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Eerste Blad.
Stadsnieuws.
Heden aan ons bureau ontvangen
▼oor schipper J. Stotijn, wiens tjalk „Dank-

baarheid", Vrijdag 7 Augustus in de Maas gejonken is, van: L. L., een schoolkindf 0.25; J.
E. N. f 1; A. B. M. f 2,50; D. B. f 2, te zamen
16,75, of met de vorige opgaaf f 121,92.

Aan den pryswinner bij den door
ons uitgeschreven wedstrijd in het tellen van
"en aantal bruine boonen, die zich ineen glas
bevonden, wordt bericht dat zijn nummer,

Ho, 4018, bij de 2e trekking der 3e klasse van

6e 352 eloterij met f45 is uitgekomen, zoodat

hij bij de heeren Van Marie & Nierstrasz voor
)«Sn */, aandeel kan ontvangen f69,50.
Een oude bekende der politie, H,
genaamd, nam gisteravond voor het ZuidBollandsch koffiehuis op de Korte Hoogstraat
"en bierglas weg, met het doel om onder dak
te komen. Dat doel bereikte hij volkomen, de
politie nam hem mee naar het burean in de
Eauwensteeg.
Op het kennisterrein werdgisteravond door een kennisreiziger een bronzen
ifiksdaalder ontvangen, die bedriegelijk als
alver gekleurd was. Het valsche geldstuk
■Werd op bet politiebureau in de Meermansstraat gedeponeerd.
Zondagavond omstreeks 7 uur
ontstond een verwoede vechtpartij in de tapperij „Stadt Hamburg," Zandstraat No. 8, tusBchen den tapper J. Van Gurp en 6 beschonken
koetsiers, die in een rijtuigje gekomen waren
en die weigerden hun vertering te betalen.
M&dat de tapper een van hen den hoed had afgenomen en de anderen met een talhout de deur
Uitgejaagd had, sloegen zij buiten de glazen in,
Vernielden de lantaarn boven de, deur, rukten
ëe gordijnen af en begonnen met alles wat
bun voor de hand kwam in de gelagkamer
te werpen. Ten slotte kwamen de tapper en
eenige bezoekers naar buiten, waar de vechtpartij nu op nieuw en nog zooveel te heviger
begon, zoodat vier of vjjf mannen met bebloede
koppen het veld ruimden. Toch kwam er geen
einde aan het gevecht voordat de politie er
imet de sabels doorheen geslagen had. Een koetsier, die eenige kwetsuren had bekomen, werd
op het politiebureau Lm de Pauwensteeg ver-

bonden.

Gistermiddag z ij n doordepolitie
sjouwers gearresteerd,
die op de Prins Hendrikkade gevochten en
elkaar verwondingen toegebracht hadden.
Vannacht om half een vielA. K.,
dekknecht op de aan de Maaskade liggende
Stoomboot „Valk II," overboord. Twee uur later
Werd zgn lijk opgehaald, dat, na door een
dokter geschouwd te zijn, naar Crooswijk werd
Overgebracht. De verongelukte, een oppassend
man, woonde te Middelburg en laat een vrouw
en 7 kinderen na.
Door de politie werd gisteravond naar het Ziekenhuis gebracht de 38-jarige JohannesC. Breur, wonende HerderinneBtraat No 7. Nabij de Schotsche kerk had men
hem met een steen tegen het hoofd gegooid,
waardoor h=jj boven het rechteroog verwond
werd.

twee halfbeschonken

Gistermiddag om 4 uur vielde

bootwerker B. Laban, wonende in deRosestraat

6,aan boord van het aan de Wilhelminakade liggend s.s. „Werkendam" der NASM in het ruim.
De man bekwam een schedelbreuk, brak het
nekbeen en overleed bijna onmiddellijk. Nadat
de dood door dr. Post geconstateerd was, werd
het lijk naar de woning van een familielid overgebracht De ongelukkige laat een weduwe zonder kinderen na.

Gistermiddag om 5 uur werden
in de Hoofdsteeg twee mannen aangehouden,
«Üe daar liepen te bedelen. Zij zijn naar het

politiebureau in de Lange Torenstraat over-

gebracht.
Gisteravond werd op denCoolgingeleen wielrjjder door twee brooddronkenen

Feuilleton.
BDELSVARINT-UPC.
(Vervolg).
Spreek gerust, mijn jongen, ik beloof u dat ik kalm zal blijven, ik ben op
alles voorbereid. Het huis, dat gij het
huis der misdaad hebt genoemd, vrees
ik te kennen. Waar staat het ?
In de rue de Vaugirard.
Ik had het wel gedacht, zeide de
priester op droevigen toon, het betreft
Gilbert Rollin, nietwaar?
122)

—
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—
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— Ja,
eenmaal

Ja.
Ik had reeds sedert zoolang mijn
meening: omtrent hem opgevat. Van hem
verwondert my niets meer.
Welke beschuldiging (ik ook tegen
hem zal doen ?
Ja.
Zelfs al beweerde ik dat hü een giftmenger is 1
zelfs dan. Ik heb dien man al
voorspeld, toen hy mij uit het
zijner
vrouw wegjoeg, dat wij elkaar
buis
nog in la Roquette zouden weerzien. Dat
waren geen ydele woorden. Hij zal er komen. En nu ter zake. Wat gebeurt er in
?
het hotel In de rue de Vaugirard
Ik heb u al verteld dat Gilbert Rolgeleden plotse*
lin ongeveer een maand
Parijs verlaten had, om met Marie*

—Ene

Blanohe, die vsiefc is naar het Zuiden te
gl^IJa,1 Ja, en dat scheen mij zeer natuurlük toe.
Welnu, toen ik eenige dagen geleden
kwam, weet gij wie ik toen in
i der cellen van bj**ge&tteat gevonden

—

èJoigny

NEGENTIENDE JAARGANG No. 5653.

Woensdag 19 Augustus IS9&

van zijn flets gegooid, met het gevolg, dat hij
een bloedende wond aan het'hoofd bekwam.
Een aantal burgers, die dit feit hadden zien
plegen, bezorgden een der baldadigen een geducht pakslaag, terwijl zijn handlanger zich in
allerijl uit de voeten maakte.
De man, die Zondagavond door
de politie der 4e afdeeling werd gearresteerd,
omdat hij den voorbijgangers op straat om geld
aansprak, onder bedreiging met mishandeling,
is, nadat proces-verbaal tegen hem wasopgemaakt, weer in vrijheid gesteld.
Resultaat der analyse van het
water der drinkwaterleidingen, genomen den
8 Augustus 1896. Totaal der opgeloste vaste
stoffen 240, chloor 27, ammoniak 0.100, nitrieten 6, nitraten sporen, hoeveelheid kalium
permanganaat, beuoodigd ter oxydatie der organische stoffen, 42 milligrammen per liter.
Vanmorgen werd in de Hugode
Grootstraat een boerenvrouw door een vrachtwagen aangereden. Zij bekwam een verwonding
aan het rechterbeen, die op het politiebureau
in de Meermansstraat is verbonden.
De gewone jaarl ij ksche bij eenkomst met de blinden van de „Centenvereenigingten behoeve der Hulpbehoevende Blinden"
alhier, zal dit jaar plaats hebben op Woensdag 2
September, des avonds te 6 uur, in de zaal van
het „Nut" Oppert. Verschillende sprekers zullen het woord voeren, terwijl het aan versnaperingen, enz. voor de blinden niet zal ontbreken.
Door de politie der 2e afdeeling
zijn gisteravond twee jongensaangehouden, die
de ouderlijke woning te Haarlem waren ontloopen.
Sedert Woensdag wordt uitde
ouderlijke woning aan de Binnenhof No. 36
vermist de 14-jarige Willem Buttijn, wiens
opsporing door de ouders is verzocht.
Gistermiddag geraakte de 12-jarige Johannes Van der Velden uit de Raamstraat, terwijl hij op in den Coolsingel liggende balken speelde, te water. Met veel moeite
werd hij gered door Bernardus De Goede, die
gekleed hem naspróug en driemaal moest dvi*
ken, eer hijj den drenkeling te pakken had.
De politie der lste afdeeling
heeft gisteravond proces-verbaal opgemaakt
tegen drie bewoners van de Baan. die bij een
buurman de ruiten hadden ingeslagen.
Gisteravond ont stond op het
kennisterrein een vechtpartij tussehen twee
kramers. De kraam van een hunner werd totaal .vernield.' terwijl de koopwaar, kleine
snuisterijen, over de straat rolde, zeer ten genoege van eenige jongens, die terstond aan
het grabbelen gingen.
Gisteravond omstreeksll uur,
sloeg de werkman A. Van Baardwijk, 42 jaar
oud, in zijn woning aan de Sophiastraat 56 met
de rechterhand door een ruit. Hij verwondde zich daarbij ernstig aan den pols, zoodat
terstond heelkundige hulp werd vereischt Deze werd verleend door den heer
Henri Th. Deyere, wijnhandelaar, Goudsche Rijweg 109, lid van de vereeniging „Eerste hulp
bij ongelukken". De wond was levensgevaarlijk, zoodat de heer Deyere, bij afwezigheid
van een dokter, den man naar het Ziekenhuis
deed overbrengen, waar hij om 1 uur werd

opgenomen.

Gisteravond om halfe I f is do o r
de politie gearresteerd een zeeman, die in het
Zeemanshuis spektakel maakte. Het bleek
op het bureau in de Witte de Withstraat, dat
hij in het Zeemanshuis een valschen naam
opgegeven had en een gedeserteerd 2e klasse
marinier was. Hy is ter beschikking gesteld
van den garnizoenscommandant.
In het Ziekenhuis is opgenomen
S. Vermeijs, voermansknecht, 57 jaar, wonende
Goudscheweg 1153. Gistermiddag om 4 uur
was hij van een bierwagen afgegleden, met
het gevolg, dat de wagen hem over denrechtervoet ging, die daardoor ernstig verwond
werd.
Reizigers uit Rotterdam, onder
wie verscheidenen, die met het oog op de
kermis voor pleizier naar België waren gegaan,
en die gisteravond per trein huiswaartskeer-

—
—
—

Directeur: C. SIJTHOPP.
den, weiden voorbij het station Mechelen gedupeerd, door hetcerailleeren vaneen veewa*
gen. Het gevolg was, dat de laatste sneltrein
naar Holland oponthoud ondervond en in Ant*
werpen de aansluiting gemist werd. Welke
pogingen bij den stationschef te Antwerpen
ook werden aangewend om het mogelijk te
maken Rozendaal nog te bereiken, de chef
weigerde beslist aan het verzoek te voldoen,
en wilde in België mag men niet onderweg
uitstappen
evenmin de kaartjes der reizigers afteekenen, zoodat men niet alleen
genoodzaakt was te Antwerpen te logeeren,
waar men bovendien de onaangename mededeeling kreeg, dat voorbij Essen, de biljetten
ongeldig werden verklaard. Hoewel onder
protest, werd door enkele reizigers het van
hen gevorderde betaald, terwijl anderen weigerden een cent meer te geven, dan eenmaal
door hen was uitgegeven, waarop de hoofdconducteur de coupé's afsloot en te RotterdamBeurs de tusschenkomst der politie werd ingeroepen.

——

Hedenmiddaghield de afd. „Rotterdam, Schiedam en omstreken" der Holl. Mij.
van Landbouw in het Poolsch koffiehuiseene
vergadering, m welke tot afgevaardigde voor de
algemeene vergadering werd gekozen de heer
M. v. d.Laan en tot plaatsvervanger de heer mr.
C. P. Zaaijer. De rekening over 1595 werd door
de heeren H. W. Wachter en M. v. d. Laan nagezien en in orde bevonden, waarna de voorstellen van het booldbtsiuur werden besproken
waarbij de afgevaardigde vrij gelaten werd over
deze voorstellen, na onderzoek bij het hoofdbestuur, te stemmen. De voorzitter deelde mede,
dat als agent voor de afdeeling van de verzekeringsmaatschappij is benoemd de heer R. C.
Timmers te Hoogvliet.
Nog deelde de voorzitter mede, dat een voorstel om een grooter lokaal voor de vergaderingen der afdeeling te verkrijg en( bij het bestuur
een punt van overweging heeft uitgemaakt,
doch dat het er alsnog de wenschelijkheid niet
van inziet.

Daarna werd de vergadering gesloten.
Een liefdes-tafereeltje, dat als
drama begon, maar als blijspel eindigde, werd
gisteravond op den Steiger afgespeeld: Eerste Tooneel, de verliefde Romeo wandelt
met zijn Julia onder teeder minnekoozeu al
het prozaïsche om hen heen vergetende.
Tweede Tooneel, een woeste medeminnaar stoort hen in hun schoone droomen door
den Romeo te vragen welke rechten hij op
deze Julia had, terwijl de medeminnaar beweerde zelf oudere rechten op haar te hebben.
Derde Tooneel, een duel schijnt onvermijdelijk, als eenige burgers jaderen, een vijandig treffen beletten en een grootmoedig heer
voorstelt, dat de Julia zelf uitspraak zal doen.
Vierde Tooneel, de beide minnaars worden links en rechts van de Julia geplaatst,
elk een huis of zes van haar verwijderd en
men wacht in ademlooze stilte haar uitspraak
af, terwijl men zich angstig afvraagt, of de
mm-bevoorrechte zich die uitspraak wel zoo
kalm zal laten welgevallen. Vijfde Tooneel, de Julia maakt zich door een dwarsstraat uit de voeten en laat beide minnaars
en de burgers verbluft staan. Tableau.
In de van officieeie zijde ons toegezonden lijst van medailles, uitgeloofd voor
de Nationale Brandweertentoonstelling, is vermeld dat een zilveren medaille door het uitvoerend comité is ontvangen van de vereeniging van brandspuit 11. Men verzoekt ons te
melden, dat deze medaille ontvangen is van
de vereeniging „Vriendschap Vereenigt Ons",
opgericht door geaffecteerde!!.
In d e R. K. kerkte Oud-Delftshaven werd Zondagmorgen door den neomist
pater Dalmatius Joannes Houtman van de
orde der predikheeren de eerste _mis opgedragen. Pater Van der Vloodt, van de orde der
Augustijnen, sprak daarbij de feestrede uit
Tijdens de plechtigheid werden door het zangkoor uitgevoerd het „Veni Greator" en „Tantum Ergo" van Jos. Beltjens, de „miasa Franciscus Xaverius" van Fr. Witt, het „Te Deum
Laudamus" van Th. Maas en het „HaecDies"
van Casp. Ett.
In een tapperij aan het Franschewater ontstond gisteravond twist tussehen
eenige bezoekers.EeiiEngelschman sloeg daarbij

——
—

Marie-Blanche.
Weet ge het zeker?
Een rilling ging Raoul d'Areynes door
Zoo zeker als iK thans tegenover
de leden.
u zit.
Marie-Blanche! riep hij vol ontzetting
Maar, vroeg de abt d'Areynes, hoe
uit, terwijl Raymond Schloss toesnelde is het dien ellendeling gelukt, MarieBlanche in het krankzinnigengesticht te
om hem te ondersteunen.
Ja, Marie-Blanche, bijna dood, niet doen opnemen?
Luoien antwoordde:
bil machte meer om te spreken ol te
Door de medeplichtigheid te koopen
denken; Marie-Blanche.wie een misdadige
om
haar
van twee geneesheeren, twee schurken,
hand belladonna had toegediend
krankzinnig te maken; Marie-Blanche, die een valsch certificaat tot opname
onderteekend hebben.
die dokter Giroux tracht te redden omValsch?
dat hij niet medeplichtig wil zijn aan
Ja, want Marie-Blanche werd niet
misdaad.
de
O! God 1
onder haar eigen naam opgenomen, maar
onder een, dien de sohelmen verzonnen
De abt werd doodsbleek en het klamdien zij weldra op haar gral
me zweet overstroomde eensklaps zijn hadden; en schrijven.
gelaat, zoodat Raymond zich haastte hem hoopten te
Welk een warnet van gruweldaden.
eenige droppels van een kalmeerenden
gij
komt te Parijs, hebt gij gezegd,
te
Bn
drank
doen innemen.
Bn, hernam hij met wat vaster stem, om het hotel in de rue de Vaugirard te
heelt Gilbert Rollin zelf zijn dochter naar bewaken ?
Ja.
het krankzinnigengesticht te Jolgny geWaarom, als Marie-Blanche er toch
bracht ?
Neen.
niet is?
Wie dan?
Omdat ik weten moet, wie het meisEen medeplichtige.
je is, dat zoo sprekend op haar gelijkt
plaats Inneemt.
,wJf. te die medeplichtige? vroeg en dat haard'Areynes
keek Lucien verBaoul dAreynes, die terstond aan SerDe abt
■ar. Duplat daoht.
baasd aan.
Een ander meisje bekleedt de plaats
ntalagen galeiboef van het
x?
bagno te Nouméa.
van Marie-Blanche bij haar vader ? riep
Zijn naam ?
Ja, een meisje van denzelfden leefpr**yteen oud-advokatenKj.erir, maar die
en
haar levend evenbeeld. De gelijtijd
of
thans een verzonnen
n m draagt.
kenis
is
zoo treffend, dat zelfs ik er mij
noemt
zich
i-.f,l„
HIJ
G
heb, toen ik haar ontmoette
öo
vergist
rge
in
De Grancey.
buïgsraa!
aan den uitgang van de kerk Saint*
aalmoezenier
herinnerde zioh terstond, dien naam In het register der Suipice, waar zij in gezelschap van een
gaan bidden.
bezoekers gelezen te hebben,
onder den dienstbodegewas
naam van Gilbert
aangesproken?
haar
Hebt
Rollin.
rge De Grancey,
Ja.
herhaalde hij,
Wat antwoordde zij?
de medepliohtivan
Dat ik de verkeerde voorhad en dat
zij mij niet kende.
Ja.

—
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—

—
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den inboedel stuk en kreeg van een kameraad
met een bierglas een slag op het hoofd, zoodat
zijn opname in het Ziekenhuis noodzakelijk was.
In dekermisweekzijndagelijks
circa 10 vreemdelingen zonder middel van bestaan door de politie over de grenzen gezet.
In den ouderdom van 82jaaris
alhier overleden de heer H. J.Schuur, gepensioneerd verificateur le cat. bij 's Rijks belastingen en Broeder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.
Beroepen bij de Geref. Kerk te
Wezep de heer J. Douma, candidaat alhier.
Vanwege de Chr. Jongelingsvereeniging „Obadja'' alhier heeft Vrijdag 21
Augustus 'savonds halfzeven ecu bijeenkomst
plaats, waarbij de tooverlautaaro zai vertoond
worden. O. m. zulleD te zien gegeven worden
„Sneeuwwitje", stadsgezichten en varia.

Gisteravond werd op den
Goudschenriiweir
Zij° zilve"n
Vanmorgen werd op de markt voor poeüerswaren (Binnenrotte) een man gearresteerd
die verdacht wordt uit een tuin aan den
Nieuwen Binnenweg een hond gestolen te
hebben.
Door de politie werd gistermiddag in de
Roentgenstraat een jongen aaugehouden, die
zijn moeder een koperen ketei ontstolen enden
ketel te gelde gemaakt had.
Door de politie der lste afdeeling is gistermiddag een tweede verdachte van den rtjwielendieisUl ui de Zomtriiofïtraat, genaamd L.,
in hechtenis genomen. De eerst gearresteerde
is" gisteravond naar de Strafgevangenis
overgebracht. Hij was vroeger directeur van een
militair Tehuis in Groningen, later dreefhrj op
den Linnenweg alhier een handel in rijwielen
doch raakte door verschillendeomstandigheden
aan lager wal.
Op denOost- enWestvarkenoordIn een photog raf i etent op de
schenweg en Varkenoordschendijk, waar behoefte aan goed drinkwater bestond, zoo zelfs kermis ia 't klein in den „Doele" ontstond
dat de bewoners zich met een verzoek tot den gisteravond een begin van brand doordat een
gemeenteraad gewend hadden, wordt thans paar voorwerpen met een spirituslamp in aandriemaal per week met een wagen leidingwater raking kwamen. Met eigen middelen werd het
vuur gebluscht.
aan de huizen gebracht.
de
De prijzen op de Groote
Aan den pi e i zie rto c h t van
Markt
den
waren
heden ais volgt: peentjes per bos 3 et.,
naar
„Obadja"
jongelingsvereeniging
Chr.
persoper stuk 10 en 12 et" snijboonea per
Hoek-van-Holland hebben ongeveer 200
nen deelgenomen. De pleizierreizigers zijn aan 100 18 et., prinsessenbooneu per 100 6 et., tuin*
het strand gefotografeerd door een oud-lid van boonen per mand 40 et., krombekken per mand
f 1.40, andijvie per stok 2 et., kropsla per stak
„Obadja".
2 et., komkommers per stuk gele 4 et. en
Gisteravond werd door de poligroene 3 et., rammenas per bos 3 et, prij per
tie in de Zandstraat een man aangehouden, gebos
2i/3 et., selderij per bos 2i/s et., Fransche
naamd M., die verdacht wordt zich ten naselderij per bos fl, kroten per bos 3 et., dopdeele van een grossier aan oplichting schuldig erwten per mand f—, postelein per mand
gemaakt, en op deze wijze zich wederrechtelijk 35 et., spinazie per mand 25 et, capucijners
eenige horloges toegeëigend te hebben,
per ïuund f—, uien per kilo 4 et., St. Jans
uien per kilo
polide
et, roode kool per stuk 8
werd
door
Gisteravond
et., savoye-kool per stuk 8 et., witte kool
tie in de Zandstraat een koloniaal van de reper stuk 9 et, witte uitjes per pond 20 et,
serve te Nijmegen aangehouden, die zonder verchalotjes per kilo
et, tomateu per pond
lof hier was.
35 cl., perziken per stuk 15 et, klodders per
Algemeen Nederl. Werklieden* stuk 2 et, druiven per pond 75
en 90 et,
Verbond. Ter gelegenheid van het 25-jarig bepruimen per kopmand f125, meloenen oer
staan der Rotterdamsche afdeeling van dit stuk 40 tot 75 et.
verbond, werd een fondsje gesticht om daaruit
Aangevoerd op heden aan de Rotaan leden die door buitengewoon langdurige
ziekte of andere rampen worden getroffen, terdamsche vischmarkt 65 manden, 1 toa van
hulp te verleenen. Het bestuur besloot dezer Nieuwediep, Stellendaui, Zwarlewaal eu Maasdagen voor het eerst om dit fonds aan te sluis. De prijzen waren voor schel visch 10 tot
spreken en wel ten behoeve van een gezin, 19 et. per stuk ; stortschol f 3.10 tot f Ö.30, spiewaarvan de kostwinner 65 weken aan het ring 90 et. tot i 1.30, knoruauen f 2.90 tot f 3 per
ziekbed is gekluisterd, zoodat alle uitkeering mand; bot 40 et. tot fl per korfje, gedroogde
scharren 8 tot 36 et. per bos.gerookte pieterman
van ziekengeld (de zieke had 52 weken gef 160 per 100, gerookte schol f 3.5Ü tot f 3.0Jper
trokken) opgehouden had.
Tevens werd uit de gewone kas weder f 10 550 stuks, gerookte schelvisch.' f 2.'*» tot i 2.40
aan de in werkstaking zijnde Maastrichtsche per 120 stuks, haring i'2.60 per *,2 ton.
glasslijpers gezonden.
Heden werden aan 't Kralingsche Veer ter
markt aangevoerd 37 zomerzalinen en '..3 St
Op het politiebureau der le af; groote 11.30 a tl .OU, kleine f 1.15
deeling is in bewaring gesteld ecu man, die Jacobzahnen
1.25,
a
f
St
Jacobzalm
fl a fl. lü per 5 ons.
zich aan oplichting en valschheid in geschrifschuidig
gemaakt.
Hg
is naar de
ten heeft
CORRESPONDENTIE.
politiebureau* der 3e en 2e afdeeling gezonden
P. A. S. alhier. Van dergelijke feiten
om daar gehoord te worden wegens gelijke maken wij in het NieuwsMau melding,
misdrijven.
wanneer de berichten daarover direct tot ous
en dit vin de moeders te waarschuwen
Diefstalkroniek. —Gisteravond komen
wel
toe
te zien waar hare dochtertjes spelen ;
de
Zomerhofstraat,
in
in
een
winkel
werd
wekken deze rnededeeiingew
uitgewerkt
zoo
de
zat,
terwijl de winkelier in de achterkamer
meer
den
vuilen
hartstocht op. Bij de poütie
van
werd
bedrag
flO
ontgelicht.
Een
lade
geval
geen aangifte gedaan.
was
van
dit
vreemd.
H.
J.
J.
alhier.
De door u bedoelde hisliggende
aan
de
Schiekade
O.Z.
een
Van
zullen wij gaarne voor de
kennisschuit werd gisteravond, terwijl het torische sigarendoos
volk op de kermis was, de roef opengebroken, tijdingzaal ontvangen, evenals de Indische verwaarna men zich meester maakte van een zamelingen, als die in uw bezit gekomen zgn.
J. P., alhier. Om ambtenaar bij ue belasgouden vrouwenhalsketting, die in een, op een
tingen te worden moet men eerst examen doen
kast staand, kopje lag.
als surnumerair na eene oproeping van den
Gisteravond werd in de Koestraat, ten nadeele van een beschonken kruidenier, in de minister waarbij het aantal plaatsen ooi: bekend
Delistraat woonachtig, een linnen geldzakje wordt gemaakt. Wanneer gij ouder zijt dan 25
jaar kunt gij aan dat examen geen dcci meer
met ongeveer f7B gestolen.
Is het u te doen om eene betrekking
de
nemen.
politie
op
Gistermiddag arresteerde de
Schiekade W Z. een man, Van W., en een vrouw, als klerk, dan u te wenden tot den 'heer ontA. genaamd. Beide personen, die op kermissen vanger.
C. H., alhier. Wanneer neusbloedingen
hun brood trachten te verdienen, werden in
gevolg zijn van een ziektetoestand, die
niet
het
het bezit bevonden van hun niet toebehoorende
timmermansgereedschappen, welke ontvreemd het raadplegen vaneen doctor gewenscht maakt,
dan kunt gij die wel overwinnen door iederen
bleken te zijn uit in aanbouw zijnde panden
morgen en avond een glas frisch water door
achter het Proveniershuis.
Gistermiddag werd in de Jonkerfransstraat den neus te drinken, dit is een experiment,
een meisje gearresteerd, dat Zaterdagavond op dat eerst wat moeite kost doch na eenigen
tijd zeer gemakkelijk gaat en voor ieder zeer
het kennisterrein betrapt was op zakkenrollen,
heilzaam is.
gedrang
in
het
had
wetente
ontkomen.
maar toen

onLoïen

horlog
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En woont zij bij Gilbert Rollin in
het hotel d'Areynes ?
Ja, en zy gaat voor zjjn dochter door.
De abt d'Areynes dacht geruimen tyd
ernstig na.
Hij herinnerde zich hoe ook Jaaune

worden haar echtgenoot onbeperkte volmacht te geven voor het gebruik der
rente van het vermogen van den graaf
d'Areynes. Gij, die Gilbert Rollin door en
door kent, zult wel evengoed als ik begrijpen, dat die bepaling vooraf reeds
gemaakt zal zijn tussehen schoonvader
en schoonzoon.
Dat is meer dan waarschijnlijk, dat
is zeker.
Het is nog niet alles.
Wat is er dan nog meer?
Gilbert dreigt door zijn schoonzoon
de geldigheid van het testament te doen

Rivat hem eenige maanden geleden verteld had van een verwonderlijke gelijkenis met een meisje, dat zij in het krankzinnigengesticht te Blois gekend had en
die haar getroffen had, toen zij MarieBlanche in Saint-Suipice ontmoette.
HIJ wilde iets zeggen, maar hij had er
den tijd niet toe.
Er werd aan de deur van de woning betwisten.
gebeld.
Daar kunnen wij niets tegen doen.
Wilt ge eens gaan zien wie daar
De notaris keek den priester verwonbelt, vriend Schloss, zeide de aalmoezederd aan.
nier tegen den braven Lotharinger, die
Vanwaar die kalmte, die onverschilligterstond heenging en terugkwam met heid omtrent belangen, die hem kortgeleeen ouden kennis, den notaris der famiden nog zoo ter harte schenen te gaan?
lie d'Areynes.
De abt raadde zyn gedachte, maar
Wees welkom, mijn vriend, riep de bij had er zyn bedoeling mee voor>
abt uit. Ik ben verheugd u juist nu te zien. loopig nog geen opheldering te geven,
En ik, dat ik u in staat vin amlj aan hy vroeg:
Weet ge wel zeker dat het huwelijk
hooren,
antwoordde de notaris, want
te
doorgaan?
ernstige
spreken.
zaak
zal
ik moet u over een
Volkomen zeker. De eerste afkondiIk luister.
heeft plaats gehad op de mairi»
gevreesd
ging
hadden,
wij
voorzien en
—Wat
van het zesde arrondissement en zal Zonis heden gebeurd, de toekomst der dochter van mevrouw Henrlette Rollin wordt dag a.s. in de kerk Saint-Sulpice gedaan
worden. Een van mijn collega's is bi} mtj
bedreigd.
Lucien en de abt wisselden een blik gekomen om mij te verzoeken hem behulpzaam te zijn bij het opmaken vaa
van verstandhouding.
het huwelijkscontract volgens de bepaWat dan ? vroeg laatstgenoemde.
lingen van het testament van den graaf
Het huwelijk van mejuffrouw Maried'Areynes, waarmee Ik, als notaris de»
Blanche.
geheel op de hoogte ben. Be*
sidderden,
familie,
priester
Jonge
De
man
en de
schynt dat men het testament eerst wfl
daarop waren zij niet voorbereid.
eerbiedigen alvorens bet aan te tasten.
Het huwelijk van Marie-Blanche?
Wanneer moet het haweiyksoonT
herhaalde de abt.
mijnheer
Ja,
Rollin, die tot eiken tract geteekend worden?
prijs de band wil leggen op het inkomen
Over vier dagen, doe Zaterdag a.
van zijn vrouw, huwt zijn dochteruiten
Hoe laat ?
„__
waarschijnlijk sal zij wei gedwongen
Om tten w »* avonds, na een«a«
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Binnenland.
18 Asgnstus.
Van
Gils
is benoemd tot
Aug.
heer
De
officier der orde van het Borstbeeld van den
Bevrijder van Venezuela.
De officier van gezondheid lste klasse
i. H. Reintjes, van het personeel van den
geneeskundigen dienst der isndmaeht, is op

—
—

pensioen gesteld (f 1560).
fregat „De Ruyter" zal i Sep~- Hr.te Ms.
Willemsoord
in dienst worden getember
steld, met bestemming voor buitenlandschen

dienst. De kapitein ter zee H. O. Feith wordt

eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms.
wachtschip te Willemsoord en belast met bet
bevel over genoemd fregat, bet bevel over

aan
apitein-luitenant
J. L. Hordijk.
Eemel
d wachtschipteriszeeopgedragen

den

—

De kapitein ter zee J. C. Commijs wordt
eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms.
fregat „Johan Wüiem Friso," en dat bevel
opgedragen aan den kapitein ter zee A. P.

Tadema.

—
—

De Minister van Financiën verleent Donderdag geen audiëntie.
De kapitein ter zee A. P. Tadema wordt
eervol ontheven van de betrekking van commandant van het Kon. Instituut voor de marine te Willemsoord en directeur van het onderwijs aldaar, en die betrekking opgedragen
aan den kapitein-luitenant ter zee D. Stolp.
De heer L. Van Lissa, arts, is benoemd
tot officier van gezondheid 3de klasse bij de
«eernacht.
Met 1 October zullen de volgende onderofficieren, ter opleiding voor den rang van Se
luitenant tot den hoofdcursus worden toegelaten:
Infanterie hier te lande: H. A. A.Sinnigen,
G. Kepper, J. C. H. P. Boertje, J. W. K. De
Bas, G. J. C. Zirnmerman, J. T. Van Beijeren,
H. J. Tieman, G. Teunissen, A. H. De Vogel,
W. Meijer Timmerman Thijssen, J. G. G. Bruseker, L. J. Sterkenburg, E. Kepper, J.G.Sinia,
H. W. G. Holland, L. A. Vogel, P. H. F. Staff,K.
W.F. d'Arnaud Gerkens.
Infanterie in Nederl.-Indië: J. Peters, H. J.
F. Klatte, J. H. Delgorge, J. A. Kroef, P. Te We*
chel, W. Taat, A. Van der Slooten, P. L. H. Roskes, J. H. C. Vermeer, A. J. P. J. Vogel, H. G. C.
Deibert, C. D. Kniepstra, F. J. M. H. Koen, J. A.
F. Kan, P. H. C. Willer, J. L. Schuurman, F. K.
Meet er;
Administratie hier te lande: G. Buis, J.Boon
W.K. Rutgers, M. Fuld, J. A. Vau derKamp;
Administratie in Nederl.-Indië: A.J.E.Dekker, R. C. Vetter.
De Minister van Koloniën verleent Vrijdag
geen audiëntie.
Na afgelegd toelatings-examen voor de
cadettenschool komen voor plaatsing als cadet
in aanmerking:
Voor den dienst hier te lande : J. J. J. Meijen,
G. W. R. Rutten, jhr. W. L. J. A. Van Spengler,
J. T. Van der Vijver, J. G. VanKuyk, M. H. Van
Duim, G. A. Meijer, J. J. G. baron Van Voorst tot
Voorst, F. S. Op ten Noort, F. M. Fransen van de
Potte, T. J. H. J. H. Carsiens, W. N. Becking, H.
J. Van Rijssen, J. W. A. Mulder, P. M. De Wolf,
P. G. Tideman, P. Haitsma Muiier, J. J. Alblas,
1). E. Da Costa, J. Van Geytenbeek, J. Reysenbach, H. F. Snoek, J. Van Dorsten, M. C. Van
Houten, J. J. H. Vink, J. M. Sloos, L. H. C. Caderius van Veen, W. J. Lucardie, J. R. Filz.
Voor den dienst in Ned.-Indië: J. Oostrijck, N.
A. Van Loenen, H. W. Holtappel, C. Rühl, J. H.
Boog, L. Swaab, F. Oberstadt, M. J. L. R osman,
A. M. Wessels, G. J. H. Van der Beeke, W. J.
Romswinckel, H. E. Te Winkel, M. J. Verloop,
J. P. Enklaar, W. Van Holst Pellekaan, D. J. C.
Van Reenen, H. G. Van Wiersen, P. A. De Haas,
P. L. C Tissot van Patot, R. Schuursma, G. W.
Van Lommei, A. Van de Water, R. Van de
Water, R. N. Haremaker, J. N. Broese.
De le luit P. F. L. Van Deutekom van de
inf. 0.-I. leger, met verlof wegens ziekte te
Arnhem, is ter zake van zielsziekte eervol uit
den militairen dienst ontslagen, behoudens
aanspraak op pensioen.

—
—

—
—

—
—

De le, 2e, 3e, 4e en 5e compagnie van het
Se regiment vesting-artillerie uit Gorinchem
zullen van 4 tot 15 September schietoefeningen
houden in de legerplaats bij Oldebroek.
De compagnieën van het 8e regiment infanterie, die tijdelijk garnizoen houden te Nieuwersluis, keeren 12 September a.s. te Utrecht
terug.
In het laatst van September a. s. zal een
vergelijkend onderzoek plaats hebben van
adspiranten voor de betrekking van klerk der
posterijen en telegraphie, om naar mate van
de behoefte te worden benoemd.
Aan die betrekking is verbonden eene jaarwedde van f 400, welke, behoudens het voldoen
aan de daarvoor gestelde eischen, tot fl5OO
kan klimmen.
Zij die zich aan dit onderzoek verlangen te
onderwerpen, moeten zich vóór 13 Sept a. s.
aanmelden bij het hoofdbestuur derposterijen
en telegrafie. (Zie verder de Staatscourant No. 193.)

—
—

door Gilbert Rollin den notarissen en den
getuigen aangeboden.
Gij hebt mij den naam van den bruidegom nog niet genoemd.
—Hij heet burggraaf GeorgeDe Grancey.
De abt en Lucien sprongen verwonderd
In hun stoel op.
Kent gij mijnheer De Grancey ? vroeg
de notaris.
BIJ naam alleen.
Een deftige familie, oude adel. De
ouders zijn dood, zooals ik uit depapieren gezien heb. De burggraaf is de laatste van het geslacht.
De abt dacht na.
Is het lang geleden, dat gij MarieBlanche hebt gezien?
Gisteren.
Scheen zij u gelukkig toe met haar
aanstaand huwelijk?
ZIJ was ten minste niet treurig.
Hebt gij geen verandering in haar
uiterlijk waargenomen?
Neen.
—Welnu, mijn waarde notaris.lk heb het
recht niet mij tegen dat huwelijk te verletten. Maak uw contract op, wij zullen
het verdere afwachten.
De notaris nam afscheid en ging heen.
De houding van den priester kwam hem
onverklaarbaar voor.
De twee mannen, weder alleen gebleven,
keken elkaar opnieuw aan.
Dat ls wel het toppunt, nietwaar,
mijn Jongen? zeide de abt.
Het toppunt van misdaad en laagheid,
Ja, antwoordde Lucien, maar hoe zijn zij
aan het meisje gekomen dat, gij hebt het
welt ge*zien,aoo sprekend op Marie-Blanche
getukt, dat ieder er zich door laat mis-

—
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Efctoa f>

Geduid Lucien, geduld mijn vriend

Boe aft aan baar gekomen zijn zullen wij
spoedig weten, maar wie zij ook is, gq
BaM bet onweerlegbare bewijs, dat de

—
—

De commies der telegrafie B. J. Windsant
wordt 1 Sept. van Amersfoort naar Gouda verplaatst.
Bij de te 'sGravenhage gehouden eindexamens der Hoogere Burgerscholen in ZuidHolland zijn nog geslaagd :
Uit 's Gravenhage: P. J.Apol, M. J. Baak, H. J.
Bernelot Moens, F. H. A. Brans, J. J. M. Braun,
K. B. A. Buijtendorp, A. Carrière, J. E. De Crane, J. H. Drielsma, J. H. A. P. Ebell, J. J. GleenewiekelKamperdijk, D. A. Van Heyst, K. G. A.
Hordjjfc, H. G. J. Houben Whitney, H. C. De
Koek, U. P. E. Eriens. C. Leemans, J. B. Mansveid, P. Van der Meer, J. F. W. Van der Meulen,
C. J. Ninck Blok, H. A. L. Van Olphen, H. Van
Ophuysen, J. Polak, F. J. C. Van Prehn Wiese.
A. G. Qnarles van Ufford, J. Schalij, J. H.A.
Von Sebmidt auf Altenstadt, G. Sombeek, B. F.
Straby, B. C. Verm^ne en E. G. Wiebenga;
Uit Gouda: J. A. Van der Breggen, A. Diemont, H. J. W. Huber, G. De Jongh, E. Micheels,
J. F. Oosthoek, A. J. J. M. Rademaker, A. A.
Reidt, W. J. O. Sluiter, P. C. De Vooys.
Uit Gorinchem: J. F. Monhemius, J. Van
Andel, C. C. Hiebendaal, J. P. Boezaardt, H.

Bedankt voor bet beroep bij de Ned. Herv.
Kerk. Voor Stavoren door ds.F. Hacquebord te
Leeg- en Hoogkerk. Voor Usseloo door ds. P.
P. Couvret te Hall (Gelderland;.

—

Uit Delft: F. A. Van Breda, W. F. Baysman,

A. Bul, J. Van Dorp, J. C. Flledt-Kok, J. J. A.

—
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—

—

—
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—

—
—

—

——
—
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echte Marie-Blanche bestaat en dat Gilbert Rollin haar uit den weg heeft willen
ruimen. Zij was een hinderpaal endaarom heeft hij haar willen vernietigen. Men
heeft het ongelukkige kind trachten te
vergiftigen, men heelt haar van de lijst der
levenden willen doen schrappen, door
haar onder een valschen naam in een
krankzinnigengesticht te doen opnemen.
Het is monsterachtig, maar geduld, het
uur der gerechtigheid nadert.
En nu geen medelijden meer, nietwaar ?
Neen.
Opnieuw werd er gebeld.
Na verloop van een paar seconden
kwam Raymond Sehloss weer de kamer
binnen, ditmaal het gelaat stralend van
vreugde.
Mijnheer de abt! riep hQ verheugd,
daar is Jeanne, Jeanne Rivat, die verzoekt bij u te worden toegelaten.
Jeanne trad binnen, bleek en met wankelende schreden, nog een verband om
het hoofd.
Zij wierp zich aan de voeten van den
abt en stamelde eenige onverstaanbare
woorden.
Hij nam baar zacht bij de handen en
hief haar op.
Mijn goede Jeanne, zeide hij, hoe
komt het dat ik u in zoolang niet heb
gezien? Ik wilde Raymond reeds naar
de rue Férou zenden om naar u te laten
vragen. Zijt gij ziek geweest, verwond?
Evenals gij, mijnheer de abt, stond
Ik met den eenen voet in het graf, antwoordde de bedelares van Saint Suipice.
Evenals u, heeft men ook mij willen vermoorden.
Vermoorden? riepen de abt en Lucien gelijktijdig uit.
Ja.
Wie ?
Servais Duplat.
—"

—
—
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commandant van Solo. Nauwelijks een maand
te Solo, werd hij benoemd tot commandant van
het 2e bataljon infanterie, dat aangewezen was
om na den overval op Lombok in den nacht
van 25 op 26 Augustus 1894 de expeditionaire
troepenmacht te versterken. Die benoeming
ging gepaard met eene bevordering bij keuze
tot kolonel (3 September 189i). Hoewel kolonel, bleef hij gedurende de geheele expeditie
het 2e bataljon commandeeren, doch gaf dat
commando over na het einde der expeditie,
toen hij benoemd werd tot militairen commandant van Lombok. Voor zijn heldhaftig gedrag
tijdens de expeditie werd de kolonel bevorderd tot ridder 3e klasse der M. W. 0., terwijl
hij in Maart 1895 benoemd werd tot generaalmajoor en in verband daarmede overgeplaatst
naar Semarang als commandant der 2e militaire afdeeling op Java.
Na het overlijden van generaal Demoulin,
kwam Swart ernstig in aanmerking voor de
betrekking van gouverneur van Atjsh, doch
het schijnt
dat
zegt de Nederl. (lib.)
hij liever de betrekking als chef vau den generalen staf aanvaardde, dan de risico te loopen
door het „lotverwisselend-wentelrad" der systemen op Atjeh, zijne welverdiende reputatie
weer in te boeten.
19 Augustus 16G6, Buat gevangen genomen:
Henry de Fleury de Coulau Heer van Buat
en ritmeester in dienst der Staten werd gebruikt door Jan De Witt om briefwisseling te
houden met Gabriel Sylvius, die zich tijdens
den oorlog in Engeland bevond. De ontvangen
brieven gaf Buat dan aan De Witt, doch hij
stond ook in geheime correspondentie met
Arlington, een der voornaamste Engelsche
staatslieden. Per ongeluk gaf hij een brief,
waarop stond „Voor u zelven" aan De Witt.
Nu kwam het uit, dat Buat in geheime verstandhouding met Arlington stond.Buat werd
gevangen genomen en ter dood veroordeeld
met vijf van de acht stemmen. Hij werd onthalsd en zijn echtgenoote Elisabeth Musch tot
een geldboete veroordeeld.
Menu: Gestoofde paling, runderlappen
met princesseboonen, kreeftensalade.
Zoo is 't prettig als men geen Fransch
kent:
Moeder: Maar Anna, hoe kan jij je door
dien Franschman laten kussen ?
Anna: Wat moest ik dan zeggen ? Ik versta
geen woord Fransch!
Kleine Kareltje, een lekkerbek bij uitnemendheid, heeft bij het dessert ademloos geluisterd naar het verhaal van een tijgerjacht,
door een der gasten ten beste gegeven.
Plotseling barst hij in tranen uit.
Wat heb je? vraagt men bezorgd.
Huilend antwoordde Kareltje:
Ik heb mijn taart opgegeten zonder 't te
merken...

—

Waaldijk.

De Groot, O. G. James, H. J. Reuter, J. Rodenburg, W. M. Visser, E. O. H. M. Ruempol, E. J.
Van Rjjckevorsel, A. J. Verbeek, P. J. Van
Zwieten.
Examen Boogduitsche taal.M. o.,te 'sHage.
Geslaagd de heer F. Berens, Amsterdam.
Examen Engelsche taal, M. 0., te 's Hage.
Geslaagd mejuffr. A. H. Van der Goot, J. De
Wilde, Amsterdam; de heer J. A. Bolkesteyn,
Haarlem.
Examen Fransche taal, L. 0., te's Hage
Geslaagd de dames: C. Japikse, Leiden ;G. A "
Tromp, Den Haag; M. J. Landré, E.Tresling'»
Winschoten; A. M. Homan, Wateren; F. G'
A. Sadée, Maastricht; H. Kwint, Groningen *
M. J. H. Berings. Wijk (Maastricht); M. B. L;
Koninx, idem; E. A. Pull, M. Gorissen, Am*
hem; en de heeren: Th. B. Banus, Groningen*
I. Carels, Den Haag; K. Van der Graaf, J. W*
Thomsen, Rotterdam ; A. F. W. Zijlstra, K. G;
Jorksveld, Zwolle; L. J. Kunst, Amsterdam
C. A. H. Bongaarts, Maastricht.
Benoemd tot onderwijzeres aan de Rijkskweekschool voor onderwijzeressen te Apeldoorn : mej. J. T. Jelgersma, leerares aan de
H. B. S. voor meisjes te 's Gravenhage; mej.
J. A. duiver, leerares aan de gemeentelijke
kweekschool voor onderwijzeressen te Groningen ; mej. Z. Prak, leerares aan de H. B. S.
voor meisjes te Dordrecht, en mej. E. Lieftinck,
onderwijzeres aan de industrieschool voor
meisjes te Amsterdam.
Het traktement van den onderwijzer A.
Pas, te IJselmonde, die verleden jaar de hoofdacte behaald heeft, is thans verhoogd en gebracht op f650.
Ditmaal hebben zich slechts 3 aspiranten
aangemeld om aan de kweekschool der Algem.
Doopsgez. Soc. als studenten te worden geplaatst, tegen 5 in het vorige jaar, 10 in 1894
en 15 in 1893.
Zoo loopt het hard achteruit; toch is bet
aantal studenten nog steeds grooter dan het
immer geweest is, zoodat er nog geen vrees
voor gebreK behoeft te bestaan.
Goede Vrijdag!
Aangaande een voorstel van den kerkeraad
der Ned. Herv. Gemeente te Deventer om bij
de regeering aan te dringen op het opnemen
van den Goeden Vrijdag onder de algemeen
erkende Christelijke feestdagen, stelde de commissie uit de Synode in haar gisteren gehouden zitting, bij monde van den heer Bredius,
voor, inzonderheid op grond van de overweging
dat slechts een dergelijke maatregel zou zijn in
het belang der Protestanten, en de Roomseben
den wensch daartoe niet koesterden, terwijl
het twijfelachtig was of de regeering zich bevoegd zou kunnen achten een dergelijkbesluit
te nemen als men verlangde,
niet te treden
in het voorstel van den kerkeraad vanDeventer.
Met dit advies vereenigde zich de vergadering.
Tot kerkvoogd bij de Ned. Herv. Gemeente
te Hardingsveld is benoemd de heer J. W. Bijl.
Na des voormiddags door ds. R. A. Lauts,
van Molenaarsgraaf, in zijn ambt bevestigd te
zijn, verbond ds. L. Kan de Beer, van Herkingen, zich des namiddags plechtig aan zijne
nieuwe gemeente te Goudriaan. De belangstelling was zeer groot.
—Beroepen bij de Ned. Herv.Kerk.Te Schoondijke(hulpprediker) de heerH.Stavenga te Roosselaire (België).— Te Tubbergen (toez.) ds.P.De
Haas te Hoek (bij Terneuzen). Te Waaxens
ds. R. Kijlstra te Kortezwaag.
Beroepen bij de Ger. Kerken. Te Wezepe de
Te Gieheer J. Douma cand. te Rotterdam.
sendam (voorganger) de heer J. H. Land wehr te
Leiden.
Te Franeker ds. W. Breukelaar te
Te lerseke de heer J. Visser, cand.
Halfweg.
Te Terneuzen ds. M. Schuurte Harderwijk.
man te Alfen a/d Rijn.
Beroepen bij de Evang. Luth. Kerk. Te Monnikendam ds. J. L. F. De Merjere te Bodegrave.
Aangenomen het beroep bij de Ger. Kerken.
Naar Giesen-Oudkerk door ds. W. Mulder te
Maassluis.

Na in Indië te zijn teruggekeerd, werd de

luitenant-kolonel Swart benoemd tot militairen

—

—

Erfgroothertog van Saksen Weimar.

In de buitenlandsche bladen wordt met
groote zekerheid bevestigd, dat als echtgenoot
voor onze jonge Koningin is aangewezen de
erfgroothert-»g van Saxen-Weimar.
Willem Ernst Karel Alexander Frederik
Hendrik Bernard Albert George Herman, erfgroothertog van Saxen-Weimar, werd te Weimar op 10 Juni 1876 geboren. Hij bekleedt
den rang van luitenant a la suite van het ac
regiment Infanterie van Thuringen en studeert
aan de universiteit van Jena.
Door zijn moeder, prinses Sophie der Nederlanden, is hij, na onze Koningin, de naaste
opvolger tot den troon van ons land.
Als het huwelijk plaats vond zou de erfgroothertog afstand doen van den troon van
Saxen-Weimar, ten behoeve van zijn twee
jaren jongeren broeder Bernard Henri.
Generaal Swart.
benoemde
chef van den generalen
De nieuw

staf van het Indische leger.
Generaal Swart werd 12 Februari 1846 te

Amsterdam geboren. Bij het instructiebataljon
in dienst getreden, werd hij 18 Augustus 1867
aangesteld tot 2en luitenant der infanterie van
het Nederlandsche leger. Vier jaar later werd
hij bevorderd tot len luitenant en volgde in
rang den cursus aan de toenmalige Stafschool
te Breda. Na afloop daarvan werd hij op zijn
verzoek overgeplaatst bij de infanterie van
het leger in Nederl. Indië. Korlen tijd na aankomst te Batavia (30 Mei 1877), werd hij bevorderd tot kapitein en overgeplaatst bij den Genaralen Staf. Gedurende ongeveer 6 achtereenvolgendejaren was de kaDÜeinSwart nu werkzaam
in het belang

van

de verdediging van
Java, voor welk
doel hij het geheele
eiland bereisde. Na
deze taak beëindigd te hebben,
werd hij overgeplaatst als chef van
den Staf te Atjeh
en onderhoorigheden. Hier, waar de
kapitein Swart o.a.
een werkzaam aandeel had aan de
inneming van de

geconcentreerde

linie, en als chef
van den Staf aan

de expeditie tegen .
Tenom, wist hij I
zich zoodanig te
onderscheiden, dat
Generaal Swart.
hij na eerst eervol
vermeld te zijn geworden later begiftigd
werd met de Militaire Willemsorde 4e
klasse. Ruim twee jaren bleef hij te
Atjeh, en werd in September 1885 overgeplaatst naar Soerabaja om op te treden als
chef van den Staf in de 3e Militaire Afdeeling
op Java. 11 Juli 1887 tot majoor bevorderd
zijnde, werd hij wederom bij het wapen der
infanterie geplaatst en commandeerde achtereenvolgens het 7e bataljon te Magelang en het
9e te Weitevreden, totdat hij 16 Juli 1890 bevorderd werd tot luitenant-kolonel en overgeplaatst werd bij den Generalen Staf. Gedurende
2 jaren was de overste Swart nu werkzaam op
het hoofdbureau van dien Staf, waarna hij in
Juni 1892 met een 2-jarig verlof wegens langdurigen dienst naar Nederland vertrok.
Dit verlof bracht hy deels te Tiel, deels te
's Gravenhage door; hier viel hem de onderscheiding te beurt voor zijne onderscheiden
verdiensten begiftigd te worden met het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw.

Servais
— man
leefde?
die
had
—
—
u

Duplat ? Gij wist dus dat

nog
mij in een valstrik
Wie anders
kunnen lokken? Wie anders dan die ellendeling had belang bij mijn dood?
En welken strik heeft Servais Duplat
dan gespannen?
Jeanne begon haar verhaal. Zij vertelde hoe men haar uit baar huis had gelokt door over haar dochters te spreken
en haar naar een eenzame plaats gebracht had, waar zij onder den knuppel
van den booswicht was gevallen.
Arme vrouw, arme moeder, mompelde de aalmoezenier. En door welk
wonder werdt gij gered?
Ook dit vertelde Jeanne en zij voegde
er snikkend bij:
Die ellendelingen, alsof één misdaad
nog niet genoeg was, hebben zij ook nog
het meisje gedood, dat mijn pleegdochter
was en dat mij als een moeder liefhad.
Ik heb het huis ledig gevonden, die arme
lieveling ia verdwenen en niemand weet
wat er van haar geworden is. Zit hebben
haar stellig vermoord, zooals zij ook mij
wilden vermoorden.
De abt d'Areynes en Lucien hadden de
weduwo van Paul Rivat vol aandoening
aangehoord. Beiden beefden van toorn
en afschuw.
Maar van welk meisje spreekt gij dan,
Jeanne? vroeg de aalmoezenier, hoewel
Jiij vooraf wist wat zij antwoorden zou.
Van wie ik spreek? Wel, van Rosé,
de jonge verpleegster uit het krankzinnigengesticht te Blois, die mij daar met
zooveel liefde heeft verzorgd, die uit liefde voor mij uit het gesticht gevlucht is,
om te Parijs bij mij te komen en die ik
zoo onuitsprekelijk liefhad. En zij hebben haar mij ontnomen, zij hebben haar

—
—

—
—

vermoord!

De abt d'Areynes ging den toestand
allengs duidelijker overzien.

—
—
—

—
—

Buitenland.
't Is heel hard voor Bronsart von Schellendorf en 't getuigt niet van de dankbaarheid der
natie, doch een feit is het, dat de openbare
meening in Duitschland zich meer interesseert
voor den aard der eigenaardige ziekte, op
grond waarvan hij zijn ontslag heeft aangeboden en verkregen, dan wel voor den ernst der
ziekte, in verband met z ij n persoon.
Men blijft namelijk der meening toegedaan,
dat de minister van oorlog niet het eenige
slachtoffer zal blijven van het doen van
het onverantwoordelijke kabinet des keizers tegenover een verantwoordelijk minister en men vertelt zelfs, dat Hohenlohe
zich door den keizer heeft laten overhalen tot
aanblijven, alleen in verband met den min gunstigen staat van zaken in 't Oosten en met het
aanstaande bezoek van den czaar. Lui niet een
wonder scherpen blik en een diep doorzicht.zien
in Bronsarts benoeming tot generaal-adjudant
van den keizer het bewijs.datWilhelm II hem in
reserve wil houden voor de toekomst: hij (Bronsart) zou zich vrij willen maken vau zijn eenmaal aan denRijksdag gedane beloften van hervorming der militaire strafwetgeving en dat
alleen om in aanmerking te kunnen komen voor
den post van kanselier.
Alles is mogelijk in Pruisen, doch vrijwillig teruggetreden of eigendunkelijk weggestuurde ministers komen er niet zoo licht
weer aan 't bewind !
't Heett er wel iets van alsof Von Hahnke,
de chel van het militaire kabinet, nu zijn
handen geheel vrij zal krijgen : Von Goszler,
de nieuwe minister van oorlog, is in de eerste
plaats als luitenant-generaal zijn mindere in
rang en dan gaat den nieuwen titularis de
roep vooruit een heel plooibaar man te zijn
in Pruisenland een wondere deugd en een
garantie voor een lang politiek leven! Niet
alleen geldt Von Goszler als de vader van de
zoo juist weer afgeschafte vierde bataljons,
maar ook als aanhanger van de hervorming
der militaire strafwetgeving, doch hij weet
evenzeer te zwijgen, waar 't beter voegt, als te
spreken, waar spreken kans biedt op een gunstig onthaal.
Zoo zou er dus feitelijk meer kans zijn op
een conflict tussehen Von Goszler en Von Ho-

—

—

Zijn vermoedens werden bestemder,
bijna zekerheid.
Ook Lucien, die tot in het diepst van
zijn hart getroffen was, begon de waarheid te begrijpen.
Was dat niet hetzelfde meisje, vroeg
de aalmoezenier verder, dat zoo treffend
op de dochter van mevrouw Rollin geleek, dat gij eenmaal gemeend hebt haar
te zien, toen Marie-Blanche dekerk SaintSulpice binnentrad?
Ja.
"
Weet gij ook hoe zij verder heet
dan Rosé.
Het arme kind had geen anderen

—

_—

—
naam.
—— Ja,
abt,
arrondissement
——
zekeren
Servaize.
— Jules Servaize? herhaalde
vol vuur.
— Ja,
stervende
nomen.
Schloss
— Maar,

Was zij dan een vondelinge?
mijnheer de
zij werd den
29en Mei 1871 op de mairie van het elfgebracht.
de
Door wien?
mijnheer Jules
Door een
de abt

die haar uit de handen van
moeder op de straatsteehaar
nen der rue de la Roquette had aange-

uit,
riep Raymond
dan is zij het meisje dat op deregisters
van den burgerlijken stand is Ingeschreven op denzellden dag als mejuffrouw Marie-Blanche, de dochter van
mevrouw Rollin.
De abt d'Areynes legde den Lotharinger met een veelbeteekenenden blik
het stilzwijgen op.
Vervolgens sprak hij op plechtigen
toon:
Jeanne, ik heb u meermalen moed.
ingesproken en u vertrouwen doen stellen in de toekomst, thans zeg ik u, dat
uw hoop verwezenlijkt zal worden.
Mijn hoop zal verwezenlijkt worden t,

—
—

henlohe das tussehen den eerste en Von Haba»
ke: toont Von Gozsler zich geneigd tot co«»
cessiën aan de tegenstanders der hervorming e*

op het gebied der militaire strafprocedure,
dan zon er voor Von Hohenlohe feitelijk niets
anders overblijven dan zijn ontslag te neme»
tegenover den Rijksdag heelt de kanseliar
zijn woord gegeven.

—

Heel vlug is het verloop der ministerieele
crisis in Bulgarije niet. Voor 't moment weet
men eigenlijk alleen, dat Natschewitch van
zijn verplichtingen als minister van handel en
landbouw ontheven is en dan dat tijdelijk met
zijn portefeuille is begiftigd Geschow. Ónder»
tussehen is Petrow's verzoek om ontslag nog
niet officieel ingewilligd, wat meer is toe te
schrijven aan het plan van vorst Ferdinand
om hem ook als militair te straffen, dan wel
aan diens gezindheid om Petrow te handhaven.
Het plotselinge en tot allerlei commentaren
aanleiding gevende vertrek van Ferdinand
naar hel klooster Rilo, wordt alleen en uitsluitend in verband gebracht met Petrow's
ongenade. Kolonel Petrow, die sinds Slamboulow's val ten paleize een eerste viool was gaan
spelen, heeft zich de ongenade op den hals
gehaald van vorstin Louise, die heel jaloersch
is en mevrouw Petrow niet kan uitstaan.
Daarbij komt Petrow's oppositie, in overeenstemming niet de meeste hoofdofficieren, tegen
de terugroeping van een Benderew, ccii Gronew, een Dimitriew, waartoe vorst Ferdinand
zich le Petersburg zou hebben verbonden.
In elk geval wordt er aan Stoiiow's besluit
om het collectief ontslag aan te bieden van het
geheele kabinet, weinig" of geen beteekenis gehecht: de geruchten van Zankow's rentree
en van een samengaan tussehen de liberalen en
de conservatieveil evenals iniBB3 1884,worden
formeel tegengesproken evenals hel Stoilow
toegedichte voornemen de verantwoordelijkheid van den loop der dingen over te dragen
aan een zuiver Russisch gezind bewind.
Voorloopig zal de formatie-Stoilow wel aanblijven; de algemeene gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en Stoilow zou die
zonder de hulp van militairen en politie willen
doen plaats hebben, om een zuiver beeld te
krijgen van de openbare meening, wat van
Russische zijde zeker niet in de hand zal worden gewerkt!

—

Dat 't in Konstantinopel met den staat der
financiën treurig gesteld is, valt op te maken

uit het besluit der regeering om het legereffectief, zooals 't nu is (420000 man zijn gemobiliseerd) aanmerkelijk in te krimpen,terwijl er van een ernstige blokkade der kust
van Kreta door Turkije voorloopig ook wel
niets zal komen: wel rust het departement
van marine schepen uit, doch
er is geen
geld om kolen te koopen!

—

De Daily Chronicle deelt mede, dat de
Engelsche regeering van plan is de Dongolaexpeditie tot voorbij Khartoum tot Lado of Wadelai door te zetteu, ten einde een vereeniging
tot stand te brengen met de Britsche troepen,
die uit Ouganda komen en het geheele Nijldal
te bezetten.
Gisteren is in geheel Frankrijk de zitting
der algemeene (departementale) raden geopend.
Er is niets bijzonders gebeurd. Te Epinal heeft
Méline in den algemeenen raad, waarvan
hij met algemeene stemmen tol voorzitter
herkozen is, gezegd, dat de politiek van
het kabinet een politiek is van voortdurenden vooruitgang, die het mogelijk maakt
alle verbeteringen lot stand te brengen, zonder iets omver te werpen. In dezen geest
werd de financieele hervorming ontworpen, die
een hoofdbestanddeel uitmaakt van zijn program. Zij heeft ten doel, meer billijkheid en
gelijkheid in het belastingstelsel te brengen
door alle bronnen van inkomsten uit verkregen
rijkdommen in dezeltde verhouding aan te slaan
in de belasting en de inkomsten uit den arbeid
te ontzien. De ontheffing van den landbouw is
het domineerende beginsel waarop de regeering
niet kan terugkomen.
i
De Obs er ver hoopt, dat de reis van
den czaar er toe zal bijdragen om de belrekkingen tussehen Engeland en Rusland te verbeteren en dat beide mogendheden het over
verschillende hangende quaesties eens zullen
worden. Het blad herinnert er aan, dat Nikolaas I Egypte aan Engeland aangeboden heeft.
De Daily News meldt, dat Chamberlain president Kruger zal uitnoodigen alle
stukken over ie leggen, welke hij ter kennis
van de Zuid-Afrika commissie wenscht te
brengen.
Majoor Nerazzini heeft van ras Makonnen
een brief ontvangen, waarin deze bericht, dat
de drie laatste Italiaansche gevangenen, welke
hij nog bij zich heeft gehouden, binnenkort hij
Nerazzini zullen arriveeren.
Het staat thans vast, dat het Engelsche
parlement niet vóór den tweeden Dinsdag in
Januari 1897 weder bijeen zal komen.
In Italië loopt het gerucht, dat de regeering het kader vormt voor een expeditie van
30000 man in Abyssinië met het oog op de
mogelijkheid dat de vrede niet voor October
gesloten is. Men verzekert, dat de minister
van oorlog reeds maatrtgelen heeft genomen
om in Erythraea de vereischte hoeveelheid
graan in voorraad te hebben.

—

—
—
—

—
—

riep de Bedelares van Saint-Sulpice naar
adem snakkend uit, maar dan... dan...
mijn kinderen... ik zal haar terugvinden ?
Ja, gij zult haar terugvinden.
Spoedig?
Zeer spoedig.
Jeanne slaakte een kreet van vreugde.
Is het waar? Is het mogelijk? stamelde zij vervolgens. Kan ik het gelooven?
Gij kunt, gij moet het gelooven.
Ik zal mijn dochters weerzien, ik
zal haar weer aan het hart mogen

——
—
—
——
drukken?
—

Dat belool ik u, dat zweer ik u.
Keer naar uw huis terug, arme moeder,
en verlaat het niet meer voordat Raymond Schloss u zal komen afhalen om
u bij mij te brengen. Ga, ongelukkige
moeder, gij hebt veel geweend, gij hebt
veel geleden, maar uw tranen zullen ophouden te vloeien en gij zult niet meer
weenen. Ga, wij waken over u.
Het hart van vreugde vervuld, nog
weenend, maar nu vreugdetranen, kuste
Jeanne Rivat de handen van den abt
d' Areynes en verliet het huis in de rue
des Tournelles.
GIJ hebt de oplossing van het raadsel gevonden, nietwaar? vroeg Luoiea
aan den abt.
Deze antwoordde:
Ja, mijn jongen, ik heb haar gevenden. Er is licht ontstoken, een verblindend licht. Servais Duplat is de medeplichtige van alle misdaden van Gilbert
Rollin, waarvan de oudste dagteeken*
van zeventien Jaren geleden.

_

—

fWordt v«emMp%

sloten de .verduitsching" van di! gedeelte van
net rijksland, waar de bewoners alleen Fransch
spreken, te verhaasten, door de onderwijzers te
ontslaan, die niet het g e h e e 1e onderwijs in/t
Duitsch kunnen geved.
Prinses Marie van Beieren, tweede dochter van prins Ludwig van Beieren, is verloofd
met den oudsten zoon van den graaf vanCaserta,
prins Ferdinand Pius Maria.
RUSLAND.
Het feit, dat de czaar Wilhelm II te Breslau en niet te Berlijn zal ontmoeten, laat zich,
zegt men in politieke kringen, op natuurlijke
wijze verklaren door de omstandigheid, dat de
reis van Nikolaas II door Duitschland samenvalt met de afwezigheid van Wilhelm II van
Berlijn.
Het is zoo goed als zeker, dat grootvorst Sergius Alexandrowitsj zal aftreden als
gouverneur van Moskou.
ENGELAND.
De manifestatie, welke de nationalisten te
Belfast hadden georganiseerd ten gunste eener
amnestie voor politieke gevangenen, heeft
aanleiding gegeven tot ongeregeldheden. Het
kwam tot een botsing tussehen de manifestanten en het publiek, zoodat de politie een charge
moest uitvoeren. Verscheidene personen werden gewond. De Katholieke bisschop had in de
kerken een protest tegen den voorgenomen
optocht laten voorlezen.

O HSTOENGRAIRJKIJE.

De czaar en de czarina zullen den 27sten
Augustus te Weenen aankomen. Om 5 uur
V namiddags is er galadiner op den Hofburg en
*s avonds om halfacht galavoorstelling in de
kotopera. Den 28sten zal de czaar revue housen over de troepen van het garnizoen, 's namiddags een familiemaal op de keizerlijke
villa bijwonen en den dierentuin bezoeken.
Óen 29sten zal het keizerlijk paar Weenen verlaten. Men is reeds met de versiering der straten begonnen.
,
,
Het huwehjk van den hertog van Orleans
en aartshertogin Maria Dorothea, is vastgesteld
op 5 November a. s.

ITALIË.
Op den verjaardag der terechtstelling van
Caserio, den moordenaar van president Carnot,
«fin te Rome biljetten aangeplakt, waarin de
.martelaar van Lyon" werd verheerlijkt. Ook
hebben de anarchisten een revolutionnair manifest in de sta* verspreid. Er hebben verschei-

_
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LONDEN, 18 Aug. Tin. Mars,»
Btu* Conlaat
£60, levering £ 60,13,6.
LONDEN, 18 Aag. Biebuiit" „

""*'

8?1"

9 mar" '8

Aug.

MAAGDENBORG, 18 An»
">.
jtt"£« Bietsuiker.
Da
maikt 18 kalm A«g
7?
M.9,76.
»■«** Sept. M. 9.57%,
OcWDec.

"*"

Hamburg, 18 Aug. Ko****,,

Noteering van good ave»»»**!-.
,
8 SaDtos- „
"eg«in
van 1. C. De Wttt Visser

unr min.
U,-

P«SepU*,

m,

**%s£*

61.25

2.
—,_ =

61.b0

—.—
«225

Me1...„._..„»^
Juni .„._».».».
Juli

62.—

—._ »

Stemming: Prijshoudond.

156501
203727
224983
252755
270877
292158
298966
300556

van Siegmund Pincus, medegedeeld
door Smalt en Zoon,
17 Ang, 18 Amt
Tarwe per September».».
143%
143-/.
141-y4
142
October»»»...
Rogge
September.......
113
112<fa
Telegram

October.»»....
113%
Weenen, 18 Aug. Granen.

.

.

Tarwe per

18 Aug;
6.93

voorjaar».. 678
najaar»»»

— _—

6.43

6,55

Antwerpen» 17 Aug. Petroleum.

not
Betaald.
L0c0....»»»»»»rr. 1 i7v 4 a
Officieeie

Verkoaperal

—— ..' ——

ny. a

Augustus
171/. _,
September.
vjif.
V*
Marirt vast.
Bloem. Middeiprijzen per 109 te.
Tarwe, lnlandscae le
aaalltatttr. x17.80
18.-s
'-ouaalo*^
le quai.fi. 18 59 a 19—^■"""""**'*"
Rogge, lnlandscbe.fr. 19.50 a
In 'tUeUt
» —"—. Fraaacae tr.
«"
a —,—,

—- .

,

*

—.——.—.
—
New-York, slotkoersen

Augustus 1896
September..»,.

October

880
8 50
8 30

November .»»
December
Januari 1897»»
Februari...»,»,
Maart.............

fDrtl„

8.15
9.15
sis
8.25

_,_.
_,_

van 17 Aug.
Tarwe.

Ma|a>

62
62y8

igi/j

»

Emma, sL
Moltke, st.

647.
_"
«_

_,

JUil liiMiimtim

"mm

■

mam

STA TS-LOTERIJ.
352ste

3e Kl.

—Getrokken

Trekking van 18 Augustus.
prijzen.

.. ,.. ... ...

Prijs van f

1500 No. 6642
1000
17682 18406
200
802 6699
100
494 2799 14090 15079
17905

m

Bl
69
72
333
73
78
816
36
50

667
92

g67
1120
1206
12
«19

23
65
29
77
89
78
3210 5469
33 6577
Bl 5643
68
92
87 5715
96 Gl
3355 5804
3406 28
78 5922
85 24
3517 55
43 6026
49 98
62 6202
3655 90
3728 96

73
88
83
93
8131
65
90
8217
61
8366
8491
8512
35
53

8744

8810
86

9063
9199

17 14413

83
89

39

63

75 6620

1545

43

1659 «00
88 11
1868 13
1963 17
2013 4302
16 17
66 30
«111 Bl
34 67
71 69
2242 4461
59 65

20 74
52 85
97 4736
«504 95
13 4800
17 43
31 44
52
58
87 96
""657 4915
65 5004
4741
10
97 26
J905 86
39 5204

60 12354

39

50

37
83
61
67 1709»
96
68 17151
49
9411
92
98
46 12447
99
97
57
63 14601 17205 20071
6703
74
67
56
8
6835 9320
81
6906
57 12534
91
14
91
19
96
66
98
46
93
32 9612 12642 14716 17316
96
51
56
58
34
53
92 9718
61
49
65 20109
7095 9846 12710
67 17473 20205
86
19
71 17580
7120
19
42 9930
29 14840 17627
33
53
52
45
60
37
87
83
91
78 12812
58 17721
37
90
7299 10043
31 14065
92
7303 10150
70 15015
76
23
72
18 17882 20304
98
42
69 10233
82
94
59
77
50 13116
97 17974
62
78
69
67 15186
66
82
10300
79
18020
86
13201
93
36
72
26
15250
20313
7440
94
97
27
28
7554
80
40
66 15300 18101
7624 10477
45 20619
4»
62 10503
74
38
62 18273
81
20
75
87
53
7750 10692 13361 15452
9
81 18446
62
83 10708
55
87
85 18524 20744
92
98
10862
13416
29
7822
15532
56
47
Bl 20940
7»28 11010
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Vree»w(|k 18 Aug. Water*

Ke-üw». 18
Maastricht 17

.

1

ZWIJND-REOHT.

Eiuilie, Wemman.

..
»,«

«.64M. Val 0 03M'
377.Wa5««».
».77 Was »00 , '
1)4,33 Val «o*.
«"». Val Ml.

. .
Val «,»3

Union 3, st.
Declarant, st

Energie. sL

Hendrik 2, sL
Fiat Voluntas 2, sU
Dord, Sleepm. 4, st
Les deux amis, sU

Johanna Cornelia, st
Goede gunst, sL

Leentje, sL

Odin, st
2 Gebroeders, st
Amsterdam 3, st
1, st
Hendrika Jacoba. st
Niederrhein =5. st
16 Aug.
ROTTERDAM.
Dellanna, sL
Hendrina, st
Dieu donne 4, st

.

.

Pa pendrecbt 2, st
Venus, st.
Lord Nelson, sL
Gelrla, sL
Cornelis Adrlanus.it
Coneiia. st.

William Egan o. st
I William
Egan 7, su
Kinderdijk,

|

'Bismarck, stsL

Rcs Nova 2, st

trekken met een volle lading Europeesche producten. Had nu de uilkijk
hel signaal van te wachten te laat
gegeven of was de tros, die het viermast-schip met deu wal verbindt, ge-

Zeetijdingen.

Aangekomen.

ROTTERDAM

AUGUSTUS.
Bilbao.
NOVOCASTRIA.SL

„

17

Ijzererts.
Spedilion. Rijnhaven.
SALAK.st Stukgoeden Passagiers.

J-o. Wllhelmlnakade

Krupp'sch

JavaRuys en
v. Es en

GAMMA, st Ijzererts, Porman, P. A.

Co. Boei 5.

REGULUS. st ijzererts. Bilbao. Krupp.s Spedi
non, Boei 15.

G, 8L HouL Memel, P. Fauchey. Naar
DUSSELDÓRF.
Krnll. Zllvererts, Boness, Wambersie en
K

_

'*

,„„

RALLUS,

.

Zoon, bij Delftshaven.
18 AUGUSTUS.

st Stukgoed.
Pb. Van
Ommeren. Rijnhaven. Manchester.
BMiRESS.st Kopererts. Huelva. Sollevold en v.
.««.sLBinnenhaven.
Graan en Stukgoed, Dantzlg. Boutmy
blonde.
e»
Co. Boompjes.
.M
AMSiERDAM, st Stukgoed en Passagiers. Har"wtch. Hudig en Pieter». Westerkade.
jAbON, st Stukgoed. Bremen. Wambersie ca
„' -Z°on. Spoorhaven.
GASPAR, Hansen, Ledig, Vlaardingen. P, Fau_, cney Spoorhaven.
CLAUD HAMILTON, st, Ballast Harwich. Hudig
en Pieters. Wosterkade.
macha, Fransch stooinjacht, Dordrecht, Nassaukade.
jHa' st. Stukgoed en Passagiers, Goole, Huu

1

tcv.Ê,,? 11 peters, Parkkade

JEVA.NOS,
st
Rijnhaven.

Ijzererts.

Lulea. F. Drugaora,

Vertrokken.
mITITT

Watersndbichten.

DUITSCHLAND.
Fiat Voluntas 1,SU
Poolster, st,

Nieuwe Zorg,sL
Colonla 1. sL

41 19611
78
50
16762 1979»
16878 19808
9
16901
11
50
53
17
81 19905

46 40 6411 9218
99 3818 13
55 12165
64
67
10
1329 21 87 70
95
86
T 73932 6515
92
95 4003 21 9320 12223 14530
1443 18 79
27
75
35
70

MAASSLUIS.

Ons geuoegen,

DUITSCHLAND.

55 15700
49
72
11304 13638
89
58
15
71 15817
88
21
79
59
99
35
85
79 18937
11421 13702 15983
60
28
29 16013 19014
11505
90
28
20
89 13891 16111
76
116Z8 14060
34
94
11706
78
49 19100
17 14107 1623S 19259
72
45
85 19317
11811
47 16374
50
23 14212 16437 19402
11927 14317
89
37
93
20
90 19559
8»
6$
12006
16509
41

Haberneck.

Drci Briider. Schmitz,
3 Gebroeders. V. Alphen. Chrstlan, Bretzel.
Bell.

Rozenbrand.

Prijs van f45.
15 2988 5212 7980 11071 13457 15572 18613
46 3052 5333 8048 11198 13518 15611
57
58 3103
59
65 11232
42
85 18831
146
238

PAPENOKECHT.

st.Stukgoed ca geslacat Tee. liar-

roRN^ f"

"

AUGUSTUS.

SMgoed* Keulen.

S* st, BallasL

Cardia.

Engeland.
?S stst Ballast,
ARIADNE,
Gardift
Ballast
18 AUGUSTUS.
.
„
UNTI
Rin"£&j-?.mor' Steenen, Llban.

Aangekomen
17 Aug Norab, st,

BARON HOLBKï.Ursen. Ballast, Noorwegen.

broken, dit alles zal het onderzoek
moeten doen kennen. Zeker is, dat de
Quatre Amis, ziende dat de Cape York
buiten het dok kwam, „Ml speed"

Fitz Clarence, st,

Cormorant, st,

Cardifl

Cballense, slb,

dito
dits

dito
aangekomen DOVER
gepasseerd
17 Aug Ceres, st,
17 Aug Empress, st,
Smirna
Huelva/Rotlerdam
Zeus, st,
Sundsvall DUiNGENESS
Maria,Ketelaar, Kotka 18 Aug Iris, st,gepasseerd
Iris, Knudsen,
Midrt.
Drammen WIGHT Zee/Amsterdam
gepasseerd
Echo, st,
Newcastie 17 Aug Mutual,
sl,
Grangcmouth, sL Leitb
Rilbao/Kotterdam
Drammen, st,
aaog,
Cliristiania ■SOUTHAMPTON
st,
Joreta 10 Aug Sbieldrake,
Venus, s»,
Rotterdam
18 Premier, st, Swansea
vertrok n Liverpool.
Vertrokken
!PRAWLKPOINT gep.
17 Scundinavien, st,
15 Aug Ocean, st,
Middlesbro
Antwerpen/Newyork
Frejah,

IJMUIDEN

sL Stockholm Istrar, st,
Rotterdam/
Ariel, st,
Stettin
Burry
18 Hevo, st, Anlwerpon City ot
Belfast. st,
Gebroeders, v. d, Brug,
elfast
Rotterdam/B
Londen Occident,
Rubarth,
Alma, Berg,
dito; Port Pirio
Kroonstad Queen Victoria, Logie,
Chester, st,
ditó/Cardia
Rotterdam
gesleept,
NIEUWEDIEP vertr.
aangek
17 Aug Eendracht, Zwart, PORTSMOUTH
16 Aug Rosslynn, >t,
Londen
Rotterdam
Sippe Visser, Syperda, ,
vertrokken
dito FOWEV
13 Aus Princcsoi Wales.
Stad Workuan,
Waters, Rotterdam
v. 't Veer, dito CHARLESTOWN
vertr.
18 Santa Maria, Eng slj | 15
Aug Ruby, Narman,
Hamburg

.'

Rotterdam
VLIELAND vertrokken (CARDIFF
vertrokken
17 Aug Georg, sl,
j 15 Leyden,
st,
Giangemouth
18 Neptunus Zèilinga.

.

,

Norfolk

aangekomen
Kotka NEWPORT
15 Aug Bertboley, st,

—

Adrianus Jobannes,st
Mark en Dintel 2. sl
Generaal Vetter, stVooruit stsL
HendrmaWilhelnalnast. Avontuur,
lnfatigable, sl
Fiat Voluntas 4,st.
Wilhelmina, st.
Mark on Dintel 5 st,
Sytillla, Passman.
Mark on Dintel 6,jL
Deo Data, Teiscblltsen.
Paul, sL
Kiltchen Kuhnle
Senior, Dlckermann.
Waarom, liemrjsen.
Johanna, Van Ee.
Bog erts I, Linkowitz. Katharina, Gilles.
Auna, Hartentans.
Ruhrortl. Schwenzer. Karl
SCHIEDAM.
Scbroers 17. Krulf.
Wilhelmina, fcrooljes
Carolina 2. Scöouter.
Vrede, Jansen.
Mosella, Nalbach.
Marie, Wandcrs
SU Apollinarlus.

Cacilia.

niet.Nu poogt men het voorloopig dicht
te maken, daar men er pompen heeft
op geplaatst, die meer water verwrj*
deren dan het lek laat binnenstroomen.
Lukt dit, dan zal men morgen de
stoomboot in het dok kunnen halen
om de lading geheel te lossen en het
schip te dokken.
De Quatre Amis voer vroeger onder
Duitsche vlag en diende tot transportschip voor het overbrengen van Mahomedaansche pelgrims naar Mekka.
aar gekomen
Binnenl. Havens. LONDEN
17 Aug Uolland.st,
HELLEVOETSLUIS
KolterJam

IJsel.

ROTTERDAM, 18 Aug.
Het stoomschip Gaüina, 2t50 tons.
is bevracht van Poti naar Rotterdam
tot 12 sh., 1 sh. en 1 sh. 350/359, prompt.
Zaterdag werd van de Keiherstiegwerf te Hamburg te water gelaten liet
voor rekening der Deutsche Ust-At'rikalinie gebouwde stoomschipKönig, een
zusterschip van de bereidsiu de vaart
zijnde Herzog. Het schip kan 5500
tons zwaar goed laden, heeft afmetingen van 400 x 47% X 33 Eng. voet,
twee schroeven en dubbelen bodem.
De triple expansioo machines ïndiceeren 2500 pk. Het schip heett 9 tot het
hoofddek reikende waterdichte schotten, die binnen een halve minuut zijn
te sluiten.
ANTWERPEN, 17 Aug.
Het groote Fransche stoomschip
Quatre Amis had met een diepgang
van 8 M. 10 c.M. de Statiekaai verlaten,
waar het zijn lading gecompleteerd
had met een groote hoeveelheid ijzer,
glas, coKes enz., en vertrok naar Alexandrië. Op hetoogenblik dat de Quatre
Amis de stad voorbij voer, waren de
dokken open en hetEngelsch viermastsctiip Cape Vork verliet een der zelve
om naar Port Pirie (Australië) te ver-

Disponibel, st

ROTTERDAM.

63ft

De gevolgen van een politieke gebeurtenis. In het district Zweibrüchen in den Pfalz
zijn verscheidene gemeenten, waarvan de bewoners hoofdzal'elijk met muziek maken hun brood
verdienen. Jaar in, jaar uit trekken zij met
viool, trompet of cither op den rug de halve
wereld door, om na afloop van het seizoen
met hun verdiensten naar het vaderland terug
te keeren. Voornamelijk was Engeland het
doel hunner tochten. De Engelsehen zijn echter
thans zóó gebeten op de Duitschers, omdat
keizer Wilhelm het bekende telegram aan
president Kruger zond, dat voor de muzikanten
in het Vereenigd Koninkrijk niets meer te
halen is. De Zweibrüchers, die dit jaar veel
vroeger dan gewoonlijk uit Engeland terugge*
keerd zijn, verklaarden eensluidend, dat het
publiek aan de ondernemers der Engelsche
publieke vermakelijkheden te kennen
gaf, dat
het weg zou blijven, zoolang de Duitsche
muziekgezelschappen niet geboycot waren.
Velen verloren daardoor betrekkingen, die zfj
15 a 20 jaar bekleedden.

Sche pstijdingen.

LOBITH 17Aug. Gepasseerd ca beste ai naar

->-_,-.

McL .»..._...»

Juni
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_
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offlB
£19,10
*
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Onze Nationale Schuidsoorten vast.
Van de Industrieele ondernemingen waren
3 pCt. lager, doch Senembah
Petroleumbronnen
1, Arendsburg 3 en
pCt
Northwestern UU r~-1
hooger.
"
Amerikaansche spoorwegwaarden vast.

Stoomvaartberichten.

Rijnvaart.

handel verkeert heden de Euro-

fondseninarkt in een flauwe stemiting
op nagenoeg onveranderde prijzen.

Het stoomschip Salak arriveerde 17
Aug. van Java te Rotterdam.
Het stoomschip Zaandam der NASM,
arriveerde Maandag 17 Aug. van Amsterdam ta Newyork.
Het stoomschip Veendam der NASM,
van Newyork naar Rotterdam, vertrok Dinsdag 18 Aug., des voorm. 8
uur van Boulogne.
Het stoomschip Sumatra,(extraboot)
arriveerde 17 Aug. van Amsterdam te
Soerabaya.
Het stoomschip Koningin Wilhelmina, van Amsterdam naar Batavia,
arriveerde 17 Aug. te Genua.
Hel stoomschip Prinses Marie, van
Batavia naar Amsterdam, passeerde
18 Aug. Fortespuria.

Met Fr. 150:

weing

peesche

GLASGOW. st. Stukgoed. Graagemoutai
RETFOKD, st. Stukgoed. Grimsby.
Stukgoed. Huil.
SVVIFT.st sL
Stukgoed. Goole.
WHARFK,
MESACKIA, sL Stukgoed. Middlosbr».
HUCHFELÜ, st. Ballast. Bilbao.
BATAVIER, sL Stukgoed. Londen.

26539 51095 81582 107479 155078
31812 58352 92628 112980 15800»
32516 67630 100337 123*61 162309
34525 70335 102139 138933 170576
13337 43119 77605 104211 141205 170835
Stad Frelburg ran 1879 a fr. 19.
Scrietrekklng 14 Augustus.
50 serieen:
233 1604 3201 4870 5411 7690 8545 9181
395 1655 3291 5177 5719 7772 8595 9999
464 1719 3161 5190 58S8 8047 8785 103118
578 1981 3593 5239 7185 81)86 8901 19333
665 2531 3879 5216 73.0 83.6 8930 16410
1354 2917 4831 5254 7472 8496 9154 10541
1554 3037
Premietrekking 15 September.

Budapest, 18 Aug. Granen.
van Deals Möller<Sc Co., medegedeeld
door Smalt en Zoon.

Beurs van Amsterdam.

Met

CASÏOR. sL Stukgoed. Lubeck.

4743
6854
9618
13250

Telegram

—

BRITANNIA, SL Stukgoed. Leitb.

...

o.a. de ooê»

Holland,mr. Fock, de waarnemende burgemeester der residentie jhr. Gevaerts v. Siißonshave»,
de waarnemende gouverneur der residentie,
generaal-reajoor Doorman, de plaatselijke commandant en de gezantschapsraad van Duitschland dineerden heden bg den groot-hertog en
de groot-hertogin van Saksen.

ViENNA. st Stukgoed ca Passagiers. Harwich.
TKEtiENNE, st, BallasL Burnt-lsland.

405368
423161
496285

. ..
....

alt

Telegram van Siegmund Kassei, medegedeeld
door Smalt en Zoon.
17 Aug. 18 Ang,
Tarwe per najaar..".
«.75
6.89
»
7.10
726
TOonaarlB97..».
Mals
4,13
Mei/Juni 1897» 4,02

17 Aug,

HARWICH.

767197 1287110 1761092
776550 1390=583 1764027
830558 1395995 1785750
511897 850260 1469292 1835842
541272 87=5787 1504290 1841001
553717 877427 1517530 1841246
580416 927037 1572290 1893037
629382 1004401 1574855 1987009
Loten Luik 3 pCt. van 1874 a Fr. 100.
Pramietrekking 17 Aug. '96.—Betaalbaar jl Jan, '97.
Met Fr. 15000 No 65595
1000
128111
250
149355 153506
200
1401 44359 48799
111291 158055

Berlgn, 18 Aug. Granen.

. ,,.

FLORA. SU Ballast Amslerdam,
GIiNTKA, st. Stukgoed. Hamburg,
LINDEN, sl. Ballast. Tynemoutb.
THEODORA, sL Stukgoed, Plymouth.
STOCKHOLM, sL Stukgoed, Capelle a/d
HOLMSIDK, st. Ballast Newcastie.
CLAN MENZIES, st. BallasL Glasgow.
RüWLAND, st Ballast. Newcastie.
CIIItISTIAN, sL Stukgoed. Steltin.

marine-autoriteiten,

ministers Jansen en Dyserinck, en van een
deputatie der vereeniging „Het Esreteeke»
voor Belangrijke Krijgsverrichtingen".
Da Commissaris der Koningin in Zuid-

SATURNUS, st. Stukgoed. Keulen,
ELBING 1, st. Hout, Keuleo.

Met Fr. 1000:
13847 349564 539978 1154552 1*95180
101171 403220 600555 H77109 1714131

5a

een aantal

CHASE, Pollard, Steonkolen.lDantilg.
FORTUNA. st Stukgoed. Keulen.

. .-. ..

3
—._ ■§.

62—

—

.. —

, ,

62 25 ■=■

62.25

-

Loten der HIJ. ran het Panama-kanaal van 1888
Premietrekkitig 17 Aug.
Betaalbaar 16 SepL '
Met Fr. 500000 No. 1456211
100000
608352
902745 1844418
10100
»
i» 9
93.1121 1039385
2000
526887 737157 1035360
1164291 1796817

—.—

6150
6150

.„..»...
».

April

—*_

Bij het Bestuur is in overweging het sluiten
van een contract met een blad dat als orgaan
van den Bosd kan diene;;, bv, het Koloniaal vakblad, dat te Arnhem gedrukt wordt.
De volgende jaarvergadering zal te Arnhem
gehouden worden, gepaard aan Geldersche tentoonstelling van nijverheid en handel, uitgaande van de Arnhemsche Handelsvereeniging.
De rekening, sluitende met een saldo van
f 161.05, werd goedgekeurd.
De vergadering sprak als haar gevoelen uit,
dat de invoering van een verplichteRijkskeuring van vee en vleesch en de invoering van
een Rijkskeuringsstempel van vleesch noodzakelijk is.
De andere op het congres van gisteren besproken onderwerpen gaven geen aanleiding
tot het nemen van een conclusie.
De vergadering behandelde het vraagstuk
omtrent de houding van den bond ten opzichte
van de coöperatie wet en coöperatieve
vereenigingen. Verschillende denkbeelden werden geopperd ter bestrijding van de buitensporige toepassing der coöperatie, waarbij
meer bepaald 's Gravenhage beoogd werd. Besloten werd dat het hoofdbestuur zich met een
adres tot de Tweede Kamer zou richten om
aan te dringen op wijziging der coöperatiewet
en verbod onder strafbedreiging voor den
verkoop aan niet-leden.
Ook werd ter sprake gebracht om zooveel
mogelijk het oprichten van handelsinformatiebureaus te bevorderen.
Een commissie werd benoemd voor een adres
aan de Tweede Kamer om aan te dringen op een
spoedige invoering van een algemeen ha ndelsregister. Deze commissie heeft ook
tot taak te onderzoeken welke middelen het
beste zijn ter bestrijding van de zwe n d e
1 a r ij.
In die commissie werden benoemd mr. Van
Lier te Utrecht en Nieiihuis te Delft
Nadat aanbevolen was de oprichting van
handels sociëteiten werd de vergadering gesloten.
De gepens. schout-bij-nacht K. A. Stakman Bosse is heden op de algemeene begraafplaats te 'sGravenhage in den familiegrafkelder bijgezet, in tegenwoordigheid van

Uitlotingen.
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noteert: Runderen
Kalveren 2/8 a

nauw.

f*STeiaoer_"_

66 4558
81 59
2397 96

21,10

l*Bsi/3 1.25'/,
1.90-/, 1.901/]
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S/m,

KatwukerZa'nd
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3

WISSELKOERS.
Aug.
Disconto per

,

».«

—

55—

ROTTERDAM,

1.70,

176Mel- enkalfkoeien/100 a 2ao,—Graskalveren
—i 39 nuchtere dito f 9 all, 19 Schapen
30 Lammeren
a —.— per stuk.
f—a—
614 vette Varkens 29 a 33 cent per KG.
GORINGHEM.I7 Aug. Granen. Men besteedde
voor Ristarwe f 6,25 a«.3ï roode f6lO a6.25,
tnL rogge /4.10 aa.2o, Gerst
witte.f*.-5,a
Duivenboonen
*,-H3a "UaaTer ri— a 3*40.
/*****
a^**',-blAuwe 40 1 <»- a ".-, alles
'*■«
per HL. Mais /4.*- aErwten/
4.
'w KG

f— a

—

Dépêche vaa de H.H. Haya Roman en Go
Havre, vertegenwoordigd door De Regt ca Van
'tlioogerliuijs.
3 our n.m.
12.25uur n.m.
17 Aug.
IS Aug.
-vper Augustus 1896Fr. 64.23
September.....
63.50
64.50 «
6175
—w_ S
October- «.

89

i%' GLkTlvefenS^ "B,J » feUT^

—„
12' u «/s

22ys

—

M,,uoes °*—a
tl-.. a /■0.76
?irii.d"0/
Haarlemmer
Bollen
a 0.80, Noordwyker Grave /"»— a
2^lo, dito Zand /1,00 a I,SO. Hillegommer Zand
’1,20 a 2,50, Sassenheimer Zand fti» a 130
alles per Va HL.
Aanvoer lo ladingen. Handel flauw.
Vee. Aanvoel 305 Runderen, prijs: vette lequal.
/■0.67a0.—, 2e quaL ’0.58, ïequaLro.SOperKG.

Ko

<J9^
J^/s

H 7

—

Vee- A

«V.
«Vis >",«"
W/s 7a,f*
49 /«
«V»
Sl'As
4/s

—

'

—

-

—

S.'-Jï?' "j"* buisjes /*l.ee a

1373/
4
44

43=/,

Koffie. Goed-ordinair Java 50 c.
Dito Santos 37 c
Cacao. Afgedaan: 66 bn. Java
(Kalimas) ex Gedé, 28 bn. dito ex div.
schepen.
Suiker. Kalm. Aug. fli«/ 8, Oct./
Dec. f 11%
Tabak. Nog werden aangevoerd
per ss. Framfield 20 vt. Masou County.
Afgedaan werden: 40 vt. Maryland
en 8 vt. Kentucky.
Tin. Kalm. Banca prompt f361/-;,
Sept-veiling f363/ 8, Billiton loco f357/s,
Nov.-levering f36.
Petroleum. Zeer vast. Loco f 7.85
E. Najaar f7.70 E.
Margarine. Afgedaan: 271 tcs.
Harvey Extra, 52 tcs. Piltsburgh, 60
tcs. Américan Flag, 170 tcs. Knickerbocker, 100 tcs. Woodside Extra.
Talk vaster; puike ml. runderf2ll/2 klein aanbod.
Aardappelen. Geldersche Kralen f 1,70 a 1,90 per l/g HL.
Tamelijke aanvoer, goede vraag.
Boter. Aanvoer 105/8, 95/16 ton en
624 stukken van l/g kilo De prijzen
waren als volgt: iekwak f 54, 2ekwak
f5O, 3e kwal 146. Voor stukken van
i/s kilo werd 55 a 65 cent betaald.
Vee. Aanvoer 33 Paarden,
Veulen, 1176 magere en 500 vette Runderen, 306 vette- en graskalveren, 47
nuchtere Kalveren, 5 Schapen of
Lammeren, 3 Varkens, 133 Biggen,
Bokken of Geiten,
Ezels.
Men noteert: Runderen lekwaL 66
a —, 2e kwai. 60 a -, 3ekwaL 56a
cent Kalveren le kwal. 82—, Se kwaL
65— a 75— cent, alles per KG.
Ossen le kwal. 66, 2e 60, 3e 56 c
Stieren ie kwal. 60, 2e 56, 3e 52 c.
Schapenmarkt Noteering: lekwaL
50, 2e kwaL 45 a —. Zuiglammeren
cent per Kg.
Varkens. Noteering; lekwaL 33— a
—, 2e kwaL 32— a ,3e kwal. 31—
cent; Licht soort 29— a 32— c.
a
per Kg.
Aanvoer ruim, handel vlug.
Süeren f 70 a 180, Graskalveren f25
a 40, Melkkoeien fl7O a 230, Kalfkoeienf 160 a 240, Vaarzen f— a —,
Paarden i6O a 80, Pinken f a
per stuk.
SCmBDAK. 181 Augi MootwQa per vat
Jenever f 11.45ar 11.75, Amsterdamse!» f«.M.
woat
Aug.
der Aardappelen: Friesche Franeker
Jammen f 1,75, a 1,80. dito Zaaiers ,'LIO a 1.20
dito Hamburger» ,'o._ a ,o—, Z. Muisjes/O.—
Geldersche Blauwe ,'1.35 a 1,40, dito Kralen,' 1 10

66
512

U,
318
W7-A,

ROTTERDAM, 18 Aug.

AMSTERDAM, 17
Prijzen

100

\\

Havre, 18 Aug. Koffie.

Handelsberichten.

— —

641

997/ a b<jiS
B9i/ 4 73
77is/ 18 loni,
1013/

AT JF Iff
Blijkens bij het Departement van Koloniën
ontvangen telegram heeft bij de jongste opera,jeh de kaP*lein der infanterie E. P.
Van vu
Thiel een schampschot aan het rechteroog
bekomen.
Heden werd te's Gravenhage de negende
algemeene vergadering gehouden van den bond
„Maatschappelijk Belang", onder leiding van
den Bondsvoorzitter, den heer Nienhuis, die
een kort welkomstwoord sprak. Vertegenwoordigd waren de afdeeiingen of vereenigingen
te Utrecht, Delft, 's Gravenhage. Arnhem en
Haarlem. Van het hoofdbestuur waren 7 leden
aauwezig. Het totaal aantal leden wordt geraamd op plra. 3000. Tot leden van het hoofdbestuur werden benoemd de heeren Henri
Roobers, te Arnhem (aftr. lid), J.Dollekamp,
Deventer en J. E. Keers te Leeuwarden.
De secretaris, de heer v. Meeteren Brouwer,
constateerde in zijn jaarverslagdat onder zijne
reorganisatie de Boud belangrijk is vooruitge*
gaan. Door de oprichting van handelsvereeuigingen waren de krachten productiever geworden. De gelegenheid is-thans geopend om naast
de bestrijding van verkeerd toegepaste coöperatie een open oog te hebben voor andere benoeften van den middenstand.

die te Stoeren aan
onder de toeschouwers stond, den hoed heeft
afgeworpen.. Deze koninklijke terechtwijzing
moet een ongunstigen indruk gemaakt hebben,
daar de man volstrekt niet de bedoeling had
den vorst te beleedigen.

—

411/7

40>/?
33'/!
6=>/„

Laatste Berichten.

NOORWEGEN.
Uit Drondheim wordt aan een blad te Christiania bericht.dat koning Oscar inderdaad een boer,
't station met gedekt hoofd
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wijk van San-Franeisco
de Chineesche taal aangeplakt, waarin Li*Hoeng*Chang o. a. wordt
beschuldigd de Chineesche belangen tijdens
den oorlog met Japan verwaarloosd te hebben.
De Chineezen van San-Francisco worden er in
aangezet den onderkoning op zijn doorreis
in
die stad te vermoorden. Een Amerikaan, die
de Chineesche taal machtig is, heeft de politie
gewaarschuwd.

Het gerucht loopt, dat koningin Nathalie
binnenkort naar Biarritz zal vertrekken en dat
koning Alexander haar tot Weenen zal vergezellen, waar hij een onderhoud met keizer
Frans Jozef heeft

DUITSCHLAND.
Het bestuur van Elzas-Lotharingen heeft be

Staatsleeningen.

VEREENIGDE STATEN.

In de Chineesche
zrjn proclamaties in

SERVIË.

De prins van Napels is te Cettinje aangekomen en door de bevolking met geestdrift begroet. Binnenkort zal de verloving van den
prins met de prinses van Montenegro officieel bekend gemaakt worden.
SPANJE.
Zondag heeft te Madrid de loting" voor de naar
Cuba bestemde troepen plaats gehad. Voor de
artillerie is het aantal vrijwilligers zóó groot,
dat eenigen achter moeten blijven. Ook inde
overige steden is er met gelijke geestdrift
geloot

Laagste Hoogste

en den volgenden dag te Parijs arriveeren.

—

dene arrestaties plaats gehad.
De gezagvoerder, de officieren en de bemanning van het onlangs opgebrachte schip
„Doelwijk" zijn te Massowah ondervraagd. Er
is een aanvang genomen met het ontschepen
der kisten; er zijn er 2477. Het aantal geweren
bedraagt 50000. Het overige van de lading
bestaat uit 2221 kisten patronen en 152 kisten
sabels.

Beurs van Rotterdam.

October te Cherbourg aan wal gaan

—

—

18 AUGUSTUS.

FRANKRIJK.

De keizer en dekeizerin van Rusland zullen
Maandag 5

Bolhnia, Houwink,
Rotierdam
Sundsvall < 16 Ethelßadcli(le,.st,

I

Aangekomen
18 Roocklandj, st, Umea Korden, sL Rotterdam
HARLINGEN aangek.
Vlaardingen
17 Aug Teal.st, Lonflen\MANCHESTER aangek.
Huil j17
Alert, st,
Whiinbrel, st,
Geertrulda Albertina, 1 Aug
Ebes, Hernosand'iLIVERPOOL Rotterdam
aangek.
16 Aire, st,
Goole .17 Aug Wynstay,
st,
Vertrokken
Rotterdam
18 Lilly. Rasmussen,
Leitb 15 AugVertrokken
Dotterel, st,
Johannes, Usler,
Rotterdam
Drammen 1
passeerdo 17 Aug.
DELFZIJL vertrokken
Wiglit.
17 Aug Perta, st,
16 RcdsUrLst,
dits
Dundee jGRANGKMOUTH
aang.
!, 16
18 Gecrtiena Kramer,
Aug Mascotte, sL
Hamburg,
Folkers,
Rotterdam
Aangekomen
aangek..
18 Stern, st,
Llbau '. BURNTEILAND
11 Aug Craigallan, st,
VtcUna, Baas,
Roi
terdam
Sundsvall |
aangekomen
Forluna, Geertsema, LEITH
15 Aug Scotia, st.
dito '
Rotterdam
TERNEUZEN aangek. ,SHIKLDS aangekomen
18 Aug Lestrls, st,
Aug S W Kelly, st,
Liverpool; 14
Rotterdam
VLISSINGEN aangek.
dito
[ Cairnisia, st,
17 Aug Union, st,
15 tmbro, sL
dilo
Antwerpen j Stephanotis,
dit»
zemelen
laden.
le
om
dito
Urpe'.l', st,
Vertrokken
16 England, st,
dito
17 Joho O. Scult, st,
aangekomen
-iHULL
Sbiclds iio /lug Derwent, st,
Hotterda m
Nell Yess, st,
dilo
Seagull, st,
dito
Min. lakv.Poortvliet,s "
Buitenl. Havens.
dito
KAAPSTAD aangek.
< GRIMSBY aangekomen
16 Aug Gaul, st
!: 15 Aug Harriet, st,

Rotterdam
NEW-ORLKANS vertr.
15 Aug Abana, st,

Rotterdam

BREMERHAVEN vertr.

ISAug Jason. st,
zelfs binnen de roode boei meende BRUNSWICKRotterdam'
aangek. |
Rotierdam
voorbij te stooruen, om de botsing te 16 Aug El pis, st,
BREMEN aangekomen
Las Palmas 15 Aug Triton, st,
vermijden. Maar 't was te laat. De
om voor Rotterdam |
Lissabon/Rotterdam
viermaster kwam met zijn boegspriet
te laden
Vertrokken
tegen den schoorsteen van de Quatre BALTIMORE vertrokken 15 Hendrikus Schollen.
Aug
Gorinebem
Patapsco, st
Amis, verbrijzelde dezen, alsook de 15
Rotterdam NEUFAHRWASSER
davids, de reeling, de booten, kortom
Aangekomen
ALGIERS vertrokken
al wat daar ter plaatse bovendeks
15 Aug Juno, st
15 Aug Progreis. Vedde*
Cadix
itotterdam
stond.
Venezia,
12
! SWINEMUNDE aangek.
st
De schok deed de stoomboot naar
Rotterdam 1 15 Aug Hispania, st,
bakboord overhellen, hetgeen maakte St. VINCENT gepass.st. 1
Sunderland
Corrientes,
16 Tbemis, st,
dat de Cape Vork niet zijn metalen 16 Aug
Rotterdam
Montevideo/Rottcrd.
boeg met groot geweld de stoomboot
J STETTIN aangekomen
ANTWERPEN aangek. 1 16 Aug Berenice, st,
op haar zwakste gedeelte langs stuur16 Aug Amulet, st
Amsterdam
boordzijde doorboorde ca er een
Leitb'l MEMEL vertrokken
scheur in maakte, die tot onder de OUESSANT gepasseerd
.1 16 Aug Arnold, st,
waterlijn liep. Het water stroomde in 16 Aug T'heano, st,
Rotterdam
Rotlerdara/Bilbao KONINGSBERGEN
de machinekamer en tot zelfs in de
General,
st,
Vertrokken
slaapplaats van den gezagvoerder,
Haraburg/Durban 15 Aug Prussia, st,
waar diens vrouw en kind nog ter BILBAO vertrokken
RoUerda»
14 Aug Rothiemay. st RIGA vertrokken
ruste lagen. In alle haast werd het
Rotterdam 16 Aug Prima, st,
stoomschip, dat zwaar lek geworden PENICHE gepasseerd
Rotterdam
was, tegen den Vlaamscheu wal op 14 Aug Goldsbro, st,
Dan mark, st,
dito
vertr.
het droge gezet.
Novorossisk/Rotterd. KROONSTAD
GIBRALTAR vertrokken 15 Aug Klyra, st,
De viermaster, die insgelijks zware
Rotterdam
17 Aug Zrinipl, st
averij heeft bekomen en eveneens
Rotterdam 1IGOTHENBURG aangefc
Enchanlress,
14 Aug Aegir, st,
st
water maakt, zwaaide onmiddellijk 18
Rotterdam
terug
om gelost en in LIVORNO vertrokken STOCKHOLMRotterdam
rond en keerde
aangek
17 Aug Mlnerva, st,
17 Aug Iberia, st,
het droogdok gehaald te worden.
Blyth
Napels
De Quatre Amis ligt nu omringd van
CHRISTIANLA vertr,
lichters, sleepers en de reddingsvaar- KONSTANTINOPEL
st,
15 Aug Vilran,
Vertrokken
MaassMi
tuigen Redder I en II van de firma 15 Ang Rubens, st,
Rotterdam ELSENBUR gepasseer*
Gerling tegen den wal. Men had ge15
Aug.
Svend,
Libaa/
st dito
poogd het lek te stoppen, doch dit ging 14Manchester,
Bahrenueld, «t dito
RoU-Mt»

KEUKENMEID.

familiekriehten.
"(Tallen van een Dochter:
M. C. DE JONGH—
ÏM, 15 Aug. '96.

VA» DEVENTER.

£_

Beden verblrjdde de Heere ons met
geboorte Tan eene Dochter:
P. RIJSDIJK.
5
Sliedrecht, 15 Aug. 1896.

ii

.

.
tot mijne diepe
overleed,
Heden
droefhoid, na eene kortstondige
ziekte, mijn geliefde Echtgenoot,
de Heer

JOHANNES CORNELIS FAGEL,
in den ouderdom van bijna 85 jaar.
Wede. J. C. FAGEL—
KAGENAAR
15
Noordsingel ISL
Rotterdam,
Den Haag, 1* Augustus 1896.
dmmm

Heden overleed,in den ouderdom

Tan 75 jaren en bijna 11 maanden,

onze Broeder, de Heer
J. BUSCH.
Namens zijnen Broeder,
D. BUSCH.
11
Alkmaar, 13 Aug. '96.

Heden overleed zacht en kalm,
na eene korte ongesteldheid, onze
geliefde Echtgenoote, Behuwd-en

Grootmoeder
MARIA ELBERTA NIEKERK,

in den ouderdom van bijna6Bjaren.
Uit aller naam,
G. VERMEIJ.
Reeuwijk, 16 Aug. '96.
13
Heden ontsliep zacht en kalm,
onze geliefde Vader, Behuwd- en
Grootvader, de Heer Ph. PITLO
Sr., in den ouderdom van 76 jaar.
Uit aller naam,
G. PITLO.
11
Arnhem, 16 Aug. '96.
Eenige kennisgeving;
Heden overleed, tot onze diepe
droefheid, na een langdurig doch
geduldig lijden,, onze geliefde Zoon,
Broeder en Behuwdbroeder MAR*
TIENIS CORNELIS GROEN IiNBERG, in den ouderdom van 26
jaren.
Namens zijn diepbedroefde
Ouders, Broeders en

Zusters,
A. M. GROENENBERG.

Middelburg, 16 Aug. '96.

15

Esfat Christoflß Lepels en Vorken
verkrijgbaar bij:

F;

W. A. SCHARENBERG,
49,

Noordblaak

Rotterdam.

Alléén die voorwerpen zijn uit
ie fabriek der Heeren CHRISTOFLE
Jfc Co. afkomstig, welke den naam

Christofle
talnit dragen)

14 f

KIIEMOOfIIS,
344 Hoogstraat 344,
ROTTERDAM.

11297 12

GROOTSTE SORTEERING :

SikkelKoffie- en Theeserviezen, Fruitschalen, Lepels, Vorken, Messen,
ENZ. ENZ.

AFSLAG.
De PANDEN en ERVEN aan het
Prins Frederikplein Nrs. 30 en 32
ca aan de Manritsstraat (ivaterBtokerij) Nrs. 32 en 34, te Rotterdam,
den 12 Augustus 1896 door den Notaris JOH. C. MOOY aldaar, in het
Notarishuis geveild, zullen op Woensdag 19 Augustus 1896, des namiddags ten 5 ure, tezelfder plaatse
worden afgeslagen.
Ingezet:
Pand Prins Frederikplein (Huuropbrengst ’969.80) 10.100.
F»nd Mauritsstraat (Huuropbrengst
11142 18
f 1042.60) f 9000.

’

Publieke Verkooping
op Maandag 24 Augustus 1896,
'a morgens 10 uur, doorDeurwaarder
B. KRUIJNE, in diens Verkooplokalen Binnenrotte 112 en le Lombardstraat 8, van:

Canapé's, Stoelen, Linnen- en
andere Kasten, Spiegels, Schilderijen, diverse Tafels, Pendules,
Schrijftafel, Ledikanten, Bedden
en toebehooren, BRANDKASTEN,
Pornuizen, enz.
Alsmede KRUIDENIERS- en
6RÜTTERSINVENTARIS, Gruttonbakken, Trommels, Maten en
Gewichten. Wijders een vat RIJNWIJN, liggende in het Entrepot,

enz.

Te zien Zaterdag 22 Augustus,
van 10—4 uur.
DageUjks kunnen goederen worden
bggebracht of afgehaald.
11231 26

P. DOLK & ZOON,

Stoom -G-lasslijperij,
MATTERU en
GLASVERZIL VERING,

volgens het beste EngelscheSysteem

KOTTEKDAM,
Beerensteiger Mo. 40
en Rienwehaven 89.
t

*

TE HUUR a/d.

Aan boord van eene stoomboot vaa
binnenlandachen dienst, wordt GBVRAAGD om dadelijk in dienst te
treden: een fatsoenlijke KKUKENHEID. Adres met franco brieven,
onder No. 11288, aan het Bureau van
dit Blad.
9_
Te Zierikzee wordt GEVRAAGD
om zoo spoedig mogelijk in dienst
te treden: eene

bekwame Keukenmeid,
VAN DIS-

modern iipriÉte Boven-en Beneöenlmizen

11286 7
GEVRAAGD:
TERSTOND

DA6-DIENSTBODE.
EenAdres:flinke
Noordmolens traat No. 9.
11300 4

lemand, met flinke eigen Zaak en
in 't vooruitzicht 15 &20 duizend gulden, wenscht een leening te sluiten

van f 5000,

met jaarlijksche aflossing. Conditiën
nader overeen te komen.
Brieven franco, onder No. 11286,
aan het Bureau van dit Blad.
9

Te huur gevraagd S

jf^ %r» gf §g"
a^ A %g %&
«JMSLrgI,
8 FSL
f%

/kP^Ë |$P*==|H

.

een rnim

Eene BurgerjnSrouw,

Kunstschilders-Atelier,

p w

Een nette Burgerjuffrouw,

P. G., zag zich gaarne GEPLAATST
als HUISHOUDSTER bij een Heer
met of zonder één kind.
Brieven franco, onder No. 11280,
aan het Bureau van dit Blad.
7
EerTDocent in moderne talen zoekt
voor twee Dame3: ieder,

EP
KLlni

_ _

iiiAAlii?

,...
en Grntterswaren
in Kruideniersen aanverwante artikelen; benoodigd
kapitaal ’2OOO, of solide borgstelling. Tusschenpersonen komen niet
in aanmerking. Fr. br. Wo. 11296,
bureau van dit blad.
10

THEE.

Koffie:
date soort (Preanger) ’0,70 51 ï/ 2 K O
2de soort
-0,65
»
Geurige Theeën

GEVRAAGD:

of een gelegenheid geschikt daarvoor
in te richten. Adr. met opgave van
huurprijs en waar gelegen met fr. br.
letter P., aan ROTHMEYER's Boekhandel Hoogstraat 266.
11301 10
OVER TE NEMEN :
gj "y AML H*T

mssmm ■ mmm »»

IwiS
Grnis-Theeën

ongeveer 30 jaar, P. G, van 's morgens 9 tot 's avonds 8 uur, tot hulp
bij een hulpbehoevend Jongentje,
welke bij goed weer in een wandelwagen moet gereden worden. Adres
met franco brieven, onder het No.
dezer advertentie, aan het Bureau
van dit Blad.
11276 11

GRAND JARDIN DE PLAISANCE (Land- en Schieaieht) Café-Restanraat

met Balkons, Veranda's, Tninen, Gas- en Waterleiding, enz. enz.
Huurprijs / 400.— per jaar. AU« werkdagen te bevragen bij
W. POLDERMAN & ZONEN, Nieuwe Binnenweg 471.
mO2 20

P. G. Adr. lett. S., Boekh.
HOECK, Zierikzee.

Allen naar Overschie!!!

Nieuwen Binnenweg No. 509—515:

"■

9096 18

’ at a« 7nn«
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Hofleveranciers,
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*
Dames-Horloges
7.50,

Zilveren
6.75, Zilveren
Zilveren Heeren
Jongeheeren ’7.50, 2 jaar garantie.
't Beste adres voor fijne Horlosfes.
pass ..„.e tvjo 1» BJAVANDTTK
rassage
»
»""»- »■ "»" A-
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r llil Hl

1 lllilill flAl*
Uül

.

.-,,

,

Propr. A. VAN DER MOOR.
Ruime Zalen, uitstekend ingericht voor Bruiloften en Partijen, mat
Tooneel. Groote Tuinen, heerlijk uitaicht over Water, Land, Stad en Dorp.
Allerlei vermakelijkheden, zoowel binnen als buiten, veel sne varen»
Roeibootjes van Rotterdam en Schiedam, wandeling van een haif uur.
De Delftsche Bootjes stoppen op verzoek aan den Tuin.
8805 30

Uitstekende Consumtie.

Prompte en sette Bediening;

ingerichte Kamers met feijk pension.
Nette liLOfi
& OLIVIERSE
""Uitgaven van
te Culemborg. Alom te bekomen:
Familie-Hotel en Pension

S. C. ï. BEETHAM, De
Tafeak. Easatósßg voor
hen, die zich ia het Tabaksvak
bewegen of het wenselien te
leeren, benevens eene opgave
van invoerrechten op tabak
over de geheele wereld.
Prijs f 2.95.

’

De Examen-Opgaven Nieuwe Talen

I^'°^ '._

komen vcor in „Kompas" voor hen,
die zich aan eenig examen in moderne
talen "wenschen te onderwerpen.
Prijs ’!.—.
11066 25

.. ,.

een Engelsch en een Fransch ; Engelsch eerstbeginnend.Franach reeds
eenigszins gevorderd. Hoofdzakelijk
Conversatieoiiderwgs. Voor nadere
inlichtingen, brieven franco motto
.Conversatie", Nederl. Kioskenm.ij.,
Binnenrotte 109.
11299 12

van eene Jonge Dame, die aan de
Universiteit zou wenschen te studeeren. Brieven fr.. onder No. 11293,
9
aan het Bureau van dit Biad.

Op alle plaatsen wordt Thee en
Koffie, verpakt, in Depot gegeven.
Pnike qnaliteit. Zonder risico. Fr°.
br., motto „Grossier," N ieuws v/d.
Dag, Amsterdam.
9229 8

JONGSTE BEDIENDE.
Eigenhandig geschreven brio ven,onder

COMMISSIONAIR

Scheepsbouw.
BOELE en POT te Bolnes vragen
voor hunne Scheepswerf met dwarshelling aldaar een
11235 8

MEESTERKNECHT.
Likeuren, Gedistilleerd.

Een REIZIGER, eenigen tijd in dit
Tak werkzaam, wenscht van firma
te veranderen en te verkoopen tegen
vast salaris en provisie. Goede referentiën staan hem ten dienste.
Reflectanten vervoegen zich onder
No. 11152, Bureau van dit Blad, met
opgave van alle conditiën.
10

ASSOCIATIE.

lemand, met flinke eigen Zaak en
vooruitzicht pp 15 a 20 mille, zoekt
een ASSOCIÉ met minstens 5 mille,
om voor gezamenlijke rekening de
zaken uit. te breiden. Brieven franco,
onder No. 11284, aan het Bureau van

9_

dit Blad.

Een gehuwd Persoon,

met goede getuigen, ZOEKT PLAAT-

SING in een nette zaak.
uesverkiezend borg kunnende stellen. Brieven franco, onder No. 11279,
aan het Bureau van dit Blad..
7
TE HUUR
Nadorststraat No. 105, b./d. hoek v.
Oldenbarneveltstr.: een zeer nette

BREUKBANDEN (in alle maten) f 1.60.

Solide, breede Banden van kalfsleder, met prima Stalen

een flink BOVENHUIS

a / 400.— 's jaars. (Eerste verdieping
is als kantoor verhuurd).
Franco brieven, onder N0.11278, aan
het bureau van dit blad.
'l

2e hands RIIWIEL
TE KOOP
met of
GEVRAAGD,

zonder

luchtbanden.
Franco brieven, onder N0.11287, aan
het bureau van dit blad.
6
DIRECT TE KOOP:

Een nette Winkelopstand,

bestaande uit: Een Toonbank met
wit marmeren blad, 2 stel koperen
Schalen en Gewichten, een Bascule
van 100 kilo, een Zonnescherm, Gaslampen en verdere betimmering.
Alles zoo goed als nieuw. 11289 11
Adres: Nieuwe Binnenweg 239.
TER OVERNAME aangeboden: eene

lIZERWINEEL,
vatbaar, op goeden

voor uitbreiding

stand. Overnemingssom, geheel compleet, ’l2OO. Brieven franco, lett. M.,
Drukkerij FRANS MORET, Goudscheweg 130, Rotterdam.
11290 8

Compagnon gevraagd.

In een gevestigde Zaak van Gloeilicht wordt ter uitbreiding en oprichting van een 2den winkel lEMAND
GEVRAAGD, in staat f 600 te kunnen
storten. Fr. brieven, onder No. 11282,
aan het bureau van dit blad.
8

Veeren.

f

I

i

|

WITTE ROZEN

Idoor

Gravin E. v. ADLERSFELD—BALLESTREM,
kost per DRIE MAANDEN slechts VIJF-EN-ZEVENTIG CENTS, en
franco per po3t, Een Gulden.
lingen aan.

—

Alle Boekhandelaren nemen bestel10731 68

UITGAAF van H. A. BL ROELANTS, te SCHIEDAM,

De DUINZANDAARDAPPELEN
een ware
Oost-Voorne

van

z\jn

delicatesse, iedereen kan ervanpro-

fiteeren. Prijs ’2.40 per heel en f 1.25
per half mud, franco aan huis Rotterdam, voor afgelegen wijken 5 ets.
extra bestelloon.

Adres:

Ca Ja SIMONS,
te Brielle, en

14 "{"

LiSSONEs Vruchten-Magazijn
J. P.Posthoornstee**;,
Rotterdam.

Iï-ioten

2>+^floogstraat3Bl

09

1 'S

***-? 4?*Nw tegenover de

I*g Verkoo-^S*
I Oi pen alle soor-

i

1

g

Levert van eerste kwaliteit
Engelsche Stoffen:
14 f

Specialiteit: >**£*
Bruidskleederen.
,
HenTrageStalenTanaeHohenatemerZijdeweyerij

’-■

1

PANTALONS a f 12.—.
„ 36.-.
COSTUUMS
DEMISAISONS
30.—.

„

„

cJT<

*g

£*,

53

g53:

tenGoed.opCrediet
§0
Enorme voorraad.
14f
Gemakkelijke conditiën.

]

Biljart-Fabriek,
Chr. KUYK,

OFFEBT 148, BOTTEBDAtt

Nieuw systeem Banden,

*

, Epaiiüßoioi DlHijL

<$>

oy* 4°>*>
V

Volksgeneeskunde.
Best .Boek

Een

voor slechts f I.—.
Dr. J. F. OSIAN DER, Volksgeneeskunde, of eenvoudige middelen en
raadgevingen tegen de kwalen en
krankheden der menschen, nagezien,
meer bijzonder ingericht naar de
behoeften van ons Vaderland, en vermeerderd met korte aanwijzingen
van de kenteekonen van onderscheidene ziekten enz. enz., 7e druk, bijna
300 bladzijden, voor slechts I.—.
Het wereldberoemde Werk van
Dr. OSIAN DER,waarvan reeds 6 groote
oplagen zijn uitverkocht, omvat geene
geleerde verhandelingen, doch eenvoudige middelen en raadgevingen;
't is een boek voor elk huisgezin,
voor elk mensch.
11298 27
Volksgeneeskunde, 7e druk, schrijve
men op den postwissel ad slechts f 1,
waarna de toezending franco volgt.
Verkrijgbaar bij D. BOLLE, Bazaar
Tan Goedkoope Boeken, te Rotterdam.

’

.

|

.

Op heden Zaterdag 22 Angnstus 1896

Hoogstraat 261.
Entree 10 ets.

BARNÜM.
11304 10

Circus-Yariété.

EXTRA YAÜXHALL,
opgeluisterd door

SGHITTtRENDEenGASÏERLiCHTIME
Groots Briliante Pyrotecünisohe

Directeur: CARL PFLaGING.

DECORATIEF

Heden DINSDAG en WOENSDAG:
laatste

mot

Nedervallende Ynren,

Optreden van denpopulairen Coupletzanger
11291 38

vervaardigd door den Heer R. BUS;
KENS, Kunstvuurwerkmaker te
Rotterdam.

Ker rn Js-Voorste 1£ï üo6n.

Chréticnniï" "SüT"
met Koren en Komieke Scènes, gearrangeerd door CHRÉTIENNI.
Sergt. OYUMQ met
HEDEN
optreden van Bm¥~ ulinTnü zijne

12 COLÜMBIAN GAOETS,
hunne

sensationeele
oefeningen.

Militaire

Tronpe DINÜS; 7 JÜLIANS ; Miss

ETHARDO; LABAKAN & OMAR;
4 PHÉNIX; The QUA VERS.
Aanvang 8 uur.
Dinsdag en Woensdag, Entree:
f 1.25, fi., 85 et., 60 et., 30 et.
Diploma's en Couponboekjes niet
geldig.
Plaatsen dagelijks van
11—3% ure te bespreken.

Nieuws Schouwburg (Coolsingel 38)

**

_

PLAATS BOELE.

—

i>^v//v

f*

„Lotze", alvorens ergens anders te koopen.

__

——■

BesteAdreBvoorparticuli6rent9g.fabri9ksprijien.
Zwarte, witte en gekleurde ZijdcnstofFen, aoowel
*"'"«»
*«"''■■ ««"

v^b

in

i

.

Recht£treeks uil ö8Fabriek van af 30cts.de Mster.

Mechanische Zijdenstoffcn-Fabnek.
■
Toezending, vrij van Inkomende rechten
vracht, aan huis.
en

P.DEWOLFF,Ktaite| 1
SLEEPERSVEST 3,
b/d. Nieuwehaven.

geleverd: Rotterdamsch
Zui<li>laa,h I&.

üieiiifsblad.

H

Cong;®.

Trekking: Donderdag 20 Augustus 1896, met prnzen als francs
100000, 1500, 500, enz. Verkrygbaar, geldig voor deze trekking: een geheel aandeel kf 2.50
en 3 geheele aandeelen voor fl
(ook tegen toezending van postwissel) bij A. SANDERS, in Effecten, Hoogstraat 265, Rotterdam.
De uitslag wordt in dit blad vermeld en de prijzen tenj mijnen
kantore uitbetaald.
14f
■ff-^*«"«-"»«-«"" ■ ■■■iiminiiiii
| Wekelijksche, maandelijksche en
3-maandelijksche termijnen.

I

JtjFl^li

-f

SÖEDKÖOP DRÜKWEBK

toorat

|

de uitgebreidste, de meest praktische en zeker de goedMODEGIDS, die in Nederland wordt uitgegeven. ledere Veer- I
1 tien dagen verschijnt één Nommer van 16 Bladzijden, met 60 Gravuren, H
waarop niet alleen alle |
1 telkens met een uitvoerig KNIPPATROON,
i denkbare Kleedingstukken voorkomen, maar ook de uitvoerigste Hand- I
3 werken, Borduurpatronen, Monogrammen, enz. enz. De Costuums, voor E
§ de verschillende jaargetijden gewenscht, vindt men steeds opgenomen, I
I als: Bad- en Fietspakjes. Paletois voor Schaatsenrijdsters, Carnavals- ■
i pakjes, Bevestigings- en Communie-Costuams, terwijl Bal- en Braids- 1
§ toiletten meermalen in denzelfden jaargang een plaats vinden. Behalve 1
de DAMES-LECTUUK, die in ieder Nommer vier Blz. inneemt, onti vangen de Abonnés gratis een BOEKWERK, van een der eerste i
I Auteurs, waarvan, bij ieder Nommer, één Vel van 16 Blz. verzonden §
1 wordt. Dit alles te zamen, 96 Bladzijden van het Journaal, zes Knip- |
patronen en 96 Bladzijden van den Premie-Roman

Handel in alle soorten minerale en
medicinale Watereu, Pastillen en
Zouten.
B&~ Steeds voor HH. Bierbottelaar*
voorhanden: leego heele en halve gewaterde Kruiken.
14

B^~ BIERHANDEL.

Hoh-*Mtemi.s.

"

£3

es

Molsteeg No. 4.

I Uil
Hohensieiner Zijdeweverij „Lotze",
I

van uwen Winkelier fe-J
§
UITSLUITEND

RHolsfeey Ko. 4,

7iß*4rtM*r»4ir&{!aM

11239 10

is ongetwijfeld
i§ koopste

ü

——
—- M^

P^-B—

I DE VROUWi\«D I

mime Boyenwoning,
(2e Etage); nette buren. Huur fIQ
's maands. Adres: den Administrateur
D. HENKEMANS Azn., Hoogstraat
No. 159.
10434 8
TE HUUR Leuvehaven:

9417 10

Kaïro. Oud-Berlijn. Reuzenverrekijfcer. SporttentoonsteOing. Alpenpasorama.
Noordpool. Uitsp&miüig'spai'k.
733445

s^-^ Centraal Depot LODEWIJK BORSTEL,Haagscheveer 19

%»
"**
*eê

-s

W. A. VAN MEETEREN,

vruchtensapfabr.iWeesperzijde.Amst.

DUITSCHE VISBCHERIJTENTOONSTELLIN6. — DUITSCHE KOLONIALE TENTOÖNSTELLINB.

In een
lsten rang alhier
wordt GEVRAAGD: 3de KELLNEH,
niet boven 18 jaar. Brieven franco,
No. 11302, Bureau van dit Blad. 6
Op een Notariskantoor te Rotterdam wordt GEVRAAGD een
6

HoHïöïbs Oats,

Eüortctïïs ©als,

J. ZWAARDEMAKER Can., Stoom*

W. C. TEUULINSxSa

ij

Los en verpakt onder Garantie
en Controle. 4829 15

Bessen wijn.

f

«*-»

"S

üorions ©ais,

Eischt

MEI tot OCTOBER.

KELLNEH.
Hotel

in Aardupp., Graan, Juin, Ooft, enz.
op te treden.
Briev. onder lett. K. a/h. Hulpkan.
toor Ellewoudsdijk (Zeel.)
11240 8

14

Oats,

cc
Geheei eenig van smaak,
Alle andere merken Amerik. §
Oats leggen het af bij
tö

VRAAGT

concurrentie,

COBH. VAN DEN ASSEM,

1*95

Nijverheiijstentoonstelling te Berlijn 18961

DAMES.

No. 11295, aan het Bureau van dit blad.
lemand, met den Landb. op de
hoogte, wenscht als

GROOTSTE SORTEERING.

Prijzen beneden alle

Van af heden zijn weer KASJEBS
«lispouibel. Pensi-.nrri's zeer hiilijk.
Prospectus op aanvingen gratis.
11162 14
Aanbevelend,

ÜGrifößi©

»»*

INWONÏNö

DOMGEN (bij Breda.)

overtreft alie andere Oats
(Havermout.)

Parapl
u
tei
a
bnek.
lÉMgp
.^s^'t.S'^.sr
Zwaardemakers
,
,
tot
-.
r
ééne MEDE-LEERLINGE, staat
Weezenstraat o en 7,
Bessensap en
gelegenheid

Vblh MCIIJffI

Directie:
& Co.
J.
KINSBERGEN
SOL.
lederen avond : Volksvoorslellingen tegen verminderde prezen,
fjty Groot succes!

DE WIELRIIOESS,

groot Blijspel in 4 bedrijven, nieuwe
Coupletten, Duo's, Koren, Quodlibets, ,etc.
Prijzen: fl.—, f 0.75, f 0.50, f 0.25.
Plaatsbespreking van 10—3 uur,
dagelijks.
11265 18

TIVOLI-SCHOUWBÜBS.

Leiding

JOOSTEN

en POOLMAN.

Heden Dinsdagavond, Woensdag 19
en Donderdag 20 Ang., 8 uur:

De OperetteKoningin,
Groot Blijspel met Zang en Dans in
4 bedr. of 7 tafr.. met Quodlibets,
Chansonnetten, Duo's, Koren, enz.,
n/b. Duitsch door A. Reijding, Miseen-Scène van Henri Poolman.
Prijzen: 1.75, 1.35, I.—, 0.15, 0.50.
11303 20

Op de Groote Bovenzaal
(Electrisch Verlicht).

Buitengewone Werkzaamheden,
Groote Variéereiide Voorstelling,
afgewisseld door
beroemde Specialiteiten.

IN HET SALON OP DE PJjAATS

Groote Soiréa Musicale,
OP DE PLAATS

Muziek-Uitvoering
door het Stafmuzicikkorps van het
Regiment dd. Schutterij alhier.

IN DE BENEDENZAG*

Kermis in het klein.
VOLGGR&Ei

Van B—lo uur Soiree Musicale m ft»
Salon, Kunstverrichtingen Grae»
Zaal.
Van 10—11 uur Grjot Concert op de
Plaats.
Van 11-12 uur Concert-en OperetteGezelschap in het Salon, Konsfrverrichtingen Grocte Zaal.
Ten 12 ure Conceit op de Plaata.
Ten 121/2 ure Pyro technische Decoratiën met Nedervallende Voren.
11294 63
Aanvang 8 uur.
Entree VauxhaU 99 ceni».

"GRPfOüIÖOWBimfiL

Directie: LE GRAS en HASPELS.'

WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1898
en volgende dagen:

De Sprookjes van
Moeder de Gans.

Tooverkluchtspel in 8 tafreelen en eea

APOTHEOSE, d. ROSIER PAASSEN
Ballet onder leiding van den Direcieqff
HEINRICH KLEYE, van het
Elite-Ballet-Ensemble „Excelsior/*
Solo-Danseres:

MARIANNE KUNSCHMANH.

I>ans-Oï*cle:
1. Oe Levende blo euien; 2. Katte»
ballet; 3. De vr»awc» van

Blauwbaard.

11116 2S

Aanvang

8 «WW

ROTTERDAMSCH
Deze Courant verschijnt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen,

ABONNEMENT.
drie maanden 1 1.Ï&» Franco per post f 1.95. Afeonderliike nummers % et«
Zondagsblad f 0.25.
Abonnementen,
voor
Advertentiën en Drukwerk Zuidblaak 16.
Bnreel:
Directie en Bedactie Zuidblaak 14. Drukkerij Wflnstraat 33. Teleph. 56.

Per

Tweede Blad.

NIEUWSBLAD
ADVERTENTIENi

NEGENTIENDE JAARGANG No. 5653.

16 Cent per regel. Groole letters worden berekend naar plaatsruimte.
Betrekkinggids 30 Cent per geheele Advertentie.

Woensdag 19 Augustus 1896L

Kleine Advertentiën & 50 Cent per geheele Advertentie.
Agent voor Frankrijk, Engeland en Zwitserland de Cie. Générale de nuhlicita
étrangrères JÜHN F. JONE3 Sc Co., Pargs otbis Fg, Montmartre
2 Red Lion Court Fleetstreet, Londen. E. G.

Directeur: C. SIJTHOFF.

De eerste termijn.

—

bezitten.

En steeds blijven de belastingbiljetten nog
nit!
Maar half Augustus ontvangt Z. ze ten laatste en nu leest hij: „dat de eerste termijn
moet worden voldaan vóór einde Juni en zoo
vervolgens, tot de laatste termijn vervalt
einde Maart."
Z. schrikt. Einde Augustus zal hij dus drie
termijnen moeten voldaan hebben.
Dat geld heeft hij niet; hij heeft kieeren
en huishoudelijke zaken gekocht, in de meening, dat de biljetten nog wel langer zouden
wegblijven; hij is in de verleiding gebracht
door den fiscus
en nu grijnzen hem drie
termijnen aan hij denkt aan waarschuwinhij ziet reeds den deurgen, aanmaningen
waarder, die den boel komt opschrijven...hij
ziet reeds den pubheken verkoop... de fiscus
is zoo hardvochtig! Wat te doen?
Gelukkig heeft Z. vrienden en een ervan
leent hem het benoodigde bedrag. Vóóreinde
Augustus zuivert Z. zijn drie termijnen aan
maar wat hem nog nooit gebeurd is, hij
heeft schuld gemaakt. Nu moet hij maandelijks
£n de belasting aanzuiveren èn een deel van
zün schuld afdoen.
Het gezin moet zich bekrimpen
een
der kinderen wordt ziek.... dokter en geneesmiddelen zijn noodig, er moet iets beleend,
Terkocht.... alles de schuld van den fiscus.
Neen, hooren wij reeds zeggen, niet de
schuld van den fiscus, maar eigen schuld. Uw
vriend had niet uit dat belastingpotje moeten
aI""; 11 voor kieeren en huishoudelijke zaken.
Al bleven die aanslagbiljetten uit, hij wist dat
ze komen zouden, en als goed huisvader
O, hoe deugdzaam redeneeren lieden, die
nooit in verleiding kwamen!
Zeker had hg van dat belastingpotje moeten
afblijven, maar gij vergeet, dat, al is hij een
ambtenaar, hij toch maar een gewoon mensch
is, een zwak mensch, zooals er honderden
znn; een man, die niet veel verdient, die niet
gewoon is veel geld in huis te hebben ;
is
het niet te verklaren, al is het niet goed,endat
zoo iemand, als hij veel geld bijeen heeft, in
de verleiding komt dat te gebruiken voor
andere doeleinden ? Laten zij, die niet van
een beperkt inkomen leven, dus niet te hard
oordcelen over zoo iemand.Want wü verklaren:
bij is een eerlijke, brave kerel!
Maar den fiscus mag het wel euvel worden
geduid, dat de heeren van de belasting, die
Tan de burgerij eischen stipte betaling, die in
afschuwelijk Hollandsch en onbeleefde taal
dreigen met rechtsvervolging, verkoop van
den inboedel, zelve nooit stipt hun verplichtingen opvolgen.
De heeren, die op hun aanslagbiljetten laten
drukken, dat de eerste termijn moet betaald
worden einde Juni, zenden de biljetten eerst
half Augustus aan belanghebbenden.
Dit is onbillijk!
Wie zendt
aldus zeggen wij het Handelsblad na
den fiscus eens een deurwaarder om in slecht Hollandsch tot inlevering
der biljetten te dagvaarden?

....

....

—

——

Stadsnieuws.
Vanmorgen om half acht had de
24-jarige vrouw Achthoven het ongeluk inde
Schooterboschstraat, met twee emmers kokend
waschwater te vallen. Zij bekwam ernstige
brandwonden aan beide beenen, en moest
naar huis worden gedragen, waar men de hulp
Tan een dokter voor haar inriep.

Gis ternamiddag te2uurhadde
10-jarige Willem Smits het ongeluk, toen hij in
de Tollensstraat op een sleeperswagen wilde

Boringen, te vallen, terwijl de wagen voortreed.
Het gevolg was, dat een der achterwielen den
jongen over het rechterbeen ging, en hij, kermend van pijn, naar huis werd gedragen in de
Erasmusstraat, waar de hulp van een dokter
werd ingeroepen. Deze constateerde een been-

breuk.
gehouden
Bü het te 'sGravenhage
geslaagd
de
zijn
o.a.
O,
examen Fransch L.
heeren k. Van der Graaf en J. W. Thomson,
-rïfaier.

_ —.

—

——

—
—
—
—
P.Paninan,gel).KiU,D.-A.J.Bade,geb.lburg,D.—
—
Goossen?,
Sitskobrn;
—
w- —
~
Elzen,
— Lornehssen,Sehu-uring,
—
Reieher,
v. Aleegdenbiirg,
- — Duivernan.
Lancee,

Wij stellen onzen lezers den heer „Zoo-zijn-

er-meer" voor.
De heer L. is ambtenaar en behoort dus,
zooals honderden met hem, tot hen, die van
een beperkt inkomen moeten leven. Hoog is
ïjjn salaris wel niet, doch met zuinigheid en
niet te groot gezin kan hij op bescheiden voet
rondkomen.
Maandelijks ontvangt onze vriend zijn salaris,
en steeds wordt bij die ontvangst het geldbestemd: zooveel voor het huishouden, zooveel
Toor kleeding enz
zooveel voor belasting.
Dat laatste is wel hard geld en de belastingen zijn te Rotterdam erg hoog opgevoerd, maar
Z. schikt er zich in; bij gaat met zoovele
duizenden gebukt onder dien druk, betalen
moet hn'.... dus elke maand ook iets afgezonderd voor de belasting.
Einde Juni moet de eerste der tien termijnen
Van het personeel betaald worden.het geld moet
er voor klaar liggen, de aanslagbiljetten zullen
dus in den loop van Juniwel bezorgd worden.
Het heeft er wat van!
Het aanslagbiljet komt in Juni niet, en in
het laatst van Juli, als de tweede termijn
bijna betaald moet worden, is het er nog
niet. Z. heeft nu een vrij aardig belastingpotje byeen.
De aanslagbiljetten zijn er nog niet, ze blijven
al heel lang uit.
Nu heeft onze vriend Z. reeds sinds lang
een nieuw pak kieeren willen koopen; de
Trouw heeft reeds geruimen tijd naar enkele
huishoudelijke benoodigdheden verlangd als
hij het een en ander nu maar vast kocht van
dat belastinggeld, want voor rekeningen is hij
bevreesd! 't Kan immers aangevuld, de biljetten bln'ven lang uit!
Z. aarzelt een paar dagen de biljetten konden eens komen; maar nu zij in het begin
Tan Augustus nog niet bezorgd zijn, neemt
hij het geld uit het „belastingpotje" en koopt
Toor zich en de vrouw, wat zij verlangden te
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T- y- Wolferen, geb. Blom, D.
MW
v. der Kroef, geb Simonis, D.
A Boerl
geb.
boom
De Bij ID.
H. J. Haasehens,
geb. kersseboom, D.
J. H. Pouwfer eeb
Kooima;,, D.
M. Hollanders, geb. De Vos|
D.
J. M. Cense, geb. v. den Bergh, Z.
A. C. Nootenboom, geb. Barbillon, Z. — L
Calander, geb. Peeters, Z.
B. Stouter., geb,
Freeke, Z.
J. Markestein. geb. De Kievit,
?; 77 ih C- v# den üever, geb. Romijn, Z.
V" der PluiJln. Beb. Meijer, Z. —J.
w
u" W.
v. der Eerden, geb. Kraaijvanger, Z.
JL
z*

Het spoorwegongeluk bij Atlantic-City.

A. Van den Bogert, geb. Grootveld, D.
G.
Geene, geb.
Z.
J.
geb.
Van Buren, D.
M. C, Huizer, geb. De Deugd,
DPVan den
geb. Berkens, D.
M.
geb. Van Meurs, Z.
M.
M. Arnold. geb.
Z.
A.
geb.
Z
J. H.
geb.
Z. en D.
H. v. den Bergh. geb.
Van der Waal, Z.
A. Walther, geb Lange"*', '%Zs- —J*J- H- Van Loosen, geb. Van
Van GorP' Seb. De Leeuw, Z.
d
A
B.
b. 7"
Caminada, geb. Merschkütter, D.
E. Markesteijn, geb. Seele, D.
Klein drukwerk wordt geleverd ter
drukkerij van het N ie uw s b lad. naar
den geest des tijds, net en goedkoop.
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OVERLEDEN:

C. J. 11. Klinker, im. Im. — L.A. Bottinga, jm.
6m. D. IL Al ders, jm. 2j.
J. S. v. Os, jm. 18
m. —M. Coenen.jd.Ssj. —J.J. v. Dijk, jm. Sm.
J. L. Vane.jd. 3 m.
W. M. Zwaaneveldt, jd.
6m.
J. W. v. Ries, jm. 20 j.
A. Seegers, jd.
3 m.
11. Rietveld, jm. 17 d. P. v. Vliet, jm.
5 iv. —J. Evers,jm. 38j. Th. Palick.jd. 70j.
A. Sinitjd.il in. J. Prohn.jd. 1 m. M. F.
Bos, m. v. G. C. Odenwalder, 36 j. — J. E. hagen*
beek, vr. v. J. IL Hibbeler,26j. J, J. v. Herwijnen, jm. 53 j.
J. C. Fagel, m. v. M.J. Kage
naar, 84 j. P. Reelick, wed. D. v. Kaiken, 78 j
Rouwbrieven en Rouwkaarten worden
gedrukt ter aruicKerij van het Nieuwsb l ad. Op verlangen mede geadresseerd
bezorgd en gepost
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Het jongste spoorwegongeluk op de Pennsylvania-lijn in Amerika, op vier mijlen van
Atlantic-city, waarbij tussehen de veertig en
vijftig menschen het leven lieten, schijnt veroorzaakt te zijn door hetroekeloos „racen" der
machinisten van twee concurreerende lijnen.
Dit moet in de prairieën van Jersey een dagelijksche gewoonte zijn en de besturen dei-beide
lijnen hebben thans maatregelen genomen om
aan dat misbruik paal en perk te stelken : elke
machinist, die schuldig wordt bevonden aan
racen, zal voortaan worden afgezet.
Boven geven wij een schets, die op de lijn
De dieptelijnen va n 8 meter in
den Waterweg onder laag water van de doorgraving tot in zee, ondergingen in 1895, volgens het jaarverslag van de Kamer van Koophandel, weinig verandering, terwijl de geul,
die in het vorige jaar een minste breedte van
175 M. aan de scheepvaart bood, 20 M. in
breedte toenam. Om dit te verkrijgen werd
door de zandzuigers nagenoeg 611000 M zand
opgeruimd. De overige werkzaamheden tot
verbetering van den Waterweg bepaalden zich
tot het verbreeden en verdiepen van het groot
scheepvaarwater boven eu beneden Vlaardingen en boven de haven voor rnksvaartuigen
te Hoek-van-llolland.
Het aantal schepen, dat met 70 dM. en meer
diepgang den Waterweg heeft bevaren, bedroeg
181 tegen 203 in 1894, daaronder waren 13schepen met 75, 3 met 76,1 met 77 en 2 met 78 dM.
diepgang. In 1895 werden langs den Waterweg
in- en uitgeklaard 10067 stoomschepen en 855
zeilschepen, te zamen 10922 vaartuigen, ongerekend de visschersvaartuigen ten getale van
3912. Deze hadden zonder de visschersvaartuigen een inhoud van 24.171.138 M 0f8.541.002
registerton tegen in 1894 9878 stoomschepen
en 853 zeilschepen, te zamen 10731 vaartuigen,
metende 8.462.140 registerton. De Waterweg
werd bevaren door 2580 vaartuigen met 161/,
voet en meer diepgang. Hiervan hadden 1759
vaartuigen 18 voet en meer, 683 vaartuigen 21
voet en meer diepgang. In 1895 kwamen alzoo
72 schepen meer van minstens 21 voet diepgang dan in 1894 met ongebroken lading uit
zee te Rotterdam of vertrokken van hier naar
zee. In 1895 kwamen uit zee 132 schepen meer
den Waterweg binnen dan in 1894 of 659 meer
dan in 1893 en niet alleen het aantal schepen,
maar uok de tonnenmaat is toegenomen.
Gisternamiddag te 5 uurwerd
de 28-jarige Petronella Tieleman in den Oppert
door een hevig zenuwtoeval getroffen, met het
gevolg dat zij viel, en een wond aan het voorhoofd bekwam. Men droeg haar een winkel binnen, waar zij werd bijgebracht, en verbonden,
waarna men haar naar huis geleidde, in de
Tweede Lombardstraat.
Dr. S. D. Van Veen, predikant alhier, heeft Zondagmorgen in de godsdienstoefening aan de gemeente bekend gemaakt, dat
hij zijn benoeming tot hoogleeraar bij de godgeleerde faculteit aan de Hoogesehool te
Utrecht heeft aanvaard.
Zondag 16 Augustus hield de
postduiven-vereeniging „do Snelvlieger" een
wedvlucht van Bonn (afstand 225 K.M.) met
jonge duiven. De duiven werden te 8.20 in
vrijheid gesteld met slecht weer en tegenwind.
De prijzen werden behaald als volgt: le kasprijs duif van J. Sterk, aankomst 2.19.46; 2e pr.
duif van A. De Blank, 2.21.51; 3e pr. duif van
4e pr. duif van A. De
e*?-n ; e5e2-23-3<5;
oP br; 2.20.09
Blank,
pr. duif van denzelfde, 2.27.04;
6e pr. duif van Van der Zijden & Co., 2.30.49
7e pr. duif van J. Sterk, 2.31.21; 8e pr. duif van;
A. v. d. Ende Az., 2.31.26; 9e pr. duif van W.
-07; 10e Pr' dvi' van J-De JonS
duif van J.Sterk,
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ifi pr. duif r-vanonderling
2.19 46,2
Ph. Willebrandt, 2.21.06
Tan
e Blank- 2-21-s*:4e pr. duif
i
ff 2-23'36; 5e pr. duif van A.
De
9
'6e Pr' duif va«» denzelfde,
3.
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No. 193 bevat de
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aa
der naamloos»
vennootschap „Algemeen Ad-

der vennootschap ls:
voor anderen.
Daartoe wordt meer inbeheeren
het bijzonder gerekend
haren name doen inschrijven van zakelijk recht
bij hypothecaire obli-

tL^no^ &te

gatieleeningen, of bg obligatiöieeningen met

kort na de botsing gemaakt is. Wy herinneren
er aan, dat een excursietrein door een sneltrein
uit Philadelphia in tweeën werd gereden.
Twee volle coupes werden daarbij vernield
en alle reizigers óf onmiddellijk gedood óf ge
kwetst. Er volgde een hartverscheurend tooneel. Alle passagiers uit de wagens, dieongedeerd waren gebleven, haastten zich zoovtel
mogelijk hulp te bieden. Eenigen der overlevenden hielpen zij door de portieren naar
buiten en door openingen in de zoldering van
de verongelukte wagens. Binnen korten tijd
waren vijf-en-twinlig personen, die allen schijn-

baar dood waren, uit de puinhoope«i gehaald
Van enkele families kwamen alle leden om het
leven. De machinist van den trein uit Philadelphia werd met zijn hand aan den hefboom
dood gevonden. Zijn vrouw bestierf het, toen
zij het lot van haar echtgenoot vernam. Een
passagier, die met zijn familie reisde, wierp,
toen hij zag, dat een botsing onvermijdelijk
was, zijn klein kind het portier-uit. Hij zelf
en al de andere leden vau zijn gezin werden
gedood, doch de baby werd ongedeerd teruggevonden.
1
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Ingezonden Stukken.
De Apollo-vergadering te Schiedam.
Schiedam 17 Augustus 1896.
M ij n heer de Redacteur.
UEd. zoudt mij ten zeerste verplichten door

onderstaande regelen ecu plaatsje te verleenen
verband op schepen, hetzij uitsluitend als den Bijbel te Oud-Kralingen,onder geleide van in uw blad.
Aangaande de vergadering van Vrijdagjl. dèr
hunne onderwijzers, een uitstapje naar Den
trustee, hetzij als tusschenpersoon; het waarwerklieden
van de Apollo te Schiedam het volnemen der belangen aan haar toevertrouwd
voldaan
keerHoogst
Haag en Scheveningen.
:
gende
In
uw
Tweede Bl^d van Maandag wordt
door aandeelhouders of door obligatiehouders den zij des avonds huiswaarts.
beweerd, dat de stemming over den naam
of andere groepen van crediteuren van naamFail s ementenin bet Arrondissement
Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond voor
looze vennootschappen en het optreden als
Rotterdam.
of tegen met algemeene stemmen op twee u»
beschermingscomité, waar die belangen beVeri fica ti ötji
werd behouden. Maar Mijnheer de Redacteur, ik
dreigd ot noodlijdend zijn; het beheeren van
vraag u in gemoede wanneer zoo eene stemkapitalen met vruchtgebruik bezwaard of tot
Woensdag 19 Augustus.
ming
eens plaats had met een biljet, of zij dan
Andriesse,
bepaalde doeleinden uitgezet; in het algemeen
vroe10 uur. le Verif. faill. Sara
geheel
niet
anders zou zijn uitgevallen ? Ik geelke handeling van beheer en administratie
ger koopvrouw in manufacturen, thans particuja;
loof
van
want men weet dat in eene openRechtercomm,
voor anderen. Het doen vau zaken voor tigen liere te Rotterdam.
mr. H.R. A. bare vergadering,
waar gestemd mout «orden
rekening is van den werkkring der vennootBoonen, cur&tor mr. H. H. C. Castendyk.
opsteken
met
het
van
handen, er maar al te veel
schap nadrukkelijk uitgesloten. De vennoot10 uur. Reken, en verantw. faill. J. E. J.
schap is aangegaan voor een tijdvak dat met Marehal te Rotterdam en aldaar handelende menschen gevonden worden die voorstemmen
hetzij uit valsche schaamte of dat zij het doeu
31 Dec. 1949 eindigt, behoudens nadere verlenonder de firma J. E. J. Marehal en Co., koopom
niet met kwade gezichten aangekeken te
ging. Haar kapitaal is groot f 250,000, in aanvrouw en schilder. Rechtercomm. mr. J. F. Van worden
door hunne kameraden; want Mijnheer
deelen van f 1000, die alle genomen zijn. BederLek de Clercq, curator mr. J. Hanegraaff.
de
Redacteur,
als de geest er voor was had men
noemd zijn tot leden van den raad van bestuur
101/*, uur. le Verif. faill. Otto Benfer, winkegeen
vergadering
behoeven te beleggen, maar
de heeren: P.A.Dijxhoorn, commissionnairin lier en lijstenmaker te Rotterdam. Rechtereffecten, wonende te 's Gravenhage, lid der comm. mr. B. J. A. Sterck, curator mr. J. H. D. op zoon manier kiijgt men nooit eene zuivere
stemming.Laat de voorzitter van den N. N. B. B.
firma Adr. Offers en Zoon, alhier ; R. Ebeling, Schenkenberg van Mierop.
maar eens een veigadering beleggen van alle
A. J. A. Gilissen, mr. W. P. Hubert, mr. W. A.
iOK uur. le Verif. faill. Franciscus Alfonsus fabrieksarbeiders
en hen dan maar eens luien
Mees, P. J. Van Ommeren en mr.P. J. Van WijnMaria Zürhake, handelsagent en koopman te stemmen
jet,dan zal hij wel tot andere
meteen
bil
gaarden, allen alhier.
Rotterdam. Rechtercomm. mr. 11. R. A. Boonen, inzichten komen.Dat de
voorzitter van denlf. N.
curator mr. J. M. J. Vau derMinne.
Brand Boompjes. Hebben enkeB. B. zijn partij voorstaat om een scheuring te
len uit ons bericht omtrent den brand aan de
Waterstand en Weerbericht.
voorkomen dat zal hem niemandkwaüjk nemen,
Boompjes gelezen, dat de brand zou zijn ontRotterdam 19 Aug. le getij 12.46 2e getij 1.10
maar ik vraag u Mijnheer de Redacteur, is dat
staan in het gedeelte van pand 55, bewoond
's middags 12 uur.
een zuivere stemming?
door den heer John Ohlenschlager, wij meenen
U mg'n hartelijken dank betuigend voor de
17 Aug.
18 Aug.
duidelijk te hebben doen uitkomen, dat de Baromet bij 0" Celsius 765/2 mE 764.2 mM. verleende plaatsruimte,
brand daar niet is begonnen. Tevens kunnen
Uw dw. dienaar
Therm. in de schad. 15.3°C.59>F. 15.1°C.59-,F.
wij mededeelen, dat de drie kinderen van den Mimm. temp.'snachts 11.5°C53'r. 9.09C.4B°F.
M.
heer Ohlenschlager zich niet alleen thuis bevon15.5°C.60'F.
Maxim. temp.vor. dag 15.0°C59
den, maar dat een 70-jarige tante van mevrouw Windricht en kracht N.N.W. 4
Z.O. 2
Ohlenschlager bij hen was. Met de drie kindeRegen
Bewolking der lucht Zwaar bew.
ren werd deze tante voorloopig in den politieBostichtingenaan het Postkantoor.
post onderdak gebracht.
Woensdag 19 Augustus.
Omstreeks halfacht gisteravond brak in het
Parijs.
achter pand 55 gelegen vlaspakhuis van den
4.30 'sm, &46 'sm, 2. 'sav, 7.3o'aav.
Kamer van Vacantie.
Berlijn 4.30 'sm, 9.35 'sm, 3.25 'sav, 3.45'sav.
heer A. Den Hoed, andermaal brand uit. Daar
vaa Dinsdag 18 Augustus.
Zitting
'sav,
6.—
7.45
'sav,
de werklieden van de gemeente des namiddags
9.10 sav.
met hun slangen het terrein verlaten hadden, Londen (via Vlissingen)
8.45 sm, B^o'sav.
Heden werden de volgende vonnissen ge(N.B. Op Zon- ca feestdagen 7.30 'sav.)
werd de hulp van spuit No. 6 ingeroepen. Onwezen:
„ (via
Ostende) 5.
der leiding van den brandmeester den heer
'sav. (Op Zon- en
M. Van H, huisvrouw van P. M. K., 43 jaar,
feestdagen 2. 'sav.)
H. E. Van IJzendijk Hzn. werd met een slang Engeland
zonder beroep te Brielle, wegens diefstal van
(via Calms <Sk3o 'sm. (Londen wordt
op de waterleiding gewerkt en de smeulende
aan Maatje Schellevisch toebehoorend taalleen op verzoek medegegeven). een
massa gebluscht. Nog waien aanwezig de
tot 14 dagen gevangenisstraf.
fellaken,
Egypte
8.45 'sm.
spuiten 5 en 4.
C. S., 26 jaar, boerenknecht jte Vlist, wegens
Brazilië, Argentina, Uruguay enParamishandeling tot f 3 boete, subs. 3 dagen hechEen heer, die gistermorgen zich
g"-ay
8.45 'sm. tenis.
trein
13
in
bevond, welke van Leiden naar hier New-York
7.50 'sm.
J. Van D., 2i jaar, boomkweeker te Boskoop,
was vertrokken, voelde op een gegeven oogenDe uren zijn gerekend volgens den Amsterwegens
strooperij van een hoeveelheid elzeblik, toen de trein niet ver meer van Rotterdam
damsohen üjd.
takken tot f 10 boete, subs. 5 dagen hechtenis.
verwijderd was en h=y met het hoofd uit een der
J. J. R., 38 jaar, schipper en H. J. De R, 16
Vermakelijkheden, Vergaderingen, enz.
raampjes lag, dat zijn hoed afwoei. Zonder te
jaar,
schippersknecht, beiden wonende te
sprong
en
opende
hij
portier,
hij
Dinsdag
Augustus.
aarzelen
het
uit
18
beklaagd van strooperij van zand
Raamsdonk,
hij
goed
Schouwburg, Aert van Nésstraat „De sprookvolbracht,
den trein, een waagstuk, dat
behulp van een vaartuig, tot resp. f 0.50
met
jes
en
zoeken,
van
Moeder
de
Gans",
op
om daarna zn'n hoed
te
naar Rot8 uur.
boete, subs. 1 dag hechtenis en vrijspraak.
Tivoli-Schouwburg. „De Operette-koningin",
terdam te wandelen.
A. H., huisvrouw van J. De J., 50 jaar, zonder
8 uur.
en E. De J., 19 jaar, schipper, beiden te
beroep
Door depostduivenvereeniging
Nieuwe Rotterd. Schouwburg, Coolsingel.
Reeuwijk,wegens mishandeling van Margaretha
„de Arend", gevestigd in de Mauritsstraat 129, „De Wielrijders", 8 uur.
tot resp. 3 en 14 dagen gevangenisstraf.
werd Zondag een wedvlucht gehouden van
Circus-Variété, Stationsplein. Specialiteiten- Toor
duiven
H.
C.
Van V., 26 jaar, melkverkooper te Delft,
220
De
werden
(afstand
K.M.)
Marché
Voorstelling, 8 uur.
mishandeling tot f 8boete, subs. 5 dagen
wegens
Greenwichtijd
aldaar om 7 uur 45 m.
in vrij„Flora". Specialiteiten-Voorstelling, 8 uur. hechtenis.
hare
gesteld
bereikten
hokken
heid
en
als
Rotterd. Diergaarde. Concert, 8 uur.
Ph. M., 24 jaar[en J. v. d. A., 26 jaar, sigarenvolgt:
Woensdag 19 Augustus.
makers
de
heer
te 's Hage, wegens diefstal en heling
G.
Keerprgs
onderlinge
le kas* en
Museum Boymans, 10—4 uur (5 ets.)
van een zilveren horloge, ieder tot 14 dagen
wolf, aank. 12 uur 17 min. 18 sec; 2e kaspr.
Museum voor Land- en Volkenkunde en
gevangenisstraf.
de heer G. Keerwolf,aank. 12—22—18; 3e kaspr.
Museum, Willemskade, 10—4 uur,
Maritiem
2e onderl.'pr. de heer A. Kouwen.aank. 12—22—
Diefstal van een zilveren horloge
(5 ets.)
45; 4e kaspr. 3e onderl. pr. de heer J. A. Verhoevan
10—4
0.50
„Kunstclub"
(f
uur
alleen
voor
bracht
heden in de eerste plaats voor de heeren
onderl,
pr. de|heer
ven,l2—24—4l/2; 5e kaspr. 4e
A.
vreemdelingen).
R.,
jaar, grondwerker, gedomicilieerd ta
53
kaspr.
de
heer
A. Kouwen 12—49—15; 6e
G.
„Arti", 9—12 en 2—5 uur (entree f 1.)
Groot-Ammers. Den Ben Juli jl. zou hij te Vliet
Keerwolf I—3—4i/2; 7e kaspr. de heer J. A.
Diergaarde (f 0.50 alleen voor vreemdelineen aan Gerrit Van Eek toebehoorend zilveren
Verhoeven, 1—5—41/»; 8e kaspr. de heer A. Kougen).
horloge hebben weggenomen. Beklaagde bewen 1—9—18; 9e kaspr. de heer G. Keerwolf
kende het ten laste gelegde. Op gemelden dag,
Cinématographe, Korte Hoogstraat, 12—5 en
1—14—28; de 10e prijs werd nog behaald door
7—tl uur, 50 et
's middags |omstreeks één uur, was hij onder
den heer T. Erkens.
Vlist een timmermanswerkplaats binnengeloo*
Zondag a.s. begint de atrichting van KinderBurgerlijke Stand.
pen, waar hij in een „onbewaakt" oogenblik
dijk tot Luxemburg, Nationaal concours der
BEVALLEN:
bet horloge, dat op een werkbank lag, wegnam.
vereeniging de Telegraaf" te Roosendaal.
H. A. Bergman, geb. v. Setten, Z.
C. J. Beklaagde wilde het thans doen voorkomen, of
Gisteren maakte een aantal leerHm, geb. v. de Roer, Z. —] C. M. Buit, geb. hü niet de bedoeling zou hebben .gehad, zich
lingen der hoogste klassen van de schooi met De Jong, D.
J. C Hemmes, geb. De Vrede, het horloge toe te eigenen.
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Maar man, zei mr. Van Tienhoven, je beat':
toch mee weaggetoopen...
BekL: Ja, maar ik heb het ook weer teruggegeven.
Pres.: Dat zou je waarschijnlijk niet hebben
gedaan, als ze-je nietop een velocipède hadden

-

achterhaald!

Het bleek, dat de timmermansbaas en zgn
knecht, na het constateeren van den diefstal,
op hun fietsen den man, dien de bestolen knecht
langs den weg had zien komen, hadden nagejaagd en aangeklampt. Men had hem toen genoodzaakt, het horloge terug te geven. De
president, mr. Van Tienhoven, had den beklaagde, zoodra hjj de rechtzaal binnenkwam,
reeds opmerkzaam aangezien. Thans scheen Z.
E.A. een terugblik te hebben geslagen in zijn
rechterlijke loopbaan en even het portret-album
van veroordeelden in zijn geheugen te hebben
geraadpleegd, want plotseling vroeg hij den

delinquent:
—„Heb jy al niet eens in Dordt terechtge-

staan?
Ik mijnheer ? Wel neen, mijnheer ! zei beklaagde met een ongeloovig hoofdschudden.
Maar jij bent toch Arie R., is 't niet zoo ?
Ja, maar der zijn zooveel R.'s; je hebt
Krijn R, Gijs R.,.,
Pres.: Nu, maar ik weet het zoo net niet!
De president, die zijn klantjes niet zoo heel
guaw vergeet, bleek goed gezien te hebben.
Na afloop van het getuigenverhoor nam mr.
Enderlein, de subst. oiïicier, behoedzaam een
vel papier uit ziju aanteekeningen en richtte
dan het woord tot beklaagde :
Beklaagde, jij bent Arie R., nietwaar ?
Bekl.: Ik mijnheer ? Ja mijnheer.
En jij bent den 30en December 1843 te
Groot-Ammers, geboren ? is 't niet ?
Bekl.: (Na eenige aarzeling). Den 30en December niet, wel den 19en....
Dat kan niet, nu enfin, je geboorteacte
spreekt van den 30en December, maar jij bent
dezelfde, dieu ik bedoel. Wil je nu eens luisteren ?
Ben je den 14en December 1870 niet in
Dordt veroordeeld tot 2 j-u- gevangenisstraf,
den 24en November '69 tot 2 maanden cel, in
'77 en '82 tol 14 en 15 dagen cel? Heb je in
Den Bosch in '87 niet 1 jaar cel gehad, en ben
je in Dordt in 1888 niet veroordeeld wegens
oplichting ?
Dit was beklaagde zichtbaar te machtig ; hg protesteerde aanvankelijk nog
wel, en beweerde, dat men zich blijkbaar in
hem moest vergissen, maar toen het onfeilbare
O. M. het verschrikkelijke lijstje nogmaals
begon te raadplegen en voorlas, dat de man
ook nog ettelijke malen wegens landlooperij
en bedelarij was veroordeeld en opgezonden,
toen liet hij den moed zinken. Tegen zulk een
nauwkeurig statisticus valt ook niet te redeneeren !
Het O. M. achtte het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, en requireerde
tegen beklaagde, gelet op 's mans niet zoo heel
vlekkeloos verleden, veroordeeling tot zes
maanden gevangenisstraf.
Een wederspannige.
Daarna had zich te verantwoorden A. A.
25 jaar, smidsknecht te Oude Tonge, beklaagd
van in den avond van 24 Mei jl. te Oude Tonge
met geweld zich te hebben verzet tegen den
rijksveldwachter Johannes Damen, die hem,
op verzoek van den tapper A. T. Waare, uit
hoofde van gepleegde wanordelijkheden uit
diens herberg verwijderde. Het bleek, Jdat beklaagde onder den invloed van ettelijke borreltjes in gemelde herberg kabaal gemaakt
en zich als een woesteling gedragen had, om
dat hij quaestie met zijn broeder had gekregen.
De veldwachter had hij ondanks 's mans bezadigd optreden in de hand gebeten en bloedend
verwond.
Eisch : 1 maand gevangenisstraf.

—
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Een veelbelovend jongmensch.

Den 26en Mei jl. vernam de heer Akkerhuis
hoofd van een deropenbare scholen te Schoon
hoven, dat er geld was vermist uit eensigareukistje, zich bevindend in een door hem
gesloten schoolkast. Dit geld was het eigendom
van de schoolkinderen. Men kreeg weldra vermoeden op den 16-jarigen mandenmaker J. C.
H., wonende te Schoonhoven, en den 7en Juni
werd hij door eender getuigenbetrapt, terwijl
hij 's mortrens sluipenderwijs de school verliet.
Er werd toen uit het kistje een bedrag van
f 1.50 vermist. Het O. M. requireerde thans
tegen den niet-verschenen knaap, uithoofde
van zijn ongunstige reputatie, een gevangenisstraf, en wel voor den tijd van één maand.
Vernieling.
vervolgens verleend tegen
werd
Verstek
C. 8., huisvrouw van A. H., 57 jaar, zonder
beroep te Vlaardingen.
Den 3en Juni j.l. had deze vrouw ie Vlaardingen in de woning van M. Van Berkel, weduwe van J. De Ligt, aan den Broekweg, met
een klomp een glasruit en twee bloempotten
stukgeworpen. Een hevige gemoedsbeweging
was de aanleiding tot het gebeurde. Als getuige in deze zaak verscheen ook de 84-jarige
krasse eigenaar van het pand, waar het
bloedige drama werd afgespeeld. Op de traditioneele vraag van den voorzitter: „En u
hadt niemand verlof gegeven om die aan u
toebehoorende ruiten stuk te slaan ?" begon de
oude man zoo smakelijk te lachen, dat zelfs
de strenge rechters zich niet goed konden
houden.
Dat ken jebegrijpen, ha! ha! ha! lachte hij.
Ja maar, zei de president, dat begrijp
nu wel, maar de wet schrijft mij voor, u die
vraag te doen.
Het O. M. requireerde tegen beklaagde f 10
boete, subs. 20 dagen hechtenis.
Mishandeling.
Evenmin verschenen was de 23-jarige Schiedamsche sjouwerman J. V., die 15 Juni jl. te
Vlaardingen moedwillig Willem Droppert in
het aangezicht had geslagen. Een kleine woordenwisseling was de oorzaak. Tegen beklaagde,
die vroeger reeds wegens mishandeling werd
veroordeeld, requireerde Z.E.A. 7 dagen gev.
Ook M. K., huisvrouw van F. C, 32 jaar,
zonder beroep te Hiilegersberg, die den 9en
Juni jl. met een klomp haar buurvrouw L. M.
Van Dijk, huisvrouw van L. Van Ballegooye,
moedwillig had geslagen, bleef in gebreke,
hetgeen Z.E.A. niet verhinderde f 8 boete, subs.
10 dagen hechtenis tegen haar te eischen.
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beide delinquenten in gezelschap van een drietal andere heeren zonder brandende lantaarns
op bun flets fietsten, welke overtreding door
gemelden veldwachter werd opgemaakt.
Het O. M. requireerde tegen elk der beide
beklaagden f 25 boete, subs. 5 dagen hechtenis
Sneeperij.

C A. K, 19 jaar, J. O, 17 jaar en G. 0., 18 jaar,
arbeiders te Jaarsve4d,haddcu zich in den avond
van 20 Juni j 1. aldaar te zamen en in vereeniging
een hoeveelheid aan J. Van Spronsen toebehoorend» en op de z.g. „Lange Stukken" te veld
staande aardbeziën toegeëigend. Hoewel daar
vroeger meer aardbeien waren vermist en het
drietal niet zoo heel gunstig bekend staat,
verklaarden ze alle drie doodonschuldig |te
zijn aan vroeger gepleegde strooper jjen. Tegen
elk der beklaagden eischte het O. M. 15 boete,
subs. 5 dagen hechtenis.
Huisvredebreuk.
Verder stonden terecht Jan K, 28 jaar, en
Geen K., 21 jaar, werklieden te Lekkerkerk. Zg
zouden in den avond van 7Junijl. omstreeks
IOYg uur te Krimpen a/d IJsel te zamen en in
vereeniging wederrechtelijk zijn binnengedrongen in de woning van Leendert Pols, door met
geweld de deur open te rukken. Het bleek,
dat beide beklaagden, die volgens het O. M.
hoogst ongunstig bekend staan en herhaaldelijk
wegens mishandeling en wederspannigheid
veroordeeld werden, voor den rijksveldwach.
ter op de vlucht waren gegaan, omdat zij dronken waren.
Eisch tegen elk: 7 dagen gevangenisstraf.
Een ondeugend ventje.
Ten slotte nam in het zondaarsbankje plaats
C. H, 13 jaar, zonder beroep te Vlaardingen.
Het ventje, dat er niet zoo ondeugend uitzag
als het in werkelijkheid is, had in de laatste
helft van December 1895 aldaar een koperen
kaarsensnuiter, eenig suikergoed en vier halve
centen, ten nadeele en uit de woning van vrouw
Clasina Lips, weggenomen. Het koperen kaarsensnuitertje had de knaap later voor 1 cent
verkocht. De ouders van den jongen hadden
verklaard, geen raad meer te weten met hun
onverbeterl=\jken telg, zoodat het O. M. requireerde tot ontslag van rechtsvervolging met
last tot opzending van den knaap naar een
Rijksopvoedingsgesticht tot zgn 18e jaar.
Uitspraak over 8 dagen.
Verzet tegen de politie.
Weder is iemand door het gerechtshof te
Amsterdam wegens weerspannigheid tot gevangenisstraf van 2 maanden veroordeeld.
Het was weer de oude geschiedenis.
Een agent van politie in politiek had een
jongen op straatschenderij betrapt en hem beet
gegrepen om hem naar het politiebureau te
brengen. Natuurlijk verzet vanwege het publiek, en het gaf niets, toen de agent zich als
politieman bekend maakte en zijn lint liet
zien. Een „mijnheer" ging zelfe zoo ver, dat
hij den agent den weg versperde en hem vasthield, zoodat het den bengel gelukte los te
komen en aan den loop te gaan.
Het gevolg was, dat niet de jongen, maar
de „mijnheer" naar het politiebureau werd gebracht. Dit grapje kost hem 2 maanden
van zijne vrijheid.
Zal men dan nooit wijzer worden?
Een jury in de oppositie.
Een merkwaardig geval deed zich Dinsdag
j.l. ter terechtzitting van het Hof van Gezworenen in het Fransche departement Bouchesdu-Rhöne voor.
Als beklaagde verscheen een Italiaan, Pautasso genaamd, en wonende te Marseille, die
bij een huiselijken twist zijn moeder en zijn
broeder met hamerslagen gedood, en een knecht
zwaar gewond had. De verdediger had geconcludeerd dat zijn cliënt geneeskundig zou worden onderzocht, terwijl de drie in deze zaak
als deskundigen benoemde geneesheeren verklaarden, dat de man niet verantwoordelijk
kon worden gesteld, daar hij aan periodieke
aanvallen van woedenden waanzin leed. Onder deze omstandigheden bleef het Openbaar
Ministerie niets over dan de verklaring, dat
het de aanklacht introk en desisteerde van
het hooren der getuigen. De jury evenwel,
die ongetwijfefd meende, dat men te veel gebruik maakte van dit achterdeurtje om beklaagde uit de gevangenis naar een krankzinnigengesticht weg te moffelen, wilde Paulasso
niet van de aanklacht ontslaan. Ondanks het
protest van het O. M., ondanks de betoogingen
van den advocaat, in weerwil van de ernstige
gezichten van den president der rechtbank en
de deskundigen, verklaarde de jury Pautasso
schuldig aan de drie misdrijven, die hem waren ten laste gelegd, zonder zelfs verzachtende
omstandigheden in aanmerking te willen nemen. Een doodvonnis was dus onvermijdelijk.
De president maakte echter gebruik van het
recht, dat het wetboek van strafvordering hem
toekent en schorste de behandeling der zaak,
die nu opnieuw in instructie zal komen. Dit
onvoorziene incident heeft te Aix een enorme
sensatie verwekt.

DE

MODE.

Dit pak is vau marineblauw cheviotte gemaakt en
met een kraag van wit james
en smal lichtblauw soutache

gegarneerd.
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Strooperij.

Andermaal werd verstek verleend tegen
E. 8., 13 jaar, zonder beroep te Jaarsveld.
Deze knaap had denlöen Juni j.l. aldaar met zijn
H-jarigen broeder Hendrikus een hoeveelheid
hooi aan de erven mr. N. F. Van Nooten toebehoorend hooi uit een griendboseh weggenomen.
Tegen denknaap, die niet gunstigbekend moet
staan, requireerde Z.E.A. 2 dagen gevangenisstraf.
Gevolgen van een flets-overtreding.
Daarna verschenen voor de heeren J. G.A.
Van 8., 32 jaar, expediteur en J. C. Van der V.,
fS jaar, kantoorbediende, beiden te Delft. In
den avond van 17 Juni jl. zouden zij te Schiedam ongeveer lil/* uur op den openbaren
*eg den surveiHeerenden veldwachter Hendrik
rillekes beleedigend hebben toegevoegd, de le
de woorden: aap, smeerlap, ploert en schurk,
de 2e: aap, smeerlap en ploert. Deze feiten bleken te zgn gepleegd ouder de Vijl Sluizen, waar

enSport
Kunst

Mevrouw Coel i n g h—V orderman zal,
alvorens ons na een verblijf van 10 jaren te
verlaten, op officieeie wijze afscheid van het
publiek nemen. Jop 1 September a.s. gaat in
den Tivoli-schouwburg „Fedora", met medewerking van mevrouw Brondgeest—Bouwmeester en van de zeer gunstig bekenderederijkerskamer „Vreugdendal" te Breda.
%* Benjamin Bilse, de bekende musicus, is gisteren 80 jaar oud geworden.
%* De handelsrechtbank van de Seine heeft
uitgemaakt, dat de liefhebbers, die in de
schouwburgen dienst nemen bij de claqueurs,
een leugenachtig en misdadig werk verrichten,
dat zij de veiligheid in de schouwburgen in
gevaar kunnen brengen en inbreuk maken op
de openbare orde en de goede zeden.....
Hoe is 't mogelijk?
%* Massenet werkt aan een nieuwe
opera: „Sapho," ontleend aan den bekenden
roman van Alphonse Daudet. Het werk kan
het volgend jaar klaar zijn, dochEmma Calvé,
die het moet creeeren, is dan niet vrij. Daarom
■al het werk waarschijnlijk eerst in het tentoonstellingsjaar 1900 worden opgevoerd.
%* Z o 1 a heeft in een interview verklaard,
dat zijn nieuwe roman „Paris" voornamelijk een uiteenzetting zal zijn van de groote
sociale, moreele en verstandelijke rol,
die Parijs sedert de revolutie een eeuw lang
heeft gespeeld ca nog speelt Het zal esn studie
worden van de functie en de plaats van Parijs
als het brein der wereld, als de ville-flambeau,
gelijk Victor Hugo het noemde.... In „Paris"
wordt de stad der toekomst getoond, welke
der menschheid een nieuw geloof zal brengen.

%* Het kennisstuk der Kon. Ver. Het Nederl. Tooneel zal zijn: „De Jongens," onder den

titel „De Kinderen" het afgeloopen tooneeljaar

vertoond te Rotterdam door het gezelschap

van Le Gras en Haspels.
\* Het monument van L e c o n t e deLisle
is in gips gegoten en zal op het volgend salon
des Champs-Elyaées in marmer te zien zijn. Het
monument wordt geplaatst in den tuin van
het Luxembourg te Parijs.
VSibylSanderson heeft met de opera
te Weenen gecontracteerd voor een reeks
voorstellingen in het volgend seizoen. Ze zal
o.a. optreden iv „Esclarmonde".

W ereldkampioenschappen
te Kopenhagen!
De Fransehman Bour i 1
1o n is gisteren
houder geworden van den titel „wereldkampioen over de
Eng. mijl voor
1896/97": in zijn
match met den
ler Reynold,
winner van het
kampioenschap
voor amateurs,
Bourillon.
heeft de winner
van het kampioenschap der professionals den
zege behaald. Bourillon geldt nu als „the
best man" zonder eenig voorbehoud.
Het wereldkampioenschap over 100 kil. voor
amateurs won de Fransehman Ponscarmes,
tweede was de Rus Diakoff, derde de Deen
Hansen.
Nog valt te melden, dat in de eerste afd. van
het kampioenschap over de mijl voor beroepsrijders, eerste was Jacquelin in 2 min. o9 2/5 sec,
tweedeßarden.derdeLurion.terwijlin de tweede
afd. eerste was Bourillon in 3 min. 3V5 sec,
tweede Parlby, derde Vogt. In de beslissing was
Jacqueliningesloten en op Barden's protest
wegens coupeeren, werd hij zelfs derde geplaatst. Bourillon won in 3 min. 21 2/5 sec.
Het verloop van het tandemnummer over
één Eng. mijl voor amateurs, was in zijn geheel als volgt:
ie afd.: 1. Gorter-Nibbrig; 2. Leclercq-De
Ridder; 3. Carlie&*GuillaumetTijd:2 m. 5 2/s s.
2e afd.: 1. Silk-Felt; 2. Jansen-Hansen ;3.
Schrader-Nielsen. Tgd: 2m. 16 l/s s.
Beslissing: 1. Gor t er-N ibbr i g ; 2. Leclercq-De Ridder; 3. Silk-Felt. Tijd: 2m. 10 »/ s s.
Gisteren werd ook nog gereden een wedstrijd
over 1000 m. met voorgift voor beroepsrijders,
die werd gewonnen door den Engelschman
P a r 1 b y.
Om den „grand-prix d'*Ostende" zullen
*»*rijden Jacquelin en Barden.
o.a.
V De Italianen Pontecchi en lornaselli gaan in November naar Australië, waar
zij aan een reeks wedstrijden gaan deelnemen,
doch in October komen zij gedurende een paar
weken te Parijs rijden op de overdekte baan.
*„* De Engelsche wielrenner Palmer wordt
beroepsrijder. Hij zal in een 100KM. race tegen
H ur e t uitkomen.
%* Jaap Eden klopte Gougoltz in den
match over éénEng. mijl met gangmakers, op de
Seinebaan te Parijs, resp. in 1 min. Sl'/s sec. en 1
min. 55 2/s sec. Jaap reed heel hard. In de
eerste afd. gaf Gougoltz 't na een snellen start,
in de tweede ronde reeds op, geheel ontmoedigd, en in de tweede afd. won Jaap met een
enormen voorsprong van een paar honderd
meter!
De uitslag van den premiën-wedstrrjd over
10 kil. was als als volgt: le premie Dernaucourt; 2e Lautès, 3e Grosjean, 4e Perrot, 5e
Govin, 6e Perrot, 7e Lefranc, 8e Lefranc, 9e
Lefranc; 10e ie P e r r ot, 2eLefranc, 3e Ruinart.
Kampioen van Zwitserland over 2000 m.
geworden Henneberg in 4 min. I*VS sec,
is *»*
tweede was Champion, derde Bordier, terwijl
Champion een anderen kamp over 2000 m.
won en het tandem-kampioenschap over 4000
m. met Henneberg in 5 min. 59Vs sec*
%* Te Marseille 27 September a.s. twee
wedstrijden: voor amateurs over 250 kil., voor
professionals over 300 kil. 't Gaat voor dezen
om 2000, 1000, 500, 200, 150, 100 en 50 francs,
voor de amateurs om vijf kunstvoorwerpen,
vertegenwoordigend een waarde vanlOOOfrancs.
*„* De twaalfuurs-wedstrijd voor amateurs,
op de Putney-baan te Londen, is nit elf deelnemers gewonnen door A t k i nso n, met 255
mijl 827 yards (411 kil. 131 m., record Huret
is 463 kil.), tweede was Watson, met 253 mijl
680 yards, derde Lock, met 250 mijl 640 yards.
V Gras daagt Jacquelin uit om den
brassard.
*„* Het wereldkampioenschap voor damesis
gisteren te Ostende behaald door mlle. Dntrieux, die de 2000 m. in de beslissing reed
in 4 min. 34 Vs sec, terwijl mlle. R e i 11 o over
10.000 m. wou in 18 min. 49 2/5 sec.
%* De driewielerrecords van 2 tot 10 Eng.
mijl heeft C 1 ar k geklopt op de Wood-Greenbaan te Londen. Hij reed de 10 Eng. mijl in
24min.l4 2/s sec.(llsley's tijd was 25min.i9*7s sec.)
%* Ter gelegenheid van het elfde congres
der „Deutsche Radlalirer-Union", te Aken (deze
bond telt nu 10400 leden), zijn er op de baan
aldaar wedstrijden gehouden. Den kamp om
het kampioenschap der „Union" over 10000 m.
won Jörns in 15 min. 5875 sec; den kamp
over 5000 m., om het kampioenschap op den
hoogen tweewieler, won in 10 min. 20 sec.
Paul Prasent; den kamp over 4000 ra., om
den prijs van Aken, won Wi 11 yAren d, in
7 min. 2i*/s sec-> d*e °°k met Otto Mündner
den tandemwedstrijd won over 3000 m. (in 4
min. 372/s sec.) Jörns won nog den wedstrijd
met voorgift over 3000 m. en O. Mündner
den consolatie-wedstrijd over 2000 m.
%* Te Parijs is de rijwielenmarkt geopend.
Er waren op den eersten dag een dertigtal tweewieiers, drie tandems en een driewieler. De
prnzen bleven vrij laag.
James Stanbury uit Australië, die onlangs
Harding sloeg, en Jake Gaudaur uit Canada
zijn overeengekomen hun match op de Theems
om 250 pond en het wereldkampioenschap te
houden op den 7den September.
%* Zwemmen! Het Engelsche amateurskampioenschap over de lange baan te Southport
verzwommen, is gewonnen door Green in 2
uur 33 min. 15 sec. Horman was tweede.
%* Roei wedstrijden te Belleville(Ontario). De
match overiy» mijl in vierriemsgieken tussehen
de Engelsche ploeg Bubear, Barry, Hainesen
Gibson en de Amerikaansch-Canadeesche ploeg
Durnan, Hockett, Hanlan en Rogers, is door de
Engelschen met 30 sec. gewonnen in 18 min.
50 sec.
uitslag van den zeilwedstrijd
m De volledige
der) Antwerpsche jachtclub is als volgt:
I. Centerboards, cutters en schooners boven
20 ton: 1.„La Vague" in 4uur 4 min. 34 sec.
11. Centerboards, cutters en schooners van 10
tot en met 20 ton: 1. „Magnolia" (van de R. en Z.
V. de „Maas" te Rotterdam) in 4 uur 23 m. 7 sec.
IV. Centerboards, cutters en schooners van 6
tot en met 8 ton: 1 „Lincoln" in 4 uur 54 min. 41
sec 2. „Anna" in 5 uur 13 min. 3 sec.
V. Centerboards, cutters en schooners van 4
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tot ca met 6 ton :1. „Yum-Yum" (van jhr.W.Sis
te Amsterdam) in 4uur si.nrin.iB sec. 2. „Laura"
in 4 uur 53 min. 19 sec. 3. „Petrel"in 4uur 58
min. 9 sec.
VI. Idem van 2% tot en met 4 ton: 1.
„Mouette" in 4 uur 54 min. 32 sec. 2. „Albatros''
in 5 uur 31 m. 55 sec.
VH. Idem, tot en met 2% ton. 1. „Cita"in 5
uur 24min. 57 sec 2. „Augusta" in 5 uur 32 min.
18 sec.
VIII. Platboomde vaartuigen, boeiers, butters
enz. I. „Maria" in 5 uur 2 min. 58 sec. 2. „Oscar
Virginie" in 5 uur 24 min. 57 sec.
Athletiek! Dow n e r heeft Cross in een
200 yards-race bijl de wedstrijden van de Cellic
Footballclub te Glasgow geslagen met een yard
in 21 sec. Dit is de eerste match, dien Downer
als professional heeft gewonnen.
%* Bij de athletische wedstrijden op deBuifalo-baan te Parijs heeft Ler m usiauxden
grand-prix de I'Union, 3 mijlen (4827 meter), in
16 min. 4 sec. gewonnen. Barra was tweede.
Cricket! Noord-Holland laat meer van
*»* verwachten dan Zuid-Holland tegenover
zich
de Engelschen. Noord is gisteren te Heemstede
aardig op dreef gekomen en heeft de Engelsche
bowlers tot 3ty3 uur bezig gehouden. Voor 3
wickets meer had zij reeds 73 runs. De score
rees gelijk op. V. Manen bracht 38 runs bijeen.
Feith 20, Menten 16 en Dahlman 18. Toen de Engelschen ingingen waren zij schijnbaar er alles
behalve mede ingenomen dat zij 36 runs moesten ophalen, wat nog vreemder werd toen zij
door het uitstekende bowlen van Posthuma en
v. d. Berg 4 wickets voor slechts 17 runs verloren. Een kleine stand, doch voor de rest niets
meer. Hun innings werd wegens tijdgebrek nog
niet gesloten. De stand was bij het eindigen
65 runs voor 7 wickets meer; zoodat zij met
3 wickets 72 runs moesten ophalen om op den
lsten innings gelijk te zijn. De wedstrijd duurt
heden nog voort.

***

Koloniën.
Medan, 14 Juli.

De te Medan verschijnende Oostkust
meldt:
Sedert het uitbreken van enkele endemische gevallen van cholera onder de inlandsche
gemeente was het totaal cijfer IS gevallen;
hiervan stierven 16, een ongewoon sterk stei-flecijfer; iv de laatste 24 uren werd geen aangifte
van nieuwe gevallen gedaan.
Gisteren arriveerde alhier van Java de
heer Jastus Van Maurik Jr., de bekende Nederlandsche novellist en sigarenfahrikant, die,
het doet ons genoegen dit ie mogen schrijven,
zich heeft laten bewegen om alhier voor de
leden der „Witte Socieleit" en voor die van de
vereeniging „Gezelligheid in Dcli" lezingen te
houden op Vrijdag 17 en Zondag 19 dezer.
Tot voor eenige dagen wist men ons te vertellen, dat een en ander nog niet zeker was,
en dat het hoofddoel van 's heeren Van Maurik's reis naar Dcli meer speciaal den verkoop
van sigaren betrof.
Batavia, IC Juli.
Atjeh.
De Javabode meldt:
In ons nummer van i Juli komt een telegram uit Kotaradja voor, waarin een onzer
correspondenten meldt dat de vijand in Anak
Galoeng 137 dooden achterliet, die allen onthoofd werden. Thans telegrafeert ons de commandant der marechaussees jhr. Graafland,
dat dit bericht omtrent lijken verminking onwaar is. Dit is een groote opluchting, want
het bericht was benauwend.
In zijn mail-overzicht schrijft de Javabode voorts:
In een vorig overzicht is het bericht opgenomen, dat na de verrassing van Anak Galoeng
de lijken der verslagen Atjehers werden verminkt door er de hoofden af te slaan; het is Goddank later gebleken, dat zulk eene schanddaad
niet ten laste van ons leger komt, de verminking toch heeft niet plaats gehad. Te dezen
opzichte hebben wij ons dus niet tegenover beschaafde volken en onder ons bestuur levende
koppensnellers te schamen. Maar het is een
feit dat zeer velen hier met volkomen instemming van de onthoofding der gedoode vijanden
hoorden en het luide uitspraken dat dit nu
eerst de goede manier was ora schrik onder
de Atjehers te brengen, daar dezen de eeuwige gelukzaligheid niet bereikbaar achten
voor een doode, wiens hoofd van den
romp is gescheiden. Zulk eene verfijnde
gemeenheid vindt men bij dezelfde lieden,
die de pacificatie van Atjeh zouden willen
verkrijgen door het land te vuur en te zwaard
en de bevolking uitteroeien.
te
Tot dergelijke ontaarding leidt koloniaal bezit.
Intusschen is het nog niet duidelijklangs wolken weg de regeering de bedoelde pacificatie
wil beproeven, niet eeus wien zij met dio
taak belasten wil, nu de pas benoemde gouverneur, generaal-majoorDe Moulin, van wiens
beleid men groote verwachtingen had, aan de
vermoeienissen vau zijn eersten tocht bezweken is. Sedert het vertrek van generaal Deijkerhofl' tast men blijkbaar in den
blinde of ziet men in ieder geval weinig
resultaat van ds getroffen maatregelen.
Bij herhaling is men meteene groote troepenmacht uitgerukt naar dezelfde punten, die
eerst verlaten werden, omdat de approviandeering te moeielijk was; steeds wijkt de
vijand en worden zijne eigendommen verbrand, maar ook even geregeld dringt hij
achter onze terugtrekkende troepen op en
brengt hij dezen verliezen toe; van een
schrik door onze overwinningen verspreid,
een schrik die de wapenen doet neerleggen, is niets te bespeuren, ja zelfs te Lam
Pisang, dicht bij onze linie, waaruil na een lang
bombardement Toekoe Oemar verdreven werd,
is door dezereeds weder een beuling opgericht.
Thans schijnt men een tocht te beramen naar
Lepoug, waar Toekoe Oemar zich genesteld
heeft ten spijt van zijne ontzetting uit het
oeloebalangschap over dat landschap; ten minste
vivres worden in dio richting opgevoerd en te
Boekit Seboen en Kroeng Raba, waarheen reeds
meermalen excursies zijn gemaakt, worden nu
posten opgericht.
Toen de luitenant-kolonel Van Heutsz,
omtrent wien wij heden vernemen, dat hij
gouverneur van Atjeh wordt, voet aan wal zette
in Atjeh en vernam dat Anak Galoeng opgeheven was, noemde hij dat een onvergeeflijke
domheid; die critiek werd hem zeer euvel
geduid. Blijkens onze telegrammen van gisteren
en heden heeft fmen nu een geheel bataljon
buiten de geconcentreerde linie moeten zetten,
naar wij uit goede bron vernemen om het steeds
vermeteler optreden van Toekoe Oemar te
keeren en Boekit Seboen en Kroeng Raba nu
althans voorloopig bezet te houden. Men verwacht nog heel wat militaire actie in den
(J. B.)
eersten tijd.

—

—

—

(Regeeringstelegram).
Tjipanas, 16 Juli.
Eergisteren is eene colonne uitgerukt van
Lamjoeng over Toengkoeb, Lam Goet, Tjot
Rang, Boengtjala en Kroeng Gloeinpang naar
Lam Permai terug. Tot Gloempang ondervond
ï(j geen vijandelijkheden, de bevolking was in
de kampongs en aan den veldarbeid. Van
Gloempang atmarcheerende ontviug zij vuur
van een bende van 20 man, die later tot 35

aangroeide, grootendeels met achterlaadgew»"
ren bewapend, en die de colonne op een aS»
stand volgde tot Gani. Gesneuveld is dekorporaal Krol, stamboeknummer 40444 en ge*
wond zijn 6 minderen.
In de IV en VI Moekims is gisteren cc»
bataljon belegerd, verdeeld over een paar
punten, tot het bedwingen van Oemars ben*,
den aldaar.

—

Binnenland.

De nieuwe wet op het faillissement!
Op het Maandag te 's Gravenhage onder voor*
zitterschap van den heer J. Nienhuis, uit Delft,
gehouden 4e congres van den bond „Maatschappelijk Belang" leidde mr. S. Jules Enthoven, uit
Den Haag,het onderwerp in: „ecu en ander over
de nieuwe wet op het faillissement, die 1 September a.s. in werking komt.
Als voornaamste verbeteringen werden aangewezen: de mogelijkheid van voorloopige verificatie der vorderingen, ofschoon deze betwist
worden; het toekennen van volledig bewijs aan
het proces-verbaal van verificatie; de beëindiging van het iaillissement zonder dat de crediteuren hunne rechten verliezen, zoodat het
faillissement geen schild meer is voor den
schuldenaar; voorts de verzegeling als middel
om zijn recht te bewaren. Een fout van de
wet was zijns inziens, dat de rechtbank,
naast de vrijheid om een of meer curators aan te stellen, de (bevoegdheid
heeft eene voorloopige commissie uit de
schuldeischers van 1 tot 3 leden te benoemen,
een regeling, die geen genoegzamen invloed
aan de schuldeischers geeft op den loop der
zaken en hen niet iv staat stelt den stand van
zaken goed te beoordeelen. Ook moest die invloed bij den aanvang van het faillissement
worden toegekend en niet bij de eerste verificatie-vergadering, gewoonlijk de eenige on*
der üe nieuwe wel, en dit zou ten goede komen
aan het voor-onderzoek, een der gewichtigste
verbeteringen van de wet, waaromtrent echter
de praktijk uitspraak zal rcoeten doen.
Doch afgescheiden hiervan is de verificatie
der schuldvorderingen voortreffelijk geregeld,
gelijk in bijzonderheden werd aangetoond. Zoo
wordt de besogne der verificatie zeer vereenvoudigd en worden de kosten der faillissementsprocedtire aanzienlijk verminderd, waardoor hot faillissement goedkooper wordt.
Hiertoe draagt ook bij de bepaling, dat de
rechter het curatorsicon bepaalt en de vrijstelling van registraliekosten voor verschillende
handelingen. De betaling der curatoren zal
echter niet voldoende zijn wegens de meerdere
werkzaamheden hun opgelegd.
Spreker besloot zijne beschouwingen met de
bespreking van een tweetal hoofdbeginselen
der wet:
le. De verwerping van het amendementLevy [op art. 1 en beoogende eene wettelijke
regeling van het treffen van een aceoord buiten
het faillissement, ten einde het faillissement te
voorkomen. Spieker betreurde dat ditamendement was verworpen, omdat het zoo goed bad
kunnen werken, dewijl de wetgever had inde
hand kunnen werken, dat vrienden en familie
ongelukken hadden [kunnen redden door het
treffen van een z.g. onderhandsch aceoord.
2e. De gelijkstelling van kooplieden met
particulieren voor het faillietemecht. Spreker
stelde zich op het standpunt van prof. De
Geer, dat het geldelijk verkeer van den koopman geheel verschilt van dat van een particulier. Toch meende hij dat door de andere bepalingen veel meer is gewonnen dan verloren
en verwachtte hij dat het euvel alsnog te
verhelpen zal zijn, met eene kleine wijziging,
wanneer mocht blijken dat niet-koopiieden alle
gretig gebruik zullen makeu van de nieuwe
wet en schuldeischers particulieren daarmede
al te dikwijls zullen kennis doen maken.
Zondag werd ten postkantore te 's Gravenhage het feit herdacht, dat de directeur, de heer
IL N. G. Neujean, zijn 50 jarige loopbaan bij de
posterijen had \iervuld. Daar de hooggewaardeerde chef tevens op 15 Aug. 11. zijn eervol
ontslag had gevraagd en bekomen, was de hier
gebrachte hulde tevens een afscheidsgroet aan
den man, die door zijn karakter en eigenschappen zich aller sympathie had wetea te verwerven.
Het geheele personeel was in een der dienst*
lokalen vereenigd, waar de afgetreden directeur
met zijn familie werd binnengeleid en door
den hoofdcommies, den heer 11. J. H. Bouwmeester, als tolk van het geheele kantoorpersoneel, hartelijk werd toegesproken. Namens
de beheerders der bijkantoren voor rereenigden post- en telegraafdienst voegde de heer
J. W. Overbosch hieraan woorden van erkentelijkheid toe.
Door den heer Bouwmeester werd den jubilaris namens de ambtenaren, die onder hem
hadden gediend, een fraai ameublement style
Loui3 XIV met album aangeboden, al de namen
bevattende der deelnemers, terwijl de opdracht
kunstvol was gecalligrafeerd, verder ontving
de jubilaris van de beambten, een stel vazen
Delftsch aardewerk en van de bestellers een
keurig album met ttur.daard.
Voor al die treffende huldeblijken en woorden betuigde de heer Neujean zijn innigen dank,
terwijl hij den ondervonden steun en de medewerking van de ambtenaren en het personeel
dankbaar erkende Op da 150 aanwezigen maakte de plechtigheid zeer veel indruk.
Wat een malle quibus!
Twee minneuden kregen op de Leliegracht
te Amstsrdain twist. De jonkman trok zich
de woorden van zijn meisje zoo aan, dat hij in
het water sprong. Na veel moeite werd hij in
bewusteloozen toestand er uit gehaald en bij
een tapper binnengedragen, waar hij lot bewustzijn werd gebracht. Toen wilde hij weer
te water, zoodat men genoodzaakt was hem op
een raderbaar te binden eu naar het Binnengasthuis te brengen.
Te Abbenbroek zijn gistermorgen schuur
en woonhuis van IL Van Prooije, door hooibroei geheel in de asch gelegd.
Tussehen Gemert en Beek en Donk viel
Zondagavond een man, uit Eindhoven afkomstig, van het balcon van de in volle vaart zijnde
stoomtram. Met een gebroken en gehsel ontvleeschden arm werd de ongelukkige in het
Liefdehuis te Helmond opgenomen.
Te Stiens is de bliksem in do woning van
H. Bralsina geslagen. De ruiten werden verbrijzeld en meubelen door elkander geworpen
en ten deele vernield, doch brand ontstond niet.
Aan den werkman J. F. Niemeijer, van,
werkplaatsen
voor draagbare wapenen te
de
Delft, is de zilveren medaille met gratificatie
van f5O voor 24-jarigen trouwen dienst toegekend.
Voor de export-slachterij te Rotterdam
zijn gisteren te Gorinchem 148 varkens geleverd. De prijs is 13*,' g a 14 et. per pond.
Te Sleeuwiik werden reeds aardappelen
verkocht voor slechts f 0,75 per mud.
Op de te Schoonhoven geopende vaktentoonstelling treft men o. a. aan den ringkraag
van gravin Jacoba Van Beieren, een meesterstuk van drijfwerk, waarvoor het gemeentebestuur reeds te vergeefs f 60,000 is geboden.
Onder de verscheidenheid boeken en platen
op Schoonhoven betrekking hebbende, bevindt

—

—
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zich

een schets van het slot van Jacoba Van
Beieren, benevens eene aanwijzing van de
plaats waar Albrecht Beiling begraven ligt.
Ook ziet men hier de noodrnunt, die Schoonhoven in 1575 sloeg ter gelegenheid van het
beleg.
Interessant is de heksenzak van Marigje
Ariens, die in 1472 op de Steenenburg werd

potje voor een geheel ander en beter doel bestemd had.
De Belgische regeering werkt de veehandelaars Ivolstrekt niet in de hand, men zou
haast denken van tegen. Ter elfder uur vernamen de kooplieden het besluit, dat jl. Zaterdag geen vee in België werd toegelaten, doch
dat men voor den invoer moest wachten tot
Maandag.
Al de kooplieden hadden het te Rotterdam
en elders gekochte vee reeds op spoor geladen
en vernamen eerst bij aankomst te Rozendaal
het verbod van invoer. Telegrammen met verzoek van doorvoer tot Esschen (grens) aan den
Belgischen minister gezonden, bleven onbeantwoord, hetgeen de ontevredenheid onder de
kooplieden niet weinigverhoogde. Velen waren
tot hun schade verplicht het vee te Rozendaal
op stal of in de weide te brengen.
In Middelburg dreigt weer eene schuttersquaestie, daar de socialist Van der Veer, die
in de termen viel om bij de schutterij ingedeeld
te worden, in een brief aan den commandant
verklaard heeft, aan geen oproeping gevolg te
zullen geven, wat er ook de gevolgen van zijn.
Te Buitenpost heeft tijdens de kermis een
hollend paard een oude vrouw, die veel opkermissen reist en bekend is onder naam: „Trijn
onder den hoed", omvergereden.
De ongelukkige is kort daarop aan de ge volgen overleden.
De burgemeester van Monster heeft bekend gemaakt, dat aan hem, die zoodanige aanwijzingen omtrent den dader of de daders van
den diefstal, Zaterdagavond jl. gepleegd ten
huize van den tuinder L. Van Uffelen aldaar,
kan geven, dat aanhouding daaruit volgt, een
vijfde van de waarde van het gestolene zal worden uitgekeerd, voor zoover dit bij de aanhouding nog in het bezit van den dader zal worden

—

geworgd.

Van den heer Van der Velden vindt men de
gedreven stukken zilverwerk, voorstellende
den stier van Potter en prins Hendrik, enl in
koper de beeltenis van Claudius Civilis, welke
op de laatste wereldtentoonstelling te Parijs
met den eersten prijs, gouden medaille, werden
bekroond.

—

Ook vrijpostig!
De directie der Ned. Gist-en Spiritusfabriek
te Delft ontving dezer dagen een brief uit
Scheveningen, waar de schrijver zija zomerkwartier schijnt te hebben opgeslagen en
luidde aldus:
„Aangezien door onze vereenigde heeren bakkers dit jaar geen gebruik wordt gemaakt om,
zooals eerst het plan was, Delft, of meer hoofdzakelp, de Gist- en Spiritusfabriek te |bezoeken, waagt ondergeteekende met beleefde
vrijheid U zijn voornemen mede te deelen, met
zijne kinderen en drie kleinkindertjes aanstaanden Woensdag van de gelegenheid eens te
profateeren, terwijl, indien niet te veel gevergd,
ons dan per rijtuig uit Scheveningen te willen
afhalen, 's morgens ongeveer 10 uur."
In de onzekerheid, of een rijtuig met twee
of met vier paarden werd bedoeld, heeft de
directie deze bestelling niet aanvaard, maar den
schrijver verwezen naar een herberg of hotel,
waar hij waarschijnlijk meer gastvrijheid zal
vinden dan de directie ditmaal zich geroepen
achtte en geneigd gevoelde te jbetoonen.

—
—
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Arbeidersmaatschappij!
— Delftsche
Staatscourant

De

aangetroffen.
Gestolen werden ruim f425 aan contanten,

no. 193 bevat de

Koninklijk goedgekeurde statuten van de Delft-

benevens een gouden halsketting en twee oorbellen.
Gedep. Staten hebben, met vernietiging
van een besluit van Burg. en Weth. vau Ridderkerk, aan het Parochiaal Kerkbestuur van
de 11. Martelaren van Gorcum te Feijenoord,
alsnog vergunning verleend tot het slichten
eener noodkerk te Bolnes.
Zooals men weet, weigeren een aantal
directiën van benedenstoombooten nog steeds
om te Schiedam aan te leggen, niettegenstaande
het havengeld tot 40 et. per ton verlaagd is.
Thans is aan Burg. en Weth. van Schiedam
een schrijven gericht, waarbij enkelen zich
bereid verklaren om weder aan te leggen,
wanneer dat havengeld tot 20 et. verminderd
wordt.
Te Zwartewaal is hedenochtend binnengekomen de sloep „Jan Hofland," gemerkt Z. W.
10, schipper J. Van der Hoeven, met 70 ton
zoutevisch. De reis moest afgebroken worden
wegens ziekte van den schipper. Zoodra de
visch gelost is,vertrekt de sloep weder naar zee.
De onlangs gehuwde werkman CS. had
het ongeluk op de werf der firma S. te Slikkerveer met zijn voet tussehen de wals te geraken.
Hevig gewond werd hij thuis gebracht. De
groote teen was geheel plat. De helft van den
voet zal denkelijk wel er af moeten. De toestand
is niet zeer gunstig.
Voor de werf der firma G. B. Pas en Zonen,
teBolne3,scheepssloopers,is gisteren van Liverpool aangekomen het stoomschip „Leignitz".
Genoemd schip, dat gevaren heeft op Amerika,
zal te Bolnes gesloopt worden.
'/ Terwijl men op het terrein der firma G.
Alberts Lz. en Co. te Middelburg gisteren bezig
was met het versjouwen van balken, schoot
een der zware stukken uit, waardoor den 80-jarigen oppassenden werkman .J.De G. een been
gebroken werd, terwijl hij aan den voet van
het andere been ernstige kwetsuren bekwam.
Zondagmiddag half vijf reden Hare Majesteiten, in weerwil van het buiig weder, in
twee open rijtuigen door Hilversum in de
richting van 'sGraveland. Koningin Wilhelmina was met de hertogin Albany in het voorste
rijtuig gezeten, terwijl de Koningin-Regentes
met het dochtertje der hertogin in het tweede
had plaats genomen.
Verplichte vee- en vleeschkeuring!
Op het te 's Gravenhage gehouden congres

sche Arbeidersmaatschappij, te Delft.
De vereeniging heeft ten doel den stoffelijken
en zedelijken toestand harer leden te verbeteren.
Zij tracht haar doel te bereiken door, in evenredigheid van deelneming, aanvraag ofbehoefte,
te slichten afdeeiingen tot oprichting en beheer
van : vergaderlokalen, eerste levensbehoeften,
leeszalen en volksbibliotheken. Voor elke der
voornoemde afdeeiingen wordt een afzonderlijk
reglement gemaakt. De onkosten der vereeniging worden bestreden uit inleggelden der
afdeeiingen. Deze bedragen 50 cents per lid en
per jaar.
Lid kan worden ieder persoon van manntlijk
en vrouwelijk geslacht, die den leeftijd van
18 jaar bereikt heeft en tot de arbeidende
klassen behoort.
De commissie van elke afdeeling bestaat
uit drie leden, gekozen door de leden dier
afdeeling; deze wijzen een hunner aan om
zitting in het bestuur te nemen. Zoolang
slechts eene afdeeling bestaat, maakt de
geheele commissie dier afdeeling deel van het
bestuur uit.
De taak der commissie is: de afdeeiingen
die zij besturen aan haar doel te doen beantwoorden. Zij geven ten minste eens per twee
maanden verslag daarvan aan het bestuur.
Alle geschillen, middellijk of onmiddellijk
uit de statuten oprijzende of betrekking op
de vereeniging hebbende, worden door een
algemeene vergadering beslist. Stellen de belanghebbenden zich met dit besluit niet tevreden, dan zal, onder afstand van alle gewone en
ongewonerechtsmiddelen.m het hoogste ressort
daarover worden beslist door drie onpartijdige
scheidsiieden die daarin definitie! zullen uitspraak doen.

—
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Vrienden in den nood,
Honderd in 'n lood.
Een oud spreekwoord, maar dat het ook
waar is, ondervond to Utrecht een braaf meisje,
dat door den dood harer moederzich verlaten
en eenzaam bevond. Gelukkig achtte zij het
daarom, eene goede vriendin gevonden te hebben, die haar in alles scheen te willen helpen,
alles met haar scheen te willen deelen, zelfs
ja, zelfs nog verder ging, en den
het bed,
wel voorzienen spaarpot van haar.... hulpbehoevende vriendin heimelijk wegnam, waaruit zij zich ongeveer f7O toeeigende, welk geld
zij besteedde voor aankoop van kleedingstukken en de rest verkwistte.
Dit is een treurig geval voor de bestolene,
die door werk- en spaarzaamheid het spaar-

—

—

—

ER BIEDT ZICH AAN: GEVRAAGD, voor dadeeen fatsoenlijke
lijk: eene flinke

Weduwe,
voor Werkhuizen;

ook niet
ongenegen' voor kantoren of
winkels schoon te houden,
van goede getuigen voorzien.
Adres: Warmoeziersstraat
66, bovenjden schoenwinkel,
tweemaal bellen.
GEVRAAGD: een

Naaister.
Zich te vervoegen, Burgem.

de Roosstraat No. 45, eenin.
bellen.

ü Door omstandigheden ter-

stond GEVRAAGD: een lat**
soenlijke, flinke

Dienstbode,1

loon f 100 per jaar. Adres:
Vredenoordplein No. 9, bij
de Nieuwe Plantage.
Terstond een zindelijke

Dienstbode

GEVRAAGD. Adres: Stad
Berlin, Visschersdijk 71.

Huishoudster.
Een fatsoenlijke Burger-

dochter P.G., biedt zich aan,
als HUISHOUDSTER of

MEID-HUISHüUDSTER,be-

Werkster,

Een netMeisie
voor dag en

GEVRAAGD,

nacht, 17 a 18 jaar.Linker
Rotte 91, tweemaal bellen.
ÜWordt voor dadelijk GEVRAAGD, in een gezin z. k.
een fatsoenlijke

vcor 's Maandagmiddags en
's Zaterdagsavonds, liefst
Weduwe. Adres: Crooswijkschestraat No. 88, bakkerij.
Een nette BURGERJUF.
FROUW zag zich gaarne in
een drukke zaak of in de Fr. br., No. 895, bureau van
dit blad.
huishouding
GEVRAAGD: een flinke
Goede getuigen staan ten
dienste. Fr. br., No. 971, bur. goed kunnende werken en
van goede getuigen voorzien.
van dit blad.
Gevraagd: een fatsoenlijk Adres: West-Zeedijk 44.
lü ëën klein gezin GEBurgermeisie, VRAAGD:
een nette
P. G., omstreeks 14 jaren
oud, voor dag en nacht, om
Meid-Alleen, met Nokleine huiselijke be*igheden als
vember, en dadelijkeen net
te verrichten; een gulden per DAGMEISJE.
West-Zeedijk
week met goede vooruitzich- No.
15.
ten. Fr. br., met adres en inER BIEDT ZICH AAN,
formatiën, onder No. 941, tegen
November: een
bureau van ditblad.

Geplaatst,

noodig zich aan te melden.
Fr.br., No. 915, bur. v.d.bl.

TBuffetjuffrouw

ER- BIEDT ZICH
een net, R. C.

_

Burgerdochter,

GEVRAAGD, P.G., beneden c. a. 15 jaar, voor heele da~? Jaar,goede getuigen voor- gen, liefst in een gezin zonin, ineen nette Slijterij te derkinderen ot om degroote

Wht.Adres:aan'tDienst-

meid behulpzaam te zijn.
Adres: Noordplein No. 5,
»ude Vraa
*-> viermaal bellen.
l2D
GEVRAAGD: eene

tt-'TT
Utrechi >t6nschewe«
U

bS^EIDEN

verkrijg-

QK^G?^êr~
?'
■feilen ««

d,e

B°ed

Werkvrouw

GEVRAAGD, voor Donderdag en Vrijdag vast. Adres:
Prinsenstraat 65, bovenhuis.
Er wordt een net, zindelijk

Loopmeisje

AAK: GEVRAAGD, die genegen is

Meisje,

Dienstbode,

huiswerk te verrichten.Adr.

Mauritsstraat 123, boyenbel
2 maal bellen.

UEVRAAGD:een fatsoeni;

Dienstbode,

voor heele dagen. Adres:
Mevr. v. VEELO, Noordsingel 176, spreekuur voor

twaalven.
Terstond GEVRAAGD: een

nette Kellnerin,

die goed kan koken en werken, van goede getuigen boven de 23 jaar, in een goed
«r- voorzien. Adres: Eendrachts- beklant Café op Feijenoord.
straat 44b, hoek Witte de Fr. br., 0.1026, bur. van dit
N

Withstraat,

De tentoonstelling zelve is keurig netjes ingericht. Zoowel de oude als de nieuwe kunst
is vertegenwoordigd. Kortom, deze tentoonstelling is een bezoek overwaard.
Tot gemeente-veearts te Koïlum is benoemd de heer W. F. Helwig, te Oude Wetering.
Vanwege de erfgenamen der weduwe van
nu wijlen den penningmeester der Hillegomsche Spaarkas, zuilen" Maandag 17 Sept. aan
worden terugde inleggers alle inleggelden
a
betaald.
H b 1.
ontslag
onderwijzer
Het
Den
van den
Ilartogl
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben de stukken op de zaak-Den Harlog
betrekkelijk, om advies gesteld in handen van
den inspecteur op het lager onderwijs, die
heeft geadviseerd het ontslag te handhaven
omdat zijns inziens daartoe terecht is besloten
en de wet in deze geen audere straf dan ontslag kent.
gl— Van de haringvisscherij zijn te Vlaardingen
binnengekomen: „Noordster", A. Van Hoogtejrlingen, met 31; „Meeuw II", C. v. d. Linden,
met 25; „Slikkerveer II", P. Van Witzenburg,
met 21; „Dina", J. Nieuwstraten, met 2a;
„Adriaan", K. Roeleveld, met 25; „Argo", A.
Grootveld, met 20 ; „de Lek", J. Zevenhuizen,
met 22 ; „Albatros", J. v. d. Linden, met 21;
„Nieuwe Maas I", C. Den Boogort, met 23;
„Willebrordus", J. Van Vliet, met 18; „Voorwaarts", A. Storm, met 24; „Vooraan", W. v. d.
Vaart, met 26; „Voorlooper" B. v. d. Vaart, met
24; „Henri & Ella", D. Van Dorp, met 29;
„Scheveningen II", J.Mos, met 19 ;,.de Waal",
D. Bos, met 20; „Amsterdam II" P. Vrijland,
met 21; „Johanna I", A. Penning, met 21;

—
—
—

Er biedt zich aan, om terstond in dienst te trederneen

net Meisie,

16 jaar oud, P. G., netjes

kunnende werken en met

Werkvrouw,

P.
Gevraagd: een fatsoenlijke
G., oud 18 jaar en van goede
NAAISTER, voor een of getuigen voorzien. Adres, fr.
meer dagen per week, vlug br., Korte
Qoudschewagenmet trapmachine kunnende straat
4.
omgaan. Fr. br., No. 943,
'ÉR BIEDT ZICH AAK: een
bureau van dit blad.
Terstond GEVRAAGD, in
een klein gezin: eene nette
18 jaar.ProtestantscheGodsdienst. Adres : den heer C.
kunnende koken en werken, STOUT, Kinderdijk, SchansP. G. en van goede getuigen Een fatsoenlijke, flinke
voorzien. Lagen Oostzeedijk

Dagmeisje,
vaste Minbr., No..
liefst uit eenChristelijk gezin GEVRAAGD. Fr.
«onder goede getuigen on- 939, bureau van dit blad.

brengen.

die tevens in een buffet behulpzaam kan zijn. Schoolstraat 28, Café.

Dienstbode.

-

—

Dag-Dienstbode.

flinke Meid,
goed kunnende werken,

kwaam alles zelfstandigwaar
te nemen, liefst bij een Dame
of Heer, met of zonder kinderen, of als DEPOTHOUDSTER, voorzien van goede
getuigen. Fr. br., letter D,
bij J. C. TAKKE,Boekhandel
Lange Warande 134.
189,bovenhuis.
~
GEVRAAGD: een
Terstond een gezonde,

—

kinderen omgaan. Fr. br.,
Nu. 1029, bur. van dit blad.
GEVRAAGD, voor dadelijk: een nette

Dienstbode.

Naaister.

vau „Maatschappelijk Belang" leidde de heer
Franken, uit Arnhem, de vraag in: Is de invoering van verplichte keuring van slachtvee
en vleesch van Rijkswege niet noodzakelijk?
Is het niet noodzakelijk dat er een algemeen
rijksstempel voor liet vleesch wordt ingevoerd?
Het bleek dat spreker zoodanige regeling
gaarne zou vastgesteld z<en ter bevordering
van den vee- en vleeschhandel, die thans zeer
belemmerd wordt door de strenge bepalingen
en verordeningen van de plaatselijke besturen,
maatregelen, die, hoe wenschelijk ook, echter
den handel ernstig belemmeren. Hij bepleitte
de invoering van algemeene en verplichte rijkskeuring, ook voorgestaan door de „Vereeniging ter bevordering van de Veeartsenijkunde"
en herhaaldelijk reeds door tal van veeartsen
en maatschappijen dringend aan de regeering
gevraagd. Te betreuren is het, dat men thans
nog niets gevorderd is in een belang, waarbij
de gezondheid van duizenden betrokken is,
vooral werd er op gewezen dat de gemeentebesturen wel verplicht zijn verordeningen te
maken.omdat er tot dusver eenrijksstempel ontbreekt aan het geslacht vee, zoodanige stempel
zal degenen verplichten het aldus gestempelde
vleesch ter markt toe te laten eu spr. verzocht
den leden zooveel mogelijk propaganda te maken voor deze zaak.
Hij stelde als conclusie voor de noodzakelijkheid uit te spreken van verplichte keuring
van vee en vleesch van rijkswege en van de
invoering van een rijksstempel met uitnoodiging aan het hoofdbestuur maatregelen in die
richting te nemen.
Een officier, te Antwerpen gearresteerd,
over wien allerlei geruchten liepen, dat hij tot
het Oost-Indisch leger behoorde en wegens
afdreiging was aangehouden, blijkt niemand
anders te zijn dan de luitenant-kwartiermeester, indertijd te 's Gravenhage bij trommelslag
ingedaagd en bij niet verschijning verbannen,
en thans wegens verduistering door de Belgische regeering aan de Nederlandsche justitie
uitgeleverd.
Het klinkt echter zonderlins', dat men uit
het land gebannen wordt en dat later de juslitie
van dat land de uitlevering aanvraagt!
Maandagmiddag ten 1 nre had te Schoonhoven de plechtige opening plaats der Vaktentoonstelling, Vele genoodigden woondden
deze plechtigheid bij. Het woord werd gevoerd
door den heer Schreuder, lid van het comité
der tentoonstelling, verder door den heer
Geelhoed, adviseur, en ten slotte werd een
openingswoord gesproken door mr. A. D. IL
Kolff, burgemeester, eerevoorzitter, die hulde
bracht aan de energie van de commissie, welke
getoond had iets flinks tot stand te kunnen

Dag-Dienstbode,

Een fatsoenlijk

Buitenmeisïe,

24 jaar oud, P. G. en van
goede getuigen voorzien, zag
zich gaarne geplaatst, tegen
November, al 3 DIENSTBODE in eon net gezin. Adr.
B. VERZEN DAAL, Buitendijk, gemeente Strijen..
~'Èr zag zich gaarne geplaatst, tegen November:

een net Meisje,

als MEID-ALLEEN, goed
kunnende werken en koken,
liefst in een net gezin en van
Gevraagd: een netteKELL- goede getuigen voorzien. Fr.
NERIN. Adres: Café Neuf, br.,letters J T,kioskHofplein.
Binnenrotte 70.
Ëen net, ouderloos Meisje,
Er wordt een zindelijke
24 jaar oud, P. G., zag zich
gaarne roet November geDag-Dienstbode plaatst
als
GEVRAAGD, P. G., v. goede
Werkmeid
getuigen voorzien. Jonkerof MEID-ALLEEN, in een
fransstraat No. 125.
Om tegen 1 Sept. in dienst stil gezin, de beste getuigen
te treden zag zich gaarne staan haar ten dienste. Fr.
GEPLAATST een ouderloos br., letter B, kiosk Hofplein,

Kellnerin.

„Gerardina", L. Spaans, met 82 last; Sch. 141
„Adrianus Jacobus" A. v. d. Zwan, met 357;
Sch. 165 „Antonia Adriana", M. Roos, met 260;
Sch. 67 „Twee Gezusters", C. De Best, met 460 ;
Sch. 79 „Johanna", L. Rog, met 323; Sch. 60
„Willem Barendsz", J.Den Duik, met 353 kan-

Gemengd
Nieuws.

Een huwelijk per phonograaf. Dat het
gebeuren moest, stond geschreven. De primeur
van deze nieuwe wifze van trouwen is echter
merkwaardigerwijze niet aan de Amerikanen
te beurt gevallen. Het feit gebeurde onlangs ta.
Christchurch in Nieuw-Zeeland, waar een blijkbaar zeer vindingrijk paartje in het huwelijksbootje stapte door bemiddeling van een phonograaf. De beide verloofden, die op grooten
afstand van elkander wonen, hadden hun antwoorden en de gebruikelijke formules aan de»
toestel in quaestie toevertrouwd en de phonogvaaf toegezonden aan den predikant vaa
Ciiristchurch, die in tegenwoordigheid der ge>
noodigden onmiddellijk het huwelijk sloot
Alleen de gehuwden ontbraken bij deze plechtigheid. Aan het slot der ceremonie arriveer»
oen zij eindelijk, om den zegen van den predikant te ontvangen en de ringen te wisselen.
De phonograaf namen zij mede naar huis, ona
haar in het salon der nieuwe woning een eereplaatsje te verschaffen. Zou dat plaatsje blijvend zijn ?

tjes haring.
Gisteren werd in afslag besteed voor volle
haring f 8,2aaf 8,50, maatjes f 6,50, haringmansvisch f21,25 a f 21,75, kool visch f 8,75 a f fy
makreel f 19,25 a f 19,75, alles per ton.

—

Onder veel blijken van belangstelling, uit
de provincie zoowel als uit Amsterdam, vierde
gisteren een der meest geachte predikanten te
Amsterdam, ds. W. H. Gispen zijn 40-jarigjubileum.
Van deze 40 jaar bracht de heer Cispen do
laatste 15 in Amsterdam door, waar hij den
17n Aug. 1831 zijn intrede deed. Voor 't eerst
trad ds. Gispen op te De Lier (bij Delft), in
1859 te Vlissingen, in '02 te Giesendam, in '64
te Kampen en in '73 te Zwolle.
Men zal zich herinneren, dat de jubilarisin
1892 do vereenigde synoden van Chr. Geref.
Gemeenten presideerde,ln hetzelfde jaarschonk
H. M. hem de Oranje-Nassau Orde.

—

De eerste veiling van aardappelen .Maandag gehouden door „de Tuinbouwvereeniging" te Brielle, was door nog te weinig bekendheid, door slechts eenige vreemde kooplieden bezocht, vandaar dat de omzet niet groot
was. Men verwacht de volgende week beleren
uitslag.
Opdrijving der gemeentelasten !
Te Onde-Wetering werd in een druk bezochte vergadering, bijeengeroepen door de heeren
dr. Kimemel en J. F. De Ren, met bijna algemeene stemmen besloten een adres aan den
gemeenteraad te zenden, om te protesteeren
tegen de opdrijving der gemeentelasten.

De eer der Yankees gered. Sedert de Franschen den EiiïeHoren hebben gebouwd, èal wil
zeggen sinds zeven jaar, heerscht onder de
Amerikanen een geest van ontevredenheid. Zij
trachten dien geest te onderdrukken door huizen van vijftien, twintig, zelfs vier-en-twintig
verdiepingen te bouwen, doch zij kunnen niet
wijzen op een toren vau 300 meter hoogte, en
dat grieft hen diep. Toen het vorig jaar de
Engelschen te Wembley-Park begonnen met
den bouw van een toren van 1000 voet hoogte,
werden hun neven de Yankees bijna ziek van
ergernis, zoodia er raad diende te worden geschaft. Het geneesmiddel is thans gevonden.
Aan den oever van het Michiganmeer, niet
ver van Chicago zal .men eea metalen toren
bouwen, dit) den Eifl'üiloren en dien der Engelschen iv hoogte moet overlieffen. Hij zal 386
meter hoog worden en SÖUJJOQ dollars of
i'2.üüü.<H)U kosten. De plannen, die door een
bekwaam ingenieur, mr. Proctor, werden vervaardigd, zijn door den gemeenteraad van Chicago aangenomen en het werk zal zonder verwijl worden aangepakt. De nachtmerrie heeft
te lang geduurd! Volgens de beschrijving zal
de toren vier verdiepingen omvatten, waarvan
de eerste aan 22.0U0 nieuwsgierigen ruimte
biedt. Wanneer de toren eenmaal voltooid is
en de vier verdiepingen en tien liften vol
menschen zijn, geeft het gevaarte aan veertigduizend menschen gelegenheid, van een schooa
uitzicht te genieten. En de eer der Yankees zal
bovendien gered wezen!

—
—

Ten westen van Tessel, in de Noordzee,
wordt de visscherij op tong tegenwoordig met
succes gedreven. Deze vischplaats is verscheidene K.M. breed en op sommige plaatsen is
haar bodem met grooto rolsteenen bedekt In
de vorige wee.k besorade een visscher voor de
tong, daar gevangen, f9O. Gemiddeld bedroeg
de besomming per schuit slechts f2O a 25.
Vertrokken van Schiedam ter haringvisscherij, de bom „Üina Cornelia" Sch. 167, schipper C. Westerduin.
Ontevredenheid der bemanning over de
weinige verdiensten, deed de bom eerst heden
vertrekken.

—
—

Te Maassluis kwam binnen van de haringvisscherij „Proefneming" schipper J. Penning
met 224 ton haring.
Ter haringvisscherij vertrokken; „'s Gravenhage" W. Pols, „Anna Johanna^P. Groen, Sch
299 „Meiudrina Clazina" T. Zuurmond, Sch 34
Holland II C. Den Duik, Sch 259 G. Den Duik,
T. Bruin, Sch 106 „Volharding" W. Vink Sch 151
Cornelis Albertus Kl. G. De Jong „Tromp"
J. v. d. Hout.

—

De klerk-telegrafist 3e kl. A. P. \W. Van
der Hoeven te [Gouda is met 1 Sept. a. s. bevorderd tot klerk-telegrafist 2e kl. bij deStaalspoor.
De nieuw benoemde gemeente-ontvanger
te Schiedam, heeft zijn functiën aanvaard. Het
kantoor is verplaatst van de Markt naar de
Tuinlaan hoek slop van Makkers.

—

—

Tal van benoemingen in de orde van den
Ned. Leeuw en de Oranje Nassau-orde zijn te
wachten bij gelegenheid van den aanstaanden
verjaardag van H.M. de Koningin.

—

In Den Haag heeft zich een hoofdcomité
gevormd voor de inhuldigingsfeesten in 1898.
ïlet Uitvoerend Comité bestaat uit de heeren:
mr. C. J. E. graaf Van Bylandt (Voorzitter),
J. F. W. Conrad, mr. L. P. M. H. baron Michiels
van Verduijnen, mr. H. J. A. Mulder, jhr. mr.
W. Th. Gevers Deyiioot, S. Vas Dias, mr. 11.
Zillesen, C. Gebel en mr. D. Van Houten.
Op da gisteren in het Westland gehouden
veilingen werd besteed voor: komkommers
3—5 et., meloenen f 0.20—f 50, perziken 3—16
et., pruimen o—7y2 ct. per stuk; blauwe druiven
f 0.90-f 1.20 per"kilo; stoofappelen f 1.25—
f 1.80; stoofperen f I—f l.feO per kin; uien
per baal ; groene pruimen f 0.66—f 0.96
f
per 25 kilo, aanvoer 1760 kin.

—

Invoering van insecten. In Noord-Amerika
zijn in de laatste jareninteressante proeven met
de invoering van insecten genomen. In Califor**
nië had de vruchtenteelt een grooie vlucht genomen en prachtige resultaten opgeleverd.
Spoedig echter constateerde men, dat met die»
tak van landbouw ook de schadelijke insecten
in voorspoed wedijverden. Weldra kon er geen
twijfel meer beslaan, of de ooftbouw kon alleen
dan behouden worden, wanneer men er in slaagde, zijn vijanden, voornamelijke enkele soorten
vraatzuchtige schildluizen, te verdelgen. Men
begon met de invoering van in Australië veelvuldig voorkomende Coccinelliden, die men als
natuurlijke vijanden der schildluizen kende. De
proef gelukte boven allt verwachting, daar de
weinige geïmporteerde insekten zich spoedig
op enorme wijze vermenigvuldigden en dadelijk
een verdelgingsoorlog tegen de schildluis begonnen. Na zeer korten tijd reeds warende resultaten duidelijk waarneembaar en had het
insect zich zoodanig verspreid, dat men het in
Californië als inheemsch kon beschouwen. De
schade, door de schildluisaangericht, verminderde met den dag. De regeering van Washington was zoo voorkomend, andere wanna'
landen, die eveneens met schildluis te kampen
hadden, van Coccinelliden te voorzien. En zoo
werd dan de Australische Coccinellide over Californië ook in Egypte ingevoerd, waar zij eveneens de boomgaarden van de schadelijke schildluis zuiverde. Zij vermenigvuldigden zich niet
alleen op de oorspronkelijke plaats van invoering, doch werden ook zeer spoedig daarna in
een tuin te Ramleh, op drie mijlen atstands vaa
het proefveld, in grooten getale gezien.

1.07i/i

Voor een Jongmensch, 15
of 16 jaar, van nette familie,
bestaat gelegenheid om

Een HALFWAS.

Timmerman

Fatsoenlijke

Sigarenmaker.

Jongen

lEMAND gevraagd, die
's wekelijks 2 a 3 dagen GEVRAAGD vau nette
disponibel heeft. Adres Per- ouders, voor boodschappen
te word an in het Sigarenvak soonstraat 32, Feyeuooid. en lichte kantoor(verkz3a«ien winkelbediening. Brieven Aan hetzelfde adres ge- heden, voorloopig salaris
lett. HD, Hofdijk 9.
vraagd eea vlugge geschikte f 1.50 per week. j\dr.: GoudJONGES" van nétte Ouders, schestraat 87, vanlü—2u.
Huiseigenaren. om
als Sigarenmaker opgeGEVRAAGD: een
Biedt zich aan : een TIM- leid te worden.
MERMAN , doch bekend
Smidsiongen.
met alle verschillende voorde 16 jaar. A dres: D.
bo
ven
Bij W. GALL, Barbier—
komende reparatien, ook
J.W
AAR
DELOO,D;i ksnaitsWest-Zeedijk
CoüTeur,
36,
genegen huur op te halen.
Borg kunnende storten, kan geplaatst worden: een straat No. 3.
goede referentiën. Fr. br., nette JONGEN, die zin heeft Terstond een netteSCHOENom in het vak te worden MAKERS»
No. 951, bur. v. d. Blad.
opgeleid.

zoekt plaatsing aan een
winkel of een karwei. Fr.br.,
No. 1086, bur. v. d.Blat,
Een nette

Opgeleid

Loopiongen,

H.

van 14 a 15 jaar gevraagdAdres: hedenavond na 8 uret
Kunsthandel, Ilnofdsteeg 24.

Barbiers-Coiffeurs.

H. H. Coifieurs.
Een net en bekwaam BE-

DIENDE gevraagd," bij Jb.
SCHENK, Kruiskade No. 34.
Een bekwaam HOUT-,
MARMER- en

Pakhuis.

Decoratieschilder;
door omstandigheden zon-

Jongen

GEVRAAGD: een flinke, GEVRAAGD, bij J. SADEEen Jongmenscb, 17 jaar
oud, zag aich gaarne GELAAR, Jacob CatsstraatlOO.
PLAATST in een pakhuis.
lö
a
17
om
met
jaar,
een GEVRAAGD: een fatsoen!.
Fr. br., No. 963, bur. v. d.Bl.
te gaan, loon
Een net Jongrnensch, goed Bierwagen om
2,50 per week, met Kost,
kunnende rekenen en een finwoning
schrijvende,
nette hand
14 Brieven en bewassching. >m het. vak te leeren. Adres
franco, lett. P. met A. SCHEUER.MAN, Hontjaar oud, flink
persoon,

K.K. Jongen

der werk, zoekt plaatsing.

Ook niet ongenegen werk
aan te nemen van Hü. aannemers of particulieren. Fr.
br., No. 1070, bur. t. d.Blad.
ER BIEDT ZICH AAN: een

,

Jongen,

van
zag zich gaarne geplaatst als opgaaf waar de laatste 2jaar diaaier, Bi
*r dt
gewerkt, getuigschritten ko- , Roosstraat No.
men niet in aanmerking,
in sterke dranken en likeuP. F. VAN DEN
boekhandel
op
liefst in een gezin zonder
Kantoor,
een
of
Magazijn
de
provincie
Zuidniet onder dan ren, voor
ENDE,
Nieuwstraat
23.
in
kinderen, voor Tweede- of GEVRAAGD,
een nette winkelzaak. Fr.
Holland en Zeeland. Fr. br.,
Wordt Ü
'-'■ ten
voor Meid-Alleen. Brieven te 17 jaar. Fr. br.,enmet opgaaf No. 851, bnr. van dit Blad. Br„ No. 978, bur. v.d. Blad. GEVRAAGD: een fatsoenh spoedigste een PI ANISTvoor
waar in
adresseeren aan E. BIES- van ouderdom
Zaterdag-, Zondag- enMi»an>
geweest zijnde,
Terstond GEVRAAGD teHEUVEL, adres den Heer R. betrekking
dagavond te spelen in eea
d.
gen flink loon:
GEVRAAGD, op een werk- omstreeks 16 jaar. Adres : Calé. Br. fr., met op£=!af van,
ZUURMOND, Boterslootl34, No. 1073, bur. v. bladGevraagd: een VLEESCHschuit, vrij van sterken Vredenoordplein No. 9, by naam en prij-, No. 899, bur
over de Hal.
IIOUWERSdrank en boven de 18 jaar 'de Nieuwe Plantage.
van dit blad.
Terstond GEVRAAGD: een
zij, die eenigszins bekend
jaar oud, tegen f 3 per week,
Jongen Een latsoenlijke
zijn met het Boekbinden, gekost en bewassching. Adres:
GEVRAAGD, boven dezesliefst van buiten, P. G. Adr.: niet beneden 16 jaar,eenigs- nieten de voorkeur. Adres: HAAG EN, Hofplein 4.
Loopiongen
Oppert No. 14, winkelhuis. zins met het vak bekend, bij H. A. IIOFMANS, Biertien jaar. Zich aan te mei- GEVRAAGD. Zich pemxm.
HEIL, Nieuwe straat 11, alhier.
djn Woensdagav. tussehen
GEVRAAGD: in een bur- JOH. W. 253.
bekend 6 en 8 uur, Eendrachtsstraat lijk aan te melden des m«r
Jongmensch,
Een
Binnenweg
een
flinke
gerhuishouding
gens tussehen 0 en 10 uur
met genoemd vak en in een No. 52.
Terstond gevraagd in een winkel werkzaam geweest
11. BOTH, Visschersdijk 89.
Persoon)
zijnde, kan direct tegen goed Een net, jong voorzien)
Adres: A. GRADENER, Vas- Terstond GEVRAAGD: een Kruideniei swinkel, een fatflinke JONGEN, vlug en j soenlijke JONGEN, hoofdzateland No. 9, Rotterdam.
salaris worden geplaatst. Br. van goede getuigen
'
stoppen.Adr.
loopwerk.
Adres:
goed
kelijk
kunnende
voor
onder letters R R, Kiosk leeftijd van achttien jaar,ïijn GEVRAAGD van 12—14jr.
GEVRAAGD: een
avonduren disponibel heb- Adres in persoon NadorstWeste Wagenstraat 66.
Roentgenstraat 29, Feijen. Oostvestplein.
Terstond gevraagd: een
""Terstond GEVRAAGD in bende, zag die gaarne
straat 163,
niet beneden 17 jaar oud, in HALFWAS*
een flinke
Bierbotteiarij:
een
Een flinke KNECHT,goed
een klein gezin, van 's moronverschillig welke werkde Kokerij bekend en
half
acht
's
met
middags
tot
gens
zaamhedec.
Fr. br., No. 993, Gevraagd : een flink HAR»
JONGEN,
bij
goede
getuigen
en
een
firma
L.
van
voorzien.
luur. Adres: Nieuwe Binloon 2 gulden, bekendheidI
bur.
\. d. Blad.
BIERS HALFWAS, gw*
nenweg 243, 's avonds na 6 FRIEZER & Co., Open Rijs- I Adres, Spekslagenj J. F.
bottelarij
strekt
met de
kunnende scheren. Adres:
zag
tuin
No.
10.
142.
SCHELL,Goudscheweg
Een flink Jongmensch
uur.
tot aanbeveling. Adres K.
H. H.BONGERS, Leeuwen*
r
Terstond UK VRAAGD: een
geplaatst
zich
voo
SANDER,
;
gaarne
A.J.
Herlaerstr.
straat No. 4, Rotterdam.
fatsoenlijke
3. Woensdag tussehen 3en6. :
Er biedt zich aan: een BURVoor een VLEESCHHOUGERJUFFROUW, middelbaIWERSKNECHT, van goede
of ophalen van gelden o_
ren leeftijd als HUISHOUD- om des morgens met de wa- getuigenis, P.G.,20 jaar oud,
geheele opleiding in II Bode eener Levensverzeke]
Terstond gevraagd : een
STER, van goede getuigen gen eenige broodklanten te : woidtPLAATSlNGgezoeht, bovengenoemd vak, kan een i ringmaatschappij, borg kun' bekw>»atn LOOD-*n ZINSvoorzien. Br. fr., onder No. bedienen, loon f 1.25 en i zettstanèfa kunnende wernette LEERLING geplaatstt nende stellen, ongehuwd' WEIUvEUSKNFCHT. Adr.-.
1083, bij GEBRs. POOT, broodkost. Alkemadeplein i ken. (Zondags vrij). Adresworden bij J. MEI lER, Jon 1- Goede getuigen voorzien. Fr' letter L, aan 11, v. d. MEUbrooddepot.
Oppert,
30,
1
Boekhandel,
br., No, §80, bnr. v, d. Blad LJ^bo«k43k .tjeCaj!rJsi A
lfr.br.»^o.9s, bur.v„d t bl keriraao-.traat No, 4,

Meisje, R. E.,

flinke Dienstbode,

1 nette Loopjongen

Jongen.

Reiziger

Jongste Bediende,

I

2 flinke Jongens,

1 Schippersknecht

Pianist

Jongen,

Ben flinke

Manufacturen.

Dienstbode, P. G.

Tabaktabrïek.

Kruidenierswaren

Hf

Nette Jongens

net Dienstmeisie,

"Gevraagd:

Snelpersdrukker

Jongen,

Aangevuld,

EH. Barbiers.

-

Huishoudster.

Loopiongen,

| EH. SlagersI

Barbier-Coiffeur.

t

ITer

Magazijnbediende.

1

HH. Loodgietenl

Laatste Portret ï M. üe Koningin 127. et,
formaat 52 X33 cM., op zwaar Chromopapier, bij

11283 16

Goed verpakt franco naar buiten na ontvangst van 15 cents.

JOPHA stilt onmiddellijk de hevigste kiespijn, onverschillig uit
welke oorzaak dezelve ontstaat, hetzij uit holle kiezen,
rheumatisme, koude of ontsteking van het tandvleesch.
JOPHA bewaart de tanden tot in den hoog3ten ouderdom.
JOPHA tast geen tand of tandvleesch nadeelig aan.
JOPHA werkt antiseptisch en neemt alle onreinheden uit den
mond weg.
JOPHA voorkomt het hol worden der kiezen.
JOPHA als mondspoeling voorkomt den kwalijk riekenden adem.
JOPHA TA\DPOÈDER geeft parelwitte tanden.
Generaal-Agent:
Prijs per flacon 35 cents.
L. I. AKKER, Van Alkemadestraat 44, Rotterdam.
11292 40
Alom verkrijgbaar.

Te Koop!!

S. J.

3e Kennisgeving.

Werkhuizen,

Oprecht gemeend.

Militie. 1! Dag-Dienstbode,
Nationale
PLAATSVERVANGERS : |P. G., tegen 1 September,

Zeldzame

Werkster,

photografietoestel

Heden Woensdag arriveert de eerste zending PRIMA NIEUW HOOI.
PRIJZEN:
kwaliteit
HOOI
Prima
f 1.35 per half baaltje, afgehaald tussehen
I—6 uur 's middags aan de Tielsche boot, Oude Hoofd. Aan huis bezorgd
1.50 per half baaltje.
HAVER, prima kwaliteit, ’3.25 per mud.
STROO en HAKSEL steeds voorradig tegen concurreerenden prijs.
11281 38
Prijzen contant zonder korting.
WEDERVERKOOPERS GENIETEN RABAT!

Gevraagd:

! 26

’

flinke Dienstbode,

m'

'

Vloerkleeden ',

241 e iirossïerzöilil SclwiisÉ LaMesloWe,

Trekking der laat3te klasse: van 5 tot 26 September 1896.
HOOFDPRIJZEN: M. 500,000, M. 300,000, M. 200,000, M. 100,000,
M. 50,000, M. 40,000, M. 30,000, enz.
55,000 loten met 20,000 prijzen.
Contant geld, minste prfls M. 162.
origineele
prijzen:
Origineele Loten tot

Piano-Onderricht.

AANGEBODEN:
Toiletsen Nachtkastjes,etc,
etc. Rotterdamsch Verkoop- Kost, Inwoning
Attentie!
huis, Nieuwehaven 29, tram- en vrije Voorkamer, tegen
Door bijzondere omstandig- zijde,
MOZES KNAP en j16,00 per week, ook cc:. . i ije
heden over te nemen:een ge-

boven den melkwinkel.

—

f 10, */4 f2O, V2f4O, Vi fBO.
Vsen lijst
inschrijven 20 ets. extra.
50

deeltelijke INVENTARIS
voor Barbiersaffaire, waaronder een zeer net afgewerkte marmeren Waschtafel. Te bezichtigen Strooveer 5, Henri Schippers,
Coiffeur.

ets,

PAUL STEIMBERG & Co.,

ZOON, kooplieden en beee- Achterkamer metKost ttgen
'
digde taxateurs.
f 5,50 p. w. Adres: Oosteinde

Pianino te Koop!

■ 43,

.

Aangeboden,

Winkelhuis,

47v -Jarige

hartelijken dank

Dr. Post
en aan hen die bij de poging
tot redding van ons kind bc*
hulpzaam zijn geweest.Rotterdam, 13 Augustus 1896.

Wandelstok,

swart hout met kettingbandje, Zondagmorgen bij
FREERICKS laten liggen.
De vinder wordt verzocht
"dres op te geven onder No.
889, bur. v. d. blad.

Te Huur,

Te Huur,

_^^

met November of eerder, in
het Westelijk gedeelte der
stad, een ruim, modern BOVENHUIS, huurprijs 500
gulden per jaar. Fr. br., No.
958, bur. v. d. blad.

Terstond te Huur:

een VOORKAMER, 2 Bedsteden, netjes in orde, 11,30
per week; een Voorkamer, 2
Bedsteden, netjes in orde,
f 1,15 per week, Warmoeziersstraat 28*. Te zien van
een Fantaisie Granaten 2 tot 4 uren, huisbaas aan
ARMBAND, gaande Zwart- 't Pand.
janstraat via Jacob Catsstraat naar Woelwijkstraat.
Terug te bezorgen, tegen bc* aan de Jakobusstraat 29, bij
looning, Bergweg 163, over denBinnenweg, een2e Etage
2,75 per week, voorkamer,
de Bergstraat.
dubbele alkoof, achterkamer
Verloren,
met uitzicht in tuinen aan
Maandagmiddag t.2—3 uur, den Mauritsweg, keukenkast
een Gouden DAMESHOR. en alle gemakken; Smalle
LOGE met Nikkelen Ket- Westerkade 13, een diep
takje, gaande van Zwart- smal Pakhuisje, geschikt tot
janstr., Jacob Catsstr., Zo- berging voor ladders 2,00 p.
merhofstr. m. overhaal maand. Adres N. VENIS,
Poortstr., Delftschestr. n. Diergaardesingel 27.
Station D.P. Tegen goede belooning terug te bezorgen
Zwartjanstraat No.66,boven, door jonggeh. lieden, z. k.,
een vrij BOVENHUIS, met
eenmaal bellen.
geheel vrijen Zolder, of een

Verloren:

Te Huur

Huwelijk!
Uitstekend geschikt voo,lieden die wenschen te huwen. OVER TE NEMEN:een
prachtige, donker geworden
losse Linnenkast voor spotprijs 3600, een dito keurige
Kruisvoettafel met gebeeldhouwde voet voor slechts
1800, ook een Penanttafel en
6 Kussenstoelen met rood
zijden trijp eveneens zeer
voordeehg.Te zien, dagelijks,
Kruisstraat No. 4, tweemaal
bellen, rechterkant.

75 Riiwiel 75.

Kachels,

Brandkasten. Te koop: een
partij gebruikte in het vuur
verlakte Kachels, allen zoo
goed als nieuw, alsmede 2
gebruikte Brandkasten, wegens plaatsgebrek voor spotprijs. Adre3 A. C. GILIJAMSE, Lange Baanstraat 69.
Zeer geschikt voor Jonge ■
lui die wenschen te trouwen
Door omstandigheden wordt
TE KOOP aangeboden: een
groot tweepersoons

30 Spoed.

Veeren Bed

met toebehooren en twee
groote Matrassen, alles geheel nieuw (veeren te zien)
voor den spotprijs van 25
gulden. Spoed wordt aanbevolen. Adres Goudschesingel
69, boven het Café.
TER OVERNAME aangeboden : een
bijverkoop van Boter,
enz., huur van
het gerieflijke huis f 3,60 per
week.overnemingssom 1125.
Br. fr.,N0.954, bur. v.d.blad.
met

Meubelen.
Mahonie Linnenkasten

TïHuur

Boyenwoning,

Vóór- en Achterkamer, Jvan
vele gemakken voorzien,voor
een net, stilgezin. Tezien en
Terug te bekomen Binnen- te bevragen Pleretstraat 83,
rotte 172, Wed. SLIJPER. benedenhuis.

Horloge.

Te Koop aangeboden een

Te Huur,

Bloemstraat, einde KruiskaAc: vrqe Beneden- en Boyen-

huisjes, 2,80 en f 2,60 per
vseek. Te bevragen bij G.
KEFFERS, Botersloot 12.a1h.

Te Huur,

Noordsingel 98,nabij Zomerhofstraat, een net BENEDENHUIS, bev. 3 Kamers,
Alkoat, Keuken, Kelder, Warande en Tuintje, voorzien
«an gas- en waterleiding, a

#*J6O 'Mam. Adres Boveah.

enkel Pand,

Spoed.

Restanten Sigaren

f65. Riiwiel f 65.

jlNo.

41, J. SERVAAS.

"-

Antieke Kast,

die uit elkaar kan geheel van
eikenhout met notenhoutopgelegd, hoog 200 cm., breed
195 cm., diep 55cm., zeer geschikt voor kantoor, magazijn ot voor een vereeniging
tot berging van bibliotheek.
Br. fr., No. 918,bur,v.d.blad.

Ter overname: een Kruideniers- en Snoepzaak, Boter,
Kaas, enz. Het ruime huis
met groote, open plaats, nevens een school, daar eenige
Snoeptafel, is geschikt voor
Wasch- en Mangelzaak. De
nette Inventaris en Goederen
vertegenwoordigen ruim de
waarde der koopsom, doe AANGEBODEN: Grossierdevoordeel. Fr. br., CORNs. nj, Slijterij, annex Bottelarij,
HOLLAAR, Boekhandel, voor billijken prijs. Br. Fr,,
Rotterdaur
No. 1025, bur. v.d, blad.

Ter Overname

*

i

Dag-Dienstbode,

Dienstbode,

D.

j

. Winkeldochter,

flinke Dienstbode,

Dagmeisje,

Dag-Dienstbode.
Dag-Dienstbode

Brandschade.

I

""ÊêcStzaken.

Meisje

Een net Meisje,

Meisje

Ongemeub. Kamer

Dienstbode,

Dienstmeisje,

I. Jacobson,

Heer,

Kost eninwoning
met gebruik van nette vrije
Voorkamer,billijke conditiën
naar overeenkomst.Aert van
Nesstraat No. 7, eerste Verdieping, MORSBACH.
Er kunnen nette

Meisje,

Kostgangers

GEPLAATST worden, tegen
5,00 gulden per week, alles
er onder begrepen. Adres:
Rubenstraat No, 4%

Dienstbode,

Op Afbetaling.

-

flinke Bok

rensteiger 32, Rotterdam,

Kamer,

'

Toonbank

ie Huur gevraagd Te Huur gevraagd,

een CAFE-BILLARD of
PROEFLOKAAL, gelegen
op goede stand aan haven of
spoor. Br. fr.,met opgaaf van
groote en waar gelegen No,
1071, bur. van dit blad.

W.

Peerlessßljwielen,

|goed onderhoudenRIJWIEL

Werkvrouw,

Dagmeisje,

Spoed, f 100. Spoed Kost, Inwoning,

Rijwiel

met luchtbanden voor den
prijs van 65.Dagelijks te zien
iGaffelstraat No. 48 VAN
BUUREN.
TE KOOP: een nieuw gedoor jonggehuwden, in 't bouwd
Noordel. gedeelte der stad,
tegen 1 Sept.a.s., eenleot
2eETAGE (liefst vrij Boyen- een verdieping, huurophuisje), bevattende Voor. en brengst per week f 6,50,
Achterkamer,Alcove enKeu- koopsom f3900 vrij op naam
ken, huurprijs pi. m. 115|p. Br.fr., No. lOOl.bur.v.d.blad.
m. Fr. br., No. 923, bur. v. d. TE KOÜPaangeboden:een
blad.
met nieuweDogkar en Tuig
voor billijken prijs. Adres
BRUIN ZEEL,Schietbaan20 Kistjes van 50 16,80, ,C.
straat No. 49.
20 Kistjes van 50 18,50,
20 Kistjes van 50 19,50, !
10 Kistjes van 100 1 7,—,
Wegens plaatsgebrek TE
10 Kistjes van 100 f 8,50, KOOP:
i
een eerste klasse
10 Kistjes van 100 f 10,— :zeer solide Engelsch Rijwiel,
Spotkoop.mooi verpakt mon- :zeer weinig gebruikt, heeft
sterkistjes
verkrijgbaar. 1gekost 165,met luchtbanden.
VAN DER HEIJDEN, Boe- Adres:
'
Van der Werffstraat

Vlaggen.

Slaapkamertje

Te Koop

Gevonden:

F. M.

!

EH. Schippers.

"Ter overname.

Wasschen

'

!

Persoon,

31,00—36,00, dito prachtig
gebeeldhouwd 47,50, dito
Boogkast 55,00, Stoelen, Taenz., keurigeßlo: mtafels
gevraagd, fels
1,25—1,75—2,75, eikenBoekentafel 4,75, grooteßoekenkast 18,50, gebogen Kabinet
27,50. Repareer«n,stoffeeren
geriefelijk Benedenhuis,huur politoeren, schilderen van
VM LOT Staatsloterij, uitge- circa 14 gld. per maand niet alle meubelen. Ledikanten
loot met f 3,471/2- Rechtheb- te bovengaande. Fr. br., No. in alle modellen en kleuren.
bende kan het bedrag beko- 957, bur. v. d. blad.
Solide behandeling, uiterste
men ten Kantore van den Voor f 2per week TE HUUR: prijzen. Gebrs. BOS, leLomCollecteur L. WOLFSBER- een zeer mooie
bardstraat 36.
GEN, Rotterdam-

Maandagmiddag GEVONDEN: een

Mej.

Te Koop:

26,00

_

Dagmeisje,

Linnenkast 38,00,

Kaas, Eieren

Dienstbode.

Een Burgermeisie,

Kostgangers

Brooddepot

DirectTgevraaed:

"EenWeduwe,

lemand

Thotograne.

B. Eickermann,

KRUISSTRAAT 53, RotterAdres: Zwartjanstraat 33,
dam, voor het grondig,prak- een JUFFROUW ot MEISJE, jboven.
ter
bediening
in
Burgerj
te
beeen
gemakkelijk
tisch en
grijpen onderricht in het Café en tot behulp in de I
maatnemen en knippen van kleine huishouding, liefst; | nog eenige dagtn oisponibel
Costuums, Dames en Hee- niet beneden23jaar. Degenen hebbende, zag die gaarne
renondergoed, Kinderjurkjes I die als Kellnerin ot Buffet- aangevuld, goed kunnende
en Jongenspakjes en wij be- ! i juffrouw in betrekking zijn verstellen en met het modevelen daarom genoemden j: geweest, genieten de voor- i vak op de hoogte. Br. tr., No.
Heer, als leeraar in dit vak I keur. Adres Ir. br., of in per- 921, Bur. v.d.'Blad.
ten zeerste aan. E, Berentse, soon, Katendrechtschedijk 1, i Een nette Rurgerviouw
J. C. Valkenburgb, A.Val- Calé.
! VRAAGT beteeia een paar
kenburgh, E. Van der AA,
Er wordt terstond Gb.-;
natte
H. M. Van Diojen, J. Dinge- VRAAGD: een fatsoenlijk
:of zag zich gaarne beiast
mans, F. Metz, H. Peters, E.
met het schoonhouden van
Van Zuilekom, W. Kaakebeen, C. Knippen, C. De 15 a 16 jaar oud, van half kantoren, op een nette beGraauw.
acht tot vier uur, vlug en ■ handeling kan gerekend
zindelijk kunnende werken, werden. Adres Frederik»en gediend hebbende. Hout- ' straat 06A.
belast met 2 kinderen, die in i tuin No. 11.
groute zorg leeft, wenschte
GEVRAAGD: een
wel bij goedeburgers, van
19 jaar, P. G., bekend met de
haarJongste kindONTLAST
nuttige handwerken en niet
te zijn,van het mannelijk ge- goed kunnende werken. kinderen kunnende omgaan,
slacht, ouderdom 14 maan- Adres: Goudscheweg No. 30, : van goede getuigen voorzien,
den. Br. fr., No. 900, bur. v. Vleesc.hhouwenj.
i zag zich gaarne als zoodanig
d. Blad.
Wordt gevraagd: een flinke ! GEPLAATST. Fr. br.. No.
986, bureau van dit biad.
Door omstandigheden was alsmede een flink HALFDadelijk GEVRAAGD, in
het mij onmogelijk om op de WAS-SPEKSLAGERS- | een klein gezin, een netta
plaats te zijn van ontmoeting JONGEN, beiden van goede
verzoek U vriendelijk om getuigen voorzien. Adres:
| P. G., niet onver de 20 jaar,
hedenavond Dinsdag 9 uur, Hang No. 46.
voor den Sigarenwinkel te "Terstond gevraagd: die goedkan koken, strijken
en helder in haar werk en
ontmoeten.
een heldere
van mondelinge getuigen
voorzien, Delitoctiestraat 78,
Wie voor den a. s. verjaar* netjes en vlug kunnende ' Bovenhuis.
dag van H. M. deKoningin» werken.een burgerpot koken Terstond GEVRAAGD: een
nog eenVlag aanschaffen wil en met de wasch bekend. fatsoenlijk
vindt daarvoor het beste eu Adres in persoon, Boompjes
goedkoopste adres bij VV. H. 36, beneden.
VAN MELS, Feijenuorddijk "GEVRAAGD, terstond: een van goede getuigen voorzien.
68, alhier.
I Adr. Nieuwe Binnenweg432.
L, voor MEID-ALLEEN, P. G., Een nette BURGER.
M.
Maschine heuteangekommen voorzien van getuigen. Loon
Wieder in Werkung. Noch 18 per maand, een week- in een Brood- en Banketzaak
immer die alte Geschichte. avondje, des Zondagsvoor- werkzaam geweest, thans
Traurig. In Abwartung, middags een kerkbeurt en zonder betrekking, zag zich
na zes uur vrij. Adres: J. P. gaarne zoo spoedig mogelijk
AMELUCK.
KLEIJKAMP, Haagscheveer geplaatst, onverschillig wat
voor zaak. Adres: Alkemade38. Banketbakker.
Het Rotterdamsche afbetaTerstona GEVRAAGD: een straat No. 10, boven.
hngsmagazijn VERKOOPT
GEVRAAGD, in een gezin
op Wekehjksche albetaling,
zonder kindei en: een net
bij
W.J. LEEZER, Goudsche*
Heerencostuums, Japonstoffen, Manufacturen, Bedden, weg No. 69.
die ook wat strijken kan.
Spiegels, Meubelen, Vloer- "GËTRAAGD: een
Adres: Oppert 147, beneden.
kleeden, Horlogiën, Goud,
Een lattoinlijk BintenZilver, Juweelen, Klokken,
Pendules of wat men verder Adres: Crooswijkschekade27 meisje, 18 jaar oud, I.G.,
zag ziel) gaarne geplaatst tewil koopen. Adres, Botergen November, als
sloot 77, boven »de Ronde terstond GEVRAAGD,
niet
Tafel". Stiptstegeheimhou. te jong en goed kunnende
Dienstbode,
ding wordt verzekerd.
werken. Adres aan de winkel in een mt gezin. Adres:
Agenten van Verzekering- Zwartjanstraat
MAATJE SNEEP, Maltha,
104.
Maatschappijen tegen
Zoo spoedig mogelijk GE- Gemeente Strijen,
I In een net Cate kan een
VRAAGD: een bekwame
i fatsoenlijk
gelieven hun TARIEVEN in
Strijkster,
te zenden onder No. 1039,
voor 4 of 5 dagen in de week. Geplaatst
bur. v. d. blad.
worden, zoo
Fr. br., letter S, kiosk Col- i
spoedig mogelijk, Feijeehos-Eiland.
I
Kantoor vin Practizijn DE
noordstraat 30.
HAAN, Haagscheveer 16,
voor het opmaken van On- 19 jaar, P.G. zag zich gaarne
Een fatsoenlijk
derhandsche akten van Ver- GEi
in een haar
koop, Verhuur, Vennoot- passende betrekking, gced
Inventarissen, kunnende werken en koken. zag zich gaarne GEschappen,
Boedelscheidingen, Merao- Adres: v.GELDER,2de Lom- PLAATST voor dag. en
nacht, oud 17 jaar, voor
riën voor het successierecht, bardstraat 59.
enz.,voor het invorderen van Er biedt zich aan, niet No- MEID-ALLEEN .AdresNoorgelden, verdedigen voorKa- vember: een nette, tatsoenl. derttraat No. 14, A. HOOS.
Er biedt zich aan, om terntongerechten, aanbieden van
stond in dienst te treden;
akkoorden, Erfenis en Huwelijkszaken. Advies in Bur- van buiten, P. U., van goede een fatsoenlijk
liefst in
gerlijke-, Handels- en Straf- getuigen voorzien,geen
caté,
een gesloten buis,
zaken.
Adres: H. DE JONGE, Mole- 19 jaar oud, P. G. Adree
naarslaan 23, bij Rotterdam. HAGENS, Vredenoordkade
Meent 10, koopt gedragen
Op de Macninale Schoen- 17. viermaal bellen.
Kleederen, Meubelen, Bed- fabriek van D. WINKELGevraagd, een aankomend
den, Huisinboedels Vloer- MAN, kunnen een
kleeden, Antiek, Porselein,
R. K., die goed met kinderen
Kabinetten, Bureaux, Magazijn, Winkel, en Koffiehuis- om het stikken te leeren en kan omgaan. Adres: J. W.
opruimingen, Winkelinven- een JONGEN geplaatst wor- HUIJSDENS, Schiedamsche- '
tarissen en wijders alle soor- den, beneden de 16 jaar. dijk No. 186.
ten van Goederen afkomstig Goudscherijweg '183.
, GEVRAAGD: een net,
van magazijnen of winkels Terstond GEVRAAGD: een fatsoenlijk
die ophouden te bestaan.
Ontbiedt dus zoo hier ais
beneden de 18 jaar en niet beneden Je 16 jaar, goed
elders den Koopman en
Taxateur L JACOBSON, van goede getuigen voorzien. kum.ende werken. Langt
Adres: Weste Wagenstr.loo Warande No, 50,
Meent 10.

Dienstmeisje,

Voorkamer,

vragen Te Koop! 1

Sj Dag-Dienstbode,

j

Kost eninwoning,

Leden!

Dankbetuiging,

'

Aardappelen

TE HUUR: een net
Hedenhopen onze geliefde
Ouders I. H. I.KORDING en
H.ROODE hun
metruime woning, Nieuwen
Binnenweg No. 453, huur3
Echtvereeniging te herden- prijs 17 per week, [zeer geken. Hunne dankbare kinde- schikt voor Apotheek, suikerwinkel of depot Slijterij.
ren, aanbehuwd en kleinkin- Te
bevragen bij B. I. BOS,
deren, Willemstraat No, 35,
Binnenweg 501.
Nieuwe
Rotterdam.
"Hiermede betuigen wij onze
'sGravendijkwal, een Bovenhuis, in de nabijheid der Invoor de vele en hartelijken dustrieschool, naar
de
bewijzen van deelneming, eischen des tijds "ngericht,
ondervonden bij het smarte- bevattende 3 Kamers en
lijk verlies van ons eenigst Suite, Zijkamer, Keuken, 2
geliefd zoontje EMIL, [in de Bovenkamers, tJodenkamerouderdom van 6 jaar. V. tje en verdere gemakken,
Schmidt, C. Schmidt—Loo- huurprijs
gulden per
èen, Chr. Loosen, B. Loosen- jaar. Adres425
wed. J.LEIJENT. d. Staaij. Zoomede onzen DECKER, Witte de Withhartelijken dank aan
straat 54.

Dienstbode,

I Een netteNaaister

benedenhuis.

Moderne zwarte Salonpianino, desverlangd met ga- in een net klein gezin: een
rantie, gebruikt,doch in goe- . vrij SLAAPKAMERTJE aan
den staat, met Tahouret en de straat,tegen billijken prijs
gebeeldhouwde muziekkast, Adres, Goudscheweg No. 2.
en GROENTENZAAK, te- 1175.VerderMuzieketageres, TERSTOND GEVRAAGD^
en Pianinota- door een net Jongmensch,
vens handel in Brandstoffen Muziekkasten
bouretten.
Rotterdamsch
\
en Borstelwerk, wordt weNieuwehaven ' z. b. b. h. h.:
gens aanhoudende onge- Verkoophuis,
KNAP
steldheid ter overname aan- 29, trarazijde,MOZES
ZOON,
;en
kooplieden
en met gebruik van vrije Slaapgeboden, voor f 250, volkrijke beeedigde
kamer. Offerten met prijsoptaxateurs.
verspoed
wordt
buurt en
lste Rotterdamsch Ver- gaaf (buiten bewassching),
eischt. Te bevragen Oosteinkoophuis MOZES KNAP & No. 932, Bur. v.d. Blad.
de49, Benedenhuis.
Zoon, kooplieden en beeedig- ""AANGEBODEN : een net
de taxateurs, Nieuwehaven gemeubileerde
Ter overname gevraagd: 29 tramzijde,
een afdeeling LEDEN van
1mooi uitzicht mvt Kost en
een Levensverzekering, ZieBewassching, tegen billijken
goed
of
gedeelten
heele
van
ken en Begrafenisfonds. Fr.
br., No. 1037, bur. v. d. blad. onderhouden deftig burger- prijs. Adres: Strooveer 8,
inboedels, alsmede Gouden : 2 x bellen.
Zilveren en Diamanten voorDoor omstandigheden te werpen, Antiquiteiten, als
koop: een eerste klasse En- oud Porcelein, Waaiers etc. wenscht voor 14 dagen
middags een DINER thuis
gelschRIJWIEL met Lucht- Laten zich aan buis ontbie- 'a
te hebben. Fr. br.,
banden, zoo goed als nieuw, den, zoowel binnen als bui- bezorgd
met
van prijs,No.9o9,
opgaaf
Zwartjancompleet. Adres
ten deze stad. Taxatien zeer bur. v. d. blad.
straat 119, boven, eenmaal billijk.
bellen.
Men VRAAGT voor dadelijk: een
Te koop aangeboden:een
Voor 30 Gld.een goed onder- ; flinke partij SCHEEPShouden RIJWIEL zonder ; IJZERWERK, in de Huis en a 1,25 per week, omtrek
luchtbanden, met lantaarn, j Scheepssmederij aan deRot- Goudscheweg ofJonkerfransbel en zonder gebreken. ! te, den Zwaanshals. Gele- i' straat, Br. tr., No. 888, Bur.
Spoed vereischt. Adres: genin
heid om ijzeren en hou- v.d. Blad.
Dienstverrichting,
Lange ten Vaartuigen
te herstellen
gezin, zonder
Warande, bij de Hugo de
te kijken Sleephelling , In een klein
lenna
kinderen,
kunnen
1 a2
Grootstraat.
J! aanwezig. Eerste dubbele
teRotterdam,
helling
van
Wegens omstandigheden ! !
( GEPLAATST worden.Br.fr.,
voor spotprijs OVER TE NE- ! genover het Kerkhof,
MEN : eenige nette onderNo. 887, Bur. v. d. Blad.
houden Meubelen, massieve
Voor billijken prijs ter overmahonie losse
name aangeboden: een uit- ' Tegen 1 Sept. vraagt een
stekend werkend, zeer licht- ; Heer, in het Westelijk deel
dito Kruisvoettafel 18,00, ! 1 scherp OBJECTIEF, 18x24 , der stad: een KAMER met
prachtige Kroonkast, Kus- cM.,met roteerend diaphrag- Kost en Inwoning, liefst in
senstoelen met rood zijden ma's, benevens retoucheer- een klein gezin, v. d. P, G.
trijp, Salontafel 9,50, prach- spiegel.cuvetten, drukramen Br. fr., No. 965, Bur. v.d.
tige marmerenPendulel6,so enz. Fr. br., No. 886, bur. v. Blad.
groote zware Kroonspiegel : d. blad.
In een net gezin kan dade11,50, Gemakstoel 4,75,
lijk GEPLAATST worden:
prachtige Schilderijen 2,75
een tatsoenlijk
't paar. Adres Plantageweg ! I twee solied gebouwde PAN37 bij NieuwePlantage, boy. jI DEN, vrije Boven- en Benedenwoningen met Tuin, di- voor Kost, Inwoning en huivan den eigenaar.JNoor- selijk verkeer a f sper week,
Door bijzondere omstandig- rect
delijk. gedeelte. Fr. br., No. '■ alles er onder begrepen, of
heden aangeboden: een 898, bur. v. d blad.
twee Broers of Vrienden a
CAFE-BILLARD, gelegen
4,50. Adres: Coolvest 67,
f
op het drukste punt van de
tegenover de Aert van Nesscheepvaart, voor de geringe aangeboden: een gebruikte i straat, riant uitzicht.
som 900, huur van hetruime SAFETY, Cushionbanden,
Aangeboden a f3O per
huis 10, omzet 60 liter jene- goed onderhouden. Te zien maand, in het Westelijk gever en 450 liter bier. Koste- 's morgens voor 9 uur, Ho- deelte der stad, bij Burgerloos te bevragen bij DIERKS veniersstraatl 00,werkplaats lieden, z. k.:
Groote Kerkplein hoek Oppert 171. Steeds aan huis te
ontbieden.
Voor f 100 ter overname : enz., met gebruik van vrije
een NETTE ZAAK in Tabak Kamer, voor een Heer of DaenSigaren,mooie winkel,dito me. Br. fr., letter W,
VAN WEEZENBEEKJIoog- inventaris, groote woning en Boekhandelaar D. J. b/d.
P.
straat 267, magazijn Lam- kleine huishuur. Fr. br., No. STORM LOTZ, Oppert 153.
steeg, heeft weder ontvan- 917, bureau van dit blad.
Een Weduwnaar zonder
gen: Peerlessdamessafetie's
vraagt bij nette
kinderen
TE KOOPaangeboden:een
225, Triumph Peerless Heelieden:
een
rensafetic's 180, fijnste en
lichtste Amerikaansche Rij- met 2 laden, een koperen
wielen. Fijne sorteering Weegschaal met Gewichten, ; in den omtrek vanKruiskade
Masons zadels 3,00 tot 5,00, een grooteLamp, alles te za- of Zomerhofstraat.Fr.br.lett.
hoorns 1,30, luxe handvaten men voor f 10. Adres Burge- ' M, boekwinkel W.DE HAAS
1,00 paar, kogels 0,40 dozijn, meesterde Roosstraat 51. Hofdijk 32.
lantaarns met lens l,so,twee TE KOOP, wegens
Aangeboden, terstond of
plaatsgebruikte Cushionsafetie's
later, bij nette Jonge lieden,
eene
zeldzame
gebrek,
140, ruisframe en compleet,
voor net Persoon, Dame of

door den Staat geconcessionneerde Hoofdcollecteurs,
SCHWERIN i/M., Deutschland.

Huishoudster.

Een latsoenlijke Burgeren NUiMMERVERWISSE- goed kunnende werken, en dochter, P. G., 40 jaren oud,
LAARS gevraagd tegen de van goede getuigen voorzien, | bekend met aile huiselijke
hoogste prijzen en kostgeld, Zondagen vrij. Eendrachts- ! ! bezigheden, zag zich gaarne
I geplaatst als HUISHOUD.
ook sluit men contractenvoor straat No. 57.
|! STER, het liefst bij een wedienstplichtige.gewaarborgd :voor opvolgende broeders bij j| Terstond GEVRAAGD: een duwnaar, met of zonder kinI deren, goede behandeling
de oudste Maatschappij, nette, fatsoenlijke
boven hoog salaris. Fr. br.,
welke 34 kantoren heeft. 1
No. 912, bur. v.d. blad.
Nog Plaatsvervangers ge- ! voor Vrijdags
of Zaterdags
vraagd voor dadelijk in dienst en 's Maandags
voor de
te gaan, solide behandeling. wasch. Volmarijnstraat
78,' eene eenvoudige, degelijke
Adres: A. JANSSENS.Raam- b'-j en Nieuwen
DAG-DIENSTBODE, netjes
Binnenweg.
straat 35, Rotterdam.
| Terstond
en flink kunnende werken.
GEVRAAGD:
een
ervaren.VluziekonderEen
Zich aan te melden, heden
wijzer, nog eenige uren disDinsdag
van 6—B 's Gravenponibel hebbende, wenschte lietst van buiten, goed kun- dijkwal 253 (Nieuweßinnendie gaarne te besteden, tot nende werken en wasschen, weg).
het geven van GRONDIG
! en van goede getuigen voorGEVRAAGD: een nette
zien. Adres: Scheepmakershaven
35,
Calé.
il ü5 cent per les. Hr. tr., No. Voor terstond
GEVRAAGD: bekend met ac Kruideniei sI|
766, bur. v. d. Blad.
zaak. Onnoodig zich aan te
| eene flinke, R. C.
melden zonder uitstekende
getuigen. Adres: Binnenweg
Ondergeteekenden betuigell l van
goude getuigen voorzien. N0.33A.
gaarne hunne dank aan den , Adres:
HERSCHEIT. Witte! GEVRAAGD, voor Uadeiijki
Heer
de Withstra at 87.
een flinke

Verschillende

B^-A-IV 90, ROTTERDAM.

Meisje,

net Dagmeisje.

Café-Vergunning

~Broodbakkerij.

Hooi, Stroo en Haver.
J. A. BLIEK,

11154 36

Te bevragen W. MORITZ, ling. Groote sorteering Gou- MEISJE, voor halve dagen,
B. Hoffmanplein 51.
; den en Zilveren Heeren- en ' in een stil gezin, 14 a 16 jaar,
Dameshorlogien, Klokken, |Te adresseeren na 6 var,
Pendules, Wekkers, Regula- j Aert van Nesstraat 7, beneKettingen, Ringen, ! denhuis.
tenrs,
Da directie van de Neder" ii Knopjes, gemaakte HeerenEen nette Jonge Dochter
landscheNijverheid der blin" en Kindercosturne?; Dames- VRAAGT beleefd een
paar
l
den,bericht den geachten in" mantels, Vitrages, JaponstofRotterdam,
gezetenen van
, fen, Vloerkleeden, Zeil, Spiedat de prijzen in de TOMBO- gels, Tafels en alle sooiten [ voor de drie laatste dagea
LA van Voorwerpen door Manufacturen. Let vooral op der week, ook genegen aaa
Blinden en bijna blinden KATAN, Goudschestraat 98, huis te komen Wasschen.
vei vaardigd, ter afhaling ge- vanaf de Jonkerfransstraat, i Br. tr.. No. 975, Bur.v.d.Blad
reed liggen in hun Magazijn aan den linkerkant.
In het vak van Heelen
1 Modeartikelen wordt GESt. Ma>'iastraat 67, alhier,
vanaf No. 1000 tot 4100.
VRAAGD: een net
Voor dadelijk wordt geMeisje,
vraagd: een eerlijk, zindelijk
ter
JongeMan,
opleiding.
Een flinke,
Wedr*
Br. fr.,N0.977,
Bnr, v.d. Blad.
34 jaar oud, eigen Zaak(café)
hebbende, zoekt JongeDoch- goed kunnende werken, voor DIREGTGEVR.YAGD:een
ter of Weduwe, om na ken- j WERKMEID, liefst van buinismaking een HUWELIJK ten. Fr. br., of in persoon,
aan te gaan, eenigkapitaal mits van goede getuigen ; niet beneden 17 jaar, R. Ci
gewenscht. Geheimhouding voorzien, No. 263, Hoogstraat zonder goede getuigen on"
i noodig zich aan te bieden.
verzocht en verzekerd. Fr. benedenhuis, Rotterdam.
Oppert 90,1 x bellen.
GEVRAAGD:
eene
No,
br.,
1043, bur. v. d. blad.}

Baden

I JOPHA." I

Aanbevelend,

Voor f3OO .
Te koop aangeboden:een over te nemen van den eige-

MONTOIRS,accuraat gaan- Zaakje met Vergunning, wat naar van het huis, een lang
de, nieuwste en solide con- al 17 jaar een goed bestaan bestaande BOTER, BROOD
structie.zijndeNikkelenHee- heeft opgeleverd. Te bevra- en KAASWINKEL, in het
ren Remontoirs gegraveerde gen bij de wed. VAN DER noordehjk gedeelte der stad
kasten 12 en f 3, Zilveren STAM, uitdragerij, Schie- Rotterdam, Br. Ir., No, 928,
Bureau van dit Blad.
Heeren f5, Zilveren Dames damschedijk 226.
f 6, Gouden Heeren 115,Go"Terstond AANGEBODEN
uden Dames f 8, 1 10, 1 15, Zildoor omstandigheden en
veren Heeren Cylinderst3. met KACHELS te koop.Ver- ziekte : een zeer net
Om den verkoop te bespoe- schillendeßaden met en zonCafé-Billard,
digen cadeau voor'reclame derKachel vanB—lo—l2 en
een prachtigen HeerenolD- f 18 per stuk, Bad en Kachel Tapperij en Slijterij met zeer
inventaris, gelegen op
amesketting, 2 Manchetknoo- compleet f 35, Stortbad f 15. netten
een zeer netten stand, billijpen, een Dasspeld en Ring Rotterdamsch Verkoophuis ken
prijs 350 gulden. Br. fr.,
met steen, 2 prachtige Over- Nieuwehaven 29, tramzijde,
hemdenknoopjes, een Zak-en MOZES KNAP & Zoon,koop- No. 910, bur. v. d. blad. TusToiletspiegel enHorioge-Etui lieden en beëedigdetaxateurs schenpersonen komen niet
Eikenhout
Eetkamer- in aanmerking.
Alsmede eenige grooteßeguWegens verandering van
iateurklokken (slagwerk) f6. Ameublement
zaak tot OVERNAME aanTe bekomen
Bosman, Rijk gebeeldhouwd Buffet geboden : een
23 Aert van Nesstraat, Rot- met opzet en gekleurde glaterdam, naast de tuinbouw- zen, ditoEettafel met 3 bla- en billard. Fr. br., No. 930
inrichting. (Men oveituige j den, zes gebeeldhouwde bureau van dit blad.
zich van de deugdelijkheid). j eiken Stoelen met koperen
Worden verkocht zoolang de handsvaten en bekleede rugvoorraad strekt.
gen voor den spotprijs van Door spoedig veranderen
f 160te zamen.Rotterdamsch van positie, wordt voor een
Nieuwehaven spotprijs ter overname aanVergunning. Loopzaak aan Verkoophuis,
tramzijde,
29
MOZES
KNAP > geboden : een BAKKERIJ,
Boompjes, omzet per week I &
kooplieden
en be- hetwelk een burgerbestaan
Zoon,
120 liter Jenever alleen, 8 a ëedigde
alles in zeer netten
taxateurs.
I
| oplevert,
900 liter Bier en ander Ge* I
staat. Br. fr., N0.992, bureau
distilleerd, 100 gulden Vervan dit blad.
gunning, over te nemen,prijs | Meubelen te koop van deftig
TER OVERNAME aangegering. Te bevragen heer ! goed onderhouden burger- boden: een
COLARD, Haagscheveer 14, inboedels,als Linnen-,Hang-, '.
Bovenhuis,die diverse affaire Boeken- enConimodekasten, i,
in handen heeft, zie adver- Bonheurs, Buffets en Zilver-j van f 40 voor f "20 met toebetentie vorig blad, geeft en kasten, Stoelen met en zon- j hooren compleet, groote der
neemt zaken over, te ont- der Canapés, Tafels, Spie- ; platen 6x9 cm, en 9X'l2cm.
bieden.
__^! ! gels, Schilderijen. Pendules, Br.fr., N0.1027, Bur.v.d.blad.
VerkoopGoedkoope
Veeren bed. | jetc Rotterdamsch
Nieuwehaven 29,traWegens verhuizing uit de j huis,
Wagens
MOZES KNAP en
hand te koop: een prachtig ; zijde,
ZOON, kooplieden enbeëe- en WAGENTJES zijn voorgroot 2 persoons VEEREN j digde
radig aan onderstaand adres
i
taxateurs.
BED, pronkstuk,geheel com* !
Heden een geheel nieuwe depleet, prima tijken, de kus-1
gelijkellandwagen,biizonder
sens met rood satijn en twee ' Ite koop, gebruikte doch in voor een Kaaspakhuis, Bierprachtige Matrassen, voor i goeden staat zijnde Tapijten, wagens en Negotiewagens.
f 26, desverkiezende met iin verschillende qualiteit, Adres: A. GILIJAMSE, Burtwee fraaie Dekens, alles ge- maat en prijs, Ledikanten, ( gemeester de Rcosstraat 62.
heel nieuw.Adres Goudsche- Bedden, Mangel, koperen
weg No. 25, driemaal bellen, Traproeden, Waschtafels,

D. BLAZER, Boekhandel, Kruisstraat 58 en Molensteeg 9.
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Goudschestraatbèta.
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Een
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te
met
Zonder
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GEVRAAGD: een DIENST.
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Door
Douanen!!
Benaderd: 300 diverse RE-
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