan
pi. in. 2440 tcs. waarvan op atlading
pi. m. 1290 tcs. Voorraad pi. m. 1505
tcs. Stoomend pi. m. 7480 tcs.
Tabak. De afdoeningen bepaalden
zich deze week tot 75 vt. Maryland
en 11 vt. Mason County, terwijl werden aangevoerd per ss. Durango 236
vt Maryland en 10 vt. Ohio, waarzeilend vervan 193 vt. Maryland Java,
Sumatra
voorraad
In
de
kokht
sedert
de vokwam
en Borneo Tabak
rige week geen verandering.
Java.
Indigo. Afgedaan 71 kisten
Stil.
Meekrap. Onveranderd.
aflading
Harst. G. Aug./Sept.
f2.85.

Terpentijnolie.

Wüljg

grooten omzet. Loco 11<> <"v '
levering fl3Vs a f 13 1/.-

Amsterdamsche proef f 14.25 a 1..75.
Spoeling per ketel f 1.10.
Moutvvijn. Noteering van den Brandersbond f 61/4 6%.
AMSTERDAM, 30 Juli.

_

der Aarjaooelea : Kriescne Mutsjes
f 1.8» a 1,91, dito Hamburgers ,' I,SO a i,-,
/; eeuwBcue Muisjes
n,_ a o,—, Geldersche
Kralen f 1,08 a Si f dIU) Bauwe f ,- lt a ljgn
Katwijker Zand f 0,- a ",—, dito Muisjes /.,—
»,»", Upolder Blauwe t 1,60 a 1.50, AndUker
Muisjes /410 5,40, dito Kralen /0— a 0, ,dilo
Blauwe fi
a -..lu, Wcstl In mard ; 3,80 a
3,11, dito Zand / J,— a 3 50, Frlcscbo Zaaiers
I 1.30 a 1.40, Haat lemmer Muisjes M 10 a 1,80,
NoordwjjkerGrave f *,- a 2,*0, dito Zandfï.-

fröien

_

*

-a

-a *,30.
Aanroer li ladingen. Handel matig.
OEI FT. 31 Juli. Kaas. Aangevoerd 52 stapels,
wegende te zamen 1*507 KG. erus per 100 KG.

1 11.- > -i

50.

—’

».—

Maagdenburg 31

markt

is prgsü

Zaden. Karwyzaad met ruim"
aanvoer, doch weinige buitenlandsene
koopers. Het jonge gewas is van
donkere kleur, droog en niet te grot.

Maan- en Mosterdzaad stil.
Men noteert: Karwüzaad 1897er
f9.60, Blauw Maanzaad f9af 9.50
per 50 kg. netto ; Kanariezaad f 9 a
f9.50, Bruin Mosterdzaad f 24 af 25,
Geel idem f 18 a f 20, per 100 kg.
netto.

SCHIEDAM, 31 Juli. Moutwijn per
yat f 7.25, Jenever f 12.— a' 12.',0,

jmi.

Depecüe Tan de
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Kalm
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en TerkoopeTs.
Weenen 31 Juli. Granen.

.temmme. Kalm.
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slotkoersen van 30 Juli

WaTemnor..
Decemoer
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1898-
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l.«_rnarl.

Maart.

April...-.--,».
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Loco
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Mam kalm
"'«"
Bloem. Mlddeiprljion per 100 tt.
Tarwe. Inlandsche la quall-rtfir. ï».JoaJ_'—
le «u»-ö. *." **""""_
Rogge. lula--sc_e,tr. «1. a -._, ln nu-_
ir.—.— >

—

*
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Waterstandberichten.
Vreeswijk 31 ju;i Wataal 1.86.« Val ooou

-«"15,:;..
M-as?tó"?»
IAD-k-j-M

..

"
if»?"' 1? " "

;

1

11,66 val

"

WISSELKOERS.
ROTTERDAM, 31 Juli.
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l'ielur». VVeslerkade.

ARION, st Stukgoed. Hamburg. Wambersie en
Zoon. Spoorhaven.
HOCHIKLIi, si, ijzererts, Bilbao, Krupp.ch
Sreült ou, Roei ii.

DUiNDiiE,

ANGLIA,

».t,7'/,

*

"

.
.«ii

2.4"
8

.■_"-

Ou

TAM MO

JULL

al JULI.

Suk. Flesschen. Granton.
DLißango, sL Stukgoed. Baltimore.
HIsI'AMA, st, Ballast, Nevvcastle.
LES Iris. st. Stukgoed. Manchester.
Gll'i OF RRI.I'OL, st Stukgoed, OubllU
JOHN OKM.iON. st, Stukgoed, .Nevvcastle.
Uuudee.
OSBOBNE. st Stukgoed.
Londen.
HOLLAND st. Stukgoed.Goolo.
sL Stukaoed.
"EBULIi.
SEA ot LL, st stukgoed. HuiL
SVVIFI'. sl stukgoad. liull.
sL Slukgood Londen
BENhoW.
ARDjuENO, st Stukgoed en Passagiers. Java.
DRl__u_;N t st. .lu.goou en Passagiers. itarwiC-.

MAAS, st Stukgoed. Hamburg.

«OKTHfcNOKN,
A

1236 netto
1507 netto

laganrog.

tons.
17 Juli van Norfolk: ss. LAMBERrS POINT.
2151 netlo lons.
29 Juli van Ouessant: ss. JESVIOND, van SanSantander.
28 Juli van Oxelosund: ss. ST. GOTIIARD.
28 Juli van Oxelosund: ss. TKEGEN.NA.
27 Juli van Riga :as AO»THE VoorSc-niedam.
30 Juli van lllgs: ss. SVIONIk S3l tioilo tons.
11 h.il van KISMK «s. RIIKINI.-M'
ss. AUEXANDRA S netto
29 j"l! van
30 Juli van Steltin: ss. ADLI'.R. 189 netto tons.
.9 Juli van Steinn : ss. KULLEN.
27 Juli van St Petersburg: ss BOYN.ON.fjn
i etto loos.
2S Juu van SL Potersburg :ss. AUTOUR*.
28 Juli van Wljht .bet s.Uip LARGO BAY,

-

"

st. IJzer, Mlddlesbro, Boutmy en Co

O^CAR II st Ballast, Oxebsund.
fvERLLS. sL ballast. liurnt-Island.
ftIOEM... st Ballast, Eugeland.

ss WOODFIELD. van

van Taltal

D. Burger

GLENMORVEN, st. Ballast,Nevvcastla.

St. Petersburg.
24 Juli van Gibraltar: ss. INCHARRAN, van
Ibrall 1881 netto tons
25 Juli van Gibraltar: ss. CVRENIAN, van
Marsellle. 916 netto loos.
25 Juli van Gibraltar: ss, SIDRA, van Odessa
2033 nelto tons
26 Juli van Gibraltar: ss. MANCHESTER, van
Odessa, 1322 netto tons
«1 Juli vao Gibraltar: ss Wm. MIDDLE-ON,
van de Zwarle Zee. 1630 netto tons.
89 Juli vau Gibraltar: ss. WOODVILLE, van
Odessa 1593 netto tons.
89 Juli van Gibraltar: ss. BRENTTOR, van

kapt. iodge,

Mlddlesbro.

Vertrokken.

Cornelis ._rlanus,<AdriaiiusJoua.ues,Jt.
Veritas, st.

SleUln'

».

Biiiuenliaveu.

Hat Voluntas S,SU

tons.

st, Stukgoed,

en Zoon. Boei

81 Juli vsn New-Orleans: ss. UORSA, van
Galveston. 1901 netto lons
83 Juli vau Nevvyork: ss. DIAMANT. 2201 netto

SPECIEKOERS.

GOUD.

081, st, Graan, Odessa, Wm. 11. Muller en
Co. Runbaven.
VIE.YNA, st Stukgoeden Passagiers. Harwlcb.
Hudig en Pietera. Westerkade.
P_l„_r.u_o,si Machinerie, liarwich. Hudig en

1751 netto tons
89 Juli van Müwe: ss. INDIAAN. 1897 bruto
tO'iS.

*„!_
UJ*

, »*_

«, st.

31 JULI.

st. Pno>puaat, Tampa, P. A. Van Es en
Co. Rijnhaven.
TAVGEI'.i, si, Hout, Riga, Wm. H. Muller en
Co Katenurecbtschebaven.

Browr, van Carlshainn
v Juli
van Kroonstad :ss. JOUN READHEAD
1032 netto tons.
21 Juli van Lissabon: ss. AMAZONAS, van
Santos 1869 netto tons.
25 Juli van Lulea: OLAF KYRRE. 571 netto
lo|is.
„86 Juli
van Lulea : ss. TURRET AGE.
89 Ju'l van Luiéa: ss. NORTH CAMBRIA.
83 Juli van Malta: ss ROSSALL, van Marianopel

*»4.Wa5606.

Katen-

Bloknuyzen, Spoorhaven

"io Juli tan Gibraltar: ss OMBA, van Saigon,
ïb Juli van lloltenau : het schip GEZINA, kapt

fit f

en Co.

LEM GO,

«3 Juli van Algiers :ss. TERRA, THnlbrall. 1808
netto tons.
24 Juli van Algiers: ss VENEZIA, van Bona.
9_ netto tons
25 Juli van Algiers: ss. NERANO, van Sulina.
185." netto tons
30 Juli van Avonmoutb: ss ALINE IU3 netto
tons.
17 Juli van Baltimore: ss. VENANGO. 1910
netto tons.
28 Juli van Bilbao : ss. VIRGIMA. 1515 netto
tons
29 Juli van Bilbao: ss. CELAENO. 2079 netto

_

Ï.M.Was»oï*
059. Val 000*

»

Ruys

boei 11.

Kinderdijk, sU
Saturu. st.
Libr.i st
Excelsior, st.

Oxelosund.
29 Juli van Elsenear:

1*

SCOTSVIAN, Eng sleepboot, Huil

ELEC IRA, st, Hout, Riga,

KEPTUN, st, Stukgoed Breinen, Wambersie ca
Zoon .Spoorhaven.
PATAPSCO, st. Stukgoed, Baltiraorc, Hudig eu

tons.
29 Juli van Dantzig via Kiel i ss. STELLA. 328
netlo tons.
30 Juli van Drammen: ss. JOHANNA tl*
netto tons
28 Juli van Eisencur: ss. TUNIS, van StPetersburg. 825 netto tons.
29 Juli van Elseneur: ss SHAKESPEAR, van

*ïV«

■
u»/*
ujJ«

"

Augustus

_ti

st Stukgoed, Congo, P. A. Van
ds en Co. Spoorhaven.
st. Stukgoed. HulL Wm. H.Muller
SEVenGL'LL.
Co Boempjes
POSKIDON, st, Graan, Ibrail, P. A. Van Es en
Co Rijnhaven.
GERENT, st. Ijzererts, Laurium, Van der Slik en
Co. Rijnhaven.

en
HAZELOE..E, st, Ijzererts, Lulea, F. Drughorn,

, ROTTERDAM.
Jason,
sL

van Bilbao : ss. ARUNDO.
19 Juli van Brunswick: ss. KARA.

_"

«_,

Me:—..
Juni „._,_...._

o

tv/r
_■
Z

t

Ommeren

LEOI'OLDVILLE,

JESS, st. Ijzererts, Dielette, Jos. De Poorter.
«ELLWestehaven.
st, Ijzererts, Bilbao, Job. Otten
BEN LOMO..U.
Zoon, Roel I.

29 Juli
tons

—
—.
tio
.
£«■""
——
__. _ —
~ ——
A«„e.T.^Pen'B. 3_ai. ÖHï2_—- — — . —— uï? _—
'9s

Soptein_er___.

__.-_____.

en
GIRONDE,
Co. VVillemskade.
sL Stukgoed. LiverpooL Pb. Van
SHI.LDIUKIi,Rijnhaven

Spourhaveu.

Vertrokken

iwt
jjj
Bndapest, 31 j ui;. Granen.
do^'S IViES* *««* oJSe-e..»"ï
Tarw. wt nau__
*J£
I€ew-York,

——_—

30 JULI.
sL Stukgoed. Bordeaux. Smlth

drecbUcoehaven.

wordende schepen
* Verwachtte Rotterdam.

********
»*"»■

--—

LOBITH3O Juli Gepasseerd en besten., naar
ROTTEHD.U.
"Dieu donna a, jt
Josepbine, st.
Unitas 6, st.
Victoria, st
Dleu donnés.sL
Union 1, st
Iris, st.
Gerard Jobanna.st,
Adrianno Jeanne, st
Speculant, st.
Catharina, sL
Mark en Dlntnl sL
2 Gebroeders.it.
Oud en nieuw Gastel,st Rbea. St.
Dord .leepm. 5, st.
Allewauma, st.
2» Juli.

Elisabetb

_S'§ïïu .__£_»««-*""<.
» #«"
Tarwe per ..»,._.....
""3
rföc
«s_r
«_;
Maïs
jjj
"" «aj-iir..-,

_-.-■

bollen eten. Tegen hartziekte is niets beter
dan een tot poeder gemalen krab.
grippeii van het menschelijk geraamte, slaan
Chineesche pepermentolie wordt als zeer
len onze minachting," verklaart een Eurogoed beschouwd om hoofdpijn te verdrijven;
i geneesheer. Sinds oude tijden hebben
ecu liooggeroemd nieskruid wordt bereid uit
de Chineezen begrip vau bloedsomloop, maar de wenkbrauwen van
padden.
hoe de aderen en slagaderen werken, dat weMet is algemeen bekend, dat een Chinees
ten zij nog niet; de lucht stroomt, volgens nooit koud water drinkt. Het is schadelijk
hen, door het lichaam op dezelfde wijze als voor de ingewanden, zegt hij.
Waarschijnlijk
het bloed door denkbeeldige buizen. _> gekent hij niet de voornaamste reden: dat de
neesheeren stellen de diagnosis bijna alleen meeste nadeelige bestanddeelen van water onna den lijder den pols te hebben gevoeld : waarschadelijk worden door hel koken.
bij zij zeggen 72 fijne verschillen te kunnen
Verschillen de Chineesche geneesmiddelen
opmerken. Er is zeker veel verscheidenheid
dus sterk van de Westefsche, het grootste
in den polsslag, maar dat is wat
sterk
onderscheid is er wel in de opvatting der
Ontegenzeglijk kennen de Chineezen '' somChineezen en der Europeanen van ziekte en
goede
mige
geneesmiddelen, o. a. een, dat do nl. Dit blijkt o. a. uil vele zonderlinge bebeter geschikt is dan de Europeesche middeen gebruiken.
en, tegen de bijzondere soort van tvpheuze namingen
Dertig
jaren
geleden liet men te Peking de
koortsen van Kanton. .Niettemin zijn zij zeer pokken heersenen
alsof deze ziekte tot de
blij als zij kinine kunnen krijgen, vooral
zoo dagelijksche beslommeringen behoorde. Vijfdeze niets kost.
percent van alle inwoners waren min of
legen hondsdolheid hebben de Chineezen tien
meer geschonden; 99 pCt. leden eraan. Nieenkele doeltreffende geneesmiddelen Vooral mand wilde een vrouw nemen, die niet de
roode bamboe en ginseng worden gezegd uitpokken had gehad. Men noemde het .vreugde"
stekend te helpen. Ook bezitten zij een midof „bloemen" en beschouwde het als zeer betegen
del
de pest, die in de laatste jaren in
leefd,
elkaar te vragen: Heeft uw zoon reeds
de provincie Kanton zoo groote verwoestin„de
vreugd"
gehad ? Nergens in China geeft
aanrichtte,
gen
.lammer alleen, dat het midmen er om of neemt voorzorgsmaatregelen.
del evenmin helpt als alle medicijnen der buiWant de dood is voor een Chinees geen
tenlandsche dokters, met uitzondering van het
verschrikking. Hij zoekt dien, als het hem
nieuwe inentingsstelsél van dr. Yersin, dat
op deze wereld te benauwd wordt, door opium
eindelijk een goede uitkomst heeft opgeleverd
te nemen. Voorname Chineezen hebben dikSlungevellen worden gebruikt tegen oorziekwijls
een fleschje vergif bij zich. dat somtijds
tcn. Beenderen van tijgers zijn zeer voortrefalleen werkt als men een kop thee of water
felijk ; om de echte van de valsche te ondernadrinkt. Enkele wilde stammen gebruiken
scheiden, laat de Chinees zijn hond eraan ruidaarom een vergif dat hevig den dorst opken. Als de beenderen echt zijn, vallen de wekt
en zoodoende doodelijk wordt.
ooren van den hond achterover; zijn staart
De Chineezen beweren ook dat men zich
glijdt omlaag, en hij zet het op een loopen. het leven
Zijn de beenderen niet echt, dan bijl hij erin. Zij zeggenkan benemen door zand te slikken.
dat dit een gat maakt in het inWenchow is de Chineesche stad die het best gewand
of.
zoodra
het in de maagd komt, zoobekend is om haar oogmiddelen. Men mengt
danig opzwelt, dat men stikt. Als dit waar
honing met melk en smeert dit met een penwas, zouden zij hier wel het voornaamste
netje in de ooghoeken. Het werkt zeer vermiddel hebben gevonden om van het Hemelkoelend voor ontstoken oogen.
sehe Bijk in het Niet over te gaan.
Tegen longziekten wordt de bol der lelie
aangewend, een middel, dat vermoedelijk afkomstig is van de Tartaren, die veel lelie-

scheikunde, ontleedkundeen physiologie, „Hun

Rijnvaart.

Coruelia, st

o

46.59

_

m n. wisten de Chjoeezsn weinig of'niets van

CERVI.N, st, Ijzererts, Lulea, F. Drughorn.
Roei 7.
REI.NDEKR, st, Uzirerts, Bona, Ruys en Co.

Servatia.st
Papendrecbt*,sL
Taunus. st

"
S

=*

"

Heleea Maria, Maris.
ÜUITS-iILAiMU
Amsterdam 10, st

,-"

,

__—

. .

Hamburg, 31 Juli. Koffie.

naire, 31 Juli. K offie

HoHguniehe Hypotheekbank 3pCt. 189. a Fl. 200
Trekking 25 Juli.
Betaalbaar 25 Oct.
Serie 932 No. 48 Kr. 200000. serie 2028 No 44
Kr. 5000, serie 1191
93, serie 2203 No. 76 en
serie 2205 No. 28 elk Kr. 2000.
Met Kr. 400:
Serie No. Serie No. Serie No. Serie No. Serie No
14 26 673 97 1665 97 2428 15 3222 '10
184 13 1036 12 1796 42 -.1. 13 3301 „o
190 89 1429 58 2034 74 2740 66 315 S 64
Met premie van Kr. 20, serie 200 Nos.
I—loo.

Goede gunst, st.
W ttbel mina, st.
WilliaiuEgan6,iL
Concurriiit 2, sL
Dahmen. Hendriku . Heil.
9, Kruijer Jacshus Willebrordus,
Braun.
lla'-shoir. Willem Frederlk,
Anna Maria, Korenaar.
Btumann.
Time is money, VerweLj. Flora, I'assiuann.
Christiiiu Kuhn.
Saturnas.Bur. underPeltoleal. Jieger.
SCHIEDAM.
-Gebioeder-, Bongers.
Morgenster, v. d. WerdL
delft.
Entieprise, Kennings.
Regentes, v Gorkuin.
Ilendrina, Vermaas.
Jonge Gerhard, Giessen. Au toni ,v. Kcssel.
Fundencb. Lubbers.
ÜUU'SCHLAND.
Tres AnucL Pols
William Egan 8, n.
DORDRECHT
Res Nova, sL
Einlgkeit, Weisbacli.
Nieuwe /_>%_.
Jolles, Janssen.
Blsmarck, st.
MAASSLUIS.
AbmLsl

Bietsuiker. De

36'/,

Uitlotingen.

j«.,

Sybilla, Bosman.
Anna Maria Muller.
Ka rl .Schroers 10,

Juli M. 8,3), Aug. M.8,35.

r muL _.
u,"i
=
11.- PWSepU.-

AaROnTgeEkRoDmAeMn.

MannbeimSf, B.hner.
17, Frank.
Meteor, Loock.

ao.-'

.

£
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DEiEINIER. 3» _uIL Tarwe f6 a ""-,
Hcggt 1 4 50 a 73, Harer f 3.40 a 3.60. Aardap* Appelen /».— a ».—, Peren
pelen f _,— a 3.-,
a
o.—
Uien
f o.— a o.—, alles per HL.
/o.—
Botei r 18— a42 per 1/. ton. ’9a 11 per y,«
loa /l —a 1.10 per KG. Eieren, klo
Eend- /3
a375 per 100 stuks. Kippen ,'O5O
al-, Eenden 0 55 a (.75, Uurren ,'O.Ma 0.40,
Hanei I O.öO a ) Ml perstuk. Vette Varkensra,3B
a 044 per KG. Bi_e_ / l*> a i.e» de week.
OüüE TONGE, 30 Juli. Tarwe ,' t.4* V»»
Gerit 6 a 67. c per kilo. Kogge f 3,69 »a 4,—
Haver f 140 a J,BO. Aardappelen I 0,- a »,—
per 60 kilo, Boter f 0,55 per 5 ons
Ajuin f
Eieren f 4,- per 190 stuks, Erwten ft.—
Karwüzaad ( 8,45 a 9.
LONDEN, 31 Juli.
De markt i»
prysu Juli 8/Bi/4 , Aug. Bietsuiker.
8/5/4.

Op feesten worden veelvuldig
en zeeslakkêTi gegeten. Bij het bestel!
nesten voor een diner moet men er bijvi
of men ze „met of zonder zwaluwen" verkiest.
Zeeslakken zijn taai en bijna smakeloos of
doen (leuken aan gekookt zeewier.
Haaien-vinnen en bevörtraan komen in de
Chineesche keukefi veel voor. Mansjoersche
ginseng is zoo gezocht, dat men ze bijna met
haar gewicht in goed betaalt en ook dé gekweekte soort uit Korea is zeer duur. Ofschoon doorgaans ;ils geneesmiddel voorgeschreven, is het meer een versterkend voedsel. De Chineezen zeggen, dat ginseng wonderbaar versterkende eigenschappen bezit.
Wanneer een hooggeplaatst ambtenaar ziek is,
geeft de keizer hem doorgaans als eerbewijs
een paar ons ginseng ten geschenke. Maar
Europeesche geneesheeren verklaren, dat die
wonderbare eigenschappen grootendeels alleen
in de verbeelding der Chineezen bestaan.
Die verbeelding speelt een hoofdrol in de
geheele Chineesche geneeskunst. Wat een inlandsche dokter alzoo aan zijn zieken voorschrijft, grenst aan het wonderbaarlijke.
Schildpadze.nuwen worden beschouwd als
goed legen pijn i n de gewrichten. Te Nanking
kauwt men op paardenzenuwen, vermoedelijk
om sterk en vlug te worden. In vele landen
wordt olifantenvleesch als zeer goed beschouwd, maar het schijnt den keizer van
China voorbehouden, dit monster met huid en
beenderen te gebruiken. Toen eenige jaren
geleden een der keizerlijke olifanten stierf,
besloot de regeering, nadat over.deze belangrijke zaak een uitvoerige briefwisseling was
gevoerd, dat de huid en de beenderen bewaard zouden worden om door den keizer ingeval van ongesteldheid gebruikt te worden.
Dat zelfde jaar werd Z. M.'s vader genezen
met ezelshuid.
Bij eene cholera-epidemie in de elfde eeuw
gaf de keizer twee horens van den rhinoceros
aan zijn volk ten geschenke. Jonge en teere
horens van herten worden door Chineesche
apothekers duur betaald. Deze beide laatste
geneesmiddelen vindtnientrouwens ookbij ons.
r Tot voor enkele tientallen van jaren, toen
geneeskundige zendelingen in hel land kwa-

'

sU Stukgoed. Grimsby.

ER. st stukgoed. Havre.
-X SCH EF 1'ballast.
Motuil.

ILRREI'.st.

Burnt-Island.
Sf^ïLLANt),
v> llElsiüNE,sl.st,Ballast,
Ballast Suuderiaiid.

?_.,,. K(luLL'S,st Ballast. Nevvyork
PENRiiy \ GASI'LE.Davles, Ballast.Sundcrland
A \» EL A.NDREJEF.. st,Steenkolen. Krooustad.
JASON, st. Stukgoed. Keulen.

"/

_!.

kL,N. sL- Ballast Cardill.

SIEH'Lv st, ballast

Capelle

a/d. IJsseL

Stoonvaartberichten.

Het stoomschip Ardjoen'o, vertrok

werden gedood en 4 Chineesche pas
mijlen Z.W. van Groot Canarie, tijdens
sagiers werden verwond.
wild dooreenloopende zee en sterken
Het schip East Lothian, kapt. N.O. wind een torpedoboot
met drie
Macfarlane, is 30 Juli van Rotterdam «choorsteenen gezien
hebben, die
te Batavia aangekomen. 106 dagen met den kop op de zeetelag
en oogenreis.
scliijiilijk slechts zeer langzaam,
Het Nederl. barkschip Columvorderde.
bus, -kapt. Spanjer, vertrok gisteren
LIVERPOOL,29 Juli.
van IJmuiden, waar het de voor Amstoomschip Queen Victoria,
Het
sterdam bestemde lading heeft gelost,
dat
dienst
doet tusschen het eiland
naar St. Petersburg, gesleept door de Man
en hier, stootte gisteren bij
sleepboot Oceaan, via het Kaiser Douglas
op eenige wrakstukken en
Wilhelm-Kanaal tot Bornholm.
Het stoomschip Burgemeester leed ernstige schade aan het stuurboordswiel. Het schip, dat te 1 uur
van Vollenhoven, vertrok hedenmiddag te 12 uren van Duinkerken naar nam. hier moest aankomen, bereikte
eerst des avonds 7 uur de aanlegBotterdam.
plaats.
Bevracht: Stoomschip T. R.
Thompson, 5800 tons, van Nicolaieft
Binnenl. Havens. CARLOFORTE vertr.
en/of Varvaroffka naar Rotterdam, 9 NIEUW EWATERWEG .0 Juli Juno, st,
Cata.l»
sh. 6 d., opvullen Odessa 8 sh. 6 d„
Aangekomen
VENETIË vertrokken
2000 tons gerst gegarandeerd, 20 Aug./ 30 Juli Emhla, st,
2G Juli Pergamon, st
L'ssaboa 1
liouinum
10 Sept.
voor Vierdingen
MALTA vertrokken
Voorgaals
30 Juli Muluat. st,
AMSTERDAM, 30 Juli.
31 Juli Incbarian, st,
Rotterdam
Men is thans bezig de door de aanlurali I DARDA.NELIENgepass.
varing bekomen schade van het HELLEVOETSLUIS
29 Juli Bertholev st,
Ibrai ;_o .i-ruara.
stoomschip Christiania, (zie ons No. 30 JuliAangekomen
Senior, st
TAGANROG aangek.
van 27 Juli) te repareeren. In plaats
Sundsvall > 28 Juli lloped-le. st
van morgen zal het stoomschip verCommcrz. Fowler.st
Kartel»
Riga i
om
voor Rotterdam
moedelijk 2 of 3 Aug. naar ChristiMercur, st. .
dito>
te ladeu.
ania kunnen vertrekken, üe repaVertrokken
30
Maria,
Juli
ratickosten worden geschat op circa
st
LONOEH aansekornen

—
—

—
—

f4OOO.

—

Barry' 30 Juli Maasstroom, st

IJMUIDEN

aan.ekomen
lioiterJaid
Men is thans bezig de schade 30 Juli Oberon.st
| Connurant st
dit»
Rafsoo
van het Nederlandsche stoomschip
Vertrokken
Secumla.st.
Lulea 3ii Jjll Garlb Castle,st.
Zaanstrooin, dat met het Eng. stoomdito
Lovsiakken.st.
Kaapstad.
schip Li 11iari in aanvaring was (zie
M gnu« Mail.st, Oiie--:i GRAVESEND vertr.
St Ai drést.
ons No. vau 24 Juli) te herstellen.
Havio 29 Juli Zuiu.st, Amst:
Amstelslroom, st,
Kaapstad
De reparatiekosten worden geschat
Londen I DOVER gepasseerd
op 5 a 6000 gulden.
31 Juli Wcitlalcn, fl,
30 Juli Deuttcbland, st
Nerva
\in: .erdam/Vvt'vorc
IJMUIDEN, 30 Juli.
Vertrokken
IDUNOKNESS .epasseerd
Nader wordt bericht, dat niet de 30 Juli Rembrandt st 3.1 Juli Elnel Raildi.ie.st
Ro ■tcrdam/Cardia
Bordeaux
Hoppcrbarge, maar stoomschip AgaTalisman, st
Leilh i PRAVM.KPOIM' gep.
memnon gisteren schade aan de reeKrag roe I 23 Juli Benhead. st,
D-Zmar.si
lings beliep (zie vorig No).
Coiumbus Spanjer,
Rouer-uin/CardUt
Si. Petersburg ; U/.ARD
LONDEN. 30 Juli.
gesleept door do slb !30 Juli Avocet st,
Oceaan
Koiter.ia i: l.iverpool
Het Adiniralitcitshof heeft heden
3lSixlv-Six,
?L Midd bro > AVONMOI TH vertr.
aan het stoomschip Maine, van de NIRUWEDIEP
vertr
130 Juli Aline, st
Rotterdam,
Atlantic Transport Company, dat 3uStad Workum, B il. ma
Londen
het
Li VEKPOOL aangek,
stoomschip
den 9en dezer
Spree, VLIELAND vertrokken i, 2!)
Juli Anjeße'g üoewes
van de Nordd. Lloyd, met gebroken 30 Juli Glenmore, st,
Rio Cr nd«.
binnensleepte,
een
as te Queenstown
\ewcastle Dt 1'.1.1N aang komen
31
Juli
Widgeon,
toegekend
st,
van _5700
!iBJull Citjof Colo.'ne.sL
bergloon
Londen
ivotior tam
(6..400.)
Kinghorn.st
Leilh GKANGFMOLTH aang.
Rosa, st,
Goole 2'J Juli ito.terdam, st,
BOSTON, 29 Juli.
Huil
Kotterdara
Seshorse. si
HARI.I
stoomschip
.GKNnan.fk.
Eng.
Scandinavian,
Het
dito
30 ('alias. st.
Juli
Consort.
Miles,
30
aangekomen
I.
hl 111
van de Allau-liju. is in aanvaring geGreat y annouth 29 Juli ISritaiiNia,.-t
weest met het Eng. liarkschip Florence DELFZIJL aangekomen
Ro.l'irdam
31 Juli Augusta.l'eltersrn SIIII'.LDS a:in:Bkn"
op 300 mijlen /. O. van kaap Race,
Geile
28 Juli Grcnadier.st
tengevolge waarvan laatstgenoemd is TERNEUZEN vertr
_Ollel\_l
gezonken. Vier man der equipage, be30Juli Vtxtn. Preilvman, Raider, st,
dit»
Boness 29Gleidowe,st,
nevens de vrouw vau den gezagvoerdito
oflheFall.
Flower
lillen,si,
verdronken.
Ailmiral
dito
zijn
stoomschip
Het
der,
Wood-nek. Dublin W hv.si, uoidre.Ut
Scandinavian leed geen schade.
Augustc Ylargumte,
SUNDEV.LaND

31 Juli van Rotterdam naar Batavia.
NEW-YOBK, 29 Juli.
Het stoomschip Drenthe vertrok 30
boord
Aan
van het stoomschip
Juli van Batavia naar Rotterdam.
Normannia, van de Hamburg-Amerikastoomschip
Het nieuw gebouwde
hier 23 i! "
vau Hamburg aanRotterdam, der Holland-Amerika lijn, lijn,
gekomen, is d_
kas gebroken. Het
Rotterdam,
passeerde
van Bel tast naar
stoomschip zal üïei voor 5 Agustus
Zaterdag ai Juli, des voorin. 9 uur, kunnen vertrekken.
De Coluinbia
Dover.
zal in plaats van de Normannia naar
Het stoomschip Koningin Wiihelmina, van Amsterdam naar Batavia, Hamburg vertrekken.
passeerde 31) Juli Kaap Roca.
NEUWIED, 29 Juli.
Het stoomschip Sumatra (extraboot)
De stoomschepen Amsterdam 5 en
van Amsterdam naar Batavia, vertrok Wm. Egan 9, zijn hier op den Rijn
30 Juli van Suez.
met elkaar in aanvaring
Het stoomschip Prins van Oranje, Eerstgenoemde heeft schade geweest.
aan den
van Batavia naar Amsterdam, verboeg en van de Egan is de zijde betrok 31 Juli van Port-Said.
schadigd.
Het stoomschip Telemachus, van
PORT-SAID, 29 Juli.
Java naar Amsterdam, passeerde 30
Het stoomschip Clan Macdonald, van
Juli, des voormiddags 10 uur, Wigt.
Het stoomschip Cyclops, vertrok Calcutta naar Londen, keerde naar
31 Juli van Amsterdam naar Batavia. hier terug, met gebroken as, gesleept
Het stoomschip Prins Willem 111, door het stoomschip Kirkwall; eene
nieuwe as wordt uit Engeland hervan Amsterdam naar Suriname, paswaarts gezonden.
seerde 30 Juli Dungeuess.
Het stoomschip Prins Willem 11,
WEST-HARTEPOOL, 30 Juli.
arriveerde 30 Juli van West-Indië te
De pogingen om het bij Bonnebay
New-York.
gestrande stoo.,ischip Baltimore City
Het stoomschip Goth, van de Uniongemeld) vlot te brengen, zijn
lijn, van Southampton naar Kaapstad (reeds
mislukt; het kan als totaal wrak wormet de mail voor Zuid-Afrika, vertrok den beschouwd en de kapitein raadt
30 Juli van de Canarische Eilanden. aan, het zoo spoedig mogelijk te verHet stoomschip Greek, van de koopen. Een gedeelte der lading is
Unionlijn, vertrok 29 Juli van Kaapgeborgen, een ander gedeelte geworstad naar Southampton, met de mail pen en wat nog in het schip over is,
voornamelijk beschadigd graan en
voor Europa.
Het stoomschip China, mot de mails hout, dekt de kosten van de berging
niet.
vau Jndië, China en „--tralie, arriveerde 29 Juli van Sydney te Brindisi.
AUCKLAND, 30 Juli.
Scheepstijdingen.
.Het schip Tasmania heeft bii
Mahta op de onder water liggende
ROTTERDAM, 31 Juli.
rotsen gestooten en is bijna onmidVan het na aanvaring met de Fransche bark Duguesclih te Batavia bin. dellijk gezonken. Alle opvarenden
nengeloopen Nederl. stoomschip Speel- zijn gered.
man (zie vorig No.) zijn de brug. de
DUINKERKEN, 29 Juli.
kaartenhut en een sloep beschadigd.
gezagvoerder van het hier aanDe
Kapitein Scherpbier, een Arabisch gekomen stoomschip Ariosto rapporpassagier en een inlandsen, stoker teert den 20en Juli, ongeveer 100

1

1

-

aangek.
Lezalric,Cbateaurier Sa Juli Albla_serd.im,
St,

Donrecht

SEAII AM'aangekomen

Buitenl.Havens. 49 Juli WynyaruPurk,st
Ivotlerdam
BATAVIA aangekomen MIUDI.ESRRO uaagek.
30 Juli EastLuliiiaii, Mac- " 29 Juli Musucria. at,
ito'.tirdam
II'JLL aangekomen
29 Juli Rijnstroom, st

larlüiie. Kotter'am i

MOZAMIUiJL'E
49

vertr.

Juli Kuiser, st.

-omrum

Hamburg

GOOLE aangekomen
29 Juli Wbarle.st

NEWYOIIK In Ming
21 Juli Hugo Vlclenaar,

Sctienk, Anjer
.otterdam
Burgem. Jhr. Coenen, GIiIMSRY aangekomen
Uctlord,
st,
Godtbelp, ditoI 28 Juli
dotter dam
FERNANDINA verir.
30 Juli Siigamore, st,
Rotterdam HAMBURG aan.ekomen.
29 Juli Commercial, st
BALTIMOREaan.ek.
Rotterdam
30 Juli Tabasco, st
Rotterdam 30 Juli Osiria, st,
Gioucestei:
DARIEN vertrokken
■
Alsler. si, l,uteuu.u
.0-tliE inerukla.Svahnstroo, Hurlingen i GLUCKSTADT aang.
jo.iker

SANTOS vertrokken
.9 Juli Patagoni i, st

29 Juli .Navigator,
tioUerdau.

Rotterdam i KEULEN vertrokken
30 Juli Pax, st
ROSARIO vertrokken
.otterdam
at Ju i Kornmo. Kurtze,
Aangekomen
Rotterdam II
Hamburg
Flora,
I
BAHIA vertrokken
st
28 Juli Sao Paulo, st
STETTI- vertrokken
Rotterdam i 29 Juli bullen, -t,
Rotterdam
MADEIRA vertrokken
29 Juli Raglao C stle.st :, 30 Juli Adler, st
Londen i
Rotterdam
RIGA vertrokken
LAGOS vertrokken
Svionia,
29 Juli lYlayumba, st.
30 Juli
st
r.oiterdam
Hamburg ■
Rbeinland,
si,
Juli
31
Rotterdam
DUINKERKEN aangek.
SL PETERSBURG vertr.
20 Juli Diamond, st,
Kolterdami 28 Juli Aulocrat, st,
Vertrokken
Rotterdam.
31 Juli 12 u mldd. Burge- " OXELOSIIND vertr.
meestervan Volleu- 28 Juli sl Goibard.it,
bovcn, st, Kolterdam i
Rotterdam
OUFSSANT geomeer.i i Tregenna, st,
dito
30 Juli Fnedr. Krupp, st LULEA vertrokken
st
Onbna,
Rotterdom/Riioai o 29 Juli North
.otterdam
j BILBAO aangekomen
20 Juli Ranzani, st,
DRAMMEN vertrokken
Rotterdam a 30 Juli Jouaona, st
>totterdam
I 27 Juli Ragusa, st,
Rotterdr. SKAGEN' gepasseerd
GIBRALTAR vertrokkei n 29 Juli Ibcria. st
30 Juli Omba.st,Saigon/
Blylb/b wiuemiiadeRot.erda u u E_SE>KCR gepasseerd
29 Juli Sinus st,
NAPELS vertrokken
I). nUig/Anslerdam
29 Juli buii'lesrath, st

'

Hainburg/Durbai n
MARSEILI.E aangek.
29 Juli Goneral, st
Durban, llauiburi K
I

'

Sbakespear. st,

Oxeio-und/llotterdam.

Woodfte:d,st,

SL Petersburg/Rolt

BEST VEBZELVEBBE

. _Visclwssen
|

a~~Den 7den Augustus hopen onze 8

ij

JS
1

geliefde Ouders

FRANS NEEF

l ADRIANA
|

i

1
2

JACOBA VAN DIJK,»
30-jarige
hunne
EchtTeeeniging to hordenken.
m
Hunno dankbare Kinderen
en Kleinkinderen.
B
Rotterdam, 31 Juli 1897.
11 1

i
1

-

Den 7n Augustus a. s. hopen
ABRAHAM BESLER

JÏ
fj

ADRIANA VENIS
x hun 35-jarigeEchtTereeni- 3
X ging te gedenken.
13 si
Hunne dankbare Moeder,
X
Zusters en Zwager, ir
Crispn'nlaan 24. |l
Rotterdam.
x Eonige en algem. kennisgoving. 3r

\

*
*

Ëg

I

A. s. Woensdag hopen onze geliefde Ouders

f

LAURENS RAADGEVER

£8

CORNELIA HENDRIKA
GROENEWEG
1 hunne 12i s-jarige EchtTe- 1
S
Ej eeniging te herdenken.
1

Hunne dankbare Kinderen. 8
Juli 1897.
11 I

| Rotterdam, 31

en

die namens wederzh'dsche familie hun
hartelijken dank betuigen voor de
vele bewijzen van belangstelling, by
hun huwelijk ondervonden.
11
Rotterdam, 29 Juli '97.

-f

-_~Geboren:
i>- CORNELIS ADRIANUS,
Zoon van:
C. WAGENAAR Jr. en
A. S. E. STEENHAUER.
Leiden, 30 Juli 1897.
7

Heden overleed te Amsterdam
onze geliefde Zuster en Behuwd!
zuster, Mevrouw CORNELIA GE.
RARDINA JOHANNA VAN EL
Wed. den Heer JOHS. KLEEBLAD'
in den ouderdom van ruim 68 jaar'
A. M. COENEN-VAN EL.
FRANS COENEN.
Leiden, 27 Juli 1897.
12
Heden overleed mijn innig ge"
liefde Echtgenoot, CORNELIS MA'
RIUS SNELLEN, op den leeftijd
van 36 jaar.
A. J. SCHOON,
Wed. O M. SNELLEN.
Utrecht, 28 Juli 1897.
10
ft
Het Personeel der Ketelmakern' van
de Maatschappij „De Maas" betuig ik
hiermede mijn hartelijken dank voor
de ondersteuning, welke ik tndensde
langdurige ziekte van mijn Echtgenoot
mocht ondervinden.
7
Wed. M. VAN DER WAAL.

DANKBETÜIGÏNÏ

-

Al degenen, die iets te vorderen hebl>en van-, verschuldigd zijn aan- en
papieren of bescheiden onder hunne
berusting hebben, behoorende tot de
nalatenschap van wijlen den Heer
GERRIT ANES, in leven laatst particulier, gewoond hebbende teRotterdam
aan de Schiekade No. 121aen op den
23 Juli 1897 aldaar overleden, worden
verzocht daarvan ten spoedigste
opgave, betaling of afgifte te
doen ten Kantore van den Notaris
A. O VAN WIJNGAARDEN, aan de
£uidblaak No. 2. te Rotterdam.
12aS5 14

.„
„ „ „ (fijn). . .
„ „ „ (extra). . „
„
Medoc
„
. . . „0.70
(geïmp.) ......

Bessenwjjn
„0.35
,
Witte Port (prima .
1.00
Port en Madera (zeergoed) „ 0,70

„0.80
1.00
0.60

St. Estèphe

1.00

AFWEZIG
half Augustus
12817 8

Arts L. SCHAKERS
toudt alle werkdagen spreekuur
van acht uur tot halftien.

Geen middagspreekuur meer.
12899.7

TanflartsCMENSINK,
is tot nadere aankondiging

12863 6

De Smederij
VAN

M.'v.'d. MEULEN

is van af heden OVER«EGAAJ.
12861 14
Ons aanbevelend

aan ondergeteekenden.

FLAES & LINDERS,
Schied.djjk (Brandsteeg) 86.

L. BOERS,

t>

Bedienaar ter Begrafenissen,
is VERHUISD naar

lste PIJNACKEBSTBAAT 15.
12895 7

verkoopen van

eischten zijn voorzien van goede
getuigen en in dergelijke zaak werkzaam geweest.
Fr. brieven met opgaaf waar het
laatst in betrekking, onder No. 12905,
10
bureau van dit blad.

12792 G3O

overheerlijk van smaak,
f 0.70, f 0.75 en fO.SO p. Liter.

12846 G 13

OPNIEUW ONTVANGEN:
De beroemde 12807 10

Gerookte Zalm,
ons,
a 25 cent per

bij

GEBR. KOLTHOFF, Kraisstr. 36.
"

VERLOREN:

Een pin

DaiÉorlop,

gehuld in mieca étui, gaande langs
Westerkade, Veerkade en Willemskade. Tegen belooning terug te bezorgen: Westerkade 20.
127.2 9

In een Winkelzaak terstond GE-

VRAAGD:

Een Boekhoudster.

Z\j, die vlot Duitsch kunnen correspondeeren, genieten de voorkeur.
Aanvankelijk salaris ’3OO 'sjaars.
Eigenhandig geschreven brieven, liefst
in beide talen, mot opgave van leeftijd, vorige betrekking en referentien,
worden ingewacht onder No. 12831,
aan het bureau van dit blad.
12

fatsoenlijke DIENSTBODE,
goed kunnende koken

en zindelijk
werken, alsmede een net MEISJE,
tusschen 16 en 18 jaar, beiden R. K.
Te bevragen bij den Boekhandelaar
C. COENEN, Van Oldenbarneveltstraat 83.
12881 9

GEVRAAGD tegen 2 Augustus: een

nette Dienstbode
voor dag en
in een gezin
nacht,

zonder kinderen. Zondags vrij. Adres:
Lamsteeg 7, benedenhuis.
12870 é

Eene Dienstbode
GEVRAAGD, goed kunnende
werken. Zich te vervoegen:
Stieltjesstraat 11, 's avonds tus12898 8
schen 7—9 uur.

KINDERMEISJE,
goed

kunnende mazen en stoppen.
Franco brieven onder No. 12890 aan
het bureau van dit blad.
6
GEVRAAGD oen flinke

Dienstbode,

12833

_

Adres: BLITZ, Keizerstraat 29.
Een nette Dienstbode, P.G., BIEDT
ZICH AAN als

M__l_»-AI_I.EE_",

van g. getuigen voorzion. Br. franco
letters P P, aan SWARTSENBÜRG's
adv. bureau, te Gouda.
12859 6 J
GEVRAAGD een

12848 5

fatsoenlijk Dagmeisje,

niet beneden de veertien jaar. Adres:
Nieuwehaven 188.

WINKEUUFFRDUW Externe.
In eene zaak van Luxe en aanverwante artikelen wordt terstond GEVRAAGD eene bekwame WINKELJUFFROUW. Franco brieven, mot
opgave waar informatien to bekomen
zyn, onder No. 12908bureau v/d. bl. 8
Voor TERSTOND
fatsoenlijk

GEVRAAGD een

BURGER-MEISJE,

voor WINKELDOCHTER, niet boven
de 18 jaar, P. G., voor dag en nacht.
Adres: Drukkerij FRANS MORET,
Goudsche Singel 65.
12893 8
In de Wafelkraam van BLOKZEIJL
op het Beursplein wordt een

SCHOONMAAKSTER

GEVRAAGD, tusschen 20 en 30 jaar
oud
12838 6

' GEVRAAGD: een bekwaam
LINTZAGER, liefst met 't

Jongmensch

familie,

G.,

beneden 18 jaar, bekend met de
moderne talen en kantoorwerkzaamheden, en tevens

Jongste Bediende,
Een
eveneens van
familie, P. G., be-

GEVRAAGD, niet ouder dan circa 18

jaar, voor kantoorwerkzaaniheden en bozoeken van clientèle. Salaris
fl5O voorloopig, met vooruitzichten.
Brieven fr., No. 12910, Bureau van
dit Blad.
9_
Terstond GEVRAAGD: een

"

schrift.

Een flink

12874 5

Halfwas Druivensuikerwerker

alsmede oen paar flinke JOÏCGENS
GEVRAAGD. Adres:
12869 7

LEMM & Co.,

Oosterstraat 24.

BROODBAEEEBS.
H.H.
In een Brood- en Beschuitbakkerij

wordt een bekwame oudste
KNECHT GE VRAAGD, P.G., ongehuwd, genegen een morgonstraatje te
loopen, tegen goed loon, met kost en
inwoning. Franco brieven, met opgaaf
van ouderdom en waar werkzaam,
onder No. 12873, aan hot bureau van
11
dit blad.

T____r
Een bekwaam ______TT__AC._ER GEVRAAGD,
voor vast werk.

Franco brieven, onder No. 12872, aan
het bureau van dit blad.
13

Manufacturen.
In een drnkke détailzaak te dezer stede, be-

gelegenheid
tot
staat
plaatsing intern, als

LEERLING,

voor een beschaafd, actief
JOWGMEWSCH, P. G., niet
jonger dan 16 jaar.
Eigenhandig geschreven
brieven onder No. 13821,
19
bureau v. d. blad.

Bekwaam Pianist

GEVR., voor 2 Feestavonden in besloten kring, op 5 en 10Aug. a.s., gewoon
in net gezelschap te verkeeren. Adres
fr. br., met opgaaf van verlangd salaris,
7
onder No. 12847, bur. v. d. blad.

liwaai iDiöMer

GEVRAAGD, zelfstandig kunnende
werken. Zonder bewijzen van bekwaamheid en gedrag onnoodig zich
aan te melden.
8
Brieven fr., No. 12819, bur. v. d. blad.

___"di_nstl
Voor een artikel, hetwelk circa 75 a
100 percent veidienste geeft, wordt
GEZOCHT een Compagnon, welke
tevens Reiziger is. Benoodigd kapitaal ’250. Nadere inlichtingen te bekomen met fr. brieven, onder No. 12879,
aan het bureau van dit blad.
9

Er BIEDT ZICH AAN: een

bekwame Sigarenmaker,

(Vormwcrker), om zoo spoedig
mogelijk in dienst te treden, van goede
getuigschriften voorzien.
Brieven franco No. 12702, bureau
8
van dit blad.

Er wordt GEVRAAGD een
aankomend *«-*".

Teekenaar,

jongste BEDIENDE,

voor kantoor en loopwerk, niet
boven de 16 jaar. Br., Het.. Z W, Adv.
Bur. W. HOEKENDIJK, Oosteinde 57.
12901 6

Een Vleesch'houwersjongen

GEVRAAGD: P. G. Adres in persoon
bü S. VAN DEN ENDE & ZOON,
Hoogstraat 18, van 3-4 uur. 12878 5

Kermis-Doele.

Benedenhcis,

Boompjes 95, met grooto Etalagekast en Telephoonaansluiting; zeer
geschikt voor Lotern' of"Wisselkantoor,
Horlogemaker, Graveur, enz.
Nadere inlichtingen Boompjes 95A,
benedenhuis.
12852 10

een KELLNEB,
jaar.

niet boven d. 18
Adr. in persoon:
Zuidblaak 12, Bodega dePaarl. 12888 5

Een flink Persoon,

van middelbaren leeftijd, P. G., vrn'
van sterken drank en van goede informatien voorzien, ZOEKT EEN BETREKKING als: Portier, Waker
of voor loopwerk, hoog loon geen
VGrc isclifee.
Br. fr., No. 12885, bur. v/d blad. 9 :

-

met H/_ Jf. Slang, Caoutchouc kraan on twee canule.. *■
Voor Kliniek- of Buspatiënten, is de prijs f 1.35.

Bovenhuis,

ken en Zolder met 2 Kamers. Overal
gas en waterleiding. Huurprijs ’4OO.
Te bevragen: Oldenbarneveltstraat
135, benedenhuis.
12818 9
October of later voor een klein gezin TE HUUR : een zeer net

BENEDENHUIS
met Tnintje, Bergweg Mo.

158.
Dinsdag en Donderdag van 12 tot 4
uur te zien.
12583 8
Huurprijs ’22.- per maand.

TE HÜÜR:

'BOTOOMEN,

netjes afgewerkt, goed droog, 2 Kamers, 2 Alkoven, Keuken, 3 Slaapplaatsen, 9 Kasten, Warande, Jaloezieën, per week 3.50-’3.25.
Bevragen: J. MEENHORST, Generaal v/d. Heijdenstraat, benedenhuis,
No. 92.
12840 12

’

FEYENOOBO.

Op het schoonste gedeelte van het
Noordereiland TE HUUR: een flink
6
BOVENHUIS.
Brieven fr., No. 12875, bur. v. d. blad.
TE HUUR: 2 prachtig ingerichte, vrije en rniine

DOVENHDISIES,

keurig netjes in orde, nieuw, -’3,25

p. w., b/d. Goudschenrh'weg.

Adres: Den Administrateur, D. HEN-

KEMANS Azn., Hoogstraat 159.

'

Winkelhuis gevraagd,

op drukken stand, voor eene Zaak in

mumw 53,54,55,

zeor geschikt om geheel te bewonen
of in apartementen te verhuren, dagelijks van 8 tot 7 uur te bezichti12902 12
gen enz.

TE KOOP gevraagd 1
eene nette Inventaris ccner

.

SpblaprswiaM.
Br. fr., No.

12812,Bur.^d.Blad.

8

12802 20

Koortsthermoniefers

(met controlebewh's) in Caoutchouc of Nikkel étui. 0.65,
Urinaal, voor dag- en nachtgebrutk. Su. pensoirs van af ’0.30.

wegens gevorderd seizoen
worden

RIJWIELEN
van zeer bekend le klasse

fabrikaat tot zeer verlaagde prijzen
uitverkocht.

Brieven franco, No. 12864, bureau
van dit blad.
11

HT £&uin_ 10 °ü

TE KOOP: 10 vrije HUISJES,
oostelijk deel der stad. Huuropbrengst
flO4O of f«O per week. Altijd
goed verhuurd. Fr. br., V, Boekhandel
H. T. HE_y__-.__.SE... Hoogstraat 287.
12823 8

een flink _*A_T> (Nieuwehaven). ge-

schikt voor alle zaken. Fr. br., lett.
W, Boekh. H. T. lIESTDBIKSEIÜ,
Hoogstraat 387.
12824 6

Slijterij,
TER OVERNAME gevraagd: een
nette SLIJTERIJ, op drukken
stand, met Vergunning, met of
zonder Huis, welke een flink bestaan
verzekert; alloon op deugdelijke bewijzen van omzet zal acht geslagen
worden. Fr. br. No. 12858, bureau van
dit blad.
10

Te Koop of te Haar

op een welvarend dorp in de onmiddellijke nabijheid van Rotterdam,
aan den Staatsspoorweg.
Brieven fr. onder letter H. aan den
Boekhandelaar P. M. BAZENDIJK,
Rotterdam.
2176 14

Sachelplaten.
Prijsopgave GEVRAAGD voor het
maken van Kachelplaten zonder
bijlevering der tcsrels. Brieven franco,
onder No. 12800, Bur. van ditßlad.|6

"PIANINO.

Door inruiling van eene Electrische
Piano, TE KOOP een prachtige SA__o_¥PlA_T;3fO, in keurige, gebeeldhouwde zwarto Kast, 3-korig kruissnarig metaal-stemblok. Hooft 31 Januari
550 gekost, nu slechts voor
250 te koop, met 2 jaar garantio.
Te bezichtigen: Muziek-Inst.-Magazijn
Ph. HAKKERT Jr., 92 Westo Wagonstraat.
12891 12

’ ’

TE KOOP aangeboden in het Wostelijk gedeelte der stad (beste gedeelte
Havenstraat):
i_ys6 14

Heerenhuis met Tnin,

bevattende 9 Kamers, Badkamor, Keu-

ken, Dionstbodenkamer, Kelders, Zolder, enz., van alle gemakken voorzien.
Te aanvaardon met Mei 1898. Do groote
Tuin, aan eeno straat uitkomende, is
voor een groot gedeelte voor bouwgrond geschikt. Franco brieven, lett.
D. 0., aan DUGROISSI GOETZEE's
Alg. Adv. Bur., Van Hogendorpsplein 4.
TE HUUR of TE KOOP, te Delftshaven, gem. Rotterdam: oen flink,
ruim
12489 12

Hnis met Tnin,

Pakhuis en Open Terreinen
aan straat on diop water gelegen. Door
goede verlichting en gunstige ligging

i/iiükbetuiging.

Bü deze betuig ik mijn opre<
dank aan don Heor W. F. G. J.
ZALM te Haamstode (Zoel.) vo
Radicale genezing; en raad iedor
aan Rheumatiek ten sterkste aan
te gebruiken.
(get.) Mejuff. do Wed. BONJi
12798 11
te Zaan

zj

Ernstig gemeend.

Twee fatsoenlijke, flinke BURGERJONGENS, R. 0., wenschen kennis-

making met twee fatsoenlijke
©AMES, eveneens R. C. en eenigszins
gefortuneerd, ten einde den Zaterdag
van de Rott. Kermis genoeglijk door
te brengen en verdor de kennismaking
voort te zotten.
Brieven, met portret, welke op verzoek worden teruggezonden, worden
ingewacht onder letter K, bij den
Boekhandelaar H. BROUWER, Vlaardingen.
12876 15

H.H. Stalhouders, Sleepers enz.

Paardenmest

TE KOOP gevraagd tegen den
hoogst mogelijken prijs, zoowel
per maand als per jaar.

Brieven franco, onder N 0.12644
aan het Bureau van dit Blad. 12

HYPOTHEKEN.

Gelden beschikbaar bij hot
Assurantie-, Crediet- en Hypothekenkantoor, DEGENS Junior, Opport 133.
12514 5

’

300.—.

Bovengenoemdo som voor diegene,
door wiens bemiddeling een Heer, ongehuwd, een vaste positie verkrijgt.
Brieven franco, onder No. 12897, aan
het Bureau van dit Blad.
7

Het gemak dient.
Ilecrcnklceding

naar maat van
prima Stoffen on elegante Coupo
tegen uiterst getaakkelijke betalingsconditiën.
Geheimhouding verzekerd.
Fr. br. onder No. 12900 aan het
bureau van dit blad.
10

KAMERST

Terstond GEVRAAGD, 3 Gemeubileerde KAS-F.Ï6.S, in de nabijheid van de Noordsingel of Jonkerfransstraat. Br. fr.. zoo spoedig mogelijk
onder No. 12820, a.h. Bur. v.d. Blad. 7

Te Huur:
.

Stationsweg, le Etago.
Tuinderstraat. 17.Boni-denhuis, geheel vrij " " "

’

15.—p. w.

„ 2.25 p. w.
Aiexanderstr.lO_,2eEtage „ 2.30 p. w.
Hartmanslaan 18,3eEtage „ 2.15 p. w.
Delftsehêv. 71, 2c Etago „ 2.60 p. w.
Aart v. Nesstraat 118, le en le Etage,
netjes geverft on behangen
3.25 en
3. per week.
Te bevragen bh' W. VOLLEMANS.
Kruisstraat 48, alhier.
12853 14

’

’

—

Te Huur:

Een ruim, goriofolijk PAKHUIS,
mot Kantoor en goldor, gelogen aan
do Herlaerstraat No. 4, Noords. W.Z.
Adres: B. H. VERHOOGH, Provo12851 8
niersstraat No. 74.

zeer geschikt voor fabrieksgebouw. Ook aan gedeelten te huur
of te koop. To bevragen bij JAC. BEKINK, Piet Hoinsplein 65, Delftshaven.

Terstond GEVRAAGD voor eon
Jongmensch, van goedo huizo, z. b. b. b,
een vrije

Kennistenten.
Een partij
Ribbes

met Kost, liefst omtrek van Vollenhovenstraat, prijs ca. 40 per maand.
Franco Brieven, letter T, a.d. Boakhandel WENK & BIRKHOFF, Noordblaak.
12877 10

Planken, Dolen,

en Latten zal goedkoop opgeruimd
worden, wegens verplaatsing van
pakhuis.
Adres: Walensteeg No. 31.
12843 G. 8
J. C. Ch. GLEIJM.

M~ÏDÜB:

12839 8

mmS^tW^m

Geheele Elastieken Kousen van af f 2.— (per stuk).

-

bevattende 4 Kamers, 2 Alcoven, Keu-

-

Centraal Depot LOBSWÏIE BORSTEL Haagscheveer 19.
TEÖÜWMSPÜITM (Irrigators) fl SO9

met ruimen

Een ruim en goed verlicht PAKHUIS, met Open Plaats en Kantoor,
breed 8.50, diep 14 Meter, aan de Molenwaterweg No. 15, aan de directe
nabijheid van Hollandsche en Staatsspoorweg; alsook twee EERSTE
ETAGES, zeer gerieflijk ingericht,
met vrij uitzicht over de spoorweg,
a ’l6 per maand.
Adres: J. R. VERHOOGH, Molen12850 15
waterweg No. 17.
Terstond Te Huur :
WINKELHUIS en BOYENWONINHOEKGEN, Hoogstraat No. 169.
WINKELHUIS, Keizerstraat No. 19.
BOVENHUIS, Aert v. Nesstraat
No. 115. Adres: Hogendorpsplein 14.
12842 6
TE HUUR, Aert van Nosstraat 105,
b/d Mauritsweg; een prachtig mooi

*

grootte ongeveer 10x20 M 2, aanéén of naast elkander gelegen.
Brieven franco letters H K V, Algemeen A_Lv_.__tie>-Bupeau NIJGH
& VAM DITMAR, Rotterdam.
12772 14

een
nienw
Heereni
i
n
i
s
Te Huur:
Tuin,

tot het verleenen van hulp en Koflle, Thee on Chocolade.
Brieven, met opgave van huurprijs
uitwerken van plannen, zij die
en
bijzonderheden, onder leteen weinig met het Timmervak tersverdere
H. K., bn' den Boekhandelaar G.
op de hoogte zijn genieten de B. 't HOOFT, Haringvliet 99, Rotterdam.
voorkeur.
12845 9
Franco brieven, onder letter R,
TERSTOND of LATER
met opgaaf van salaris, bij den
TE HUUR of TE KOOP :
Boekhandelaar COENEN, Van Goode, droge, nieuw behangen en geschilderde HUIZEN met Tninen,
Oldenbarneveltstraat. 12882 17 van
vele gemakken voorzien,
Voor direct GEVRAAGD:

GEVRAAGD voor langen termijn in het Westelijk godealfe- óer etad of
omtrek Baan, een ruim, goed verlicht, gelijkTimers

Voor /7000 TE KOOP:

Het Personeel dat verleden jaar in
verschillende functiën werkzaam was,
gedurendo do Kermis, uitsluitend diegenen, worden OPGEROKPEU
Woensdag 4 Augustus a. s., te
11 uren 's morgens, zich in persoon
aan te melden bij den Kasteleinder
12887 11:
Sociëteit „Harmonie."!
TE HUUR aangeboden: het voorste
gedeelte van het

-

rw

10 <
TE KOOP in het oostelijk gedeelte: S perceelen B O.IVOBOÏe, uit.
muntend gelegen, a f8.50 per Meter, bijzonder geschikt voor Muizen
met Tninen. Fr. br., lett, V, Boekh. H. T. HE_"DKIKSE_T, Hoogste 887.

FAKMUIS,

aankomend Bediende,
Een
van nette
P.
leeftijd niet

Halfwas-Timmerman

fabriek,__oogstraat 170,Rotterdam

12781 8

Op een druk Kantoor, alhier, kan
GEPLAATST worden:

GEVRAAGD. Adres : Van Speijkstr. 80
of 84, b\j B. KANIJ, Mr. Timmerman.

of YerloTingskaarten, met schuinen Gouden Rand en ronde Hoeken,
netjes bedrukt met Fantasie- of Schrijfletter, Enveloppen mot nieuwe sluiting,
te zamen slechts fl, franco na ontv.
postw. of zegel f 1.10. Groote keuze
dubbele, met Overslag, Oud-Hollandsch
en gepersteKaarten. COBXs. lIOL,-1.1 VR. Stoomdrukkere' en Stempel-

.

Stoelenvak op de hoogte.
Adres; Haagsche Stoelfabriek
VAN CATZ & Co., Schenkstraat
2, Den Haag.
12758 13

Salaris nader to bepalen.
Brieven franco, onder No. 12739, aan
17
het Bureau van dit Blad.

.

ï__r_UWE

B—BVa

uut,

LINTZiGEN.

Wordt tegen half Augustus GE-

VRAAGD : oen BEMESTDE. Ver-

Aalbessen Jenever,

Borderies

's avonds tusschen

Blêdiênde " SchoeßwiokeTT"

. „ 1.20

„

LINTZACER
GEVRAAGD, op de Stoomtimmerfabriek „Do Arend". Zich te vervoegen
aan de fabriek, Zwaanshals No. 102,

van dit blad.
~

nette
kend met de moderne talen, vlug
kunnende rekenen en met net hand-

GEVRAAGD een net

C. GROENEWEGEN, Arts.

"**

p. fl.

geen 40 maar ’0,37 1/»

GEVRAAGD, 10. Augustus a. s.: eene

voor de vele bewijzen van belangstelling bij de herdenking mijner 35-jarige
Dienstbetrekking bij de gemeente
Botterdam, aan Familie, Ambtenaren,
Vrienden en kennisson, zoowel in als
9
buiten de stad.
H. WENSEL.

AFWEZIG.

HEIWIJN;

merk Rok &De Pijper, en '. ï
Louis Varossieau.
"i

Cognac

elegant verpakte

Brieven franco, No. 12862, bureau
9

Hoor__iaak, 49, Rotterdam.

"

kennissen

Dagelijksche consumtie.

IW.A: ..MEI-ERG,
"3&S&

Dames

boij wcmo]ir__»_

Een bekwame

en Meeren l door bjj uwe

artikelen te

50 Ondertrouw-

"_^

SUTHERLAND,

tot

in verschillende modellen
>uitsg voorhanden _j: 1

H. BE BROOD, Hofdijk 2.

Getrouwd :
DIRK VAN GELDEB «

WILHELMINA MARIA

1

en Vorken

Vermeerdert Üws Inkomsten!

Een Sigarenfabriek, bestaande uit
2 Zolders, voor veel zaken geschikt,

2e Lombard .raaf.
J. MEENHORST, Generaal van der
Heijdenstraat 52.
12841 8

hüWlijïl
Een Jongm. v. goeden huize (vaste
betrekking) ZOEKT konnism. met een
lieve JOS.GE DAME, om na
wederzijdsch goedvinden eon Huwelijk aan te gaan.
Franco brieven, met bijvoeging van
portret, onder No. 12856, aan het
bureau van dit blad.
10

Oprecht gemeend.

Een net Jongm., 29 j., P. G. en van
goedo familie, oigen zaken drijvende,
zag zich gaarne in kennis met JONGE
DAME of WED. van denzelfdon
leeftijd, met eenig vermogen, om na
wederzijdsch goedvinden een wettig
Huwelijk aan te gaan.
Franco brieven, onder G. H., in den
Kantoorboekhandel Beurssteog HA,
12866 12
alhier.
.

_

SLAAPKAMER

’

COMPAGNON.

Tomand wenscht in kennis te komen
mot iemand dio over eenig kapitaal
kan beschikken, tot hot oprichten van
eene Zaak, welke 30 tot 40 °/0 verdiensten afwerpt, zonder risico, geheimhouding verzekerd en gevraagd.
Fr. br. No. 12907, a.h. Bur. v. d. 81. 9

TE HUUR:
aan

deKruisEen 2e ETAOE
de
Diergaarde,
tegenover
kade
huurprijs f 19.— per maand. Te
bevragen hij H. v. VUGT, Mr.
Timmerman, Kruiskade No. 82a.
12883 9

Rottertitt Diermi!.
ZONDAG 1 AUGUSTUS 1897:

Toegang voor Stadgenooten
tegen betaling van 50 cents de persoon en voor
12894 16

Handwerkslieden

tegen 25 cents de persoon.
Ingang aan de Diergaardelaan,

