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Eerste Blad.
Stadsnieuws.
Heden aan ons bureauontvangen
wiens tjalk „Dank-

>oor schipper J. Stotijn,

baarheid", Vrijdag 7 Augustus in de Maas geConken is, van: X. te Brussel, een coupon
leerring-Brussel ad frs. 2.50 = f 1.17, met wensch

Van volkomen

succes; familie S. f 2.50; H.S.

fl; v. D. fl, te zamen f 5.67, of met de vorige

opgaaf f 116.17.
Hoewel het niet totden,bon ton"
behoort en dus niet netjes is dit te bekennen,
too deelen wy toch mede, dat wy naar de kermis geweest zyn
Zaterdagavond
en dat
*y" er ons amuseerden.De tijd van eeuwig brommen is gelukkig nog niet gekomen, wij kunnen
best de zon in 't water zien schijnen en er getuige van wezen, dat anderen pleizier hebben.
Wat een vroolijke gezichten! Wat een pret
daar op de Veemarkt! Zoo nu en dan werd men
bijua omver gehost en dat herinnerde aan den
jongenstijd toen men medehielp zulk een hospartijtje op te zetten en dat wel liefst daar
vaar het het drukst was! anders kon men er
immers niet door komen 1 En nu werd men
bossend gestooten in een biertent, waar een
enkel paartje zat uit te rusten en onbewust
éene parodie opvoerde van de tuinscène uit de
f"aust-tragedie; het ging dikwerf erg onhandig,
boewei de heer veelal blijken gaf beter gerepeteerd te hebben dan de dame. Ja, alles wil
geleerd wezen 1
Een stap verder bracht ons te midden van de
rustige burgers, die met hunne vrouwen
eens naar de kermispret waren komen kijken
en nu onder een oorverdoovend getoeter zich
Vermeldden in het zien vechten van honderden, die hun leven veil schenen te hebben om
een plaats voor tien of vijftien cents zich te
Veroveren voor eene extra brillante allerlaatste
voorstelling van een of ander min of meer
Nationaal Theatre, waar een burger uit louter
Pret op een verhevenheid voor de tent een
vans met een der clowns uitvoerde. Door de
tgen heen geschoven draait een hossend clubje
dames en heeren.gewapend met parasols en kermishoeden, ons in een hippodrome. Wat eeue
weelde daar zonder rijtoilet door den circus te
mogen zweven! Geene dame uit de hoogste kringen, die zich op haar morgenwandelrit laat chaproneeren door haar vriend des huizes, kent dit
genot. Dat de dames bepaald gracieus van de
paarden stijgen,mag men nietzeggen.doch onder
fir heeren, gentiemenryders, zijn er ook enkele,
die meenen dat de stijgbeugel lager by den
grond is dan het geval is, zoodat de ruiter achterover in het zand valt. Afgeklopt
ten maar weer vooruit, toch pret! Blijf bij zulke
tooneelen nu maar eens als een pessimist
brommen,dat het consumabel voor den gevraagden prijs beter kon wezen; ja, blijf verstoord
op al die vrouwen voor de poffertjeskramen,
die maar niet wilden begrijpen dat, wanneer
men laat gegeten heeft, een paar bordjes poffertjes niet smaken om een uur of negen.
Wat een dronken menschen ! Allen, die zich
anderii Zaterdagavond in het een of ander
roeflokaal een stuk in den kraag zetten en
an_ naar huis strompelen, vertoonden zich
nu in het openbaar. „Da's nie fatsoenlijk, dat
mos niet maggen!" zei eene juffrouw.
De draaimolens hadden het druk, doch ook
bestormd werden de roteerende stoomtramstenten, die zich niet met koper tevredenstellen maar zilver vragen, eerst voor entree en
later nog extra voor het genot zeeziek te
kunnen worden.
Wat wordt er op zulk een kennisterrein
een geld weggeworpen, maar wat eenweelde
©m ook eens royaal te zijn, om één avond geld
te kunnen verteren, te kunnen leven zooals
men denkt dat anderen, rijkeren leven; wat
een genot om enkele uren te vergeten dat
bonderd centen een gulden is!
Maar wy moeten eindigen want het staat
niet netjes zich te durven herinneren, dat men
jong geweest is en mede heeft gejoold; dat
men bij al de charlatannerie, die in het leven
Terkocht wordt, den kennisonzin daarbij nog
verduren kan. Gelukkig duurt de kermis nog
maar kort: tot Woensdag en dan bij vergissing
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Feuilleton.
BDESVAINUTR-LPCE.

(Vervolg.)
Nogmaals, wat deert u? herbaalde
de directeur.
Lucien strekte de hand naar het bed
nit, en met schier bovenmenschelljke inspanning kon hij de woorden uitbrengen:
121)

—

—— Welnuj?
—
het
—

Dit meisje...

Is zij hier allang? Antwoord mij,
dokter, antwoord, of ik loop gevaar zelf
verstand te verliezen.
Komaan, komaan, blijf kalm, zeide
de dokter.
Lucien greep hem bij den pols en her-

nam:

Antwoord mij, maar antwoord dan
toch, hoelang is dat meisje hier in huis?
öedurende een maand ongeveer, antwoordde dokter Giroux, terwijl hij zijn

—
band losrukte.
maand, een
o. —
— Ik zeg u dat ge u
——
mogelijk.
geen
—
heb
Ken

Maar...

maand? Gij vergist
vergist. Het is on-

Waarom ?
maand hier
Dtt meisje kan nog
ik haar nog te
■Un, want eergisteren
ontmoet.
Parus bü de kerk Saint-Sulpioe
Daar moet ge u bepaald in vergissen,
mijn waarde heer Ketnoël, want ik kan
onO stellig verzekeren, dat het meisje
geveer een maand hier is en ik kan n
lette nauwkeurig den datum van haar

—
—

Aankomst noemen.
Haar naam, dokter, zeg mi|

—

Z=fJ

Directeur: C. SIJTHOFF.

hoe zij

staat op het registor ingeschre-

nog een avond in denDoele
maar daar is het
ook altijd veel netter
en wie dan drinken
en kussen wil, die doet het weder tus=*chen
vier muren en dan worden wij allemaal weer
heel nette menschen.
Door de poli ti e is Zon dagn ach t
in de Boompjes aangehouden een horlogema*
kersknecht, wonende aan den Binnenweg, die
verdacht wordt van verduistering van geld.
Gistermiddag omstreeks 12 uur
arresteerde de politie op dea Noordsingel O.Z.
een 24-jarig jongmensch, dat ten huize zijner
moeder, in pand 143 aldaar, den geheelen inboedel kort en klein geslagen had. Tegen den
geweldenaar wordt een vervolging ingesteld.
Zaterdagavond omstreeks halftwaalf ontstond een begin van brand op een
boyenwoning aan de Woelwijkstraat, doordien
een brandende hanglamp van het plafond viel.
De bewoner, geholpen door de buren, slaagde
er in, met emmers water den brand te stuiten,
zoodat eenige spuiten tevergeefs uitreden.
Gistermorgen te half negen b rak
de weduwe Visser in de Rembrandtstraat
haar linkerarm, doordien zij misstapte en van
het trottoir viel. In haar woning aan de Noorderstraat werd zij heelkundig behandeld.
Op het Hofplein werd Zaterdagmiddag omstreeks 4 uur een jongen, die twee
kisten gerookte paling op de schouders droeg,
door een met paard bespannen boerenkar uit
Berkel aangereden, waardoor hij viel en eerst
onder het paard, vervolgens on Jer den wagen
terechtkwam. Onbegrijpelijkerwijs bekwam
hij hoegenaamd geen letsel, doch de paling
kwam er niet zoo goed af. Tegen den boer,
die het ongeval veroorzaakte, zal, omdat hij de
daaruit voortgevloeide schade ad f 50 niet
wilde vergoeden, een vervolging worden ingesteld.

Zaterdagmiddag omstreeks6uur

werd op den Hofdijk een 17-jarig meisje door
een aantal besehoi>ken personen omvergeloopen, zoodat zij met een bloedende wond aan
het achterhoofd naar huis aan de Schooterboschstraat moest worden gebracht.
Het hoofd van het plaatselijk
bestuur brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bij hem ingekomen en aan den betrokken ontvanger der directe belastingen verzonden is een kohier der belasting op bedryts*
en andere inkomsten, dienst 1896/97, voor de
3e afdeeling van Rotterdam, invorderbaar verklaard door deu directeur der directe belastingen, enz. te Rotterdam den 12 Augustus 1896.
leder is verplicht zijnen aanslag, op den bij
de wet bepaalden voet, te voldoen.terwyl heden
ingaat de termijn van zes weken, binnen welken
daartegen bezwaarschriften kunnen worden
ingediend.
Gistermiddag omstreeks 51/*, uur
viel de 42-jarige vrouw Ryfkogel van de trap
harer woning aan de Noordmolenstraat, met
het ge\olg, dat zij het rechterbeen brak. Buren
brachten haar weer naar boven en riepen de
hulp van een dokter in.
Bij de te 's Hage gehouden eindexamens der Hoogere Burgerscholen in ZuidHolland, zijn de navolgende leerlingen uit
Rotterdam geslaagd: J. Th. Berkemeier, M.
Davidson, J. E. Edie, C. A. M. v. Gils, J. Groe*
neveld, Th. N. Hellemans, K. Heyne, F. J. M.
Holzapfel, C. A, Jorissen, W. De Keizer, J. C.
Van Reekurn, K. Robbers, W. De Roos, A. C.
Van Rossem, S. J.Rutgers, A. Rijke, J. J. Smits,
H. Stokvis, P. Stoutenbeek, P. P. Takken, N.
Visser, B. H. v. d. Willigen, L. A. Willemse
en A. Van Zanten.
Gistermiddag werd in een tap*
perij aan den Westzeedijk de hulp der politie
ingeroepen, omdat eenige schippers uit de Rijnhaven aan het vechten waren geraakt en de
een den ander met ecu bierglas een bloedende
verwonding aan het hoofd had toegebracht.
De vechtersbazen wisten echter tijdig zich uit
de voeten te maken.
Bij de door de directie der Staats*
spoorwegen te Utrecht gehouden aanbesteding
voor de levering van verschillende benoodigde
goederen van 1 September 1896 tot 31 Juli
1897 ten behoeve van de hoofdmagazijnen te
Zwolle, Utrecht en Tilburg, waren de navol-

ven als Anne-Eugénie Pertuis.
Dan heeft men haar onder een valschen naam hier gebracht, want zij heet
Marie-Blanche.
Marie-Blanche ?
Ja, Marie-Blanche, ik zweer u bij alles wat heilig is, dat ik mij niet vergis.
Zij is de dochter van mijnheer Gilbert
Rollin en zij is... of liever zij wa 3mijn
verloofde. Gij vraagt u ai of Ik wel bij mijn
volle verstand ben. Welnu, ik verzeker u
dat Ik volkomen helder van geest ben, en
dat ik mij evenmin door een gelijkenis

—
——

laat misleiden. Zij is het wel, Marie-Blan-

che Rollin.
Bij den naam Marie-Blanche had de
patiënte gebeefd en den jongen man, die
dezen naam uitsprak, met eenigszins levendiger blik aangezien.
Aan dokter René Giroux was dit niet
ontgaan en eensklaps kwam er een vermoeden in hem op.
Lucien, die eveneens den blik van Marie-Blanche opgevangen had, snelde op
haar toe, knielde naast haar bed neer
greep haar handen en riep haar toe:

— Marie-Blanche, lieve Marie-Blanche,

herken mij toch, zie mij aan, geef ant6
woord.
*
Het meisje opende halverwege den
mond en stamelend, zwak als een zucht
herhaalde zij:

— Marie-Blanche!resultaat, hoe

Gelukkig met dit
gering
WeZen mooht SiQS Lucien

voor?

'

he,
Mieik^emin en die ook mij bc*
E-^
m»£ ?L,^?rie~Blanohe. mijn verloofde.

Mijn lieveling, span uw uiterste krachten
in, tracbt uw geheugen terug te doen
aan uw
die zoo ongelukkig is, denk aan moeder,
den abt d'Areynes
die u lief had en aan de belofte, die ge
mij gegeven hebt. Herinner u, herinner u.

?fnK

gende Rotterdamsche firma's laagste inschrijvers: Weduwe S. Benedictus, kantooibehoeften
voor de drie magazijnen, f27ü3.2üy8 ; Tol Jr.
te Co., hardvct voor de drie magazynen, f 7184;
Hotz & Co., band-,hoek-, plaat-eu roosterijzer
voor de drie magazijnen resp. 14830.20, i'3G55.60
en f 5951.40, en 11. Huinck en' A. Imhofe, cotelinezijde voor Utrecht, f 2795.
Woensdag a.s. keert per Brielsche boot, aankomst ca. halfvier, -de laatste
Rotterdamsche gezondheidskolonie uit OostVoorne terug, bestaande uit 25 kinderen, onder
geleide van den heer en mej. W. Vau de
Coeverring. Dinsdag 25 Augustus keert de
laatste kolonie uit ülvenhout terug.
Zaterdagavond ontstond op den
Oostzeedijk een hevige vechtpartij tussehen
vier buitenlui en eenige bewoners van dien
dijk. Door het bezadigd optreden der politie
werden de vechtenden gescheiden zonder dat
er arrestatie behoefde plaats te hebben.
Gistermiddag om halfvier sloegen twee beschonken personen uit baldadigheid eenige ruiten in van een herberg aan den
Zwaanshals, om daarna het hazenpad te kie>
zen. De bierhuishoudster kent de daders en
heelt aan de politie hun namen opgegeven.
Gisteravond is door de politie
een persoon gearresteerd, die in den omtrek
der Kruisstraat de voorbijgangers om geld aansprak, en wanneer dit geweigerd werd, hen
mist andelde. Tegen hem wordt een vervolging
ingesteld.
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Montaarêe?

toonstelling gehouden worden en op Zondag
ee dalces"'^ch «houden op
u ongeveer
23 Maart 189a, welke
d. a. v. hebben de pnjsuitdeeling en het kiuder10.000
wers trok. Deze club nu gaat een toeschoufeest plaats.
toer naar
ondernemen om ep Zondag 30 AuousZaterdagavond ontstondineen Holland
tus het allereerst hier ter stede op hl-t bekende
woning van pand 20 aan de Wijde Broedersteeg veld
nabij Crooswijk een strijd te openen teen
een vechtpartij tussehen een sleeper. zijn vrouw
het
elftal
„Sparta", alhier. „Sparta" sfelt
en zijn 20-jarige dochter. De man bekwam reeds allesvan
in
het
werk om het haren vrouweeen snede met een mes over het gelaat, terwijl lijken gasten op dien
dag zoo aangenaam mode vrouw in den linkerarm verwond werd. gelijk te maken.
Beiden zijn op het politiebureau in de Lange
Torenstraat verbonden.
De 3 3-jarige A. Z., wonende Coolschestraat 72, werd hedennacht om half drie
De Unie-collecte gehouden op 5, door de politie
naar het Ziekenhuis gebracht,
6 en 7 Augustus, heeft opgebracht f 2187.17.s om
verbonden te worden. Hij had bij een vechtoff 65.371/ jmeer dan het vorige jaar.
partij op de Kruiskade een hoofdwond beOp den 21 Augustus zal in het gebouw van komen.
de Chr. Jongelingsvereeniging „Obadja" door
\an middag werd in het Ziekende „Unie" een openbare bidstond gehouden
worden, waar als spreker zal optreden ds. H. huis opgenomen het 3-jarig dochtertje van
S. Dcc, Fabriekstreat 34°. Toen het kind VrijH. Veder, predikant alhier.
dagavond te bed lag, was de moeder met een
Een bewoner van den Hofdijk lamp naar haar komen kijken,
het was daarop
had gistermiddag om halfvier twist met zijn wakker geschrikt, en had een
tegen
vrouw en wierp haar het huis uit, waarbij hij de lamp gegeven, met het gevolgstoot
dat
het
de
haar een groote flesch met bisquits, voor den brandende olie over het lichaam
kreeg en
verkoop in de snoepnering aldaar aauwezig, gevaarlijke wonden bekwam aan de beide
beenawierp. De flesch trof evenwel niet de vrouw, nen eu het onderly'f.
op wie het gemunt was, maar een meisje, dat
In den afgeloopen nacht oml2
daar argeloos voorbijliep. Het kind bekwam
uur
viel een man in de Nieuwehaven. Hij werd
vertapperij
werd
hoofdwond,
een
die in een
zonder letsel bekomen te hebben door burgers
bonden. De politie maakte tegen den man proop het droge gebracht en maakte zich uit de
ces-verbaal op.
voeten,
toeu men hem naar zijn naam vroeg.
Zaterdagmiddag werd d e 1 2"j a
De politie der 2e afdeelingstelt
ngeJ. M. Vielijn, Rotterdamscuestraat 59, op
het kennisterrein in een draaimolen door een (Oi strafvervolging in legen een heer, die zien
anderen jongen tegen het voorhoofd geschopt. in een tapperij aan de Delftschevaart voer
Gistermorgen viel een HageDe politie bracht den verwonden knaap naar inspecteur yan politie uitgaf. Hy werd door
naar, A. genaamd, over de leuning van de het Ziekenhuis waar hij verbonden is.
den kastelein aan de politie overgeleverd.
Heulbrug. Twee politieagenten brachten den
spoedig zyn identiteit bleek.
waarna
—Bij
politie
de
Diefstalkroniek.
drenkeling echter met behulp van een dreg
De heer A. A. 11. Swe y s, alhi e r,
te Feijenoord is aangifte gedaan van den diefbehouden op het droge.
stal van 6 schoentjes rood koper, gemerkt behaalde in den picnie-wedstryd op OchenZaterdagavond om 11 uur sloeg PAC.
"burgh te Loosduinen: le op de vaste baan (2B
een beschonken man in het koffiehuis van
Zaterdagavond betrapte eea onder-inspecteur schoten, maximumpuntcn), 80 deu 2en prijs met
Dekkers aan de Kruiskade een ruit in. Toen van politie op de Hoogstraat een man, die een 52 punten en 2e op {de vrije baan (5 schoten,
ïmixiniumpunten 20), den len prijs ::
men hem wilde verwyderen, ontstond een hestel gewichten van een wagen stal. Hij arresVJ punvige vechtpartij, die de tusscheukomst van een teerde hem, doch ondervond een zoo hevig ten. Üp laatstgenoemde baan weid e.e 5e prijs
aantal politieageuteu noodzakelijk maakte. De verzet, dat vier agenten te hulp moesten kobehaald door den heer J. Van Men3, alhier, met
belhamel werd daarop, onder verzet van bur18 punten.
de
Oostpost
dief
naar
den
aan
men om den
gers, gearresteerd. Met den arrestant nabij de poort over te brengen.
Da prijzen op de Groote Markt
Hartmanslaan gekomen, ondervond de inmidUit de Nieuwehaven is vanmorgen vroeg
waren heden als volgt: peentjes per bos et,
dels tot negen man aangegroeide politiemacht, een roeiboot met 10 mud aardappelen gestolen.
bloemkool per stuk C en 8 et., snijboonen per
zooveel bemoeilijking van de zy'de van het
Op de groeutenmarkt aan het Hofplein werd 100 20 et., prinsesienboonen per 100 6 cl., tuinpubliek, dat van de sabels moest worden gehedenmorgen een groentenvrouw, die inkoo*
bruik gemaakt eu men zich genoodzaakt zag, pen deed, een zilveren knip met ongeveer fl6 boouen per mand — et., krombekkeu per mand
f 1.25, andijvie per stuk 2 et., kropsla per stuk
met den arrestant ook een der verzetplegers ontrold.
2 et., komkommers per stuk gele 4 et en
naar het politiebureau te brengen.
Een man, die Zaterdagavond als toeschouwer groone
rammenas per bos et,, pry per
bijwoonde, bos 2Va et.,et.,selderij
De Nationale Schipper s v e r e e " een opstootje aan het Strooveer hem
pet» bos 2i/2 et.. Fransche
bii die achierij per bos — et, kroter.
kwam tot de ontdekking, dat men
niging is van plan eerstdaags een adres te zenper Los
et»
gdcgcuUeiü ïiju zilveren horloge met gouden
doperwteu per luaudf —. uostsleiu per maal
den aan den semeenteraüd. om f f verzoenen ketting had ontrold.
meerdere gelegenheid te geven aan de kinderen
40 et., spinazie per mand — et, capucyncra
Zaterdagavond werd op den Binnenweg een per mand f—, uieu per kilo
4 et., St. Jass
der schippers, om het zoo hoog noodige onderhaar portemonnaie met f 5 ontrold. uien per kilo
et.,
wys te genieten. Zij wenscht een gelegenheid juffrouw
per stuk 9
roode
kool
Aan deAdmiraliteitskade zijn gisteren ten nasavoye-kool per stuk 9 et., witte kool
et.,
als voor dat onderwijs aan de school in den
deele van een „kistjesman" (venter op de rivier)
Bosch hoek bestaat, b. v. ook te Feyenoord gestuk 9 et., witte uitjes per pond 20 cL,
ontvreemd 3 kistjes sigaren, elk vau IÜO stuks, per
vestigd te zien.
chaioljes
per kilo
et., tomaten per pool
„El
klep
gemerkt
merk „Nederland" en op de
40 ei., perzikeu per stuk 20 et., reine klodGistermiddag werd op het Van Matilda", benevens vier pond spekworst
dersper stuk — et., druiven per pond SO et.
Alkemadeplein een man door een zenuwtoeval
In den nacht van Zaterdag op Zondag arrespruimen per stuk — et., nieuwe Hollandsch»
getroffen en wel zoo hevig, dat hy niet tot het teerde de politie aan de Westerkade den 31aardappelen per mand f—, ineloeneu per stuk
bewustzijn te brengen was. De politie ver-jarigen A. Jansen, wonende iv de Poortstraat, 40 tot 75 et.
voerde hem per brancard naar zijn woning in die zich aldaar schuldig maakte aan diefstal
Aangevoerd op heden aan d e Ro tde Laanzichtstraat, waar geneeskundige hulp van een gaus, uit een trausportkooi van de
terdamsche visohmariU 1 mand, 2 kisten, 2 toningeroepen werd.
Harwichboot.
nen van Rotterdam Vlaardingen eu Huil.
werden op het politiebureau
Bij de politie der 3e afdeeling is in Zaterdagnacht
beschonDe prijzen waren voor kabeljauw 60 tot 85 et,
gebracht
een
Lange
de
Torenstraat
aangifte gedaan dat vannacht op het kennisstuk; kleiue knorhauen f2,80 tot f 3,69,
per
ken man, in da Katendrechtsche luan woonachterrein verscheidene baldadigheden' zyn gebliek
12 per mand ; haring t 3 tot f 3,10 per ton.
Jufferstraat,
de
die
bewoner
van
tig,
en een
pleegd, o. a. is een krachtmeter zwaar beschaAanvoer onbeduidend.
=4
betrapt was, terwy'l hij den beschonkene van
digd geworden.
lieden werden aau 't Kraliiigsche Veer ter
zijn portemonnaie en zijn schoenen beroofde.
Sedert Woensdag 12 dezerwordt
Vyf rijwielen, afkomstig van den diefstal in markt aangevoerd 101 zomerzalmen en 120 St.
uit de ouderlijke woning te IJselmonde vermist de Zomerhofstraat, zijn te Amsterdam in beJakobzaimeu ; groote f1,05 af 1,15, kleine fli
de 12-jarige Maria De Jong. Aan de politie alhier slag genomen en tevens is een der vermoedef 1,10, St. JakobSalm f 0,95 a 1' 1,05 ptr 5 ons.
Heden werden te Ammerstol aan den afslag
is haar opsporing verzocht.
lijke daders door de politie der lste afdeeling
verkocht
17 zalmen, wegende 2 tot 16 h. k.;
gearresteerd.
Van 9 Aug. tot en met 15 Aug. zijn
prijs
k. f 0,90 a f 1,20.
per
h.
Hedenmorgen is met inwendige
in den Nieuwen Rotterdamschen Waterweg
dr.
iv
kneuzingen
op
advies van
Dutilh
het
CORRESPONDENTIE.
binnengekomen 127 stoom* en 8 zeilschepen.
Ziekenhuis opgenomen A. J. De Jong G2jaar,
Er vertrokken 118 stoomschepen en 12 zeilN. alhier. Wat in deu Doele gebeurt, in de
loopknecht wonende Van Berkelstraat 41. Hij
societeii zelf, waaronder ook valt dat gedeelte
schepen.
was Zaterdagavond by een buurman van de dal uitsluitend voor de leden is gereserveerd
Bij het notarieel staatsexamen
trap gevallen.
en dus niet voor het publiek tegen betaling toevan 10 tot 15 dezer te 's Gravenhage gehouden
gankelijk is, mag uiet het onderwerp uitmaken
Fin de siècle.
slaagden o. a. de heeren W. G. H. Van Houbij
vrouwelijk
geslacht
heeft
het
vau een ingezonden stuk; wie zich te beklagen
sport
De
weninge voor het lste gedeelte eu P. A. Van reeds zooveel sympathie gevonden, dat men heelt kan zich mondeling oi"schriftelijk wenden
Buuren voor het 2e gedeelte, beiden alhier. niet alleen dameswielerwedstryden houdt,maar
tot het bestuur.
Zaterdag 22 Augustus a. s. zal in thans ook damesvoetbalwedstrijden oiganiseert.
A. V. alhier. De Ned. Zuid-Afrikaansche
het Algemeen Verkooplokaal, vanwege de verIn Londen is sedert 2 jaar de British Ladies Spoorweg-Maatschappij heeft te Rotterdam
eeniging „Floralia" de jaarlijkschebloementengeen kantoor, dit is gevestigd te Amsterdam.
Football Club gevestigd en aldaar werd voor

9-f Mn'.'rfl^
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Tranen verstikten de stem van den
Jongen man.
Met een snelle beweging bracht MarieBlanche de beide handen aan het voorhoofd, als wilde zij den sluier, die haar
geheugen nog omhulde, verscheuren.
Er kwam weer kleur op haar bleeke
wangen en in haar oogen flikkerde een
straal van licht.

—

Lucien, zeide zij zeer duidelijk, Lucien.
Toen viel haar hoofd terug in de kussens, haar oogen werden gesloten, maar
een glimlach speelde om haar lippen.
Welnu, gij ziet het dokter, zeide
de Jonge man, terwijl hij opstond, op zegehet dat ik mij niet
vierenden toon, gil ziet
vergiste, zij heelt mij herkend, zij her-

—
—
voor
—

vader.

Vergiftigd I herhaalde Lucien bleek

van schrik.

Ja, niet belladonna, waarmee men
haar verstand beneveld heeft om haar
krankzinnig te laten doorgaan.
Het ls aischuwelyk! Het is monsterachtig! Maar dan begrijp ik er niets meer
van. Wie waa toch het meisje, dat ook
Marie-Blanche heet, dat zoo sprekend op
haar gelijkt, dat ik zelis mij er in kon

vergissen en dat de plaats heelt ingenomen van het meisje, dat hier langzaam

wegkwijnt ?
Dat i 3alleen te verklaren door een
wonderdadige gelijkenis, waarvan Gilbert Rollin en George De Grancey met
duivelachtige behendigheid partij getrokinnert zich, zy" heelt mijn naam genoemd. ken hebben. Wees er van verzekerd, dat
Ja, antwoordde de directeur van die misdaad hun een rijken buit heelt open nu is mü geleverd, maar zij hebben zich toch miskrankzinnigengesticht,
het
eensklaps alles duidelijk. Het verstand rekend. Op het oogenblik dat zij meenen
te zegepralen, zullen zij hun stral ontIs nog niet dood, het zal opgewekt wor
vangen. Zij hebben mij tot hun mededen en het arme kind zal haar moordeplichtige willen maken en ik «al hun
naars aanwijzen.
Haar moordenaars? vroeg Lucien aanklager zijn. Wij zullen Marie-Blanche
genezen en haar wreken. Laten wij nu
Kernoël, eelooit gij dan dat er een misonze ronde volbrengen, dan zullen wij
daad gepleegd is ?
Ik geloot het niet alleen, ik ben er verder praten.
Drie kwartier later zaten René Giroux
zeker van.
Inderdaad, hoe kan Marie-Blanche en Lucien KernoeT tegenover elkaar op
reeds gedurende een maand hier zijn,
de studeerkamer van eerstgenoemde.
Het gesprek duurde lang en de uitslag
terwijl ik gelooide dat zij met haar vawas, dat de Jonge man naar Parijs zou
der in het Zuiden was?
terugkoeren en het hotel in de rue de
In plaats van op deze vraag te antVaugirard bewaken.
woorden, vroeg dokter Giroux:
Kent gij den burggraaf George De
De volgende week vertrok hij, en liet
Grancey ?
Marie-Blanche vol vertrouwen over aan
Neen.
de zorgen van dokter Giroux, die voor
En Gaston Depréty?
haar genezing Instond.
Evenmin.
LXXXIX.
Welnu, die twee namen worden door
en
dia
ellendeling
gedragen
één man
Het was de 10e Januari.
een gewezen galeiboef heeft dit meisje
Veertien dagen waren er verloopen
vergiftigd met medeplichtigheid van haar
sedert de pseudo-Grancey op de trap

—
—

—
—
—
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——
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van het altaar der Maagd, den abt d'Areynes met een messteek had getroffen.
De wetenschap had een wonder verricht; sedert acht dagen was het leven
van den aalmoezenier van La Roquette
niet meer in gevaar.
Met toestemming van de geneesheeren
hadden de procureur der Republiek en
de rechter van instructie den gewonde
in verhoor genomen, maar deze had
hun niet de minste aanwijzing kunnen
geven, die tot ontdekking van den
misdadiger zou kunnen lelden.
Hij herinnerde zich dat hij een oogenblik voordat hij getroffen was een
priester in de kapel geknield had gezien,
maar meer kon hij niet zeggen, hy had
zelfs het gelaat van dien priester niet
kunnen onderscheiden.
Natuurlijk moest de misdaad een doel
hebben, maar welk?
De abt d'Areynes kon daaromtrent
niet de minste inlichting geven en daarbij
durfde hij geen vermoeden uitspreken,
uit vrees een onschuldige onder verdenking te brengen.
De overbeidspersonen zwoeren, dat zij
dien geheimzinnigen misdadiger zouden
ontdekken.
Hij zal vroeg o! iaat wel door eigen
onvoorzichtigheid in de val loopen,
zeiden zij, maar daarvoor is bet noodig,
dat hij niets weet van het herstel van
zijn slachtoffer.
De geneesheeren werden daarom verzocht niets omtrent den toestand vaa
den gewonde mee te deelen en daar elk
bericht uit bleef, geloofde men algemeen
dat de abt d' Areynes verloren was.
Lucien K.erno-31 bad 'savonds Jolgny
verlaten en toen hij te Parijs aankwam
was het te laat om nog naar de roe
des Tournelles te gaan, ten einde om*
den toestand van den arlmoezenier**■
la Roquette te vernemen,

—

—

De Rijksmiddelen.

Over de maand Juli is het eindresultaat
niet onbevredigend. Zij gat f 8,761.566,99, dat
fs f334511 meer dan de correspondeerende
maand van het vorige jaar, hoewel aan 112
der raming nog te kort komt f 2.143.291. Maar
Juni was veel ongunstiger, toen bleef de opbrengst circa 1 ton beneden die van Juni 1895,
hoewel de raming toen toch f33000 naderbij
was gekomen. De uitkomst over de nu afgeloopen maand zou nog veel gunstiger
zijn geweest wanneer het weer niet
wederom
voor een groot deel althans
ware geobserveerd doordien opnieuw de rubriek indirecte belastingen (met de successierechten daaronder begrepen) de verwachting
heeft teleurgesteld.
Bijna twee ton bracht verleden jaar de hoofdgroep meer op in Juli dan dit jaar en voor 't
overige wijzen ook enkele andere middelen een
eenigszins teruggaande beweging aan. Zóó de
Domeinen voor een bedrag van een kleine
f 12000; zóó de Posterijen voor f 25375; en de
Rijkstelegrafie met f3OOO. Maar zooals men ziet
zijn die laatste drie cijfers van zeer weinig
beteekenis, terwijl de daartegenover staande
progressen in belangrijke middelen veelmeer
de aandacht verdient. De directe belastingen
gaven in Juli j.l. meer dan in dezelfde maand
van 't vorige jaar, f 129524, de rechten op den
invoer f160274 maar die mêevallertjes zyn
nu uit; want in Augustus 1895 reeds begon
het verscherpte toezicht en dus zullen de
volgende maanden nu wel equivaleeren ;
voorts gaven de accijnzen het zeer belangrijk
hooger cijfer van f254578; ook de waarborg
der gouden en zilveren werken gaf een kleine
f 1100 meer en verder wijzen de jachtacten eene
toevallig meerdere opbrengst aan van f3639 en
leverden de loodsgelden ca. f 15000 meer op.
Over de zeven maanden van het jaar is de
verhoudingnog beter. De teruggaande beweging
heeft zich, over dattijdvak, alleen gehandhaafd
voor de domeinen met de kleinigheid van
f2OOOO (en toevallig natuurlijk) gaf ook de
Staatsloterij tot dusver iets minder. Maar voor
alle overige middelen is er belangrijke vooruitgang.
Oók voor de indirecte belastingen, die, summa summarium, over zeven maanden een
goede fB7OOO meer in kas brachten en óók
voor de Posterijen en Telegrafie die met een
3*/ ton en een f 4000, respectievelijk, vooruitgingen in vergelijking met de 7 maanden van
1895. Voor de overige middelen te de vooruitgang verblijdend : de dir. belast, met een half
millioen ; de invoerrechten met f 125622 ; de
accijnzen met 9 ton , de loodsgelden met circa
f 135000.
Met datal waren wij, van het einde der zevende maand van het jaar, nogf 8.628,811 ten achter in vergelijking met de raming van den Minister van Financien, zoodat de vijf nog overige
maanden een zwaren post voor hunne rekening hebben.

—

—

—

—
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Binnenland.
17 Augustus.
De officier van gezondheid le kl. J. Carpentier alhier wordt 1 October gedurende 3
maanden te Leiden gedetacheerd.
De schout-bij-nacht, directeur en commandant van 's rijks marine-établissement te
Hellevoetsluis, commandant in de stelling
Monden van de Maas en het Haringvliet, jhr,
T. E. De Brauw, zal 1 November den zeedienst
met pensioen verlaten.
Ten gevolge van den uitslag van het door
cadetten der C.adettenschool afgelegd vergelijkend examen voor toelating als cadet bij de
Kon. Militaire Academie, komen, voor eene
plaatsing bij die inrichting, in aanmerking.
Infanterie hier te lande ; H. L. E. G. J. Werner
h. G. Keppel Hesselink (voorwaardelijk), F. H.
Prager, R. C. Bakker, P. Halberstadt, W. J.
Arriëns, H. W. Van Kerkwijk, C. L. A. J. graaf
van Limburg Stirum, F. E. Jochim van Nootdorp, W. P. Tielenius Kruythoff, jhr. C. M,
Storm van 's Gravesande, A. J. Van Lakerveld
de Heus;
Cavalerie h. t. 1.: H, A. C. Fabiusjhr. J. W.
Godin de Beaufort, J. B. Van der Dussen ;
Artillerie b. t. 1. G. L. M. H. Higly, S. G. N.
Pieter, R. D. Storm Buysing, R. H. A. Van den
Wall Bake, C. E. Oosting, I. M. Engers, W. A. M.
Van Nieuwstad t, jhr. H. J. Repelaer;
Genie hier te lande : F. A. J. L. Bendt, J. C.
Cramwinckel;
Infanterie Nederl.-Indië : H. A. Cramer, P. C.
Haalmeijer, W. Lasonder, J. C. A. Bannink, J. J.
Sporry, H. L. Van Hoogstraten, VV. H. Cassa,
jhr. W. E. Van der Does de Bije, A. Wiegand, C.
A. Reramert, G. M. Holtappel, J. H. A. De Voogt,
J. J. C. Geul, J. W. M. Diemont, J. F. K. Hansen,
P. E. De Vries, W. Bueno de Mesquita, P, A.
Cbarbon ;
Cavalerie Neder.-Indië: D. C. Dinger ;
Artillerie Ned.-Indië: G. J. Jannette Walen,
A. F. A. Hoog, G. C. J. Bodde, C. H. M. H. Kies,
J. D. A. üe Fremery;
Genie Ned.-Indië: J. R. Altink.
De Minister van Oorlog verleent Donderdag geen audiëntie.
Te Hendrik-Ido-Ambacht is tot gemeentegeneesheer benoemd de heer D. Muyderman,
arts te 's Gravenhage.

—
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Hij nam zijn intrek in een hotel op de
place de la Bastille, ten einde den volgenden morgen bijtijds den abt d'Areynes te kunnen bezoeken.
Keeren wij thans terug tot de Bedelares

van Saint-Sulpice.

Haar wond was niet doodelijk en genas
boven alle verwachting zelfs zeer spoedig,
dank zij den zorgen der familieLerat en
niet minder der kundigheid van dokter
Ringaud was Jeanne Rivat reeds buiten
gevaar.
Toen zy voor het eerst by kennis kwam
kon zij zich niet herinneren wat er met
haar gebeurd was en was niet weinig
verwonderd zich omringd te zien door
brave menschen, die haar geheel onbekend waren.
Zij vroeg hoe zij hier was gekomen.
Met korte woorden vertelde men haar
hoe zij als door een wonder gered was
en zoodoendekeerde haar geheugen terug.
Zij dacht aan den maire van Charetraite, aan Servais Duplat, aan haar kinderen en aan Rosé.
Opnieuw deed zij vragen, maar daarop moest men haar het antwoord schuldig blijven.
De rechter van instructie te Melun,
die van dokter Ringaud vernomen had
dat de gewonde nu wel een verhoor zou
kunnen ondergaan, begaf zich haastig
naar La Cave.
Het verhaal, dat Jeanne hem deed,
was zeer eenvoudig.
De maire van Charetraite was bij haar
aan haar woning in de rue Férou no 6
to Parijs gekomen, om haar naar Servais Duplat te geleiden, die op zijn
«terfbed lag en haar de plaats wilde
noemen waar zij haar kinderen, die haar
aab*ttien jaren geleden ontstolen waren,
pon terugvinden.
Toen zy met baar geleider langs den

Benoemd tot ontvanger der registratie en
inspecteur der registratie en domeinen eerste klasse
te Groningen; te Almeloo, A. W. Jolles, in
geljjke betrekking te Vechel; te Noordwijk,
H. Posthumus, in gelijke betrekking te Harlingen; te Tessel, H. J. Sturms, surnumerair der
registratie en domeinen.
Aan den opzichter van den Rijkswaterstaat lste klasse J. v.Kluyve, is eervol ontslag
verleend.
Van 10 tot 15Augustus slaagden voor het
Notarieele Staatsexamen voor het eerste
gedeelte de heeren: S. Sierks, Groningen ;
P. C. J. Kruijs, 's Gravenhage, W. G. H. Van
Houweninge, Rotterdam ; S. P. Groenier, Bolsward ; en voor het tweede gedeelte de
heeren : mr. M. Zijnen De Gier, 's Gravenhage;
D. E. Kue.nder, Oldenzaal; P. A. Van Buuren,
Charlois ; B. Kuijpers, Dordrecht; jhr. J. L. E.
M. Van Sasse van IJsselt, Tilburg; A. J. J.
Jurgens, 'sGravenhage; H. C. Kooi, Lopik.
Examen Duitsch M. O. te 's Hage. Toegelaten de heer G. Houwer, Hengeloo.
Aan het staatsexamen tot toelating aan
de universiteit namen van 13—15 Augustus
deel 9 candidaten voor de faculteiten der godgeleerdheid, enz. Toegelaten de heeren : G. B.
W. E. Dahmen, E. J. F. Geelen, B. M. J. Hanlo
en W. F. Kaiser.
Voor de faculteiten der geneeskunde, enz.
werden geëxamineerd 6 cand., van wie toegelaten de heer J. F. Suyver.
Tot hoofd der school in wijk C. te Giesendam is benoemd de heer W. J. K. Steijnis, aldaar.
Examen Fransche taal, L. 0., te 's Hage.
Geslaagd de dames: J. P. Cramer von Baumgarten, Utrecht; M. W. Van Nes, Haarlemmermeer ; W. C. J. Van den Wijngaard, Utrecht;
IJ. S. Woutersen, Haarlem; E. Schalij, Schoonhoven ; S. Vorst, Kuilenburg; en de heeren: Th.
Van Dantzig, J. Raven, Amsterdam ; J. H. Lutz,
Haarlem; A. Horree, Leiden; W. L. Klijn,
Utrecht; J. Galema, Haarlem; W. A. Kriest,
Delftsche Vliet (bij Leiden); G. J. Van derPloeg,
J. Stam, Alkmaar; J. Winkel, Hoorn; J. Van
der Linden, Reusel; F. C. Van Gestel, J. A. J.
Pessers, Osch; L. J. M. Van der Leur, Maastricht.
Bij de te 's Gravenhage gehouden eindexamens der Hoogere Burgerscholen in ZuidHolland zijn geslaagd:
Uit Rotterdam : J. Th. Berkemeier, M. Davidson, J. E. Edie, C. A. M. Van Gils, J. Groeneveld,
Th. N. Hellemans, K. Heijne, F. J. M. Holzapfel,
C. A. Jorissen, W. De Keizer, J. C. Van
Reekurn, K. Robbers, W. De Roos, A. C.
Van Rossum, S. J. Rutgers, A. Rijke,
J. J. Smit, H. Stokvis, P. Stoutenbeek, P. P.
Takken, N. Visser, B. H. Van der Willigen,
L. A. Willemse, A. Van Zanten,
Uit Schiedam : E. W. Beth, N. J. Van Heyst,
A. Rietveld.
Uit Dordrecht: W. De Bas, F. A. W. C.H.
Beyerinck, L. Bisschop, J. Boon, A. Hofman,
J. De Jongh, W. IL D. De Jongh, J. Logger,
J. M. Van der Made, J. Molenaar, J. J. Van
de Rivière, J. Roest, H. A. Stempels, A. Stoop,
N. J. J. De Voogd, J. G. Veenenbos, J. A. Van
de Ven en A. Voskuil; L. Van Oss, extraneus.
Benoemd tot onderwijzer aan de gemeenschappelijke school van Polsbroek en Vlist de
heer G. H. Advocaat, te Ridderkerk.
De heer Cohen, Israëlietisch onderwijzer
te Leerdam, heeft voor zijn benoeming te Zuidland bedankt.
Examen hoofdacte te 's Hage. Toegelaten
de heeren: H. J. Puntman, uirecnt; j. r. n.
Straatmeijer, H. P. Kortmann, W. A. Van Duig*
neveldt, 's Gravenhage; T. Wiersraa, H. Van
der Bilt, Amsterdam; W.H. Hoefman, Haarlem.
Tot de evangelie-bediening in de OudGeref. Kerk is toegelaten de heer Wolbers, te
Ooltgensplaat.
Te Leerdam zullen de Geref. kerken A.
en B, waarschijnlijk ineengesmolten worden.
Het plan bestaat alsdan voorde „vereenigde"
gemeente eene nieuwe kerk te bouwen, daar
het kerkgebouw op de Hoogstraat te klein te,
terwijl de z. g. doleerende kerk nog minder
geschikt is.
Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk. Te
Nieuw- en St. Joosland ds. J. C. S. Locher,
Te Vinkeveen, ds. De Groot,
te Birdaard.
te Houten.
Te Ulrum, ds. B. Zoete, te

domeinen: te Utrecht, E. Nierstrasz,
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Augustinusga.

Beroepen bij de Ger. Kerken. Te Ten Boer
(Groningen) ds. R. Smeding, te IJselmonde. g
Bedankt voor het beroep by' de Ned. Herv.
Kerk. Voor Helenaveen door ds. W. Hoek, te
Voor Sloten (Friesland) door ds.
Brussel.
J. Ph. Hattink, te Muiden.
Voor Bruinisse,
door ds. C. Waardenburg, te Goedereede.
Voor Minnertsga, door ds. D. J. Van Brummen,
te Haskerhorne.

—
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operaties in de kloof van Beradin (Lampisang)
reeds geruimen tyd een versterking had beschoten, zonder dat de vijand zich aan dit vuur
stoorde, Toen kwam een klein detachement
cavalerie, de manschappen stegen af en bc'
schoten met hun repeteerkarabijn en de versterking, met het verrassend gevolg, dat de
Atjehers in een oogwenk alles iv den steek
lieten, met achterlating van dooden en gewonden.
De Atjehsche bentings, in hun soort dikwijls
meesterstukken van versterkingskunst, waren
tot dusver geheel berekend op do uitwerking
van het Beaumontgeweer, maar kunnen tegen
het nieuwe geweer niet meer baten. Stevige
klapperboomen en aarden wallen van ruim 1/3
M. dikte vormen geen voldoende dekking meer
bij het groote indringingsvermogen van de
Mauser-projectielen.
De kogels gaan er door „als koek", zegt het
Nieuws.
De afgeloopen week was voor de schokkervisschers uit Pernis de slechtste van het
geheele seizoen. Bij kleine vangsten waren de
prijzen laag, zoodat slechts f9tot f 14besomd
werd.
Te 'sGravenhage is plotseling overleden
de gepens. Schout*bij*Nacht K. A. Stakman
Bosse, die op verschillende schepen het bevel
heeft gevoerd, ook in de koloniën, en zich onderscheidde bij een expeditie tegen zeeroovers
in 1860, bij Boni en Samalangan.
De overledene was ridder der orde van den
Nederl. Leeuw.
Te Hellevoetsluis zijn uitgereikt de zilveren medaille, wegens24-jarigen trouwen dienst
aan P. H. C. M. Cools, korporaal-kleermaker a.b.
van de „Buffel" en de bronzen medaille aan
den matroos le kl. W. F. Jansen; aan de vuurstokers le kl. J. Van Gelderen en J. Waller
en den korporaal der mariniers B. Rouel, allen
aan boord van het wachtschip.
Aan het bureau van politie te Gouda
is gedeponeerd een bedrag van f 210, gevonden
op den openbaren weg.
De vraag is gedaan waarom de Nederlandsche officieren, naar aanleiding van de
gebeurtenissen op Atjeh, slechts voor den tijd
vau twee jaren gedetacheerd werden.
De Loc. zegt daaromtrent:
De minister van koloniën had niets liever
gewild dan de Nederlandsche officieren voor
vijf jaren te hebben, maar de Excellentie van
oorlog wilde zoovele menschen onder geen
voorwaarde gedurende zoon langen termijn
missen en gaf zijn collega de keuze om ze óf
twee jaren óf in het geheel niet te nemen.
Daar de krijgsminister niet te bewegen was
om een langere detacheering toe te staan, heeft
Koloniën toegegeven en de officieren voor twee
jaren gezonden.
18 Augustus 1684, Antonides Van der
Goes overleden. Johannes Antonides Van der
Goes zag te Goes het levenslicht. Hij was een
in zijn tijd zeer gevierd dichter en Joost Van
den Vondel stelde hem bijzonder op prijs. Deze
zeide, dat hij zijn naam gaarne zou zetten
onder verscheiden gedichten van Van der Goes.
Op dezen dag stierf hij te Rotterdam.
Menu: Kippensoep, kalfskop met zure
saus, varkenslappen met bloemkool, poffertjes.
Geen wonder!
A.: Ik hoor dat Karel erg ziek is geweest.
Is hij buiten gevaar?
B.: Ja, wat zal ik je zeggen; hij knapt weer
op, maar zoolang als die aardige pleegzuster
bij hem blijft durfik niet zeggen dat hij buiten
gevaar is!
Maar, mijnheer Jansen, wat ziet u er uit!
Waar heeft u die blessuren opgeloopen ?
By het wielrijden!
Wat, u heeft toch geen velocinède gereden?
Ik niet, maar een ander!

Jeanne kende slechts één naam, dien
van Servais Duplat.
Leefde die man werkelijk nog?
Het parket te Melun zou daaromtrent
inlichting vragen aan het parket te
Parijs. De herstellende was vrij om
naar haar woonplaats terug te keeren*
ten einde zich daar ter beschikking van
de justitie te houden.
Daar men haar alles had ontnomen
wat zij by zich droeg, en zij bij gevolg
geen geld meer had gaf de rechter van
instrustie haar twintig francs en stelde
Lerat schadeloos.
Dokter Ringaud wilde geen betaling

lag en waar alle belangstellenden, die
tijdens zijn ziekte naar hem waren komen vernemen, hun naam hadden ingeschreven.
In zijn groote fauteuil gezeten, het
hoofd gesteund in de kussens; met het
register op de knieën, doorliep hij deze
namen, die geheele bladzijden vulden.
Vele namen las hij voor het eerst, anderen wekten herinneringen in hem op.
Eensklaps fronste hij de wenkbrauwen,
toen hij den naam Gilbert Rollin las. Er
kwam een booze gedachte In hem op,
maar hij verdreef die terstond.
Onder den naam van Gilbert Rollin las
hij:
„Burggraaf George De Grancey."
De abt trachtte zich dien naam te herinneren, maar vruchteloos.
Onbekend, mompelde hij.
Hierop volgde:
„De abt Libert."
Ook dezen naam kon hij zich niet te
binnen brengen.
De drie schurken hadden den treurigen moed gehad, aan de woning van
hun slachtoffer te komen in de hoop zijn
dood te vernemen.
De abt d'Areyneszocht naar den naam
van Jeanne Rivat, maar vond dien niet.
Waarom i 3zij niet gekomen ? vroeg
hij zich af.
De afwezigheid van Jeanne verwonderde hem en maakte hem ongerust,
want hij wist maar al te goed dat de
bedelares van Saint-Sulpice niet ondankbaar was.
Hij wiide reeds Raymond Schloss naar
de rue Férou zenden, toen de Lotharinger juist.de kamer binnentrad, met onthutst gelaat.
Wat is er mijn goede Raymond ?
vroeg de abt.
Mijnheer Lucien Kernoël vraagt u
te spreken.
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ATJEH.
Bij het Departement van Koloniën is ontvangen het volgende, van 15 dezer gedagteekende,
telegram van den Gouverneur-Generaal van
Nederl.-Indië, betreffende de krijgsverrichtingen in Atjeh:
„Toekoe Oemar, in Lehong vervolgd, vluchtte

oever van de Seine ging waren zij door
een man aangerand, zij had een zwaren

slag op het hoofd gevoeld, was bewusteloos neergevallen en ontwaakt in het bed
waar zij nu lag.
Dit alles was volkomen juist, maar de
rechter van instructie kon er geen uitgangspunt in vinden om zijn onderzoek
te beginnen.
Niettemin deed hij haar eenige vragen
omtrent haar familie en haar vrienden
waarop zij antwoordde door in de eerste
plaats haar beschermer, den abt d'Areynes te noemen.
De aalmoezenier van la Roquette ?
vroeg de rechter.
Ja, mijnheer.
Gi] weet niet dat de abt d'Areynes
vermoord is ?
Jeanne slaakte een gil.
Heeft men de moordenaars gevonden? vroeg zij.
Neen, nog niet.
Welnu, zijn moordenaars zijn ook
de mannen, die mij naar het levenstonden. De abt d'Areynes wist, dat Servais
Duplat mijn kinderen gestolen heeft en
evenals ik geloofde hij, dat die man al
lang dood was.
Het geheim werd den rechter van instructie aldoor ondoorgrondelijker.
Den volgenden dag werd de echte
maire in tegenwoordigheid van Jeanne
gebracht.
Hij was een goede, oude boer, die
nog nooit van een Servais Duplat
had hooren spreken en die slechts
ééns in zyn leven, vijf-en-twintig jaar
geleden, te Parijs was geweest.
Natuurlijk herkende Jeanne hem niet.
Uit alles bleek duidelijk dat de ongelukkige vrouw in een strik gelokt
was, die de moordenaars haar zeer
handig hadden gespannen.
Waar nu die moordenaars te zoeken ?

—
——
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door een bergpas iv de richting van Lambesoi.
Een gevecht vond plaats met Osmar's achterhoede, die eene sterke heuvelstelliug had ingenomen.
Eén Afrikaanscho fuselier gesneuveld, één
officier en drieEuropeesche fuselieis gewond.
De vestiging van Oemar vernield.
Troepen alle teruggekeerd."
Toekoe Oemar zal dus nu bij zijn familieleden in Lambesoi zitten, een staatje aan de
Westkust ten zuiden van Lehong.
Door eigenaars en bewoners van panden,
gelegen aan de Kuiperstraat, Gedempte Waal,
Hofjesstraat, Fransenstraat en Achterstraat te
Vlaardingen, is een adres verzonden aan den
raad diergemeente, met beleefd maar dringend
verzoek afdoende maatregelen te nemen ten
einde genoemde straten en de daaraan gelegen
huizen te vrywaren voor hetdagelijksopgezette
Delflands water en het bij regenbuien in de
huizen stroomende hemelwater, vermengd met
den verpestenden inhoud der rioolen.
Deze ongunstige toestand moet een gevolg
zijn van het dempen der Biersloot.
Men schrijft ons uit Sliedrecht dd. 15
dezer:
Hedennamiddag nam de heer E. D. G. Frahm
afscheid als directeur derRijksnormaallessen,
waarvan hij sedert de oprichting aan het hoofd
heeft gestaan. Mej. M. Roetman dankte, namens
al de leerlingen, den scheidenden directeur
voor al hetgeen deze voor de leerlingen was
geweest, terwijl zij hem, namens allen, een
keurig geschenk (een bloemtafel met vaas) als
aandenken aanbood.
De heer Frahm dankte, diep geroerd, voor
dit blijk van sympathie en richtte toen tot
allen, maar inzonderheid tot de leerlingen der
hoogste klassen, een hoog ernstig woord tot
afscheid.
De oudste inwoner van Schiedam, de heer
J. Van de Water, vierde Zaterdag zyn 97en
verjaardag. Hij is nog flink en krachtig, in het
bezit van al zijne zintuigen en nog steeds ia
zijne zaak werkzaam.
Wijlen mej. H. Torringa, te Scheveningen
overleden, heeft f 2500, vrij van successierechten, vermaakt aan de gemeen te Leens om daarvoor etne nuttige inrichting te stichten of te
steunen.
Door den gemeenteraad van 's Gravenzande is besloten aan de Westlandsche Stoomtram te vergunnen de Noordreet, na demping,
in gebruik te nemen als rangeerterrein.
Zwammerdam zal telefonisch met het
telegraafkantoor te Bodegrave worden aangesloten.
Uit 's-Gravenhage wordt gemeld, dat de
aanleiding tot het verleenen van gratie aan
den gep. kapitein van het Indische leger V.
V. hierin zou gelegen zijn, dat de in vryheid
gestelde, die vóór zijne veroordeeling wegens
verduistering van effecten van zijne schoonmoeder steeds geweigerd had te openbaren
waar hij de stukken verborgen had, na het
ingaan van zijn straftijd aanwijzingen moet
hebben gedaan, waardoor de geldtrommel ontdekt is en de waarden, zonder dat daaraan
iets ontbrak, aan de eigenares of hare rechthebbenden konden worden teruggegeven.
Het gouden priesterfeest!
Haarlem was Zaterdag in feestdos, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van den bisschop mgr. C. J. M. Bottemanne. Uit tal van
woningen zag men de vaderlandsche driekleur
. wapperen, benevens den bisschoppelijke!» wimpel.
Lu
da Uflihedralft kerk in de Jansstraat
hadden groote kerkelijke plechtigheden plaats,
bestaande uit een pontificale mis en wijding der
priesters.
De ingang van het bisschoppelijk paleis aan
de Nienwe Gracht was met groen en bloemen
versierd. Te 2 uur ontving de bisschop de geestelijkheid van Haarlem en omstreken; te 3 uur
werd een audiëntie gehouden, die voor ieder
toegankelyk was. De bisschop werd daarbij o.a.
gecomplimenteerd door Haarlems gemeentebestuur, vertegenwoordigd door den wethouder
De Kante r, waarnemend burgemeester en den
loco-secretaris.
Naar men weet, bestaat het geschenk,
dat de Katholieken uit het bisdom Haarlem aan
hun geestelijken herder aanbieden, uit een
groote kathedraal aan de Leidschevaart, waarvan reeds een groot gedeelte is opgebouwd.
De geachte jubilaris is bij Koninklijk besluit
benoemd tot commandeur iv de Orde van Oranje-Nassau.
Te Gorinchem heeft de 13-jarige T. Van
Bommel bij het springen over een paal een
arm gebroken.
De nieuwe geweren!
Een hoofdofficier van het Indische leger,
onlangs hier te lande teruggekeerd, deelde ons
enkele bijzonderheden mede, waaruit andermaal wordt bevestigd dat men ginds hoogelijk
is ingenomen met de nieuwe geweien,zoodat
de nieuwe bezendingen met verlangen worden
tegemoet gezien. Uit verschillende Atjeh-correspondenties is trouwens reeds gebleken, dat
zij [bij den vijand een gevestigde reputatie
hebben verkregen. Onze zegsman noemde dat
alleszins verklaarbaar, en haalde hierbij het
geval aan, dat een afdeeling infanterie bij de

aannemen.

Het was den 9en Januari.
Jeanne voelde dat al haar krachten
teruggekeerd waren en besloot, onder

goedkeuring van den dokter, om den
volgenden dag te vertrekken.
Vier dagen vroeger had zij aan Rosé,
rue Férou,. geschreven. Daar zij geen
antwoord ctetving maakte zij zich ernstig ongerust, want dat stilzwijgen harer
pleegdochter was haar onverklaarbaar.
Den volgenden morgen verliet zij bijtijds de herberg te La Cave en kwam
tegen den middag in de rue Férou.
Toen de portierster haar zag loosde
Bij een zucht van verlichting. De goede
vrouw was al bang voor haar huur,
waarvan een termijn vervallen was, maar
de terugkeer van Jeanne stelde haar
gerust.
6
LC.
De abt d* Areynes was nu in zooverre
hersteld, dat hij tegen het gewone bezoek van de twee geneesheeren, het bed
verlaten mocht.
Dien dag verklaarden de doctoren
de genezing voor zoo goed als volkomen. ..-.-.. B
De abt liet zich doorRaymond Schloss
het register brengen, dat bij den portier
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Buitenland.
Niet in het feit zelf der aftreding van Bronsart von Schellendorf als minister van oorlog
van Pruisen, doch in de omstandigheden onder
welke deze ambtenaar van Wilhelm II zijn
ontslag heeft aangeboden en zien aannemen,
ligt een groote beteekenis. Wat geeft 't in
Pruisen of meneer A. dan wel meneer B. aan
't hoofd van een departement staat: is het een
persoonlijkheid,een man met eigen denkbeelden
en den wil om zijn meening door te voeren,
dan is zijn lot bezegeld, zoodra hij in eenig
opzichtverschilt met den grootmachtigen keizerkoning, die zijn meester is en dus kan een
staats-secretaris niet anders zijn dan een getrouw uitvoerder van des keizers bevelen,
waarbij hij dan nog rekening heeft te houden
met een tweede macht in den staat: de came*
rilla aan het hof (in het onderhavige geval het
militaire kabinet des keizers).
Bronsart von Schellendorf, die gedurende
drie jaar minister is geweest en door Wilhelm II uit erkentelijkheid voor de vele bewezen diensten is benoemd tot generaal-adjudant en geplaatst is a la suite van het Mecklenburgsche regiment grenadiers no. 89, heeft zijn
ontslag aangevraagd „ora gezondheidsredenen"
en de keizer heeft hem zijn zin gegeven op dezelfde grondslagen. Door de officieuse bladen

—
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wordt al 't mogelijke gedaan om het vraagstuk
der militaire rechtspleging geheel vreemd t»
doen gelooven aan Von Schellendorfs terugtreding en dat minder ten behoeve van den afgetreden minister van oorlog dan wel ter weerlegging van de Von Hohenlohe den kanselier, toegedichte terugtredingsplannen. Zoo zou met d»
benoeming van den luitenant-generaal Von
Gossler in Schellendorfs plaats, alles weer
botertje tot den boom zijn
altijd naar de
verzekeringen van de wei-gezinde pers. 't Ia
mogelijk, doch niet waarschijnlijk.
Ik elk geval is het besluit van den minister
van oorlog een direct gevolg van het drijven
der heeren in 's keizers naaste omgeving, te
zamen en in vereeniging vormend het militaire
kabinet, welk lichaam wel niet het recht en
de bevoegdheid heeft zich te mengen in wat
uitsluitend behoort tot des ministers competentie, maar wel de macht, 't Is ditmaal
gegaan tussehen den chef van genoemd kabinet
en Bronsart en
de eerste heeft getriomfeerd:
buiten weten en tegen den wil van den minister heeft de chefVon Hahnke enkele generaals
op pensioen gesteld, wier diensten en wier
gezag door den minister op hoogen prijs werden
gestejd, terwijl de door hen opengekomen
plaatsen zijn aangevuld door gewillige werktuigen van het kabinet. Dat was Bronsart al
te kras: hij droeg de vei ant woordelijkheid,
zonder het gezag en de macht te hebben ; hij
werd gesteld voor een fait accompli waar e 1 ko
daad moest uitgaan van hem (met goedkeuring
van den keizer natuurlijk) en hij bood dus zijn
ontskg aan.
Von Hohenlohe, die met vrouw en dochter
eergisteren naar Werki, in Rusland, is vertrokken, zou stevig in zijn schoenen
staan, volgens de officieuse bladen en
zij releveereu
de hartelijke ontvangst
van den kanselier door den keizer te
Wilhemshöhe, doch dat beteekent weinig of
niets
't hangt meer af van de plooibaarheid
des kanseliers, dun van iels anders!
Pendanten van het militaire kabinet zijn het
marine-kabinet met admiraal Von Senden als
chef en het civiele kabinet met Lukanus, don
schrik der staatssecretarissen, als leider en elk
dezer lichamen heeft zich, tegen de oorspronkelijke bedoeling in wel, een bijna onbegrensde macht verzekerd, grooter van omvang en
een fraaie
strekking dan die der ministers
toestand in een rijk met een constitulioneelen
regeerinsvorm 1
Merkwaardig is ook het feit, dat
de nieuwbenoemde minister generaal Von
Gossler, geldt als de man, die de halve bataljons heeft voorgestaan, een organisatie die
juist weder worden afgeschaft, terwijl gebleken is dat Bronsarts hervormingsplan inzake
de militaire strafwetgeving zoo ongeveer een
vol jaar in het kabinet des keizers is blijven
rusten, waarbij evenwel moet geconstateerd
worden, dat de camarilla zoo geleidelijk weg
de voorstanders der hervorming onschadelijk
maakte door hen eenvoudig te pensioneeren
ca te vervangen door tegenstanders!
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Terwijl de leidende *organen van Oostenrijk*
Hongarije nog altijd aan 't oreeren zijn over
John Buil 's weigering om deel te nemen aan
de blokkade van Kreta, in vereeniging met
Oostenrijk, Italié,Frauk*-ijk, Rusland en Duitschland en terwijl in Griekenland de agitatie steeds
toeneem t,evenals op Kreta, waar me n van nieuwe
onderhandelingen met dePorte niets weten wil,
heeft Engelands premier en minister van buitenlandsche zaken lord Salisbury, een redevoering gehouden over den algemeenen toestand
van Europa. Natuurlijk had Kreta de eer eener
bijzonder uitgebreide behandeling. Sprekende
over de bron van gevaar in het oostelijk uiteinde van Europa, welk gevaar geheel Europa
bedreigde, zeide lord Salisbury: üe menschen
vergissen zich die beweren, dat hij, omdat
hij Turkije gewaarschuwd had voor een
eventueele straf, Groot-Britlannië had verbonden tot een oorlog, ten einde de strai ten uitvoer te leggen. Hij geloofde, dat de Britsche
regeering niets zou doen om de eenheid van
handeling der mogendheden te verbreken. Er
was een rotte plek, vanwaar ziekte en verval
zichzouden kunnen uitstrekken naar degezonde
deelen vau het lichaam. Hij hoopte ernstig, dat
de mogendheden in staat zouden zijn het gevaar
af te wenden, terwijl het nog tijd was.
Ondertusschen wordt Italië's regeering gezegd te werken voor de handhaving van het
status quo op Kreta, in overeenstemming met
de andere mogendheden, doch voornamelijk
met Groot-Briltannië en met de sameusprèkingen tussehen de diplomaten neemt 't maar
geen eind. Zoo heeft Oostenrijks gezant
te Londen,middeiiin zijn vacantieeen langdurig
onderhoud gehad met Goluchowski, waarna hij
ijlings naar Londen is teruggekeerd ; htef. de
Turksche gezant te Londen lord Salisbury opgezocht ; heeft de Turksche minister van buitenlandsche zaken Tewfik-pacha, al de tenanten bezocht enz, enz.

—

Li-lloeng-Chang heeft Zaterdag Lon..en
verlaten om nog ecu bezoek te brengen oan
de provincie. Het politiek gevolg «an zijn
bezoek aan Engeland is, dat de regeel ing zich
bereid heeft verklaard toe te stemmen in de
verhooging der Chineesche invoerrechten,
waarbij zij toegeeft dat China door de daling
der zilverwaarde groote verliezen heelt geleden. Li wil een overzicht hebbeu van de

—

Lucien te Parijs? Laat hem dadelijk binnenkomen.
Raymond liet den jongen dokter binnentreden, sloot de deur ca bleef in de
kamer.
Lucien snelde naar den abt d' Areynes.
Levend! Levend! Goddank ! riep hij
uit, terwijl hij hem met vreugdetranen
in de oogen de beide banden drukte.
Ja, mijn jongen, levend en zoo goed
als genezen. Voor de tweede maal blijft
mijn leven gespaard.
En uw moordenaar ?
Waartoe zou men hem zoeken, want
ais men hem vond zou men hem moeten
straffen.
Dat is te veel menschlievendheid.
Neen, het is de christelijke wet, die
beveelt zijn vijanden te vergeven, maar
laten wij daar nu niet over spreken,/.eg
mij liever eens hoe gij hier komt. Hebt
gij dokter Giroux zoo spoedig verlaten?
Ja.
Waarom ?
Om te Parijs het huis der misdaad
bewaken.
te
Dat is een tragisch antwoord, waar
Ik niets van begrijp.
Dat komt omdat ge ook nog van
niets weet.
Vertel mij dan wat ik nog niet
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Lucien zette zich tegenover zijn voogd
neer.
Mijn beste vriend,.mijn tweede vazeide hij, terwijl hij opnieuw zijti
hand greep, ik zal u alles vertellen op
voorwaarde dat gij u niet op zult winden
waardoor uw herstel kon worden tegengewerkt.

(Wordt vervolgd..}

geheele wereldmarkt om daarna te bepalen,
China zyn inkoopen zal doen. Voor influstrieelen kan het resultaat van Li's reis
das nog niet bepaald worden. Van de financieele mannen heeft Li het drukst met de
de vice-koning
Botbschüats onderhandeld en dat,
ingeval van
hebben,
schijnt de zekerheid te
nood, China ztjn geld uit Londen zou kunnen
betrekken.
De Volksraad van den Transvaal heeft besloten aan 5000 mannen, die bij Jameson's inval
de wapens grepen ter verdediging van den staat,
Een bericht
het volle burgerrecht te verleenen.
dat Kruger een tractaat heeft gesloten met een
Europeesche mogendheid, wordt door het Engelsche departement van koloniën betwijfeld.
Kruger zal een dergelijke inbreuk op het
tractaat van 1884 niet goedvinden.
De democratische goudmannen van NewVork organiseeren een meeting op het MaddiBonplein als tegenhanger van de BryanistenIneeting. Het comité zal ook op de nationale
conventie van Indianapolis zich doen vertegenwoordigen, waar de democratische candidaat
van den gouden standaard wel zal geprocladat Bryan opmeerd worden. Men verwacht
nieuw in New-York spreken zal. Zijn eerste
speech is voor de zilvermannen bepaald ongunstig geweest.
Hoke Smith, secretaris voor het binnenland, heeft als eerlijk voorstander van Bryan,
aan president Cleveland zijn ontslag gevraagd.
In verband met geruchten, die op de Parysche beurs liepen, dat Italië een revanchekrijg met Menelik voorbereidde, is officieel
medegedeeld, dat de tegenwoordige regeering
geen plannen te dien opzichte heeft.
FRANKRIJK.
Zaterdagavond om 9 uur hebben de Fransche
douanen nabij Saint-Martin de Vesubie een
Italiaansch luitenant in uniform gearresteerd.
Hij heet Barberis, van het 47éregiment infanterie, iv garnizoen te Bergani. In de kazerne
van de douanen ondervraagd, verklaarde hij

met geen enkele politieke bedoeling te zijn
gekomen. Hij wilde zijn broeder, kapitein bij
de Italiaansche Alpenjagers bezoeken en door
een vergissing ging hij de grenzen over. Na
onderzoek is de Italiaansche officier op vrije
voeten gesteld. Zijn Fransche collega 's van
Saint-Martin boden hem ververschingen aan.
Het Russische keizerpaar wordt op 6 of
8 October a.s. te Parijs verwacht voor een
verblijf van 8 dagen. Zij zullen in het paleis
van de Russische ambassade logeeren. Het
programma noemt voorloopig een galadiner in
het Eiysee, een galavoorstelling in de opera
met Fransch-Russische apotheose tot slot en
misschien een troepenrevue in Longchamp van
100.000 man.
Over de ontvangst is nog niets bepaald : de
president zal eerst eens kijken hoe de keizers
van Duitschland en van Oostenrijk hun gasten
ontvangen!
De Berlijnsche correspondent van deDa ily
Telegraph in Berlijn, beweert dat de czaar
alleen in Parijs zal komen en dat de czarina
in Darmstadt zal blijven.
Door minister Rambaud is te Chalonssur-Marne een monument voor Sadi Carnot
onthuld. In zijn redevoering releveerde hij
vooral wat Carnot voor de Fransch-Russische alliance gedaan heeft.
Do werkmanspartij te Billy-Montiqny
had gisteren een vergadering belegd. Een
groep van oud-strijders van '70, hebben de
bevolking aangespoord tegen de socialisten,
die Duitsche partijgenooten te Lille hadden
begroet als broeders, te manifesteeren. 't Is
werkelijk tot een gevecht gekomen, waarbij
een aantal personen werden gewond. De gendarmes deden verscheidene arrestatiën.
De staking te Tourcoing te geëindigd.
Men weet, dat de maire van Croix de jaarlijksche processie van 15Augustus had verboden. De katholieken van Croix zullen, als die
van Roubaix een manifestatie tegen den maire
houden.
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lea.-4

dito oito SeH.Obül
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«74

Union Pacific

OregoiiahortLine....ï

ïl

—,
107

8
473

—

H«ngariie.'rheiss-L0ten.....-4
„3
Turkije, Spoorweglolen
Aand IJeliCultuur-My
Certvjdaiid. Arendsburg.....„
Aand Senembah
Oostcnrük.PapierGoupons.-

«Va
al 3/»

117

J»

-

ZilvcrCoupons.-.

RuEland.RoebelinZilver....dito Rotheluiüoud......
Prolongatie Rente...-.-.—

1.90/3 1.907»
3
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WISSELKOERS.

ROTTERDAM, 17 Aug.

Disconto per

3/m.

Krijs
«.«
fc,"
-*■
tr-ioo 4100
intwJßrtts»el.-3
100
ir.
ZwtUors^cpt3% RJM.IOO
W*
58.70

DntUMïS.~3
vEmun -4

99.50

MfJUM

St PetersburgLissabon....—.-.»
Koors.BankpL.-

Rew-York

ï?-,1?!. _Z
Jfriii «"«o
**■{*>
«J»
*-a
Ds-1

SPECIEKOERS.
GOUD.
Oostenrijksche gerande Dakatea f MS

mchtlgeSonveretgns.
tokten van iOittart:

Aorffltttttca waalift...

Kort.
W
4&47.95
47.75

59.17^

"

100.50

—-

'~

~—

M»
, JMS a I*l6
~ .""»
fkAWfV.

Stokten van SoFrancw—«~~
iSren Gaai in Sbecte per «*"

m

"

B'"

**"»*

—

ingewilligd.
Heden was de markt slecht bezocht
en weinig handel. Noteeringen on-

veranderd.

—

4<y«
117
23
113
ll«/4
4'Ji)
500
316
316
21.10
51.0775
ï1.07'/j 21.10
1.437» l.üöYj

*Vi«

C.vXwest.N.y.«i:Pen.arg.

Te Weenen zal de ontvangst van het Russische keizerpaar schitterend wezen. Reeds
werkt men druk in het paleis, in het kasteel
van Linz en in de straten van de hoofdstad. Op
den 27sten Augustus zullen de gasten te Weenen aankomen, waar de keizer en de keizerin
met alle aartshertogen en aartshertoginnen hen
zullen opwachten.
Van Weenen gaan de czaar en zijn gemalin
naar Rusland terug en vervolgen daarna hun
reis. Het eerst naar Breslau.
De czaar heeft aan het Nationale Hongaarsche museum het zwaard van prins Georges
Rakoczy, dat zich nu op de Millenniumtentooiistelling bevindt, ten geschenke gegeven, üe
koning van Hongarije heeft zijn minister van
buitenlandsche zaken opgedragen den czaar
voor dit geschenk zijn besten dank aan te
bieden,

Algemeen overzicht der week.
Vruchten. Krenten vast, met bevredigenden handel. Rozijn prijshoudend met geregelde zaken. Sucade
kalm, met iets lagere aanbiedingen.
Pruimen op levering stegen aanvankelijk, doch duurde de vaste tendenz
slechts kort en werden de noteeringen
ala vroeger. Er ging ecu en ander om.
Overige artikelen stil met weinigzaken.
SCHIEDAM, 14 Aug. Mootwtjn per va: *6.so>
JeneverC 11.ana
f 11.75, Amstoroaiuscas prooi
/' 13.50 a 1 14 Spoeling per ketel,' ï.so.
AMSTERDAM, 15 Aug.
Prijzen der .iardappelen: Friescbe f'raieker
Jammen / 1,80 a L9O, dito Zaaiers ,'1,20 a 1,85
dito Hamburgers f I.BU a 2,10, Z. Muisjes j o,—'
Geldersche Blauwe /'1.35a 1,40,dilo Kralenf 1,20
a 1.45, ditü Muisjes f 1,60 a 1.70, KatwjjkerZand
dilo Muisjes / o,—a o,—, Haarlenmer
’1.60 a ï,—,
Bollen -f 0.80 a 0.90, Noordwijker Grave Aio a
2,30, dito Zand 1,00 a 1,80, HillegommorZand
,'1,60 a 8,-. Sassenheiiner Zand / o,—i o
alles per V: HL.

—

_

’

Aanvoer 8 ladingen. Handel flauw.

DELfT,IS Aug. Kaas. Aangevoerd 17 stipels
wegende te zamen 4844 KG. Prüs per 101 KG.
’l6.— a 23.—.
LONDEN, 17 Aug. Tin. Markt stil. Ccntant
£ 60, levering *. 60,10.
LONDEN, iï Aug. Bietsuiker. De matt, ls
prüsU. Aug. 9.7'/j, Sept 0,9. Oct 9,l9'fc
MAAGUÜNBURG, 17 Aug.

" ""7<>
" "*<"»

le kwai. Hongaarsch » 11.*— „ 12.
Prima Amerik. patent , 10.— „ 10.50
2e. kw. Amerik, Bakers „ 8.25 „ 8.75
Granen. (Binnenlandsche.) Tarwe
Jarige vond in bepaalde beste qualtot vorige prijzen plaatsing, overige
soorten traag 10 a 20 et. lager verkocht. De beste f 6,30 a f 6,50, overigens f 5,25 a f6.—naar deugd. Nieuwewerd heden zeer ruim aangeboden en
ruimde tot eene verlaging van 25 et..
in de beste en 50 cL in overige soor*
ten vrij wel op. Per Heet. f 5.50 a
f 6,25 en per 100 ko. f 7.25 a f 7.75,
Rogge 20 ets. lager f 3.40 a f 3.85.
Gerst. Winter- extra puike als voren
per 100kilo f 7. a f 7.20, overige soorten
15 a 20 et. lager, per 100 kilo naai
deugd verkocht van f 5.75 tot f 6.25.
Chevalier- onveranderd. Per Heet
f 4,25 tot f 4,90, en per 100 kilo f6.65 a
f7.30.
Haver. Jarige wordt niet meer genoteerd. Nieuwe werd verkocht van
f2.40 tot f3. per Heet.
Blauwe erwten moesten 50 a 75 et
lager worden afgegeven f6.25 a f 7.2E
naar kwal.
Koolzaad dat weinig meer voorkoml
kon 25 ets. meer opbrengen, f 7.25 a

f7.80.

iïanariezaad als voren f

laf 6.-

Bietsuiker.

De

markt 19 kalm Aug M. 9,70, Sept. M. 9.75.
OcL/Dec M. 9.971/j.
Hamburg, 17 Aug. Koffie.
Noteering van good average Santos. Teleram

van I. G. De Witt
uur min.

Visser,

per Sept— E3i/,

11.-

Stemming
Prysb.

Havre, 17 Aug. Koffie.

—

Novemoar...—
December"—.
Januari 1891—
Februari-..—.

615
61.75
61.75
61.75

-.-.-.
.—.

62.—

Maart .--.—.

April
Mei

—v—
61.25
-v—

68—

62—
62 25
62 S 5

Juni.-.—.-,«.
Juli

Stemming: Koopers en Verkoopers.

o

e

5*
g—.—
6150 o
S.
—.—
615» 3

%

—).—

"

—,—

Uerlya, 17 Aug. Granen.
Telegram van Siegmund Plncus, medegedeld
door Smalt eu Zoon.

,.
.

Tarwe per September...»»
Octobor—...

17 Alg.

15 Aug.
14iy3

142<4
141>4

140=/4

1121,
112
September......
Hï
U33*
October—...
Weenen, 17 Aug. Granen.
Telegram van Siegmund Kassei, modogedadl
door Smalt en Zoon.
li Aug. 17 Au;.
6.71
6.75
Tarwe per najaar..—
710
voonaarlB97..^.
7.04
Mais
4.02
Mei/Juni 1897- 3.95

Roggs

—

..

Bndapssi» 17 Aug. Granen.

Telegram vanDenis Muller & Go, medêgeièia
door Smalt en Zoon.
14 Aug.
17 Aug,
Tarwe per voorjaar-.— 674
6.70
6.43
naiaar—— 6.39

.

New-York, slotkoersen van 15 Atg.

_

1896

Augustus

September....October„—.«.
Novemoer ...-.

Kome.
10.10
9.75

Decemner
Januari 1897..-.
Februari...-.-.

—

Maart.

April-

_-.

joiiÏZ.'""~
Jnll._-.-.

».45

925

9.15
9.15

915
9.15

—»—

—!—
—.—

Mais,

Tarwo.
61"/|
62
63

Ï8y4
88Y4

——
—— ——
—— ——
——
—

89

84=Vt

Rijnvaart.
LOBITH 15 Aug Gepasseerd ca bastoml naar
Adelheid Bieseman.
ROTTERDA

.

Orion, st.
Ary Scheller, st
Bismarck, st
Mascotte i,st

DORDRECHT.
üUU'SGIILAtiD.

Hormon, Egge.

Paul. st
Dord. Sleepm. ü.jU
Sieglrted, st

Nclson. st.
Noordstor, st

Walter Phllip

Kinderdijk, st

Hermina, st
Concurrent i, st
Hortansia, st
Dieu donné 5, st
Geertrulda, st.
Niederrhein 5, st
Anna, st

Papendrecht 1, st

Maas, st

Uhlaan, st

Hosanna 1, st,
M. H. Tromp.st
Karl Sch roers 19,
Van Schalk.
Con Amore, Wolf.
Wilhelmina, Fischer.
Niederrhein B,t
Brinkmann.
Maria, Braun,
Die HolTnung, Urmelzer
Prlnz Wilhelm v. Hessen
Kr lick

Frankfurt 11. Plan"
Margaretha, Schllltner.

..

Schiller, st

st

Concurrent 1 st

8, si

Union 1, st.
Dieu donnfl S, sf.
Flat Voluntas 3, st

Wlllem3,st
Justitia I, st
Passé Partoul, st.
Nieuw Vooruitzicht, st.
U

AUg.

ROTTERDAM.

Unitas 3, st
Colonia 1, st
Risico, st.
Koeln XI, Theijssen.
Koeln 1, Theüssen.
DELFT.

Maastricht 13
Loblth._«.ls
Mannhelni 15
RuhrorU. 15

Waterstandberichten.

065

ISSS

611
3,21

.,.
,

Was 810

Val Ml
Was 010
Was »CO

,,
,
,

—

100

-

1375
2377 10527 13273 13923

Prijs van i'4s.

24 2454 5073
, 27 2320 5139
88 28 53
124 48 59
76 68 68
239 2008 5211
42
17 47
77 95 68
99 2738 97
329 2314 5328
51
89 29
»4 3017
38
423 00 3424
33 3112 3511
51 30
57
83
72 5648
97 3224
31
559 39 70
76 64 5748
78 3423 50
605 37 3852
73 3327 5908
713 36 37
94 6029
21
62 3033 69
■ U 3741 "
96
Ba GIOO

84 41
46 3933
46
79 50 6234
90 4085 6333
1039 4119 82
39 6425
80
84
06 92
88
67 6523
1196 82 63
1263 4226 70
1319 55 6626
1462 4301 77
80
7 86
1535 33 89
99 41 6712
1683 59 90
1757 4403 6909
1887 45 82
1961 48 91
75 4530 7012
2065 .76 49
83 4046 7233
2106 72 60
52 4729
76
2204
75 88
7307
7
87
24 4835 7420
39 4901
63
99
7 7503
2317 71 " 16
28 91 7632
41 5002 7717
46 28 74
52 47 7807
2405 66

909

.,

.,,40».,

,

7810

41
43
4(1

49
7953
8003
23
8107
13
46
58

6*9

8211
8316
24
40
86
8437
59
BGiU
8767
8813

93
8937

73

-*B*

9026

9153
77

85

18549
BO
43
13600
10777
33
67
10808
90
18748
18.330
10930
18927
85
11038
61
89
73
11134
19016
38
19
11206
84
47
96
11391
19239
11133
90
11323
91
31
19314
71
24
84
93 109 U 27
13310
85
85
32
11031
40 16619
33
68
89
39
SS
62 13912
99 19103
41 16806
42
03
8ö 14010
23
31
105(11
10(533

12931
13007
33
78
13149
86
13277
78
80
13306
64
13120
43
75
13556
13ü'i3
«6
13730
31

15714
18
30
13335
15903
58
59
99
16008
9
53
53
74
16208
11
16
49
16338
16430

9300
23
72
73
73
33 14170
27
92
34
73
33
93
I 19908
9126
64
78
81 17310
33 12333
17416
25
46 Hi>22
70
5t
49
60
9518 12119
88
20036
49 14642
87
55 -88 20110
9785
79
70
70 «514
9820 12308
79 20320
80
9 14736
90
72
.38
37
9939
42
98
64
45 14833
82
83 .90 17J57S
87
20181
91
95
87 14918
99
20367
10073 12816 15014
70
10177
20
67 17712
7o
92
20620
10237 12734
5b
42 15131 17881
60
99
85 1/912
89
67
81 20723
96 12326 13213
46
47
67 18009
10314
99
48
39
53 153,12
82
54 12904 15133 18123
29
82
63 20807
10412
93
89
59
53
52
60
10517
54 15600 18307
49
55
87
76
18

"f

?

Progress. st

JCI

,

"

van
Amsterdam.
e-fondsonmarkt^v^hedT

Beurs
'° Kuf on'

nze Nationale Schuldsoorten
lusteloos
Stl'teele
T».
imsvala 3i 2 en North
western 1 nCt.
hojer, daarentegen
Petroleumbronnen 15 pO*

Onderneminïenwaren

nv.düaInt

merikaansche Spoorwegwaarden
en

stoïeijn.

vast.

Van een verbazingwekkende

lichamelijk"^

zeoeheersclnng bij vreeselijk
d gaf dezer dagen een spoorwegarbeidw
bk, die op üelrangeer-emplacementvanden
sprweg te Potsdam door een rangeertrern

geepen en zoo ongelukkig overreden
werd
d; ziju rechterarm boven
aan het
gericht van zijn romp werd gescheiden.
De
OBlukkige bezat zooveel tegenwoordigheid
vi geest, dat hij zijn afgereden
arm opraapte
01.er mede naar het
dienstbureau van het
vvaar h'J zelf van het onheil
f B*~'
cais gaf.
Hy werd onmiddellijk voorloop»*
v eonden en onder geleide
van twee makke»
na het ziekenhuis gebracht.

schouder-'

k«S-

Hudig en Pieters. Westerkade.

HAKTON, st. Steenkolen. Swausea. Brllckwjen Co. Weslorhavon.
GLASGOW, s. Stukgoed. Grango.'uoutb,.
Burger en Zoon. Wiilemskade.
CIMT-RA, st Stukgoed, Santos. Wambersh
Zoon, ScoortiH-ven.
BEMBUW, st Stukgoed. Londen. Levingston

llouwens. Spoorhaven.
st; Stukgoed. Pillau. Wambersio
Zoon. naar Keulen.
HARWTCH. st Ballast. Harwicb. Hudign

POLLUX,

Pieters. Westerkade.
MALABAR, st Ijzererts. Cartbagena, Wnfl,
Muller on Co. Spoorbaven.
LAMBIUIN, st Steenkolen. Sunderland, Lcvgston eu Houwen =, Stopboeien,
AISTEK st. Stukgoed, Hamburg, Wambers en
Zn, Spoorbuven.
AiNTHOMY" RADCLIFFE. st. Graan, NicoleH.
Solleveld en v.d. Meer, Rijnhaven.

HAMBURG, 15 Aug.
ue mer thuisbehoorende sleepboot
en Blohni is hedenochtend bij
pui
het verhalen van het Noorsche stoom,
scriip ihor gezonken,
waarbij de m*.
chunsl verdronk.

HITDORFF, a. Rhein,

een
Pbo°P^Jdeo P
radkömt
„en op den dS water terwijl de ka*

Vertrokken.
15 AUGUSTUS.

Ballast. Cardiü.
ISTRAK.st.
KUKA, st Stukgoed. Hamburg
M£LL JESS. st Ballast. Goole.
KRIED. KRUIT, st Cokes, Bilbao.
SHIELDHAK.E. st. Stukgoed. LiverpooL
WIPPER, sL Stukgoe! Slettin.
ST. IRE.NE, sU Ballast, New-Castle.
Wm. DAWSOiN, st Ballast, Mlddlosbro,
1« AU GUST IS
BRANDON, st. Stukgoed eu geslacht Tee. iarwicü.
AMSTERDAM, st. Stukgoed ca Passagiers, iarwleh.
LUIBiNITZ, st Ledig, Boines.
KNKR.GIK. st Stukgoed. Keulen.
17 AUGUSTUS.
BERUiV, st. Stukgoed ca Passagiers. UarwicU.

droos en het vastzitten, van voren
water. Menschen\ters.<-h'P diep in 't
De schade aan se.met verongelukt
nog niet uit te maken en lading is

ANTWERPEN.

Gisteren 'nebben explug.
nog twee platen uit het i bevolen
schip Wilhelmina te nemehstoomLULEA, 14 Aug.
Het Eng. stoomschip uevonia,
kolen, heeft inkomende aan den gl t
srezeteu en een gat aan stuurbooi 11=,
onder ruim No. 2 gekregen; het is
de haven op het droge gezet,

Stoomvaartberichten.

Ow.atl.-l". .ro..

15 Aug.

iJ,,? radersleopboot Mannheim I voer
aorsen 'net vier aal*nangende
kanetS
twee beladen wt*
.. !_- waarvan
°P de voor deze
,deneVel
nlaats li'
strekdam. De sleep.
boot liA P?
dekrib,

THEODOR, sl. Stukgoed. Koningsbergen.

Ui^t Jluum^ulilp

-^

r?rtll_

Gepraaide schepen.
11 Aug., op 49' i\br. en 7° Wl.,

Neptun, kapt. Tobiassen, vau RotterHnm

n.ï o f

Rail7A_

gepasi
Binnenl. Havens. GIBRALTAR
15 Aug Penelope, st,
IJMUIDEN aangekomen
Amsterdain/Siuirna
16 Aug

Cbester, st,

Het stoomschip Veendam der NASM,

van Newyork naar Rotterdam, passeerde Maandag 17 Aug., des nam. 12
uur 40 min., Lizard.

LIVORINO

aangekomen

Newyork 15 Aug Minerva, st,
Hamburg
st
Genua
Nerva MARSEILLE aangek.
Gutrune.st Londen
Stork, st
16 Aug Ariadne, st,
Huil
European, st
Livorno
Elve,

Goole PATRAS vertrokken
G;tllee,st
17 Commerz. Fowler, st 13 Aug Crown Prince, st,
Riga
Rotterdam

Amstelstroom, st
KONSTANTINOPEL
Het stoomschip Obdam, der NASM,
Londen
Aangekomen
st,
Kingsley,
Zaterdag
Newyork
15Aug.
van
13 Aug Georgios P. Bouvertrok
Newcastie
boiis,st,
Toulcia/
naar Rotterdam.
Vertrokken
Rotterdam
Het stoomschip Maasdam der NASM,
15 Aug General, st,
om te repareeren,
Delagoabaai NICOLAJBFF vertr
arriveerde Vrijdag il Aug. van RotIJslroom, st
Londen 11 Aug Manchester, st
te
Newyork.
terdam
Talisman, st
Leith
Rotterdam
Goole
Het stoomschip Schiedam der NASM,
SL Kevin, st
Huil
Zaan=stroOHi,st,
Newyork,
pasaangekomen
LOSDEtf
van Amsterdam naar
slb,
seerde Maandag 17 Aug., des nam. 12 16 üudtoe, st Hamburg 13 Aug Hibernia,
Rotterdam
min.,
Lizard.
nur 15
Titan, st,
Midd. Zee DUNGENESS gepasseerd
Londen 17 Aug Ceres, st,
Bitlcrn, st,
Het stoomschip Koningin Regentes
aangek.
Vlidd. Zee/Arnsterd.
arriveerde 16 Aug. van Amsterdam te NIEUWEDIEP
16Aug Mentor, de Blauw, GRAVESEND oangek,
Batavia.
Londen 15 Aus Skerryiore, st,
17 Corauill, sl.
Het stoomschip Prins Alexander,
Mobil -/Rotterdam
Warkworth WIGH'I gepasseerd
van Amsterdam naar Batavia, vertrok VLIELAND aangekomen
16 Aug Novoeasltïa, 't,
17 Aug. van Peiim.
16 Aug Aire, st, Goole
liilbao/ltotterdam
Huil
Koningin
st,
Wilhelstoomschip
Het
17 Alert
LIZARD nepasseerd
- mina,
Vertrokken
15 Aug Wtiimbrel, st
van Amsterdam naar Batavia,
Rotterdum/Liverpool
15 Aug Osborne, st Lcith
passeerde 15 Aug. Gibraltar.
Huil BARRY i" la üng
Seahorse, st
Kirkhealon. st Goole 15 Aug Maria, st
Het stoomschip Ajax arriveerde 16
16 Starling, st
Genua
Aug. van Java te Amsterdam.
Londen NEWPORT aangekomen
stoomschip Teiamon, van AmHet
14 Aug Godmuuding, st
DELFZIJL vertrokken
ROTTERDAM Aangekomen.
llotlenia ra
sterdam via Liverpool tnaar Java, verli Aug Goede Verwach18 AUGUSTUS.
v.d
Werf,
ting,
CAKDIFF aangekomen
trok 15 'Aug. van Liverpool.
■
ÏNItNA MENDL. st. Graan. Sullni. P. A, v. Es en
Papen
berg
Millfield,
13 Aug.
st
Het stoomschip Prins Willem IV 1G Hunze IX, st
Go Rünbaven
Rotterdam
CORNELIA, v.e. Land, Klei. Boness, P. Fauchey,
In lading
Hamburg
vertrok 15 Aug. van Newyork naar
bü Boei ».
13 Lcyden. st,
Aanqckomcn
West-Indië.
TOPAZ, I'nrlong, Sleonkolen, Swansea, Ph. v.
Newport News
Agina Alida.
Het stoomschip Arcadia, met de 13Aug
Ommeren, Leuvehaven.
Goeben, Papenburg LIVERPOOL aangek.
SAYN, ist. Ijzererts, bilbao. Krupp'sch Spo
Australië,
mails van Indië, China en
GezienaGterdna,
15 Aug Avocct st,
ilition. Boei *.
Rotterdam
Koopman, Kiel
arriveerde 16 Aug. te Brindisi.
ERATO, sL HoutSundsvall, Wambersie Zoon,
Gebroeders,
BONESS,
vertrokken
Drie
Rijnhaven.
>g
14
Wangero
Dusseldurf,
Arends.'
Aug
Passagiers van stoomschepen.
CAMKLIA. IJzeierls, Oxelesund, Job. Otlen &
16 Luoy Frances, Xli; sDus o'dort
Kruid,aangekomen
Zn, Spoorbaven
ss. üengarai), kapt. J. Slüirp,
l'ie.ler,k-tad
Per
.-en,
SIiIELDS
BRANDON. st. Ballast. Harwich. Hudig en
TERNEUZEN aaiigefc
zijn Zaterdag 1.1. van hier naar Ned.13 Aug. Horion, st,
Pieters: Wusterkade.
Rotterdam
lü Auï Aim Websier, st,
ELISA ANNA. st. Stukgoed. Palormo, Ruys &
vertrokken:
Indië
Londen
11 Arie), Burt,
Co., Binnenhaven

.

■

Zeetijdingen.

*

RIO TINTO, sl. Kopererts. iluelva, Solleveld &
vd Meer, Binnenhaven.
MIML st. Hout, Soderham, Blnnevcld & Schellen, Prins Hendrikkade

Oxelosund, Wm.
DILSTON CASTLE, Ijzererts,
11. Muller & Go., Rijnhaven.
SATURNUS.st Stukgoed.Stettin. Wambarsioen

Zoon. Spoorhaven
lü AUGUSTUS.
HOLMSIDE. st Sme°kolen, New-Castle. Iludlg
& Blokhuyzen, Westerhaven
MERCHANT PRLNCE, st. Stukgoed, Patras. Hu-

dig & Blokhuyzen, Spoorhaven
BRITANNIA sL Stukgoed. Leith. Boutmyen Go.

Willemskade.

FORTUNA, st Stukgoed, Dantzig Wambersie &
Zoon, Prins Hendrikkade.
MESACRIA, st Stukgoed. Middlesbro. Wm. H.
.Muller en Go. Nassaukado.
ENERGIE, st Stukgoed. London. Vroege en De
Wijs. Naar Keulen.'
BATAVIER, st Stukgoed. Londen. Ned. Stbt

Maatschappij. 800 npjes.
TAMPICO, st Stukgoed. Baltimore. Hudig en
Blokhuyzen. Spoorhaven.
BERLIJN, st Stukgoed en Passagiers. Harwich.
Hudig en Pieters. Westerkada.
LINDEN, st Ijzererts, Gaen, Jos; De Poorter,
Boei 5.
WINSLOE. st Stukgoed. Londen. Ch. Gornelder
en Zoon. Willemskade
RETFOKD, st Stukgoed. Grimshy. Ruys en Co.

Willemskade.

GRENADIER, st Stukgoed. Newcastie.D. Burger
en "Zoon. Boompjes.
W HARI E, st. Stukgoed. Goolo. Hudig on Pieters.

Janna Geerdtna 1, st

oi h5

VIENNA, st Stukgoed en Passagiers, tlarw

1(3

II lv**"

Heero, Rings

DUITSCHLAND.

landen, 17 Aug. De C h.r on
e vero*.
der.telt dat de Weekly Snn iel
tot
op.iet uitlevenngstractaat
de Zui*.
A.ikaansche Republiek en tussehen
Nederland..
17 ug- In verband met de onver*
7
'
v
de liberalen en de carlia,
°W?süle
fl t*? 6"
n ?P° orwegvoorstel, bereidt dB
rÜLnf
regering een najaarszitting
voor.

I terdam naar Java, arriveerde 16Aug.
89 17U57
96
11780
te Soutliampton.
77 19583
11935 14116
91
28 17134 19808
Het stoomschip £>alak, van Java
49 19704
12003 14245
Rotterdam, passeerde 17 Aug.
naar
58
16
93
81
morgens
des
Dover en wordt heden12132 IÏ3IB
88
32
46 17202 19331
12217
namiddag hier verwacht.
<"=>

SWii'T, st Stukgoed. Hult Sceuwen en Co.

PAPENDRECHT.

Telegrammen.

—

352ste STAATS-LOTERIJ.
Trekking van 17 Augustus.
3e KL
Getrokken prijzen.
4591
Prüs van f 1300 No.
1000 „ 11352
400
11119
13033 15319
.

.. ..
. ,

excellentie heeft zijn voorganger
eigenhandig

—

Berdina. Huisman,
Ganges. Veling.

8 Gebroeders, sL
Wacht am Rheln 5, st
Victoria, st
Admiraal Hubens.
Time is Money, Verwey Marken Ointel 4, st
Josephine, st
Wilhelmina Volman.
Vooruit, st.
Mainz 3, Blesemann,
Everarda, Van Vliet.
Unitas =3. st
Mark ca Dintel 6. st,
Frederika, Henke.
Volharding, Meijer.
William Egan s,st.
Patootie,Scheers.
Jason, st.
Hermanus, v Woerkom. Onrust 3, st.
Richard, st.
Johanna Hormina 2,

Wickerhofl
SGIUF.DAM.
Lauda Ducenda,
VaiHieiïeo.

.,, ,.,
,
. ,.

RUSLAND.
Bij keizerlijke ukaze is den minister van
oorlog bevolen medailles te laten slaan voor
alle soldaten, die deelgenomen hebben aan de
expeditiën in Centraal-Azië gedurende de jaren
van 1853 tot 1895. Er zullen zilveren en bronzen medailles worden uitgegeven.
Groothertog Sergius, gouverneur-generaal
van Moskou, die het archeologisch congres te
Riga openen zou, heeft kennisgegeven, dat hij
niet komen zal, omdat hij zijn vrouw te Franzensbad moet gaan bezoeken. Men acht dit een
bevestiging van de bewering, dat Sergius in
ongenade is bij het hof, omdat hij niet aan
het station aanwezig was, toen de czaar op zijn
reis naar Nischi Novogorod, te Moskou ophield.
Sergius zou op deze wijze zijn wrevel hebben
willen toonen over het ontslag van zijn gunsteling, den prefect van politie, ter zake van de
ramp op het Khodinsky-veld.
EGYPTE.
In drie dagen van de vorige week werden
567 nieuwe choleragevallen geconstateerd.
Sedert het begin van de epidemie is er een
totaal van 17,453 gevallen, waarvan 14,498 met
doodelijken afloop.
CHINA.
De zendelingposten van Pekin, op 50 mijlen
van Bangkok, zijn door roovers aangevallen.
Twee Fransche en één Italiaansche zendeling
zijn zwaar gewond.
De koning van Korea had zijn kleermaker een uitrusting naar Europeesche mode
laten maken. Dat kostte Z. M. zoowat f750.
Maar op 11 Februari was de koning verplicht
naar het Russisch gezantschap te vluchten.
Bij zijn terugkomst kwam de kleermaker met
zijne rekening, üe koning liet den man echter
mededeelen, dat hij niet betalen zou, want zijn
huismiuister had van zijn voorganger geen
opgave van oude schulden ontvangen.
Dat kan heel goed waar wezen, want deze

17 Aug. Waterst 5.67K. Val o 01M
Treesvrök
Keulen .«17
ï 75 , Was » 04 ,

£ti

Dépêche van de 11.11. Ha vn Roman en Co,
Havre. vertegenwoordigd door De Kegt en Van
'Uloogorliuijs.
3 uur n.m,
1125uur na.
17 Aug
14 Aug.
83
7S
per Augusta» lS9»?r.
—»—
8375
63.25 %
September....68 25
Octooer..
—v— -«

Noteering per 100 kg. netto:
Janna Geerdlna i st
%**"
f 9.— a 9.50
Prima Inlandsen
st
„ B.— „ 8.50 Catfcarinn,
le kwal. Inlandsen
11,st
Egan
William
Extra puike kw.Hong. „ 12.75 B 13.50 Mars, st

4'/s
40y3
10;/4 'OVis
77/8 IVU
47«/rt 49/4
l«J/m 14'/s
1=*"'/»« l=-'/is

Aand.HondaGentr.&Pen-.
Aand.LouisTUle4ü\asbviU«
Aand.Miss.Kans.Texas...-.

—

—

voerde bleef meerendeels onverkocht.
Meel. De afgeloopen week bracht
nagenoeg geen verandering in den
toestand, voor goede merken en dadelijke levering wordt de hoogste prijs

i;'A« "Va

100>
10/2

—

—

109

-ifkIflu

—

—

—

9»./*
ïoifi

4

Aand.RottcrdamscüeLloyd..Amerika. And. AtcUlppyolg.
dito dito dito L.ttA.4
4
dito Cv.Ob.do
i
dito Adjustßonds
CentralPaciücAand.........
Oblig.Chic&EneleHTP-.»
Denver Rio-GrandoAand.-

.

—

D97/,

8

&"ed.Ce.»tr.Spr.nOM.3
t5.ï

dito

Wl.

— ——
»J
—
-W;
""*
fjli
—
«»
—

Nederl.liand-Maat=3ch.K.esc.

Obug

S3=ys

633/4 06
5291/3 013
137'i/
18 ia73/3
4*
43

K.W.a.PaciUcliyp.'lanli;.—.s
Maxwell tneomebonds Pnor.6
Maxwell lncomebonds
rioll.Uzeren'jpoorwag.
Tand
»and Mi' t ExpLv.Staatssp...

"

—
——

70

Aand.TransvailaLandExpl.
Aand.KW.M|j.LExp.v.Potr.b.

Oblig. dito dito

S

'°3/4
41
40-/4

bOV."

Atnd.Cultuur-ilaatsch-....-.
Llred.&lLVer Aand.
Rott. Int.

8

If/s

100
China, Goudleen.ObUs.lB9s.4
413/le
Mexico, Rinnenl. aüosbare ...5
Braiilio, 1889
i»i3
.............4
V enezuela, Oblig. 1881 t* 100.4 40
«00,4
dito
38%
Uito dito £
i
Peruv.Corp., Oblig -.
33i/4
dito dito Grt.v.pr.Aaua.
lii/16
Kalié. Zuid-tULbpoorw.Obl.3
sii/,8
dilo ipoorwL 1887/89i5r.a.E.Ï
49=y4
Portugal.Beiraßaixa
3
8578
Rusland, üypoth.Bank„. „41/, 99=/8
oito BalüscheSpr.Aand.3
K9i/ 4
oito Aand. Eastowo...—<
77"/ia
dito Ad.lw.-Comb.lllilß.ï
101/.
dito Obhg.Mosk.-\Voron.4
101'/,.
99%.
dito Ob.RjasauLr.S..6i3.4
dito Obiig.RybinskSpr.i
1007»
dito Oblig. 1890
.....4
99J/8
100 ja
dito dilo 1888
.._i
43
Aand.iN.Alrik Handolsver.-

Koffie. Goed-ordinair Java 50 c.
Dito Santos 37 c.
Afgedaan: 164 bn. Java W. I. B.
(Soember Tjoeling), 46 bn. dito (Polamaii), 2 bn. Java Liberia, 320 bn. Java
W. I. B. (Pawon), 479 bn. dito (Soember Bokor), 73 bn. dito (Lebak Redjo),
294 bn. dito (Broemboong Kedirie),
190 bn. dito (Moeteran) ex Gedé.
Suiker. Prijsh. Aug. f 113/4, Oct./
Dec. fll3/ 4
Tabak. Aangevoerd werden per
ss. Ajax 390 pk. Sumatra merk Tandjong Kassan en 550 pk. Bornco merk
TCB/BN/Borneo. Voorts per ss. Framfield 65 vt. Mason County (waarvan 35
vt. zeil. verkocht), en per ss. Tampico
175 vt. Maryland (waarvan 49 vt. zeil.
verk.) en 5 vt. Virginie.
Tin. Kalm. Banca prompt f363/ 8,
Sept.-veiling f36»/8, Billiton loco f 357/8,
Nov.-levering f 36'/s*
Petroleum. Loco f 7.85 E. Najaar
f7.70 E.
Meekrap. Onveranderd.
Margarine. Zaterdag afgedaan '
100 tcs. Harrison, 110 tcs. Knickerbocker.
Heden afgedaan: 240 tcs. Harvey
Extra,
Ei eren. Zeeuwsche, van f3.50 tot
f3.60. Beieriandsche van f 3.(50 tot f 3.80.
Aanvoer onvoldoende.
Kaas. Aanvoer 13 partijen. Prijs
f 18.- a 24.—per 50 kilo.
Handel vlug.
Ajuin. Aanvoer 5000 HL. De groote
en kleine brachten f 1.20 per 50 KG.
op; drielingen f 1.10.
Aar d appelen. Geldersche Kra
len f 1,70 a 1,90 per 1/2, HL.
Tamelijke aanvoer, goede vraag.
Vee. Aanvoer Paarden,
Veumagere en 154 vette Rundelen,
ren; 184 vette- en graskalverea,
nuchtere Kalveren, 1447 Schapen of
Lammeren, 609 Varkens, 4 Biggen,
Bokken of Geiten,
Ezels.
Men noteert: Runderen lekwaL 66
a —, 2e kwal. 60 a -, 3e kwaL 56 a
cent Kalveren le kwal. 82—, *2e kwaL
65— a 75— cent, alle3per KG.
Ossen le kwal. 66, 2e 60, 3e 56 c.
Schapenmarkt. Noteering: lekwaL
50, 3a kwaL 45 a —. Zuiglammecent per Kg.
ren
Handel traag.
Varkens.Noteering: lekwaL33— a
—, 2e kwai. 32— a .3e kwaL 31—
cent; Licht soort 29— a 32— c
a
per Kg.
Aan voor ruim, handel vlug.
Vlas beurs. Aanvoer: 424 steen
blauw,
steen wit en —i steeu
Groningsch.
Heden zonder handel, het aange-

—-19=/
——4H/ —

oJ'/s
80
l»y4

XurUije ;Oi)Ugt.epriviltg._-,4
,1 dito ditu geconv.ber.D.
dito dito dito dito C.

ROTTERDAM, 17 Aug.

.

—

O HSTOENGRAIRJKIJE.

—

Handelsberichten.

Laagste Hoogste

ENGELAND.
In de vorige zitting-periode schijnt er door de
afgevaardigden van het Lagerhuis veel te zijn
gedaan aan de versterking van den inwen*
digen mensch gedurende de zittingen. Het
rapport meldt n. 1. dat er zijn genomen
13,327 lunches en 23,316 diners. Er te voor
ruim f3lOO aan sigaren, voor bijna f 22,000
aan wijn en voor byna f 79,000 aan eetwaren
uitgegeven!

—

—
—

Beurs van Rotterdam.

—

—

—

17 AUGUSTUS.

DUITSCHLAND.
Het Russische keizerpaar zal te Görlitz in
het „Standehaus", het hoofdkwartier van den
Duitschen keizer, logeeren.
De berichten over den ongunstigen toestand van Bismarck's gezondheid blijken on*
juist. Bismarck gevoelt zich zeer wel, hij is
vroolijk en wandelt veel. Hij denkt er zelfs over
zijn rijtoeren weder te gaan ondernemen. De
Hamburger Nachrichten, die het
weten kan, meldt het.

NBssaukade

„

Westerkade.
GEORGES VALENTIN E, Benard,', Hars en Terpentijn, Brunswlck, P. Fauchey, Pelroleumkade.
PERlvl, st Graan, Marianopel, Phs Van Ommeren, Boei 1.
MAGNUS, st Graan, St. Petersburg,Ruys en Co,
Rijnhaven,

.

JULIO, st Ijzererts. Biibao. Wm. H. Muller on
Co,. Boei tl.

ALEX.. KEILLER st Stukgoed. Gothonburg.
Kuyper, v. Dam en Smeer. Westerhaven.
17 AUGUSTUS
OLAF KYRRE, st Stukgoed. Borgen. D. Burger
Westerhaven,
en Zoon.

L. J. Tl). Veenhuijzen, le luit. der
int., detach.-coniiii., 3. Seiiultz, 2e luit,
der art., gedetacheerd b/h. O. I. L.,

Dordrocht
Jolitle, st. Workington!
\ ertrukkien
SUNDËRLAND aangek.
Blyth!
Aug'Vera.
st,
16
13 Aug William Slorrs.
itlver Derwent st,
Rotterdam
Londen Il 3ona, st,
dito
L'Esperance, st, dito GRANGF.MOUTH aang.
16 Aug Senior, st,

Ridder, adjudant-onderoff. kwartierm.,
P. Snooy, Geo. H. Landf. Benevens
een detachement suppletietroepen,
sterk 6 onderoff. en 40 mamschappen.
* Embarkeeren te Marseille.
f Erabarkeert te Southampton.

Buitenl. Havens. HAMBURG vertrokken
Alster,

medegeleider, R. J. Maas, controleur
le kl. bij het 8.8. op Java en Madura,
en echtg.*, A. T. Heyinann, 0.-I. ambt.,
en echtg.*, F. M. R. Smitz*, H. P.

Scheepstijdingen.

ROTTERDAM, 17 Aug.
De „Compaguie des Bateaux a Vapeur du Nord" te Duinkerken, voor
welke de Ville de Cette, 2300 ton, te
South Shields op stapel staande in de
volgende maand gereed komt, heeft
bij Readhead's een nieuw schip van
2600 ton, de Ville de Lorient, besteld.
TERSCHELLING, 16 Aug.
Een Engelsche stoomboot is aan de
Oostkant van Vlieland gestrand.
(Vermoedelijk is men tot dit rapport
gekomen, doordien liet stoomschip
Sterling met defecten ketel bij Vlieland geankerd ligt.)

-

JERSEY,A1u3g.

De stoom baggerschuit Maasmond 15
heeft hedenmorgen, van de baggermachine op de reede zeewaarts stoo*
mende, pp de Oesterrotsen gestooten.
De schipper ontdeed haar onmiddellijk
van den inhoud en stoomde in de
haven. Blijkens rapport van den expert
is de bekomen schade echter gering.

.

Dordrecht

SAMARANG zeilklaar

13 Aug.

13 Aug Heidrun, Bjorn-

-en, Amsterdam

st

Rotterdam

Aangekomon

vertr 15 Foulab, st,
Rotterdam
Kanzler, st,
Rotterdam CUX.HAVEN aangek
PORT SAID vertrokken 15 Aug Iris, st,Rotterdam
14 Aug Reichstag.st

DELAGOABAAI
li

Aug

Hamburg KEULEN vertrokken
13 Stassfurt, st, Austral./ 16 Aug Pas, st,
Amsterdam
ADEN aangekomen
NEUFAHRWASSER
Vertrokken
Aug
Herzog,
st,
16
Uamtiurg/Oost-Africa 15 Aug Mercurius,st
Kotk»
NEWYORK. aangek.
Alexandra, st
It Aug Bromerhaven.st
Rotterdam
Antwerpen |
15 Lallesbaye, st dito iTËTTIN vertrokken
vertr. 15 Aug Olion.st,
PHILADELPHIA
Amsterdam
13 Aug Min. Maybach,
Vlissingen v. o. LIBAU vertrokken
dito 14 Aug Svend, st,
15 Standard, st,
Rotterdam
BALTIMOREaaogek.
vertrokken
14 Aug Tabasco, st,
St,
Holm,
Rotterda ai 16 Aug M C Rotterdam
aangek.
DELAWARE
dito
15 Svionia, st,
li Aug Concordia,
Albrand, Java STOLPEMUNDE vertt.
la Aug Stadt Leer. .'t
Rotterdam
aangek.
ANTWERPEN
vertr.
KROONSTAD
WAug U l'landre,st
Philadelphia li Aug Hebe, st

Vertrokken

15 Afrikaan, st,

IRGA

DRAMMEN vertrokken

,

Andover,
Genua voor 12 Aug, Rolterdam
Otlcrstedt
LA PALUCE vetrokken KOPENHAGEN aangel,
li Aug Rembrandt st
. Amsterdam 16 AugSaturnus,st
Amsterdam
BILBAO vertrokken
Anthony RadcüHe, st
Regulus,
st
13 Aug

Kotterdan

ö#b*rWILLEK
200,1
taQ

A.

GESUCHT:

COGNAC.

Ü-DRIAAN,

KINDERMiiDCHEN,
er. 15 Jahre alt, aus anstandigor
Familie. Antritt sofort. Adresse: W.
JOHST, Dierg.singel 76 (Electr. Schelle
im Portal.) Sprechstunde 6—7 Abends.
11250 6
Wordt zoo spoedig mogelijk GE11245 6
VRAAGD:
EEN NET KINDERMEISJE,
niet beneden 16 jaar. Zich aan te
melden tussehen 7 en 9u. 's avonds.
Adres: Aert van Nesstraat 143.
Terstond GEVRAAGD:
DEÜTStHES

PRIMA

FIN BOIS
ZLOS
’1.15 per Liter,
bij 5 of 10 Liter franco, tegen
Remb. of Postwissel. 11247 8

BERGMAN en

H. A. BERGMAN-VAN SETTE». o
Botterdam, 15 Augustus_lB9t>*
Bevallen van een Zoon:

BARTINH£NBY&Co.,99 Oppert 99.

MARIA P^^ELLA^NDIJ,^

.Botterdam^jü^A^
Voorspoedig bevallen van

een

****

Zend LEVER, Rotterdam, twaalf
cnslagen en D ontvangt 1 kinderspel.
10354 8

Mevrouw PADL VAN NISPSN
mevrouw
tqt sEVENAEBi
geb.
Jkvr. BOSCH VAN
B
DRAKESTEIN.
Aug.
'96.
Arnhem, 14
7_

IDBIS,
JffiT
Steiger 16 en 17

JOHANNA ELISABETHBEEK,
HIBBELER-HAGEN
In den ouderdom van 26 jaar.
Mede namens wederzijdsche I

IPRUIMING.}

I
J. H. HIBBELER J.Hzn.
1896.
1
Augustus
Rotterdam, 15
I
(Oud-Kralingen)
Avenue Prins Alexander 19. 16 |

vergetelijken Echtgenoot
MELCHIOR FLORIS BOS,

in den ouderdom van 36 jaar.
Allen die hem gekend hebben
kunnen beseffen wat ik in hem

verlies.

Wed. M. F. BOS—

16

dej^J
<£

6?
Het Dochtertje, ons
en
dezer geschonken werd
dood
"
weder door den
P. ZONDERVAN STEVENS
öl*v*«&D. ZONDERV/
-'S- '96.
9
-„
Leeuwarden,

'■iaaaaaaamaamamaaamm

jl^i^a^aEl_mjiTïïiii^

-aa^Êm^am^mamoamnmm^mm

■

""Augustus overleed in

biiibii

Op deaessenhuis te Arnhem
het Détde Echtgenoote, Moeder
onze Jwdmoeder,
en,RDINA

JOHANNA BRUS,

den ouderdom van 60 jaren ■
betreurd door mij,
Kinderen en Behuwdkinderen.hare
Dit aller naam,
L. v. ZIJP,
Oosterbeek, 10 Aug. W. 18
Eenige en algemeene kennisgeving. I
Wegens buitenlandsche betrek- 1
kingen eerst h&don go^iaaiiao.
jiep

Gevestigd te Rotterdam,
Binnenweg 121:

J.IiIïAIROIM,
ARTS,
Homoeopaath.

j

Spreekuren op alle werkdagen van
11237 15

1 tot 2% uur.

Dr. VAN DER WILLIGEN
is niet te Consulteeren.
11246 5

D. H. BRINKHORST,
AJRTJS,
is tot en met l September
afwezig.
11264 9

Tandarts C. HIK
is weder dagelijks

Consnlteeren.
11215 8

e

Aspergeschotels.
Aspergerekken.
Aspergescheppers.

Zjjden Stoffen van af 40 at.
en Gekleurde Galons.
Garnituren.
Kanten en Entredcux.
11260 40
Ceintuurs.
;stons, zeer breed voor Rokken,
14, 18, 20, 25 en 30 et.
aren en Zijden Handschoenen.
Beenlengten 50 cents.
Coupons Balaijensen 10 et.
nardcnhaar, extra koopje, 16 et.
ireed Linnen voor Rokken 15 et.
Alpaca, alle kleuren 14 et.
„ 12Vs ct.
Satinets, „
me groote partij divere Corsetten van af 50 et.
Kant Kragen van af 40 et.
(wart

Heden trof mij de gevoeligste I
sla* mfins levens door het af- I
sterven van mijn dierbaren on- 1

Rotterdam, 15 Aug. 1896.

«

I

8

»

Opleiding v. h. examen v. d. Rijks-

kweekschool voor Vroedvrouwen,
privaat!.
Fr. br., onder lett. G. H., Boekh.
WENK & BIRKHOFF, Noordblaak.
Bew. v. succes voorh.
11227 10

"ÖTOüIfIZANOAARDAPPELEH
vn Oost-Voorne
een
zijn

ware
ervanprofiteeren.
/2.40 per heel en / 1 25
per half mud, franoo aan huis Rotterdam, voor afgelegen wijken 5 ets.
"artra bestelloon.

dßücatesse,

iedereen kan
Prijs

Adres:

C. J. SIMONS,
te Brielle, en

14 f

USWs Vrdiien-Magazijn
4P.Posthoorosteeg,
Rotterdam.

THEE.

«

ig

«

Op alle plaatsen Dames-Agentessen gevraagd, 20 tot 27 pCt. provisie.
Franco brieven, motto „China,"
.Nieuws v/d. Dag," Amsterdam. 8
9067
GEVRAAGD:

»
»

_

„"

Zie de Etalage bij

een bekwaam HOUTSCHAVER,
zoowel voor delen als lijsten.

f LBERT MEDDENS.

Adres in persoon bij J. HOOS &
11272 6
ZONEN, Oostzeedijk 270.
DIRECT GEVRAAGD:

Onderbaas,
Matschappij tot Exploitatie van Een bekwaam
voor Kunstwerken.
Te vervoegen in persoon: Rosestraat

Staatsspoorwegen.

Reizigers derde klasse van
Rotterdam (Delftschepoort), Rotterdam (Beurs), Barendrecht, Zwijndre;h', Dordrecht, Lage Zwaluwe,
Zevenbergen, Oudenbosch, Breda,
Priisenhage, Etten—Leur, Rosendaal en Bergen-op-Zoom naar

EN TERUG,
op Woensdag 26Augustus 1896.
De verkoop der voor dezen trein uit
T.Ap-Mw.-,. . ,, ; n UTolnnrtao^ffin wanrrt,
aan Woensdag 19 Augustus 1896 en
wordt gesloten Dinsdag 25 Augustus
d. a. v., des namiddags ten 3 ure of
vroeger, indien het vastgestelde aantal zal zijn uitgegeven.
DÜT" Zie verder de Aanplak- en
Strooibilletten.
11249 28

op Maandag 24 Augustus 1896,
's morgens 10 uur, doorDeurwaarder
B. KRUIJME, in diens Verkooplokalen Binnenrotte 112 en le Lombardstraat 8, van:
Canapé's, Stoelen, Linnen- en

Vereischten : nette hand schrijven

OU IGüttlja IO

b. 14 jotwr.

Adres: Maaskade O.Z. 35, DöNSZEL11259 10

MANN & Cie.

KOLONIALEWAREN.

Wordt GEVRAAGD: een JONGMENSCH 18 al9 jaar. Vereischten :
bekend met 't vak, goed in een winkel
te kunnen helpen en P. G. Loon naar
bekwaamheid. Fr.br. met opgaaf van
laatste betrekking,No.ll2s6,bur.v.d.bl.

longste Redlende.

Om spoedig in dienst te treden
wordt op een Handelskantoor GEVRAAGD een vlugge, flinke JONGEN,
eenigszins bekend met kantoorwerkzaamheden en van goede getuigen
voorzien. Brieven franco, No. 11228,
Bureau van dit Blad.
9
Terstond GEVRAAGD, voor geruimen tijd vast werk:

andere Kasten, Spiegels, Schilderijen, diverse Tafels, Pendules,
Schrijftafel, Ledikanten, Bedden
en toebehooren, BRANDKASTEN,
Fornuizen, enz.
Alsmede KRUIDENIERS- en
GRUTTERSINVENTARIS, Gruttenbakken, Trommels, Maten en
Adres: F. SLOOFF, Mr. Timmerman,
Gewichten. Wijders een vat RIJN11236 7
WIJN, liggende in het Entrepot, Krimpen a/d. IJsel.
enz.
GEVRAAGD:

4 bekwame Timmerlieden.

Te zien Zaterdag 22 Augustus,
van 10—£ uur.
Dagelijks kunnen goederen worden
bijgebracht of afgehaald.
11231 26

DEGENS Jli,

BOELE en TOT te Bolnes vragen
voor hunne Scheepswerf met dwarshelling aldaar een
11235 8

TE HUUR, Couwenburghseiland No.
7, met 1 Nov.: een 2e ETAGE, bev.
groote Voorkamer, 3 Ramen, 2 Alcoven, Achterkamer, Keuken en vrije

215 per jaar. Te
zien van 9—2 en van 6—B uur. Te bevr.
aan het benedenhuis.
11243 7
~ TB KOOP aangeboden:
11244 9

Zolder. Huurprijs

’

Een Fransch Orgel,

’

a 75.00, zeer geschikt voor Zaal
of 'Vereeniging, alsmede eenige zeer
goedkoope Amerikaansche ORGELS
bij i}. F. MULDER, Couwenburghseilatd No. 7. Repareeren en stemmen
van orgels zeer billijk met garantie.

TE HIJUR
aan de Voorstraat te Dordrecht, (centrun der stad)

een Winkelhuis

EEN FORGEERDER,

tegeu goed loon en vast werk. Adrea
onder lett. A. aan DEKEMA's Centr.
Adv.-Bureau, Utrecht.
11238 6

met Tuin.

Brieven franco, onder

Etn Winkelhuis met Tuin
huii=" Bureau Dordrechtsch
11274 8
Nituwsblad.
TSR OVERNAME AANGEBODEN:
een flinke ZAAK in

Helk, Boter, Kaas en
Ernidenierswaren,
met straatklanten en bakker, op een
der beste standen van Rotterdam.
Fanco brieven, onder N0.11273, aan
het bureau van dit blad.
10

Geldbeïegging.JllßL
JOJBL
TE

KOOP AANGEBODEN, midden
der stad : een degelijk, goed verhuurd
lIUS met Burger-weekwonmgen,
rend. ruim 8 %, op een netten stand,
weiten der stad.
Gegadigden gelieve aanvragen hier*
na«r te doen, met fr. brieven, onder
No 11267, Bureau van dit Blad. 12

TE HUUR:
Feyenoordstraat 4, nabij de Maaskade : een prachtige
11233 10

vrije le Étage,

be/.: 2 Kamers, 2 Alkoven, I Zijkamer, Keuken en ruime Zolder met
Sl=uipkamer.
Huurprijs f2O per
miand. Te bevragen: Maaskade 70.

Openbare Verkooping tf^Q Centraal Depot LODEWIJK BORSTEL, Haagscheveer 19
Vs^
op Donderdag 20 Augustus 1896,
Solide, breede Banden van kalfsleder, met prima Stalen Veeren.

11239 10

Aanstaande Zaterdag OPENING van het

ÏAGAZIJNïan SCHOENEN.LAARZENenz.enz.
Aanbevelend,

Ilioten

Congo.

Trekking: Donderdag 20 Augustus 1896, met prijzen als francs
100000, 1500, 500, enz. Ver-

kantore uitbetaald.

14f

JOHs. DE BEER,

Op de Bakkerij - Tentoonstelling te

■I

|
*

11230 36

AHIE VAN DIJK, Schiedamseli licdjjfk 101, vijf jaren Baas der Firma
VERMEER & v. d. AREND, bericht d: at hij als zoodanig door verschil van
meening zijn ontslag heeft genomen.
Gaarne wilde hij in kennis kon nen met iemand om gezamenlijk een
Zaak in Steenkolen op te richten, is ook niet ongenegen als Agent voor
H.H. Groothandelaren op te treden
Geiieve brieven bij mü aan huis t jC bezorgen.
11271 20

Dordrecht werd eene door ons vervaar-

"koperen wineel-étalage
eene Verguld Zilveren Medaille,
(de hoogste onderscheiding) HEmet

6. S. KAUFMANN & LANDHEER,

Koperen en VernikkeadeWinkea-Éfaßages,
11220 bo

12-14 KORTE WIJKSTRAAT, ROTTERDAM.

mn Lakens i Heeres-Damesstofien. «:

Hagazijnen

fe=

Filiaal

[^

.

Shet
"

I

1896. Kermis Veemarkt 1896.

I
I

I
I

aó

W
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hap
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I SOESIAfs M Salon des Wlés. I
|]T|

ft
Groote AfscMdsvoorstellingen, ft
Heden MAANDAG en DINSDAG:

i^f

f|

Keurig afwisselend Programma, hetwelk de bezoekers gratis wordt
aangeboden.
11253 60

4j

Let wel! DINSDAGMORGEN van 11 tot 2 nnr:

ft

1|

vjehx-aF ej^jtKjlse.
Ook op de Avondvoorstellingen "Wij EJïitréö.

ff

Q

|{Grand Spectacle Matinée.ft
Cireis-fariété.

Directeur: CARL PPLaGING.

Heden

Ia^

9

MAANDAG, DINSDAG,

WOENSDAG:

Kermis-Voorstellinyen.

Optreden

van den populairen Coupletzanger
1-

11254 39

Chrétieniii, tLST
Xeruüslied,
"££?
Koren en Komieke Scènes, ge-

arrangeerd door CHRÉTIENNI.
HEDEN
Sergt. QlfclUQ met
optreden van &&~ ulllimu zijne

[tt"COLUMBIIiH OADETB. |
in

hunne

sensationeele
oefeningen.

Militaire

Troupe DINTJS; 7 JÜLIANS; Miss
ETHARDO; LABAKAN & OMAR;
4 PHÉNIX; The QÜAVERS.
Aanvang 8 uur.
Maandag, Dinsdag. Woensdag,
Entree: /1.25. fi., 85 et., 60 cl., 30 et.
Diploma's en Couponboekjes niet
Plaatsen dagelijks van
geldig.
11—31% ure te bespreken.

—
Rotterdamsche Diergaarde.

Avond-Concert

I

jgj

P. MaNOR,

Amsterdam,
(voorloopig) 14 Roijschsiraat,
Voor Dames Taiileuses en H.H. Winkeliers en Tailleurs zijn voor
a.s. Winterseizoen gratis vollledige collecties verkrijgbaar vau
bovenstaande artikelen.
Afsnijding bij iedore Metermaalt. Gemakkelijke conditiën.
W
AANVRAGEN WORDEN SPOEDIG INGEWACHT.
Directie voor Ne ederland: HERMAN BRILSMA.
gjg
N.B. Aan particulieren wordt niet verkocht.
11269 24

B

Dinsdag 18 Augustus 1896,

Werkplaats: L. Torenstraat. Magazijn: St. Jacobstraat 7.

I

eigengemaakte PAR APLUIES. Over.
trekkenen Repareeren in 20 Minuten.
Wordt op verlangen afgehaald en
bezorgd.
11081 7

van af den Oppert, naast het Galanterie-Magazijn van den
Heer P. VAN REEUWIJK.

MAAT- en REPARATIEWERK spoedig, net en billijk.
Speciale inrichting voor gebrekkige en gevoelige Voeten.

Meent 17. Meent 17.

Is het eenigste adres van solide,

krijgbaar, geldig voor deze trekking: een geheel aandeel kf 2.50
en 3 geheele aandeelen voor fl
(ook tegen toezending van postwissel) bfj A. SANDERS, in Effecten, Hoogstraat 265, Rotterdam.
De uitslag wordt in dit blad vermeld en de prijzen ten] mijnen

van JOHs. «E BEEK,
St. Jacobstraat 7 1,

Het 3e hnis

GEEN GELDEN of GOEDEREN
AF TE GEVEN aan nnjn minderjarigen Zoon MICHAËL FRANKEN.
Alles wat besteld wordt, onder welke
handteekening ook, moet bezorgd
wordenWeste Wagenstraat 43, anders
zal door mij geen betaling geschieden.
11251 11
C. W. FRAKKEN.

kehnisj GHEsvnraw

BREUKBMDEN (in alle maten) f 1.60.

des voormiddagsjlO ure, ten overstaan van den deurwaarder F. H,
SWAM te Rotterdam, van eene

Kermisten,

11229 14

met

DE GRACIEUSL

is verkrijgbaar bij:
J. BRONGERS. Verl. Binnenweg;
Wed. J. HENSING, Scheepstimmer*
manslaan; H. J. ELBERS, Oostvestplein 65; B. VAN GENT, Van der
Takstraat 38; L. DE HAAPF, Hang;
W. HARSVELD, St. Jacobstraat;
J, v. cl. KNAAP, Aert van Nesstraat
:; OORD WIJK, Slaakkade; J. SAN9
DERS, Noordplein 7 en West-Kruiskade, boek Josophstr.; C. SPK.UIJT,
Croosw=gksch6weg 160 en Lange Warande; J. P. UITING, Eeiihoomstr. 7;
J. C. VALK, Kruiskade 42 en Binnenweg 104; E. VRUGTMAN, Witte de
Withstr. en Passage; Th. v. d. WAARDEN, Van Oldenbarnoveltstr. 95; J,
VUIST. Noordsingel 106. Te Schiedam
bij ERKELENS DE ZWART, Hoog*
straat.
11165 28

Oppert 188.

MEESTERKNECHT.

TE HUUR te DORDBECHT, op de
Voostraat, centrum der stad.
Fanco brieven, motto , Winkel-

n

Publieke Verkooping

Scheepsbouw.

op te treden.
Briev. onder lett. K. a/h. Hulpkan.
toor Ellewoudsdijk (Zeel.)
11240 8

Op een Handelskantoor

Een JONGSTE
BEDIENDE
GEVRAAGD.

„WILHELMINA" Zoetermeer,

Assurantiën,
Crediet- co Hypothekenkantoor.

No. 11241, Bureau „Dordrechtsch
Nieuwsblad."
lp_

wordt TERSTOND

JAKJES.

„ -o.B=*
, „ 0.57%.
„ ,0.50.
, „ 0.29.

uit de Roomboterfabriek

COMMISSIONAIR
in Aardapp., Graan, Juin, Ooft, enz.

Een der grootste Noord-Brabantsche Sigarenfabrieken vraagt op
alle plaatsen, flinke, solideactieve
AGENTEN.
11248 8
Fr. brieven, letters S. H. N., a/h
Algemeen Adv.-Bureau van NIJGH
& VAN DITMAR, Rotterdam.

Goes, Middelburg of Vlissingen
r

11270 6

30, Rotterdam.

REIZIERTREIN
voor

lemand, met den Landb. op de

hoogte, wenscht als

11275 7

Dordrecht.

§*

WAARSCHUWING.

Vroedvrouwen.

GEVRAAGD. Zich te vervoegen in
persoon of per brief, Café „Central",

j.

in ruime keuze voorhanden
bij:
14

Noordblaak 49, Rotterdam.
Rijkskweekschool voor

DERDE-WERKMEID

g

Aspergetangen.

F. W. A. SCHARENBERB,

GEVRAAGD.

11242 4
Nieuwehaven No. 28.
In een Café-Restaurant te Dordrecht wordt een

°»

thans ingericht voor BIERSALON,
staande op het Kennisterrein achter
de schutting van de Veemarkt te
Rotterdam.
11262 17
Dagelijks te bezichtigen.

f

gezonde, sterke IEÏD,

DAGMEISJE"

„„

.
.
...
FLANELLEN .
.

NACHTHEMDEN
PANTALONS

den verkoop van een
Enz. Enz.
10801 13
Courant Artikel van algemeen GEZQNOHEIOSMELK.
gebruik.
, De tactsriëiiVFijs Ga Aiseel!
Brieven franco, letters ,ï. C, Nederlandsche KioskenMaatschappij, Binnenrotte 109.
11263 50

Een fatsoenlijk

.
„

voor

25 pCt. provisie*

die zeer goed koken en flink
werken kan. Loon f 100, ’26 waschgeld. Brieven franco, onder' No. 11232,
Bureau van dit Blad.
7

Keizerstraat 18,

beslist goedkoopst adres van *fl>t
soorten MANUFACTUREN en GSMAAKTE GOEDEREN.
DAMES HEMDEN
vanaf f 0.38.

GEVRAAGD,

Prin3 Alexander 7, voorm. Kralingen.

11234 6
eene
September:
GEVRAAGD hall

1

GBOOTE

familie,

ODENWALDER.

P. G., goed kunnende koken en

ken. Adres: J. AMESZ, Boekh. Avenue

Heden ontsliep na korte ongesteldheid, tot mijne diepe droefheid, mijne innig geliefde Kcfctgenoote,

I
I

Een fatsoenlijke Dienstbode,
wer-

m ii lumsso

DE FAAM,

door het Stafmuziekkorps van het
Regiment Rotterd. Schutterij,
Kapelm. de Heer ARTHUR SEIDEL.
Aanvang te nclit uren.
11268 13
Intréegeld voor fliet-stadgenooten ’!.

Nieuwe Schouwburg (Coolsingel 38)
Directie:
SOL. J. KINSBERGEN & Co.

lederen avond : Volksvoorslellingen tegen verminderde prijzen.
ff&~ Groot succes!

DE WIELEUDERS,

groot Blijspel in 4 bedrijven, nieuwe

Coupletten, Duo's, Koren, Quodlibets, éetc.
Prijzen: fl.—, f 0.75, f 0.50, ’0.25.

Plaatsbespreking van 10—3 uur,
dagelijks.
11265 18

Cinématograpliß Werner.

Leyenfle Püotograflëa
UV KLEUREN.
Nieuwste uitvinding op dit gebied,
nog niet in Nederland gezien.
Begeleiding door EDISON's Phonographe.
Lokalen KORTE HOOGSTRAAT
boven Passage.
Voorstelling dagelijks, aanvangende
elk geheel uur, van 12 tot 5 ure namiddags en van 7 tot 11 uro 'savonds.'
11109 19
Entree SO cents.

TIVGLI-SGIÜUWBMG.
Leiding

JOOSTEN en POOLMAN.

HedenMAANDAGAVOND.DINSDAG
18 en WOENSDAG 19 AUG.,
8 uur:

De Operette*
Koningin,
Groot Bliyspel met Zang en Dans iq
4 bedr. of 7 tafr.. met Quodlibets,
Chansonnetten, Duo's, Koren, enz.,
n/b. Duitsch door A. Reijding, Niser
en-Scène van Henri Poolman.
Prijzen: 1.75, 1.35, I.—, 0.75, 0.50.
11255 21

GROOTE SCHOUWBURG.
Directie: LE GRAS en HASPELS.
DINSDAG 18 AUGUSTUS 1896
en volgende dagen:

De Sprookjes van
Moeder de Clans.
Tooverkluchtspel in 8 tafreelen en een
APOTHEOSE, d. ROSIER FAASSEN.'
Ballet onder leiding- van den Directeur
HEINRICH KLEYE, van het

Elite-Ballet-Ensemble „Excelsior. 0
Solo-Danseres:

MARIANNE KUNSCHMANN.

Dans-Orde:
1. De Levende bloemen; 2. Kattenballet; 3. De vrouwen van
Blauwbaard.

11116 26

Aanvang 8 uw.

ROTTERDAMSCH

Deze Courant vcrscbjjnt dagelgks met uitzonderingvan Zon- en Feestdagen.

ABONNEMENT!
Per drie maanden 1 1.25. Franco per post f 1.95. Afzonderlijke nummers 58 et*
Zondagsblad 10.25.
Rureel: voor Abonnementen, Advertentiën en Drukwerk Zuidblaak 16.
Directie en Redactie Zuidblaak 14. Drukker^ Wijnstraat 73. Teleph. 56.'

Dinsdag 18 Augustus 1896.

HET ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD NAAR PARIJS.

Het hotel Moderne.
raampjes gestoken hoofden vroolijke opmerZaterdag, Zondagmorgen.
kingen.
Op den 22sten Juni 1.1. verscheen in het
Welk station is 't hier ?
Nieuwsblad de kennisgeving van het plan
't Station „Cabinet", kijk maar, 't staat
der directie tot het ondernemen van een daar op die deur! antwoordde een grappenexcursie naar de Fransche hoofdstad.
maker.
Dat was Zaterdagavond en reeds MaandagEn op die andere deur staat „Lavabo".
morgen waren er zoovele brieven van liefNou, dan is 't Lavabo!
hebbers in ons bezit, dat het welslagen van de
Aan 't douanestation werd het géén onzer
onderneming verzekerd'kon woi den geacht.
moeielijk gemaakt, hoewel, onder ons gezegd
Toen was er een massa werk te doen.
en gezwegen, menigeen meer sigaren bij zich
Want het moest nu eens iets heel bijzonders had dan de Fransche wet toestaat. Sommigen,
worden.geen pleiziertrein-uitstapje in het wilde eenigszins bevreesd voor gevolgen, hadden hun
weg, maar een goed voorbereide, welverzorgde kousen tot sigarenkokers gedegradeerd.
reis. Misschien éénmaal in hun leven zouden
Ongeveer ecu uur vóór de aankomst in
onze reizigers naar de mooiste stad der wereld Parijs werd het wat stiller in den trein. Meer
gaan, hun indruk moest dan ook diep en volsporadisch steeg uit de coupé's een hartelijke
komen wezen.
lach.
Dan moest hun een begrip worden gegeven
De anecdotenverzanielingenraakten uitgeput.
van de weelde van het Parijsche Jeven ; het
Een enkele maal hoorden we een reiziger
hotel, de diners, dat alles behoorde first class nog wel eens wat beweren, uit het eene vente wezen.
ster tot het andere.
Men mocht de langereis niet doen per nachtSlapen ze bij jou al?
trein, om moe en uitgeput's morgens vroeg in
Nee' ze hebben alleen hunoogentoegedaan!
Parijs aan te komen, maar met den dagtrein.
Nou, hier snorkt er een, dat ze 't in RotOm alles naar deze opvattingen in orde te terdam hooren kunnen.
maken, eischte veel voorbereidenden arbeid.
-Zeg...
Met dankbaarheid constateeren wij hierbij de
Ja ?
jjjverige medewerking van de firma Lissone &
Heb je nog broodjes bij je?
Zoon, die wij gaarne een groot aandeel in het
We zijn juist aan ons laatste bezig.
schitterend slagen van dezen tocht gunnen.
En sigaren?
De meeste moeite gaven de spoorwegmaatO ja zeg, zat. Hier heb je mgn koker.
schappijen. Het reisgezelschap was te groot,
En dan verscheen na enkele seconden een
verklaarden onze Staatsspoorwegen, zoowel als been uit het venster.
de Etat Beige en de Nord. Er zouden te veel
Pas op, breek je koker niet, er staan
waggons voor noodig wezen, de loop vanden boomen langs den weg.
belangrijksten sneltrein zou er door worden
Eindelijk doken uit de duisternis langs de
vertraagd! Het kan niet, verzekerden de direcvensters lichten op, rood en wit gloeiende.
ties en zij deden ons het aanbod het gezelschap Zware schaduwen wrongen in de lichtplekken
met den nachtsneltrein of, nog liever, met den hoog op. Onduidelyk eerst, telkens helder
nachtpleiziertrein van Donderdag 13Augustus wordend, begon daar langs de spoorbaan gete verboeren.
luid te leven.
Maar wij bleven op ons stuk staan. In onze
Daar was Parys.
eerste kennisgeving was de middagtrein geIn bliksemsnelheid stortte de trein langs
noemd en het zou dus ook de middagtrein de huizen en het groote station du Nord
binnen.
wezen.
Een schok en hy' stond. We hadden ons
Zoo waren de directies ten slotte verplicht
doel bereikt.
toe te geven en op den middag van Zaterdag
Waggondeuren vlogen open en het afge8 Augustus stonden vier rijtuigen voor ons schoten stille perrondeel vulde
zich met reizigereserveerd, zeven plaatsen in elke coupé.
De
gers.
Nieuwsbladmannen
kenden
elkaar
Het was dien middag gezellig druk in de
aan 't Oranjerozetje, dat elk hunner op de
restauratiezaal van 't station D. P
Zij sloten zich aanéén tot geledeElk der acht-en-tachtig reizigers had zijn borst droeg.
met
ren
en
den vertegenwoordiger van de
naaste familieleden en zijne beste vrienden
directie en de medegeleiders voorop, marmeegebracht. Vroolijk gonsde het levendig gecheerde de club naar den uitgang.
sprek door de zaal. Men drukte elkaar de hand
Daar stond de heer Lissone Junior met zijn
verklaarde de kennismaking hoogst aangenaam'
twee gidsen en die drie zwaaiden de Nederwenschte elkaar lachend goede reis, het was
het druk genoegen van vroolijke menschen, die landsche driekleur.
Naar links, dames en heeren, naar links,
vol verwachting een mooie reis gaan onderdaar
staan de rijtuigen.
nemen.
Niemand dwaalde in de drukte af, we kwaInmiddels kon men aan een hoektafeltje zijn
men met ons acht-en-tachtigen behouden by'
biljetten in ontvangst komen nemen.
oogenblik
Het
van vertrek naderde en langzaam liep de restauratiezaal leeg en het perron vol.
Op het rechtsche spoor stonden onze wagens
gereed en in minder dan geen tyd hadden
onze reizigers ze bestormd en ingenomen.
Toen werden we op een tweede spoor getrokken, aangehaakt aan den Parijschen trein
De wagen waarmee wjj een rijtoer maakten.
en de reis begon.
Een gejubel op het perron, beantwoord door de groote rijtuigen terecht en we vulden die
een hoera uit den trein was de afscheidsgeheel. De moedigen onder ons zetten zich
groet aan en van de reizigers van het Nieuwsop de impériales.
blad. Dit werd nog eens voor 't Beursstation
Wat was die intocht in Parijs een blijde!
herhaald, want 'ook daar waren vrienden op Nieuwsgierig keken we op het druk gewoel
't perron gekomen....
op de trottoirs en op de middenstraten neer.
Nu begon de lange reis. Tot halftwaalf de3 Rijtuigen, omnibussen en fietsen vlogen voor
avonds zouden we in den trein zitten.
onze verbaasde oogen door elkaar, we vreesWy' Hollanders bezitten een gelukkige eigenden ongelukken, daar zou ons voertuig tegen
schap, wij zijn bij uitstek gezellige menschen. dat rijtuig aanrijden. Geen nood. Rakelings
Zelfs in "een spoorwegcoupé weten we 'tons
schoven we elkaar voorbij.
huiselijk te maken. Proviand in vasten en ook
Zoo zagen we de onbegrijpelijkeavonddrukte
in vloeibaren toestand bergen we in onze vaop den grooten Boulevard Magenta en wat we
liezen, en terwijl we gezellig kletsen, drinken sprookjes geloofd hadden in de verhalen van
we eikaars gezondheid en dineeren of we aan hen, die de reuzenstad vóór ons zien mochten
«ie familietafel zaten.
werd ons waarheid en werkelijkheid.
De Boulevard Magenta verbreedt zich tot het
Daarom hebben de Nieuwsbladreizigers
»ch in den trein geen moment verveeld.
groote.plein, de „Place de laRépublique" waar
het enorme „Hotel Moderne" staat,!ons hotel.
Als de trein ergens stopte, staken slechts weiDaar zetten onze rijtuigen ons neer.
nige hoofden door de vensters.maar 't gelach.de
In 't bureel gaf de chef van 't hotel onder toeWhaterende jool sloeg in golven uit den trein.
zicht
van den heer Lissone elk onzer de kaart
den
lijk
op
Meermalen hoorden we een glazen
Weg in stukken barsten; ondanks het B verbod met het nummer van onze kamer.
Allen hadden we een kamer op de eerste of
en de bedreiging met boete en gevangenisstraf
op de tweede verdieping.
wierpen onze reizigers de stoffelijke overDe opgang en de vestibule van het Hotel
schotten van menig zoeten dronk uit de vensters. Was het niet vader Cats, die gezegd heeft: Moderne zijn prachtig. De wanden en de trap"gooi weg wat v hindert!"
pen zijn van wit marmer, kostbare draperieën
In Brussel moesten we overstappen en dat versieren de entrees tot de verschilleudeLeneWas in zooverre onaangenaam, dat we er niet
densalons. En een warm lichtgekleurd licht
op gerekend hadden en dat het in groote haast uit dozijnen electrische gloeilampjes stroomt
moest geschieden. Nu moesten wij,! die 't ons in overvloed op alles neer.
nl zoo gezellig hadden gemaakt, in den koelen
Het is een eersterangshotel van een wereldavond zoo gauw we konden een plaatsje in stad, er zyn zeshonderd kamers, alle weelderig ingericht, groote conversatiezalen, bilonze gereserveerde wagens opzoeken.
Eindelijk zaten we allen weer en nu tot Parijs. jartzalen, eetzalen enz.
De gezelligheid,even verstoord, keerde terug.
In deze uitgestrektheid verdwenen de Holal heel spoedig.
re*
uit
landers
algemeen.
werd
meer
Hoofden,
ÜJ? gestoken, riepen tot andere uit
Munn/es
En nu gingen we dadelijk slapen, moe van
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do reis en met het vooruitzicht op een drukken dag, morgen!
Wel neen, geen idéé. Of we 't met elkaar
afgesproken hadden, en dat was toch werkelijk niet het geval, stonden we een half uur
later, half één des nachts, weder in de vestibule.
We wilden nog niet naar bed.
Aan 't hotel grenst een gezellig café, 't
café Americain, waar 't bi«r en de wijn goed
zijn. We zetten er ons neer in groepen rond
de tafeltjes en we genoten er meer in byzonderheden dan van de impériales derrytuigen.
de charmante levendigheid van denParijscheu
avond.
Weinigen konden zich eindelijk aan dit
vreemde onttrekken en om twee uur slapen
gaan. De meesten bleven nog langer zitten,
geboeid door deze een droom gelijkende heerlijkheid van leven.
Op den Zondagmorgen waren we toch allen
om half acht in de ontbijtzaal bij elkaar.
Het Fransche ontbijt is zeer eenvoudig, pain
de luxe met kolfie en chocolade, zonder meer.
Hollandsche magen beginnen den dag liever
wat royaler, daarom hadden de voorbereiders
van de reis zorg gedragen dat er eieren waren
om let zeer simpele van het Fransche ontbijt
behoorlijk aan te vullen.
De meeste reizigers hadden niet te best
geslapen, de eerste emoüe van deze reuzenstad was te sterk geweest om een dadelijke
rust te kunnen toestaan. Maar allen gevoelden
zich krachtig genoeg voor de komende vermoeienissen.
En die zouden vele zijn.
Even na hall negen reden vóór het Hotel
moderne vier groote rytuigen, waarmee wij
den orienteeringstoer door Parijs zoudenmaken.
Deze rijtuigen zyn niet zoo lomp als onze
Hollandsche Janpleziers, ze zy n eleganter en
gemakkelijker ingericht en aardig beschilderd
en bekleed. De koetsiers dragen de liverei en
den hoed van den postillon.
Viji of zes paarden trekken het zware rytuig voort.
Onze 88 reizigers vonden in de vier breacks
gemakkelijk en ruim plaats, een paar bevoordeelden kondi.ii op den bok zitten. Elk rijtuig
had een gids.
En als allen zich hadden neergezet, gaf de
heer Lissone het teeken en een rytoer door
de reuzenstad ving aan, dien wy wel nimmer
zullen vergeten.
Deze eerste Zondag was een dag van groote
afwisseling, van pracht: we zagen al wat Parijs
maakt tot de mooiste stad ter wereld, we
bewonderden byna al wat natuur en kunst
daar hebben opgestapeld.
Onze eerste bewondering was voor de koetsiers. Dat zyn kranige kerels. Met een zekerheid en een gemakkelijkheid, die zelfs een
circuseigenaar verrukken zou, sturen zij hun
vijf ot zes paarden door de grootste drukte
van voetgangers, rijwielen en rntuigen heen.
Alleen een voetrem, waarvan zg een zeer spaarzaam gebruik maken en dan nog meestal alleen
bij hellingen, geeft hun de macht over het
groote voertuig, maar geen oogenblik toonen
zij eenige vrees of eenige weifeling. Zeker van
hun zaak ende paarden volkomen iv hun hand,
gaan zij door rijen van vijf, zes omnibussen,
in vliegenden draf over de straten rijdend,heen.
De koetsier van het eerste rijtuig, naast
wien schrijver dezes plaats had genomen, was
een ontzettend aardige man, een echte
Parijzenaar, levendig, welbespraakt, zeer ontwikkeld en dweper met zijn stad.
Hij vertelde aardig van de verschillende
monumenten en gebouwen, wees ons alles
aan, antwoordde ons op alle onze vragen en
had toch nog gelegenheid zyn paarden goed
in 't oog te houden en te lachen om de dwaasheden, die hij onderweg plegen zag.
Voor onze sigaren was hij één en al dankbaarheid. De sigaren zijn zeer duur in Parijs en
men kan een Parijzenaar niet meer verplichten
dan met een goede Hollandsche sigaar. Hy
bewaart die voor na 't diner en dan mogen al
zijne huisgenooten om hem komen zitten om
mee te genieten van de geur der blauwe tabakswolkjes.
Onzen koetsier dacht het een heiligschennis,
dat wij sigaren in den wind rookten en slechts
met moeite was bij over te halen er een op
te steken.
De goedhartige medereizigers waren allen
gul voor de koetsiers en de brave kerels zagen
zich weldra elk in het bezit van een twintigtal
sigaren, die zy zorgvuldig iv hun borstzak
bergden....
Wij reden langs den Boulevard Magenta en
dan reclits-af langs de rue Faubourg St. Martin
naar het Park des Buttes Chaumont. Deze
slichting van Napoleon 111 ligt hoog langs

rotswerken. Daarom stapten wij hier af en
beklominen,onder leiding van den beei Lissone,
den mooien tuin. Beneden ons lag een groot
deel Parijs onder de nevelen van den morgen
met de Seine in het midden, kronkelend als
zilver tussehen het grauw van de huizen weg,
schitterend in het dampige verschiet.
Dan keerden we tot onze rijtuigen terngen
reden door de morsige straten van de wijk Menilmontant en langs de buitenboulevards Bel.
leville en Menilmontant naar het kerkhof
Póre la Chaise.
Ook hier stapten wy af en op dezen machtigen doodenakker toefden wij meer dan een
half uur.

FINANCIEELE KRONIEK

De afgeloopen week bracht eindelijk een
krachtige en gewenschte verandering op de
Effectenmarkt en wel voornamelijk door den
ommekeer derAmerikaansche spoorwegmarkt
Hoewel moeielijk beweerd kan worden dat die
plotseling gunstige wending was te voorzien,
kwam toch wel langzamerhand de overtuiging
tot rijpheid, dat de algemeene toestand van
verlamming en neerslachtigheid, zooals zij in
de laatste weken allerwegen was ingetreden,
toch niet lang meer had kunnen aanhouden.
De daling had zulk een omvang aangenomen
en de angst werd langzamerhand zoo bespottelijk, dat het publiek eindelijk wel de oogen
moest opengaan en tot de ontdekking komen
dat het zich toch wel wat al te veel door
blinde vrees had laten medesleepen en tot
dwaasheden verleiden. Want belachelijk en
dwaas was het ten slotte, te zien hoe de aanbieding van één enkel stuk voldoende was om
eene daüng vim meerdere percenten te doen
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ontstaan, zelfs onder de betere soorten. Doch
er was ook niet de minste vraag te bespeuren,
daarentegen van alle kanten aanbod, zoodat
een kooper gelegenheid te over had om abnormaal lage prijzen te bedingen, hetgeen niet
scheen te verhinderen om het aanbod blindelings te dotn aanhouden. Tea slotte moest dan
toch wel het besef boven komen, dat een dergelijke toestand wat al te dwaas was en de
daling nu toch langzamerhand wul een greös*
en zoo is het ook
punt zou moeten bereiken
gekomen. Merkwaardig genoeg scheen dit denkbeeld niet alleen op de Amsterdamsche, doch
ook op de Londensche en New-Yorksche beurs
te heerschen, de wacht was alleen op een eerste
aanleiding.
De markt eenmaal „om" zijnde, bleek ook
hoe weinig ernstig de oorzaken der crisis werden beschouwd, want plotseling was de vrees
verdwenen en werd nu weer met graagte opgenomen, hetgeen een paar dagen geleden in
angst verkocht was. Doch niettegenstaande ue
gunstige wending, is en blijft het karakter der
markt toch oppervlakkig en wankelbaar en zal
zij voorloopig nog niet bij iedere kleine wijziging
de voorliefde of de terughouding van een zenuwachtig publiek blijven ondervinden. Eenigszins gemotiveerd was de verbetering wel, doch
men dient er op voorbereid te zijn, dat de
Amerikaansche spoorwegmarkt nog menige
verrassing, aangename en onaangename, verborgen houdt eu dat nog weleens angstige
oogenblikken zullen kunnen worden doorleefd,
vóór de uitslag der presidentsverkiezing aan de
onzekerheid een einde maakt.
Intusschen beginnen de verschillende berichten er wel op te wijzen dat de kans voor den
goud-president (zooals Mac Kinley genoemd
wordt) beter gaat staan, en dit wel tengevolge
der crisis zelve.
Dit goede heelt zij in ieder geval teweeggebracht, dat de aandacht van het Amerikaansche
volk scherper gevestigd wordt op den verwoestenden invloed welke nu reeds ten opzichte der
Amerikaansche waarden in het algemeen, te
bespeuren valt en nog slechts eene vingerwijzing is voor de beweging welke zou ontstaan,
wanneer eenmaal de zitverdollar aan het woord
mocht komen.
Een verblijdend teeken is het dan ook dat
de redevoering van Bryan, van te voren voor
New-York aangekondigd en waarin hij een
krachtige verklaring zou afleggen, fiasco heeft
gemaakt.
Al is nu de eerste schrik door de jongste
malaise ontstaan, veel getemperd, toch is de
lucht nog niet zuiver en het bloed nog niet
rustig, en daarom is het wellicht niet zonder
nut een blik te werpen op de perioden welke
een een veranderde rauntpolitiek zoude te
doorloopen hebben, alvorens de invloed daarvan merkbaar zou worden. In de laatste dagen
is meermalen het vermoeden uitgesproken, dat
het gevaar, dat de zilverpartij aan het. roer
zou komen, niet zoo bijzonder groot werd geacht, hetgeen afteleiden viel uit de weinig
geamineerde houding der ziiverpartij. Bij de
eroote agitatie der zilvermannen, zou toch
allereerst eene stijging der pryzen verwacht
moge zyn, indien de aanhangers dier partij
werkelijk zeker genoeg waren om speculatieve
aankoopen in dit metaal te ondernemen. Uit
het wegblijven eener prijsverhooging werd nu
afgeleid, dat de kansen voor de zilverpartij
toch niet zoo gunstig stonden. De hoegrootheid dezer kansen voor het oogenblik nu buiten
beschouwing gelaten, wordt dit argument toch
van weinig waarde geacht en wel op grond
dat het verloop der verkiezingen in Amerika
onmogelijk een spoedige prijsverhooging van
het zilver zou kunnen te voorschijn roepen, zelfs
in het geval dat de „zilver"-candidaat tot President worden gekozen. In den aanvang van November wordt door het volk de electoren gekozen, welke uitspraak omtrent de presidentskeuze hebben te doen. Deze electoren krijgen
van hun kiezers natuurlijk een bepaald mandaat en dienovereenkomstig kan reeds in het
begin van November met zekerheid hetresultaat der verkiezing worden opgemaakt. Behalve
deze verkiezing moet ook een nieuwe verkiezing plaats hebben voor een deel der leden
van het Huis van Afgevaardigden en der Senatoren.
Al deze nieuwe regeeringspersonen, ook de
nieuwe president, aanvaarden hun ambt eerst
vier maanden later. Tot zoolang blijft president Cleveland in functie. Wanneer nu in
Maart 1897 de regeeringsverwisseling plaats
heeft, is de zitting van het congres reeds geëindigd en komt dit lichaam eerst in December 1897 weer bijeen, en eerst dan kan beslist
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worden welke muntpolitiek door Amerika zal
worden gehandhaafd. Desnoods zou de nieuwe
president gebruik kunnen maken van zijn bevoegdheid om een buitengewone zitting van
het congres uit te schrijven, doch deze zou

niet vroeger dan in den zomoi van 1897 kunnen plaats hebben. Vóór dien tijd zou dus
geen behandeling der munthervorming kunnen
plaats hebben en nu, met het oog op de groote
onzekerheid der verkiezingen en de rente
verslindende speculatie der zilverbaren,
om nu reeds speculatieve aankoopen
van dit metaal uittevoeren en dus zoowel de
kansen eener nederlaag, als eene langdurige
renteverspiiling te wagen, daarvoor zijn de
Amerikaansche speculanten toch nog niet te
vinden en daarom acht men ook het tijdstip tot
het opkoopen van zilver nog veel te vroeg.
Hierdoor zou dus verklaard worden waarom
bet zilver niet stijgende is, zonder daarmede te
willen zeggen, dat de kansen der zilverpartij
aan belangrijkheid hebbenverloren of gewonnen.
Intusschen hebben in deze afgeloopen week
belangrijke aankoopen in Amerikaansche
fondsen plaats gehad en toonde vooral Donderdag de Amsterdamnche beurs een merkwaardige stijfhoofdigheid,voor zooverre zij zich
in het geheel niet stoorde aan de minder gunstige koersen van New Vork. Ook de Londensche en Duitsche speculatie begint met een
weinig meer moed op te treden en gaf aan de
algemeene houding iets meer veerkracht.
In het begin der week vonden evenwel in
enkele soorten nog zeer belangrijke, gefor
ceerde opruimingen plaats, voor rekening
van een in gebreke gebleven firma.
Voornamely'k werd dit gevoeld bij de O regon Short Col 1. Trust Bonds, waarvan
niet minder dan 110,000 dollars ter markt werd
gebracht. Doch ook in Western N.-V o r k
Pennsylvanie, en Atlantics hadden
uit dezelfde bron belangrijke aanbiedingen

—

plaats, waardoor voor dezewaarden natuurlijk

eene zeer ongunstige markt moest ontstaan
M i s s o u r i waarden hadden een vrij onrustig
verloop, waarschijnlijk in verband met het
voorloopig bekend worden van het jaarresultaat, I oewel dit tocii niel zoo onbevredigend
lijst. De ontvangs'en zijn ruim voldoende om
op de le ca 2e hypolhcek-obligatiën de rente
te betalen, waarna nog een bevredigend surplus wordt gevonden. Wellicht is de wankelende koers terug te brengen tot den minder
gunstigen katoenoogst, welke men vreest dat op
de inkomsten der maatschappij van invloed zal
zijn. Door de Ca nadi an Pacific is op de
gewone aandeelen een halfjaars dividend vau 1 pCt. aangekondigd, hetgeen zeer
ongelijke beoordeeliiiged beeft uitgelokt.Wordt
aan den eenen kant dit dividend gering geacht
en geeft het dus teleurstelling, aan den anderen kant wordt de handeling der directie gebillijkt, wanneer zij verklaart met het oog op
den onzeketen handelstoesland in Amerika, tot
voorzichtigheid aangemaand te worden en een
zuinige politiek te handhaven. De ontvangsten
der maatschappij blijven zich zeer bevredigend
ontwikkelen en geven voor de eerste week van
Augustus weer eene vermeerdering van 59,000
dollars.
De teruggang der Mexicaansche fondsen moet voor het grootste gedeelte gesteld
worden op rekening van geforceerde opruimingen ten behoeve van het reeds hierboven vermelde in gebreke gebleven commissiehuis.
.Nadat de likwidatiën daarin hadden opgehouden, konden de koersen weer een belangrijk
herstel ondergaan.
De Europeesche markt bleef over het
algemeen in bevredigende stemming, doch de
Parijsche beurs was minder goed gedisponeerd,
voornamelijk onder den invloed van de hoogst
ernstige toestanden in Turk ij e. R ussische fondsen bleven echter voor die plaats
gezocht, onder den invloed der nu reeds ontslaande opwinding, in verband met het aanstaande czarenbezoek te Parijs.
DeKolonialeafdeelingliet weer veel
te wenschen over; in het algemeen zijn slechts
gevoelige afbrokkelingen te vermelden. Petroleumwaarden zijn daarentegen in
beter conditie, in verbaud met de gunstige
vooruitzichten vau den handel, o. ra. door de
voorgenomen verhooging der invoerrechten op
petroleum in Hongarye.
In) de aandeelen Nederlandsen ZuidAfrik. Spoor had in den laatsten tijd eene
opmerkelijke teruggang plaats, hetgeen werd
veroorzaakt door eene gelijke koersbeweging
op de Berlijnsche beurs. Aanleiding daartoe
gaf het gerucht volgens hetwelk de Volksraad
een besluit zou hebben genomen tot overname
der lijnen door den Staat, op voor de aandeelhouders ongunstiger voorwaarden. Men weet
daaromtrent te vermelden dat de overname
zou geschieden op een basis der laatste drie
afgesloten boekjaren, tervvyl algemeen werd
ondersteld dat daarvoor ten grondslag zouden
worden genomen de resultaten der laatste
twee afgesloten boekjaren en het loopende,
hetgeen een belangrijk hooger doorsiiee-cijfer
zou geven dan volgens de eerste berekening.
Nadat men echter de overtuiging had gekregen.
dat ten opzichte eener overname niets bekend was, ook niet in Holland, herstelde zich
de Berlijnsche markt en daarmede ook de
stemming op onze beurs.

Stadsnieuws.
Brand Boompjes.
Zondag in den vroegen morgen, terwijl een
deel van Rotterdam's burgerij nog op het kennisterrein aan 't feestvieren was, eu een ander
deel van de kermis-vermoeienissen lag uit te
rusten, werd aan de woning van den heer D. W.
Van Doodewaard, scheepsbevrachter en koffiehuishouder, Boompjes 51, aangebeld, liet
wareu zijn beide dienstboden, die, oveieenkomstig de haar gegeven order, om 4 uur thuis
kwamen. De heer Van Doodewaard deed haar
open, en ging daarop naar buiten om een luchtjt
te scheppen, toen hij eensklaps uit pand
55 rook te voorschijn zag komen. On
middellijk ging hij er heen, en ontwaarde hij, door het ijzeren loofwerk van
de deur ecu trap ziende, in het midden waarvan zich een glasruit bevond, dat achter die
ruit, alles in lichterlaaie stond. Brand! te
roepen, de deur in te trappen, de politie van
het wachthuis aan de overzijde te waarschuwen, en in zijn woning een ladder te halen,
was voor den heer Van Doodewaard het werk
van een oogenblik. En even snel was hij weer

terug, en had hij de ladder tegen het bedreig-

de perceel geplaatst, een raam verbrijzeld,
en den heer R. Kuijpers, koffiehuishouder en
scheepsbevrachter, die daar woonde, alsmede
diens dienstbode en een kostganger, den heer
Wilhelm Biesemann, gewekt, en langs de ladder
in veiligheid gebracht. De vrouw van den heer
Kuijpers bevond zich met haar beide kinderen
toevallig te 's Hertogenbosch. Alle drie, zoowel
de heer Kuijpers als zijn dienstbode en zijn
kostganger, lagen in een diepen slaap, onbewust van het gevaar dat hen dreigde, en dat
werkelijk niet gering was, daar het bed van
den heer Kuijpers reeds in brand stond, terwijl de heer Biesemann ons mededeelde, dat hij,
ontwakend, zich aan alle zijden door de vlammen omringd zag. Waren dus de dienstboden
van den heer Van Doodewaard later thuis
gekomen, dan haar gezegd was, het gevaar zou
zeer waarschijnlijk niet ontdekt zyn, vóór
het te laat was, en het lot der drie geredden ware waarschijnlijk geen ander
geweest dan dat zij, door de vlammen verrast,
op hun bed waren omgekomen. Maar de heer
Van Doodewaard wist, dat er nog meer menschenlevens in gevaar verkeerden op Ue bovenverdiepingen, en geholpen door 4 man, slaagde
bij er in een tweede deur in te trappen, en
door rook en vlammen heen, langs een
reeds brandende trap werden drie kindegered, waarmede alle menschenren
levens in veiligheid waren. De kinderen waren
door hun
naar men ons mededeelde
ouders, die zich niet thuis bevonden, achtergelaten, en werden in het politie-wachthuis
aan de overzijde ondergebracht, waar zy later
door hun vader en moeder in ontvangst werden genomen.
Intusschen woedden de vlammen voort, met
al vernielende kracht, en was de politie aan
bet alarmeeren gegaan, met het gevolg dat i
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minuten voor halfvijf de brandweer verscheen.

Het eerst was ter plaatse de reddingsbrigade, gevolgd door spuiten 6, 4 en 3, die
echter water gaven in de volgorde 6, 3en 4.
Van alle kanten kwamen nu de spuiten aangerold, en werden nog in werking gesteld de
spuiten 1, 7, 20, 5 en 8. Ook de spuiten 2en
19 waren ter plaatse. Voorts 2 rijdende stoomspuiten en 3 dryvende stoomspuiten, van welke
laatste er een aan de zijde van de Scheepma.kershaven in werking werd gesteld, terwijl de
overige aan de zijde van de Boompjes haar
watermassa's in het brandende pand wierpen.
Het water stroomde door het 4 verdiepingen
hooge gebouw, doch de brandweer was niet
by machte te voorkomen, dat het van onder
tot boven uitbrandde, en de vlammen oversloegen op de achter het pand van den heer
Kuijpers gelegen vlaspakhuizeu van den heer A.
Den Hoed, waar de grootste hoeveelheid
vlas, die zich in Rotterdam bevond, geborgen
was. Maar niet alleen daar dreigde nu gevaar,
maar ook aan de andere zijde van het pand
aan den kant der Boompjes, met name
voor pand 54. Ook daar vertoonden zich de
vlammen; «r werden slangen doorheen ge-

om iets mede te nemen. Nagenoeg zonder

kleederen aan,stonden de geredden op straat, en

moest hier en daar voor hen een stuk kleeding
worden geleend. Op de vlaszolders be vod den
zich, naar men ons mededeelde, ruim 20.000
steen vlas, terwijl in het ondergedeelte van
het pand vaten machine-olie en vaten darmen
lagen toebehoorende aan de firma J. H. Claus
& Co., en daarnaast vaten margarine zich bevonden. Deze vaten hebben echter geen schade
van beteekenis bekomen. De geheele schade
wordt begroot op f120.000. De conciërge van
pand 54, de heer Schröder is slechts voor
f 1500 verzekerd bij de Feuer Versicherung
Gesellschaft „Rheinland" alhier. Het pand zelfj
toebehoorende aan den heer De Haas, bij
de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij.
Een spuitgast op een ladder aan den kant
der Boompjes werkzaam had het ongeluk, dat
eensklaps het boyengedeelte van zijn ladder
brak en hij dit op het hoofd kreeg, waardoor
hij zoo gewond werd, dat dr. Van Staveren bern
in den politiepost moest verbinden. De heer
Van Doodewaard deelde ons mede, dat een der
stoomspuiten wel drie kwartier op de Boompjes, vóór het brandende pand stond, terwijl het
gevaar met ieder oogenblik vermeerderde,
zonder dat deze spuit water gaf. Het bleek
dat de stoomspuit geen kolen had, zoodat hij
den manschappen den raad gaf„het ding maar
in de Maas te gooien". Als een bewijs, dat
het gevaar ook voor de nog verder liggende
panden niet gering te schatten was, kan dienen,
dat bij den heer Van Doodewaard in pand 51,
achter, ruiteu sprongen. De burgemeester, de
hoofdcommissaris van politie, de havenmeester
en andere autoriteiten waren op het terrein
aanwezig, waar de orde door de politie gehandhaafd werd. Heel veel toeschouwers waren
er evenwel niet. Het was juist een 15-tal jaren
geleden, dat eveneens op een. Zaterdagnacht
van kermis in de Boompjes brand ontstond,
en wel ten huize van een bakker, waarbij drie
menschen, onder wie die bakker, om het leven
kwamen. Gelukkig
al is de materieele schade
groot
zijn bij dezenbrand, dank zij den heer
Van Doodewaard, en dank ook der reddingsbrigade geen menschenlevens te betreuren.
Nader vermelden wij dat, wat de assurantie
betreft,de volgende firma's bij den brand betrokken zijn, t.w.: J. F. Westerberg, W. P. v. d. Held,
Brouwer, Bicker Caarten en Obreen, Stams en
Van Batenburg, Ledeboer en Schalkwijk voor
de door hen vertegenwoordigde maatschappijen,
als:Lloyd Beige f 14,000;Aachen—Leipzig f 3,000;
de Zutphensche f 12,000; London Assurance
f 22,000; Paiatine f 10,000; Algemeene Brand AssurantieMaatschappij f7,ooo,totaal f6Booo,zijnde
het bedrag waarvoor de vlasvoorraad was verzekerd. Verder is het pakhuis verzekerd voor
f24000 bij de firma Van Marie en De Wolf en
het jpand no. 55 aan de Boompjes voor f 8000 bij
de heeren Bicker Caarten en Obreen.
Dat behalve de driekinderen bovengenoemd
uit de bovenverdieping van pand 55 nog een
ot-de juffrouw, de grootmoeder, zou gered zijn,
bleek ons bij nadere informatie onjuist. Zij was
reeds eenigen tijd geleden naar een gesticht
gezonden uithoofde van den toestand harer
gezondheid. De drie kinderen bevonden zich
alleen thuis, en bij hun redding onderscheidde
zich door zijn manmoedig gedrag vooral de heer
Jan Bijl, wonende Draaisteeg en als gast aan
spuit 6 verbonden.
Vergezeld van een agent, die zich eveneens
kordaat gedroeg, snelde hij de vlammen in,
met ware doodsverachting. Hij redde tweekinderen en de agent een, en had terwijl hij met
het tweede kind, in een deken gewikkeld, de
trap afliep, het ongeluk te vallen, en zich
ernstig te bezeeren. ïoch alle pijn vergetend
en slechts denkend aan de taak die hij op zich
genomen had, en die hij volbrengen wilde,
snelde hij voort en hij zag zijn pogingen met
den gewenschlen uitslag bekroond. Hulde aan
mannen als Van Doodewaard en Byl.
Het aantal buitenverblijvenalhier wordt met elk jaar minder; thans wordt
ook weder de buitenplaats „Bethlehem" publiek verkocht.
De binnenloods tevens loods
naar zee, alhier, J. Van Eijk, wordt 1 October
wegens meer dan sü-jarigen ouderdom op ptnsioen gesteld.
Het Hoofd van het Plaatselijk
bestuur brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat doorden directeur der directe belastingen enz. op den 13 Augustus 1896 is invorder
baar verklaard:
Een kohier voor de belasting op het perso*
neel dienst 189G/97, behoorende tot de derde
afdeeling dezer gemeente;
Dit kohier is ter invordering gesteld in handen van den betrokken ontvanger, en ieder
daarop voorkomende is verplicht zijnen aanslag
op den bij de wet bepaalden voet te voldoen,
terwijl heden de termijn van drie maanden ingaat, binnen welken de reclames behooren te
worden ingediend,
Voorts worden de belanghebbenden opmerkzaam gemaakt op hunne verplichting, om bij
hunne bezwaarschriften over te leggen een
duplicaat van hun aanslagbiljet, tegen betaling
van 5 cents bij den betrokken ontvanger verkrijgbaar.
Bl ijkens de op 30 Juni 1.1. a f g e s 1 oten rekening der gemeente over het tijdvak
van 28 Februari tot 31 December 1895 bedraagt
het batig saldo t 330,201.46y2 Als naar gewoonte zal een gedeelte daarvan moeten worden afgezonderd en overgebracht op den loopenden dienst tot dekking van voor dat jaar
genoteerde uitgaven, waarvoor noodig is een
som van f 181,190.93. Wordt verder tot versterking van den post voor onvoorziene uitgaven, zooals de commissie voor de financiën
raadzaam oordeelt, over een bedrag van f 15,000
ten behoeve van den loopenden dienst beschikt, dan zou er derhalve van de f 330,201.461/g
een som van f 134,001.531/2 overblijven
om als eerste post van ontvangst op de
begrooting voor 1897 te worden gebracht of
f 72239,44 meer dan in het vorige jaar. Te
voorzien blijft echter nog in de aanwijzing van
de f 59000, die door den Raad voor den wederopbouw van denkaaknuur bij het Poortgebouw
zijn toegestaan, ouder voorbehoud van nadere
beslissing hoe die som zou worden gevonden.
De commissie voor de financiën stelt voor, die
som in haar geheel op den loopenden dienst
te brengen en derhalve ook die f 59000 nog van
het batig saldo af te nemen, waardoor als eerste
post voor 1897 overblijft f 75004,531/2 of toch
nog f 13239,44 meer dan in het vorige jaar.
Burg. en Weth. stellen den Raad voor over het
batig saldo te beschikken als door de commissie voor de financiën is aangegeven.
De burgemeester van Rotterdam
roept de leden van den Gemeenteraad op tot
het houden eener vergadering, op Donderdag
den 20 Augustus 1896, des namiddags ten iy3
ure, ter behandelingvan de hieronder vermelde
onderwerpen:
Agenda:
, Notulen van de vorige vergadering.
Mededeeling van ingekomen stukken.
Benoeming van vyftlen leden in de Gezondheidscommissie, van wie twee uit den Raad.
Idem van een lid in de commissie van toezicht op de Vormscholen.
Idem van onderwijzend personeel.
Het voorstel tot continuatie van onderwijzend personeel aan de 2e afdeeling derVorm-
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legd,en enorme waterstralen op het dak gericht,
dat weldra eveneens een prooi der vlammen
was geworden, terwijl men al maar door bleef
spuiten, om nog te redden van dit gebouw water
van te redden was. Het gevolg was, dat hier
zolders en vlieringen uitbrandden, en dat
voor het overige het pand van onder tot boven
droop, en een ontzettende waterschade werd
aangericht in de daar gevestigde kantoren der
firma's J. B. Ortt, Holland American Cotton
Oil Company, in de kamers van den heer Schrö*
der, conciërge, en die der heeren J. Van Maanen, journalist, en Heycrmans en De Haas,
studenten aan de universiteit te Amsterdam,
welke drie heeren daar op kamers woonden.
Men redde in allerijl wat te redden was,
maar dit verhinderde niet, dat vooral groote
stukken, als kantoormeubelen, sofa's, kasten,
bedden enz., vnl. door het water, dat de trappen
afstroomde, groote schade leden. Intusschen
was de brand geheel en al overgeslagen op
de vlaspakhuizen van den heer Den Hoed, en
had de brandweer hare aandacht aan dat gedeelte van het gebouwen-complex te wijden.
Geweldige watermassa's werden onophoudelijk
op het brandende vlas geworpen, maar steeds
vonden de vlammen nieuw voedsel, zoodat
hoe de brandweermannen zich ook inspanden,
hoe ook het water stroomen bleef
de twee
zolders, loopende tot de Scheepmakershaven,
geheel uitbrandden. De leiding van het blusschingswerk aanvankelijk bij den heer W. F.
Wels, braru s;iuitmeester van spuit 6,berustend,
ging van dezen over op den heer H. J.
De Richemont, brandmeester van spuit
7, en werd later overgenomen door den heer
J. Milders, hoofdman.
Tegen half tien 's morgens was eerst het
blusschingswerk afgeloopen, hoewel den geheelen Zondag nog werklieden in het verbrande
vlas aan het werk waren, om dat nu hier dan
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daar weder zich rook vertoonen bleef, ofnog
vlas bleek te smeulen. Den geheelen dag bleef
toen met slangen op de waterleiding aan den
arbeid en kwamen de wandelaars naar de
Boompjes, om de aangerichte verwoesting van
nabij gade te slaan.
Voor de veiligheid der omliggende gebouwen
droeg men eengroote hoeveelheid vlas naar bui»
ten, dat op den wal derBoompjes werd opgestane ld.Dat de schade zeer aanzienlijk is.beboeft na
net bovenmedegedeelde, nauwelijks vermeld.
Het grootste gedeelte was geassureerd. Naar
wij vernemen was het vlas aan deRotterdamsche beurs verzekerd voor f42.000. De kantoren van den beer Leo Andriessen Rotterdam/
Amsterdam en Van den Bergh's Margarine
Limited, behalve de reeds genoemde mede in
pand 54 aan de Boompjes gevestigd, hebben
betrekkelijk weinig geleden. Dit geheele
pand behoort aan den heer De Haas,
Amstel 150 Amsterdam, die telegrafisch van
het gebeurde op de hoogte werd gesteld, en
m den loop van den dag ter plaatse verscheen,
evenals de daar kantoorhoudende firma's, die
eveneens met bekwamen spoed gewaarschuwd
werden. De heer John Ohlenschlager, bewonende de bovenverdiepingen van pand 55,
waar de brand ontstond, was niet geassureerd,
terwijl de heer Kuypers, wel geassureerd is,
doch niet zoo hoog, of hij lijdt een aanmerkelijke schade, te meer daar hem den vorigen avond
nog f6OO was uitbetaald, waarvan geen cent
terechtgekomen is, daar er geen tijd was
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school tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen.
Het voorstel tot het opmaken eener voordracht voor de benoeming van drie leden in
het College van zetters voor 's Rijks directe
belastingen (Grondbelasting en personeele belasting).
Het voorstel tot het toekennen van pensioen
aan den arbeider bij de gasfabrieken M. De
Vries.
De rekening der Gemeente, dienst 1595.
Het voorstel tot beschikking over een gedeelte van het batig slot van den dienst 1895.
Het voorstel tot vaststelling van het formeele besluit tot vestiging van drie scholen
voor lager onderwijs op het terrein „Vrede"
aan den Goudschenrijweg.
Het voorstel tot verkoop van een strook
grond aan de Oranjeboomstraat aan A. Heyboer.
Het voorstel tot verkoop van een perceel
grond tussehen de Oranjeboomstraat en de
Persoonsstraat aanG. Van Vliet en D. Oosthoek.
Het voorstel tot aankoop van een perceel
grond aan den Nieuwen Binnenweg, bij hetLage
Erf, van M. M. Lourens Jr.
Hetvoorstel tot aankoop van gedeelten grond
aan en nabij 'sGravendijkwal van L. J. C. J.
Van Ravesteyn en de Tweede Maatschappij
voor Grondbezit.
Het voorstel tot in gebruikgeving van een
perceel grond aan de Linker Rottekade, bij de
begraafplaats, aan Pakhuismeesteren, voor opslagplaats van petroleum, enz., ter vervanging
van die op het Noordplein.
Het voorstel tot verhuring van een gedeelte
terrein aan de Rijnhaven Nz.,: a. aan de firma's
Phs. Van Ommeren en P. A. Van Es & Co.;
b. aan de firma Wm. H. Muller & Co.
Het voorstel gelden toe te staan voor het aanbrengen van gasgloeilichf in het Ziekenhuis.
Het preadvies op het adres van M. Snelleman
c.s. betreffende de jaarweddenvan de onderwijzers in de voormalige gemeentenKralingen en
Charlois.
Het praeadviesop het adres van hetKleermakersgilde „St. Laurentius", om het vervaardigen van de kleeding voor politie, schutterij,
enz. in eigen beheer te nemen.
De ontwerp-verordening op het beheer van
het openbaar slachthuis.
Het voorstel tot wijziging van deregeling der
jaarwedden van de leeraren aan het Erasmiaansch Gymnasium.
Staatscourant no. 191 bevat een
uittreksel van de verslagen der Commissiën van
Toezicht over den doortocht en het vervoer van
landverhuizers te Amsterdam en Rotterdam,
over de werkzaamheden in 1895 uitgebracht.
WTat Rotterdam betreft ontleenen wij aan
de St. C t. het volgende :
Tegenover den enormen achteruitgang van
het getal van hier in 1894 vertrokken landverhuizers tegenover dat van 1893 kan ditmaal op eene niet onbeduidende vermeerdering gewezen worden, die zich voornamelijk in
de laatste maanden van dit verslagjaar voordeed, terwijl de voorloopige uitkomsten van
het jaar 1896 eveneens een aanzienlijker vervoer aanwijzen.
Vertrokken in 1894 13,033 landverhuizers, in
1895 bedroeg dit getal 14,143. Deze vermeerdering komt uitsluitend voor rekening der directe
lijn : deze toch vervoerde in 1894 7850 landverhuizers, in 1895 9931 landverhuizers, alzoo
2081 meer, terwijl het aantal der indirect vertrokken landverhuizers daalde van 5183 op
4212, alzoo 971 minder.
Al zij het dat de vermindering van het indirect vervoer voornamelijk een gevolg is van
eene conventie (pool) tussehen de continentale
en de Engelsche lijnen, waarbij de tarieven voor
continentale passagiers der laatsten verhoogd
werden tot die der eersten, toch is het zeker
een verblijdend verschijnsel dat de vermeerdering van het direct vervoer zoo buiten verhouding aanzienlijker is dan die van het geheele
aantal vervoerde personen.
Het aantal afvaarten van stoomschepen die
landverhuizers vervoerden verminderde niet
onbelangrijk. De directe lijn had 55 afvaarten
in 1895 tegen 70 in 1894, doordien zij meer
schepen van Amsterdam liet afvaren dan het
vorige jaar, terwijl ook het aantal afvaarten van
schepen met landverhuizers naar Groot-Brittannië, ten gevolge van het geringer aantal
indirect vertrokken passagiers, eenigermate
verminderde.
De inspectiën aan boord der stoomschepen
werden geregeld gehouden en gaven geene
aanleiding tot aanmerkingen, terwijl ook geene
klachten over de behandeling aan boord te
onzer kennis kwamen.
Het aantal der Nederlandsche landverhuizers, in 1895 vertrokken uit de havens van
Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen, is blijkens den bij de Stc t. gevoegden staat 1314.
Voor de Nationale Brandweertentoonstelling zijn thans bij het uitvoerend
comité 27 bekronings-medailles ingekomen,
namelijk: 1. Zilveren, H. M. de Koningin ;2.
Idem, H. M. de Koningin Regentes ; 3. Gouden,
gemeenteraad Rotterdam; 4. Zilveren, mr. C.
Fock; 5. Idem, F. B. s' Jacob; 0. Verguld, 7.
Zilveren, 8 en 9. Zilveren, 10 en 11. Bronzen,
allen van de Vereeniging van Assuradeuren ;
12. Zilveren, mr. E. E. Van Raalte, 13. Idem,
jhr. F. Van Citters, wethoudersRotterdam ; 14.
Verg. Zilv., Louis Dobbelmanri; 15. Zilveren,
hoofdlieden brandweer; 16. Gouden, DielesJ.
Schrauwen; 17. Zilveren, Vereeniging van
Brandspuitmeesters; 18. Idem, J. Schreuder,
oud-brandspuitmeester; 19. Idem, G. H. Beijleveld; 20. Idem, Ph. De Leeuw ; 21. Verg. Zilv.,
Rotterd. brandweer-vereeniging „Vriendschap
zij ons Doel" ; 22. Zilveren, vereeniging brandspuit 11; 23. Zilveren, idem 16; 24. Zilveren,
idem 25; 25. Verg. Zilv., Buck & Elze ; 26. Zilveren, Lodewijk Borstel; 27. Idem, J. M. v.
Kempen Sc Zn., Voorschoten. No. 20 speciaal
voor den doelmatigsten helm. No. 23 idem Reddingsladder. No. 24 idem straalpijp. No. 26 idem
verhandmiddelen v. hulp bij ongelukken.
De firma C. L.Schepp Sc Zoon in
zaden alhier, heeft de waarde der verguld zilveren medaille, welke door haar ter beschikking
van het Uitvoerend Comité der tentoonstelling
te Leeuwarden was gesteld, maar door bijzondere omstandigheden niet is kunnen worden
toegekend, thans aangeboden aan het bestuur
aldaar van het Friesch Rundvee-Stamboek, als
een bewijs van belangstelling in alles, wat de
veeteelt kan bevordeien.
Op de alphabetischevoordracht
voor de benoeming van een hoofd aan school I
te Alblasserdam, komt o.a. voor de heer H. Donkersloot alhier.
Burg e me ester en Wethouders
van Rotterdam, gelet op het raadsbesluit van de
voormalige gemeente Kralingen van 2 Augustus
1894, betreffende het aangaan eener leening,
groot f 50.000, rentende 31/2 pCt. 's jaars, waarbij
is bepaald, dat in de maand Augustus een bij de
de voorwaarden jvan uitgifte bepaald minimumbedrag moet worden uitgeloot, doch dit bedrag
zoodanig zal mogen worden .verhoogd, als de
financieele toestand der gemeente tal toelaten,
en op het besluit van den raad der nieuwe gemeente Rotterdam, dd. 31 October 1895, waarbij
bepaald is, dat krachtens die bepaling reeds
dit jaar het geheele bedrag dier leenin^ zal worden uitgeloot om op 2 Januari 1897 te worden
afgelost, doen te weten: dat op Dinsdag den 18
Augustus e.k. des namiddags ten 2 ure, ten
raadhuize de uitloting der bovenbedoelde lee-
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ning zal plaats hebben en dat derhalve al de
obligatiën daarvan op 2Januari|lB97 ten kantore
van den gemeente-ontvanger in het raadhuis
aflosbaar zullen zijn.
Ter Gemeente-Secretarie (afd.
Algemeene Zaken) zijn ter visie gelegd:
10. een verzoek, met bijlagen, van de firma
Hulstkamp Sc Zoon & Molijn, om vergunning
tot het uitbreiden van de distilleerderij aan
de Coolvest no. 68/70, en daarin fe plaatsen
een stoomketel met een verwarmings-oppervlak van 20 M 2;
20. een verzoek, met bijlagen, van W. H.
Baijer, om vergunning voor het plaatsen van
een moffel tot het drogen van gelakte voorwerpen in het pand aan de Maaskade Oz. no. 38;
30. een verzoek, met bijlagen, van de Naamlooze Vennootschap „de Vereenigde Zeepfabrieken" om vergunning tot het oprichten van
eene zeepfabriek in het perceel aan de Nassaustraat no. 32;
40. een verzoek, met bijlagen, van de firma
Ebling Sc Peters om vergunning voor het plaatsen van een stoomketel met een verwarmingsoppervlak van 6,85 M 2en ecu stoomwerktuig
van 12 paardekracht tot liet in beweging
brengen van verschillende werktuigen in de
broodbakkerij aan de Warmoeziersstraat no.115;
50. een verzoek, met bijlagen, van S. A.
Vies Sc Zonen om vergunning voor het plaatsen van een gasmotor van 14 paardekracht
tot het in beweging brengen van werktuigen
voor metaalbewerking in de perceelen aan den
Schiedamschendijk achter het pand no. 125;
Co. een verzoek, met bijlagen, van A. Menheere, om vergunning tot het oprichten van
eene smederij in het pand aan den Boezemsingel no. 130/132.
Vrijdag, den 28 Augustus 1890, zal ten Raadhuize, des namiddags ten 2 ure, gelegenheid
worden gegeven om daartegen bezwaren in
te brengen en deze mondeling en schriftelijk
toe te lichten, en zoowei de verzoekers als zij
die bezwaren hebben in te brengen, kunnen
gedurende drie dagen vóór ovengenoemd tijdstip, op de Secretarie der gemeente van de
ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen.
Volgens de „Rotterdamsche Beurscourant," bewerkt onder leiding van den heer
John M. Maury, zijn in de vorige week verhandeld:
Aand. Almelosche Stm.spinnerij,
15 pCt.
weverij en verwerij
" „
Aand. v. d. Bergh's Margarine Li„102 pCt,
mited Cert
Aand. Mij. tot Expl. v. h. Poolsch
,100
pCt.
Koffiehuis
Restantbew. Zuid-VVester-Spoor. „ flOi/o
„ 48 pCt.
Aand. Cultuur-Mij. „Badas".
„
Aand.Tab.-Mij.„Arendsburg"cert. 800 pCt.
1.12% pCt.
Aand. Dcli Cultuur-Mij
„145 pCt
Aand. Medan Tabak-Mij
„125 pCt.
Aand. Rotterdam Deh-Mij
Aand. Steenk.-Mij. Oost-Borneo. „ 571/2 pCt.
De volgende dividenden werden bekend :
Aand. Vereen. Bezit van Indische fondsen, Rotterdam 5 pCt.
Bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam.
Wij lezen in de Nieuwe Sprokkelaar:
„We hadden 't wel gevreesd, dat het weer
op Rotterdam neerkomen zou. Vroeger hebben
we er wel eens aan herinnerd, hoe Rotterdam
bij uitnemendheid de plaats schijnt te wezen
waar men professoren in de theologie komt
zoeken en
vinden. Noemen we nog eens,
binnen de Herv.Kerk blijvende, de namen van
Prins, Doedes, Van Oosterzee, Chantepie de la
Saussaye, Van Toorenenbergen, Muller, die
te Rotterdam predikant waren, zwijgende van
anderen dio te Rotterdam werden geboren of
wier naam op andere wijze aan de Maasstad
verbonden is, dan blijkt het, dat de Rotterdamsche lucht wel zeer gunstig moet wezen voor
de professoren-cultuur.
't Is met een pijnlijk gevoel, dat we deze
„scherts" neerschrijven; want al is er wellicht
iets vereerends in voor de Rotterdamsche gemeente, dat zij vaak toont een goede keuze te
kunnen doen, die eer bezorgt haar gevoelige
verliezen. Ook nu staat zij daar weer voor.
Haar hooggeachten, bijzonder te waardeeren
en ook gewaardeerden leeraar dr. S. D. Van
Veen zal zij moeten afstaan aan de Utrechtsche Universiteit, nadat hij haar slechts enkele
maanden met zijn voortreffelijken arbeid zal
gediend hebben. Wij gunnen hem de onderscheiding, welke hem zoo wel verdiend ten
deel valt, van ganscher harte; we verblijden
ons voor de Utrechtsche Hoogesehool; maar
een gevoel van weemoed vervult er ons bij.
De Rotterdamsche gemeente zal haren leeraar
Van Veen juist lang genoeg bezeten hebben om
diep te kunnen gevoelen, wat zij in hem verwespreken hiernaar
liest en hoe moeielijk
den mensch
dat verlies vergoed zal kunnen
worden.
De ongewoon groote afwisseling van leeraars sedert eenige jaren bij de Herv. gemeente
alhier, doet haast een veelbeteekenend vraagteeken stellen of God aan deze gemeente daarmee ook iets te zeggen heeft; of er iets bestaat,
waarvan de Heer der gemeente misschien zeggen moet: „Dit heb ik tegen u".Dat er bij velerlei
in de Herv. gemeente alhier een bedenkelijke
lauwheid bestaat, is niet tegen te spreken.
Nog geen volle tien jaar is ds. Malcomesius
alhier werkzaam en reeds is hij No. 4 van de
16 predikanten. Vóór de doleantie is dïereeks
van vacaturen reeds begonnen. De predikanten
Theesing, Francken, Tijssen, Vinke, Scheuer,
Deeleman, Te Winkel, Van Griethuysen, kort
na elkander gingen zij successievelijk heen en
niet allen wegens vergevorderden leeftijd ; Dr.
De Geer werd op betrekkelijk nog jongen
leeftijd emeritus; Dr. Jonker moest om gezondheidsredenen heengaan ; Ds. Van der Land
werd in de kracht zijner jaren weggenomen ;
Ds, Vos werd, waarlijk nogniet oud,opgeroepen.
Zes nieuwe predikanten kwamen hierinlBBS;
slechts drie hunner zijn er nog. Nog geen
anderhalf jaarbezat de gemeente haren leeraar
Wildeboer; op 't onverwachtst moet zij ds.
Laan om droevige oorzaak zien vertrekken en
nu zit zij weer met twee vacatures. En al die
pijnlijke verandering en afwisseling in nog geen
dozijn jaren!
Zou dan de Rotterdamsche gemeente geen
reden tot ernstig nadenken hebben ?"
Drukke Zaterdag.
De drukke Zaterdag verschilde dit jaar al
zeer weinig bij die van vorige jaren. Van het
middaguur at was het vol en druk op de straten en die volte wies gestadig aan. Hoe dichter men bij het kennisterrein kwam, des te
drukker het op straat werd, maar zoo lang
het nog dag was, bleef het bij al die
drukte tamelijk kalm. Wel zag men hier
en daar al zingende troepjes of laveerde
een Bacchus-véreerder in sierlijke wendingen
en draaiingen door de menigte, maar hoofdzakelijk waren het nog kinderen, die zich tussehen de spellen, tenten en kramen bewogen.
Draaimolens, schommelschuitjes, Turksche
schommels en dergelijke kinderamusementen
werden letterlijk bestormd. In de Hugo de
Grootstraat had de jeugd vooral veel schik
met een aangekleeden aap, die van buiten tegen de huizen opklauterde en soms vrijpostig
ecu open venster binnenwipte. Met het daglicht verdwenen ook allengs de kinderen van
de straat en dat was maar goed ook, want nu
begon de dolle drukte eerst. Hossen en zingen geen gebrek, de aanbidders van „Adèie'j
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bleken overtalrijk te zrjn en haar lofileifM&ti
boven het geroffel, geschetter en gekletter vo*
de parade-tenten, die onafgebroken aan B«
„pompen" waren, zooals de technische te«B
luidt. De Heilsoldaten hielden 's middags 00»
3 uur hun open-lucht-meeting op een weiland
aan den Bergweg en deden daarna verscheidend
ommegangen over het kennisterrein en doot
de aangrenzende straten. Zij zongen hun liei
deren en begeleidden die met hun tamboe'
rijnen, waar natuurlijk niemand iets of
tegen had. maar nu en dan poogde een van hen
toespraken tot de kermisgangers te richten en
dat mocht de politie in geeu geval gedoogen*
Zoodra dan ook een paar blinkende helmen
zich vertoonden, staakte de redenaar zijn betoog, om evenwel een eind verder weer te
beginnen. Meer toegeeflijk was de politie
voor „dames", en „heeren", die zich in het ge'
waad der sexe, waartoe zij niet behoorden, hadden gestoken. Als ze 't maar niet te erg maakten,
knepen de agenten daar wel een oogje voo
dicht. Het weer hield zich redelijk, tot off' I
streeks één uur, toen deden een paar stevig'
regenbuien de pretmakers holderdebolder de]
toch reeds volle koffiehuizen, bierhuizen, kramen, tenten enz. invluchten. Nauw was de
regen echter opgehouden, of de pret op straat
begon weer met frisschen moed.
Öm drie uur was het kermishouden„officieel"
afgeloopen. Van eik der politiebureaux werdefl
4 agenten, onder commando van een majoor,
uitgezonden om er voor te zorgen dat tapperijen
en bierhuizen op het. bepaalde nur sloten. Dat
ging overal zeer ordelijk in zijn werk, de bezoekers verlieten de gelagkamer op de eerste aanmaning der politie en nergens was een spoor
van verzet. Het kennisterrein werd nu ook ont„we gaan nog niet na' huis
ruimd, maar
nu kregen de theetuinen in den omtrek
een beurt. Natuurlijk is de pret niet
afgeloopen zonder dat eenigen hiervan,
op de een of andere wijze, de dupe zijn geworden. Portemonnaies en los geld verliezen
komt altijd op den „drukkeu-Zaterdag" zoo
veelvuldig voor, dat men 's Zondagsmorgens i
daarna verscheidene jongens en rneisje3 over
het kermisterreiu kan zien dwalen, die, evenals de roofvogels van een slagveld, naar ver- 1
loren portemonnaies en tusschen-de-vingers- I
door-geglipte dubbeltjes loopen te zoeken.
Maar zoo erg roofzuchtig zijn die roofvogeltjes toch niet, althans hij de politie der 3e (
afdeeling werd een zwartlederen porterno- I
naie met eenige guldens en kleingeld als op
het kennisterrein gevonden gedeponeerd.
Minder bescheiden zijn de „heeren" zakkenrollers geweest, want niettegenstaande er
overal billetten waren aangeplakt om tegen
hen te waarschuwen, viel hun toch menige
portemonnaie en menig horloge ten buit. Ondanks de drukte wist de politie er evenwel
toch nu en dan een te betrappen, die natuurlijk terstond werd ingerekend.
Een groot aantal van hun geleiders verdwaalde kinderen werd mede door de politie
opgepikt en op het bureau in bewaring gesteld, '
waar i:ij dan later door de ouders werdenj afgehaald.
Aau kloppartijen heeft het Zaterdagnacht
ook weer niet ontbroken. Zoo geraakten op
het terrein drie beschonken huzaren met eenige
burgers slaags. Een huzaar werd door een
messteek in de zijde verwond, waarna zes der
vechtenden naar het politiebureau in de Meermansstraat werden gebracht, waar de gekwetste
is verbonden.
In een bierhuis aan de Delftschestraat werd
eveneens hevig geklopt, zoodat de hulp der
politie cok hier noodig was om de orde te
herstellen. Arrestaties hadden niet plaats,
maar de politie oordeehle het noodig een
vasten post van vier man voor het bierhuis
te plaatsen om herhalingen te voorkomen.
Uit de schiettent van de weduwe Reesteen
werd Zaterdagnacht nog een nieuwe traplecr
en een beweegbaar pijpenrek gestolen.
De pleizierreizigers uit 't Land van Goes ca.
hebben de pret al zeer lang volgehouden,
want eerst cm 3 uur gistermiddag kon de
stoomboot „Stad Zierikzee" den terugtocht
aanvaarden.
i
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Tijdingzaal.
Onze

Morgen brengen wij in de expositiekast van
onza tijdingzaal"een groot schilderij van den
bekenden schilder van interieurs H. Valkenburg. Het is de voorstelling van een boerenbinuenhuisje. Moeder zit aan tafel en geeft
haar jongste de borst. Het oudste speelt op
den vloer. Door de geopende deur ziet men
een stuk van het erf, waar vader aan *t werk
is. Het is een mooi, goedgeschiiderd doek,
zeer eenvoudig opgevat en kalm van klem.
Vooral het gedeelte van de kamer, wegdoezelend in den achtergrond, waar moeder zit,
is mooi gedaan. Er ligt een stemming van
vriendelijk geluk over deze voorstelling.
Verder brengen wij in de tijdingzaal een
aantal voorstellingen van gebeurtenissen van
den dag, technische en humoristische platen,
politieke platen, portretten enz.
Waterstand en Weerbericht.
Rotterdam 18 Aug. le getij 12.12 2e getij 12.36
's middags 12 uur.
16 Aug.
17 Au».
Baromet bij 0° Celsiu3 703.6 mil, 765.2 mM.
Therm. in de schad. 15.0°C59'F. 15.3ïC.59»'F.
Mimm. temp.'snachts 12.0oC.s4'i*. 11.5°C..53*F.
Maxim. temp.vor. dag iü.O'C.Ct F 15.0-'C.ö&'F.
N.N.YV. 4
Wiiidricht. en kracht W. 4
Bewolking der lucht Betrokken Zwaar bew.

Parijs.

..

Buslichtingenaan het Postkantoor.
Dinsdag IS Augustus.
4.30 'guu, 8.45 'sou, 2. 'sav„ 7.3ö'sav.

-

4.30 'sin-, 9.35 'sm*, 3.25 'sav., 3.45 'sav.
ó.— 'sav., 7.45 'saY., 9.10 sav.
Londen {via Vlissingen)
8.45 srru, S.so'sav.
(N.B. Op Zon- ca feestdagen 7.30 'sav.)
„ (via Ostende) 5.— sav. (Op Zon- en
feestdagen 2.— 'sav.)
Engeland (via Calais 4.30 'sm. (Londen wordt
alleen op verzoek medegegeven).
Nederlandsen Oost-Indië
7.3o'sav.
B.so'sav.
Noord-Amerika, Mexico
Canada, N.-Brunswijk, N.-Schotlaud,
B.so'sav.
Prins Eduard
8.50 'sav.
Curacao
De uren zijn gerekend volgens den Amsterdamschen tijd.
Berlijn

..

Vermakelijkheden,Vergaderingen, enz.

Maandag 17 Augustus.
Schouwburg, Aert van Nesstraat. „De sprookjes van Moeder de Gans", 8 uur.
Tivoli-Schouwburg. „De Operette-koningin",
8 uur.
Nieuwe Rotterd. Schouwburg, Coolsingel.
„De Wielrijders", 8 uur.
Circus-Variété, Stationsplein. SpecialiteitenVoorstelling, 8 uur.
„Flora". Specialiteiten*Voorstelling, 8 uur.
Vauxhall-Doele, 8 uur.
Dinsdag 18 Augustus.
Museum Boymans, 10—4 uur (25 ets.)
Museum voor Land- en Volkenkunde, en
Maritiem Museum, Willemskade, 10—4" nnr,
(10 ets.)
„Kunstclub" van 10—4 uur (f 0.50 alleen voor
vreemdelingen).
„Arti", 9—12 en 2—5 uur (entree f 1.)
Diergaarde (f 0.50 alleen voor vreemdetingen).
Cinéuiatographe, Korte Hoogstraat, 12—iea.
7—ll uur, 50 et.

hij met die werkz&ambéid bèlSst. In de laatste

Burgerlijke Stand,

BEVALLEN:

M. A. Willeboordse, geb. Cortlever, Z. —M.
M. C. Portielje,
E. Nüman, geb. Elie, Z.
A. v. der Brule, geb. De
geb. Drost, Z.
M. Tuinman, geb. Vogelaar.D.—
Ridder, Z.
S. J. A. M. v.
A. Smit, geb. Wesdijk, Z.
J. Batenburg,
D.
Vries,
geb.
De
Swieten,
C. Kievits, geb. Hilgers, Z.
geb. Stout, D.
Rinsum, geb. Beijlsmit, D.
G.
*-- C. C. v.
A. H. Hille.geb.
Markus, geb. Franken, Z.
D. Bouterse, geb. Monfrooij, D.
Lutjens, D.
geb. Gottschall, D.^
M.
"=*- J. Kraijenbrink,
geb.
De Ligt, Z.
H. Baars,
Meggelen,
A. v.
M. Volker, geb. Disper, D.
geb. Bakker, Z.
Verkaik,
D.
S.Ringlever,
Lems,
geb.
A.
J.Roeffel, geb. Straggeb v. Wijk, Z.
J- A- W. Stout, geb. v. Dijk,
houw, Z.
A.v.
Z —N. Weelen, geb. v. Ooijen,D.
N. J.JHolkers,
Koolwijk, geb. Bevers, D.
geb. Planje,Z. —M. J. v. der Loo, geb, Tieman,
P* Ruitenbeek, geb. Stip, D.
D.
Klein drukwerk wordt geleverd ter
drukkerij van het nieuwsblad, naar
den geest des tijds, net en goedkoop.
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OVERLEDEN:

—

H. C. P. Dijkshoorn, jd. 3m. C. C. Kesselring, jd. 9 m. J. J. v. Merkom, jm. 13 m. J.
J. Tiernes, jm. Im. —C. Schilperoort, jd. sm.
G. Sneepels, jm. 1 m.—L. Weeda, jm.sm.— W.
H. Vente, jd. 9 m. W. Vrielink, in. v. J. Stolk,
73 j. L. J. Gillissen, m. v. G. Clements, 34 j.
H. Hoogerwerf, wed. v. H. Bakker, 67 j. — G. B.
De Jonge, m.v. J. Don, 50 j.

—
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Rouwbrieven en Rouwkaarten worden
gedrukt ter drukicerij van hetNieuwsb l ad. Op verlangen mede geadresseerd
bezorgd en gepost

Ingezonden Stukken.
Gevangenbewaarders.
Rotterdam, 15 Augs. 1896.
X.,
is uw stuk van 13 dezer niet
Mijnheer
wat overdreven ? Dat de betrekking van bewaarder niet rooskleurig is, behoeft geen betoog, maar dat er menschen voor te vinden
zijn, vooral in dezen tijd, zou naar mijn idéé.
het hoofd van de strafgevangenis UEd. wel
kunnen aantoonen: als er soms ééne plaats
vacant is, hoevele sollicitanten melden zich
dan niet aan!
Dat het hoofd van een gevangenis een gevangene voor een bewaarder trekt, of dat
door verdraaiing van woorden een bewaarder
gestraft wordt, kan er bij mij niet in, dat zou
zoo goed zijn, alsof aan de woorden van den
betrokken bewaarder geen geloof werd geslagen ; dat zou het vijfde wiel aan een wagen zijn;
daardoor zou men den bewaarder geheel zijn
ontzag ontnemen.
Dat er voor overtreding gestraft wordt, zal
wel waar zijn, maar dat hun dadelijk arrest
opgelegd wordt, zal wel niet zijn ; bij ernstige
(zware) overtreding is zulks niet onmogelijk.
Wanneer er een ontvluchting plaats heeft,
zal toch wel eerst een degelijk onderzoek ingesteld worden, voor aleer een bewaarder
gestraft wordt. Tot nog toe is bij mijn weten
voor de laatste ontvluchting, geen bewaarder
gestraft.
Dat den bewaarders maar twee vrije uren
gegeven worden is niet veel, maar nu komt de
vraag bij mij op, kan wel meer gegeven worden ? is het personeel zoo groot, dat ieder een
geheelen vrijen dag kan hebben. Zoo ja! is
UEd. dan ook bekend, of het personeel al
eens een vrijen dag gevraagd heeft voor
de kermis? Mocht dit niet het geval zijn,
moest dat dan niet geprobeerd worden ?
Onverschillig in welke betrekking, een vrije
dag moet gevraagd worden, vooral iv dezulke, waar geen loon wordt ingehouden. Het
loon is niet te groot voor zulk een betrekking,
maar klein mag het toch ook niet heeten; een
bewaarder met f6OO traktement, vrije kleeding,
en geneeskundige hulp, ook wel f6OO, vrije
woning, kleeding en geneeskundige hulp, is
toch niet te versmaden, vroeger was het f5OO
met 8 vrije woningen, thans f6OO met 15 woningen, dus was het vroeger heel wat minder;
misschien wordt het nog beter. Dat de bewaarders nu z o o erg te beklagen zijn, kan ik niet
vinden, wel mocht men er eens toe overgaan
den bewaarders een geheelen vrijen Zondag te
geven, al was het maar om de drie weken,
daar zou door hulpbewaarders wel in voorzien
kunnen worden.

Het vereenigen der Ziekenvereenigingen.
Rotterdam, 13 Augustus 1896.
Aan de Redactie van het Rotterd.

Nieuwsblad,

M ij n h e e r!
Beleefd verzoek ik een plaatsje in uw veelgelezen blad voor het onderstaande:
In uw geacht blad van 8 dezer komt de
mededeeling voor, dat er onder de bootwerkersvereenigingen bestaan om bij ziekten en
invaliditeit een geldelijke uitkeering te verleenen en dat er pogingen aangewend zullen
worden om die vereenigingen tot een geheel
te maken en aan te sluiten als onderafdeelina
8
bij den N. N. B. B.
Nu wenschte het bestuur der zieken-vereeniging „Eigen Hulp" te weten, van wie dit
kan uitgaan ?
In wiens belang het zal wezen, deze vereenigingen bijéén te brengen?
Of die vereenigingen er beter mee zullen
worden door deze aan te sluiten?
Naar mijne bescheiden meening zou het van
den N. N. B. B. uitgaan. En ik vermeen wanneer de N. N. B. B. zich met zijn zaken bemoeit, wat het bootenwerk betreft, dit hem
handen vol werk geelt en hij zich niet kan
inlaten met zieken-vereenigingen, die niet geheel uit bootwerkers bestaan.
U bij voorbaat dank zeggende voor deze
plaatsruimte en uw verleende welwillendheid
Hoogachtend,
UEd. Dn.,
Het Bestuur der Zieken-Vereeniging: „Eigen Hulp."

Rechtzaken.
Verbluf der kinderen.
De rechtbank te Amsterdam heeft in een
eebtscheidingsproces vonnis gewezen, waarbij
tevens beslist werd over het verblijf der kinderen. Een der kinderen werd aan den man,
twee : werden aan de vrouw toegewezen. De
man, die met deze regeling tevreden was, vroeg,
dat de rechtbank zou bepalen, dat de kinderen
gedurende de vacantie zouden verblijven by
dien der ouders, die hen gewoonlijk niet by
2Sch had. De vrouw verklaarde, dat zij zich
tóéraan zoude houden, wanneer de rechtbank
Maar de
%an beiden die verplichting oplegde. tot
haar
niet
dat
dit
beslist,
rechtbank heeft
Bfevoegdheid behoort.
Een ontrouw brievenbesteller.
Te Amsterdam stond terecht Pieter
Lnik, brievenbesteller, beklaagd van
*rduésteriug Zijn werkkring bestond in het

Wn

xanpostquitantiön. Ruim -4 Va Jaar was

2ifejaar verliet hij 't goede spoor. Achtereenvolgens had hij verschillende bedragen, die
door hem bij de geadresseerden der quitantien
ontvangen waren, achtergehouden en zich toegeëigend.
't Geheel der door hem verduisterde sommen
bedraagt f 863,631/2.
Dat hij zijn misgrepen zoolang aan de oogen
zijner meerderen kon onttrekken, moet toegeschreven worden aan verschillende kunstmiddelen, die hij bezigde om de verduisteringen
bedekt te houden.
De beklaagde erkent volmondig.
Eisch: 1 jaar gevangenisstraf.
Diefstal van kuikens.
De rechtbank te Utrecht veroordeeldeH. D.
te Oudewater, beklaagd van diefstal van eenige
kippenkuikens van het erf en ten nadeele van
T. D., aldaar gepleegd, tot gevangenisstraf van
3 maanden.
Een badreis met nakuur.
In het Saksische stadje Geringswalde had de
houtdraaier B. na het ondergaan van een gevangenisstraf van drie maanden, in een aldaar
verschijnend blad een advertentie geplaatst,
waarin hij meedeelde dat hij van een „badreis"
teruggekeerd was. De rechtbank te Rochlitz
beschouwde deze bekendmaking als aanstootelijk, en ergerlijk voor het wettig gezag en bezorgde den draaier een „nakuur" in den vorm
van drie weken hechtenis.
[Zijn schoonmoeder vermoord.
Het Gerechtshof der Gironde heeft dezer
dagen, onder aanneming van verzachtende omstandigheden, den daglooner Seurin, die den
26en Juni j.l. zjjn schoonmoeder, Sureau genaamd, met een geweerschot opzettelijk van
het leven beroofde, tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld.

DE MODE.
Toque van korenbloemen,
waarvan de bol uit stroo jcstaat en die gegarneerd is
met changeant lint, korenaren en bladeren.

Kunst en Sport.
De burgemeester van Venetië, president der
aanstaande kunsttentoonstelling van 1897 is

op het origineele idéé gekomen een prijsvraag
uit te schrijven voor de beste critieken over
de tentoonstelling. Drie prijzen van 1500,1000
en 500 lire zijn uitgeloofd.
*,* Sir John Mi 11 ais, de overleden president der Royal-Aeademy zal morgen in de St.
Paulskerk te Londen worden bijgezet.
%* Meer dan twintig schouwburgen schijnen van plan te zijn Giordano's opera
„André Chénier" op te voeren, die in het Scala
te Milaan met zoo groot succes gespeeld is
Giordano werkt thans aan een nieuw stuk,
waarvan de stof ontleend is aan Sardou's „Fé
dora"; A. Colautti zal het libretto schrijven
*„* De vijfde en laatste série der Bayreuther*
voorstellingen is gisteren begonnen en wordt*
gedirigeerd door Hans Richter.
*„* Lass a 11 e, de baryton van de Fransche
opera, die eenigen tijd geleden de planken
verliet om industrieel to worden, zal toch weer
optreden om te zingen in „Der Vliegende Hollander." Waarschijnlijk zal deze opera in Januari a. s. te Parijs worden opgevoerd.
*„* Te Bonn is overleden professor Joseph
Delbo e u f, zoo bekend door zijn proefnemingen op het gebied van 't hypnotisme, welke
hem een Europeesche vermaardheid hebben
bezorgd. Delboeuf was te Luik geboren en zal
aldaar begraven worden.
De

wereldkampioenschappen te

Kopenhagen.
Door den onwil of liever door de geldzucht
van een Jaap Eden, die hierdoor toont
weinig waarde te hechten aan de populariteit
in zijn vaderland, en weinig over te hebben
voor de eer! door min gunstige financieele
omstandigheden van onzen besten professionalrijder over den langen afstand C o r d a n gen
door de minder goede conditie van onze overige
rijders, maakt Nederland ditmaal bij de wereldkampioenschappen van de „International
Cyclists' Association" een vrij wat minder schitterend figuur, dan in 1894 te Antwerpen
en in 1895 te Keulen. Alleen Hart
Nibbrig en Gorter zijn te Kopenhagen
uitgekomen, beiden in den wedstrijd om het
kampioenschap over één Eng. mijl, waarin zij
niet geplaatst werden en in den tandemwedstrijd, welken kamp zij wonnen.
Het verloop der wedstrijden Zaterdag en
Zondag was in 't kort als volgt:
Kampioenschap over één Eng. mijl voor amateurs. Eersten in de zeven afdeeiingen:
Guillaumet, Ing. Petersen, Diakolr, Leclerq,
Schrader, Alexander, Reynolds.
Eerste halffinal: 1. Guillaumet; 2. Diakoff;
3. Petersen.
Tweede halffinal: 1. Schrader; 2. Alexander;
3. Leclerq.
Derde halffinal: 1. Reynolds; 2. Johnson; 3. Mauseth.
Beslissing: 1. Reynolds (lerland); 2. Guillaumet (Frankrijk); 3. Schrader (Denemarken).
Tijd: 2 ril. 32 s.
Guillaumet werd door de jury gedisqualificeerd en zoo werd Schrader tweede. Ook Petersen werd gedisqualificeerd.
Kampioenschap over 100 kil. voor beroepsrijders. Eerste A. A. C h a s e (Engeland) in 2 uur
14 min. l/s sec, tweede J. VV. Stocks (Engeland), derde Gerger (Oostenrijk). Stocks was
acht ronden achter, Gerger dertig (door een
val).
Kampioenschap over één Eng. mijl. voor beroepsrijders. Eerste Bour i 11 o n (Frankrijk),
tweede Barden (Engeland), derde Jacquelin

(Frankrijk).

Teamwedstryd over 10 kil. voor amateurs.
Deensche ploeg (rijders Singemann, Peter-

De

Hansen en Dahl) won; alleen
D-'t raderBelgië
rfDuitschland,
'
en Zweden dongen mede.
ii

landemwedstrijd voor amateurs. Eersten

land') t~Nibbri S enH. Gorter (Neder.In lB9* won Jaap Eden het kampioenschap over 10kil. en was hij tweede in het
mpicenscnaP (gewonnen door August
Lehr ?
„.w^5 won JaapEdenhet mijlkampioenlu
fwr-1? rda n g het kampioenschap over 100
*r 'i, v '"eveen tweede), terwijl Jaap Eden, Ra*
aemaüer, Scheltema—Beduin enWitteveen den
team-race wonnen.L a n g e v e 1 d den wedstrijd
met voorgU't over 1
kil. won en G o r t e r met
e..jS enh e r z tweede
was in den tandemwedstrijd.

.

voor den in de wielersport belang, *?[ ls, <*vsNederlander
ditmaal geen reden tot

stellenden
bijzondere

blijdschap of trots.

Het volgend jaar worden de wereldkampioenschappen in Schotland verreden.
V in den match op de Buffalo-baan om
den „brassard du demi-fond" heeft Huret
Bouhours, den houder van den brassard,
royaal geklopt in den match over 100
kil. De lijden waren 10 kil. 12 min.
53V5 sec, 20 kil. 25 min. 41 V, sec, 30 kil. 39 min.
42/5 sec, 40 kil. 52 min. 54 sec Per uur 45 kil.
235 m., 50 kil. in 1 uur 6 min. 17*/B sec, 60 kil. in
1 uur 20 min. IO 2/,. sec Nu was Bouhours bijna
geen tegenstander meer en H u r e t reed den
geheelen afstand in 2 uur 16 min. 58 3/r sec.
*% De beroepsrijder E. Anderson uit
Sint-Louis heeft werkelijk zijn plan volvoerd
om, getraineerd door een locomotief, het mijlrecord te verbetereD. Anderson legde de
1609 meter af in 1 lnj„. 3 sec, dat is 91 KM.
930 M. per uur of een kilometer in 39 sec! Een
talrijk publiek woonde dezen sensationeelen
rit bij.
%*Jaap Eden heeft gisteren te Parijs op
de Seinebaan den match met Gong o 11 z over
1 Eng. mijl met gangmakers, gemakkelijk gewonnen.
V Wielerwedstrijden te Amsterdam!
De uitslag der wedstrijden gisteren was
als volgt:
Match tussehen Dary uitParijs en denAmerikaan J. Kiser over 2000 M.K i s e r wint beide
afdeeiingen resp. in 4 min. 24/s s. en 4 in.37 3/s s.
Wedstrijd van meet voor rijwielen met meervoudige zitplaatsen, welke in de heats over
2000 M. en in den final over 5000 M. gereden
wordt. De uitslag is: VV ill e vee n en Vro uwes (1), Bloem-Smit-Vlug (2), Hisgen-Siep en
Smit (3). Tijd 7 mm. 16V5 sec.
Wedstrijd met voorgift voor beroepsrijders
over 2000 M. In de eerste heat nemen deel: Grapendaal (200), Witteveen (80), De Vletter (145),
Dary (scratch), Beisenherz (40), Raland (120),
Hargot (50), Van der Mark (120). Smit (80),
v ;
Havens (165).
In de tweede heat komen uit: Murphy (scratch),
Kiser (scratch), Van Appel (50). Vrbuwes(Bo),
Wijngaart (150), v d. Mey (155), v. d. Linden
(15o), Schilling (1C0), Dcc (170), Kastelein (170),
Cauveren (130), Hisgen (155), Vlug (140), Langeveld (145) en Misai (100).
e s 1, Haagens 2, Schilling 3.
U,es}- Vrouw
Tijd 2 min.
48 3/5 sec.
i,'d Van m6et voor anaateurs over
10,000 M. met gangmaking. Mededingers :
Dapples, Blauw, Kooibergen, Baron, France,
bergman en Boele. Boel e wordt eerste in
15 min. /jj sec, tweede is Kooibergen in 15 min.
49 Vs sec, derde Bergman in 16 m. 18 '/5 sec
V Naar het N. v d. D. verneemt, heeft de
heer J-G. Sirnonis zijn ontslag aangevraagd als directeur der Naamlooze Vennootschap „Sportterrein Den Haag." Ook de heer
A. L. Uu vee heeft uit zijne betrekkimr tot
de inrichting ontslag genomen.
R i v i e r r e heeft den wedstrijd Parijs—Mers
gewonnen in 7 uur 13 min.
By de internationale zeilwedstrijden der
Antwerpsche \achtclub was in de tweede afdeeling „Magnolia" eerste, „Zwerver" (Amsterdam) tweede; het eerste vaartuig van de Rotterdamsche R. en Z, V. „De Maas." In de 5e
afdeeling was eerste „Yuin-Yum" vanJhr.Six
(Amsterdam.)
V De grand-prix de Deauville, 40000 francs,
afstand 2500 meter ongeveer, is gewonnen door
„Riposte" bereden door Barlen. „Londun"
was tweede en Arlequin derde.
V Royal Victoria Yachtclub regatta's om
het eiland Wight!
Wedstrijd om den commodores cup, tweede
prijs 30 pond; afstand 50 mijlen. Ingeschreven:
„Meteor" (scratch), „Ailsa"(l min. 57 sec. voor)
„Satanita" (2 min. 30 sec), „Britannia's min.
32 sec), „Caress" (39 min. 55 sec.) „Isolde"
(66-rater, 41 min. 25 sec), „Isolde" (52-rater,
67 min. 40 sec). Er werd gestart om half tien.
Tijden van aankomst: \. „Meteor" (2e prijs),
om 4 uur 23 min. 6 sec, 2. „Satanita" om 4 uur
36 min. 9 sec, 3. „Ailsa" om 4 uur 37 min. 43
sec. 4. „Britannia" 4 uur 39 min. 7 sec, 5.
„I s o 1 d e" (lste prijs) om 5 uur 2 min. 9 sec. 6.
„Isolde" (52 voet) om 5 uur 35 min. 52 sec.
V Cricket! Zuid-Holland heeft bij de score
van Vrijdag nog 11 runs gevoegd en het was
voornamelijk v.Deinse.die alles deed.Op 58 runs
was de innings gesloten. Bedrainster ging daarna aan bat. Beyerinck begint ilink te bowlen
en neemt al heel spoedig enkele wickets, terwijl Feith en De Groot er ook ieder een voor
hunne rekening nemen. 3 wickets zijn nog
slechts aan de beurt en 4runs moeten nog opgehaald. De laatste mannetjes brengen de score
evenwel nog op 71. Zuid-Holland maakte daarna in haar 2den innings nog minder, nL 44, zoodat Engeland er nog 32 bij elkaar had te slaan
om te winnen; welnu, dat deed zij reeds met
3 wickets, zoodat de Engelschen dezen match
wonnen met 7 wickets en 1 run.
*„* De heer H. Hofman van Hove te Rotterdam behaalde bij den schietwedstrijd der
rusteude schutterij te Loosduinen, in den wedstrijd op 200 pas, den 3en prijs, met 57 punten.

.

inftf,odSn.i

.

**

—

Binnenland.

Morgen (Dinsdag) wordt te 's Gravenhage
de tentoonstelling geopend, betrekking hebbende op het schoenmakersvak. Een voorloopig kijkje hewijst.dat de iVederlaudsche schoenindustrie, die er uitsluitend vertegenwoordigd
is, gelijk ook uitsluitend handwerk is toegelaten, niet voor do huitenlaudsche behoeft te
wijken.

Er zijn 300 inzendingen.
Te Maassluis kwamen binnen van de haringvisscherij „Thorbecke", schipper L. Vroombout met 273 ton ; „Industrie", P. Paalvast met
259 ton; „Friesland", C. Paalvast met 308 ton ;
„Nü Desperandum", Th. Das met 210 ton pekelen 84 ton steurhariug; „Jacoba Maria", M. Van
Dijk met 294 ton ; „üolores", J. Visser met 266
ton pekelharing en 8 ton zoutevisch ; „Johanna", J. Spaans met 322 ton ; „Frans", A. Fiilekers met 280 ton ; „Margaretha Christina", VV.
Kapteijn met 294 ton pekelharing.
Ter haringvisscherij vertrokken Sch. 301
„Nijverheid 1", C. v. d. Zwan ; Sch. 262 „Noordzeevisscherij", D. Roeleveld.

—

— Te
zijkamertje

8 uur gisteravond ontstond in het
der woning van R. Kegel aan de
Hoogstraat No. 10 te Schiedam brand, doordien
bet spirituslampje, dat onder een trekpot op
de tafel stond, sprong. Het gordijn voor een
raam en 2 tafelkleedjes verbrandden, terwijl
de trekpot met toebehooren geheel smolt. Een
agent van politie en de vrouw des huizes
bluschten den brand. Alles is geassureerd.

—

Gisteren werd door de politie te Schiedam naar het Huis van Bewaring alhier overgebracht eene vrouw, die Zaterdag daar ter
stede had loopen bedelen. Reeds 4 malen was
zij in een vau 's lands werkinrichtingen geweest.
Van de haringvisscherij zijn te Vlaardingen, binnengekomen : „Slikkerveer I", A. Wapenaar, met 23; „Copernicusl". H. J. Koster,
met 23; „Morgenster", A. van Vliet, met 15;
„Kik", A. van Leeningen, met 20; ..Vlaardingen", J. Vermeulen, met 20; „Alpha", J. Wapenaar, met 28 last haring; Sch n° 6, „De

—

Goede Verwachting" K. Zuurmond, met 238
kantjes haring.
Te Almeloo is eene werklieden-vereeniging tegen invaliditeit en ongelukken opgericht.
Reeds hebben 103 leden zich laten inschrijven,
tegen eene wekelijksche contributie van ó cent,
terwy'l van ingezetenen f 170 ontvangen wordt.
Bij genoegzame deelnemingzal Zondag 30
Augustus a. s. door de Gymnastiek-Vereeniging
„Excelsior" te Gouda, door hare leden, donateurs en geïntroduccerden een boottocht gehouden worden naar Dordrecht en om Uselmonde
naar Rotterdam.
Bij het feest van generaal Van der Heyden,
op diens 7üsten verjaardag, kwam aan den dag,
dat de oudjes op het Kol.{Militair Invalicden*
huis „Bronbeek" 's winters kou ledeu.
Thans wordt aan de A. C t. meegedeeld, dat
de minister van koloniën de geiden voor een
centrale verwarming van Bronbeek op de
begrooting zal brengen, zoodat spoedig met het
werk een aanvang zal worden [gemaakt.
Een diepgezonkene!
Onder de 23 landloopers, die Vrijdag te
Utrecht terecht stonden bevoud zich ecu
translateur in 't Fransch, Duitsch, Engelsch en
Portugeesch, die reeds eenige malen in de
kolonie was geweest en thans opnieuw voor
geruimen tijd daarheen zal worden opgezonden.
Te Slieflrecht is tot brandmeester in de
vacature J. A. De Baat Wz., die als zoodanig
bedankt heeft, benoemd de heer J. Th. Prins Az.
De totstandkoming van de stoomtram
Brouwershaven—Zieriksee—Rotterdam is verzekerd en zal in September a. s. het daartoe
betrekkelijk wetsontwerp de Tweede Kamer
bereiken. £r zullen alsdan twee wegen worden
geopend ; 10. Brouwershaven—Steenbergen—
Rozendaal; en 20. Brouwershaven—Zijpe—
Z. N.
Numansdorp—Rotterdam.
Houwelingen,
te
Aan den heer M. Van
Sliedrecht, is voor f 5650, als laagsten inschrijver, het maken van 2000 M 2bazaltglooiing
onder Goidschalxoord gegund:
Aan den werkman ie kl. H. A. Schoneveld van de pyroteclinische werkplaatsen te
Delft is de zilveren medaille mot f5O toegekend wegens 24-j.arigen ijverigen en trouwen
dienst.
De vorige week kwam een dienstmeisje
by' mevrouw
te Kampen in dienst. Onder
de verschillende zaken als een linnenkastje,
fiets
klapmandje enz. bracht zij ook een
mede en vroeg mevrouw, waar zij die een
plaatsje mocht geven, want op haar kamertje
zou niet al te best gaan.
Mevrouw verlangde geen dienstbode die aan
het fietsen deed, zoodat het dienstmeisje te
kiezen had tussehen den nieuwen dienst of
haar fiets.
Zij koos de verstandigste partij en de fiets
werd tot nadere order bij een tante gebracht,
maar zij verklaarde, dat zij spoedig een anderen
dienst zou zoeken, waar zij wèl een fiets mocht
medebrengen!
— Men schrijft uit Zevenhuizen (bij Gouda):
Bestond het voornemen een geregelden
stoombootdienst te openen van hier naar Rotterdam, nu wordt weer verzekerd, dat er niets
van komen zal. Wel zijn er opmetingen gedaan, of de boot door de sluis zou kunnen en 't
is gebleken dat dit geen bezwaar zou opleveren.
Toch schijnen er zich moeielijkheden voorgedaan te hebben, die de directie genoopt hebben van haar voornemen; af te zien.
Eene dame in Den Haag hield haar dienstmeisje opgesloten, om haar te beletten in haar
nieuwen dienst te gaan.
De politie heeft zich met die onwettige opsluiting bemoeid.
Te Schiedam zijn de mazelen thans afnemende, in de afgeloopen week werden slechts
31 nieuwe gevallen aangegeven.
In 165 huisgezinnen is de ziekte nog heerschende.
Ter viering van den 16nverjaardag van H.
M. de Koningin zal op den 2n Sept. in het Van
der Lely-Park te Maassluis een kinderfeest
gegeven worden.
De groothertogin van Saksen, prinses
Sophie der Nederlanden, heeft het waarborgfonds voor de tentoonstelling voor het schoenmakersvak in Den Haag met een geldelijke
bijdrage gesteund.
Woensdag vertrekken detachementen van
het korps torpedisten te Brielle naar Helder
en Hoek-van-Hoiland tot het houden van
torpedo-oefeningen.
De werken te IJmuiden zullen, thans onder
den nieuwen aannemer, in December gereed
komen.
Boerenbonden!
In Noord-Brabant schijnen de locale Boerenbonden, als afdeeiingen van den „Nederlandsche Boerenbond", meer beslist kleur te
bekennen als Roomsche boerencorporaties.
Tenminste de concept-statuten bevatten daar
volgens den Stand.
o. a. de volgende
bepalingen:
Om lid te kunnen worden moet men tot den
Katholieken godsdienst behooren.
Aan het hoofd van den Bond staat een bestuur van iininstens drie leden, door en uit de
leden gekozen en bijgestaan door een geestciijKen raadsman oi' adviseur.
Dg pastoor der parochie of de
door hem aan-
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gewezen geestelijke persoon, is vau rechtswege
de adviseur van den Bond. Hy heeft toegang
tot en raadgevende stem in alle vergaderingen.

De geestelijke adviseur kan de uitvoeringvan een genomen besluit, voor den tijd van
hoogstens zes weken, verdagen.
Het flesschentrekkersgild, dat in het begin dezes jaars in Den Haag den eigenaars van
het huis hoek Kneuterdijk en Hooge Nieuwstraat
en eenige leveranciers tot slachtoffer maakte
van zijne oplichtingen, heeft de Parijsche politie niet kunnen verschalken. De toen reeds
als verdacht gesignaleerde bende, aan het
hoofd waarvan zekere 29-jarige Nederlander,
Van den Akker.uit Delft,verdacht werd te staan
die zich voor den Zweedschen graaf uitgaf, is,
nadat de dupes van hun kunstgrepen a:i;igifte
hadden gedaan, in handen gevallen van de
Fransche politie.
Van den Akker had in de eenvoudige kamer,
welke hij te Parijs bewoonde, een oude dame
uit Brussel bij zich, wie hij f 15000 had afgezet.
Die arme vrouw zal nu in een besjeshuis
worden opgenomen.
Te 8.12 Vrijdagavond arriveerde aan het
station te Baarn de hertogin van Albany en
haar kinderen. De Koninginnen haalden met
drie hofrijtuigen de gasten van het station, waar
een hartelijke ontvangst plaats had. De Koningin-Regentes nam in het eerste rijtuig plaats
met de hertogin, de Koningin in het tweede
met de Engelsche prinses en prins.
Te Zegwaart is een kind van ongeveer 4
jaren te water geraakt en verdronken.
Uit een tuinderswoning bij Monster is door
middel van inbraak tijdens afwezigheid der
bewoners Zaterdagnamiddag f5OO aan zilveren goudgeld ontvreemd.
Voor het te Utrecht op 14 Sept. a.s. aau
te vangen examen voor kommies bij 's Rijks-
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belastingen hebben zich ongeveer 650 sollicitanten aangemeld.
Door het springen van een vioolsnaar
werd een ingezetene te Schoonhoven zoodanig
aan het oog gewond, dat hy moest opgenomen
worden in het gesticht voor ooglnderste Ratterdam.

—

AANBESTEDINGEN.

2ö .*\ugiishis. Delft. 10.45 ure. —Dijkgraaf
en hoogheemraden van Delfland.in het Gemeenvan Delfland : [bestek 0.60, dienst
1896—1898: het opruimen der oude sluis -en
het houwen van eene nieuwe uitwateringsluis
de Vijfsiuizen, met daarbij behoorende
kunsten grondwerken enz.,ondcr de gemeentenSchie■dam eu Viaardinger-Ambacht: bestek met 7
tetk-oningeu is vanaf 3 Augustus verkrijgbaar
ie. van D^'land tegen betaling van
r4fiere'ai;
o.M
; inlichtingen geeft de ingenieur van Delfland J.Groenendaal Jzn. te Delft
In. Van der Doll te MaassluisenendeA.opzichter
Van de
Linde en. ,i D. Wever Jzn. te Delft; aanw. ïl
Aug. 10.30 'smorg.

n

,a"c!sl'uis

h

Brielle, Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda,

—

Hellevoetsluis, Schoonhoven. 12 ure.
ï)e
plaatselijke- en garnizoenscommandanten : de
levering van brandstoffen, over liet tijdvak vau
1 Oct. 1890—30 Sept. JS97 in uc militaire gebouwen en inrichtingen te hunnent noodig; voorw.
ad f 0.10 verkrijgb. by de firma gebr. Van Cleef
te 'sGravenhage; inlichtingen hij voormelde
commandanten.
21 Augustus. Dordrecht, 12 ure. —De directie der gemeente-gasfabriek ten kantore der
'fabriek : de levering van SO.OOO kg. Luiksche
kiuitkalk; de voorw. verkrijgbaar tenkantore
van voornoemde fabriek.
2i Augustus. Dordrecht. 11 ure.
Dijkgraaf
en hoogheemraden der Vier polders ineen der
lokalen van het koffiehuis Koophandel en Zeevaart : a. het leveren van een duizend vijfhonderd kubieke meter onderhoudsgiint naarde
verschillende losplaatsen : b. het vervoeren van
een duizend vijfhonderd kubiebe meters onderhoudsgiint naar de verschillende wegen; bestek
ter inzage in voornoemd koffiehuis; inlichtingen
te bekomen bij den Fabrijk A. Prins Thzii."
te

-

Sliedrecht.
Dordrecht, il ure.

— De besturen der Vier
polders en van den polder Wieldrecht in het
koffiehuis Koophandel en Zeevaart: de levering
van Duitsche machinesteenkolen ten berroeve
van de stoomgemalen mr. J. Loudon en jhr.
Jantzon van Erffrenten op het eiland Dordrecht
voor het tijdvak van één jaar, loopende van 1
September lb9G: biljetten inzenden 21 Augustus
'smorg. van 10 tot 1 ure en 22 Augustus =van '-sm.
9 tot 10 ure ten kantore van den secretaris mr.
A. A. Moll, Grootekerksplein 2 aldaar, zoomede
op de vergadering der besturen ten 11 ure;
voorw. te verkrijgen bij genoemden secretaris
mr. A. A. Moll.
Oud-lieierland, 12ure.— Ten kantore van den
heer B. Den Boer : hetrijden van beetwortelen
*it de poldeis:Oud-BeierlandnaarOud-Beierland; Groot Zuid-Beierland naar Piershil; Numanspolder naar Numansdorp ; de vracht te
berekenen per 1000 kgr.; inlichtingen te bekomen ten kantore voornoemd en bij den heer J.
Trouw Gz. te Zuid-Beierland.
tl Augustus. Pultershoek.
De dijkgraaf
der polders Mookhoekjen Trekdam„G. A. Vau
Driel: de levering van 400 scheepslasten basaltsteen van 15 tot 35 kg. in 1 lading op keur le
leveren en franco volgens aanwijzing te storten
met vletschuitjes langs den dijk van genoemde
polders in de rivier De Kil onder's Gravendeel
voor den 1 November 1895.'
Schiedam, 2 ure.— Het gemeentebestuur: bet
maken van een steenglooiing langs een gedeelte
van den West-Frankelandschen dijk naby den
Dief hoek onder de gemeente Schiedam.
1 September. Oudewater.
Het bestuur van
den polder Papekop en Diemerbroek, bij den
voorzitter W. H. M. Doorman : de levering van
ruim 200 M middelsoort grint,te leveren in
Sept. a.s. franco op de losplaats aldaar.

—

—
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Gemengd Nieuws.
Ecu wonderbare brug. De Amerikanen
zijn van plan, een prachtige brug te bouwen
over den noordelijken arm der Hudsonrivier.
De brug zal natuurlijk van metaal zijn. De
pijlers zullen bijna tweehonderd meter hoog
zijn, terwijl de fundeeringen 42 meter diep in
den grond worden gelegd. De enorme boogwijdte der pijlers veroorlooft aan de grootste
vaartuigen, in grooten getale met volle zeilen
de brug te passeeren. Een menigte spoorlijnen,
die te New-Jersey-City eindigen, zullen op deze
brug over den Hudson worden aangelegd, die
dagelijks gepasseerd zal worden door ongeveer
duizend treinen. De onkosten worden geraamd
op f 180.000.000.
Advertentiën. Voor eenige jarenwerd Pear's
zeepfabriek het eigendom eener maatschappij
en daardoor is men te weten gekomen de verhouding, waarin de kosten voor advertentiën
en zuivere winsten tot elkander staan. In 1885
gaf Pear voor annoncen uit 373,918 gulden en
de winsten bedroegen driemaal zooveel, lu 1886
waren de kosten der annoncen ruim 706^108
guldenen de winsten f 1,410,780. In 1891 waren
de advertenüekosteii f 1,243,152 en de winsten
ruim 2 millioen gulden.
Het blijkt dus, dat Pear in 7 jaar tijds voor
meer dan 7 millioeu gulden annonceerde, doch
ecu zuivere winst vau 11,5 millioen gulden
behaalde.
Droomende kikvorwhen ! Men zou iemand
met een zeker medelijden beschouwen, als hij

vertelde, dat dieren', die zoo laag ontwikkeld
zijn als de kikvorschen, droomen kunnen tai
toch schijnt, volgens onlangs gedane waarnemingen, een met het droomen overeen komende
toestand, den kikvorsch niet vreemd te zyn.
De physioioog J. De Tarchanofi' verdoofde een

aantal kikkers met chloroform. De verdooving
was zoo volkomen, dat de dieren voor dood
bleven liggen en het kloppende hart alleen
nog leven verried. Werden nu de genarcotiseerde dieren in de frissche lucht gübraekt,
dan namen zij alle, hoewel de geziebts- en gehoorzeuuweu nog niet iv functie waren getreden, een eigenaardige luisterende houding aan.
Op de voorpooten rustend, richtten zij den kop
omhoog, alsof zij naar de lucht keken. Dit is
de houding van kikvorschen, die op gevleugelde
insecten Toeren, en blijkbaar hadden de gechloroformiseerde dieren een droom of een
hallucinatie in dien geest, want dikwijls maakten zij een vlugge beweging, openden den bek
wijd, en sloegen de kleverige tong naar buiten,
om hun prooi te bemachtigen. Deze droomtoestand duurde eenigen tijd, dan keerden het
gezicht en het gehoor weer terug, doch de
anders zoo vreedzame en phlegmatieke dieren
bevonden zich nu in een merkwaardig prikkelbaren toestand. Woedend grepen zij alle hun
omringende voorwerpen; aan, en begonnen zonder eenig merkbare aanleiding hevig met elkander te vechten ; ze grepen elkander bij de keel,
enz. Op dit stadium van opgewondenheid volgde
een soort machtelooze uitputting, de kikkers
werden nog schuwer en vreeesachtiger dan anders en kropen in de verste hoeken van de
afsluiting, totdat na twee uren de werkingen der
narcose voorby' en de dieren tot hun gewonen
, toestand teruggekeerd waren.

kruidenierswinkel
aangebo-

HAARHERSTELLER.

Ter overname
den : een jaren bestaande
Kruidenierswinkel, prachtihuur f 9,
Om het uitvallen van het Haar te beletten en de roos in 4 dagen ge stand, hoekhuis,
700;
Aardapalleen
LOUWERENBURGr'S
HAARovername
een
vernietigen,
men
gebruike
te
en BrandstofHERSTELLER, per flacon / 0.80, inhoudende 200 gram. Specialiteit pel. Groenten
huur f 6, overname bilSn DAMES- en HEERENPRUIKEN. J. LOUWERENBURG, Coiffeur, zaak,
een drukkeWaterstlijk
en
10760 20
Keizer3traat No. 17, Rotterdam.
okerij, gelegen Kruiskade,
zonder concurrentie, huur
slechts f3, overname f zeer
' billijk.
Adres KASLANDER
Goudsche Wagenstraat 49.
E. B^rrCJELEY*;
~TE KÓÓP af i5per stuk;
eenige gebruikte
.Agent der TRENT-

West-End Cycle-Depot,

en TRUSTY-RIJWIELEN.
Aanleg en onderhond van Electrische Schellen, «3? 20
Van Vollenhovenstraat 52, Rotterdam.
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Verloren:

Zondagmorgen,
een witjbeenen R. C.KERKBOEK met slootje, gewikkeld in Zakdoek, gemerkt H,
gaande van de Korte Baanstraat, Kipstraat tot aan de
Kaasmarkt. Gelieve tegen
belooning terug te bezorgen
Korte Baanstraat No. 9.
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CHINA and INDIA TEA Cv. Ltd.
CANTON

-

COLOMBO

-

LONDON.

Sub-agenten gevraagd tegen hooge provisie.

Te Huur:

Fanden

een vrij IiENKDENHUISmet IN AANBOUW. Te koop ge-

Tuintje, voor f 3,25 per week presenteerd, van een solied
Josephstraat No. 2, bij de bekend staand Bouwer: een
blokje vrije Beneden- en BoKruiskade.
yenhuisjes, gelegen op een
hoek, waarvan Winkelhuis
reeds goed verhuurd, 81/3 °/ Q
van gegoten en geslagen rente, beste gedeelte in het
Keukenfornuizen, vindt men Noorden. Br. fr., No. 850,
bij C. VAN ZWOL, Boter- bur. v. d.Blad.
sloot No. 133, bekend door
Wegens vertrek naar elzijn
solide uitmuntend bran- derstegen billijken huurprijs
DAMESHOReen zilveren
LOGE op Donderdagavond. dende fornuizen en aanne- TER OVERNAME : een zeer
Tegen goede belooning te- melijken prijs. OudeKachels gunstig gelegen en in oogst
rug te bezorgenNieuwsteegö en Fornuizen worden inge- staande
ruild. Opruiming van een
Nuijen partij geëmailleerde Goedeis op dekermis eenGOUDEN ren en Kookstellen tot spot- met inbegrip van in den tuin
KETTING verloren, 3 Gul- prijzen, alsmede wegens gelegen tram en bergplaatden belooning die hem terug plaatsgebrek eenige buiten- sen, benevens drukke winbezorgt. Adres aan het bur. gewone solide Brandkasten. kelnering. Aan hetzelfde
Door verhuizing te koop: adres te koop:een partij Oksv. d. blad.
hoofden en een nieuwe
een groot, nieuw
Vrachtwagen, ingericht voor
Losgebroken in den nacht
vervoer
van vaten. Int.Hulpvan Zaterdag op Zondag 15- mooie veeren, ook te zien 2 postkantoor Overschie, letgeMatrassen, 1 wollen, 1
-16 Augustus: een zwarte stikteDeken32guldenlgroote
ters H G.
Trekhond, Reu, voorzien van mahonie Salontafel 10 guld., Wegens omstandigheden
een eind ketting met hals- 1 groote vierkante Spiegel voor spotprijs over te nemen:
band. Inlichtingen of terugeenige nette onderhouden
bezorging worden tegen goe- met kap 11 gulden, ook af- MEUBELEN, massieve Mazonderlijk
koop.
te
Adres:
de belooning ingewacht bij
honie*losse
C. A. SAARBERG, 's Gra- Meermansstraat 43, recht
v,
Warffplein,
het
d.
boover
Yenweg E 134, werf van
venhuis.
dito mahonie gebeeldhouwLookhorst.
de kroon, prachtige Mahonie
'24,00. Iraaie
Kussenstoelen
FOX-TERRIER ot andere
Kruisvoettafel
gladharige HOND te koop gestoken
TE HUUR: een ruime Etage, gevi aagd.Aanbiedingen met 18,50, dito Salontafel 10,00,
bevattendeVoor-,Achter-,Zij* prijs franco, No. 824,hur.van Pendule Candelabres 20,00,
diverse Kroonspiegels 12,50,
kamer, Keuken, Alkoof, Zol- dit blad.
Hanglamp 10,50, Rietmatder en Warande, met fraai
stoelen. Schilderijen, Fauaitzicht in tuinen, fl7 p. m.,
Heimer str. 33, n/b. hoofding. Haagscheveer 14, BIEDT teuil, Etagére, alles zonder
Diergaarde; Mauritsstr. No. AAN : zeldzaam gelegen Ca* gebreken,Aert vanNesstraat
11, een vrij Boyenhuisje te té's centrum, groote omzet, 81H, Bovenhuis. "
huur, laag b/d. straat,uitste- bewijzen voorhanden.'Jmppe- TE KOOP, door verhuizing,
kend voor een modiste, zeer rijen, Slijterijen, Café Bier- zes Mahonie Kussenstoelen
huizen aan havens en cen- zijden trijp, groote losse Linnet.
trum, Hotels, Logementen, nenkast, massieve gebeeldSigaren, Kruideniers, Aard- houwde
een nette Vooi kamer, voor- appel, Groenten en Fruitzaïien van alle gemakken en ken, veel diversen, degelijk
waterleiding, voor een klein adres, informatie kosteloos. massieve Boogkast. Mahonie
gezin, voor f 1,40 per week. COLARD, geeft en neemt Salontafel.garnituurPendule
Adres Gebrs. SMITS, Wijn- zaken over en is te ontbieden Candelabres, zware Salonspiegels met Gravures en
straat 114.
ook Huizen te koop.
Schilderijen,mahonie Waschtafel en garnituur, GemakTe huur: een ruim, droog Ruime sorteering in Sclioen- stoel, Boekenhanger.Etagère
Pakhuis, aan den Goudschen makersmachines, iinkswer- en Gordijnen,alles voor spotRijweg 249, zeer geschikt kende Armmachines, Ring- prijs, Jonkerfransstraat 20,
voor Berg- ofWerkplaats,ook spoel Kleermakersmachines, Benedenhuis, 11—4ure.
geschikt voor Bierbotteiarij, Vi breeren deSchuitmachines
TER OVERNAME aangedoch zonder verkoop per Trapmachines, Hand- en boden ; een op goeden stand
glas.Te bevragen bij Y.KEIJ- Trapmachines, Handmachi- liggende
ZER.Goudschen Rijweg 247, nes in alle prijzen,Onderdeehuurprijs billijk.
len, Naalden en Olie. Vrij
5 jaar garantie, met Wagen en tweeHonden.
Voor een weduwe ofalleen" onderricht,
gemakkelijke
betaling. Best Fr, br.,No. 779, bur.v.d.blad
wonende Juffrouw een
adres voor wederverkoopers.
"
Repareeren aller systemen. Ruime broodwinning,CAFEmet Alkoof a 11,50 per week P. J. KUSSE, Rotterdam.
TE HUUR, dagelijks te be- Alkeraadestraat 17. Voor RESTAURANT met Logegezichtigen Noordmolenstr.so. spotprijs een bijna nieuwe ment tevens verkoop vanbiefvisch,
bakken
mosselen,
Kleermakersmachine.
stuk enz., goed beklant EnNoordsingel 98,nabij Zomergelsch Zeevolk, gelegen op
hofstraat, een net BENE-; Goedkoopst en soliedst besten stand van den waterDENHUIS, bev. 3 Kamers,' Meubelmagazijn Botersloot kant. Adres JordaenkaaiNo.
Alkoof, Keuken, Kelder,Wa- j 77. Prachtige losse mahonie- 4, Antwerpen.
rande en Tuintje, voorzien j houten Linnenkasten,mahovan gas- en waterleiding, a niehouten Kruisvoet, Salon,
f 260 's jaar?. Adres Bovenh. Ronde en Uitscbuiftafels, een Huis en Erf, groot ongeveer 13 are,met annex PaarWaschtafels,
TE HUUR in de Tuinders- Linnenkasten geschilderde
en Tafels, denstal, Wagenschuur en
dwarsstraat No 3: een nette, Spiegels, Schilderijen,
Ledi- Hooizolder, met September
te aanvaarden. Adres Y. PIJEtage (voor) kanten, Waschtafels,Stoelen PER,
Kralingen, Kerklaan
enorme
enz.,
voorraad
bevattende Kamer, Keuken j enz.
E
209.
enAlkioi m>t '2 slaapplaat- I uitsluitend eigen fabrikaat,
een, hum pnjs t 2,10 p. week. uitsluitend fabrieksprijzen.
Te bevragen benedenhuis.
Te koop gevraagd: een zeer
Wegens plaatsgebrek nog klein gladharig HONDJE
1 a 2 jaar oud, zineen Benedenhuis of Pakhuis,! over te nemen tegen spot- (teetje),
delijk
vlug. Fr.br.,N0.749,
en
prijzen
eenige goed ondergeschikt voor een zaak in '
bur.
v.
d.
blad.
houden
MEUBELEN:
als
Wijnen en Gedistilleerd, ook
Zeer geschikt voor Jonge*
niet ongenegen een PROEF- Kleeden, Karpetten, GordijLOKAAL over te nemen, nen, Vitrages, Kachels, Spie- lui die wenschen te trouwen
tusschenpersonen
komen gels, Pendule, Beelden etc. Door omstandigheden wordt
niet in aanmerking. Fr. br., Spoed vereischt. Adres te TE KOOP aangeboden: een
bevragen Sigarenmagazijn groot tweepersoons
No. 807, bur. v. d. blad.
»de Plantage" Plantagestraat No. 1.
met toebehooren en twee
Nieuwe Binnenweg 211, bogroote Matrassen, alles geven het Café de Poort van
heel nieuw (veeren te zien)
Prachtig
VEEREN
BED.We- voor
Kleef, een le ETAGE, Voorden spotprijs van 25
boyenverhuizing
gens
voor
en Achterkamer, 2 Alkoven,
gulden.
Spoed wordt aanbete
genoemden
prijs
koop:
een
grooteKeuken aan de straat
Goudschesingel
volen.
Adres
met balkon, warande, uit- groot 2 persoons Veeren Bed 69, boven het
Café.
pronkstuk,
prima
tijken,
de
zicht in de tuinen,zolder met
meidenkamer.plé metwater- Kussens met rood satijn en 2 Uit de hand te koop aanleiding en overal gasleiding. keurige Matrassen, desver- geboden:
Te bevragen West-Kruiska- kiezende met 2 fraaie Dekens
Te bezichtigen Goudscheweg van Soesman, geheel nit
de!9B.
25, driemaal bellen, boven nieuw hout opgetrokken
den MelkwinkeLde veeren te (IxB geseh. en gepl.) en geBloemstraat, einde Kruiska- : zien.
vloerd met s/4 x6 geseh. en
de: vrije Beneden- en Boyengepl. Brieven en aanbiedinhuisjes, 2,80 en 12,60 per
gen te bezorgen
H. F.
week. Te bevragen bij G. Te koop gevraagd: een oude SEELEN, Bergweg bij
221.
EEFFERS, Botersloot 12.a1h of nieuwe Dogkar of ander
net tweewielig Rijtuig, geschikt voor een grooten Hit. Overname aangeboden :
een HUIS, met of zonder Brieven,met opgaaf van prijs een CAFÉ op goeden stand,
Vergunning, of een Pakhuis en waar te bezichtigen, te zeer geschikt voor menschen
daarvoor geschikt, op goeden : adresseeren aan P.|J. KUSSE, zonder kinderen. Adres DE
"tand. Fr. br., No. 771, bur. v. Alkemadestraat No. 17, RIDDER, Sint Mariastraat
T. d. blad.
Rotterdam.
62, 4maal bellen.

De grootste keuze f

Verloren:

Tuinderij;

Door J.

__
Zwarte Hond.

Veeren Bed,

Linnenkast 36,00,

Terstond of later

Hond.

Colard,

Te Huur:

Pakhuis.

Kruisvoettafel,

Naaimachines.

Bierbottelarii

Voor spotprijs.

Voorkamer
Te Huur,

„In deßondetafel"

TeKoopofteHuur:

2de

Tê~Huur gevraagd: j

"Jonggehuwden.

Hondje.

Veeren Bed

Te Huur!

de Tent

Te Huur,

Dogkar.

TeHuur gevraagd:

versch en gerookt Spek 20
et., Karbonade 30 et., Lappen v. d. Ham 35 et„ Versche worst en gehakt 30 et.,
Rundvleesch 35 en 40 et.,
zonder been. Onderlinge
Vleesch- enSpek maatschappij, Oranjeboomstraat 67,
schuin over de Stampioenstraat,

Wasscheriï.

Een flinke WASCHMEID
gevraagd, de geheele week,
er kunnen ook nog WASSCHEN geplaatstj worden,
nat, droog of opgemaakt, de
wasschen worden franco gehaald en binnen eenige dagen bezorgd. Concurreerende prijzen. Beste informatiën
ten dienste, De goederen zijn
tegen brandschade verzekerd. Adres: A. EVERSEN,
Marnixstraat No. 14, bij den
Crooswijksche w eg.
Een nette

Dames wilt u elegante
Costumes gemaakt, Kinderjurken, Blouses, Peignoirs,
Trouw ot gelegenheidscostumes, Pelerines, tegen zeer
billijke
prijzen, vervoegt u GEVRAAGD,
5 x 2Vs, uitstekend(geschikt dan
goed kunnenvoor dekking van kleine
de werken en burgerpot kovaartuigen. Adres Zakkenken en van goede getuigen
pakhuis Bogaertstraat tus- Aan hetzeltde adres eenige voorzien. Adres:;Weste Wasehen Nieuwehaven en Ha- nette LEERLINGEN ge- genstraat 89.
ringvliet
vraagd
"GËTRAAGD, voor dadehjk, in een gezin zonder kinderen
eene eenvoudige fatP. en G. BAKKER, Schil- soenlij ke,
Twee gebruikteRIJWIEmutsdragende
LEN met Luchtbanden te ders, gevestigd Slotslaat 66,
koop aangeboden. Te bezich- Kralingen, bevelen zich betigen Tuindersstraat 70, Si- leefd aan alsHui- enßijtuig- bekwaam voor alle huishouschilders en wat Jverder tot delijke werkzaamheden.
garenwinkel.
het vak behoort. Aanbeve- Spreekuur 's avonds na 7uur
EenJongmensch vraagt bij lend P. en G. BAKKER, Westzeedijk 17, bovenhuis.
Schilders, Slotstraat66,Kral. "Terstond GEVRAAGD: een
nette lieden
fatsoenlijke
Gez.
Modenaai*
BAKKER,
met afzonderlij k SLAAPSlotstraatöö een burgerpot kunnende koKAMERTJE. Br. met prijs sters, gevestigd
bevelen
Kralingen,
zich be- ken. Adres in persoon, HoogNo. 747, bur. v. d. blad.
tot het maken van
aan,
leefd
straat^ 296.
Er worot voar een jongDames* en KinderkleeTerstond GEVRAAGD: een
mensch Kost enßewassching aile
ding, naar de eischen des
tijds. Aanbevelend, GEZ.
met gebruik van eenVoorka- BAKKER,Slotstraatö6,Kra- voor halve dagen, boven de
16 jaar. Adr. Binnenweg 33,
mer, in een Benedenhuis, bij lingen.
Een ervarenMuziekonder- "Wordt GEVRAAGD, om
lieden zonder kinderen, a
f 5,50 per week, goed eten en wijzer, nog eenige uren dis- terstond in dienst te treden,
nette bediening. Adres de ponibel hebbende, wenschte een eenvoudige
wed. GORTER HESSLING, die gaarne te besteden, tot
Helmerstraat 41, Benedenli. het geven van GRONDIG
P. G., 17 a 18 jaar, goed kunnende werken en met de
Een fatsoenlijke Burgerjon- a 25 cent per les. Br. tr., No. wasch omgaan. Zonder goede getuigen onnoodig zich
gen, oud 16 jaar. zoekt kost 766, bur. v. d. Blad.
aan te melden. Korte Waen inwoning, zonder bewasrande 35.
sching, bij nette lieden, liefst
in de nabijheid van Leuveha- ABtrologiste en Planeetkun*
ven of Boompjes. Adres W. dige, uit de Leei.wenlaan 35,
KOK, Boekhandel, Rose- thans gevestigd Schoolstraat Een Meisje.uit den beschaaf28, is dagelrjks te spreken den stand, reeds als zoodanig
straat 8.
van 10 tot 10, eerste Etage, werkzaam, zoekt een BElmaalbellen,nabij denGoud- TREKKING, intern., de beste getuigen staan haar ten
verlangt GemenbileerdeKA- schensirtgcl,
dienste. Br. fr., No. 864, bur.
MEß met pension, omtrek
station Beurs, pnjs f4O per Plaatsvervangers en Num- v. d. Blad.
maand. Fr. br., No. 768, bur. merverwisselaars gevraagd,
v. d. blad.
tegen hoog loon en kostgeld. terstond GEVRAAGD, boOok kunnen nog Plaatsver- ven de 25 jaar. Zondags zonworden der buitengewone omstanGEVRAAGD, terstond door vangers geplaatst
in dienst te treden digheden vrij. Adres aan den
om
direct
gebruik
met
heer,
een
van
J. F. J. L\ MET, Zo- winkel, Zwartjanstraat 104,
vrije Kamer, den prijs van t6 Adres:
merhofstraat
105, bij de
niet te bovengaande. Br. fr.,
Schiekade,
alRotterdam,
met prijsopgaaf, No. 790, waar men goedebehandeling
Gevraagd: een JUFFROUW,
Bur. v.d. Blad.
geniet en de stukken gratis om een eerstbeginnende
TE Hüüll aangeboden: op in orde worden gebracht.
grondig onderricht te geven.
het netste gedeelte, centrum
Fr. br., met prijsopgaaf, No.
der stad, bij de Beurs, een
854, bureau van dit blad.
Practizijns BOURGONJE,
vrije ZIT- en
GERTGES en Co., Binnenrotte 172, stellencontracten, en dochter vragen beleefd
gemeubileerd of ongemeubi" Requesten, enz., in vereisch- nog een paar natte WASleerd, op een vrij bovenhuis. ten vorm, belasten zich met SCHEN ot droog van den
Br. tr., No. 782, bur. v. d. Regelen van Boedels, Innen stok, voorzien van alle geBlad.
van Gelden, treden op voor makken en goede getuigen
Een gepensionneerdeZOEKT alle Kantongerechten, zoo en bleek.Adres Dijkstraat 26
eischende als verwerende, oud-Krahngen.
,
bieden onderhandsch Acmet Alcove, kost en huiselijk eoord aan, ook bij faillisseverkeer. Fr. br., met pr.opg., ment, belasten zich met het
Wegens omstandigheden
No. 805, bur. v. d. blad.
invullen van belastingbiljet- wordt ten spoedigste een
EenJuffrouwZOEKTtegen ten, Verkoopen van roeren- flinke Dienstbode gevraagd.
1 September bij eenvoudige de en om oerende goederen. Adres B. v. HOLST, Havenmenschen: een gemeubil.
Abonnementinnen van Ach. straat 131, oud Delftshaven.
terstallige gelden.geldig een
met of zonderKost. Br. Fr„ jaar, tien gulden, Handelsmet opgave van prijs, No. Informatiën worden ver- een bekwame Huisnaaister,
strekt tegen billijke condi- ook bekend met het naaien
866, bur. v. d. Blad.
Prospectussen ot Regle- van Costumes, J. ROBERT,
tiën,
Een net Winkelier wenscht
op aanvrage gratis Willemskade 12, Café.
zijn geriefelijke Woning ter menten,
verkrijgbaar. ADVIES Burgerlijke-, Militaire-, BelasBewoning
Terstond gevraagd: een
AF TE STAAN, aan een tingquaestiën, Strafzaken, fatsoenlijke DIENSTBODE,
ge50
cent.
Kantoor
enz.,
nette Weduwe ot Menschen
zonder goede getuigen onzonder kinderen, liefst R. C.! ! opend van 9—B uur.
noodig zich aan te melden.
ls ook niet ongenegen bij deAdres Paardenstraat No. 36.
zelve in denKost te gaan. Br.
Terstond GEVRAAGD: een
tr., No. 861, Bur. v. d. Blad.
TE HUUR aangeboden: Eksteroogen, Eksteroogen,
terstond of later: een groote, Eksteroogen, Eksteroogen, ' jin een klein gezin. Adres:
frissche
Eksteroogen, Eksteroogen, M. v. d. GRAAF, StevenEksteroogen, Eksteroogen, hoogendijkstraaL 42.
Eksteroogen, Eksteroogen,
of Balconkamer.Stationsweg Eksteroogen, worden alleen
nabij Station D. P. Fr. br., genezen door FAGEL's GEVRAAGD, R. 0., een
No. 875 bur. v. Blad.
»Klectra"pleister, helpt in j burgerpot kunnende koken
Bij nette, Isr. menschen kan drie dagen radicaal zonder en gewoon zellstandig te
pijn, 25 cent per doos, bij werken. Fr. br., No. 834,
FAGEL, Tuindersstraat 102, bureau van dit blad.
desworden,
GEPLAATST
verkiezend met Zit en Slaap- ! Schoemann, v.d.Werffstraat "Terstond GEVRAAGD: een
kamer. Aan hetzeltde adres 74; De Graaft, Heerenstr.27.
ook gelegenheid te Dineeren, Werth, v. d. Takstraat 21. Adres: Vredenoordstraat 27,
Spek, Voorstraat 10.
tegen billijke conditiën. Fr.
br., No. 883, bur. v. d. blad. Eksteroogen, Eksteroogen, yOORTHUIZEN.
Er biedt zich aan terstond:
Eksteroogen,
Het Hoofdatelier in het
PLAATSVERVANGERS | maatknippen, zonder te pas- van buiten, P. G., van goede
en NUM MERVERWISSE- sen, is verplaatst van de getuigen voorzien. Adrea:
LAARS gevraagd tegen de Kruiskade 42A, naar de
BIESHEUVEL/I'weede Mauritsstraat No. 83.
hoogste prijzen en kostgeld,
ook sluit men contractenvoor alwaar Dames dagelijks aan "Terstond GEVRAAGD: een
dienstplichtige.gewaarborgd den cursus deel kunnen nevoor opvolgende broeders bij men,! 4*daagsche cursusprijs
16 jaar, tot
de oudste Maatschappij, i 10. Tevens van alle Kle- niet benetien de
van
huiswerk
het
verrichten
welke 34 kantoren heelt.' dingstukken patronen op
halve dagen, Vrijdags
Nog Plaatsvervangers ge- maat verkrijgbaar. Aanbe- voorZaterdags
den geheelen
vraagdvoor dadelijk in dienst velend, B. RICKERMANN, en
te gaan, solide behandeling. Kruisstraat 53, Rotterdam. dag. Zonder goedegetuigen
onnoodig zich aan te melden.
Adres: A. JANSSENS.RaamMen vervoege zich in psrsoon
straat 35, Rotterdam.
Fe TERSTOND GEVRAAGD: Boomg.str.9l, des avonds na
een bekwame
acht uur.
Geeft de ondergeteekende,
Er wordt tegen September
Strijkster,
voor gedragen Heeren- en Crooswijkschestraat No. 109 of eerder GEVRAAGD: een
Dameskleederen, Heele en
Gedeelten van Inboedels, "IVordt GEVRAAGU, in
Winkel- en Magazijnoprui- een klein gezin een tatsoenl. goed kunnende weiken. Fr.
br., No. 857, bur. v. d. blad.
mingen,envoorts al wat men
wil opruimen tegen hooge dat goed kan werken, voor
prijzen, dagelijks te ontbie- halve dagen. Adres: Noord- GEVRAAGD voor de 3 eerden, zoowel buiten als bin- singel 109.
ste dagen van de week. Adr.:
nen de stad. Taxatie kosKetenstraat No. 25, boven.
Hotel
Restaurant
v.
en
teloos. & DE REEDER. RENNESSE,Hoogstraat 126. Een bekwame OVERHEMHouttuin 39.
Terstond gevraagd: een
DEN-

Dekkleeden

Dienstbode

Binnenrotte 48.

Rijwielen.

Schilders.

"Dienstbode!-

ZaEvenlx 19,Rotterdam.

ï-

Concurrentie

ONMOGELIJK, le kwaliteit

Café.

Kost en Inwoning "Mödenaaisters.

Dienstbode.
Meisje,

aangeboden,

Dienstbode,

Kosthuis.

Piano-Onderricht.
Mejuffrouw J.,

Winkeljuffrouw.

Ben Jongmensch

Nationale Militie.

Dag-Werkmeid,

Kost eninwoning

Piano-Les.

Rechtzaken.

Een Weduwe

Slaapkamer,

gemeub. Kamer

Gevraagd.

Kamer,

Gevraagd:

Dienstbode.

Binnenrotte 172.
Eksteroogen!!!

Slaapkamer,

flinke Dienstbode.

""Dienstbode

een Heer

flinke Dagmeid.

Nationale

Militie.!

een Dienstbode,

Kruisstraat 53,

net Dienstmeisie,

Veel Geld

R. E. Dienstbode,

Meisje,

Maatknippen

Van Costumes (geen Mantels ot linnengoed) in ölessen
a f 5 ('t papier er bij berekend). Geen cursus elkeles
apart. Duidelijke patronen
naar maat van een Costuum
fl, Mantel fl, Blouse 60,
Pelerine 60, alsook van afzonderlijke deelen, Mouwen,
Kragen, Kindergoed, enz.
Eleonorastraat 30, beneden.

flinke Werkmeid.
Een fatsoenlijke
Burgerdochter,

Een Waschvrouw

Strijkster

GEVRAAGD voor lof 2 dagen, voor Woensdag en Donderdag. Schooterboschstraat
P. G., oud 19 jaar, zag zich No. 98.
gaarne spoedig geplaatst als
Meid-Alleen, in een klein net "Terstond GEVRAAGD: een
gezin, de beste getuigen
staan haar ten dienste.Br.fr., en een BUFFETKAM ERlett. IJ Z, bij J.C. TAKKE, MEID, beide van goede geBoekhandel, Lange Waran- tuigen voorzien. Adres in
de 134.
persoon, Hoogstraat No. 334.

Keuken-werkmeid

Dag-Dienstbode.

|

Terstond GEVRAAGD: een

.net Burgermeisie, |

Jongen

Wordt gevraagd: ecu fatGEVRAAGD, 13 a!4jare«
soenlijke DAG-DIENSTBO- ■ [ niet beneden 20 jaar, dat be- oud,R.K,en van fatsoenlijk*
DE, goed en netjes kunnen- " kwaara is een kleine huis- familie, hoofdzakelijk voor
de werken in klein gezin. .! houding te regelen en des- loopwerk. Aanbieding mat
Adres: Eendrachtsstraat 25, , \ noods geschikt is om winkel eigenhandig geschreven br.
benedenhuis.Spreek u urDins- ■; te doen. Adr. fr. br., lett. D, onder letter B, bij de Boekdag tussehen I—4 uur en 1 bij den Boekhandelaar H. T. handelaren N.J.VERHOEFF
7—B uur.
I HENDRIKSEN, Hoogstraat ( & Zoon, Houttuin G3.
' I No. 287.
GEVRAAGD; een net
Een flink aankomend
Terstond gevraagd in een
niet beneden de 17 jaar, voor
Kruideniei swinkel, een fathalve dagen en Vrijdag den i wenschte gaarne PLAAT" soenlijke JONGEN, hoofdzageheelen dag, van goede ge- " SING als Volontair om als I keiijk vobr loopwerk. Adres;
tuigen voorzien. Zich aan te i Winkeldochter behulpzaam Roeutgenstiaat 29, Feijen.
melden in persoonMaandag* " t te zyn, met clientèle bekend
GEVRAAGD: een flink*
avond tussehen 7—B uur, , en zoo noodig direct disponiSchiekade 240 OZ.
i be!. Br. fr., No. 798, Bur. v.
'jd. Blad.
Net, zindelijk
bekend met de Bierbottelarij
en voorzien van goede getui;
GEVRAAGD, ook om het een R. K. Dienstbode, als gen. Adres: Coolvest 94.
modevak te gelijk te leeren. Meid-Alleen, in een gezin Terstond GEVRAAGD :
een
Adres: E. MERTENS, Stati- met kinderen.Adres v.HEES,
Boschje
onsplein 7, bovenhuis.
No.
8.
I
Terstond gevraagd: een
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