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fteschjes zijn in het huis gevonden, waarvan
de inhoud volgens het zeggen van de vrouw,
-door haar nu overleden man — stuurman op de
koopvaardij—werdgebruikt.Vóór haar huwelijk
woonde de vrouw samen meteen apothekeres.
Door deze, en andere omstandigheden, is
men de aandacht gaan schenken aan dendood
van meerderen, die bg haar in hebben gewoond, o. a. een kostganger, die eveneens
onder verdachte verschijnselen gestorven is.
Bij elk dezer personen moet volgens deburen
een andere dokter zijn geweest.
Een man door het vele wandelen
waarschijnlijk oververmoeid, en slaperig door
het gebruik|van de noodige hartversterkingen,
had gisteravond om halfelf plaats genomen op
de leuning van de brug bij de Delftschepoort
en onverschillig voor de voorbijgangers wierp
kwam
hij zich in Morpheus' armen, maar
helaas in 't water terecht. „Help! Help!"
klonk het, en eenige voorbijgangers schoten
toe. zoodat de man door hulpvaardige handen
geholpen, spoedig weer vasten grond onder
de voeten had. Zijn slaap was geheel gewe-

...

ken, en hij begaf zich nu naar huis, waar
hem waarsch\jnl\jk een betere rustplaats

wachtte.
De 9-jarige H. M. Thoonsen, woDr. H. J. SMEITttS.
nende Peperstraat 34, vond gistermiddag toen
hy met eenige vriendjes in het Park liep, een
Dr. H. J. Sleurs, lid van den Raad dezer flesch sterken drank. De knapen hebben de
feeaieente, is vannacht te Nijmegen plotseling flesch leeggedronken, met het gevolg dat
overledtj.
bewusteloos neerviel. Hg werd door
, *>r. Slours is te Rotterdam geboren in Thoonsen
de politie gevonden en per brancard naar het
Jaar 1835. Hn studeerde te Leiden, Ziekenhuis vervoerd.
Promoveerde den 17 November 1858 en
Helpt Elkander.
roeds eea Jaar later in de zeer
Gisteravond hield de Rotterdamsche bootrukke praktijk van zijn vader, die in 1859 werkersvereeniging „Helpt Elkander" haar
overleed. Korten tijd daarna eersten feestavond ter gelegenheid van de ontxyilera jlo.k3eling
hij aangewezen tot lid van de Schoolhulling der banier in de bovenzaal van het
s z°°danig .heeft hij meegewerkt gebouw „Diligentia," en met welwillende medeto- a'ssie"
>_ ie ,?Pr'en»*ng dcc Hoogere Burgerschool
werking van de werklieden-mannen-zangverHij was langen tgd lid van het eeniging „Harmonie" onier directie van den
tv ïSSa.
rSe_lijk Armbestuur en in 1879 werd heer H. Snel en vau eenige dames en heeren
J gekozen tot lid van den Raad, in welk
dilettanten. De voorziter van de feestcomhij tot zijn dood toe zitting had, missie,
j^ge
de heer Van 't Hout, sprak eea feest1 ongeveer
een maand geleden nam hij rede uit, waarna de voorzitter der vereeniging,
dheidsredenen als raadslid zijn ontde heer Mol, de banier onthulde. Na nog
sla ezon
a eiode zich metterwoon te Nijmegen eenige toespraken ging men over tot feestvieet:; S,'Ves'igen.
Helaas, dat hij slechts zog kort ring, die in alle opzichten naar wensch slaagde.
2
We,lveraiende
rust mocht genieten !
(Uitvoeriger verslag in Het Goedkoope
1. Sleurs
R.K. partij, doch Nieuwsbla d.)
behoorde
tot
de
wei-H
a Meermalen door liberalen en Katholieken
te
KorpsKoninklijke ScherpschutZauien
naar den Raad afgevaardigd. By
j>
a
ters
van Rotterdam. Uitslag van den doorPartijen
hij
zijn
j^ anighedenwas in hoog aanzien om
van hoofd en hart Bekwaam loopenden schietwedsti-ijd Auguslus 1898,
staande uit de vrije hand:
ar lUD>aan mensch en medicus, onder6
* n^ zien op ve^cr*ei gebied. Wij hera. Wedstrijd voor buitengewone leden
"on
afstand
150 meters: de heer J. Oostdijk,
sl/jchts
zijn
optreden
aan
den
-8
5e
mcd.
55 punten; de heer J. N. Martinot,
groote
**&
er/ber
1870
in
de
J
volksV< ltier-ö
7e mcd. 5.-. punten; de beer J. L. J.M. Maas,
S op de Beurs vanwege de afj«Ui.g Rotterdam vau bet Roode Kruis 9e mcd. 52 punten; de heer P, J. Langelaan,
hij sprak een uur 8e mcd. 51 punten; de heer H. Elberts, le
lJj*° ngeroepeu, en waar
axjdP
oproepend
zijn mcd. 51 punten; de heer P. H. Wermers'le^
vo"c
S_tn^t l'6denaarstalent. Wij herinnerenmet
zijn hausen, 5e mcd. 50 punten.
aan
Mieib. Wedstrijd voor werkende leden: afstand
m^ wool"d en daad voor de koopok225 meters, scherpschutter A. Andersen, 34e
gjL. IoBi en aan zijn arbeid op hygiënisch
r Gezondheidscommissie. Ook mcd. 52 punten. Afstand 150 meters, korpo°1> hi a'S
gebied van het onderwijs was hij een raal J. Geueuglijk, 4e mcd. 51 punten; scherpT»»r en
schutter A. van den Hengel, le mcd. 51 punten.
overtuigd strijder.
0 's dan met dr. Sleurs heengegaan een
Verschoten patronen: door buitengewone
Haa le
leden
210, door werkende leden 405, door oud-.
door
zijn
veelzijdige
werkzaamheid
en 2
2605, door leden N. W. V. 50,
onderofücieren
"=roo^e kennis een sieraad zijner medepatronen.
te
zamen
3270
ecu
in
nagedachtenis
wiens
man'
Wa^'
Zondag, in de morgengodsdienstbij aij 00am.io dankbare herinnering zal blijven
hij j' die hem kenden en bij de velen die oefening der Ned. Herv. gemeente te Kralingen, herdacht ds. H. Van Selms, naar aanüj. o.z9 uen arbeid aan zich verplichtte,
Uls hau zittiug in den Raad voor het
leiding van Openbaring 19: 16 hoe bet de
i
ric'
*n e vaca'-llre door zijnbeafgeloopen week voor Hare Majesteit de Koontstaan was nog niet voorzien.
_____■
ningin, en ook voor hem een dag van vreugde
en van blijdschap had gegeven. Voor hem weduistere zaak'
gens zgn 10-jarige Evangeliebediening in deze
,- eenigen tijd geleden werd medegedeeld
gemeente. In verband met Gods woord, hield
ja*i„ tl?r.f in de Oranjeboomstraat een 18- hij een indrukwekkende
en schoone rede, aan
ls',e onder vardachta verschijnselen,
De
gemeente
het
einde
waarvan
haren leeraar
de
is toea daarover door de politie toezong Psalm 134:
Zichtbaar aangedaan
i
3.
°P vri >e vaeten gelaten. Nu dankte de predikant de gemeente voor deze
h
Vl'i)dagmiddag haar arrestatie zegenbede, de hoop uitsprekende,
Ökittg _, h
dat wat de
' **et acaflllt< dat de levensverzegemeente hem had toegezongen ook kaar deel
uet
atscllaPPÜ. bü welke het leven van mocht wezen.
verzekerd was,
loeien een onderwijzeres,
Zaterdagavond liepen op den
de verzekeringssom uit te
e 5 we* daarliet meisje eengewelddadrie paarden los. Een jongen, die de
Bergweg
r"Ben d
-1 dat °_i Z°u gestorveu z«n- Opmerkelijk is dieren wilde opjagen, kreeg van een daarvan
de vrouw, toen haar dochter ziek een trap tegen het linkerbeen. De politie
„ eigerd
vOor
schijnt
hebben het braaksel dreef de paarden op een weiland en liet den
n geneesheer te
te bewaren. Eenige jongen door een apotheker verbinden.
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waarin Buller zich
relSde aan een soortgelijk lot
Altijd en altijd weer
?* sleefit ,or de zw-emmenden bereikt
°°r de uiterste wreedheid,
?°or een
Sar»aelw oneeövenaard meedoogeniooze
vrijwaarden de passagiers
a ls rt„ülnSsboot zich voor een gelijk

.

SS?er ren^
*

0 öev^r amelijk een der ongelukkil!d_.od?
deia net vaartuig opdook en smee-

uit de donkere golven het aanvallig hoofd
eener vrouw en van bleeke lippen kwamen de woorden;
Ontferming, neemt mij op 1
Het was Melanie, dieals ervaren zwemster tot dusverre de boot gevolgd was en

—

die er nu eindelijk in geslaagd was, dicht

bij deze t© isomen-

Nog wist zij niet eens, dat juist in deze
boot da uitverkorene haars harten was

opgenomen, maar ten aanschouwe van
den dood was de levenslust opnieuw in
haar ontwaakt; met smeekend gebaar
hiel zij| de handen omhoog en bad nogmaals, dat men haar niet meedoogenloos
aan het verwoestend gewold der golven
zoude prijsgeven.
Ternauwernood trol hot geluid harer
stem het oor van Buller, of hij sprong
als geëleetriseerd op en boog zich over
den rand der boot tot de zwemmende

and rtmen
vast te k*»«ipen, even neer.
en k verrfiZenboot
Mijn vrouw, riep hij, mijn dierbare
de riemen der matrozen
o_ Vielen .C
de
gij zijt gered, grijp mijn handen,
half
vrouw,
verkleumde
handen
£ °n_:eiii JL-Sen neer.
j^n
ik trek u in de boot.
\fan
Toen do andere passagiers Buller's
deze 00k dan nog niet het
C,ei stenigj?Unt
wilden
bemerkten, ontstond onder
loslaten,
dan
voornemen
en
W*
zii
op het hooïd hen een luid morren.
nen Ustfeloo. 00r een sl»g
Wij zijn verloren, riep een oude, gedPng?'»flakt en Bfcom verdwe*-__ ?"
zeebonk, wanneer
maar een
bQ
V»

r

uitstrekte, om zich aan

ven ? külen vloed, welks golven
l[ikon sloten.
«*»_** °ok »ftUne
OL' dezen gruwel
moet men
9r n^ootd vZr?
lw

hebben;
llib^oest*? verontschuldiging
dit bii soortSeSrt^teote
S men^ hen zo° vaak het geval is,
Nrri
ten offer gebracht
J-o* 0, om 6nlevons
redden.
,te
ledere opwel1^ ffieS werd gevaarlijk,
JtOn 6|?
hier
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veiligheid te brengen.
m Baller zich bevond.
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bovenmenschelijke
°Pvarenden een aan-

het zinkend vaartuig
Weed " t<_Ta
"oea YQtUel
plotseling
zich
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baarde
ook
passagier den last, welken de boot te
torseben heeft, vermeerdert
Neen, zij moet weg, lieten zich tal
stoot haar
van stemmen vernemen,

—
anderen!

terug

—

doot met haar zooals met de

Buller wrong de handen en staarde met

blikken in den kring rond.
Dij den Almachtigen God, bij het
bloed van Christus bezweer ik u, stamelde
zij is imhij bevend, hebt ontferming
mers mijn vrouw; moet zij voor mijn
oogen in de diepte wegzinken ?
Een oogenblik heerschte ia de boot een
dof zwijgen; niemand wilde de eerste zijn,

smeekende

—
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Van i Sept. totenmet lOSept.
zgn in den Nieuwen Rotterdamschen Waterweg binnengekomen 121 stoom- en 3 zeilschepen. Vertrokken 131 stoom- en 10 zeilschepen.
Gistermorgen om ha lf t i en we rd
op het Jaffa een 2%-jarig meisje, M. A. Beemster genaamd, door ecu dbgkar overreden. Het
kind bekwam een kwetsuur aan het linkerbeen
en werd door dr. Ribbink verbonden.
Aan de politie is opsporing verzocht van een 16-jarigen jongen, D. G. De
Werk genaamd, die de ouderlijke woning aan
de Alettastraat 9 ontloopen is.
Hetss. „Werkendam" der ll ollandAmerika-lgn vertrok Zaterdag 3 September
van New-York naar Rotterdam, via Boulognesur-Mer met 38 kajuitspassagiers.

zich scharenom den troon.omHaar die hoogverheven laak te verlichten, uit de liefde en trouw
der natie zal de Koningin de noodige kracht
putten om den Woei van het hooge, reine vaderland te doen toenemen. God schenke Haar een
lange, gelukkige en vredelievende règeering."
De dischgenooten, ongeveer een 150-tal, stemden door een krachtig driewerf „hoerah!"
hiermee in.
Nog verscheidene toasten werden daarop
gehouden; luitenant Van Alphen wijdde een
dronk aan den kapitein-commandant, die nu
al 21 jaren zijn beste krachten aan het welzijn van het korps besteedt, en vervolgens
bracht men toasten uit op de Koningin-Moeder, waarop de aanwezigen staande het „Wien
Neerlandsch Bloed" zongen, op de officieren
van het korps, op het muziekkorps en op den
kapelmeester Westerbach, terwijl ook nog
Hedenmiddag om halftwee viel aan de nagedachtenis van kapitein Lamers
een beschonken man in de Leuvehaven, waareenige gevoelvolle woorden gewijd werden.
uit hij door twee schippers met een roeiboot
Zaterdagavond trof de rivierpogered werd. Op het politiebureau in de Paulitie op de Willemskade twee jongens aan,
wensteeg liet men zijn kleederen drogen.
die de ouderlijke woning resp. Slaakkade 21
Gistermiddag sloeg op denßergHofdijk 46 ontloopen waren.
en
weg een hittekar om zoodat de twee personen,
zaten,
op
Zaterdagmiddag
redden twee
die er in
straat vielen. Daar zij bei- politieagenten
den eenige verwondingen hadden bekomen
met behulp van een roeiboot
werden zij in een bierhuis aldaar door een den 38-jarigen matroos A. H. Ralfs, van het
s.s. „Kingsland", liggende in de Binnenhaven,
politieagent verbonden.
die aan de Leuvehaven te water was geraakt.
Heden herdacht de heer A. L. Eenigen
tijd later werd door burgers uit de
Van de Ven den dag waarop hij vóór 25 jaren Blaak gered de 23-jarige stoker Charles Perin functie trad als baas van de fabrieksafcifal, van hetzelfde stoomschip.
afdeeling van de scheepsbouwwerf en machiGistermiddag om 3 uur geraakte
nefabriek „de Industrie" van den heer P. Smit
13-jarige Petrus Boulets, wonende Croosde
Jr., aan den Varkenoordschenweg. Van zijn patroon mocht hg. als blijk van waardeering wijkscheweg 156aaan de Veerkade te water.
een gouden horloge met dito ketting ontvanDe jongen klom achter in een roeiboot, en
wist zich zoodoende te redden.
gen, terwijl hem van de züde van het personeel en de werklieden ouder meer een baroHet programma van de orgelbemeter en een klok werden aangeboden. Talspeling
op Vrijdag 16 September IS9B, des
rijke gelukwenschen had hü in ontvangst te namiddags
ten 2i/_ ure, in de Groote Kerk te
nemen.
Rotterdam, door den organist den heer H. De
Zaterdagavond viel de werkman Vries, luidt als volgt:
H. B. S., in de Coolschestraat van zijn ladder
1. Praeludium en Fuga (C-dur) Joh. Seb. Bach.
R. Schumann.
en brak het linkerdijbeen. Hij werd per bran2. Traumerei
.A. Guilmant.
card naar het Ziekenhuis gebracht.
3. Sonate (op verzoek)
a. Introduction-Allegro.
.; Gisteravond wil^ en twee schilb. Pastorale (Andante quasi Allegretto).
dersknechts zich toegang verschaffen tot het
c. Finale (Allegro Assai).
bierhuis in het Hang 88. Daar er niemand 4. Allegretto
Lefebure-Wely.
(op verzoek),
thuis was sneden zij uit baldadigheid met 5. Fiuale.
hun diamant in de groote spiegelruit, zoodat
De heer P. Loo ij e tejKatendrecht
deze totaal bedorven is. Een agent van politie,
bij den gemeenteraad een adres ingeheeft
woning
gedie van uit het venster zijner
dit
zien had, riep de hulp van een kameraad in diend tot ondersteuning van het adres des
en bracht beiden naar het bureau in de heeren D. Veldhuizen, betreflende het bouwen
van arbeiderswoningen in den polder VarkensPauwensteeg.
oord. De heer Looije is een der onderteekeZaterdagmiddag-viel de 61-jari- naars van het adres, waarin den gemeenteJohannis Van Kijft, wonende Hartmansraad eenige vormen van schadeloosstelling
',-iat 25, van "boord van bet ss. „15eaguH" m de 'aan huurders van grond, die tengevolge Van
Maas. Hij werd gered door den 25- jarigen het graven der Nieuwe Maashaven zoudon
bootwerker Jan Vetter, wonende Vredenoordmoeten verhuizen, aan de baud worden gedaan.
kade, die hem nasprong en behouden aan
Een 6-jarig jongentje, Groenenboord wist te brengen.
boom genaamd, viel gistermiddag om halfzes
In het Ziekenhuis word gisterin de ouderlijke woning aau de Noordmolenmiddag om 4 uur opgenomen de 6-jarige Piedwarsstraat van de trap eu bekwam daarbij
ter Maasland, wonende Zwaanshals 67, die in een ernstige wond aan het voorhoofd. Een
die straat van een hek was gevallen en den onmiddellijk te hulp geroepen dokter verbond
linkerarm had gebroken.
de kwetsuur.
Vanmorgen viel de 61-jarige vrouw
Op den Hofdijk werd vanmorgen
D.d.W. van de trap in hare woning aan de om kwart over negenen de 13-jarige Willem
Gaffelstraat en brak het linkerbeen. Buren Van der Ven, wonende aan de Benthemstraat,
brachten haar naar boven, en riepen heelkundoor een hond in het rechterbeen gebeten.
dige hulp voor haar in,
De wond werd door een apotheker uitgebrand.
Bij den wedstrijd voor handboogIn zijn woning aan de Leeuweneen
Zaterdagnacht
is
overleden,
schutterg
straat
man
en gehouden te Sandpoort op Zondag
die eenigo dagen te voren in die straat door
11 Septr. werd de eerste bauierpnjs betwee mannen ernstig mishandeld werd en
haald door de Kon. Haudboogscliulterg „De
daarbij een zware verwonding aan het hoofd Batavieren," gevestigd alhier iv deu tuin van
bekwam.
Café Hollandia aan den Croosw. _nngel door
volgend zestal schutters:
het
Gisteren werd door de ledenvan
H.
W. Stem, A. Ameliug, D. M. Guddee, J.
korps
Koninklijke
het
Scherpschutters, op uit* Koezemans,
J. Lans en P. Van Geinert De
noodiging van den kapitein-commandant H.J.J.
zeer fraaie en in verband niet de kroning
Bos en de officieren een kameraadschappelijmedaille is aangeboden door
ke maaltijd gehouden in het gebouw Tivoli toepasselijke
van Sandpoort.
aan den Coolsingol. De kapitein-commandant vrouwe Wüste
Zaterdagpresident van de tafel, bracht na het eerste
Diefstalkroniek.
de
S.S.
sleeper
van
een partij
op
onze geëerbiedigde avond stal een
gerecht een toast uit
Koningin, waarbij bij in van vaderlandsliefde zink en koper uit een loods op het terrein
tintelende woorden wees op de moeielijke .van het Maasstatiou, voor hij echter mei zijn
buit het terrein had kunnen verlaten, werd
taak, die Hare Majesteit als Koningin te verhij door de politie aaugehouden.
vullen heeft.,, Als eén man
zei spreker
en
de
liefde
Een winkelierster aan de Tuindersstraat
natie met
onbevlekte trouw
moet

kwam Zaterdag tot de ontdekking dat in haar
winkel de lade was gelicht en daaruit een
bedrag van ongeveer f 2was ontvreemd,
Een groentenvrouw, wonende in de Schavensteeg 14, kreeg Zaterdagavond terwijl zij met
haar wagen op den Goudschenweg stond, twist
met een concurrente en hiervan maakten twee
onbekend gebleven jongens gebruik, om er
met haar wagen met groenten van door
te
gaan. Later vond men den wagen in de buurt
van den Goudschenweg terug, maar de groente
was verdwenen.
De prijzen op de Groota Markt
waren heden al volgt: prij per bos 3 et.. selderij per bos 2 et, zuring per mandje 15 et.
kropsalade p. krop 2 „ et., spinazieper mandje
aO et., postelein per mandje 55 et., peentjes per
bos 3 a 4 et., gele komkommers per stak 8 et,
groene komkommers per stuk 3 et.. bloemkool
per stuk 10 et., snijboonen per 100 30 et..
prmsesseboonen per 100 10 et, roode-kool
per stuk 9 et, savoye-kool per stuk 9 et,
andijvie per stronk 2 et, nieuwe aardappelen
(ronde) per ij, mud f2.—, dito (muizen) per
half mud f—, doperwten per pond - et,
tuinboonen per 100
et, capucijners per
pond
et, meloenen perstuk 50 a 90 et, witte
uitjes per pond 15 et, kroten per bos 4 et.,
groenekool per stuk 5 et, rammenas per bos
J et, waterkers per bos
et, tomaten per
pond 25 et, druiven p. pond 40 a 50 et,Fransche
selderij per bos f 1.50, ajuin per kilo 6 et,
chalotten per kilo 12et, augurken per mandje
'& et, aalbessen per mandje
f—, perziken
per stuk 5 k 12 et, krombekken p. mand —et
Aangevoerd op heden aan de
vischmarkt alhier 57 manden 2 kisten van
Pernis, Maassluis en Nieuwediep. De prijzen
waren voor schelvisch 5 tot 9 et, vleet f 1.18
middelsoort tong 43 et klein 18 et alles per
stuk ; spiering f 3,60 tot f 3,90, stortschol
f 2,30 tot f3, schar f 3,30 alles per mand;
gerookte pieterman f 1.70 tot f 2.50 per 200
stuks; gedroogde schar: groot 30 tot 38 et,
middelsoort 17.et, klein 6 et. alles per bos.
Aanvoer klein.
Heden waren te Kralingsche Veer ter markt
aangevoerd 36 zomerzalmen, prijs f 1,10 a f 1,60
p. 1/2 Ko.. 10 St. Jacobzalmen, pr. f I,loaf 1,40
P- lk Ko.
Heden waren ter markt te Ammerstol aangevoerd: 1 Zoinerzalm, weg. 10i/_ Ko., prijs
i l.zo, en 5 St Jacobzalmen,
weg. 3 tot 6 ife
Ko., prijs f 1.20 a f 1.30.

men, zooveel ik daartoe bij machte ben.
Maakt dus ruimte, opdat aan de kwel-

tochtelijke verrukking de oogen hemelwaarts gericht. ZU zullen u met dooden,
wat
mijn acSoone, goddelijke vrouw,
te komen
ik
draalt gij in mijn armen wil
u aan mijn
ik
moet u bezitten
het is Poseidon (de god
hart drukken
die
u mij ontrooven wit
zelf,
zee)
der
Huiveringwekkend gilde de stem van
den waanzinnige over de onmetelijke
huiwatervlakte. Alle schipbreukelingen
verden, niemand waagde de hand aan
Robin ie leggen, hoewel zijn onrust* »e
bewegingen de veiligheid der boot telkens
in gevaar brachten.
—Helpt.of ik zink, riep Melaule. Men
zaa
dat zij zich nog hoogstens een minuut
kon vasthouden, want een doodeliike
verstijving verlamwle haar ledematen.
Dan
Robm's lippen slaakten een mergaoorunngenden gil; alvorens het nog
iemand verhinderen kon, had hij zich
over den rand der boot geworpen ca
verzonk terstond in de hoogopborrelende
golven, welke het vaartuig omspoelden.
Klaarblijkelijk had hem de waanzinnige
illusie bevangen, dat hij dB uit het water
opduikende vrouw ter hulp moest komen;
hij verkporde immers in den waan, dat
het de lady was, die hij uit het gevaar,
waarin zij zweefde, wilde redden.
Nog éénmaal dook Kobin uit den vloed
op; "men zag hem als een wanhopige
te"-en do woeste golven worstelen; m«t
akelige trekken staarde hij Melanie aan
en werkte zich zwemmend door eenige
krachtige slagen in haar nabijheid.
Nog was hij slechts eenige slagen van
haar verwijderd, toen over zijn vale,
blauwachtige lippen een onverstaanbaar
woord kwam, waarschijnlijk een uitbarsting van zijn hartstocht, en plotseling
greep hem een hooge, met schuim gekroonde golf en droeg hemjver weg van da
boot, weg van het voorwerp zijner Illusie,
van zijn ziekelijke begeerte. (Wordt v\*e^

.

.

.
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die het doodvonnis over haar i^tsprak.
Gelijk recht voor allen, riep eindelijk
de matroos, die het oppergezag in de
boot scheen waar te nemen, hebben wij
niet honderden ten doode gedoemd,
waarom zouden wij hier anders handelen?
Neen, neen, geeft een riem hier, ik wil
aan haar foltering een einde maken.
Tien rappe handen boden hem denriem
en middeierwijl hij dezen met somberen
ernst in ontvangst nam, zeide hij:
God is mijn getuige, hoe zwaar het
mij valt, mijn plicht te vervullen, maar
wij moeten aan eigen lijfsbehoud denken,
wij moeten voor iedere opwelling vaa
medelijden ons hart sluiten.
Langzaam beurde hij den riem op ; Melanie staarde ïn ontzettenden doodsangst
tot hem, Buller echter maakte aanstalten
op hem toe te springen en hem het gevaarlijk moordtuig te ontrukken, zoodra
hij er den genadeslag mee wilde toebrengen.
, ,
Gij wilt een moord begaan, zeide hij
roet bevende stem. want niets anders is
het, wanneer gij thans mijn vrouw doodt;
bedenk toch, God zelf heelt haar kracht
verleend, onze boot te volgen ca thans,
nu zij ons bereikt heeft en wij slechts de
armen behoeven uit te strekken, om haar
thans wilt
op te nemen en te redden
gij zoo onbarmhartig z4« ca haar in de
golven terugstooten.
Moeten wij allen te gronde gaan
ter wille van die eene? antwoordde de
oude matroos weerbarstig, ziedaar, werp
uw blikken op de „Cirnbria", daar gaan
in dit oogenblik wakkere mannen ten
onder, die het in hun macht hadden, zich
eerst to redden; maar zij hebben het
versmaad, omdat zij het hun plicht
achtten, het eerst de nun toevertrouwde
levens in veiligheid te brengen. Welnu,
en mijn plicht is het, hen, die in deze
boot een onderkomen vonden, te bescher-
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lingen uwer vrouw spoedig een einde
kome.
Hij zwaaide den riem boven zijn hoofd
en wilde den doodelijken slag toebrengen.
Werktuigelijk en gehoor gevend aan een
zeker instinct, bedekte Melaniehaar hoofd
met de eene hand en klampte zich nog
slechts met de andere aan den bootswand
vast. De wanhoop bezielde Buller, want
hij zag in, dat zijn tegenstand hem niets
baten zou, maar hij bad onherroepelijk:
besloten, het lot van Melanie te deelen en
zich, zoodra do doodelijlic slag haar geliefd hoofd getroffen had, door een koenen sprong in zee den dood to geven.
Maar te? elfder uro zou hom van een
hij ze
zijde hulp genaken, van welke
had.
verwacht
zeker het allerminstbegin van het hartReeds sedert het
verscheurend, tooneel had Robin met wijd
opengespalkfcé oogen op denogschoone,
iö_o-e vrouw gestaard, diezich
slechts
laatste wegstervende kracht aan
mei'de
de reddingsboot vasthield.
Weer beheerschte den waanzinnige het
idée-lixe, in Melanie de lady voor zich te
zien en met woede had hij de maatregelen gadegeslagen, die men tot haar verder! nam.
In hetzelfde oogenblik, waarin de matroos den riem op het hoofd der on<wlukkige wilde doen neerkomen, vatte
Robin het houten gevaarte van achteren
aan en klemde zich met geheel de zwaarte
van zijn lichaam daaraan vast.
De oude matroos verloor het evenwicht,
hij stortte achterover, do boot geraakte
aan het wankelen en van do passagiers
maakte zich een vroeselijke angst meester, dat hun rank vaartuig bij den hoogen
golfslag zou kantelen.
Neon, ge zult leven, riep Robin en
tond recht overeind inde boot, in har tf-
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Tijdingzaal.
Onze

Wanneer ons niet uitdrukkelijk was verzocht geen naam te noemen, dan hadden wg
gaarne melding gemaakt van den inzender der
beide medailles, dip wij heden in de expositie
brengen.
Het zeer bijzondere geval heeft zich voorgedaan dat, waar bg de herdenking van het
25-jarig huwelijk van Koning Willem 111, do
vader de sehool-medaille mocht ontvangen,
nu de dochter daarmede werd vereerd. De medaille die de Koning schonk, is veel grooter,
maar toen kreeg iedere schoolslechts twee stuks
om te geven aan de kuapsten, nu kretg iedere
school 12 medailles. Het is ook niet de bedoeling hier geweest om een stuk van waarde
aan de kinderen in handen te geven, veel
meer de erkenning dat zij zeer hoog aangeschreven staan in de achting van hunne onderwijzers.

CORRESPONDENTIE.

—

J. P. 8., alhier. De Minister van Watorstaat, Handel enz. houdt audiëntie des Dinsdags en wel aanvangende te li/j uur. Gij
hebt u dus voor dieu tgd in uw gewoon Zondagschpak naar zijn ministerie te begeven en
daar mede te deelen dat gij den minister
wenscht te spreken. Gij zult daar moetan teekeven uw naam en wordt toegelaten tot Zijne
Excellentie.
J. alhier. Bepaald is dat de hofrouw
voor H. M. de keizerin van Oostenrijk zal
worden aangenomen, aanvangende op 21 September, zoo behoeft gij niet bevreesd te zijn,
dat enkele festiviteiten als de illuminatie eu
het vuurwerk te Schoveningen niet doorgaan
ten minste niet om reden vau hofrouw. Ook
de revue op de Renkummer iieide kan doorgaan, want zoo eene wapenschouwing wordt
beschouwd als dieast, niet als een feest

—
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Binnenland.
12 September.
Do eerste luitenant H. J. Terpstra, van
het Ode regiment infanterie is op nou-activiteit gesteld.
— Oe kolonel op non-activiteit L. De Vlamin-', van het wapen der infanterie, is met
ingang van 1 November a.s. op pensioen gesteld (f2100).
Tot voorzitter van de Eerste Kamer, gedurende de zitting die zal aanvangen op den
derden Dinsdag in September is benoemd mr.
A. Van Naainen van Eenmes, lid van die
Kamer.
Herbenoemd zijn met ingang van 10 September, tot burgemeester van Puttershoek de
beer ti. A. Van Driel, secretaris dier gemeente ;
met. ingang van 15 September, tot burgemeester van Vianen de beer J. 11. J. Alers; met
ingang van 2-2 September tot burgemeester
van Hey- en Boeieop de heer J. Pot, secretaris
dier gemeente.
Uitslag van het 2de admissie-examen der
rijks hoogere burgerschool te Gouda.
Toegelaten tot de le klasse: P. De Bruijne,
P. Klapwijk en A. S. Van Wijnbergen.
Tot de ue werden toegelaten: J. M. Erdmanu, W. G. F. Van Heijningen en W. A.H.
Harst.
De beer B. Van der Graaff, onderwijzer
aan de Christelijke school te Nijkerk. is in
gelijke betrekking benoemd aan een Christelijke school te Vlaardingen (hoofd de heer
S. Van Kampen) en heeft deze benoeming aangenomen.
— Ned. Herv. Kerk. Beroepen : Naar Jutfaas ds. P. Bokma te Gorinchem. — Naar
Amersfoort ds. I. S. Meerburg te 's Graveland.
Naar Dubbeldam (toez.) ds. A. De Visser te
Herwijnen. NaarWestterschelling ds. G. Vossers te Sellinge.
Bedankt: Voor Streefkerk ds. T. Lekkerkerker le Hagestein.
Voor Klundert ds. Van
der Shiys te Monster.
Aangenomen : Naar llempens en Teems door
ds. M. <;. J. Wanroog té Markeloo, Naarßozenburg door ds. W. 11.11. Dijkman te Breskens.
Gerei. Kerken. Beroepen : Naar Oosterland
(Zeel.) ds. A. Voogel te Gouda.
Bedankt: Voor Montfoort en Linschoteu ds.
R. Brouwer te lthoon.

—
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Het volgende ongelooflijke verhaal vinden wij in de P c t i t Bleu.
„Volgens een te Berlijn uit Leer (Oost-Friesland) ontvangen telegram is ongeveer veertien dagen geleden door anarchisten een aanslag gepleegd op het leven vau Koningin
Wilhelmina. H. AL begaf zich van het slot te
Soestdijk naar het spoorwegstation te Baarn,
toen plotseling een man van achter een boom
te voorschijn trad en een revolverschot op
het koninklijk rijtuig loste. De jongeKoningin
werd niet gelroffeu maar één van Hare hofdames werd aan de wang gewond. De dader
werd gearresteerd.
„Dit verhaal wordt als volkomen waar opgediseht en meu moet het voorgevallene, volgens het telegram, zorgvuldig geheim gehouden hebben, om niet de minste schaduw op
de Inbuldigingsfeesten te werpen."
Natuurlijk dat van dit gansche verhaal geen
woord waar is en de buitenlandsche bladen
met dit verzinsel dekroon zetten op al de dwaze
berichten, die zij omtrent ons land hun lezers
op de mouw meenen le kunnen spelden.
Te Weesp is een zoontje van den heer S.
overleden aan de gevolgen van een trap, dien
hij bij een vechtpartij tegen zijn buik kreeg.
Zondag 18 September, zal het 60 jaren
zijn, dat Lieving Hoefman werkzaam is aan
den timmermauswinkel der familie Vormert
te Schiedam.
Drie geslachten heeft Roetman in die jaren
gediend, n. 1. den tegenwoordigen patroon,
diens vader en diens grootvader.
Programma der Inhuldigingsfeesten te
Gorinchem :
Woensdag 14 September : B—9 klokkengelui;
9—lo carrillon; 11—12 koraalmuziek op den
toren; 1 uur onthulling der Wilhelmina Fontein op de Groote Markt; 2—4 en B—lo muziek op de Groote Markt.
Donderdag 15 September: I—4 uur historische, allergorische optocht, voorstellende de
afstamming van Koningin Wilhelmina, van
Willem den Zwijger en Jan den Oude; 7— 8
muziek op de Grooie Markt en op de Kalkhaven, algemeene illuminatie; 81/2 uur groot
vuurwerk op de rivier.
De vole versieringen geven reeds nu een
feestelijk voorkomen aan de stad.
Nog zullen een reeks feestelijkheden als
matinée's, café chantants, bal enz. in de feesttent der Doelen plaats hebben.
Hulde aan de politie in de hoofdstad!
Als een bewijs hoezeer de diensten door de
Amsterdamsche politie tijdensde Inbuldigingsfeesten op prijs worden gesteld, diene dat zich
reeds een paar commissies bobben gevormd
om gelden in te zamelen, teneinde deu agenten een flinke gilt te kunnen bezorgen.
Behalve do f 1000 die 11. M. de Koningin
voor de politie schonk, werd door deze commissies reeds ongeveer f 2000 ontvangen in
een paar dagen tijds.
Van J. B. alleen werd f 1000 ontvangen en
van de directie der Hollandsche Spoor f 500.
De brandweer die van 11. M. de Koningin
f 2.J0 ontving, kreeg van geinelden heer J.B.
f 500.
Begunstigd door fraai weder maakten
Zaterdag ongeveer 150 heeren en dames journaliste i
vreemden en Nederlanders een
uitstapje naar Edam en Marken. De burgemeester, de heer Calkoen, en de wethouder,
de heer W. J. Tuyn, ontvingen de gasten aan
het station Kwadijk, waar 60 rijtuigen gereed
stonden om het gezelschap naar Edam te
vofcien. Onderweg werd in de boerderij van
K. Boes eigenaar baron Van Goltstein,'t kaas
ntóben bijgewoond en daarna in Edam de tentoonstelling van het prachtigste vee van geheel
Noord-Holland bezichtigd.
In het stadhuis werd aan de bezoekers een
collation aangeboden en heette de burgemeesttr de ga.ten welkom.
Meisjes uit Edam,in nationale kleederdracht,
met de Noordhollandsche kap op, hielpen
bedienen. Tijdens den maaltijd voerden twee
fanfare-corpsen uit Edam muziek uit.
Daarna kwamen de rijtuigen weer voor, en
toog de zeer lange stoc-f naar Volendam. Ook
gingen velen per schuit derwaarts.
In het hotel „Spaander" w»*fi koffie gedronken en me:^jes jn Volcndammer kostuum
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De-i_Wnaen.
Na eenig toeven giug men scheep, op 10
botters, naar Marden. Jammer, dat ook deze
bezoekers door kinderen van allerlei leeftijd
met bedelen werden lastig gevallen. Dat euvel
schijnt den Markers aangeboren! Overigens
was loet een aardig tochtje, dat den vreemdelingen wel beviel.
— Te Vlaardingen kwam binnen hetsloepschftp „VL 31 Francisca", D. Vau Dorp Az., aan
boord hebbende het lijk van den matroos G.

Groenewegen die Maandagavond zoodanig door
een spaak getroffisn werd, dat hij na een paar
uren aan de gevolgen overleden is. Hij is 30
jaar oud, en laat een weduwe na met 2 kinderen.
Van de haringvisscherij zijn te Vlaardingen binnengekomen 5 loggers met 108 last
en 6 bommen met 16% kantjes haring.
—■ Te Gouda geraakten twee kinderen van
Broekhuizen uit de Jan Filipslaan aan den
Turfsingel te water. Een er van verkeerde
reeds in levensgevaar, toen de 12-jarige Willem Snoeijenbos erbij sprong en het geluk
had beiden te redden.
De commies-verificateur bij de belastingen Kanstein te Schiedam, wordt 1 October
verplaatst naar Amsterdam.
De verificateur Berenschot, mede te Schiedam, wordt dan verplaatst naar Rotterdam.
Met 1 October worden een 100-tal ambtenaren bij 'sRijksbelastingen in klasse of categorie bevorderd.
Voor het verhoogen en verzwaren van
den Heischendijk en het maken van een bazaltglooiing, waarvan de aanbesteding te Roon
plaats had, is het laagst ingeschreven door
den heer C. Boelhouwer te Giesendam, voor
f 10.621.
Een zeer droevig ongeluk is te Wolfsberg gebeurd. Eenige knapen speelden rooverlje en hingen daarbij pen der hunnen „voor
de grap" aan een tuinhek op. In den ijver
van het spel vergaten zij echter hun kameraad
en toen men naar hem omzag was hij inderdaad dood.
In het Volkshuis te Schiedam zal Zaterdag en Zondag 1 en 2 October een tentoonstelling worden gehouden van kunstsmeedwerk, welwillend afgestaan door de firma G.
J. Vincent Sc Co., aldaar.
Een spontane uiting van den Oranjelievenden Scheveninger Simon Groen, winkelier
in de Keizerstraat.
Op Oranjepapier licht hij zijn avondverlichting toe als volgt:
Ik illumineer met vijf;
Twee voor de KoninginTwee voor de Regentes
en Een voor m'n wijf.
Op de Woensdag gehouden Cour ten Hove
werd door de Anti-revolutiounaire Propagandaclub „Keuchenius" aan H. M. de Koningin het
volgend verzoekschrift overhandigd:
Majesteit!
Op dit voor het Nederlandsche volk zulk een
gewichtig tijdstip ter gelegenheid van eene
heuglijke gebeurtenis voor de gansche natie
biedt de Anti-revolutionuaire Propaganda club
„Keuchenius", goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 Dec. 1894% Uwe Majesteit hare eerbiedige hulde aan. Wij bidden dat God U
lang moge sparen, Uwer Majesteits regeering
krone met de keur Zijner zegeningen en Uwe
Majesteit tot een rtjken Zegen stelle voorland
en volk. Uwer Majesteits trouwe onderdanen
naderen eerbiedig met eene bede tot Uw troon.
Zij doen dat, omdat Uw Doorluchtige voorzaten altoos de bede van de kleine luyden
gehoor hebben geschonken, in de afwachting
dat Uwe Majesteit in liefde voor de kleine
luyden in den lande bij den Grooten Zwijger
niet zult achterstaan.
Voor ruim twee I jaren geleden werden de
drie gebroeders Hogerhuis door derechtbank
te Leeuwarden respectievelijk veroordeeld tot
6, 11 en 12 jaren gevangenisstraf. Vele getrouwe onderdanen van Uwe Majesteit meenen
dat bier eene rechterlijke dwaling heeft plaats
gehad.
Bijna alle Nederlanders, waaronder zeer vele rechtsgeleerden, beweren dat dit vonnis op
zeer zwakke gronden berust.
Wij vragen Uwe Majesteit eerbiedig van
Uw Recht van Gratie gebruik te maken, opdat de drie mannen, op wier zedelijk leven
vroeger niets is aangemerkt, hunne zeventigjarige moeder worden wedergegeven. De onrust in dit twijfelachtige geval zou daardoor
worden weggenomen. Al Uwer Majesteits
trouwe onderdanen zullen U dankbaar zegenen, terwijl de vijanden Uwer kroon zullen
beschaamd worden.
Het is onze wensch, dat God de Heere Uwe
Majesteit leiden en behoeden zal op al Uwer
Majesteits wegen.
Dat Uwe Majesteit leve!

—
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— Zondagmorgen omstreeks 3 uur bespeurden

de nachtwakers A. Erkelens en W. Van Weine,
dat er brand was in de steenplaats van den
heer C. Verhoeve te Alblasserdam, waar een
schuur met turf stond, die totaal werd in de
asch gelegd. Oorzaak onbekend; assurantie
dekt de schade.

—

Vrouwenkiesrecht!
In een adres, door de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht ter audiëntie aan.H. M. de
Koningin overhandigd, spreekt de Vereeniging
de hoop uit, dat de wijze, waarop Hare Majesteit Haar hooge plaats aan het hoofd der natie
zal bekleeden, het bewijs zal leveren van den
veredelenden invloed, die uitgaan kan van de
vrouw.
De Koningin wordt voorts verzocht Haar
invloed te willen aanwenden bij Hare raadslieden om hun aandacht te vestigen op de
ondergeschikte positie, die de vrouw inneemt
in den Nederlandschen Staat en dat H. M.
zich zal doen voorlichten omtrent de bezwaren, die de vrouw heeft tegen de bestaande
maatschappelijke orde en Staatsinrichting,
welke bezwaren, volgens adressanten, hun
grond vinden in haar gemis aan politieken
invloed.
„Als onder Uwer Majesteits Regeering Nederland de andere Europeesche rijken voorging in erkenning der vrouw als mondig
Staatsburger, dan voorzeker zou Uwe Regeering gezegend zijn!"

—

De aannemer B. A. Kentie te Woudrichem, die Vrijdag bij de in afbraak zijnde
schuur van den heer D. Den Dekker te Nieuwendijk, door een vallend kapgebint werd getroffen,
waarvan een vreeselijke verwonding aan 't
achterhoofd 't gevolg was, is gisternacht

overleden.
De echtgenoote van den heer M. v. Gooi te
Woudrichein, werd onder het lezen van een
telegram, betreffende het ongeluk den heer
Kentie overkomen, zoo door schrik en onsteltenis aangegrepen, dat zij het bewustzijn verloor en, na in dien toestand een dag verkeerd
te hebben, stierf.
De totale opbrengst der Unie-collecte bedraagt dit jaar voor Delft f 584,96.
Te Maassluis kwamen binnen van de
haringvisscherij „Margaretha Christina" W.
Kapleyn met 308 ton, „Getrouwheid" J. De
Niet met 336 ton, „Hollands Roem" D. v.
Gelderen met 322 ton, „de Hoop" G. De Haas
met 322 ton, „Johannes" P. Vis met 294 ton
en verlies vau de halve vleet, „Anna Jobanna"
P. Groen met 308 ton, „Morgenster" H. Braad
met 280 ton, „Hopende Visscher" Joh. Voogd
met 308 ton, Sch 262 „Noordzeevisscherij" D,
Roeleveld met 329 ton, Sch 236 „Catharina
Maria" J. v. d. Harst met 300 ton, pekelen 36 ton sleurharing. „Maria Adriana" J. v.
d. Hoeven met 322 ton, „Nijverheid" W. Punt

—
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met 322 ton, „Jacoba Maria" M. Van Dijk met
322 ton haring.
Hare Majesteiten de Koninginnen woonden Zondagvoormiddag de godsdienstoefening
bij in de Kloosterkerk te *s; Gravenhage.
De voorganger, ds. Vermeer, hield een indrukwekkende rede, waarbij hij Gods hulp
inriep over Nederland en Oranje. In zijn dankgebed smeekte hij |s Hemels zegen af over
Koningin Wilhelmina, opdat Zij voor Hare
taak gesterkt en gesteund moge zijn, en over
Hare Moeder en het Nederlandsche Volk.
Op het eiland IJselmonde is een begin
gemaakt met hetrooien van Spuische jammen.
Zoowel qualiteit als quantiteit geeft reden
tot tevredenheid. Voor f 3 a f 3,25 per H. L.
gaan zij graag van de hand.
Aan een particulier schrijven uit Friesland wordt het volgende ontleend:
„De geestdrift in Friesland is niet te beschrijven. Gorredijk het , brandpunt van het
'socialisme heeft éen feest gevierd zooals bij
menschenheugenis daar niet heeft plaats gehad.
„In een gebouw der socialisten waar ik
voorbijging, zag ik meer personen met oranje
op de borst dan zonder.
„Overal is het Oranje Boven.
„Onze veelgeliefde Koningin heeft ook hier
aller harten veroverd en blgkt de vrede- en
liefdebode in kringen waar men dit waarlijk
allerminst verwacht had.
„Des te gelukkiger, ook voor de wederopheffing en de verdere ontwikkeling van het
eenmaal zoo rijke en welvarende Friesland,
dat slechts eendracht, zelfbewustzijn en ondernemingsgeest behoeft, jóm weldra zijn oude
plaats in de rij onzer provinciën te hernemen".
Aan den met ingang 1 October a. s., op
zijn verzoek, eervol ontslagen keurder van
projectielen bij de constructie-werkplaatsen
te Delft, L. Sanders, is pensioen verleend
f534.
De tegenwoordige zitting van de StatenGeneraal zal worden gesloten op Zaterdag 17
September a. s. des namiddags te 3 uren.
Te Pernis. is binnengekomen de sloep
„Willem Cornelis", schipper E. Meiboom, met
50 ton zoutevisch.
De lichtstoet!
De lichtstoet van Zaterdagavond, waarvan
de Amsterdammers zich nogal wat voorstelden, is jammerlijk mislukt. Het opstellen
reeds ging zoo langzaam, dat de illumineerglaasjes, die langs de lijnen der landauers
van de commissie-leden waren ontstoken, bijna
al uitgebrand waren, vóór de stoet zich in
beweging stelde! Niet te 7 uur maar te halfnegen ging de stoet op weg!
Uit de verte gezien maakte hij geen slechten indruk, maar dichtbij viel hij bijzonder
tegen. De „verlichte" rijtuigen in het duister, de transparanten van niet al te beste
soort, de katoenen vlaggen aan ruw geschilderde vierkante latten gespijkerd en zelfs de
praalwagens die zeker uit een ietwat schrale
beurs moesten worden bekostigd, verhoogden
het effect niet. Het heen- en weerloopen van
de toortsdragers wier fakkels waren uitgebrand, was hinderlijk.
En dan bleek al dadelijk in de Middellaan
dat de commissie niet voldoende rekening had
gehouden met Amsterdamsche straten en
grachten, er was blijkbaar volstrekt niet gepast en gemeten.
Daar raakte de top van den wagen met de
nymfen in de takken der boomen verward,
zoodat een groot deel moest afgebroken worden en het een wonder mag heeten dat de
electrische leiding geen brand veroorzaakte.
Eindelijk na een kwartier oponthoud ging
het verder. Het ging goed tot de St. Anthonie-sluis; toen bezweek het onderstel van denzelfden zegewagen, doordat een der wielen in
de rails geraakte. De nymfen moesten er afgetild worden, het electrische licht ging uit.
Gelukkig rolde de wagen niet geheel op zij.
Men poogde het onderstuk te repareeren, doch
de boel was beneden zoo vermolmd, dat er geen
denken aan was en men eindelijk het gevaarte
maar op zijde sjorde en het verdere deel van
den stoet kon doortrekken.
In de St. Anthonie-Breestraat weer mikmak.
De derde zegewagen was een schipi, maar de
mast was al weer __iet__berekend op de versieringen. Onder het rijden rukte die mast
een groot deel der versieringen af, die over
de straat hingen en begon zelfs angstwekkend
scheef te staan, zoodat men op de Nieuwmarkt
alle vlaggen en tropeeen er wijselijk afrukte.
De Amsterdammers waren nogal goedlachs
en vroolijk na al die feestdagen, maar was
dit in de feestweek zelve gebeurd, dan is het
de vraag of ze alles voor zoete koek hadden
opgenomen.
In een buitengewone vergadering herdacht gisteren de afdeeling Gouda van den N.
R. K. Volksbond hef groote feest van den dag,
de Inhuldiging onzer Koningin. Als spreker
Kropman, hoofd
trad daarbg °P de neer
der R. K. Parochiale school aldaar, die met
een schoone boeiende rede het beteekenisvolle
feit schetste en daarbij deed uilkomen hoe de
R. K. werkman alles voor zijn Vorstin veil
heeft.
Het tooneel in de zaal „Kunstmin" was bij
deze gelegenheidfraai gedecoreerd, waarbij de
busten van H. M. de Koningin, H. M. de
Koningin«oeder en paus Leo XIII zeer fraai
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uitkwamen.
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Heden viert men het Koninginnefeest te
Vierpolders. Men heeft op het dorp en de
omgeving 8 eerepoorten opgericht. Een 30-tal
ruiters vormen een eerewacht voor den
optocht der schoolkinderen, die in een 20-tal
versierde wagens een rijtoer maken door de
environs en ook Den Brïel zullen bezoeken.
Het muziekgezelschap „Harmonie", directeur
de heer Wilh. Borstlap van Brielle, helpt het
feest opluisteren.
Aan de feestvierende Amsterdammers
was dezer dagen verzocht na elf uur op den
Dam geen rumoer meer te maken, ten einde
de zoo noodige nachtrust van H. M. de
Koningin niet te verstoren.
Een paar opgewonden Oranjektenten komen
des nachts, de feestliederen galmende, deKalverstaat uit. Een voorbijganger herinnert hen
aan het verzoek der Koningin.
Wat doen onze feestvrienden ? Onmiddellijk
trekken hun bottines uit.
zwijgen zij en
den Dam te zijn
stil-sluipend
En na aldus
overgetrokken, herstellen zij hun toilet aan de
overzijde, heffen een nieuw volkslied aan en
gaan verder in de oude stemming.
De woning van den Oostenrijkschen gezant graaf Ocolicsanye in het Lange Voorhout
te's Gravenhage, was gisteren ten teeken van
rouw over het ontzettende sterfgeval in het
Habsburgéche Huis gesloten, De vlaggen der
Monarchie, die den driekleurtooi van deze
schoone wijk afwisselden, wapperen niet meer
volstoks, maar zijn halverwege uitgestoken, en
de prachtige versiering van de woning is weggenomen.
Ook IJselmonde heeft, gelijk wij met een
enkel woord reeds mededeelden, Donderdag
8 Sept. op waardige wijze feest gevierd.
De dag begon met klokgelui en koraal muziek
door het Fanfare-corps der Chr. Jong. Vereeniging „Timotheus". Daarna werd door 600
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leerlingen der 3 scholen een zanguitvoering
gegeven in de open lucht, waarna een wandeling door het dorp gemaakt werd. In de
scholen werden de kinderen rijkelijk onthaald
en begiftigd met een kroningsbeker en de
Gedenkplaat van Bredée, terwijl tevens door
den burgemeester vanwege H. M. de Koningin
12 medailles uitgereikt werden aan de beste
leerlingen. En toen moest men zich haasten
om den optocht te gaan zien, die aller verwachting ver overtrof. Verschillende corporaties waren met haar vaandels vertegenwoordigd, o. a. 2 jongelings-vereenigingen en
3 werkliedenvereenigingen.
Met een aardig vuurwerk werd de dag besloten. Evenals elders, werd ook hier geen
wanklank vernomen; niets dan algemeene
tevredenheid. Er was een algemeene verbroedering van allerlei richting en stand.
In Meersen (Limburg) oefent een bedelaar zijn bedrijf op een fiets uit. Een goede
manier, om op een enkelen dag een heele
streek te bereizen!
In Zeeland worden de kooien zoo geweldig door de rupsen geteisterd, dat er van vele
weinig meer overblijft dan de bladnerven. Hier
en daar ziet men een veld, dat veel heeft van
een bosch in den winter.
Het was Zaterdagavond een en al vroolijkheid te Scheveningen. De Hagenaars kwamen in. het visschersdorp feestvieren, maar,
als contra-beleefdheid, gingen de Scheveningsche mannen en vrouwen naar Den Haag op
de prettigste wijze de peentjes opscheppen.
De Scheveningsche weg met zijn fantastische
verlichting was weder 't middelpunt van de
jool.
't Dorp zelf was fraai verlicht, vooral ook
de hotels „Zeerust", „Ranch", de eerepoort
aan de Ankerstraat, de sociëteit „Neptunus",
het paviljoen (landzijde) van den prins van
Wied en „Seinpost".
De leden van het feestcomité hielden na 't
vertrek van Hare Majesteiten gezellig samenzijn in de sociëteit „Neptunus", waarbij de
voorzitter, de heer A. Hoogenraad, het voorwerp was van hartelijke ovaties.
Het bal-champêlre op het versierde en verlichte terrein van het Kurhaus, door het
heerlijkste weder begunstigd.was druk bezocht.
Te Gent (Betuwe) zijn Zondagnamiddag
een aantal woningen, bewoond door 18 gezinnen, genaamd „Kommerdijk" geheel afgebrand.
13 September 1631, Nederlaag derSpaansche troepen bij 't Vosmaar:
„Den 13 September, i? graaf Jan Van Nassau
eiide de prince van Barbancon met 6000 man
op 80 sloepen en ponten van Antwerpen gevaren verbijßergen-op-Zoom dog zijn des nachts
bij 't Vosmaar, door ordre des princen van
Orangiën (Frederik Hendrik) zoo bejegent, dat
ze alle hare sloepen en Schepen verlieten:
veele sprongen in 't water, en 4000 werden
gevangen."
Menu: Gestoofde paling, gebraden ham
met eieren en salade, cabinetpudding.
Een jongen loopt met een kan op straat.
Een buurjongen komt er bij, en geeft een
schop tegen de kan. De andere doet niets tegen.
Wordt je niet boos, als ik tegen de kan
schop? vraagt de schopper.
Neen.
Nou dan? roept de andere, dekan opnieuw
een schop gevend.
Neen, ik word niet boos.
Nou dan toch wel ? roept de andere woedend,
en geeft zulk een schop, dat hij de kam stuk

derlijk een vrouw te door .leken, een weerlooze
zwakke vrouw met grijze haren, die nimmer
een politieke rol heeft gespeeld, die nimmer zich heeft bemoeid met de onderlinge geschillen der volkeren, die de kunst bevorderde
én de sport beoefende, en dat alleen omdat
zij het ongeluk had de gemalin van een keizer
te zijn, dut gaat alle menschelijk begrip te
boven!
Wél wordt het Habsburgsche regeeringshuis zwaar bezocht door hot noodlot!
Alaximiliaan, Mexico's keizer te Queretaro
gefusilleerd; aartshertog Frans Salva tor vergaan met een schip zonder dat men weet hoc of
waar; aartshertog Rudolf', de vermoedelijke
troonopvolger van Oostenrijk-llongarije, in liet
bosch vau Meyerlinj onder geheimzinnige
omstandigheden gedood, en nu aan den vooravond van het regeeiingsjuhileum, de keizerin
gevallen als het slachtoti'er van een sluipmoordenaar, korten lijd betrekkelijk nadat de
hertogin van Alencon, zuster der keizerjn, op
zoo tragische wijzeden dood had gevonden bij
den brand vau den weldadigheidsbazar te
Parijs.
Wèl is het leven hard geweest voor deze
vrouw, die op zeventienjarigen leeitijd,schoon
en bekoorlijk, rijk aan idealen en verheven
denkbeelden, den Oostenrijkschei- bodem betrad aan de zijde van een van Europa's machtigste heerschers!
Te Berlijn, waar de keizerin zeer populair
was, heeft het bericht van haai- dood een
diepen indruk gemaakt. Onmiddellijk is de
hofïouw afgekondigd. De Voss. Ztg.
zegt, „dat het bericht van den moord
op de keizerin als een verdoovende donderslag tusschen het feestgejubel invalt,
dat juist in dit jaar om keizer Franz Jozef ruischte. Alle harten zullen zich deelnemend toonen voor den grijzen vorst, die
door een wreed noodlot naast den broeder,
den martelaar van (jueretaro, en den teerbeminden zoon, ook nog de echtgenoote een
gewelddadigen dood moet zien sterven. Alle
volken der beschaafde wereld nemen deel in
de ontzetting en den rouw, en geen volk meer
dan de Duitschers, wier landgenoot de schoone
Beiersc-he hertogin was, die vicr-en-veertig
jaar geleden met het keizerlijk diadeem gesierd werd en die in keizer Franz Jozef een
vorst van oneindige goedheid des harten en
voorbeeldige plichtsbetrachting het hoofd va»
dé aan het Duitsche vaderland zoo nauw vei\
bonden Habsburger monarchie, den vaderlij":
ken vriend van denDuitscheu keizer veréeren."'
En te Parijs was de indruk niet minder
sterk. Zoodra het noodlottige bericht bekend
was geworden, begaf de minister van buitenlandsche zaken zich naar de Oostenrijksche
ambassade om uit naam der Fransche regeering zijn leedwezen over het gebeurde te
betuigen. De president van den ministerraad
en alle ministers hebben aan hel hotel vaa
het gezantschap hun kaartjes afgegeven, terwijl de president der Republiek onmiddellijk
een condoleance-telegram aan keizer Franl.
Jozef zond.

kan kalm. Mijn moeder heeft dié kan van jou
moeder geleend, en jij zal er. dus zelf wel genoeg van hooren als je thuis komt.
lemand' was éen portemonnaie ontrold
met eenig geld er in. Op zekeren dagontvangt
hij een briefje met een gedeelte van het gestolen geld terug. Dat briefje luidde aldus:
Meneer, ik heb uw beurs, gestolen. Berouw
knaagt aan mijn geweten, en daarom stuur
ik u een deel terug. Krijg ik weer berouw,
dan stuur ik u meer.

*s_\
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trapt.
Neen, antwoordt de jongen met de gebroken

—

Buitenland.
De moord op de keizerin
Oostenrijk.

van

Het Habsburgsche regeeringshuis, de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie, verkeeren
in rouw ; Europa en gansch de beschaafde
wereld zijn ontzet en verontwaardigd over
den afschuwelijken moord.Zaterdag kort na het
middaguur door een 25-jarigen misdadiger te
Genève op de ruim zestigjarige gemalin van
keizer Franz Jozef gepleegd.
De bedrijver van deze gruwelijke daad
wordt een Italiaansche anarchist geheeten
en zou dus n iet geacht kunnen worden te
behooren tot de gewone moordenaars, uit lust
tot moorden of uit begeerte naar het goed
van anderen: hij zou gerekend moeten worden tot de rij van hen, die meenen door een
aanslagop't leven van een ofvan meerdere hunner medeschepselen, de wereld te kunnen hervormen of verbeteren! Hij zou dus geplaatst moeten worden naast een Caserio,
den moordenaar van president Sadi Carnot
te Lyon, en naast den man, die meende,
de Spaansche anarchisten van Barcelona
te moeten wreken door Canóvas del Castillo,
den minister-president van het Iberische
schiereiland, het leven te benemen.
Wat zou evenwel dezen man het recht geven
op een plaats in de breede rij der politieke
misdadigers, tot hun daad gedreven door politieken haat, door afkeer van den bestaanden
staat van zaken, en vooral vervuld met utopieën,
voor welker verwezenlijking zij hun leven veil
hebben ?
Keizerin Elisabeth van Oostenrijk, die over
eenige weken aan de zijde vau haar gemaal
diensvijftigjarigjubileumalsheerscherov(.rOostenrijkenHongarije zou hebben gevierd,heeftals
mensch.als vrouw en als moeder zooveel teleurstellingen ondervonden, is zóó herhaaldelijk
getroffen door de wreede slagen van het noodlot, dat zij, sinds jaren,reeds de wereld en haar
vermaken vermeed, zich verre hield van het
hof en van al het uiterlijk vertoon, waartoe
haar hooge positie haar riep, en de rust en
de eenzaamheid zocht zonder immer in te
grijpen in de staatszaken, zonder belemmerenden invloed uit te oefenen op den gang
der dingen in haar land of daarbuiten!
Door niets valt de verfoeielijke misdaad te
verklaren of te verontschuldigen! Men kan
het begrijpen, dat een politieke persoonlijkheid, die met sterke hand heeft ingegrepen
in de lotgevallen der menschheid zonder voorof achterwaarts, zonder rechts of links te
zien, het doelwit wordt van hét moordend
staal, van den doodenden kogel of van den
alles vernietigenden dynamietbom van een of
anderen fanatieken afgedwaalde. Men kan
zich heel wel denken, dat mannen als
Bismarck, Duitschland's keizer, Rusland's
czaar, ja zelfs dat een Sadi Carnot hun politieke vijanden, hun haters hebben, en dat er
onder dezen zijn, die meenen der menschheid
of een deel ervan althans, van nut te kunnen
door het leven af te snijden van deze
mannen van macht en aanzien. Doch verra-
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Zaterdag in den namiddag
beeft de miius*
ter van oorlog van Frankrijk, generaal Zurlinden, zijn collega, den minister van justitie.
doen toekomen het dossier der Dreyfuszaak
met een persoonlijke toelichting eu motiveeveering; de titularis van justitie is onmiddellijk zijn studie aan de hand van het dossier
begonnen, werkte een deel van den nacht c»
een
gisteren den geheelen dag door, en in
officieuse nota van Havas heet het, dat i"
den heden te houden ministerraad een defl'
nitieve beslissing zal worden getroffen.
Wat wil dit uu zeggen?
Opnieuw is het gerucht-verspreid, dat ge*,
neraal Zurlinden tegen de herziening is
kant, welke zienswijze hij ter kennis van zij"
collega van justitie zou hebben gebracht, »".
het aan het dossier toegevoegde schrijven.
Ook is door de officieren, die aan den mini?'
ter van oorlog zijn toegevoegd, nadrukkelijk
verzekerd, dat generaal Zurlinden op grond
van het ingaande onderzoek der Dreyt'usdO'
cumenten, de vaste overtuiging verkregen
heeft niet alleen dat een herziening van he
proces niet noodzakelijk is, maar dat een herziening tot de besliste onmogelijkheden b&'
hoort.
Voorts zou de minister van justitie Sarrief)
zelf zijn gaan wankelen, Brisson alleen blijft b'J
zijn meening, dat de herziening onvermijdelijk
is en in den ministerraad van heden zou he
dus moeten komen tot een verklaring, waar"1'
een formeele kabinetscrisis zou kunnen voortvloeien.
Mogelijk is nog immer, dat het heden nog mej
tot een beslissing komt, dat de beraadslagin»
over den verder te volgen weg verdaagd wpr*
tot nk de manoeuvres, dus tot na den 16en SeF
tember. Het feit evenwel, dat generaal. Zur?
linden, evenals zijn beide voorgangers, get'eJ
raal Billot en Cavaignac, op grond van ''e.
onderzoek van het dossier-Dreyfus tot de vo»|1'
strekte overtuiging is gekomen, dat de ex-kaP
téiu schuldig is aan het hem ten laste geleg"
en dat hij, generaal Zurlinden, op grond v»jj
deze overtuiging de herziening, zelfs in ["'"
cipe, verwerpt, geeft te denken.
Twee dingen zijn mogelijk: óf de ministejj
raad handhaaft met alle stemmen tegen «jf!
van generaal Zurlinden, die zich zou ter ft»
trekken, het beginsel der herziening (BrisS"^
zou de portefeuille van oorlog ad interim ;>ll
vaarden, de Kamers zouden niet worden sa»'
geroepen en het parlement zou eerst l;I.t
worden in kennis gesteld met het feit, dat "J
verzoek om herziening is overgebracht !l
het hof van cassatie), óf de meening van g^',,
raal Zurlinden zou een of meer van zijn c
lega's ontrouw maken aan de eenmaal '1!ltl|j.
nomen houding; het zou komen tot ecu k*j!
netscrisis en het Parlement zou wovQ
saamgeroepen om over het herzien ingsvra'»
stuk in hoogste instantie te beslissen.
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De beraadslagingen over de ontwapen'„
zullen te Petersburg of te Brussel wor"
gehouden.

DUITSCHLAND.

.„

De grafkelder van Bisiharck zal zeven
twintig meter lang worden en even bree "
den loop van den winter zal het lijk e
, n,eworden bijgezet.
-— Prins Afeix. van Baden is verloot»» tef
groot-vorstin Helena Wladimirowna, (,Ü,L«.K'
van grootvorst Wladimir en Maria van »
lenburg-Schwerin.
QCT
Prinses Heinrich van Pruisen zal (lili if
tober te Kiel scheep gaan en zich naai'ZJ
gemaal te Kiaotsjou begeven, waar
Kerstfeest hoopt te vieren.

.
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O STENRIJK-HONGARIJE.

Schoenerer, de leider ''er Oostenril
antisemieten, heeft een vereeniging ■'» Jtf'
marck-vereerders gesticht, liet dool deze
eeniging is, jaarlijks een pelgrimstoen„ef'.
het graf van den ex-kanselier te onder'
ENGELAND.

«'
In de weefindustrie in Lancashiro b
sedert eenigen tijd groote malaise :er zjf v el
werkkrachten dan noodig zijn, zo°?.e i.
joe
wevers ontslagen wordeu, wegens ge
ef
werk. Men wil de fabrieken een wee
crisis
deze
stilstaan, om te trachten
winnen.
n G°r
.— Het gedenkteeken ter eeie vau

_\

in de St. Pautskoik te Londen werd Zaterdag door velen bezocht. Ook werden er kransen op neergelegd.
Nog 20,000 mijnwerkers in Zuid-Wales
fijn na het eindigen dcc staking zonder werk :
in het geheel w.ordt de schade, door de staking veroorzaakt, op twee miliioen pond ster-

—

ling geschat.

SERVIË.

Koning Alexander zal niel naar Petersburg,

taijar nanr Weenen gaan, bij gelegenheid van
d»' jubileumfeesten, doch zonder zij» vader,
ex.komug luid wel verlangd zijn zoon to
'ergezelleu, maar men heett hein aan het
'erstand gebracht, dat zulks met het oog op
Rusland en dm czaar onmogelijk is.
RUSLAND.
}}Ü gelegenheid van het bezoek van keizer
Wiltifchn zal voor Sebastopol door het eskader
de Zwarte Zee een groote zeeslag wor-

den voorgesteld.
- De czaar heeft aan grootvorst Alexis een

schrijven gericht, waarin hij zijn tevredenheid

betuigt over de houding van de Zwarte-Zee-

bout,
ber

is.

waarvan grootvorst Alexis bevelhebCHINA.

Bij keizerlijk besluit wordt bekendgemaakt,

dat

<>e keizer

Hung-Chaiig

de verdere diensten van Lials lid van het ïsung-li-Yamen

niet meer noodig heeft. Het besluit bevat
"iet de redenen van het ontslag. Men verWoedt, dat Li-Iliing-Chaug ziju andere functies
en ook die van oudsten groot-secretaris zal be-

lenden.

Moordop de keizerin van oostenrijk.

Zaterdagmiddag; is de keizerin van Oosten-

IJ'Jk

te Genève, waar zij incognito verbleef,
door een Italiaanschen anarchist vermoord.
verliet ruim kwart over twaalven bet hotel
en begaf' zich naar du aanlegplaats
Jjteaurivuge
der stoombooten, om ecu tocht;e op het meer
Je oudernemen. Plotseling sprong een man op
baar af en bracht haar een h-vigen stomp
l°e, naar men dacht. De keizerin viel, doch
stond onmiddellijk weder op, geholpen door
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nuchtere Kalveren, 1303 Schapen of
IMVa
Biggen,
Aan?
» u"° «88
614 Varkens.
«*
Lammeren,
Sr,N.Afnk.li_»,lel-ï.r,„. 83
83'/, .
Ezels.
Bokken of Geiten,
Ii
JWlnt.iJi-edAH.VcrAüad...
s?nd.h__< Mg.t.E_p.vt'etr.b. 38_i/a 310
Men noteert: Runderen le kwal. 59
r-, Aa"d.!.ordlscliePetroL 117
i"
a —, 2e kwaL 52 .a— 1 3e kwal. 42 a—..
f ;«»■ Noil.-ïmi. üxploi-.-Mij.-,
100
;»d.
Sumatra I'aleiabaiig.-.
1«4% 195
cent.Kalveren le kwal. 80 a—. 2ekwal.
*«d.Moeara Enim
127
M
60 a 70 cent, alles per KG.
1493/,. IH
K ta.r. Hand -MaAlsctt Hese.
Ossen le kwal. 58, 2e 50, 3e 40 c
«.-^«.l'aciücltïp, üunk....... »jj?/8 »«„„
«
ï>£
Stieren le kwal. 48, 2e 38, 3e
c
Ï^W'-niiioumehoiKl118
t."nü-ll«ll.l.lzorenSi)Ooi-weg.
Handel zeer traag.
l
Staaup.;
EipU
109'/,
S* MvJ t
Schapenmarkt. Noteéring: 1e kwal.
? ,-»t>l.Ne.iOeiilr.Spr. r 1000.» «23/*
lgiS/snücét»
50
a —, 2e kwal. 46 a—,/uiglamme»
93.
Ss.Boxt.Vez
<llto (iil° 3 "*P~
ren
cent per Kg.
A»M Alncnüaao_chcVaarU.
96
ïï"Sna..Ro.terdam_obe._loyd.,.
Varkens. Noteering: le kwal. 40 a
IU
i°
k», Anti Atcb. Top
—, 2e kwal. 39 a —, 3e kwal. 38 a
133/,, 133/
*ÏÏ;"
■Wprei.Aand.dito
LettA.4
34%, 34/8
cent; Licht soort 36 a3B cent
Obtig.
dito
4
ï}° Adjustßonds
»ï'/s
Kg.
per
_4
14'/,, 71%
«Jo
redelijk vlug.
liaudel
Sis J il„
Vlasbeurs. Wegens het verge19«/lt 19
..l^Hondaüeotr&Feu.-.
seizoen was er heden ter
"
vorderde
--ieprarA.
4S
Aan?,
45%
6
c. -dm>
geen aanvoer en geen handel.
beurze
S f »»M dito dit0...... 32 313/
De zomerarbeid maakt goede vordeoKJMlssl_.ans.TeM_
127. 11%
ringen, en wordt binnen 2 a 3 weken
üll° ditu 'icli-*
w
het nieuwe gewas verwacht.
«HrieccvVostAanil....^ 14
13V«
Meel. Vorige week verkeerde
3VU
zml
ook in den meelhandel onder
AÏ j-^'.iodi'aeiüct-cwone
men
« «4 4
VKi<*tObfenÜ"'° n ültu
indruk
der Kroningsfeesten en
den
Obhï re?° Sh<»rl Urn A.
Ï8
toch ging er in de laatste dagen meer
H,L»I». dito B.
56% 583/,
om tot vast vorige prijzen.
d,lü
AlgJlyp.
du,
557 4 Wh
Heden meel onveranderd.
Noteering
per 100 kg. netto:
88
3/,
srfA.Suri>mß_H«_.».A. BS
1»7,
Inlandsch
f 11.— k 12.—
18V
2
Prima
dito "'^"i'^rt.v.A..^
>''1(P-Obiig.5
74% 74%
SeariT .1!ht,s;,-Li'te»
10.— „ 11.—
Ie kwal. Inlandsch
1»ISA«
ïUrC"s,_
Belgisch
„
kwal.
11.50 „ 12.50
3
Prima
86/16
kwal. Belgisch „ 10.— „ 10.75
Eerste
'luUr-Vli J
W-VAu.Y K"iMs^S
»**
Extra puike kw.Hong. „ 15.50 „ 16.50
675
876
1»11
50*
le kwal. Hongaarsch „ 13.50 „ 14.50
890
'-P^rt^HJpon...-.
20.97/, 29.9T/_
k Olto V*
2e kwal. Hongaarsch „ 11.— „ 12.—
I-dit,,
s,an;l1s,an;l R-iV v?F
SO.9T/ S i9.97)/
2
Prima Amerik. patent n 12.25 „ 13.25
1.25
*Boef,ell,l/-"ver.».1.25
j
il'"tiouü
lekw. Amerik. Bakers „ 10.— „ 10.75
ii,!
Proion.."Jt"-Ki'nt»
1-89
1.891/
a Kï."
j
j
2e kw. Amerik. Bakers „ 8.75 „ 9.76
Duitsche Roggebloem „ 9.25 „ 10.25
Binnenl. Gr anen.
Tarwe. Jarige- handhaafde de voriprgs; per Heet. 7.50 4 f 9 en extra
gen
ROTTERDAM, 12 Sept.
nog iets daarboven. Nieuwe- met
puike
Java 371/4 c.
Lit„ v"
aanvoer, was in puike kwal.
ruimer
anto32u<-te plaatsen; overigens
1
onveranderd
27
bn. Java (Soember moest iets lager
HUU7?,'e
worden afgegeven;
,A»idgl p _lé' 163 bn- Java VV. I. B. per Heet. f 6.— tot
f 7.85 en extra
dl"S).
209 bn. dito (Bandoe_°*toi ii_:ï
puike nog daarboven en per
dito^(l- a b dito (Waderan), 109 extra
100 kilo f8.50 af 9.37i/g. Canada-tarwe
Koening) ex üenga?""yerspG4. k "Jai"
bracht f 6 a f 6.40 op.
dito
(Poerwoe
ex
Redjo)
se schepen.
Rogge vond prijshoudend plaatsing,
k f 5.25.
Y'Üdag 23 Sept. komen f 4Gerst.
Winter-,
ver"97/2'en 170/16 kn. kocht van f 7 tot f onveranderd
Soa- TVeiliug
7.85
per
100
kilo.
e in consumptie 45 k
Ce'ils.
Zomer- kwam heden weinig voor, de
kleine
aanvoer bracht van f 7 tot f 7.30
da k °men aan de markt
op. Chevalier-trage koop1
100
per
° Java"- Taxatie in lust, perKo.
G kn100 Kilo f7.46 a f8.65.
" o,
Su i k
Haver. Jarige- met zeer gering aan*Se35U cents*
Vastbod f3a f* per Heet. Nieuwe- puike
PL fll3/8b «-a ri?
tc<». blanke onveranderd, overigens lager;
-t'rrison « ,ne'orkAlgedaaa 196 dito
per Heet. f 2.75 a f 3.75 en per 100
f4O«
60
tcsV2,
l'4ft
t4osas
f 6.50 a f 7.55.
tcsUnited
f4O
en
Kilo
,8i)
'es.
(prijs geheiin>'
Bruine Boonen van het nieuwe gemeerendeels voldoende droog,
Afsedaan voor export was, niet
ï
grof van stuk, vonden gadoch
M"eri5000
UoBram
prima
gezuiverde
a
ding van f9.75 tot f 10.50 naar deugd.
Blauwe Erwten waren in kooksoort
Verk°cht werden 24 vt.
prijshoudend te plaatsen, per Heet.
ag 22 Sept. komen hier f 7.50 k f 8.60 en extra puike nog
an de ma-k- 2976 daarboven. was heden iets flauwer
ik r. UlHatra »? ?
Koolzaad
PvdA/H. 405 gestemd. Naar kwal. verkocht van
K/n 6 5 Pk- MandiAngin/
PkCv ' Ur**1
f 7.80 tot f 8,50.
cli'306
Kanariezaad zonder verandering,
k4-8
idem^
f 6.50.
pk- P,
idem/S, 10_3pk. f 5 a
""ao/i.""? 1508
1
Vaster.,
195
pfc.Pera.igeclii
Granen. (Buitenlandsche).
Redwiuterll
Borneo,
als
2400
kilo:
pk.
866
per
147
Tarwe
*« ir,
Pk- Laboean,
'VAKc 8 S' 372Borneo,
fl9O.
Pk BS
Pk22 pk!
Rogge per 2100 kilo: Petersburger
Tawao
f 132.
fl29,°Taganrog
Paragua'v
alsmede
ïi
Gerst per 2000 kilo: Zwarte Zee
W n- Pr" k WB&C- '
flO4 a 110, 60/61 dito stoomend
Bilütoa loco f 100 a 101. per 2100 kilo: Amerik.
JB»ermg'»"Uis/^
Boekweit
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Aanvoer li ladingen. Handel matig.
LONDEN 19 SepL TU. Hukt vast.

"'
_
?

*"

T^

ï.lhierei?.*

nen

?!*/i f<_? n.
**treuöt

er".

°

Git

_-PaUoT

I.^» . k-f'

3 L nsSivin

-»eliPvdA nlDf-eli'5n54
» ?i 4/k Ao,'F

K^l^Kat= tl
Vlfi^".& _en
?oi
Dto

f

i££

°ct.»le,i,- *

"
Pk-^eli

Goataat

73.15. letertas p.stli,—.
Hamburg, 12 Sept, Koffie.
Nattering ti» raoa arerago Sejtoe. Tatecr* na
van L ü. De Wttt Vlam/
Stemming!
nar mm.
Pr\j._t
Jl.- pei Seplembsr Sl 1/.
Sept.
12
Koffie.
Ilavre,
Depeciia vu ie OA a_t_a aeaaua ca da]
Batte, t .n«fmwoo idlci «aar Oe Heft « Tm

pst

_

'lUoojerbuij».

l3Lltae_f«.i«
11 Sept

1:1 nnri.ia.
19 Sept
pei September 1S_8«1 3s
38 95
October-....—
Ho.saioer—.
38 25
:38 95
December
M.O

Aprti.............

»—
39,95

Mei

Jtll

3\_6

_*.—

_

38.75 g

58,75

__._.--...

-s—

"
--.— 8

JOU.-."-.

g

«9 95

39 59
39 75
39 75

Aagastas r -...

—

—,— fi
38.1$ J
-_,- »
_- gr

38,50

Jann*n 1»»9....
Febraaö _._....
Maart

—.—
5
w»,-.

Stemining: üalin.

Hij ging daarop aan het zoeken naar een
slachtoffer. Het toeval bracht hem te Genève
in de nabijheid van dé keizerin van Oostenrijk en om zijn moed te toonen, vermoordde
hij de weerlooze vrouw.
De verslagenheid te Weenen is algemeen :
een hofbeambte werd op bet vernemen der
tijding plotseling krankzinnig eu begon te
roepen : „Waar is de moordenaar van onze
keizerin?" Daarna wilde hij ieder te lijf.
Een paar Italiaansche werklieden die in een
restaurant aau een tafel zaten, werden dooide menigte aangevallen en verjaagd. Andere
troepjes Italianen werden bedreigd, doch een
paar voorbijgangers kwamen tusschenbeiden.
Er is een hofrouw van 6 weken uitgeschreven, te beginnen op 21 September.
Vermoedelijk zal het lijk van keizerin Elisabeth den loden September te AVeeneu aankomen: den 17den vindt dan de begrafenis
plaats.
Gisteravond te 10 uur werd het lijk voorlöopig in een dubbele doodkist gelegd. De
keizerin schijnt te slapen: haar gelaat is niet
in het minst veranderd door de blankheid des
doods, die de schoonheid er van nog te meer
doet uitkomen.

Rubrottl.st.

Cout.an.tna,s_.

SCHIEDAM.

SepletQUer...-.__...
Ott»bor. .-.„

Laatsteïmaanden »

Catbarwa. Walraten
PAPEND IIECHT.
RosaSopbla. Hermaan
GOUDA
Elise Wirg.s

Plymoutn.

Kosalle:',st.

VoltlSublto.st

Prima, st.

Rijnvrachten.

ROTTERDAM. 12 September.
De Rijnvrachten zijn tengevolge der
steeds ongunstiger luidende waterstand-berichten niet onbelangrijk gestegen, terwijl de vooruitzichten voor
den eersten tijd niel beter zijn.
Naar den Boven-Rijn doet zich de
invloed van het lage water vooral
gevoelen, daar de schepen slechtsop
een diepgang van 1.60 k 1.70 Meter
kunnen worden afgeladen.
De ertsvrachten zijn niet dermate
opgeloopen, doch werd reeds betaald
voor halven lostijd f 1.25, terwijl voor
heelen lostyd circa f 1.35 tot 1.40 verlangd wordt.
Maar Mannheim werd Zaterdag f 3.75
geboden.doch verwacht men algemeen,
dat de vracht nog verder zal stijgen.
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nntmutt ...^
Deeeneer
Jannan 1899.,.

5.Ö0

l.'O

April

tit

Mei

».»»

_—

11.-M

Jool

—,—

„Jm,

tons.
» A«g.
tan Baltimore ■■ ss. URBINO. 1574 notto
„ -.tonsSept van Baltimore: si. VENANGO. 1910
netto loos.
Sept tan Baltimore : ss. SILVERTON.
7 Sept tan Batikarmaes: ss. HANS JOST.
31 Aug. vau Biloxl: sa. CITY OF WAKEFIELD

*
*

...

1937 netto tons.
Brunsbuilel: es. SAMLAND, tan
Sloipemunde

Sept, tan Daotitg: ss. MINNA.
Sopt. tan DecidO: ss. TRINIDAD. 809 netto
lous.
Sopt. tan Falmoutb: bet acbip COMUS, kapt
Escott van Punta Arena»
„..
f Sept tan Gibraltar: ss. VAGLIANOS, van
Ibrail. n»3nelto ions.
_,_-.___.
Sopt tan Gibraltar: as. WAKEFIELD. taa
Odessa. 13.3 netto tons.
1» Sept vao Gibraltar: si. JASSY, tan Sullna
liö_ n.tto ions.
_. „„
11 Sept tan Gibraltar-, ss. GLANHAfrREN. vaa
Nicola eet. 1451 netto ton»
11 Sepl ta» Holtenau. as. THEODOR, tan
Memel. 684 nello tons.
«7 Aug. tan Huelta: sa CONSENT. 894 nette

*

—

"

'

.

13 September.

Rusland 5 % van 1806 & Z.K. 100(anorti_»ttetrekkteg)
Fr. 10 (premie- ca
Sei tic (tabak) van 1888

stUt
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.... :.,,
. .

l.» Was «l*.
05
150. Val
159. Val U
Val
'5
«40.
"ou Val l lt
0 98, Val
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WISSELKOERS.

Londe»

...

\

ROTTERDAM, 14 Sept.
Disconto per
Vm,
__»rt.
11.» ft 1» 06
._..-_.-__.:'/. % p.*i 1

Paras
Antwyßrnaeei

.

-

tr.lo»
tr.»»

-»1

Z*lts6i_..Ha___.pl._
DaiU.RSk»n.pt_.t
VNemeo
4
i
llal.bark.plts
SL Pelersiiaig.-.

tr. i»»

R.M.10»

«I.WJIH»

\Ls-l»»
lls.lt»

M.,5

171!

n,.i

M_o»ft

— -

4
58.10

».«
*a.50

lïa.—

■

.150
09

99.7Ï

tt.-

-_-

—.— —*—_,|
_ioo-s.Bani.pL...
'5-.. ~?"*Ol
Ds-l
„.
New-Yort;
.*** —'T
Disconto tan WleMlbneve» Sft X, vaa Pro%MWTan*DeDoslto-gelde_.li«««sjj_«l» l^X

LlssaDOn

Jt

As-lO»»

D.tiïdageu opzegging,

...

„

werpen.

Sept tan Lissabon: f» BÜRNOS-AIRES, van
Santos 4053 netto ions.
_._._»,_,, „„
6 Sept tan Lulea :«l WILLIAM BROADLEY
7 Sept vau Lulea :ss. ESLINGTON. 637 netto
ions.
8 Sept taa Lulea: is. PLESSY. 1044 nelto
tons
7 Sept tan MarseiHo: is. KANZLRR, vaa
Durban. 2195 netto tons.
10 Sept van Marseille: ss. ARIADNE 916 netto
(

luns.

10 Sept tan Nerva: ss.

SoN,

Sept

PERITIA.

NewportNews: ss. ROBERT ADAM-

tan Galveston. 1934 netto tons

van Newport News: ss. ACCOMAC
Pensacola. 1393 nelto tont.
Aug.
tmi Norfolk: ss. ENTERPRISE, tan
Tt
Galteslon 1444 nelto tons.
46 Aug. tan Norfolk. ss. HANNAH M. BELL
tan New Orleans. 1933 netto tous
31 Aug. tan Norfolk: ss. HILLBKOOK. 1796
4

tan

_

nelto tons

Sept Watecal

_

ELLEWOUTSDIJK.
tan Huelta:
1076 netlo tons.
,„ ,
7 Sept tan Huolva: ss. TOTTEIHAM
8 S pt tan Las Palmaa: ss. LEOPÜLDVILLE
Van den Congo. 4441 netlo tons. Vla Aal♦

.

«s. PORTO 441 nelto
11 Sept taa Ouessant: ss. TEUTONIA, tan
Odessa. 4458 netto tons.
8 Sept tan Penicbe : ss. DEWSLAND, tan
11 Sepl

Waterstandberichten.

„_„
_,

,__,__„

(7 Aug. tan

UITLOTINGSKALENDER

TreeewfM*

Vertrokken.
10 SEPTEMBER

LIBAU, It, Stukgoed, Koningsbergen.'
THEMIS. st, Stukgoed,Riga
FLORIDA, it Stukgoed, Philadelpbia.
11 SEPTEMBER.
AR MAN DO R., Steenkolen, Venetië.
UMBRE. st Stukgoed. Liverpool.
14 SEPTEMBER.
HISPANIA. st, Ballast Lulea.
FRIËDA, Rasmussen, Hallast, Noorwegen.
BORRE Olausen. Cokes, Cbrlstlanta
KENTIGERN, st Ballast, Wabana.
AMSTERDAM. sL Stukgood ca PasWier»

lOSeptSnepbcrde.s.Luke

Vertrokken.

„_,.

Loten Antwerpen i h pCt tan 1887 a Fr. 100.
Trekking 10 SepL
Betaalbaar 1 Jall '99
47 serlcn s
1790 6765 14455 48931 39167 49990 61337
1933 7844 14474 30454 41646 50866 61834
1953 &8174 17080 34454 43746 54705 «3430
4130 9»44 19861 34711 43919 53759 64141
4448 13144 44060 33369 401(17 57400 63478
5051 13607 43915 31341 16500 58675 71198
5606 13813 48017 38385 48049
Serie 1933 No. 19 Fr ISOOO, serie 7844 No. 18
Fr 1000, serie 61357 No. 14 Fr. 500, serie 33569
No. 16 en serie 61834 No 3 elk Fr. 450.
Met Fr. 150
Serie No. Serie No
Serie No. Serie No. Serie No
1933 14 13607 8 44060 4t 39467 1 58675 1
4136 40 13607 13 48017 40 39167 6 58675
4448 44 1701.0 16 30!".! 14 49900 6 63450 43
1360*7 4 10861 16 34341 13 5.703 15 «4144 4
Allo overige nummeis, vervat In bovenstaande
serien elk Ir. 110.

K.MH- _14
„1»
Caub.
H
bern
Manhe_a_ II
aanrolt,... H

Katendrecblscheliaten.'

tan Oporto:

Poli 1445 netto lens

.

_._,,__,_,

tan Queenstown: het scblp FREIDIG
kapt Henilkstn. van Rosario
■jSept van Sagres: ss CYMMRODORIOJ.

9 S'pt

Rott/Krgasterla

11 Sept Pendennls,sl,

19 Sept August Korll.st,
Rotterdam
Baltimore GALATZ aangekomen
Poseidoo,
st,
4 Sept
HELLEVOETSLUIS
Rotterdam
Aangekomen

1 Sept. tan Arcbangel ■■ u. INDIAAN. Hts
' bello ton».
45 Aug. Van Baltimore: es. ELTON 1596 netto

""»

mmm

Uitlotingen.

amortisatietrekking).

Zoon, Spoorhaven.

WHARFE, st Stukgoed. Goole. Hudig en Pieters
Westerkade.
ROSALIG. Gruneisen, Hout, Nerta, v. d. Wetering en Co. Acbierhaven.
FOYLEMOUE. ist, Stukgoed, NewO rleaas, P. A
Van Es en Co. Btnuenbate».
JOHANNA, st Stukgoed, Ohrlstlanla, D. Burger
en Zoon. Westorbatea
FOLkVANG, Towlenaes, Hout. Dartea, Order

Aangenomen

«Sept

tVh

—.-

_.._>.

ADSUSUU

mm

"

*^
«05

n

,m.

—.
«»i/8

35

I. 1»

FefeniarL"..^
Maart

— —
—— ——
— ——
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5,5

Oöübor—.._...

_

Harwlc».

IS

Rew-York, slotkoersenvaa 10 Sept
teute,
a_i_i
Tanr*
g.
Soptemher 1898
5>5
i4„

.

U SEPTEMBER.
FITZ CLARENCE, st, Stukgoed, Londen. 6tt.
Corneider en Zoon. Boompjes
TEAL, sL Stukgoed. Londen. Letlngstoa
en Houwens. Nassaukade.
DRESDEN, st. Stukgoed ei Passagiers, HarwlcU
Hudig on Pietera. Wosttrkade.
BRANDOi.. st. Ballast, Harwicn. lludlg en
„ ,
Pieters Parkkade.
GUSI'AV E. FALCK, st, Suiker, Stralsund, Wn_
Ksan en Co. Westerbaten.
OLAF KVRRE. sL Stukgoed. Bergen D. Burgere»
Zoon. Wesle'haven
Kn. per, Van
■UIIRORT. sl, Stukgoed. Hamburg,
Dam en Smeer, Prins Hendrikkade.
SPAKTA, st, Stukgoed, Memel, Wambersie en

.

schepen
RoweVertrdweracdnadhmet.
te

Munt tast.
Bio*a:. __lil4eipr)Mi per IM kt
Tarwe, lalamisetw 1* «osültattir. 93.-a53.50
te «QiLtt. H.~ A 99,50
Kogge. lüianiscne,fr. U.—a -.-^int klein
ir.—.—a
.Kranscke^ -k—a -ir-,

—

I'biladelpbia

Drammen, QÜINTUS. k»BL Boeyinz, tan

IHKU WEWATER WEG

_

177/ s.
IBV4

BUÜKINGUAW, ten

Vlaardineeo.

BKMHEAD.vsn Uuelta.OHCONKKA.van Bilbao
STELLA- tan Danliig, CITY OF BRISTOL. tan
Barrow, ALINE, tan bristol CASI'LEI'TELD
tan Poll, WOOLER, tan Sblp Island, BKITANNIA, tan Riga, THEODOR BURCHARD, tan
Wismar.
De idlschepen HOMBORSüND, kapt llacsen

tertrokken
Binnenl. Havens. 9MALTA
Sept Sumatra. st,

Verkoepent

Wl, ».

De stemming voor Europeesche Staalsfondsen was hedeu meerendeels gedrukt. Spanje
3/._ pCt. lager. Portugal vast. Zuid-Amerika en
Spoorwegwaardeu stil.
Onze Nationale Schuldsoorten prijshoudend.
Van de Industrieele ondernemingen waren
Arendsburg 1 en Senerabah 4 pet. lager, doch
Koninkl. Petroleumbronnen 7 en Palembang
1 pet. hooger.
Amerikaansche Sporen zeer flauw eni;_i2
pet. lager.

GeQe. Voor Schiedam. GIANMNA, kapt Cacace
tan Savaaoab, ZLNGARI, kapt Andrews, tan

DELFT.

Zeetijdingen.

— .. ——

., —— ... —
— —

ABeurmvan
sterdasm.

Aangekomen.
II SEPTEMBER.
De stoomschepen BONA, tun Reval, KURT
van -.eufilirwafST, DANA, tan Lissabon, voor

vsn

Srbilia, Pols

Flora Lowoij
DUITSCiILAND.
2 Gebroeders, .t.
Sophia, Tonw
Hollaatli-, Worner
Delianna 9, st.
Margarelba, Koos
Ludwig, sL
God met ons, Wittmann E IH. ArndML
Maria, sL
Bernard Geerts
DeoConüden.ia,Zeu9
Hosanna i, st

Ruuroit»7,
SclilCterdeckor
CooitautlDa, Jeten

—

Van 85 openbare en bijzondere scholen.
waren heden in het Malieveld te 's Gravenhage 15000 kinderen vereenigd tot een feesL
De kleineren zijn of worden in de school
onthaald.

ROTTERDAM

LOBITHIOSepLGepa «oord en bestemd nair
Deo Data, Ter? clilos-en
ROTTEKDAM.
jeannette Ida Meister
Hendrik 1, st.
Josepbus, Kuhnle
Vooruit, sL
Ellssbelb.Gutjabr
Risico 9, sL
Neeltje, .t
Laat hem:ar, ki
Jason, st.
Van Wiiajaardea

Sjoerdina,.. t.
Ziegelwerke.st,
Spejjor. st,

Laatste Berichten.

Pretoria, 10 Sept. De slaat der schatkist
wees op 31 Augustus een crediet aan van
622.786 pond sterling tegen 475.892 p. s. op
denzelfden datum van het jaar 18. 7.
De stam der Magato's veroorzaak, onlusten
in het Noorden van de Z.-A. Republiek, door
belastingen te heffen van bevriende stammen.
_Londen, 12 Sept. De Tim e s ontvangt
uit Manilla het bericht dat de verovering
van het eiland Lu eon door de opstandelingen
bijna volkomen is. Zij hebben zich het bezit
verzekerd van het geheele eiland, behalve
Manilla. Cavite en een klein gedeelte der provincie Albay.
Kandia, 11 September. De admiraals
hebben een gelijkluidend telegram gezonden
aan de verschillende regeeringen, waarin wordt

Rijnvaart.
Crescendo, st,
Secunda, st.
Arnold v.alpod,st

gevraagd: de onverwijlde uitdrijving van de
Bashibozuks uil Kandia, de terugroeping van
de Turksche troepen en overheden en de benoeming van een gouverneur-generaal, zooals
door de Kretensers is gevraagd.
ïludapest, 12 Sept. De beide Kamers
vereenigdeu zich gisteren in buitengewone
zitting ten teeken van rouw. Zoowel de afgevaardigden als het publiek waren in het zwart»
De president sprak de diepe smart, van de geheele natie uit, en stelde voor, ten teeken van
rouw, de zittingen te schorsen tot den 3en dag
na de begrafenis. Voorts stelde hij voor liet
verzenden van een adres van rouwbeklag aan
den koning en het dragen van rouw gedurende
30 dagen.
Al deze voorstellen werden zonder stemming
goedgekeurd.
"Weenen, 12 Sept. llet gerucht wil, dat de
règeering in overeenstemming met de andere
mogendheden de Zwitsersche règeering zat
uilnoodigen meer voorzorgen te nemen bij
het verleenen van asylrecht aau llaliauusche
revolutionairen.

Telegrammen.

Antwerpen, 10 Sept. Petroleum

oe_ei_eiesoc
BeiaaU,
Loco
Fr 17% a

""-

Handelsberichten.

De keizer zal te Weenen blijven. Het stoffelijk overschot zal waarschijnlijk Woensdag
worden overgebracht.
De houding van den moordenaar is nog
altijd cynisch en omtrent zijn vroeger leven
vinden wij nog het volgende:
Lucchini werd door den questuur van Boulogne vervolgd, wegens opruiing tot oproer.
Hij is betrokken geweest in de onlusten te
Milaan en uit Italië verbannen,
Twee maanden geleden ongeveer, werd naar
aanleiding van het oproer te Milaan in een
kelder van een brouwerij te Zürich een vergadering van anarchisten gehouden. Lucchini
was daar tegenwoordig. Zeven der aanwezigen,
onder wie ook hij zich bevond, werden aangewezen, om één der groote vorsten van Europa
met name koning Umberto, te vermoorden.
Een agent van den Franschen veiligheidsdienst moet deze vergadering hebben bijgewoond en den Franschen minister van buitenlandsche zaken gewaarschuwd. Deze waarschuwde de Italiaansche regeering en liet
tevens president Faure scherp bewaken.
Acht dagen geleden werd te Zürich opnieuw
een vergadering gehouden door dezelfde anarchisten. Het zevental dat zijn taak niet had
kunnen volbrengen, werd voor lafaards en voor
aan de politie verkochten uitgemaakt. Toen
riep Lucchini uit: „Welnu, dan zal ik laten
zien, dat ik geen lafaard ben. Ik zal een slag
doen, welken komt er niet op aan."

.
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gebalsemd.

f 198, prime State Oct.-aflading f 135,
dito Nov.-aflading fl3O.
Mais per 2000 kilo: Amerik. Mixed
f93 a 95, uit zeeboot f9l a 92. stoomend f9l a 92.
SCHIEDAM, 12 Sept. Moutwijn per
vat 1 9.75, Jenever f 13.75, Amsterdamsche proef f 15.25, zonder lust ca
zonder belasting.
Spoeling per ketel f 0.80.
Moutwijn. Noteering van den Brandersbond f9—k —, zonder fust ca
zonder belasting.
AMSTERDAM, 10 Sept.
Prijzen der Aardappelen. FriesclM Franelter
Jammen . »9U a MO. dito Munstencbo of
Zaaiers f 1,89 a ï,-, Flakk. Jammen / 3,- »
3,50, Gelderscüo Blauwe /«,» a 5.70, dito
Kralen f ij*» *,—, üatwijker Muisjes f »,— a
0, , Andijker Muisjes [*, a 3,10, dito Blauwe
i,.a
f i.ia a »,«o, i.oordwtjker Grate
a 3,30, dito Zand / 9,10 a *,M, Hll.eg»____er
Zand f ito a 4.-, Upaldcr Blauwe fo, a
e, , Fileseba Blauwe / «> »,—; Zeeuwsche
Blauwe / 9,6it a 9,79.

—
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ik heb haar alleen gepleegd om een voorbeeld
te stellen".
De regeering besloot een proclamatie uit
te vaardigen, waarin zij uiting geeft aau haar
diepgevoelde droefenis. Morgen zullen de
overheden en de geheele bevolking ten teeken van rouw onder klokgelui voorbij net
hotel „Beau Rivage" defileeren. De Bondsraad
zond den keizer een telegram waarin hij zijn
droefheid en zijn verontwaardiging over den
moord uitspreekt.
Met toestemming des keizers is bet lijk
geschouwd. Daarbij is gebleken dat een inwendige bloeding had plaats gegrepen. Het
hart en de long zijn doorboord door de wonde
die 8% cM. diep is. Het lijk is na schouwing

eenige personen, en begaf zich over den aanlegsteiger aan boord van de stoomboot. Daar
verloor zij het bewustzijn.
Denkende, dat het de schrik was, die de
keizerin het bewustzijn had doen verliezen,
stak men van wal, doch spoedig ontdekten de
dames, die haar zorgen aan de vorstin besteedden, op haar bovenkleederen een bloedvlekje.
Toeu eerst begreep men, dat een moordaanslag
was gepleegd : een nader onderzoek bracht aan
het licht, dat keizerin Elisabeth met een
vlijmscherp stiletin de borst gestoken was en
dat het wapen twee centimeter diep in het
hart was doorgedrongen.
De stoomboot, keerde direct naar den wal
terug en de keizerin werd het hotel „Beaurivage" binnengedragen. Twee doktoren verleenden haar de eerste hulp en trachtten haar
te redden, doch niets mocht baten. Zonder
weder tot bewustzijn gekomen te zijn, blies de
ongelukkige vorstin le 3 uur in den namiddag
den laatsten adem uit.
Na den stoot le hebben toegebracht, nam de
moordenaar de vlucht, doch hij werd door twee
koetsiers gegrepen eu aan de politie overgeleverd. Zonder verzet ging hij mede: vantijd
tot tijd zong hij en o. a. zeide hij : „Ik heb haar
goed geraakt; zij moet dood zijn. Bij het
eerste verhoor verklaarde hijLuigi Lucchini te
heeten en anarchist te zijn. Hij is in 1873 te
Parijs geboren uit Italiaansche ouders, blond,
van gewone lengte, ziet er krachtig uit, doch
heeft een sympathiek gelaat. Van beroep
is hij schoenmaker, wat bevestigd wordt door
de omstandigheid, dat het wapen, waarmede
hij de misdaad pleegde en dat men uit het
meer heeft opgevischt, een schoenmakersels
gelijkt. Lucchini heeft thans verklaard, dat
hij sedert Mei te Lausanne werkte en naar
Genève was gekomen in de verwachting, er
den prins van Orleans te zullen vinden. Deze
was echter reeds vertrokken.
De antwoorden van den moordenaar waren
weerzinwekkend cynisch. Hij verklaarde anarchist te zijn sedert zijn 13de levensjaar. „Als
alle anarchisten hun plicht deden zooals ik,
zou de bourgeois-maatschappij weldra verdwenen zijn", zeide hij. „Ik weet wel, dat
deze moord op zichzelf tot niets dient, maar

tan Nicolah'lf. 1078 ue:to ions
8 Supt tan Sagres :ss. FOKËST ABBEY. vaa
Ibrail.
OF ST
9 Sept tan Sagres: is. KNIGHT
GKORGE, van Rangoon 49.9 netto 'o,s.
10 Sept. van Sletlin ■ ss. JAVAAN. 1447 nello
tons.
ss. REN ATA. 433 netto ton»
11 Sept tan Stettin:
9 Sept van St Petersburg: ss INVERNKSS
6 Sept tan Tante: ss. DUMRAVEN, van de
Zwarte Zee. 3134 netto tons
10 Sept tan Wiglit: bet schip VAN DUARA
kant. Beatan tan Iqulque.
10 Sept. van Wiglit : net schip SCOITISH
MOORS, kapt. Tottord. tan Sydnev.
10 Sept van Wigbt: het schip BR'itannia
kapt. iiauiloop, tan Caleta Bueua.

Vertrokken

Fowey 4 Sept Bucuresll, st
Rotterdan_/lbr_il
Malpas Bello, Nicholl,
Par 9 Sept Cralgmore, st,
Rotte: dam
11 Gem, Hitcbens.

Cbarlestown

Vertrok.cii
10 Sept Helene, st,

IJMUIDEN

Burnleiland

LOUDEN aangekomen
10 Sept Gartb Castte,st,

Kaapstad

aangekomen PRAWLEPOINT gep.

vertrok Zaterdag 10 September van
Newyork naar Rotterdam.
Het stoomschip i_dftH), der HollandAmerika lijn, van Amsterdam naar
Newyork, passeerde Mandag 12 Sept.,
des voormiddags 9 uur J5min., Lizard.
Het stoomschip Ouden, gecharterd
door de Holland-Amerika lijn, vertrok
Maandag 12 Sept. van Amsterdam
naar Newyork.
Het stoomschip Koningin Wilhelmina, vau Batavia naar Amsterdam,
arriveerde 11 Sept. te Suez.
Het stoomschip Prinses Marie, van
Amsterdam naar Batavia, vertrok 12
Sept. van Perim.
Het stoomschip Prins Hendrik, van
Amsterdam naar Batavia, passeerde 10Sept. Gibraltar.
Het stoomschip Voorwaarts, ♦_*_
Batavia naar Amsterdam, vertrok 10Sept. van Perim.
Het stoomschip Laertes vertrok 11
Sept. van Amsterdam naar Java via
Liverpool.
Het stoomschip Telemachus, van
Batavia via Uost-Azie' naar Amster»
dam. arriveerde v<3ór 10 Sept. ie
Hongkong.
Het stoomschip Prins Willem I,
van Suriname naar Amsterdam, arriveerde 10 Sept., dcs namidags 6 uur,,
te Havre.
Het stoomschip. Scot, van de Unionlijn, arriveerde 10 Sept. van Kaapstad
te .Southampton.
Het stoomschip Briton,van deUnionlijn, vertrok 10 Sept. van Southampton
naar Kaapstad.
Passagiers van Stoomschepen
Per stoomschip Oengaran, kapitein
J. Sharp, zijn Zaterdag 1.1. van hier
naar Nederl.-Indie' vertrokken:
A. Fliers, P. L. de Gaay Fortman ca
echlgenoote, H. Cramwinckel, A. C
Mees, echtgenoote en vier kinderen,
mejuffrouw L. Van Rossum, G. L. H,
Kruysboom, echtgenoote en drie
dochters*, M. Wiener*, W. Baerts*, A.
M. Post Uiterweer*, S. K. Sybrandi*,
C. M. Pleyte Wzn.*, B. Mielauder
Hein*, J. Sedig, A. Mac Dougall,
mevrouw L. Watkins, D. Hiemink\
benevens een detachement suppletietroepen sterk 3 onderofficieren en aft
militairen.
* Embarkeeren te Marseille.
Scheepstijdingen.

1' it. Thoinpson.s
llSeptTregcnn^»t und 10'ScptRotlerdam/Cardilf
Ljusne
FALMOUTH tertrokken
Gulrune. st.
Gyda.st ; fcar»l>T 10 Sept Ca bul, Johnsen,
Hall
Kangoon/Zaandam
Rijnstroom, st.

ROTTERDAM, 12 September.
Op 8 en 9 Sepl. is te Sumierlandhet officieel onderzoek gehouden ia
19 Sepl Hinken, sl.Lulea l-ARRY aangekomen
lOSoplHasllngdeii, st
zake
het stoomschip Tbledo, dat,
dito
Atlanllcst,
Rotterdam
gemeld, op de reis van Galzooals
st,
Amstelstroom,
Dougla» HUI. st dito
Londen CORK aangekomen
veston naar Rotterdam bij Seiily is
Vertrokken
10 Sept Fuimar, st,
gezonken, na op de rotsen gestooten
11 Sept Ëlve.st
Rotlerdam
te hebben.
Hamburg FRASERBURGH aangek.
Cbristlania 8 Sept Scotia, st,
Odin.st,
Het hof vond den gezagvoerder,
Huil
Zaanstroom, st.
Rotterdam
JohnWishart, in gebreke.aankapitein
Penelope.st, Hldd Zee ABERDEEN aangek.
geen voldoende rekening
gezien
hij
Jensen,
PehrUglaod
8 Sept Gironde, st,
met het sterke springtij
gehouden
Frederikstad
had
Rotterdam
HARLINGEN aangek.
had gebruikt, toen
NEWCASTLE aangek.
lood
niet
en het
14Sepl Professor Bur* sl 14 Sept Zuid-Halland,st,
werd.
Met
het oog op zijn
het mistig
Huil
Rotterdam
succes-vollen
dienst belangdurigen
gepasseerd
VLISSINGEN
Scheepvaart 11 lichter,
11 Sept Durward, st,
liet hof zijn patent niet, maar
Rotterdam
handelde
Antwerpen/Leitb SHIELDS aangekomen
diende hem eene ernstige berisping
9 Sept Hispanla, st,
toe.met de aanbeveling in de toekomst
Rotterdam
voorzichtiger te zijn.
natten[. Havens.
dito
Langham, st
Het alhier in de Binnenhaven
iQUIQUE tertrokken SUNDEItLAND aangek liggende
9. Aug Loch Bredan, Cen- 8 Sept Dir,Reppenhagcn,s
Duitsche barkschip Adolph,
Rotterdam
netl, Rotterdam
867 registertons groot, is voor 4'.00(>
aangekomen
MOZAMBIQUE aangek. GKIMSBY
9SeptSkioningrote,sL
mark naar Noorwegen (LillesaudV
r
10 Sept Konig, st,
Rotterdam
Hamburg
verkocht.
tertrokken
REWYORK
Het stoomschip Abana,
ALTONA aangekomen
9 Sept Excelsior, st
»t
Rangoon naar Zaandam, heeft bij vaa
Vlissingen t. o 10 Sepl Castor,Rotterdam
het
ïnloopen der haven van Algiers tegen
DELAWAKE tertrokken NEUFAHRWASSER
Aug
30
Jobanna. Maars^.
Aangekomen
het uiteinde van bet breek
water gevertr. 11 Sepl Flora, st,
stooten,
NEW-ORLEANS
waardoor
drie
platen
werden
Amsterdam
st
8 s-Dt
v Croma,Kolterdara
ingedrukt en vele nagels sprongen. Het
STETTIN aangekomen
sl,
stoomschip, dat lek is, zal worden onNORFOLK. vertrokken il Sept Nereas,
Amsterdam derzocht.
8 Sopt Ërlc, st,

—
--

Rotterila n PILLAU vertrokken
10 S.pt Sirtus, st,

SIERRA LEONAtortr.
0 Sopt Akassa, st,

Amsterdam.

ANTWERPEN aangek

Ro terdam

Hamburg RIGA aangekomen
9 Sept Egeria, »t

11 Sepl Commercial, st
Hisnania.st.
dilo
itoti-rdam KROONSTAD aangek.
11 Sopt Amulet,st,
9 Sepl, Colt), st

Leitb

Rotterdam
LA PALLICE tertrokken GEFLE zeilklaar
10 Sept Or on, st,
3 Sept Gallon, JBnssen,
Amsterdam
Vlaardingen
BILBAO a 'tigeknini'n
vertr.
6 Sept Friedr. Krupp,st, KOPENHAGEN
10 Sepl Aurora,st,
Amsterdam
Roller uu
LISSABON v.rt>okkon i ELSENEUR gepasseerd
Sept
Titan,
8
st,
10 Sept P.natiiie, st,
C.dix L

OPORTO aangekomen

9 Sept Herzog, st,

llaiiiüurg/L-urban i

Sundsv.il/Dordt

SKAGEN gepasseerd'
10 Sepl Jouanna, st.

Riga/Dordt

Stoomvaartberichten.
Het stoomschip Oengaran, van Rotterdam naar Java, arriveerde 11 Sept.
te Southampton.
Het dubbelschroefstoomschip Statendam der Holland-Amerika lijn,

KRIMPEN a/d LEK, 12 September.

Volgens bij den reeder ontvangen
telegram is het barkschip Krimpen
a/d Lek, kapitein Bier, op 9 dezer van
New-York te Adelaide aangekomen.
Alles wel aau boord.
IJMUIDEN, 12 September.
Volgens mededeoling van den logger
Katwijk 6, rapporteerden de loggers
Lowestoit 252 en 310 op 12 mijlen
Z.W. van het vuursehip Haaks een
stoomlogger ondersteboven te hebben
zien drijven, waarvan het nnmmer
niet zichtbaar was. :
DELFZIJL, 11 September.
Het alhier opgelegde Amsterdamsche barkschip üostenburg, is voor
geheimen prijs verkocht naar Noorwegen. Het schip zal onder iNo.orsche
vlag eb met kapitein Hansen als gezagvoerder naar Frederiksstad worden,
gesleept.

.
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Behandeling EeeMzaËen en Incasseeren van Vorderingen
w—

■

■

Bevallen van een Soon:
A. AMELINGSIMONIS.
4
R'dam, 11 Sept. 1898.

HOORBSISGEL 130
Bovenhuis, (tramzrjde),
op Dinsdag 13, Woensdag 14

September.
Voorspoedig bevallen van een
Van 's morgens 10 uur tot 's midZoon:
dags
4 trar, zullen diverse
R.U. MAHNSINBOEDELS
REBBERS.
verkocht worden.
Arnhem, 10 Sept. 1898.
6
Bestaande uit: een dofnoten
Voorspoedig bevallen vaneene Salonameublement, Canapé, Fauteuils, Stylstoelen, Sty'l en CanaDochter:
pötafel; een Garnituur, overbeDe HoogWelGeboren Vrouwe kleede Canapé, zes Rugstoelen,
W. E. RUTGERS v.ROZENBURG, Tafel en Salonkast met Spiegel;
geboren Baronesse VAN
een noten met zwart bewerkt
BOETZELAER. Garnituur, gebeeldhouwdeCanapé
8 zes Kussenstoelen, Damesfauteuil,
Utrecht, 9 Sept. 1898.
gebeeldhouwde Tafel en Canapétafel.
KENNISGEVING
Eiken Eetkamer Ameunamens Kinderen, Behuwd- en blement, groot Buffet, 2 Deuren,
Kleinkinderen van het overzes Stoelen met leer bekleederuglijden van hunnen geliefden gen, Coulissetafel met 3inlegblaVader-, Behuwd- en Grootvader den. Verder noten en mahonie
Meubelen, Cylinder Schrijfbureau,
m Heer PIETER RIJWEG.
Stijl en Salontafels,
Linnenkasten,
Me],
van
A.
SIEPERS,
Weduwnaar
Kussenstoelen, Voltaire, Rietmatin den ouderdom van 73 jaren, stoelen, 1 en 2 persoons marmeren
(in leven Graan factor).
13
Waschtafels met Garnituur, verRotterdam, 10 Sept. 1898.
schillende Schoorsteengarnituren,
zwarte en gekleurde marmer
Pendules met Coupes en Candelabres, Bronzen Pendules met
Heden overleed te Rijswijk Beelden
en Candelabres; groote
b/d Haag onze geliefdo Broeen kleine Salonspiegels in verder, de HoogEdelGestr. Heer gulde-,
noten-, eiken- en cuivre
J. W. DU CELLIÉE MULLER, polilijsten,
dito Gravuros,Gaskroin leven gepens. LuitenantHanglampen;
eenige fraaie
non,
Kolonel, in den ouderdom van
Bustes en Beelden op Piëdestals,
69 jaaT.
marmer en andere Fantasietafels,
Uit aller naam,
Etagères, Boekenhanger, VloerW. DU CELLIEE MULLER, kleeden, Glas en Overgordijnen,
gep. Luit.-Kolonel.
en verder wat ter verkooping aan16640 50
Oosterbeek, 7 Sept. 1898. 14 wezig zal zyn.

|

Zuiver

mr Bruiloften.

«~ Feesten.-ro

Nikkelen

TERSTOND GEVRAAGD:

Een
flinke Dienstbode,
van

—

Jr., Plan C 31, Botterdam.

Rechtskundig Bnrean THANS SCHAAP

f

fiinrii

zeer iiil|i„ fatrwairta.
Telepboon No. 545. - Tarieven gratis

i

m ui

1252515

@p

verkrijgbaar.

Wegens dubbele zaken TER OVERNAME AANGEBEDEN ia
een welvarend dorp bijRotterdam : _Ees_t CAFé-SESTATDKABïT
.en H_OT_E-L. Koopsom ’1200.-, huurprijs ’5.- per week, Tusschenpersonen komen niet in aanmerking.
Aan hetzelfde adres TE KOOP: Een moderne KOFFÏISTERSTOND GEVRAAGD in een der eerste MantelHUIS-IIïVEMTAïeiS
met inbegrip van een BUiard-'fou.et.
magazijnen te dezer stede: eene zeer bekwame
Brieven franco, onder letters E. 8., bij de Boekh. AVENK &
MAIVTELNAAISTEB.
BIRKHOFF, Rotterdam.
16658 16

IMTELMAfSTIH.

buiten, tevens een flinke
Spekslagers-Halfwas, van
goede getuigen voorzien, by' W.
H. H. HAAS, Bierhaven 3.16671 7
GEVRAAGD een netteDienst»
Brieven, lett. A S R, Adv.-Bureau C. W. BETCKE,
bode, voor Keuken- en binnen- Korte Hoofdsteeg 10.
16648 20
~W IJ So isrr> E leiding
werkzaamheden, muts dragende.
behoeven of zich voor een
Jongelui
bijzondere
Voor
die
Hoogstraat 82, benedenhuis.
of
ander
examen
moeten
biedt
een Onderwijzer, met
voorbereiden,
16662 4
veel ervaring, gelegenheid aan. De bostereferentiën van vroegere
en tegenwoordige leerlingen staan ten dienste. Inlichtingen motto
GEVRAAGD:
16158 12
„Onderwijs", Adv.-Bur. J. A. KNUPPE, Goudscheweg 139.

___

~¥lTTEfflAlCffl HYPOTHEEKBANK

Een net16 Dagmeisje,
jaar.
P.

G., 15 a
Adres: Slotlaan 48, Park Honingen.
16666 6

GEVRAAGD per November op
een Fabriekskantoor te Rotterdam, eene beschaafde

jonge Dame,
bekend met moderne talen
en schrijfmachine (Barlock):
kennis van Stenografie strekt tot
aanbeveling.
Offerten met opgave van genoten salaris en tegenwoordigen
werkkring, onder No. 16665, aan
het Bureau van dit Blad.
14

Toor NEDERLAND

verstrekt Greld op eerste _BEypotlieel__ tot 4
pCt. zonder vooruitbetaling.
Huizen in kleine gemeenten worden niet tot
onderpand aangenomen.
Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore der Bank,
Bierhaven 25, te Rotterdam, of bij hare Agenten.
De Directie:
11849 28
i
B.
Mr. MEES, ED. HOYER, Mr. W. VAN ROSSEM

Stooiiiiit-Pitónj

on

de Lek.

Directie te SLIKKERVEER.

Ter ?:ei€genhei(i der VLOOTREVUE op het
Hollandsch Diep 15 September a.s., vertrekt
i
VRAAGD op een
de Raderboot „SCHOONHOVEN" 's morgens ten
TEEKEHBÜEEAU,
9 uur van ROTTERDAM langs Oud-Beierals zoodoende werkzaamgeweest.
Br. fr., No. 16642, Bur. v/d Blad. 7 iand, Putiershoek naar het HOLLANDSOH
Voor een beschaafd Jongmensch,

DSEP.

Afvaart: BOOMPJES.
Kaarten a 3.50 per stuk, bij den Conducgoed met de Cliënteele om kunnende gaan. Hoogstraat 82.
teur der stoomboot „Schoonhoven" verkrijg-

Spekslagers Halfwas,
16661 5

’

baar.

Dinsdag 13 September 1898 : "
maar waarheid!!!
TE KOOP AANGEBODEN een
Avond-Saneer!,
splinternieuw BTaudnaai- door het Stafmu_siekki>rp9
macnine met Vliegwiel, Hoog- van het Regiment Rott.
arm, zelfgarenopwinder, garenaf- *Jehnfcterij, Kapelmeester de
snyder, alle apparaten en prach- Heer ARTHUR SEIDEL.
tige af sluitkast, voor den spotprijs
Aanvang te 8 uren.
van ’2O.
Entreegeld voor niet-Stadgenooten
Te zien: Hugo de Grootstraat f lm—
16649 12
16676 13
36a, 1 x bellen.
TE HUUR met den eersten
October: een gemeubileerde

Casino-Variété.

Kamer met Alkoof.

(18 jaar) wordt PLAATSING GE-

GEVRAAGD: een flink en net

6ee_ b_ul!!! a «_ Bottefdamsche Diergaarde

Coolsingel, (voorheen Kleine
Schouwburg).
Adres: Petit Café du Passage.
Aan hetzelfde adres een flinke
Directeur: SOESMAN.
Werkmeid en een Werk16637 8
vrontr gevraagd.
Aanvang 8 uur.
Bureau 7 uur.

.

Eost en Inwoning.

Hoogst Amusastt!
Nouveauté 1

Een JONGMENSCH, P.G., zoekt
bij een Weduwe z. k., Kost,
Inwoning met huiselijk Verkeer, in het midden der stad. Br.
fr., No. 16674, a. h. bur- v. d. blad. 7

Do fiener Dandy's

No. 2. De_LnstigeVagehondeu, door het Dames-En1663S30
semble, de

16655 7

Diegene, die nog

een SMPBÖQTJE

HIJB-BST wil voor 25 a 80
DE
personen, voor het feest aan
N.H. Mits uiterlijk daags te voren besteld, kan men aan boord het Mollandsehdiep,kan teVerder: groote militaire
vast menu. a f 8.5© per couvert.
op
dineeren
16631
50
9
exercitiën:
OostenSTEMMER,
by
recht
Molenst.
27.
Bekg.
Een
ervaren
Courant
onschadelijk,
volkomen
rijksch
DAMESBoekhouder en Kassier,
bijna onverslijtbaar,
Beste en goedkoopste adres:
gehuwd, m.L, 16 jaar als zoodanig
derhalve goedkoop.
HUZAREN-ENSEMBLE.
by ééne Firma werkzaam, bekend
Voomanden bij:
14 f
met het Assurantievak en BanPregraimna.
16670 12 OÖ OPPERT 99. kierszaken, ZOEKTwegens bijzonCouponboekjes met 10 en~~
dere redenen VERPLAATSING.
trees Parterre of Tribune f 9.
Prima referetiën staan ten dienste.
Brieven, lett. E. G. M., Adv.49, groot Honderd Gulden, Zaterdag Bureau C. W. BETCKE, Korte
1.1. door een kantoorbediende Hoofdsteeg 10.
16646 14
verloren, was gemerkt F. W.
6574. By terugbezorging PolitieDirecteur: CARL PELiGIüftK
bureauPauwensteeg, .zal de vinder
goed beloond worden.
Eiectrische Verlichting.
16657 8 in een groot Magazijn een aan{1^
glSCrmmmmmfyf^cmzJfKßXfi**\ \\~
"\?
é&*m\ __tV __P^4 _P_ mr*m\
komend VISHELJI'F■'
16643 35
Voortreffelijke
ASSUREERT
Mevrouw A. F. EJJELING, FBOÜW, extern, R. K., salaris
Inboedels,
temper atnnr.
KoopitKins- en Winkelgoe’l5 per maand. Eigenhandig
WcHtersingel 10,
GROOT SUCCES van
geschreven brieven met opgaaf
dereu, KiFceten en GeldsVRAAGT met I°. November a. s.: van
ouderdom, waar werkzaam of
waarden
oene bekwame
16626 10
geweest, onder lett. A 417, Nod.
tegen 13719 21
fotografeeren.
verplichting
Kiosken-My. Rotterdam. 1664510
KEÜIMMEID,
Uitvinder: H. CASELER, N.-Vork.
van goede getuigen voorzien. Zich Direct GEVRAAGD : voor Kan8 BISERAS 8 "W
Gevolmachtigd Generaal- § aan te melden des morgens vóór toorwerkzaamheden, een
12 of des avonds na 7 ure.
Musical, zang- en transformatie.
Agent:
e Fotografie-Ateliers zijn geopend vaa des
Ensemble.
de Heer
Mevrouw PENN-v. d. LUGT P. G., een goede.haad schrijvende,
op de hoogte van de Nederlandsche
VRAAGT tegen half September taal. Franco brieven, onder letBoompjes 9,
of 1 .Uovember. een flinke
ter Z, by de Boekhandelaren
Hoofdagent:
MmmkfmmVtMm.mWkmm
e -_^ (i ngang 'Wijnliaven) te begeven en worWENK en BIRKHOFF, Noorddoor liet
blaak 95.
16677 10
den gratis naar de 10e verdieping gebracht.
Ingang "WiJnlu&Yen.
Mosseltrap 5, beiden toßotterd .fi vooral goedkunnende koken en
netjes werken en van goede geELECTRICIEN,
tuigen voorzien. Zich aan te mel- bekend met sterken en zwakken
den 's morgens tusschen 12—len stroom, installatie, enz., ZOEKT
Gaetano's; SSoeursBEBBY.
Een fats. j.m., 22 jaar, BIEDT
's middags tusschen half 5 en 6 verandering van betrekking.
aan als
P. Conghas; TheZoley's.
Sept.
ZICH
20
of
later
■
Fr. br., lett. D.D. Boekh-L.LEEFLeeraar der Muziek. Harmonie, uur Wijnhaven No. 94. 16635 12
Dis© EDLEB. Groot succes I
LANG, Zomerhofstraat3l.l664l 6
Viool, Piano, Orgel, Zang, N. BinMevrouw DE RUIJTER,
Heden laatste optreden v.
nenweg 419.
16381 5
In het Doorgangshuis voor voor Rotterdam of elders, goed
stuk.
Plantageweg 93
en
beste
vau
per
geGeheele Elastieken KOUSES
af 2.Krankzinnigen te Rotterdam met het vak bekend,
'
16622 10
VERLANGT voor dadelyk: eene wordt GEVRAAGD tegen 1 Octo- tuigen voorzien.
den beroemden Ventrilcquist.
Br. fr., onder No. 16630, aan het
ber a.s. of eerder:
16625 13
onderricht aangeboden. Condities
9
Bureau van dit Blad;_
Aanvang 8 ure.
billijk. Brieven onder _No. 16195,
een
AANGEBODEN:
TE
KOOP
goed
kunnende
koken
en
werken,
aan het Bureau van ditBlad.
5
en van goedo getuigen voorzien. ongehuwd, op een traktement van
: Spreekt, des morgens v. 10-11 uur. ’l5O per jaar, met inwoning, kost,
bewassching en geneeskundige
!
16636 9
24 Coolsingel 24.
behandeling. Schriftelijke aanbie- welke sinds jaren een flink burTerstond gevraagd eene nette dingen met overlegging van ge- ger bestaan oplevert, op een
Directeur: FRED.MAASBOMMEL.
Uaagxcfiewer IS, Botterdam. Dienstbode, in een klein gezin. tuigschriftenworden ingewachtbij welvarend dorp in de Hoeksche
Hoffm.plein 61. den secretaris der commissie.
Waard.
Sog slechts eenige GastInvordering vaa scholden. Adres: Burgem.
16627 S
onder No. 16629,
franco,
Brieven
voorsteliiugen v;m
Verdedigiug in Reenten.
In een Distilleerderij wordt Bureau van dit Blad.
10_
POLLINTA's beroemd»
Madame
I__mvcl_y «„zaken. ErfenisGEVRAAGD: een flinke
gen. Etoedelredding. __.tes.fDoor verandering van zaken te
MARIONETTEN THEATER.
{buitenstad) TER
Rotterdam
boedels.
Een flinke Dienstbode kan
Groot laaja.su«
Advies 50 cent. 13756 10 terstond GEPLAATST worden,
OVERNAME aangeboden: Eene
Aanhoudend
succes vf.n de
in volle werking zijnde
Katshoek 35.
Adres: Haagschoveer 14.
16634 5
7 Schoorsteenvcegsters ,
16555 6
groot transformatie Gezang- eu
Terstond GEVRAAGD:
Dans Dawes-fceptette.
GEVRAAGD voor Nederlandsch
Alsmede optreden van AIXls
Indië: bekwame
op Woensdag 1_ September
specialiteiten.
No.
nieuwe
16644,
'__
morgens
franco,
*»1* elf dat goed
onder
1898,
Brieven
kinderen kan omAanvang 8 uur. Entrée Bal10
Bureau
van
dit
B]lacL_
ure, aan den Kateudreelit- gaan, niet met
beneden de 15 jaar.
con 25, Parterre 1© cesai.
seïseii lagendijk 394 te
voor Hcerenkleederen. Fr. ~~~
TË KOOP;
Adres: Mathenesserlaan 225.
A&ngenaaie temperatuur»
brieven
aan
de
Nederlandsche
KEI.
Rotterdam, ten laste van G. W.
Een geëmailleerd
16632 6 Boekhandel, Antwerpen, onder
16673jg
geLIESHOUT, aldaar,
KENFOKNUIS, weinig
letters
E.
C.
16633
8
86
cM.
gebreken,
GEVRAAGD
dadelijk:
16557 28
voor
van:
bruikt en zonder
Vereeniging
br. en 57 cM. dp., aan den prijs van
Een netten
’lB.-, en een prachtige
Atelier voor het borduren, afwerken en opmaken §
als Meid-Alleen. Adres: StaIXSTEEKHAAKJ».
tionswegso,benedenhuis,'s avonds Kan direct GEPLAATST worTevens GEVRAAGD: eenllalfvan alle soorten
Heden MAANDAG 25ste,"WOENSna 7 uur.
16621 6 den een KNECHT, volkomen was-PJaatwerïter. 16647 10
i>a__^_ejs-H^]vi>^vv_e__^k:jst^.
DAG 14 en VRIJDAG l& SEP110.
Jz.Jloogstraat
op de hoogte van hot
J. C. SNEL
TEMBER 26ste en 2~ste
waaronder een n ienwe BilEngelsclileer-ConONTWERPEN en OVERBRENGEN op JLakcu,
opvoering
lard en toebehooren,
Satin,
Pelucbe,
van
voorkomende
fectiewerlt.
alle
enz.,
GEVRAAGD, P. G.
en een',netten
keer 5 et., per week 25 et.,
voor
teekeningen
Hoogstraat 247.
16628 4 Aanmelding in persoon op Maan- per
Borduurwerk.
16668 74 1
de eerste
dag aanstaande, tusschen 2—3 per uiaaiid 1. enVoor
tijd pi. naar keus.
Er BIEDT ZICH AAN, tegen uur, btf A. P. MIKX, Hoogstraat 50 gealx»3iu.
DIRCKX,
A.
B.
Cfcriffeur»
156, alhier.
1 Oct.: een
16594 13
®tt*~ In 't 3e taf. Lichtbeeld***
16664 7
Beurssteeg 17*
vertooning door BRAM met "'"%
De Deurwaarder belast met
wondertooverlantaarn. 16672 w
9VffnKH___R_n___s_^n_^__K_
+*
de Executie,
o
j.,
24
voor KantoorwerkzaamheEen JONGMENSCH zoekt een
B. KRUIJNE.
den of als Winkeldochter. Salaris betrekking
in bovengenoemd
Sctawfeurg»
geen vereischte. Br. fr. No. 16639,
uh&mhß J|^H9§ssi_i!_fö__f
®
vergoeding
van een
tegen
vak,
' bureau van dit blad.
8
, Firma: LE GRAS &
goede behandeling. Br. fr., onder
-:iaS é%\ -" —*>
No.
h.
blad.
a.
bur.
v.
d.
7
SiéßE*:-*'16675,
Ö
Eon flink, net
DINSDAG 13 SEPT., 8 uur:
"*
bij Executie,
Blaauwe
ffli____E_F^Bi &________
t— **
KOPEREN en VERNIKKELDE
op Dinsdag 13 September boven 16 j. N. Binnenweg 464.
VRAAGT:
vóór
en
in
16652 4
1898, Vixirui. 10 uur,
.^|m_________l _M____f
U
het Beziedenhuis van pand No. 83
Terstond of tegen 1 October
in 3 bedrijven van SchaU)*
aan het Burgemeester Hoflman- GEVRAAGD: Een fate.
berger en "Weiisch.
Pompenburg 15.
16663 6
plein te Rotterdam, ten laste van
W. VAN DER WERF, van:
VRIJDAG 16 en DINSDAO 2°
persoon
GoudSEPT., 8 uur :
Adres liefst in
g
Notenhouten en andere scheweg
96, Kruidenierswinkel. Bekwame Meubelmakers
Tafels, Stoelen, Spiegels, .
16654 6
gevraagd. Meubelfabriek C. KIE3b__L, Oostvestplein.
Mahoniehouten Schrijfbu16669 5
(ISJEvasion)
Oostzeedijk
104,
Mevr. BÜCK,
reau, Glas- en 'Aardewerk, VRAAGT
in 3 bedrijven van Brte^'g
met November: Eene
en wat verder tot een nettea
wmmmhj
inboedel behoort.
Er kan een Banketbak-.
GEPLAATST GROOTSTE SORTÜEHING. 114
Ter Drukkerij der
De Deurwaarder, met de P. G., voor Meid-Alleen, niet onder kers-Noodhulp
RQTTERQAHI.
goed kunnende koken worden en een .Loopjongen. Prijzen beneden alle concurrentie.
jaar,
20
ions
50
Vennootschap
„Rotteróa»"^
Executie belast,
en werken. Goede getuigen
Adres: Weste Wagenstraat 21.
Nieuwsblad."
1665G22
■
W. EONTIJNE. I vereischte.
16053 6
W. C. TE^iRLIHGS.
16659 8

Kookpannen, =Znivfro
Wijnen en Cognac

UW Hl Patroons.

MARTIN HSNB? & Go.,

F.W.IMIEIIG,

Eet BANKBILJET,

Rolterdam, Noordblaak

6ËVBAAGD:

IDvVerzvkeringMa tscbap ü
„HERMANDAD"

DIRECTIE.

IPHOTOQRAPHIE
mVtM

Entrée BELVÉDÈRE 25 cents,

01-FSTAL met INBRAAK

aankomend Bediende,

W.P.VAHOEfiöELD,

B. C. Dienstbode

IsfinaaSQiIüLD&LIEÜWENsI

€. WASEKINBT,

¥m\-, Piano- en Orgel-

Bette Dienstbode

een Portier,

Bureau vas ÉecMzaken

Verkoop bij Essentie

.

SMEDERIJ,

eerste Gonpenr

De FietsstaiÏÏngprijs is
—-

~GEVRAAGD:
BAGffIEISJE,
■

.

B.H. DBOftISTËI.

’

___
__M

■

De

Molen

*
_*_ _

een longen.

8.-E. DIENSTBODE.

flinke Dienstbode,

Henbelmakers.

~CONTïsÈüasT

#

.immvm1

’6.

~lïl!aal der

{o

üijmeegsche
ParaplnSefabriek
5 en 7.

Ny Mr. NOBEL,

IBERNARDCONRADS&Co.i
Afdeeling Tapisserieën en DaiiaiitaÉD.

lONTVAM€Keif:

Nigawe Artikelsn.

Étalage ia de Zaai achter den Winkel.

KLEERMAKERS.

net Meisje, P. 6.

o

Groote Parade

p

i Öaiïies-Faofarg-Korps,

’

Eene zeer groote fceaze

MlflMÏMil

INBOEDEL.

o

I

9 WestaieawlaacL

ËleingdeéMkerij.

Een Dag-Dienstbode

1

JÊ

-

Brooü-, Beschuit- en

een Dienstbode,

I

Cinras-Variétó.

mr

Origineele Teafeis Bmkgordeis

HALFWAS KUIPER.

een Dagmeisje,

Verder Kolossaal

Centraal Depot Lodewijk Borstel Haagscheveer 19.

Practizijn DE HAAK.

Dienstbode.

van

BKt-.ff

KELLNER,

Openbare Verkooping

Cie.j

IIPT WITTF HUIS
zonder

9 BOGDAHI's 9.

§ Gasornamenteru

FLORA Variété.
1

1
1

i-

.

-

1

s
I
1

I

TI?OLI-SÖE0BWBÜB8.

:* mum.
1

I

Groote

HASPELS-

Di jMmdfiki" ïm*.

I Winkel-Etalages. IITnspl.

|

MILNER'S Brandkasten.

1

S. KAÜFffiAM & LANDHEER I
§G.
9
m

I

12-14Korte Wijnstraat (ovsr de Luth. Kerk),

DE KLUISTERS VEBBJBP
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Tweede BladL
DE INHULDIGINGSFEESTEN.
Den Haag, Zaterdag.
Vnder enthousiaste begroeting ving hedenmiddag ruim _J uur de tocht der Koninginnen
naar Scheveningen
a"- Ongeveer halfdrie kwam de Koninklijke
sl °et langs
den Ouden Scheveningschenweg
n
van het dorp. Daar hadden
'n£an?
zich* begroeting
van H.M. opgesteld de leden
va k
cneveningsche feestcomité en van
j. r*"edenvereenigingen „Eendracht maakt
"ï>atr'mo"iurn". .De Hulp des Heeren S °ns
scn'l'l" en „Door ons, Voor ons"
"net 'lun banieren,
het fanfarecorps der Christ.
j
in
van 's Gravenhage en
Ssvereeniging
i
de oud-zeelieden.
'gelijk
°dla het Koninklijke rijtuig naderde liet
lietl orkest
van den heer C. Blansjaar Jz., dat
in e ®n
rauziektempel
onder het geboomte had
j,i
* !j?ts66gei)omen het „Wilhelmus" hooren. in
JonBe meisjes, waarvan het eene
traditioneele costuum, naderden de Koningj ngen
en boden Haar bloemruikers aan.
de
on.' nginnen bedankten zeer minzaam
sprak
toen
Koningin
H.
M.
de
ltleisJes
en
tot rt Ileer
Hoogenraad, president van
bet f"
'^- deze
woorden: „wat heeft
ölpi ,eestcomité,
'er mooi versierd!"
Onri
tes yan net gejuich der menigte en defanfamuziekkorps werd nu de tocht
voo e?'ethetdoor
Prins Willemstraat en de
Keiz Straat' diedebeide
met een nettenhemel
hedekt
heerlijk
perspectief te
en
een
zie n
aan Saven : verder langs den Zeeboulevard tot
u °PSang van 't terras bij de theater-aal
Kurhaus.
ÖH\n hetwerden
aan den ingang van het
6rra- ontvangen
door den vice-president en
-en o
tiSs Secretaris van den Raad van commissaVan het Zeebad, de heeren E. L. UytVen en J- D. Kuys Th. Az., benevens
°,
ooor
neer Bernard Goldbeck. directeurgerit..
den neer C> Géhel, president der
siib-c
Vat, lmiss «e-voor de volksfeesten en mr. D.
der t i ule». lid van het uitvoerend comité
D ri "lllldigingsfeesten.
f_ aan drie, langs beide zijden van den
irigan
gen £'on stonden de met oranje-sjerpen omhandags A'lc Se Scheveningstertjes. in haar Zonplunje: Arendje Vau der Toom, Jo.(ij
a Cornelia De
Bruin, Maria Bruin, Anna
Pl u öe
hee j ' Neeltje Harleveld en Mina Bruin, die
s me' den directeur-generaal voor"itlfeh
azen p" °P het pad der Koningin dat ze met
ö0 r
,de gelederen van het kleurvendel
»^ 0 ? *>'n
Wilhelmina" en gevolgd door den
Con,,
"a»dant,
den heer F. E. Vlielander Hein
en
H' H-J* M' Vau de'Pol- wandelden
de Koningin in een toilet van wit8el)j.Mv
0g
<le ij0 e ,2 >jde en hoedje met witte veeren,
vao e n.lnëin-Moeder in een lichtpaars kleed
satijn met linten van iets
*lonke_M 'otheerde
kleur en een hoedje in dezelfde
langs de muziektent op
et le ,°PBemaakt
.s waarvan„Scheveningsch Mannenkoor",
°nd e ,'"ei(Jln
°p i)i
den heer H. P. Teeuwisse,
S
>a« Gln ud« wijze Haar „De Oranjezon",
toezong,
Juist t n denze'Koninginnen
passeerden klonk
°e.
0
e n tenor
: «Oranje zon! blijf Neerlands hope
ze>. enS.
n'!" niet veel verve gezongen.
j^Ooral aan
düor den di>'ectellr-generaal,
6° lieer
6(1
werden de Koninginnen
hef & Goldbeck,
g düor de vestibule van het hotel
'^r do
*»M »,., V?or Haar bestemde zetels in de KurAan H. M. de Koningin werd in
S v gailS
een bouquet aangeboden door
je Jen„(1
S? Kon in U ir6ule Van flardenbroek, en aan
door de jeugdige freule
_tetna i?'""iloeder
(irov estins.
Ö?
h, ade
'VelSevallige
aanvaarding dezer bloeh 6nBav e
ziel' (1e deuren der zaal en
veVoodei.°?ie.n<,euMMzich in cc» lusthof, ge?.rin, donr fen berceau van schilderachtigen
kl'niop bedekt en aan de
Vernten i f mclwet
welriekende rozen.
Pk *iil
MM- P,aats namen hief het
" "
1orkest, onder leiding van den
Jozef n?icek
hoofdnummer van 't
k, prai»m,
' het Hul
de
digi ngs-FeeslklauB_""' eo„ . aan
' van den
bekwamen dirivoorTnpositie
Ze Selegenheid gedicht, met geeil)uie. Van ioud-Uollandsche wijzen en
een tot een krachtige jubelb"e onl met
06^ -Wilhelmus."
6n d°arvan verhief zich de tot
,i
r dein jf„
?erb»edigste stilte luisterende en
J'ké" zitPlaatsen onverzadig„.bikken
U f J'1
menigte, om daarna,
w?
rPende
ir'
de
dei
zich tot vertrek ge"naaktp
oni"êillnen
de ir
o|iingin," *,,een luid en driewerf: Leve
«er
<lf., aill> le -,« oera! Leve de Koningin-Moe«Une n neffen, dat gansch *t gebouw deed

»e\r

""'

!

einl

hetT

Dinsdag 13 September 18S8.

geweest.

Even na achten rijdt het hooge gezelschap
aan. In de versierde vestibule wachten Freule van Bijlandt en mevr. Bisschop met ruikers
van orchideeën de Koninginnen af. Buiten
staat het keurvendel „Wilhelmina" opgesteld.
Als HH. MM. de zaal binnentreden, schetteren fanfares. Bij de vorstelijke verschijning
buigt de geheele zaal als onder een windvlaag.
H. M. de Koningin is in een wit zijden, laaguitgesneden kleed. Aan den hals schittert het
van edelgesteenten, in het haar rust een
diadeem. De Koningin-Moeder is eveneens in
het licht en gedecolleteerd.Een kanten sluier
daalt langs den rug omlaag.
Als het vorstelijk gezelschap heeft plaats
genomen, zitten de Vorstinnen in het midden;
ter rechterzijde, met een stoel tusschenruimte
van de Koningin, zitteu de groothertog van
Saksen-Weimar en de prinsen Van Wied ; ter
linkerzijde der Koningin-Moeder, zitten _e
prins Van Wied en zijn dochter.
Vooraan op het tooneel staat mr. H. Viotta,
de componist der huldigingscantate op woorden
van mr. J. E. Banck, achter hem een breede
schare zangers en zangeressen, te zaam ge»
bracht uit „Cecilia," „Euphonia", „Melosophia"

en.

■'

tenhr!

°

'."

tinten

—

,.

m"J?

S.f

Vaandeldrager (bloemencorso).

en „Toonkunst.'. Aan zijn voeten, beneden
het tooneel aan, zitten de leden der
Haagsche Toonkunstenaarsvereeniging uit wie
het orkest is bijeengebracht.
De dag waarop de Koningin Haar troon bestijgt, wordt bezongen in muziek en vers; dan
neemt de bariton het recitatief over. Het
volk dat te zamen naar de hofstad stroomt,
edelen, dorpers, varenslieden, Javanen, alles
biedt Haar zijn hulde aan.
Een koor van landlieden brengt zijn bloemengeschenken. dan volgen de krijgslieden
in meesleepend tempo. Bij de jonkvrouwen
wordt de wijze luchtiger on de slotwoorden,
die jubelend stijgen, zullen dienen als motief
voor het eerste tableau vivant:
Bij de bloem van de Vorstinnen,
Passen bloemen-koninginnen,
Passen rozen wel het meest,
Ter versiering van dit feest.
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Geschenk van den sultan van Siak
aan H. M. de Koningin.
boven uit; in het midden hooger dan de andere figuren staat prins Willem in prachtige
zelfbewuste houding, een Oranjesjerp over
den schouder. De zaal juichte toe.
De dichter dr. H. J. A. M. Schaepman, en
de componist Richard Hol zijn nu aan het
woord. In breede maat bezingt de dichter den
vrede, en begroet de Koningin en smeekt alle
gunsten over Haar af: Vrede en arbeid voor
het volk, voorspoedige zeevaart, een bloeitijdperk voor onze kunsten. Beurtelings klinkt
het forsch en statig, vroolijk of somber, tot
ten slotte alles zich oplost in de breede maten
van het „Wilhelmus". Andermaal hoort de
geheele zaal het slotcouplet staande aan.
Het laatste nummer van het programma
verheerlijkt het glorietijdperk der Nederlandsche kunst, steunende op een fragment uit
öchaepman's „Oranje-vredelied". Sweelinck
voor het orgel, Vondel niet zijn dochter naast
zich, Rembrandt, uitkomend tegen een donkere groef), waarin enkele kanten regentenkragen lichten, en daarboven een rij van vrouwen in helle kleederen, die palmtakken wuiven. Zoo is de verheerlijking der kunst.
De Koninginneh en Haar gevolg zijn opgestaan.
'
De kreet „Leve de Koningin" wordt over»
genomen en levendig driemaal herhaald.
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Poort Buitenhof.
De sopraan bezingt dan de persoon der
Koningin. Een vrouwenkoor legt de gelofte
van trouw af, verschillende koren volgen nog.
Een inatrozenkoor in golvend cadans, stemmen
uit Insulinde, waarbij de melodie onstuimiger
wordt, de genius van het land. Tot ten slotte het
volle koor een verheerlijking inzet, die in het
„Wilhelmus" eindigt.
Dan volgt het eerste der drietableaux-vivants.
Een fragment uit de cantate, de rozenversiering
was in beeld gebracht. De commissie der kunst-

aangenaam was de leden van den Raad ter
plaatse te zien en betuigde zich erkentelijk
voor de blijken van gehechtheid, welke Zij
ook hier weder mocht aanschouwen.
Daarna reed het rijtuig naar de feesttribune,
ter_ijde waarvan de werklieden-vereeniging
Rijswijk en de werklieden van de fabriek van
verduurzaamde levensmiddelen van dr. J. Th.
Mouton, met hun banieren geschaard stonden.
Twee jonge meisjes mej. Kraan en mej. H.
Verwey boden daar bloemruikers aan. De
burgemeester stelde de leden der feestcommissie en-bloc voor en verzocht voor den
eere-voorzitter ds. Verwey het voorrecht een
woord tot Hare Majesteit te mogen richten.
Ds. Verwey vertolkte daarop de gevoelens
der feestcommissie. Na de ontvangst te Amsterdam en in de Residentie, verzekerde hij,
had men er hier vurig naar verlangd Hare
Majesteit te begroeten als Koningin. Overal van
den Dollard tot de Schelde die innige verknochtheid aan het Huis van Oranje, die
liefde voor de persoonlijkheid der Koningin
welke H. M. ook hier mocht aanschouwen.
Hierna schetste spreker de historische beteekenis van Rijswijk, waar ook het stoffelijk
overschot bewaard wordt van den dichter van
ons Volkslied.
De Koningin dankte voor deze hartelijke

Cedeelte van den Florawagen.
Uitgeleid door de feestcommissie bereiken
HH. MM. Haar rijtuigen; het gala-publiek
wacht zijn equipages, die in een lange file
aanrijden.
Zondag.
Bezoek aan Rijswijk en Voorburg.
Het stille, landelijke Byswijk was heden
bijna niet meer te herkennen. Van alle omliggende plaatsen en plaatsjes was het volk saamgestroomd ; uit elke woning wapperde de vlag,
en bijna huis aan huis versiering.
Kwart voor drieën begon de klok van Rijswijk te luiden, ten teeken dat Hare Majesteiten
de grens der gemeente genaderd waren. Daar
wachtte de burgemeester, de heer Verhage
Metman, de Hooge bezoeksters op en ging Haar
in zijn rijtuig vooraf, naar de kom van de gemeente. Bij het Baadhuis hield het koninklijk
rijtuig stil en daar richtte de burgemeester het
welkomstwoord tot H. M. de Koningin, ook
namens de leden van den Gemeenteraad. Allen
hier saamgekomen, verzekerde de burgemeester, waren zeer dankbaar voor de groote eer,
welke der gemeente te beurt viel door het
Koninklijk bezoek. Hierop overhandigde mevrouw Verhage Metman H. 'M. der Koningin

Ongeveer 5 uur waren de Vorstinnen in
het paleis terug, met zich brengende eea schat
van bloemstukken zoodat het rijtuig schier
een bloementuin geleek.

Stadsnieuws.
Trompetter Koningin newagen.

woorden, welke Zij verklaarde zeer öp prijs
té stellen. H. M. betuigde ook Haren dank
voor de vele moeite, welke men zich te
Rijswijk had gegeven om Haar feestelijk
te ontvangen. Daarop hief de Rijswijksche
jeugd, onder leiding van een onderwijzer,
een feestlied aan dat HH. MM. met
het programma in de hand Volgden. De
Koningin knikte de kleinen vriendelijk toè,
verklaarde, dat zij zeer aardig gezongen hadden en verzocht aan den voorzitter van het
feestcomité om hen te bedanken. Onder de
tonen van het Wilhelmus van de Jagermuziek ging de stoet daarna naar de Naald
het Vredeteeken —. waar de leden van het
hoofdbestuur van het Vredebond waren opgesteld. Onderweg, voor de pastorie, bood mej.
B. Verwey der Koningin een vredespalm aan,
terwijl voor het R. K. gesticht een aantal
meisjes in het wit, met oranjesjerp, een ovatie brachten.
Daarna verlieten HH. MM. de gemeente
Bijswijk tot aan de grens uitgeleid door den

Oostcrsclic poort in de Indische
bnurt.
burgemeester, en bereikten onder talrijke bewijzen van geestdrift de Geestbrug, de grens
tusschen Bijswijk en Voorburg.
Hier stond de burgemeester van Voorburg
gereed HH. MM. te ontvangen. Twee eerepoorten waren aan de Geestbrug opgerukt,
er van, door de werklieden van de stoomzeer eigenmeclfabriek der heeren Koechlin
nationale
kleur gemeelzakken,
in
aardig uit
verfd en vervaardigd.
Ter verwelkoming hadden zich nier roede opgesteld het personeel vau de fabriek „Westenen de leden van
burch" van den heer Mouton,
de vereeniging „Eenheid voor het gezag".
In matigen draf volgde de stoet nu met den
burgemeester aan het hoofd de beschaduwde
Prinses Marianne- eu Koninginnelaan, en bereikte de kom der gemeente, waar zich voor
het Baadhuis de Wethouders en de ledenvan
den Gemeenteraad hadden vereöni<nl Bri dat
gebouw gekomen hief het
fanfarekorps „Forum Hadnani", het
Wilhelmus
aan.
Geestdriftvol werden HH. MM. door de langs
den weg geschaarde bevolking
toegejuicht.
Voor den ingang van het Gemeentehuis
hield het Koninklijk rijtuig halt. Mevr. Van
iuyll van Serooskèrken,
echtgenoote van den
burgemeester, bood H. M. Koningin Wilhelmina eenfraaien bloemruiker met oranjelinten
aan, terwijl de Koningin-Moeder uit'handen
van de echtgenoote van den gemeente-secretaris, mevr. Van Mierop welwillend een bouquet aanvaardde.

VoorburVche

Vischmarkt.

een bouquet, terwijl mevrouw Von Fisenne
■11. M. der Koningin-Moeder een bouquet aanbood. Daarna volgde de voorstelling van de
Baadsleden. De Koninginnen bleven bij de
begroeting in het rijtuig.
H, M. de Koningin verklaarde, dat het Haar

De Herinnerings medailles op
de scholen.
De gedenkpenning werd nog uitgereikt öp
de volgende scholen aan de volgende leerlingen:
iSchool voor. G. L. O. aau de GafTeldwarsstraat,hoofd de heer \V. Van Grunsven :
Johan Gerrit Oudeubroek, Hillegonda Geertruida Schuurman, Teurttje Karreman, Lijntje
De Raadt, Jacobus Hendrik Van der Kley, Jan
N. Noordzij, Adriaan Wijghan, Dirk Boere,
Bastiana Wilhelmina Lena Verbeek, Martinus
Vos, Johan Gottlieb Robusch, Arie Vos.
Jongensschool voor U. L. O. aan de Tuindersdwarsstraat, hoofd de heer W. Haarins::
V. A. v. Dolder, H. A. C. v. Keulen, G. F.
Nijenhuis, A. G. Stoon, J. H. Jenting, J. Sperwer, Ph. A. Lansberg, J. 11. A. Logeman, J. I.
De Muyter, P. Sullorp, J. Rijsdijk, M. Goudsmit.
Meisjesschool voor M. \J. L. O. aan de Vau
der Weriïstraat, hoofd mej. S. C. E. Van der
Beek:
Carolina Johanna Van Meurs, Sara Bensing,
Anna Geertruida Eshuis, Alida-Adriana Snelleman, Jeannette Görlitz, Maria JohannaKamerbeek, Maria Pieternella Van der Maaden, Cato
Louise Akker, Jacomina Martha Schallenberg,
Johanna Maria Akkersdijk, Adriana Julia Jung,
Jeannette Mok.
Jongensschool voor M. L. O. aan de Jonker*
fransstraat (tijdelijk Koepelstraat), hoofd de
heer B. J. Kortmulder: Johan Driessen, Jozef C. Van Houten, Willem Van de Garde,
Gerrit Opzoomer, Willem Akkersdijk, Arie
Vollegraaf, Alex. Grootenhuis, Willem Landsman, Mozes Kool, JanFrederik Van Hillegondsberg, Hans Wisbrun, Johan v. d. Corput.
Ned. Herv. Tusschenschool aan de Jan van
Loonslaan, hoofd de heer J. Couvée:
Sophia Maria Van Driel. Dirk Cornelis FranGeerciscus Anraad, Johannes Pieter Bremer,Klaas
truida Petr.a Happel, Cornelis Block
Martina
Van Eek, Gerritje Pietertje De knegt, Cornelia
Blokzeijl.
Maria
Lezer, Johannes
Graafland, Johannes Iluyzer, Geertru.de Verde GeneraalHerv. Diaconieschool aan
de heer M. Brehoofd
Ileydenstraat,
van der
J. Schippers D \an den
J Groinedijk,
Broeder,
J. Flier, A. Muller, h.
pc
P
Van Berkel, L. OverJ.
E. Bobbert
W.
Mol.
Ladesteyn,
L llv/ J. voor G. L. O. aan de Koepelstraat,
School
C H. Koopen: Jan Geerlofs,
hoofd de heer
Snikkers,
Aagje Tavenier, ChrisGijsbertus
Romeyn, Ortje Buller,
Corneha
Kruis,
tiaan
Cijzen,
Van
Corstiaan
Van Bodegraven,
Helena
Jacoba Van der Eist, Wolter Berkenhosch'
Willem PieterVan den Berg, Josina Schimmer!
School voor G. L. O. aan de Spiegelnisserstraat, hoofd de heer J. Koiïyberg:
Johan Caspers Grund, Jacob Wilheim Saur,
Bernardina Wilhelmina Henkens, Anna Hendrika Tunderman, Henriette Maria v. Oostendorp, Sentina Groos, Neeltje Hofman, Hermanus Gijsbertus Kooreman, Elizabeth De Haan.
Pieter v. Konijnenburg, Helena Blom, Margaretha Johanna Lauwerier.
School voor G. L. 0. aan de Nieuwe Veemarkt, hoofd de heer L. P. Akkersdijk:
T. Kooymans, G. De Ligt, S. Den Engelse,
M. Du Bois, A. v. d. Stigchel, L. Westerwaal,
P. M. Kuulst, M. A. J. Sterkenburg, H. Brgs,
J. M. v. Kampen, A. Hoogstrate, A. v. Bodegom.
School voor G. L. O. aan den Goudschen
Rijweg hoofd de heer H. Schuddebeurs:
Leendert Kalkman, Daniël Willem Collet,
Catharina Margareta Bunk, Johannes Wilhelmus Van der Ven, Charles Winkelman, Hendrika Herrewijn, Lena Van Duyn, Gerd Heinrich Carl Schmidt, Arendina Rensink, Frida
Petra Martha Mengelberg, Anna Catharina
Meyer, Maria Houberg.
School voor G. L. 0. aan de Wollefoppenstraat, hoofd de heer A. Zeedijk:
Neeltje Terlouw, Dirk Van Amerongen, Adrs.
Gerrit Badijs, Eliz. Cath. Weber, Nicol. Hubs.
Kuys, Neeltje Lindeijn, Neeltje Vau Winden,
lj Josephus Corns. Koorenaar, Mars, Bos, Margo.
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Poort aan de

Nadat de burgemeester, de wethouders,
leden van den Raad en den secretaris aan
Hare Majesteiten had voorgesteld, hield baron
Van TuyH vau Serooskèrken een toespraak,
waarvoor H. M. de Koningin minzaam dankte.
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina betuigde Haren dank voor de feestelijke ontvangst en zeide onder meer getroifen te zijn
door de hartelijke blijken van liefde en gehechtheid in deze gemeente ondervonden.
Ook roemde Zij de versieringen en het spelen
van het fanfarekorps en 11. M. verklaarde met
genoegen te hebben keunis gemaakt met de
leden van den Raad.
Onder het gejuich van de menigte, en het
spelen der muziek werd daarop de weg vervolgd: langs Oosteinde Wijkerlaan. Aan de
grens van Stompwijk wachtten de burgemeester, de leden van den Baad eu ook eenige
notabelen dier gemeenten den koninklijken
stoet op. Ook hier werd weder eenige oogenblikken halt gehouden. De burgemeester, de
heer Van Duijvendijk, heette Hare Majesteiten welkom, waarna de stoet langs Trek vliet.
Kerkstraat en Heerenstraat naar Voorburg
terugkeerde. Op verschillende plaatsen onderweg werden HH. MM. bouquetten aangeboden.
Bij de Laan van Nienw-Oost-Indié' stonden
de schoolkinderen geschaard en zongen onder
leiding van den heer Broekhuyzcn H. M.
liederen toe : „Oranje en Nederland" en „Aan
mijne Koningin", wat een treffenden indruk
maakte en der Koninginnen aangenaam aandeed, getuigen de hartelijke woorden van dank
tot de kleinen.
Langs de laan van Nieuw-Oost-Indiê" keerden de Koninginnen naar's Gravenhage terug,
tot aan de grens uitgeleid door baron Vatt
Tuyll van Serooskèrken.
Pp minzame .wijze betuigde Koningin Wil.
helmina den burgemeester Haren dank eu tot
tweemalen toe verzocht Zij hem aan de bevolking van Voorburg Haar hartelijken dank over
te brengen voor de.bewijzen van liefde en gehechtheid in die gemeente Haar te beurt
gevallen.

—

schilders.de heerenßisschop,Duchattel,Josselin
de Jong, Klinkenberg, Maria, Martens, Mesdag
en Sierig hebben iets bijzonders tot stand gebracht. Het tooneel doet denken aan een licht

doek van Alma Tadema. Alles is licht en
kleur. Op den voorgrond daalt een schaar
kinderen, de handen vol rozen, de breede
trappen van een terras af, hooger
marmeren
op de trappen staan talrijke figuren, schoone
vrouwen in keurige gewaden, eenvoudig in
Griekschen stijl geplooid. Zij dragen rozen.
Mannen en vrouwen op de bovenste treden in
weelderige groepeering omlijsten het geheel,
't Is een beeld van verrukkelijkcn smaak en
teekening. De zaal jubelt dan ook los.
't Is pauze. HH. MM. gebruiken eenige ververschingen.
Als het scherm weer opgaat, stelt het
tableau-vivant voor de toebereidselen voor den
Tocht van Prins Willem van Oranje over de
Maas", 't Is een geheel ander licht, waarin wy
deze groep zien. 't Is een grauwe winterochtend. De achtergrond druilt weg, een zilveren streep van de maan trilt nog over het
kanon met bewatervlak. Rechts slaat een troepje
soldaten
manning, daarnaast hurkt een
schilderachtige
een
Links
is
vuur.
een
om
hoop krijgsknechten, een Oranjevlag steekt er

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

Solen

Jaca. F.lizth. Van Bnuren, Maartje Vau Putten,
Aatrj'- Stuit.
School voor G. L. O. aan de Schinkelslraat,
hoofd de heer G. v. d. Wolf: Josina Alida
Schuui.t-wagfca. Adriaan Willem Zonnewijile,
Wilhelmina Hendrika De Roo, Gerardus Geering, «Jacobus Aiidries win Nimwegen, Chrisli..;". Wilbeltuica Othaeijer, Dina Roodzant,
Aiv ud !>■ Waait. Marinus Vau Strien, Tona
Sara \-.ï..■■■.:;.ti; Itelney. i'ieler Visser, Antonia
Mai ia 5..1 fftscr.
Sch-.i I foor G. :.. O. aan de Boezemdwarssli.!.,L l.os.fJ rfeheer '.<. Var. der Zwaai:
i_.e.il.j. Van Meerkerk, Hendrik Rotdaan,
Bert'ad Maübijs Verwaard, Alida Van der
Ja;.i. F'rsßcisecs Jchs. Tuinman, Johannes
Yolletcans, Jear.netls Johanna Karman, Hendrik. H:.fiers. Geertrui De Je», i'leuuKuiper,
Cornelia t.rekka, Hendrik Van der WcenU.
Z a t er d n g s t. u u rde een vrouw uit
de __iiday.indes_.raal een buurman C. K. genaamd met f I*s naar dp bar.k van leeni.ig om
c_nige panden voor haar le lossen; daar de
ma:: echter niet terugkeerde ging zij's avonds
er zelf heen en hoorde, dat (ie bewuste pander, r.og nie! waren gelost, zoodat de man
er waarschijnlijk Euet liet geld va:i (foor is.
Van deze vermoedelijke verduistering gaf de
vrouw kennis op het politiebureau aau de
Witte de Withstraat
De drukte aan de treinen en
booten, die naar Den Haag vertrokken, was
gisteren weder enorm. In Den Haag, te Scheveningen en te Bijswijk ontmoette men dan
ook een massa Rotterdammers, van wie ook
velen te voet en zeer velen per rijwiel gefcornen wam, om de Koningin te zien. Maar
des avonds bereikte de drukte aan de stations,
zoowel in Den Haag als te Botterdam haar
com ble. Onophoudelijk stoomden treinen naar
hier vol feestgangers, van wie menigeen, voorzien van een kaartje le of 2e klasse, zich met
een staanplaats in de 3e klasse moest vergenoegen, terwijl wederom reizigers 3e klasse in
een le klasse-compartiment, ja zelfs boven op
de waggons zaten.
Vau hier zullen deelnemen aan
de uitvoeringen op het nationaal sportfeest te
Clingendaal en aan het daarop te houden défilé leden van de volgende sportvereenigingen : Sociëteit de Rotterdamsche Manége, roeien zeilvereeniging De Maas, Deutscher Turnund Ruderverein, Koninklijke Handboogschutterij De Batavieren, Koninklijke Handboogschutterij De Batavieren te paard, de afdeelingen Rotterdam en Omstreken van de ZuidHollandsche IJsvereeniging, IJsclub Kralingen, Rotterdamsche Athleten -vereeniging
Hercules, Rotterdamsche cricket- en voetbalclub Rapiditas,
Zaterdagmiddag om 5 uur werd
een vrouw in den Oppert door een met een
paard bespannen melkwagen omver gereden,
waardoor zij een ernstige wond aan het voorhoofd bekwam, welke in een winkel aldaar
werd verbonden. De bestuorder van den wagen
had zich uit de voeten gemaakt.
Een bewoonster van pand 11 aan
de Van Alkemadestraat had Zaterdagavond
te 71/2 uur het petroleumstel gevuld en wilde
toen met een brandenden lucifer zien of er
genoeg olie in was. Vermoedelijk is toen een
stuk van den lucifer in het reservoir gevallen,
althans, opeens stond het geheele stel in vlam.
Op het hulpgeroep der vrouw kwamen een
paar personen toesnellen, die met emmers
water het begin van brand bluschten. Onder
leiding van denbrandspuitmeester H. De Jong,
vem spuit 15, was spoedig die spuit ter plaatse
gebracht, doch zij behoefde niet te werken.
In den nacht vau Zaterdag op
Zondag werd brand ontdekt op den zolder van
pand 24 aan het Oosteinde. De bewoners,
geholpen door gasten van spuit 13, slaagden
er in, onder leiding van den brandmeester,
den heer Hoffmann van Hove, met emmers
water het vuur te blusschen. De schade bepaalde zich tot eenig hekwerk op den zolder
en een paar kleedingstukken. De spuiten 13,
2 en 15 waren ter plaatse.
Zaterdagmiddag viel aan deLinkerrottekade een 8-jarige jongen, die een bal
uit het water wilde halen, er zelf bij. Een
voorbijganger, die zich daarvoor gedeeltelijk
te water begaf, bracht denknaap op het droge,
waarna men hem naar huis aan de Rubroekstraat geleidde.
Zaterdagnacht omstreeks
12
uur viel een beschonken man van het trottoir
der brug over den Noordsingel nabij de Zomerhofstraat, en brak daarbij den rechterarm.
Hij werd naar zijn woning aan de Tollensstraat gebracht, waar men heelkundige hulp
voor hem inriep.
Gistermorgen omiOuur kreeg in
don Zwaanshals een 14-jarige jongen bij het
afladen van vaten bier uit een handwagen
een val op den linkervoet, welke daardoor
belangrijk werd gekwetst. Hij werd naar de
ouderlijke wonina; aan die straat gebracht,
waar men de hulp van een dokter inriep.
De schutter pi ichtigenNicolaas
Langedijk geboren in 1869 en Johan George
Waterieo geboren in 1870, worden uitgenoodigd zich zoo spoedig mogelijk to vervoegen
aan het bureau voor militie en schutterij,
Hoogstraat 193, op ecu der werkdagen, tusschen 10 en 2 uren.
Onderling Belang.
De melselaars-vereeniging „Onderling Belang", afdeeling van den Nederlandsehen Metselaarsbond, vergaderde gistermiddag in „Café
du Lion dOr", aan de Spiegelnisserkade, onder
voorzitterschap van den heer L. B. v. d. Horst.
Besloten werd dat deze vereeniging zich zal
afscheiden van den Ned. Metselaarsbond.
Ter aanvulling van het bestuur werd overgegaan tot het kiezen van twee commissarissen
van toezicht. Als zoodanig werden gekozen
de heeren Van der Meyden en De Kleijn. Nog
werd besloten om, met het oog op de inhuldiging onzer jeugdige Koningin een telegram te
verzenden, van den volgenden inhoud :
Aan H. M. de Koningin
der Nederlanden.
De Metselaars Vereeniging O. B. goedgekeurd bn Kon. besluit, dato 6 Mei 1898 vergaderd op Zondag 11 September, wenscht Uwe
Majesteit eene voorspoedige en gelukkige
regeering.
Namens de ver. O. B. enz. enz.
De feestelijke bijeenkomst ten voordeele van
het vaandelibnds zou zoo spoedig mogelijk
worden ter hand genomen, vooral no de
hulp was toegezegd van eenige leden van
de vereeniging, die zich allen belangeloos beschikbaar hadden gesteld. Ook zal men trachten binnenkort eene openbare vergadering uit
te schrijven ca eenige bekende sprekers daarvoor uilnoodigen. Hierna sloot de voorzitter
de bijeenkomst.
(Uitvoeriger verslag in Het Goedkoope

Nieuwsblad).
Milit air-Feestconcert.

Het blijkt dat de feestconcerten, die ie

onderofficieren-societeit van het regiment
is eenmaal per jaar op de
P-Ü!,» Doele
i\ ?,owoon
Plaats
te geven,

meer en meer iv den
3"
!e
uhUck vallen> tenminste bij
hpf
?
het concert dat gisteravond gegeven
werd,

Li _'

was de plaats stampvol, waartoe de omstandigheid, dat met dit concert tevens de troonsbestijging van H.M. deKoningin werd gevierd,
ook wel het hare bijgebracht zal hebben.
Het bestuur had vrijen toegang verleend aan
de korporaals en tamboers, die zich (beschikbaar hadden gesteld voor den historischen
opiocht op 31 Augustus.
De stafmuziek der schutterij (opende het programma met een marsch „Wilhelmus van
JNassauen" van Meisel en de jubel-ouverture
van Weber, terwijl later op den avond nog
de „Koningin Wilhelmina Kroningsfeest-rei"
voor drie heraut-trompettenvan den kapelmeester Artbiir Seidel ten gehoore werd gebracht,
een muziekstuk dat ecu gunstige uitzondering
maakt op deu regel die voor den meesten
gelegenheidsarbeid geldt.
Dit stuk werd vooral luid toegejuicht, zoo
zei Cs, dat het gebisseerd moest worden evenals
de xylophon-solo vau den heer E. Franke. Er
was vuurwerk na en met oog daarop zou het
aanbeveling verdienen tot het laatste nummer
van het concert-programma een stuk van
minder waarde te bestemmen dan „Paljas". Bedroevend genoeg, schijnt het dat velen komen
om het vuurwerk en de muziek maar als een
voorgerechtje beschouwen, want wanneer
men op het heuveltje den boel voor het vuurwerk gereedmaakt en het gaslicht uitdraait,
hoort men onder het publiek een stoelengeklepper, veroorzaakt door het naar-vorendringen om een goede plaats te krijgen en een
gerinkel met glazen van de kellners die bang
voor breken zijn, dat den muziekliefhebber het
genot totaal bederft. Speelt het orkest nu in
dien tijd een walsje of een marsch dan hindert
dat weinig, maar onder „Paljas"
Het vuurwerk was buitengewoon schitterend
en ving aan met een hulde ter nagedachtenis
aan Prins Willem I, Vader des Vaderlands, in
schitterenden stralenkrans, eindigende met
kanonades om te besluiten met een groote
inhuldigingsdecoratie, het gekroonde portret
van H. M. Wilhelmina. van vuurlansen in
lauwerkrans, omgeven door guirlandes, met
de woorden „Oranje Boven", geflankeerd door
VVilhelminaboomen, dragende de jaartallen
1880 -IS9S, omgeven doorfonteinwerken,welke
met zware kanonades eindigen.
De „Algemeene vereeniging tot
uitkeeiing bij ziekte" te Oud-Kralingen. verzond 6 dezer het volgende telegram aan H.M.
de Koningin:
„De algemeene vereeniging tot uitkeering
bij ziekte" biedt bij deze haar trouw en gehechtheid aan bij de aanvaarding van Harer
Majesteits regeering."
De vereeniging ontving den lOden dezer
daarop het volgende antwoord :
A. GONLAG, Spiegelnisserkade 30,
Rotterdam.
H. M. draagt mij op u te danken voor aangeboden hulde.
Adjudant VAN TÜYLL.
Te Oud-Kralingen is een kinderzangkoor opgericht, dat onder leiding staat
van den heer G. Moerman, onderwijzer aan een
openbare school aldaar. Het koor, dat reeds
een vijftigtal leden telt, ving Zaterdag zijn
repetitiën aan in het Vereenigingsgebouw aan
de Vredehofstraat.
Aan de politie is de opsporing
en aanhouding verzocht van een 14-jarigen
jongen, die, in dienst van een caféhouder aan
de Lombardstraat, door dezen was uitgezonden
om een rekening te betalen aan de Heinekens
Brouwerij, doch aan die opdracht niet heeft
voldaan en met het geld, f 12, vermoedelijk
naar Den Haag is gegaan, om het te eigen
bate te besteden.
ü

ïn de Toevlucht voor Werkeloozen van het Leger des Heils zijn in de afgeloopen week verstrekt: 177 nachtverblijven
en 708 porties voedsel.
Adriana Schilders, huisvrouw
van J. J. Alders, herdenkt heden den dag, waarop zij, 25 jaar geleden, aangesteld werd tot
opdraagster aan de vischmarkt alhier. Van
hare kameraden ontving ze eenige doelmatige
geschenken.

In de diensten der Ned. Her. v.
Gem,, die gisteren gehouden werden, werd
voorlezing gedaan van een lijst van namen
van hen die weldra in die gemeente belijdenis
des geloofs zullen afleggen. Tot Woensdag 14
Sept. a. s. bestaat nog gelegenheid bezwaren
zoo die mochten bestaan, tegen het zedelijk
gedrag van de nieuwe leden schriftelijk in te
brengen aan den Bijzonderen Kerkeraad, Oppert 139. Aan de gemeente werd tevens bekend gemaakt dat op Zondag 2 eu 9 October
a.s, het Heilig Avondmaal zal gevierd worden.
Kinderkoor „Halleluj a".
't Lijkt wel, of we niet uilgefeest geraken :
vooral de kinderen krijgen een groote en een
goede beurt en dat alles geschiedt nog steeds
ter eere van de inhuldiging onzer Koningin.
Zoo vierde het kinderkoor „Halleluja" zijn
jaarfeest in den kroningstijd: Zaterdag had
die feestelijkheid in het Algemeen Verkooplokaal plaats. Een paar honderd kinderen, van
wie sommige gecostumeerd, maar allen versierd met oranjekleurige linten en strikken,
begonnen het feest met verschillende kampspelen, als: overhalen, hanengevecht, zakloopen, enz. enz. De winners kregen prijzen,
welke in het midden van de kampplaats op
een tafel zichtbaar lagen, als zoovele aanmoedigende middelen tot hardnekkigeu kamp.
Rondom de kampplaats zaten de moeders en
tantes en oudere zusters der kinderen: aan
twee z\jden was een tribune opgeslagen, zoodat ieder goed kon zien.
Aan een zijde van de zaal werd de vervelende gelijkheid van den wand verbroken
door een plantenpyramide, die een buste van
H. M. do Koningin droeg en op het orkest zaten
eenige mannen gedurende de spelen en wat
er verder volgde, te blazen en te toeteren op
muziekinstrumenten populaire liederen, welke
iedereen mede kon zingen.
Na de karapspelen, tot de zitplaatsen vóór
het tooneel in orde waren gebracht, hielden
de meisjes zingende een rondgang door de
zaal, met één der onderwijzers, den heer J.
Zeverboom, aan het hoofd. Alleraardigst waren
de geïmproviseerde kwinkslagen, waarmede
deze voor dergelijke gelegenheden zoo uitstekend gedisponeerde onderwijzer de jongens
eu meisjes aan het lachen wist te brengen en
bovendien, wat het aardigst is, „meneer Zeverboom" doet altijd met het spelen zelf mee,
in weerwil van een paar grijze spiertjes.die zich
verraderlijk in zijn baard hebben genesteld.
Mej. S., prestidigitatrice, hield de kinderen
geruimen tijd aangenaam bezig met goocheltoeren en tooverkunstjes en het slot was een
brillante optocht: De stedemaagd, hulde brengende aan H. M. de Koningin.
't Feest duurde van 2 tot 7 uur, een langen
tijd, die voor de kinderen omvloog door het
genoegen, dat hen was bereid, want behalve
voor spelen, zien en hooren, was er natuurlijk
ook voor de maag gezorgd op overvloedige
wijze.
Dat het feest uitstekend slaagde, zal wel
niet betwijfeld worden.
In het politi e-p osthuis aaii de
Delftscbestraat is thans op herhaald aandringen der veremiging Eerste Hulp bij Ongelukken een raderbrancard geplaatst.

Door de recherche is in de Lange Lijnslraat een man gearresteerd, die door de
rechtbank te Arnhem ter zake van beleediging tot 2 dagen gevangenisstraf was veroordeeld.
Hij is ter beschikking gesteld van den
officier van justitie te Arnhem.
De Nederlandsche Vlag.
Op de Zaterdagavond in het Vereenigingsgebouw aan den Goudscheweg gehouden bestuursvergadering van de bootwerkersvereeniging „De Nederlandsche Vlag" werd o.m. ter
sprake gebracht het overlijden van het lid
der vereeniging A. J. Pieterse, bekend door
diens poging tot moord en daarop gevolgden
zelfmoord. Pieterse ontving, zoo werd meegedeeld, aan ziekengeld fl2 van de firma W.
H. Muller en Co. en f 9uit de Ziekenkas der
vereeniging, doch ontving geen geld van
andere vereenigingen, terwijl het verhaal als
zou h\j misbruik gemaakt hebben van sterken
drank, laster werd genoemd.Pieterse was een
goed kameraad en het bestuur betreurde zijn
overlijden zeer.
Volgens de „Rotterdamsche Beurscourant," bewerkt onder leiding van den heer
John M. Maury, zijn in de vorige week verhandeld :
Restantbew. Zuid-Wester-Spoor. k
7 pCt,
Aand. Dcli Cultuur-Mij. Cert. ...» 149 pCt,
Aand. Serdang Tabak-Mij. pref. „ ICO pCt
„ 125 pCt,
Aand. Petrol.-Mij. „Rembang"

Kamer
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Koophandel

Fabrieken.
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Hedennamiddag te 2 uur hield de Kamer
een openbare vergadering in de Raadzaal.
De Voor zit ter opent de zitting, terwijl
allo leden van hunne zetels opstaan, met de
volgende rede:
Mijneheeren!
Ik ben overtuigd, in uwen geest te handelen door van deze plaats te herdenken het
heuglijk feit der troonsbestijging van H. M.
de Koningin Wilhelmina.
Een woord van eerbiedige dankbaarheid
spreken wij uit voor de Koninklijke Moeder
die haar dubbele taak van opvoedster en
Regentes vervulde Nederland ten zegen, voor
de vorstin die Haar volk bracht van dagen
van rouw tot dagen van onvermengde vreugde.
Wij hebben gezien hoe een vrij volk eendrachtig met volle toewijding en verknochtheid de jeugdige vorstin te gemoet trad, in
vol vertrouwen in Haar te zullen vinden wat wij in een spruit van het
mogen verwachten. In ons
Oranjehuis
historisch verleden zien wij onzen waarborg
voor de toekomst. Wij herinneren ons sterker
dan ooit hoe Oranje goed en bloedofferde voor
onze rechten en vrijheden, hoe ook later
ons doorluchtig Koniugshuis de rechtmatige
wenschen van het volk tegemoet getreden is,
hoe onze vorsten medegewerkt hebben om
onze Staatsinstelling steeds in vrijzinnigen zin
te ontwikkelen. En waar de jeugdige Vorstin
bij Hare eerste ontmoeting met Haar
volk herinnerde aan Haar plichten, niet aan
Haar rechten, daar voorzeker toonde Zij zich
haar Stamhuis waardig. Door koninklijke
lippen is de verwachting uitgesproken dat
aller steun onze jeugdige Vorstin ten deel
moge vallen.
Mijneheeren! Onze belofte onze beste
krachten te wijden aan de taak die ons hier
bijeenbrengt, onze belofte locale belangen te
doen wijkeu voor Nederlandsche belangen,
particuliere voor algemeene, deze belofte zij
do hulde, die wij brengen.
Indien wij iets kunnen doen tot verhooging
van de welvaart van ons dierbaar vaderland,
tot de glorie der regeering van onze geëerbiedigde Koningin, dan zal het zijn door het
Koninklijk devies voor oogen te houden : Ons
volk zij groot in alles waardoor ook een klein
volk groot kan zijn. Met dien geest bezield,
stel ik u voor onze werkzaamheden aan te
vangen. (Toejuiching).
Ingekomen ziju o. ra.:
I. Van de Kamer te Tilburg afdruk van een
adres over kosteloos naseinen van telegrammen. — Medegedeeld wordt dat de comm. v. d.
Posterijen geen aanleiding tot steun van dit
adres heeft gevonden.
Dienovereenkomstig
wordt besloten.
11. Van het Landbouw-Comité verzoek om
prijsopgaven van hennep en hennepzaad.
Hieraan is gevolg gegeven.
111. Van deu Verein zur Wahrung der
Reinschifffahrts-interessen een missive over
vervoer van giftige stoffen op den Rijn. —
Hiervan zal nota worden genomen.
IV. Van den consul-generaal te Athene een
schrijven over het oprichten eener sigarenfabriek in Griekenland.
Dit stuk is gesteld in handen der heeren
v. d. Leeuw, v. d. Arend en Kolft.
De Voorzitter vestigt do aai_da;__t_ van 't
publiek op deze zaak, zullende de missive voor
alle belanghebbenden ter lezing liggen bij den
secretaris, mr. Th. Reepmaker.
V. Van den Minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid verzoek te adviseeren omtrent
het rapport tot reorganisatie van de Kamers
van Koophandel.
Commissoriaal: de heeren
J. 11. Veder, J. v. Stolk, Munlzen Pluigers
die zich andere leden kunnen assom«ereu.
VI. Vau B. en W. eenigo afdrukken vau de
overeenkomst met de H. IJ. S. M., betreffende
aanleg van spoorwegen op den Rechter Maasoever. —In handen gesteld van de commissie
voor de scheepvaartbelangen. Deze commissie
vond geen aanleiding een voorstel te doea,
omdat de Kamer in pleno ia 18J2 zich reeds
over deze a ngelegenheid uitsprak. Zij heeft
alleen een wenk omtrent een onbeduidend
onderdeel.
Hierna wordt de openbare vergadering gesloten.
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Rotterdam, 13 Sept. ie getij 1.35,2e jgetij 1.59
'smiddags 12 uur.

11 Sept.
12 Sept.
701.6 mM.
BaronietbijO 9 Celsius 763.8 aiM.
Therm. in do schad. 2i.0°C70-F. 18 2 C.65F.
Minim.ten_p.'snachts 12.0°C54I>F. 15.5 'C6O F.
Maxim.temp.vor. dag 19.0°_66'F. 23 0 C.73'F,
Windricht, en kracht Z.W. 3
West 2
Bewolking der lucht Licht bew. Zwaar bew.
Buslichtingen aan het Postkantoor.
Dinsdag 13 September.
Parijs. 4.30'50i, 8.45'5m., 2.—'sav» 7.3o'sav.
Berlijn. B.4o'sm, 12.— 'sm., 4.50 'sav, 7.35 'sav.
9.10 'sav.
Londen (via Vlissingen).. 8._5 'sm., B.43'sav.
(Op Zon- enfeestd. 8.45 'sul, 7.30 'sav.)
(via Ostende) 5.— 'sav. (Op Zon» en
feestdagen 2.— 'sav. (')
(via Calais) 4.30 'sm. (»)
(>) Londen wordt alleen op verzoek medegeeeven.
Ver. Staten v. N.-Amerika en Mexico 8.40 'sav.
Canada. Nieuw-Brunswijk, NieuwB.4o'sav.
Schotland, Prins Eduard
8.40'sav.
Curacao
De uren worden berekend volgens Amsterdamschen tijd.

„

Burgerlijke Stand.

BEVALLEN:
J. J. Cupedo, geb. Boogerman, 21
E. Mettendorff, geb. Haakman, Z.
S. D. Snijders, geb.

—

—

-

Dalhuijs, Z. —M. W. Kurvers, geb. v. Dijk, D.
B. M. Rademakers, geb.De Kruijter, D. T.Versteeg, geb. v. den Engel, D. — G. 11. v. der Post.
geb. Dijkshoorn, D.
W. v. Hulst, geb. Vermaas, Z. — N. De Ridder, geb. Koodood, D. C,
Schevers, geb. v. der Burg, D. A. Klop, geb.v.
M. H. Kurpershoek, gen. Romberg.
Es, Z.
D. — H. Gijzen, geb. Stomps.Z. P.Neujahr,
geb. Brehm, D.
H. Gaïan, geb. Vieyra,
Z.
H. Gevaerts, geb. Doinselaar, D.
E. v. Neck, geb. Boei, Z.
11. J. Reichardt,
geb. Schaap, Z. — M. A. Borrebach, geb. Bongers, D. — S. A. Leeman, geb. Riksican, Z.-H- F. M. v. Buuren, geb.|Bosgoed, D. - - M. Vo;;,
geb. v. Heel, Z. — M, G. Van der Vioet, geb.
Sal, D.
H. E. Poelmans, geb. Sitskooru, Z.
H. J. Beekhuizen, geb. Bangert, Z. — [I.
v. Doom, geb. Baas, 2 D.
P. Verkaik, geb.
v. Woensel, Z.
M. Steffen, geb. De Korte,
D.
E. Knoot, geb. De Groot, D.— B. Sporre,
geb. Visser, D. — M. Maakenschijn, geb. De
Jongste, Z. — P. v. Hoorn, geb.Brandenburg, Z.
E.lleijermans, geb. Valdhouwer, D. L. Dekker, geb. v. Lit,
- - M. Bregman, geb. Mooij,
Z.
V. M. Verheul, geb. v. Wijngaarden, D.
C. Kramer, geb. Knuist, Z. — C. Peters,
geb. De Leeuw, D.
J. Boogaard, geb. Visser, Z.
M. De Bruin, geb. Driezen, Z. —J.
H. v. Gunsteren, geb. De Bruijn, Z. — M. Bras,
geb. v. der Benning, Z. - jf. M. E. v. Haaien, geb. Goedvalk, Z.
D. Vermcijdcn, geb.
v. der Spiegel, Z.
OVERLEDEN:
A. C Huizer, jd. 7 m.
M. De Lange, wed.
v. d. Sijp, 85 j.
A. Rink, jm. 18 j. —J. P.
A. Jacobs, m. v. P. Wassenaar, 46 j.
J. S.
Gerritsen, wed. v. M. Niël, 84 j.
J. Xhur,
wed. v. H. Repman, 72 j. — G. L. Goris, jm.
19 j.
C. De Koning, vr. v. J. H. v. d. Weck,
42 j. — A. Frank, m. v. S. Allemans. 80 j.
M. C Suissen, jd. 4 m.
J. H. Balke, jm. 1
m. — CM. Lemmens, jm. 4 m. — K. Füssler,
jd. 23 j.
M, J. M. Sparnaaij. jd. 3 ro.
M.
M. v. d. Vaart, jd. 8 ra.
J. Ligtvoet, jm. 49
j.
C. v. Heezik, m. v. E. Tieman, 54 j.
J. A. Kloot, jd. 2 m.
C. Morel, jm. 9 ra.
IJ. De Bruijn, m. v. J. M. Vos v. Havezathe, 71 j.
fl. Hirth, jd. 23 j. J. J. Vielvoije, jm. 11 m. — H. Houpst, wedr. v. W.
Schoonheim, 04 j. — J. Volkman, wedr. v.
A. K. Massfeller, 81 j. P. v. d. Schilden, jm.
7 m. B. N. Stout, jm. 2j. — M. Monitners, jd.
J. J. Hofman, jm. 2 m. — Th. Ciarke, jm.
Cj.
39 j.
W. De Kraauw,jd. 10 m. A. v. Holst,
m. v. C. M. Korteweg, 08 j.
Vermakelijkheden, Vergaderingen,
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Maandag 12 September.

Tivoli-Schouwburg. „Kaat-Mossel", 8 uur.
Circus-Variété,Stationsplein. SpeciaUteitetiVoorsteiliug, 8 uur.
Casino-Variété, Coolsingel. SpecialiteitenVoorstelling, 8 uur.
Flora. Specialiteiten-Voorstelling, 8 uur.
Dames-Kleermakersvereeniging. Vergadering.
Volkskofiiehuis „Vooruitgang", Van Alkemadestraat, Bi/s uur.
„Leger des Heils", Eendraehtsstraat 9 en
Benthemstraat 39. Openbare samenkomst, 8
uur.
Dinsdag 13 September.
Museum Boyiuans, 10—5 uur. (25 ets.)
Museum voor Land- en Volkenkunde en
Maritiem Museum, Willemskade, 10—5 uur,
(10 ets.)
„Kuiistelub" van 10—4 uur (f 0.50 alleen voor
vreemdelingen).
Diergaarde, (f0.50 voor vreemdelingen).
Kunstzaal Oldenzeel. Tentoonstelling, 10—4
uur (25 ets.)

Fail issementen in het arrondissement Dordrecht.
Failliet verklaard:
Benjamin Goudstikker, borstelmaker en
winkelier te Dordrecht. Rechtercommissaris
mr. G. Ribbius, curator mr. J. Salomousoa,
advocaat en procureur to Dordrecht.
Arie De Bruijn, landbouwer, wonende te
Dubbeldam. Rechtercommissaris mr. 11. W.
De Bas, curator mr. J. Salomonson, advocaat
en procureur te Dordrecht.

Kunst en Sport.
Adolphe Samuel is te Cent, waar hij
bijna 25-jaren directeur var. het conservatorium is, overleden. Zijn werken dragen een
persoonlijk karakter: liet meest bekend is ziju
oratorium „Christus".
*„* Te Lierrc is een gedenkteeken voor
To n y Borg mann, den schrijver van
„Ernest Staas", op luisterrijke wijze onthul 1.
Twee honderd vereenigingen name:; aau den
optocht deel eu bijna alle letterkundige, muzikale en andere artistieke vereemgingen uit
België Hadden afgevaardigden gezonden. Een
feestzang van Benoit op woorden van Em.
Hiel werd door 250 zangers uitgevoerd.
Wieier wedstr ij den te 's II age!
Tot groote verrassingen is't gisteren op liet
Sportterrein niet gekomen: P r o t i n, hoewel
lang niet de man van 't vorige jaar, was loch
wel opgewassen tegen zijn tegenstanders van
nu; Jaap Eden deed niet meer dan van
hcia, op grond van 't geen men in dit seizoen
van hem zag en hoorde, verwacht mocht worden, doch bracht 't er over 2 kil. althans nog
vrij schappelijk af en Schilling van Amsterdam bleek weereen kracht van beteekenis
op onze banen, 't Ging in zijn geheel als volgt;
20 00 M. van meet voor amateurs.
Prijzen kunstvoorwerpen. In de beslissing
reden: Overkleeft, Lindonk, Rickel en Van
den Ende. Uitslag: 1. Van den E n d e, Den
Haag, tijd 3.451/;;: 2. Rickel, Amsterdam; 3.
Overkleeft, Rotterdam. Van den Endc won
gemakkelijk met grooten voorsprong.
Halve Eng. mijl voor professionals. Prijzen: f4O, f 25, f 15. In de beslissing
rijden Protin, Schilling en Houben. Uitslag :
1. Protin, Luik, tijd i.32 2/.-: 2. Schilling,
Amsterdam; 3. Houben, Brussel. In de laatste
ronde schiet Protin naar voren, gevolgd door
Schilling. Het is een vinnige strijd, mot slechts
één wiellengte gewonnen. Protin werd daverend toegejuicht. Jaap Eden was te voren in
de halve beslissing èn door Schilling èn door
Houben geklopt.
Halve Eng. mijl voor amateurs.
Prijzen: medailles. In de beslissing reden Van
Lindonk, Van den Ende, Rickel en Overkleeft.
De uitslag was: 1. Rickel, Amsterdam, tijd
IJIVsI 2. Overkleeft, Rotterdam; 3. Vanden
Ende, Den Haag.
2 K. M. voor professionals. Prijzen
f6O, f4O en f 25. Inde beslissingreden Lobbes,
Eden, Protin, Schilling en Kingma. Uitslag:
1. Protin, tijd 4.214/,; 2. Jaap Eden, id.;
3. Schilling, Amsterdam. Eden hield zich in
dit nummer goed. Protin bleek sterker
te zgn, het verschil van aankomst was echter
gering.
%* D e wereldkampioenschappen
teWeenen!
Was 't Donderdag al niet wonder belangwekkend bij de verrijding der wereldkampioenschappen over 1 Eng. mijl en 100 kil. voor
a m a t e u r s, 't is Zaterdag over 100 kil. voor
professionals ndg treuriger geweest (er
reed één enkel wielrenner!) en gisteren kreeg
men in het kampioenschap over 1 mjjl voor

professionals ook al geen zuiveren uitslag: de Belg Grogna dong niet mee en de
Duitscher Willy Arend, kampioen van 1897)
kwam te vallen in de beslissing, na in de 3e
afd. als tweede te zijn aangekomen achter
onzen landgenoot Meyers.
't Ging Zaterdag aldus :
Wodst r ij d met voorgift voor
amateurs over '/> mijl om kunstvoorwerpen van 200, 150, 1(10 en 50 kronen. De ai'deeiingen werden gewonnen door Csldow, Summersgill, Hansen, Greswig, Cherry. Vau
Wichelen, Griebenow en Erato (Applebej
werd gedisqualiüeecrd wegens coupeeren) ie
werd in de beslissing S u m mersgill (E*
geland), % Van Wichelen, (Belg), 3e Caidotf

(ScuotlanaJ,

Consolatie-wedstr ij d voor pr
fessionals over 2000 in. Ont 30), 2'W ca
100 kr.; le Lurio u, 2c Holler, 3e LairfraucJS
Wereldkampioenschap over 10»
kil. voor professionals. Geen Cordang
(winner van het amateurskampioenschap ia
1895), geen Waltcrs, geen Bonhours, gee»
Champion, geen Kocber, geen Chase, yee»
Stocks, geen Gerger dong mode: van de el'
ingeschrevenen kwam alléén uit de Engelschman Pal mer, die natuurlijk won en wel i*
2 uur 10 min. 19'/_ sec. Wèl wilde Chas»
meedoen, doch hij had geen gangmakers e»
voor de 500 aangebodenkronen waren er gee»
le vinden. Het publiek was zóó ontstemd, da'
't tot kabaaltjes kwam. In 189ö te Kopen hage»
wor. over 100 kil. voor beroepsrijders Chase,
2e was Stocks, 3e Gerger en in 1897 le Glasgo*
wonStocks,2e was Chase, 3e Armstrong. Palmer
reed met vijf quintuplets de 50 kil. iv t B_
2 ruin. 172/: sec, iv e'en uur 48 kil. 312 m., iB
twee uur 92 kil. 415 m.
Gisteren. Zondag, ging 't om het wercl*
kampioenschap over één mijl voor professie'
nals (in 1890 gewonnen door Bourillon, in IS9*
door Willy Arend on 't liep aldus:
le afd.: 1 Broca, 2 Verheyen.
2e afd.: »
Jacquclin, 2 Jenkius.
3e afd.: 1 Meyers,"
Arend.
4e afd.: 1 Banker, 2 Seidl.
ie demi-finale: 1 Verheyen, 2 Jacquelin. "*
2e demi-finale : 1 Arend. 2 Banker.
Beslissing: 1Ban k er,2Verheyeu, 3Jaequeli*
Zoo werd dus de Amerikaan Banker, wonde*
boven wonder na zijn weinige succes gedut-end*
de laatste weken, wereldkampioen van IS»»
(Arend viel in de beslissing eu Bourillon
niet aanwezig.)
Van den besl issingsrit tusschen
beide kampioenen (Albert als amateur, Bai^
ker als professional) kwam niets: Banker w» 9
onwel en Albert kwam alleen op.
*„* Op de baan van Pare des Princes
Parijs ging 't gisteren over 100 KM. Ho"'
bours won zeer gemakkelijk in 2 uur 5 m*
477 Jsec, 2e Digeun 3ronden achter. 3 Fossi*'
5 ronden achter, 4 Bougé 7, 5 Frédérick
Bourotto gaf het op.
V Het voigcudo congres der „1. C. ■'■
wordt in het voorjaar te Parijs gehoudc'»
terwijl do wereldkampioenschappen, in ScP
tember 1899 te Chicago plaats vinden.
plaats van den heer Frans Netscher is de li*_
M. Sta h 1 als president van den I. C
verkozen (de heer Netscher, die jaren!*B*
president was, had bedankt.)
*s * Bekroningen op het bloemencorso!
Do prijzen werden als volgt behaald :
Behalve aan onderscheidene dames eu h0
ren, zijn toegekend de verguld-zilveren n]Ci
daille aau de Ufrechtsche VelocipedistencWJ
„Seaiores", „Thor" van Rotterdam verkrej
ccii verguld-zilveren medaille, „Utile Rul"'
van Don Haag eene zilveren en „Tavenu" v 3
Delft een bronzen medaille.
Van de clubs (versierd en gecostumcef*
werd toegekend een gouden medaille aar.
dameswieler-vereeuiging „iionni soit qui iH*
y pense" te 's Gravenhage; verg. zilv. medai""
„de Haarlemsche V.-Club", zilv. medaille
„Swift van Schiedam" bronzen medaille
„c*e Noordster" te Gennep.
Verguld zilveren medaille verkreeg &
raal Jouberl", zilv. mcd. een
w'ehijder in het costuum van een jager, e
een bronzen medaille een wielrijder in
tionale kiecderdrachl.
In de afdeeling Consuls verwierf Gef*\
land een verg. zilveren; Zuid-Holland e^
zilveren en Overijsel een bronzen medailh';.,.
At'd. gecast..meerde kinderen-clubs : ie prjc
„Eendracht maakt macht" van Rotterdam (
tandem gekcpjcïd met 2 damesrijwielen y,
den heer J. C. Iï. Van Duyl); 2e prijs:
Kaïnlitertjes op ecu quadruplet,
3e prijs: de jongeheer M. van 's Grave
en eene jongejuffr, „Cupido" van Arnsterd»
Alle deelnemers aan het Corso ontvii'a
voorts eene herinneringsmedaille.
V Cricket! „Victoria" van
heeft zich zelf gisteren overtroffen. „AjaX*J|
uil Leiden, heeft zij in Leiden verslagen»*
18 runs. Scores 53 -f- 16, Ajax 30 + 15-^
In Den Haag verloor „Hennes van
j
C. C. II" met S runs en „Hennes II"
in Rotterdaia niet op, waardoor het vei''1 f
met 00 runs van „Volharding" ia de R<> 1
damsche competitie.
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AANBESTEDINGEN.
14 September. Dirkslaud, It ure.
bestuur van den nieuw bekaden poldi
den Bospolder onder S.ellei.dam, iv het' J:,
ment Brooshoofd: het leggen van ;> >i' 1!'..,,.
winterkrammat en vaa 101)10 M. zom;
mat op tijdens de uitvoering aan te
plaatsen der kade vau voorm. nieuwen poi <y
15 Se£*_,e___ber. Rotterdam, 11 urn
architect A. W. Meyneken, in
Stroomberg, West-Nieuwïand no. £6 : He' „]■
wen van een pakiiuispand aan de Verl""
Ganzensteeg, voor rekening vandeiirrna **
H. Dammann : bestek en teek. a f t vei' 1'
baar teu kantore van gen. architect.
A
\7 September. Kethel en SpaJan*,.
Het gemeentebestuur: het vernieuwen
een gedeelte van een straatweg, benev
herstellen en repareeren van het overig
deelte van genoemden weg.
30 September. Rotterdam,
gemeentebestuur: het bouwen vau een s
aan den Molenwaterweg.
.gff'
Rotterdam, 1 ure. —Hetgemeentebi
het maken, leveren en opstellen vau be '$? |
werk voor een drijvende aanlegplaat3
,
toegangsbrug.
Brielle, 11.30 ure. — Hetgemeenteb^^ft |
de levering na 1 October, franco in "err dc^
plaatsen, van : 1100 H.L. kachelkolen; v0*
conditiën ter inzage ter secretarie.
32 September. Rotterdam.
K. M. J. Dolk: het bouwen van tweew^ej»
huizen en vier boyenwoningen opec" tio [l''_
hoek Kruiskade en Lijubaan^^^^^^J

i

resta"^

_

lure."^/

_

Dcar*in^

INGEZONDENMEDEDEELINGEN à 50 cents perregel.
INGEZONMDE LINGE ã 50 cents per regel.
„Voorzichtigheid is de moeder der
y
zoo zegt het spreekwoord. Gij zult 0 V
doen steeds voor uw Vichy-water ;f.!',|
bronnen van den Franschen Staat v^p '*ji
Célestina, Grunde Grille ot -** <\,
en U te verzekeren, dat Uwe fles* Q,f„
dier namen op het etiket en op A .ys2
dragen.

„

vanOostenrijk.

Dekeizerin

Elisabeth Amelia Eugenia van Oostenrijk
Weid in 1537 op het kasteel Possenhofen bij
liut meer van Slarnberg geboren uit het
huwd!;!; vuil hertog Maximiliaan en prinses
Louise van Peieren.
Nauwelijks !G jaren oud, werd zy verloofd
Xe l '_~;... ;.'.;.,,-opii,keizer-koning vanüostenrijkHonparijc, die destijds 23 jaar telde. De jonge
Pri;.:..._ was reeds op dezen jeugdigen leeftijd
aan de hoven van Europa beroemd om haar
Mhoenlieid. Franz Joseph zag haar eens aan
een feestmaal op iiet kasteel te Ischl en vatte
onmiddellijk een ernstige liefde voor haar op.
Ree;!., den voleenden dag vroeg hij om haar
hand, die hem verd gegeven.
Het huwelijk werd den 24sten April 1854
te Weenen voltrokken, maar, hoewel onder
de gunstigste voorteckenen gesloten, bracht
net der prinses geen geluk aan. Naar het oordeel van menschen, die aan het hof te Weenen
verkeerden, was het jaar der verloving het
eenige gelukkige jaar van haar leven. Vervan allerlei aard, die wellicht
"jrietelijkheden
door de jouge vrouw wel wat hoog werden
°Pgenon_en, hebben haar schoone illusies verstoord.
Zoo wordt o.a. verhaald, dat de keizerin,
toen zij eens door Weenen wandelde, in de
etalage van een juwelier een collier van jo>
weelen zag, dal haar zóó beviel, dat zij één

Jan

de haar vergezellende hofdames last gaf,
"et voor haar te koopen. De hofdame kwam
echter terug met de mededeeling, dat het sieraad reeds door den keizer was gekocht.
Innig verheugd, dat haar gemaal het haar
ten geschenke zou geven (want voor wie anders dan voor haar zou hij het kostbaar col»
her hebben gekocht ? dacht de schoone vorjLfl») wachtte zij eenige dagen te vergeefs.
leen, op een avond in den Hofschouwburg,
Waar zij een opera-voorstelling volgd<\ bemerkte de keizerin het sieraad om <t<
wils
Van een beroemde eu schoone zangeres.
Deze en meer dergelijke ervaringen maakten
haar het huwelijk, dat met zooveel illusies
'an haar zijde begonnen was, bitter en zij
,r ok zich
zooveel mogelijk terug, wars als zij
Wasvan uiterlijke praal en hoofsche etiquette
<■»> leefde bijkans ongezien door haar volk en
«aar hof.
Ernest Tissot die het hofleven te Weenen
?°.r grondig heeft bestudeerd, heeft van de
Keizerin het volgende beeld ontworpen:

Adverteutiën,
Kleine
Jp**

annonce, bij vooruitbe,ta"ng, Peraan geheele
ons
de Kiosken en
Bureau,

,

de Agenten van dit Blad.

Bekwame

Met Nov. biedt zich
aan: eene fatsoenlijke

*a<*inestikslers

en
Dienstbode,
jnnkomendc Naaisters
«"nnen dadelijk voor P.G., 22 jaar, als Werkast W erk geplaatst
meid of als Meid-Alorden- Adres: Boter- j leen, goede getuigen
agSlFUUovenh.
ten dienste. Fr. br., No.
347, aan de Algemeene
r
Boekhandel
van C. A.
i
ken ilinke Kellnerin v. SPRONSEN,
Westbevraagd,
terstond. Zeedijk lJLjtlhi_i____
Kns Hendrikkade 17
Knappe Duitsche Jufenoord.
"S-^£__J
tr biedt zich aau te- frouw,boven de 23 jaar,
1
November of eer- vraagt dadelijk plaats
Ue»': een
I voor

Z

I

Kellnerin.

| Buffetjuffrouw,

net Meisje,

j-^-. 20 jaar oud, liefst

in een deftig Hotel of
1
gezin. Fr.' Restaurant. Br. Fr„ No.
No.3ooA,Bur.van 1984, Bur. v. d. Blad.

!n een klein

Jfr
toaj_

I

Terstond gevraagd :
bevraagd: een handig een flinke

Dagmeisie.

S^wijkslraat No. 34,:

Dienstbode,

die met de wasch kan
't liefst van
buiten. Te bevragen
18,
j£M "et, falsoenlük Cüffeldwarsstraat
üafé.
P.G. 2tj x g
Gevraagd : een
direct
geplaatst
als
Wi n . -uffrMW
"
Bant Bloo,!- een omstreeks 17 jr., P. G.,
ofßo,""
e,*iukel,
ook niet on- Adres: Oost-Maaskade

fefc__L»s_.

i

jVïnkelfufirbuw
.
fee
ofnl=aarnevoor
'"
te.-'l-

__

.

' omgaan,

Dagmeisje,

Dei,ot- No._3L
KJ-eu..35?,_ cii vooü
Een
Soedo refe-

fatsoenlijke B.C.

Dag-Dienstbode
_Loezi'l« 23i be- gevraagd,
t>eri»J
van goede
-^^hujs.KoUerdam.
getuigen voorz. Hoog0;-

U.^^d:

straat 371, benedenh.
Een jonge Vrouw
w nede"del6jaar vraagt beleefd nog een
paar nette
in h °« een Strijkster
Wasschèn,
ouden en !
me» ,1 'Ulisn
behulpBeh
nat
15
cent en droog 20
W?
zaam
Jn- ook een cent de persoon, niet
.'
geplaatst ongenegen een nette
*°ritenS T?
A
Mau" wasch geheel aan kant
thuis te bezorgen. Adr.
~->jr~Si__2_tn. b.
lA. v. U TBECHT, HofI dijk 46 6.
iel- fatsoenlijk
Flinke
"el, zuidelijk

o!nl^

Meisje,

Winf

«tsstrL vdres:

SroS^isje.
gc-ns ade «9. des
\

mor-

len

tvtond~~ëën

Werkmeid

nette

„van^tbode,

gevraagd, loon f3per
week, 2e Lombardstr.
No. 95.

Werkster.

Een nette BurgerMies»., " "-gevraagd, dochter, van buiten,
vraagt beleefd een paar
«üni, enrt ,ken en ook Werkhuizen. Adres:
8-. f e keken, huur I Wed. WILLEMSTEIN,
„°f ch»-èld- 1 jRosestraat 170, 4maal
W]
bellen.
Terstond gevraagd :
e ct
gevraagd: een fatsoenlijke
1
'Uen P n

i^'Hle^'^^Ükkun:
ï.?''Oos nl
lL

e6ö°t.et iL

fÖSje,
n-Stbode. ter
ï«el.
P!eidC
a', 8 m een win6een

Dienstbode.

Adres: E. H. WEDEKIND, lste Pijnacker.
straat 141, benedenh.

Terstond gevraagd!
-25k42jch«edamsche. een
Dienstbode,

als Noodhulp. Adres:
Mevr. LEMAN, DelftschestraatB3, lste huis
-oo van af het Station.
«nogelijk, N

hoo^nstbode,

frl*4
JAGE|

_ iefBt

«Ü^iaWj

. 1 Dag-Dienstbode
Gevraagd tegen 20

September: een fatsoenlijke Dag-Dienst-

ar'P.G\beneden
v.. ke l ;« -'(borden

&4 et^^r
n
h

bode, P. G., van goede

getuigen voorz.Uitsluitend voor de huishouding.geen winkelwerk.
Gou dscheweg 111.
Terstond gevraagd:
een flinke

Dienstbode,

-'be- voor dag en nacht, tegen goed loon. Adres:
J.D.A. GILLET,Zijdewindestraat 57.

I

Elisabeth was oen pri-tees van»het oude
regime, een vereerster van de onbeperkte
macht. Het goddelijk recht was haar de grondslag van elke staatkunde. En toen Ooeienrijk
een constitutioneele monarchie werd, trok de
keizerin zich terug, om in afzondering te leven.
Slechts zelden verscheen zij op de drie of
vier feesten, welke de keizer eiken winter
geeft.Meestal liet zij zich aan het hof vervangen
door haar nicht Maria Josepha. Dit alles verklaart, waarom de keizerin weinig populair
is in Oostenrijk en vooral te Weenen, waar zjj
een paar maal de bevolking heeft gekrenkt
door haar uiterlijke hooghartigheid.
Men verhaalt, dat zij op zekeren dag als
een gewoon sterveling in een omnibus wilde
rijden. Haar trotsche houding maakte de reizigers ongerust en zij weigerde van den conducteur het geld aan te nemen, dat hij haar
van haar goudstuk wilde terugbetalen. Men
herkende haar. De voorbijgangers deden de
omnibus stilhouden en een spontane, enthousiaste betooging had plaats : de keizerin ging
trotsch een particuliere woning binnen en
wachtte daar woedend twee uren, tot de menigte uiteen was gegaan.
Nooit heeft de keizerin blijken gegeven van
de geringste sympathie voor de Oostenrijkers,
maar meermalen is Hongarije het voorwerp
van haar besliste voorkeur geweest. Da. r, onder de aanzienlijke magnaten, betuigde men
haar den eerbied op de wijze, waarop zg
meende recht te hebben. Voortdurend heeft
zij belang gesteld in Hongarije en de Hongaren :
zelfs dreef zij haar voorkomendheid daar
zoover, dat zij te Budapest in het openbaar verscheen, gekleed in nationale kleederdracht. Zelfs was de uitstekende indruk, dien
de keizerin in Hongarije achtergelaten had,
oorzaak, dat de Magyaren iv 1867 betrekkelijk
rustig den regeeringsvorm aannamen, die
Franz Joseph hun oplegde.
De Hongaren beminden de keizerin zoodanig, dat één hunner, bij gelegenheid van oen
bezoek van den keizer aan Pest. tot hem
durfde zeggen, nadat hij den keizer gelukgewenscht had met de tot stand gebrachte verzoening tusschen Oostenrijk en Hongarije:
„Sire, nu uw volken verzoend zijn, moet gij
eens aan uw eigen gezin denken", daarmede
doelende op de oneenigheid, die tusschen het
keizerlijk paar was ontstaan.
Begaafd met een fijnen geest, bedreven in
de letterkunde en dol op muziek en kunst,
hield de keizerin er in de laatste jaren veel

van tè reizen, ais zocht zij op de wereld den
hertzon van den vrede. Haar meest geliefd
verblijf was het kasteel le Miramar, een marmeren paleis ïn';ben bloementuin aan de kust
van de Adriatisehe zee en dat gebouwd is door
Maximitiaan, den ongelukkigen ex-keizer van
Mexico, die te Queretaro doodgeschoten is.
In weerwil van haar hooghartigheid was de
keizerin in den grond fijngevoelig en herhaalde
malen verkreeg zij van den keizer hervormingen tot leniging van den nood van het volk.
Zoo wist zij te bewerken, dat de gevangenen
niet langer geketend werden, dat deroedestraf
in de gevangenissen werd afgeschaft, enz.
Zij dweepte met Heine, in wiens „Buch der
Lieder" zij de uitdrukking der smart had wedergevonden, die haar leven heeft verbitterd. Op
haar domein op Corfoe heeft zij te zijner eere
een gedenkteeken opgericht, te midden van
vijftig duizend rozen. Later, toen Duitschiand

Tegen Nov. biedt zich

Tegen November biedt
Een flinke Jonge
zich aan een fatsoenl. , Dochter zag zich

Aankomende

een nelte, eenvouStrijksters | aan:
dige
en Leerlingen kunnen l
Dienstbode,
dadelijk geplaatst wor-'

den, wasch- en strijk- liefst als Meid-Alleen.
inrichting, v. d. Werff- Br. fr., onder letters A
H, kiosk Hogeudorpsplein 14.
plein.
Èên Juffrouw zoekt
Terstond gevraagd
in eene huishouding
met kinderen, eene gedurende den dag,
flinke, fatsoenl. Dienst- voor de morgenuren of
bode, zindelijk werken, enkele dagen. Br. fr.,
strijken en een burger- N0.378A,8ur.v.d.8l ad.
pot kunnende koken, l Er wordt gevraagd
van goede mondelinge terstond: een heldere
getuig, voorz. Spreek-,
uur 'savonds na 7 uur j
Adres: Oostzeedijk 193, i P. G. Adres: v. d. Sluisstraat 81 bij 't Provebovenhuis.
niershuis.
Een fatsoenlijk
Voor dadelijk gevr.:
gevraagd. P.G., Noordmolenstraat 25, boy.
voor halve dagen, boven de 20 jaren, mutsProt. Godsd.,
Terstond een Dag-1 dragend,
goede
'getuigen
van
meisje gevraagd, zon-j
voorzien.
Adres:
Weeder goede getuigen j
nastraat
40.
onnoodig zich aan te
Terstond gevraagd:
melden. Adres: van

Dienitßöcïë!

Bezigheden

■

weigerde een gedenkteeken voor zijn grootsten
dichter op te richten, stelde de keizerin van
Oostenrijk een commissie samen voor de oprichting van een monument, haar geliefden
dichter waardig. Haar bijdrage was inderdaad
vorstelijk, maar het hof leBerlijn was er niet
door gesticht en verzocht Franz Joseph tusschen beiden te komen. De keizerin moest
daardoor haar plan opgeven.
Behalve voor verschillende takken van
kunst had de keizerin een groote voorliefde
voor sport, waarvan zij zelf een hartstochtelijke beoefenaarster was: o.a. was zij een vermetel paardrijdster.
Op Corfoe het zjj een prachtige villa „Achilleion" genaamd, bouwen. In de lente en in
den herfst van ieder jaar gi ng zij er heen en,

Dienstbode,

! gaarne geplaatst

R.C., in een stil gezin, als Dienstbode. Adres
als meid-alleen of S nellemaustraat 121
werkmeid. Goede fge- i Gevraagd: een fattuigen. Fi-br.,'N0.245A, soenlijk
bur. van ditBlad.

Dienstmeisje,

Ër biedt zich aan:

niet ouder dan 16 jaar,
een R.C. Dienstbode in voor dag en nacht.
een klein gezin, als Adres: Hoofdsteeg 11,
meid-alleen, :goed kun- Sigaren magazijn ■
nende koken en werEen nette Vrouw
ken, de beste getuigen ] vraagt beleefd een
voorhanden. Fr.br.,No. paar natte of droge
230A, bur. v. dit blad.

Wasschèn,

Dag-Dienstbode, Ër'biedt zich.aan:

Dagmeis]e,

een Meisje,

Dagmeisje.

een Strijkster,

Oldenbarneveltstraat

104^'euedenhuis.

bekwaam in fijn en
pIatgoed.HOFFMANN,
Weenastraat 28, beneden.
gevraagd, op een atelier, voor dadelijk. | Er wordt gevraagd":
Adres in persoon, lej
Lombardstraat 81.
circa 15 jaar,kunnenTerstond gevraagd : j de mazen. Adr.: Witte
een zindelijke
de WHhstraat 10, boy.
Een net

Loopmeisje

een net Meisje,

Dienstbode,

Er biedt zich aan:
P.G. Adres: Houttuin een nette
bovenhuis.
tegen 1 October, van
getuigen voorfatsoenl.
Weduwe
een
| goede
Fr.
br., No. 368A,
zien.
voor een wasch aan:
Bur.
van
ditßlad.
Zaterdags
huis.
een
werkhuis of uit koken Tërsfcfnd gevraagd:
te gaan. Fr. br., No. een net
235A, bur. v. d. blad.
Men vraagt voor dadelijk, een zindelijke niet onder de 15 jaar.
Coolvest 108.
Men vraagt terstond:
liefst van buiten, P.G., een net
die genegen is voor
het huishouden te
wasschèn. Br. fr., No. leeftijd circa 16 jaar,
233A, Bur. v. d.Blad. P. G.. goede getuigen.
Terstond gevraagd: Adres: Boerenvischmarkt 6, hoek Spooreen eerlijk

Dienstbode,

Er biedt zich aan-

Loopmeisje,

Dienstbode,

Tweede-Meisje,

-

zindelijkMeisje, viaduct
Gevraagd: een net

niet boven de 16 jaar,
voor lichte huiselijke
bezigheden, van 'morg.
8 tot des avonds 7 uur,
tegen fl per week,
zich te vervoegen des
avonds voor acht uur.
Adr. bij D. BBOUWER
Oppert 35.
Terstond gevraagd":

Meisje,

voor halve dagen, onnoodig zich aan te melden zonder voorzien te
zgn van goede getuigen
Adres: Zuidblaak 54.
Aan hetzelfde ad res
kan een Loopjongen
geplaatst worden, niet
ouder dan 16 jaar.

een fatsoenlijk

Dagmeisje,

WinkeljuSrouw

net in haar werk. Adr.: Een net Meisje, 23 jaar,
C. VAN BEBGEN, Ged. zag zich gaarne in een
Binnenrotte 38.
nettenwinkel geplaatst
~Er biedt zich aan, goed met schalen en
met i November, een' gewichten kunnende
omgaan. Fr. br., lett. J,
nette
kiosk Hofplein.
Terstond gevraagd:
P.G., liefst in een net I
Dienstbode,
gezin, zonder kinderen, I
Meid-alleen
kunnende
werken
goed
als
of
werkmeid, kan ook een en van goede getuigen
goede burgerpot koken voorzien. Adres: Tolen van goede getuigen lensstraat No. 80, winvoorzien. Adr.: MEER- kelhuis.^
Heer-GillesBURG,
Ëen burgerdochter
vraagt beleefd nog
straat 16, alhier.
Om terstond in dienst eenige
te treden gevraagd :
Wasschèn,
twee flinke
prijs nat 15 en droog
Dienstboden, van denstok2ocent per
zonder goede getuigen persoon, ook niet ongeonnoodig aan te mel- negen de wasch geheel
den. Persoonlijk te ver- opgemaakt thuis te bevoegen Botersloot 81 zorgen. Adr.: A. VELen Noordsingel 69, be- DERS, Bloklandstraat
No. 148.
neden.

Buitenmeid,

een

'

van alle gemakken
voorzien. Te bevragen
bn' de Wed. A. J. DE
WannoeziersKOK,

een net Meisje, tusschen 18 en 19 jaar, bij
nette lieden zonder
kinderen. Zij is [van
goede getuigen voorzien. Fr. br., No. 403A,
bur. van dit blad.

straat^ ____ekhandel.
Terstond gevraagd

in een klein gezin zonder kinderen: een
j nette, heldere

Dagmeisje

Meid,

gevraagd, P. G., goed
kunnende werken. bekend met de wasch,
Adres ; Hugo de Groot- leeftijd ca. 30 jaar.Adr.;
straat 38, boven.
Claes de Vrieselaan
136, benedenhuis.
Ër
Een net ouderloos
een fatsoenlükeDienstj.,
bode, 17
voor dag
en nacht, liefst in een van buiten, zag zich
klein gezin. Adres: gaarne geplaatst, hetH oningerdijk 19S.
zij voor in een winkel,
Gevraagd: een
! ook niet ongenegen in
het huishoudenbehulpzaam
le ziju, kan beste
niet beneden de 16 getuigschriften
over.
jaar, goed kunnende handigen.
M.
Adres:
koken en werken. Adr. MIKKEBS,
Bosestraat
Weenastraat 2.

biedt zich aan:

Meisje,

Dag-Dienstbode,
Dagmeisje.

i_-__^alhier.

i

"bevraagd

Gevraagd om',terstond tegen
October of Noin dienst te treden een
vember
: een BurgerDagmeisje.
Zonder
net
Dienstbode,
niet onder
goede getuigen onnoo- de 25
jaar, in een klein
dig aan te melden. H. gezin.zonder
kinderen,
C. HOF, Galerij No. 1, , die goed
kan
werken
1
Sigarenwinkel.
en een burgerpot kan
gevraagd
wordt
Er
koken, P.G. Fr. br.. No.
een fatsoenlijke
i 35BA' Bur. van d. Blad.
Terstond gevraagd :
1
die netjes werken kan, een net
met behulp van een
werkster voor het winkelhuis. Hoogstr. 283. Oldenbarneveltstr. 149
Een schipperswede.,
zonder kinderen, zoekt 2 Bekwame 2de Modiste gevraagd, die netjes
en vlug kunnen garals Huishoudster, het- nceren, alsmede een
zij aan boord of aan den paar leerlingen, leerwal, met alles goed op geld f 1.50 per maand.
de hoogte, ook met ko- Adres: Hang No. 42,
ken. Adres letter Z., ! SCHfILLEB.
kioskHogendorpsplein
Een wed. van gevorWegens ziekte gederden leeftijd, zoekt
vraagd, voor dadelijk :
een fatsoenlijke Dagals Huishoudster.Meid- j Dienstbode, voorzien
Huishoudster of Keu- | van goede getuigen.
kenmeid, geen kinde- i Adres: Weste Wagenren tot last en P.G. straat9S, benedeiihuis.
Adres lelter A., Kiosk
Gevraagd: een fats.
Hogendorpsplein.

,

Dienstbode,

■

.

een betrekking

Loopmeisje.

"HöcListe.

'Dag-Dienstbode.

een betrekking

Dagmeisje,
leeft,

Dienstbode.

I P. G„
gevraagd :

omstreeks
Terstond
!
15 jaar. v. d. Takstraat
eene flinke Dienstbode, No. 9, onderste bel.
van goede getuigen j Liefst te Feijenoord
voorzien. Adres: Me- ! woonachtig,
KOOPMAN.
vrouw
Noordblaak 61, boy.
Er biedt zich aan: voor dadelijk: een
Werkmeisje, niet beeen flinke
neden de 15 jaar, in een
klein gezin; die reeds
voor kantoren of scho- gediend heeft, geniet
len. Adres:,). DE VIS- I ds voorkeur. Te bevraSEB, Vogelstraat No. |'gen kiosk Hofplein.
1, klein 2,Kraliugen. I ""Terêtoüd gevraagd:
Terstond gevraagd: jeen Burgereen aankomende
en een Meid, voor
ook kunnen een paar Maandag en Dinsdag
nette Leerlingen ge?" !de geheele, overige
plaatst worden. Adres: halve dagen, genegen
Volmarijnstraat 438. de wasch te doen. Loon
Zich aan te melden, 3 gid. per week. Nieu'savonds na 7 uur.
we Veemarkt 22.

Gevraagd,

Werkster,

_

Naaister,

Dienstbode

vijf of zes jaren geleden, meldden de Atheensehe bladen, dat de keizerin aan baar testament een bepaling had toegevoegd, die luidde :
„Ik wil op Corfoe begraven worden, heel
dicht bij de kust, zoodanig, dat do golven
voortdurend breken op mijn graf."
Zij,die men in Griekenland „de burgeres van
Corfoe" noemde, zal dus naar alle waarschijnlijkheid rusten bij het uitgestrekte rozenpark,
niet ver van het standbeeld van den dichter
aller smarten. Met Elisabeth van Oostenrijk,
verdwijnt één der meest sympathieke figuren
van de Europeesche hoven.
Uit haar huwelijk met Franz Joseph zijn
drie kinderen geboren: aartshertog Hudolf,
die iv 1889 werd vermoord, en de aartshertoginnen Gisela, gehuwd met Leopold van
Beieren, en Valeria.
De tragische dood van Oostenrijks keizerin
brengt ons de herinnering aan een bekende
legende te binnen. Men zegt in Oostenrijk,
dat iedere maal, dat een ongeluk het Habsburgsche huis bedreigt, een witte dame
verschijnt in de zalen van hel kasteel
te Sctiönbrunn. Men zag haar in 1887,
voor den tragischen dood vau MaximiLiaan,
keizer van Mexico en broeder van keizerin
Elisabeth; zij vertoonde zich later in 1889 als
de sombere aankondigster van het drama te
Meyerling,waarin aartshertog Hudolf omkwam;
men zag haar in de gangen van het kasteel
dwalen, voor men de schipbreuk van Johann
Orth hoorde, van ;deu aartshertog, die werd
verzwolgen door den Oceaan, nabij Zuid-Amerika; men zag haar voor den verschrikkelijken dood van de jonge aartsherlogin, die in
de vlammen omkwam, doordat zij trachtte
een brandende cigarette in haar zak te verbergen, die zij in het geheim rookte.
Een schildwacht te Schönbrunn heeft in
den loop van dit jaar verteld, dat hij de witte
dame heeft gezien en de treurige bevestiging
van deze volksoverlevering heeft te Weenen
groote ontroering gewekt.

Gemengd Nieuws.
Te Anliolt deed zich het geval voor, dat
eenige koeien, die op de weide graasden,
bijna geen melk opleverden. Eerst meende
ineu dat, zooals vaker gebeurt, vingervlugge
personen zich de melk toeëigeuden. Ondanks

j Huisnaaister,

Dienstbode,

Terstond kan een | goed bekend met moDienstbode geplaatst de- en verstelwerk,nog
worden, P.G. i Adres : een paar dagen dispoBanketbakkerij, Haag-! ! nibel hebbende, zag
scheveer 2.
j ' die gaarne aangevuld.
Terstond kan een Br. fr., No. 343A, bur.
v. d. black
fatsoenlijk
~Gevraagd: ecu net

Loopmeisje

Dagmeisje,

geplaatst worden. Adr.
Van Oldenbarneveltstraat 120, benedenh.
Voor dadelijkge vraagd
een bekwame

15 it 16 jaar, om de
behulpDienstbode
zaam te zijn. Spreektijd
's avonds van 7—B ure.
Adres: Mevr. G. GöPOostvestPINGEN,
en 'een flink Meisje, gtefa 83,
van 16 jaar. Wollefop- Er wordt gevraagd: een
penstraat 14.
Terstond gevraagd :
om de wasch droog
een flinke
thuis te bezorgen. Adr.

Strijkster

.

I

Waschvrouw,

Dienstbode,

Weteringstraat 7.

van goede getuigen' —
voorzien. Adres: Witte
de Withstraat 12, (bo- j '
venhuis), van 8 tot 10 't tegen Nov. of laler, een
uur 's avonds.
j net Persoon, 26 jaar
oud, zich 6 jaar in een
betrekking bevindenIn een winkel van | de, voor winkelwerk,
manufacturen, garen, ■ goed verkooper zijnde
band en sajetten wordt en de beste getuigen te
gevraagd een Winkel- j zijnen dienste. Br. Ir.
juffrouw, met het vak ' onder letter B,- Boekbekend. Adres: A. v.! handel Oostplein 15.
HOLST, Goudsche Bijweg 94.
Terstond gevraagd:
In een banketbakeen
nette flinkeJongen
gevraagd
kerszaak
ter
loop- en winkelvoor
opleiding een flink
werk. In persoon te
vervoegen Jacob Catsreeds in een ofaudere straat 133.
zaak dusdanig geweest' Wordt gevraagd, Bingeeft aanbeveling. Fr. nenweg 50,een fatsoenbr..Nó.266A, bur.v.d.bl. j lijke
Op een school met i
Loopjongen,
een beperkt aantal:
de 16 jaar.
beneden
leerlingen, vraagt ineu
en
PettenmaHoedeneene
spoedigste
ten
gazijn Binnenweg 50,

Er biedt zich aan

"Manufacturen.

Spekslagerij.

Meisje,

.

Volontaire

Jongen.

en eene Kweekelinge.
Er biedt zich aan: een
Fr. br., aan de Rotterd. flinke,
nette Jongen,
Boekh,, Aert van Nesjaar,
P. G., voor
19
siraatJla^ojiderJetterV. j
of
knecht, in
loopcr
"Gevraagd: een fat-1 een Magazijn,
liefst
soenlijke burger
van Galnnteriön en
Kramerijeii. Adres: ,T.
netjes kunnende wer- \ ZWIER, Bloklandstr.
ken on een burgerpot No. 174.
koken. Zonder goede .
mondelinge getuigen j
een Bakkers-Halfwas,
onnoodig zich aan te j van
goede getuigen
melden, P. G. en eene :
voorzien.
Adres: Bagijdragende.
Te
muts
spreken van 10 lot 2 nen; traat 14.
uur, 's avonds niet te j Terstond gevraagd:
spreken. Adres Dier- j een
gaardelaan 20, bene-

Dag-Dienstbode,|

Terst. gevraagd":

denhuis.

Terstond gevraagd een

net Meisje,

Bakkersknecht,
; (Halfwas).
JOH. TE
PASS, Prins H. Kade

No._4&

om kosteloos het mode- jEen nette, flinke
naaien te leeren, tegen |
Loopjongen,
vergoeding van een I
enkele boodschap te niet onder 16 jaar, kan
doen. Aan 't zelfde direct geplaatst woradres een kleermakers den. Beddenmagazijn
Persijzer te koop, dat Coolsingel 47.'
met lioutskoolgestookt Terstond een Schoenmoet wordeu. Adres makers1

Bos^laan___

Ér wordt gevraagd

een flinke

Dienstbode,

Jongen

gevraagd. Adres: Nadorststraat 53.

alle toezicht was er niemand te ontdekken,
totdat men zag dat een der koeien de uiers
uitzoog. Om verdere schade te voorkomea
heeft men de snoeplustige koe gemuilhand.
Het reeds berichte, verongelukken
van de familie Hopkinson in de 'Zwits -rscha
Alpen geschiedde op de Petile Dent de Veisivi.
een berg van 3189 meter, bij het vlek Handères. De heer Hopkinson, uit Londen, een ervaren bergbeklimmer, was zonder «ids, met
zijn twee dochters 23 en 19 jaar en zijn 18-jarTgeu zooii, deu berg opgegaan. Ziju vrouw
eu de twee jongste kinderen bleven in het
hotel. Toen het gezelschap 's avonds nog niet
terug was, ging men aan het zoeken. Maar de
hulp-expeditie vond alle vier dood ; zij waren
nog aan elkander vastgebonden. De' tocht op
de Dent de Veisivi wordt niel als gevaarlijk
beschouwd. Er hadden zich genoeg gidsen aangeboden, maar de heer Hopkinson had hen
allen afgewezen, om de 20 francs uit te winnen.
Iloudeiijagers in I_«mden. Gedurende
de maand Juli zijn er in Londen niet minder
dan 2679 groote honden opgepakt, die zonder
muilkorf liepen. Hiervan zijn er 1598 naar het
„Dogs' Home" te Battersea gebracht en een
groot aantal is aan de eigenaars teruggegeven.
In dezelfde maand zijn er 114 personen, waaronder acht politie-agenten, door een hond
gebeten. Slechts één geval van dolheid kwam
voor.
Biet of riet. Er zijn menschen, die de
oplossing van het ontstaan van den SpaanschAmerikaaiischen oorlog teruggebracht willen
zieu tot de suikerkwestie. Daarmede klopt een
dezer dagen gepubliceerde brief van een Cubaansch suikerplanter, waarin deze schreef:
..Als de Vereenigde Staten de Philippijnen,
Cuba en Portorico zouden behouden, zal de
Europeesche beetwortel-suikerindustrie een
gevoeligen knak krijgen.
Deze drie eilanden zijn in staat onder Amerikaansche vlag in vijf jaar vijf millioen ton
rietsuiker te produceeren tegen Hfe dollar-cent
het pond. De Philippijnen vooral, met een onbegrensd aanbod van goedkoope werkkrachten
en Amerikaansehen ondernemingsgeest en
kapitaal, zullen plotseling de grootste suikerproducenten van de geheele wereld worden.
Suiker groeit in dat klimaat schier zonder
eenige cultuur. De vernietiging van de beetwortel-suikerindustrie in Duitschiand zal
honderdduizenden Duitschers ontevreden
maken en het leger der socialisten vergrooten".

Flinke Jongen | HH, Patroons.

gevraagd voor bestel- " Een gepens. Ondcrof.
werk. Onnoodig aan te i van
adm., gehuwd,
melden zonder goede i! mooi Schrijver, een
getuigschriften. Brie- ■degelijk Administraven te bezorgen bij teur, om 4 uur vrij,
Erven G. VOS, liaring- ■ bekend met alle kan»
vlietB7.
| toorwerkzaamheden,
' | vraagt
beleefd ecu
Gevraagd met 1 Oct. ' avondkautoor.
Br. fr.,
een
: No, 32(5A bur. v. d.

Jongste Bediende I

blad.

Aan hetzelfde adres ii Voor dadelijk gekunnen voor direct { j vraagd, een flinke, fateenige Jongens gepl. .! soenlijke
worden. Zij die met het
zeilmakersvak bekend I adres Bogaertstraat
zijn genieten de voorkeur. Adres : Wijnha- (N.Haven) No. 0, eerste
ven 131. Aanmelden ' verdieping, tusschen 9
, eii_ 11 i/o uur.
des avonds na 7 uur.

Jongen,

ï Kuiper-knieSt

■

HH. Barbiers.

gevraagd, om haringtonnen
te maken, bij
Gevraagd: een flinke 'G.
KORTLAND,
v.
Salonnier. Adres: S.
WEBEB, Tulpstraat 2, Leiden v. Gaaistraart,
g
' | Vlaardingen.
Feyenoord.
I Terstond gevraagd:
HÏÏ.
. een nelte
Een gehuwd Persoon, 25 jaar oud, als
Depóthouder
werk- niet beueden de 16 j.,
zaam zijnde, wenschte van goede getuigen
wegens omstandighe- voorzien, goed met de
den van betrekking te weg bekend. Loon 2.50
veranderen, 'tzij hier per week, zoudergoede
of elders. Br. fr., No. getuigen onnoodigzich
389A. Bur. v. d. Blad. aan te melden. Zich
j aan te meiden in perGevraagd: een
soon Maandagavond
tusschen 5—C uur bij
Leerling of Halfwas. |P. W. BOEMEB, StaLage Oostzeedijk 180. tionsweg 42.
Terstond gevraagd»
| KleermakersTerstond een nette
Leerjongen gevraagd.
Zich te vervoegen, | vau 4 tot 6 gulden,
Wolfshoek 14, VAN I vast werk en een JonAKENfcKLAASSENS. igen en twee aankomende Meisjes. Adres:
j VV iökstraat No. 42.
Er biedt zich aau:
een bekwaam Salonier,
Een
fatsoenlijke
om terstond in dienst flinke Loopjongen gete treden. Br. fr., No. vraagd. Adr.: Hang 07.
292A, Bur. v. d. Blad. ;
'

Kruideniers.

I

Loopjongen,

Spekslagers-

Schilders.

H.H. Coiffeurs.

HalfWaSSen,

iVleê^chSoifvverij

"Timmerlieden.
een Hink

lemand,

j Terstond kan

Halfwas geplaatst worden tegen 10 et. p. uur.
Adres: Hogeudorps-

eenigszinsgefortuneert
en van onbespr.gedrag,
vraagt een hein passende belrekking, altyd varende geweest,
tot het incasseeren
van gelden of iels dergelijks, kan ook goed
met werkvolk omgaan.
Hoog salaris geeu vereischte.Borgkunnende
stellen. Fr. br., No.
252A, bur. v. d. blad.

P___7-

Smeden.

Terstond kan een
flinke Hall was- Plaatwerker gt plaatst worden tegen lü i 12 cl. per
uur. Adres: Van Hogendorpsplein 7. Aan
hetzelfde adres een

Smidsjongengeviaagd,

boven de 10 jaar, voor
Gevraagd: een fats. ; het magazijn a 12.50
I per week.
niet jonger dan 14 jaar. ;
Adres in persoon 's av.
De oudergeteekentusschen 8 en 10 uur.
" de bevoelt zich aan tot
Slaakstraat 5.
j het inkoopen van ge■; heelen en gedeelten
i van Inboedels, Magaen Winkelopruigevraagd in de Zadel ' zijnmingen,
WinkelinvenJ
makerij van C. A.VAN tarissen,
Heeren- en
ETTINGER &Co.,Oos- "; Dameskleederen,
Antplein 15.
! tiquiteiten,
Kabinetten, Bureaux en al wat
Terstond gevraagd , men verder wenscht te
een nette
verkoopen, ontbiedt S.
i' FBENK,
Koopman en

Loopjongen,

Bekendmaking.

Een Jongen

-

voorlöopig f 100 salaris HH" Banketbakkers.
en tevens een flinke Ecu 3e Bediende
werkvrouw.
Adres:
1 Taxateur, Binnenweg
Boompjes 82, spreek- voor
tegen 3 al
Jongen,
de
banketbakkerij
17 bij den Coolsingel.
'savonds
V
uur
tusschen liclst bij een
et. per uur en een 1 Dagelijks te ontbieden.
confiseur. Lceriine.
7-9;
H,
Adres A.
cuisinier, p° October
mmmmmmm.___.
DEKKERS, ZegTerstond gevraagd, oflaler.Fr.br..No.3l9A,
j
in een klein gezin: eer' bur. van dit blad.
waardstr. No. 10.
■l
fatsoenlijke
geWordt terstond
gevraagd:
Terstond
:
Circulaires worden
vraagd in een kruideecu
fatsoenl.
net
en goedkoop afgenierszaak
een
die netjes kan workon
leverd ter Drukkerij
en van goede getuigen
van li ei „Rotterdamsch
voorzien is. Loon ï 70 Zonder goede getuigen die ook niet het Boe Nieuwsblad",
Zuiden i'2ü waschgeld. Br. onnoodig zich aan le j renwerk op do hoogt< l
fr., No. 3.6A, bur. v. d. melden. Zich te ver- j is. Adres L. v. MEURS j blaak iti.
blad.
voegen Oosleiad* 17. j ___ei__wyk.

biedt zich aan

Kieermakers-

—a__^—

Huwelijks-

Dienstbode,

Jongen,

Slagersknecht,

__

■_■_■_———■—__■____■—■

II AFBRAAK.
|I losterMa
Kening öalssms.
H

Dagelijks TE KOOP aan de groote Slooperij,

dep

Proveniershuis Schiekade 40, Rotterdam:

3300090 kleine Steen.
Hoode en Blauwe Pannen.
Deuren, Ramen, Kozijnen, Planken,
üibben, Sparren en een groote partij Brand-

|
|

.'Wereldberoemd middel uit
klooster Santa Paulo te
Cattagena, geneest

Ibot

3QQÜÜ

Jicht en iHieuniatiek

qgelooflijk korten tijd, m
Bvennls stramheid in ■
ledematen,
s>icr.er- a
rs-kkiugeit, ïirand- en |
w__-jwonden.
i;. I. AKKEIÏ, Alke- 1
madestraat 11, Kotterd<im.
Prijs pet pot 20 cV3sc,.,
12052 4{j
75 ct'., f 1.20.
Verkrijgbaar te Rotterdam:
Firma i_%_eftEN,fffM___*,

hout. Adres: Aldaar.

16440 30

MAGAZIJN VAM

889—4

buitengewone,

HOOGENDAM, Schiedam.

p_f^iß________M_____________i^______3_-B^3_!M_C__s_i

H>v^Bß

DeËuisdieren

"

En de lïicuwe Rotterdamsche Courant. Alge-

i

Standaard met Heraut, lïieuws van den Hag,
Maasbode, Tijd, Centrum, Uilenspiegel, Hum.
Album, Asmodée, enz., enz., worden in eigendom en

ter lezing bezorgd door

allen, Prijs/2.40, voor slechts fl.

26:

INHOUD: Over het Paard
rassen. De Hond 51 rassen. De
Kat. HetRund 31 rassen. Verder:
Het Zwijn, De Ezel, Het Muildier,
De Muilezel, Het Schaap en de
Geit, Het Konijn, De Haas en Het
Haaskonijn.

't Is een Boek IZ, £T"

i

wordt uitverkocht
"bij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken te Rotterdam.
Toezonding franco na ontvangst 1
van Postwissel, waarop vermeld:
De Huisdieren.
16624 25

slechts-’l.—

■

D. BROUWER, Oppert 35.
Met October medelezers gevraagd op de Kölnisehe
16506 32
Zeitnng, Figaro en Paley JTews.

Gewaarschuwd
wordt tegen frauduleuse exploitatie

—

— op-

GEZI SCHBAII,

ÏÖIÏiTÖÏIRTËÏTiIï

in .verschillende prijzen tot in de
kleinste bijzonderheden.
geheele annonce, bij vooruitbetaling, aan ons Bureau
Doopgocd, enz.
7908 10 50 Ct. per de
Kiosken en de Agenten van dit Blad.
EERSTE
WIE IS HET
EB BIJ??
uit dezerubriek te hereen leEtage, voor een
Voor den süotprijs van
: klein
gezin, ad + f 300.
plaatsen in „Het GoedTweede Fr. br., N0.216A, Bur.
te
huur:
een
Nieuwsblad"
koope
18.5©
Etage a f 16, twee Eer- v. d. Blad.
TE KOOP AANGEBODEN : Een kosten slechts
ste Étages a f 17. twee
zoo goed als nieuw IIAKI>Cents.
iBenedenhuizen
met
BrAAIMA<;iII_€E, uitstekend
Tuin en Loods a f 18,
werkend, met drie jaar schriftebevattende
ruime
lijke garantie en gratis grondig
Voor- en Achterkamer, met toebehooren te
onderricht. Te zien in het goed- A. A. MULDER en 2 groote doorloopende koop aangeboden af 65
koopste
Naaimachinemagazijn ELIZABETH VISSER Alkoven, 4 Slaapplaat- model 1897, 72gearing,
hier ter stede van I. HAMME, hun 50-jarige Echt- s sen, uitgebouwdeKeu- dubbele banden, goed
Eendraehtsstraat 11 (naast het vereeniging. 13 Sep-1ken met Warande, onderhouden en lste
16651 15 tember 1898. Honin- a jparte Zolder, desver- klas. Tevens te koop
Leger des Heils).
gevraagd:
gebruikt
gerdijk 324. Hunne kiezende met groote Burgers Rijwiel 1898,
dankbare Kinderen eu 5Meidenkamer. Alles hoog frame, dito gea%voorzien van Gas en
Kleinkinderen.
in goeden staat.
\Waterleiding.
Deze ring,
Fr.
No. 263A, Bur.
br.,
zijn
gesolide
Huizen
v.
d.
Blad.
dagelijks
geheeleRijk
zijn
door het
bouwd en smaakvol
Verloren,
te ontbieden:
door een Dienstbode, ingericht. Adres: H. H.
HACKENG, Schooneneen Bloedkoralen
voor f 55: een goed onting met Gouden Slot, * berg, Pieter de Baadt- derhoudend Burgers
s
de
nieuwe
56,
bij
straat
Westzeedijk
Rijwiel, met Standaard
Zui vtraars der ..ijks- en Stad-s- gaande
(Molenwerf)
tot *R. K. Kerk Proveniers- en Spatschermen. Fr.
-gebmiwen, 16650 17
Scheepstimmermans- ? singel.
br., No. 302A, Bur. v. d.
laan. Tegen goede beBlad.
S)
looning terugte bezorRotterdam.
gen Boekh. J. AMESZ, Te huur gevraagd,
Opgericht 1864.
Avenue Prins Alexan- voor een klein gezin, aangeboden : een RijMmWLF* Gelieve vooral oj der, Kral ingen.
teen ruime, vrije Bo- wiel, zijnde in zeer
HPHy 3Yo. 73 te letten.
——mmmmmmmmmmmmm ïyenwoning, le Etage, goeden staat, voor f6O.
Kruiskade, Te zien: Volmarijnomtrek
Joukerfr.str., Goud- straat 76.
oe
een vrij Bovenhuis, be- £ schesingel, OldenbarA
staande uit Voor- en neveltstr. enz. Fr.br.,
Achterkamer, Keuken,' met opgaaf van huur- aangeboden: een sterk
KROON*
Zijkamertje, dubbele Iprijs, No. 256A, Bur. v. en goed onderhouden
Rijwiel, voor den spotAlkoof, Warande, 4 < d. Blad.
/_ss_". D£LivERT
i
Slaapplaatsen,
vrijen
prijs van f45. Te be{\M \ÜK' FIJNSTE en i
vragen bij de Wed.
Zolder met twee Kaj^3'
mertjes, alles voorzien ( te huur: een flink Huis, DIEDERICH, Zwaansvan Gas en Waterlei- (op goeden stand, ge- hals No^lö^
ding, huurprijs f22 per £ schikt tot het oprichmaand. Adres: Pijnac- \ten van een net Burger
kerplein 35. Aan het- ]Hotel of tot het verhu- een gebruikte Dameszelfde adres een prach- ren
1
van Gemeubileer- fiets. Fr. br., met prijstigllazenwindhondjete ( de Kamers met Pen- opgave, No. 353A, Bur.
d.Blad. Aan hetzelfkoop, prijs f 15.
c sion, in de oude stad. v.
]Fr. br., No. 286A, Bur. de adres een Benedenhuis met Tuin te huur,
v, d. Blad.
.f2O per maand.
aangeboden in hetr
1*"
Oostelijk gedeelte der '
14899 21 stad : een ruim, net in-€een
.'
Voor-Bovenwo- Te koop aangeboden:
gericht Winkelhuis, r ning, le Verdieping, ren best zwart Merriemet Jaloezieën, Gasor- vvoor een klein gezin paard, zonder gebrenamenten en driez zonder kinderen, a ken, voor een zeer bilgroote Spiegelruiten, 1'f2.35 per week. Na- lijken prijs. Ook niet
Tan OOST-VOOB_¥E.
met Opkamer en Sous- o dorststraat 18 nabij de ongenegen te ruilen
1
Dagelijks aanvoer van debest* terrain, van alle ge- Kruiskade.
{£
voor een Hit. Adres:
Zegwaardstraat No. 12,
soorten
Oost Toornsclu makken voorzien en
Zand-Aardappelen, per muc voor vele doeleinden
Pakhuis.
de Kruiskade, te
’4.50, per half mud ’3.33 geschikt. Huurprijs |bij
huur een nette 2de
franco huis Rotterdam; alsook per f5.50 p. w. Adres:!Etage,
Voor- een Pand, bestaande
kilo als monster verkrijgbaar bij Schoutenstraat hock {kamer,prachtige
2 Alkoven.Ach- uit vrij BenedenWeteringstraat No. 2. j
en
terkaraer.Keuken, Zol- Bovenhuis, met eene
gezamenlijke huuropTe Huur Meermans- j-der en verdere gemakPosthoomatecg 13, Rott.
huurprijs3 gulden brengst van 3 a 500
straat 67 voor een klein ken,week.
Te zien ald. Gld. per jaar. Franco
1per
gezin, een nette
re bevragenBlornmer- brieven met vermelReparatiën aan alle systeA lijkschelaan No. 3en ding van koopsom en
men. Mat-liiuaal plisseeren
geschilderde plafonds Ij lijden heer GADRON, ligging onder letters
en alt-slaan van goederen.
enz. a f 14,50 p. maand; '1timmerman, Zwaan- ZII K, Algemeen Advertentie-Bureau
en een dito Tuinders- s straat 13 bij de CoolA. F. M. HAZÊLZET,
straat 37 a f 2,2op.week vrest, tusschen Hofstr. NIJGH & VAN DIT18689 8
Steiger 45. te bevragen Boschjel7. e:n Peperstraat.
g [MAR, Rotterdam.

Advertentiën

Voor nette

'

f

10

Gevraagd:

gezinnen

Burgers Rijwiel

Heden herdenken \

__
_

Voor totale uitroeiing van

WASDQENERTE

.
Ket-J'

L. A. SPETTER k H
Jonkerfransstraat 72 (t?

Te Koop

Attentie.

Te koop

.

l

]

Te huur:

3

"Tér overname

'

f^^DE

Gevraagd

ASeOEDKOCPSTE^»

Tekoop gevraagd

-1

Te huur

Terstond te huur

liiii__iliïen
naaiisucWesT

"Paard.

Tuindersstr. 17

Tëkoop gevraagd

I. P. LISSONE,

*

Eerste Etage,

.
.

.

: Dienstbode,

'Ernstig gemeend

gemeub. Kamer

Modenaaisters,

Kostenlnwoning

1

Kanarievogels. Dag-Dienstbode,

Inventaris

-

Fox-Terrier.

"Dat vuurvast

Kamer

'

;

.

Dienstbode,

Afbetalings-

Kostganger

1

1

;

Straatnering.

.

Werkhuizen

f22.

Billard,Zeldzaam H. Kostgangers.

Dagmeisje,

'

'

van het publiek met boeken
lichterij
in afleveringen, waarbij premién en prijzen worden beloofd. Men overtuige zich
of die toegezegde premie en de prijzen bestaand
1 wel
voorhanden zijn.
Hang IVo. T.
WACHT U VOOR SCHADE.
Magazijn in Kiud.er-Coiifec.ieii.
-Luiermand-Uitzetten

.
.

Veeren Bed 26.00

I meen Handelsblad, Telegraaf, Oprechte Haarlemmer, JDagblad van Z.-H. en 's Hage,

De Huisdieren en liUNiir russen, beschreven door Dr. T. C.
WINKLER, een boek voor ons ;

Weg met de

_

Ter overname

:

I

Van Dr. T.C WINKLER.

gem. Kamer

.
.

16560 30

11. E. Z. E.

Direct

Café-Biljart

Zwarte i ptatl. Japonstoffen,

■

.

.

.

"TTIITKEL

PBIIZEI.

.

Kanarievogels.

ftOrPSCHEWECI 116.

tegen ZEGB

Akkoord-Citer

'

IJzerwaren, Gereedschappen en Huishoudelijke Artikelen,

Vasteland, HALMMANS DE
JONGH, Hofdijk, W. J.
PALING, v. d. Takstraat.
L. VAN RIJNBACH, Zomerhofstraat, HALMMANS DE
JONGH, Binnenweg, L.
BROM, Westzeedijk, VAN
VLIET, Hillelaan 20, J. A.
bericht de ontvangst van eene
v. d. DOOL, Binnenweg en
Aert van Nesstraat 64, C. J.
mooie sorteering in
SCHOONDERWOLF, Kruiskade, D. HENKELMAN,
Aert van Nesstraat, C.GALL,
Zwaanshals, C. P. VAN DE
GRAAF,Stieltjesstraat, J. H.
C. RIJSBERGEN, JacobCatsVOÓRDEELIGE
str. 13. J. H. HIBBELER
J.Hz., Lagedijk. J. W. VAN
LEEN, Erasmusstr. 7. W.
H. MANGERT, J. PERQUIN, |
Delft. P. STAHLIE, Wed. J. E

1 Maatknipren

Een nette familie _| Verwijder uwEksterJgTer overname gebiedt in een vrij hnis sjoogen met Fagel'sElecvraagd : een gebruikte
Te koop : zwaar fon,.jlra pleister 25 cents., Van Costumes
doch goed onderhou- ter overname aangebogoede
broodwinkelnieuw
Veeren
Bed
den,
ïjheliit
in drie dagren. /Mantels of linnengoed)
den
Siaapkamertje 5 Aambeien
ning, veel omzet van f2O, mah. donkere Lin- met
wordeni in 5 lessen k*rf 5 ('t pa»
Brandstoffen, verhuren nenkast spotprijs f 40, aan, omtrek Witte «ia i direct zonder pijn ver- pier er bij berekend!.
met minstens zes [ma- i van Kuipen, Traplee- rijk gebeeldh. Kroon- Withstraat. 8r.fr..:.,). " wijderd door Fagel's 5 Geen cursus elke les
nualen. Fr. br.,'No. , ren en drie Wagens in kast CO, niah.Salontafel ??£__." Bur. v. d. Bia< l ; Aambeienolie 25 cent l apart. Duidelijke Pd»
tronen naar maat van
228A, Bur. v. d. Blad. ' een nieuw gedeelte van 0.50, gebeeldhouwde Twee R. K. Heeren i per floseh.
Rotterdam. Te bevra- Kruistafel 18.50,geheel. vragen een
een Costuum f I. >_._::"
telfl, Blouse 60. Pelegen bij den Heer WEL- massief prachtige SaAambeien. Fagel, v. rine 60. alsuok van af.
ter overname, wegens iLENS, café de Hoop, lonspiegel, geslepen
25,, /.onderlij kedeelen.Mou»
ziekte, Brooddepot an- ■ Hillelaan No, 23, (Rijn- glas 14, nieuw Karpet met twee afzonder! Waerschutstr.
Suikerwerken, , haven).
5.50, 6 prachtige Kus- Slaapplaatsen. Br. fr.. , Schoemann Van der" wen. Kragen, Kinder»
nex
Kleingoed, enz,, voor
senstoelen 28, Wilhel- No. 217A, Bur. v. d, Weiflstr. 74.DeGraaff. goed, enz. EleonoraHeerenstr. 27, Selden- " straal 30, beneden.
minawagen, hoog in Blad.
fBO contant, Zaak gunPottebakkersstig gelegen, ruime 1 Ter overname aange- riemen, havanakieur
Bij een nette familie reich
mooie Woning f 4.50 boden: een solied Ame- 17, gebogen Penant- zonder kinderen in 'I t steeg 20, Van Rongen Terstond gevraagd:
per week, omzet Brood ! rik. Orgel met 10regis- kast 22.50. Van der Oostelijk centrum deir Tuindersstr. 102, Van een fatsoenlijke
alleen circa van f25-1 ters,dubbele koppeling Werffplein 38 beneden stad wordt tegen 1I der Spek, Delftshaven,
October of later voor r Jenner, Singel Schietot f3O. Fr. Br„ No. "en 2 kniezwellen, in
d.
Blad.
A,
Bur.
v.
een' Heer of Dame, , dam.
kast,
262
P. G., niet beneden 20
: massieve noten
zeer sterk instrument, Het soliedste adres h. b. b. h. h., aangeals Meid-Alleen
Ljaar,
voor buitengewonen van Saksische Kana- boden: een fraaie
net bovenhuis,
op
een
, Een net Persoon 'spreekuur
aangeboden: een net " lagen prijs. Dagelijks rievogels, Congo-Pape7 —9 uur.
■
onderhouden Schut- 'te zien bij W. KOOIJ, gaaien, enz. vindt men
zoekt langs dezen weg > Passage 23, bovenhuis.
tersuniform, fijn La- ' Burgemeester deRoos- bij H. DE VOOGT, Prin- annex Siaapkamertje 3in kennis te komen
Gevraagd: bekwame
ken en officiersmodel,I straat No. 31 aan den senstraat, import en met of zonder pension, met eenßurgerdochter
lengte 1.67, met fijne 1 Noordsingel teßotterd. transport van Kanarie- Br. Fr„ No. 321A, Bur, '« ook eenigszins vermo- "
gend, leeftijd 24a 25 j." voor winkelwerk aan
Schako. Fr. br., No.
vogels, Spratts patent v. d. Blad.
Beschrijving liefst met ■ buis. Adr.: GOV ERTS,
247A, Bur. v. d. Blad. ," Ter overname aange- Hondenkaak. Eibrood Aangeboden:
boden door vertrek en gemengd Zaad voor
„Portret. 8r.fr.,N0.301A Schiedamschedijk 50.
Ëen
1
naar elders, de volledi- Kanarievogels en Pa> Bur. v. d. Blad.
Gevraagd : een nette
met Vergunning ter ge
pegaaien, Kuikenvoe- met gebruik van een
overname aangeboden,
der, Medicijnen voor nette Voorkamer, bij I
welke een burgerlijk
Honden en onbreek- een Wed. op een vrij j Heeren Liefhebbers ' P. G., niet beneden de
bestaan geeft, bewgzen ! eener Aardappelnering bare Hondenkammen. bovenhuis en een vrij j wilt u verzekerd zijn1 16 jaar, bekwaam voor
inrichting Kamertje voor slaap- een goede jongeZanger' alle huiselijke bezighevan omzet voorhan- conditiën billijk. Br.fr., Speciale
den. Verdere informa- No. 218A,Bur. v.d.Blad. voor het behandelen gelegenheid. Adres : te bezitten, komt dan-1 den en van goede get uitien aan VISSERS Adzien en hooren bijDEN geu voorzien. Br.fr.,No.
van Honden. Eenig Wijnstraat No. 99.
vertentiebureauKruisadres: Prinsenstr. 65.
Een Dame vraagi t HELD, Groote Markt 0, 273A, Bur.v.d.Blad.
Direct gevraagd: een
kade 90.
naast Vanßossem.Vas- ' Er biedt zich aan om
een gemeubileerde
;
reu,
egaal
Fox-Terrier,
Prijs 2.50, 8 dagen met 1 Nov. in dienst te
te
Ter overname: prachproef niet goed geld te- ' treden
tig geheel nieuw twee- .geteekend, altijd voor verlakte! Kamer- en
: een nelte
Woensdag anders is Kookkachels met ga- met kost en inwoning, "rug of andere Vogels.
persoons
rantie
verkocht
worletters
3
;
koop
te laat. Te
Brieven onder
:
Verscheidene bewijzen
)hetCongo-Papegaaien,
den bij C. VAN ZWOL R. R. bij den Boekhan- " van tevredenheidvoor- van builen, oud 20 jr.,
Bed, Peluw, Kussens i goed zingendeKanarie- mr. Smid, Botersloot delaar H. LOOS, Weste '- handen van nette lic- P. G. en van goede geen Matrassen en een i vogels en verschillen- , No. 133, waar ook oude Wagenstr. 76.
g tuigen voorzien, liefst
den hier ter stede.
" als
dito Bed, buitenge- ■de soorten Indische :Kachels tegen nieuwe
In een klein gezin 1
Werkmeid of Meidverder " worden ingeruild is kan een nette
woon groot en zwaar " Vogeltjes,
Alleen. Br. fr.,N0.278A,
Magazijn, KATAN, Hm', v. d. Blad.
38.00. Beide Bedden i Smousjes.Schippertjes i genoegzaam bekend.
g
Oostvestplein 97, heeft Een jonge Weduwe
beste Linnen Tijken, .groote keuze.ANTON Tevens een goed adres
Veeren te zien. Te be- ■SUTHERLAND, Vis- om kachels en haar- geplaatst worden voor ' voorradig Demisaisons vraagt beleefd een paar
den opnieuw vuurvast 5.50, met gebruik van i Winterjassen,
vragen Dinsdag en t schersdijk 45.
Mante laten verlakken en een Kamer. Adres:Vol- ■ tels, Dekens, Baai,
Woensdag Boezemsinrepareeren. Bestellin- marijnstr. 147, bene- " Doeken, Dekens, Bed- of een halve dagengel 126, Bovenhuis, bij
Nieuwe Veemarkt.
Wegens vertrek wordt gen spoedig uitgevoerd denhuis, bij den Nieu- ■ den, Fornuizen. Lam- dienst. Adres : B. DE
g pen, Zeil, Karpetten, GIDTS, Lange Baanstr.
g wen Binnenweg.
"te koop aangeboden : Botersloot 133.
Schoenen. Vitrages. Nó. 3, Rotterdam.
een groot fonkelnieuw
' Sport enKinderwagens
Ter overname aange- ' tweepersoons Veeren
gevraagd:
boden : een Brood- ' Bed, geheel compleet, mooi ingelegd, hol Er bestaat gelegen- " Tafels, Kasten. Horlo- eenTerstond
helder
fatsoenlijk,
Kost
goed
loo- heid voor
en In- " ges, Ringen, Kettingen
straatnering waaraan de Veeren te zien, voor model, zeer
wekelijks 7aBgulden1 den spotprijs van f22, pend, 6 zakken, zoo woning, bij menschen 1Knopjes,
Pendules,
aan verdiend wordt ; desverkiezende met goed als nieuw, gekost zonder kinderen, met Klokken en alle soor- boven de 10 jaar oud.
met wagen, en wordt : Matrassen en Dekens. hebbend f950, nu te geheel vrije Kamertjes ten Manufacturen,enz., Adr.: Oldenbarneveltvoor den spotprijs van 1 een 16-els gebloemd koop met alle toebe- tegen matigen Prijs. '" enz., vanaf 50 et. per straat 149, bovenhuis.
fl7saangeboden.Spoed Karpet f 3.Spoed wordt hooren voor den spot- Adres: Oosterstr. No. ■ week. Goedkoope PrijTerstond gevraagd ;
26, vrij Bovenhuis.
g > zen, bovendcnlloedenvereischt wegens ver- ' aanbevolen. Rechter prijs van 160.
nette
een
■
andering van positie. Rottekade 33, eerste
winkel over de kiosk.
Adres Oostmaasstraat : deur Rottestraat.
g
g
19 stuks, waarbij Enzindelijk
No. 21.
kunnende
gelsch model, diverse Een net Meisje,
;
Rechtzaken.
werken. Adres: Oppert
buitengewone
,
P.G.,
Door
prijs
en fabri- oud 23 j., wenscht in Practiz. BOURGONJE, 76, benedenhuis.
omstandigheden ter ■ biedt ter overname maat,; Kantoormeubekaat
aangeboden,
komen met ; Goudseheweg 128.
:
een
,
Wagenverovername
aan
Er biedt zich aan:
len, als: Lessenaars, kennis te
een sinds vijftig jareni huurderij, annex flinke SchrijftafelsHeeren-en een dito net Meisje, , IncasseeringvanSchul- een eenvoudige
Abonnement tien
i Winkelzaak.overname
Dames-schrijfbureaux, geen Dienstbode. Br. den.
f 700, en een drukke heele en gedeelten fr., No. 418A, Bur. v. d. , gulden per jaar, belast
'
in Kmidënierswaren, Aardappel Groeritezich met het opmaken 'goed in. kinderen kunInboedels, als: Blad.
' van
Koffie en Thee en aan- "' zaak, hoekhuis, zonder van
onderhandsche nende omgaan, binnen
Boeken, Commodo, .
artikelien, > concurrentie gelegen, Linnen,
Requesten,
verwante
Akten
Boe- 'of buiten de stad.Br.fr..
Kleed en anwat voor uitbreiding 't beste zaak, 80 jaarbeof te koop > delbereddenng, Erfe- jNo. 290 A, Bur.v.d.Blad.
Te
huur
vatbaar is en doorêóne ! staan hebben, huur f6, dere Kasten, IJkasten, gevraagd : klein Zeil- ■ nis. Huwelijkszaken, A. ÏVMAKTKNS &
vrouw kan gedreven 'overname f6OO en een Criiffonières, Buffets, jacht, ook geschikt om i Scheepskwesties, Co.,Stadhuissteeg hoek
du jour, te roeien. Huur per " Scheidingen,
" Melk, Boter, Kaaszaak Bonheurs
worden, in een
Publieke Kipstraat, vragen voor
drukst bevolkte stra- 'en Kruidenierswaien, Coulisse, Speel en an- dag en waar te bezich- ■ Verkoopingen, Verde- terstond : een fatsoenl.
ten der oude stad, f4OO, huur f 4. Adres: dere Tafels, Stoelen, tigen. Br. fr., No. 275A, , diging in Proceszaken,
Voogd ijbenoeming,
overnemingssom bil- ■ KASLANDER, Kip- Canapé's, Spiegels in Bur. v. d. Blad.
diverse maten, Pendu[ verder wat bij het voor loop- en eenig
lijk. Br. fr., No. 387A, straat 10.
Houtzagerij
Stoom
en
les met Candelabres, Schaverij
g
Rechtsvak
Bur. v. d. Blad.
behoort. huishoudelijk werk.
Voor billijken prijs mimi en WerktafelAdvies Burgerlijke, Adres in persoon.
ter overname aange- tjes, Etagères, LinnenMilitaire,
Handels, Een flinke Waschboden.op
degeeen der druk- pers, Barometers, Ma- Delftshaven. Aanbeve- Strafzaken 50 et. Goud- viouvv vraagt beleefd :
koop:
Te
een
lijke Piano, voor den ste standen van Rot- honie, Eiken en IJze- lend, J. A.STÉGA AP ü i scheweg 128, nabij de eenige natto of droge
ren Ledikanten. Vee- en W. VERWAAL. .JGoudschesingel.
lagen prijs van 22 gld. terdam,
g.
ren Bedden, enz., mas- Adres: Jacob Calsstr.
a contant, benevens
sief Eiken Eetkamer- 134. Aan gemeld adres ;
gemeend 15 et.nat en 20 et.droog
een 3 spel Amer. Orgel in
Koek, BanEen
Jongmensch van den stok, voorzien
met t5|Hegisters voor ket, Brood,
een
Halfwas
timmerChocolaad- en suiwenscht in kennis te van bleek en groote
spotprijs. Te zien bij
man gevraagd.
kerwerken.
Te bevra- bestaande in: Buffet,
~~ ■komen met een Wed., droogzolder, goode geD. TIEMEIJEK, v. d. gen
Lange Baanstraat Tafel, 6 Stoelen met
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