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Stadsnieuws.
.Het programma

Jitvoering,
te *t

te geven

van de muzi ekin de Officieren-Socie-

in het Park, op Woensdag 25 Juni, des
a Vonds te 8 uur, luidt als volgt:
TheHoneymoon",March G. Rosey.
"*" Ouverture „Piqué dame" F. v. Suppe.
( a. Ratcliffs Traunj, Inter3
mezzo uit „Ratcliff". P. Mascagni.
*>
PA. Steek.
Elirtation"
b.
4- *-Pant. uit „Die Walküre"
E. Wagner.
(arr. A. Seidel)

\'
.

5 * Voorspel uit de 3de Acte
van „Die Meistersinger
E. Wagner.
Nürnberg"
von
Göde
Pant. uit „La muette
*,
Portici"(arr. P. Dunkler) E. Auber.
■ Invitation a la danse (arr.
P. Weingartner en A.
Seidel)
C.M.v. Weber.
8
" ..Niet van mij", Marsch. A. Seidel.
Eerste uitvoering.
.Naar wij vernemen zijn op de
tentoonstelling van schildejaarlijksche
in het gebouw der Academie «llhier
sehouden, 39 schilderijen verkocht voor een
«-Namenlijk bedrag van f 25.077.
De Hooge Raad verklaarde g i sr*en nie^ontvjinkelijk het revisie-verzoek
■ya-n A. H. H 8., werkman alhier, wegens
Waudstichting door de rechtbank alhier verOo*deeld to* 4 jaar gevangenisstraf.
deeltje De Wolf, oud 22 jaar,
"°uende Kerklaan 22, is gisteravond door
; de
f* 1* hond in de rechterhand gebeten
i°?d, daardoor ontstaan, is in het Zieken°üls uitgebrand.
°P een gisteravond gehou-ien
■Lergadering werd, na een rede van L. M.
op**e**mans, een vijlenkappersvereeniging
vergade
zich
staande
waarvoor
rent,
"■lering reeds een 40-tal leden opgaf.
D
n e telegrafische gemeenschap
Coro—Maracaibo is hersteld.
.*° e uitvoering, Zondagavond
<*°or de vereeniging „Weldadigheid gegeV en ten voordeele van een behoeftig gezin,
*>eeft opgebracht ’207, welk bedrag heden
ïer bestemder plaatse is afgedragen doorden
üeer I. Sanders, penningm.,Botersloot 60.
■Eenbewoner van de Zwar t J an "
Btraat werd vannacht in ean bierhuis aan
{*e Helmersstraat door een anderen bezoeker bloedend aan het hoofd verwond.
Sedert gisteravond wer duit
"-"e woning van zijn vader aan de Ketende 3-jarige Nicolaas Veer-Btraat 51 vermist
kereltje
werd omstreeks 7 uur
"Oian. Het
het laatst gezien aan de Slaakkade, maar
was daarna spoorloos verdwenen, zoodat
men, onder vermoeden, dat het een ongeluk overkomen was, aan de politie der
3e afdeeling, bureau Meermanstraat, zijn
opsporing verzocht. Het gekoesterde vermoeden werd vanmiddag bewaarheid, toen
het kind levenloos uit het water aan den
Hoogen Boezem werd opgevischt.
Ook de werklieden der firma
Boele en Pot te Bolnes hebben een adres
gezonden aan Burgemeester en Wethouders
Rotterdam, adhaesie betuigende met
£an adres
bet
der afdeeling Slikkerveer van
bet Alg. Ned. Werklieden* Verbond, om den
|?°uw van het vierde ijzeren drijvend droogte gunnen aan de laagste Nederiandsche inschrijfster, zijnde de firma Boele
eB Pot.

'"■£"*">

.

dok

2-jarige verversknecht H.
v^.«.e Valk,
wonende 2e Lombardstraat 70,
*>

"

gistermiddag omstreeks kwart voor
.^
*jven werkzaam op het dak
eener warande

an de achterzijde van pand 10 aan de
Abonneert

U

op

het

Woensdag 25 Juni 1902.

week 12y 3 Cent

in.*, ii. i

Rembrandtstraat, waartoe hij twee ladders
ladder
aan elkander had gebonden, toen de hoogte
uitschoot en hij van een aanzienlijke
gebroken ribben, een schedelbreuk
viel. Met
en een hersenschudding werd hij opgenomen
Brinken onder hehandeling gesteld van dr.
horst en een pleegzuster, die in de buurt
waren, waarna hij in zorgwekkenden toestand
per brancard naar het Ziekenhuis .werd
gebracht. Vannacht is v. d. Valk in die
inrichting aan de bekomen kwetsuren overleden.
Bij het examen voor vroedvrouwgisteren alhier gehouden, zijn geëxamineerd
2 candidaten. Geslaagd mej. J. E. Aarnoutse
en mej. M.L. Ariens, beiden van Amsterdam.

Verbruikersbond.

Van
Dorp en mej. M. G. Kramers, had gisteravond een vergadering plaats in een der zaaltjes van het Leeskabinet aan de Gelderschekade, om te bespreken of oprichting van
een afdeeling van den Veibiuikeisbond alhier gewenscht is, althans nu reeds.
Na een breedvoerige discussie werd deze
vraag in toestemmenden zin beantwoord
en een afdeeling gesticht, waarvan het huishoudelijk reglement zal ontworpen worden
door een voorloopig bestuur, bestaande uit
mej M. Kueb en de heeren B. O. Jansen,
M. 'v. Gelderen en Joh. De Bruin.
De Minister van Waterstaat
opzichter,
heeft benoemd tot buitengewoon
van 1 Juli tot 31 Augustus, bij de werken
van den Waterweg langs Kotterdam naar
Zee, de heeren E. P. Willemstein en C. O.

Öp uitnoodiging

van den heer C.

Beltman.
Werkzaam op het aan boei 25
liggend s.s. „Cilesia" heeft Steven Van

Maanen, bootwerker, oud 50 jaar, wonende
Hillelaan 31, een ijzerertsbak op de linkerhand gekregen. Hij is in het Ziekenhuis

verbonden.
Spelende nabij de school aan

de Weenastraat heeft de 11-jarige Johanna
wonende Roodezand 29, het deksel
van een riool op de rechterhand gekregen.
Het kind is in het Ziekenh nis verbonden.
Een 4 0-jarig jubileum.
Heden herdacht mejuffrouw J. Rotstege
den dag, waarop zij 40 jaren geleden als
huisnaaister jn dienst trad bij mevrouw W.
Lagerwaard—Van Vliet, Oostzeedijk 310.
Zeer hartelijke blijken van belangstelling
mocht de ijverige naaister bij deze familie
ondervinden. Mevrouvv bood haar een geschenk onder couvert aan en kinderen en
kleiiiKinderen huldigden de jiibiiaresse met
keurige bloemstukken, zoodat de gedenkdag
voor de oude getrouwe tot een onvergetelijken feestdag werd gemaakt.
Mej. A. C. Rahusenkomtalsno.
2 voor op het 3-tal voor onderwijzeres te
Koster,

Krimpen a/d. IJsel.
Gistermiddag is perbrancard

naar het Ziekenhuis gebracht de 50-jarige
graanwerker A. Rosmalen, wonende Oranjeboomstraat 63, die aan boord van het aan
paal 16 in de Rijnhaven liggend stoomschip
Grosswen" in het ruim gevallen was en
ernstig aan de rechterzijde was verwond.
Op de Kaasmarkt werd vanmorgen de 11 jarige H. J. W., wonende
Koepelstraat 9, door een der achterwielen
van een sïëëperswagen over den linkervoet
gereden. Hij werd naar het politiebureau
aan de Lange Torenstraat gebracht en na

aldaar voorloopig

brancard naar

te

zijn verbonden,

per

de ouderlijke woning.
4-jarige
De 2
bootwerker Pieter
v. d. Stelt, wonende Eendrachtsstraat 93,
kreeg gistermiddag aan boord van het aan
boei 4 liggend stoomschip „Kerry" een
ijzeren plaat op den linkervoet. Ernstig
aan dit lichaamsdeel gekwetst, werd hij
per brancard naar het Ziekenhuis gebracht.
Gisteravond werd op den Goudschenweg aangehouden de 20-jarige 8., verdacht van de ladelichting bij eenmanufacturier aan de Hugo de Grootstraat no. 16.
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men voor commies verificateur zijn_ o.a.
geslaagd de heeren M. Dansen, L. Lieffering en W. Paber, allen commies 3e kl.
alhier.

Gistermiddag halivijfwerdoP
den politiepost aan de Swaer de Croonwonende
straat verbonden de 5-jarige G*
Nieuwen Binnenweg 393 w ien-**"door een
onbekenden jongen een 'gat in bet hoofd
geslagen was.
Door P. E., wonen deTrouw steeg
7, P. De K., wonende Schrijnwerkerssteeg
9 en C. P., wonende Aert van Nesstraat 99,
werden gisteravond 7 uur drie jongens gered uit het water aan de Coolvest.
Donderdag 26 Juni z al*-icnvoor
de Rechtbank alhier te verantwoorden hebben C. H., verdacht van poging tot moord
op zijn vroeger meisje, den 23sten April
in den danssalon „Walhalla" aan cle "Zant*"

—

bloed. Om dan de longen
behoorlijk
te laten functioneeren, is
weer
het noodig eerst eens „uit te blazen".
Wij begrijpen hierdoor het gezegde van
paard.endre.ssi.-ur3 : „eem paard diaaft metzijn beenen on galoppeert met zijn. longen".
Nu zal iedj-r toestemmen, dafc het lcopen
in het burgerlijk leven nuttig kan .zijn, al
was het maar cm'den verslapen tijd in te
halen, als men met den trein mee. wil.Voor
eeni leger is het van het uiterste gewicht,
zich snel te kunnen verplaatsen. Napoleon
verbaasde er zijn tegenstanders door. De
Fi'a,'isch-Duitsc-he oorlog en die in ZuidAfrika. hebben het nut er van evenzeer aangetoond. Maar bovendien moet het leger
nog in staat zijn na den marsch met het
bajonet aanvallend of verdedigend op fee treden.
Voor alle menschen, al verslapen zij zich
nooit of al hebben zij absoluut geen militaire neigingen, is het gewenscht, ruime
goed ontwikkelde longen te hebben. Juist,
daar het loopen zooveel van de longen
vergt, is eon geleidelijke en verstandige oefening van groot gewicht om de ontwikkeling der longera to bevorderen.
Natuurlijk geschiedt dit niet zoo gemakkelijk meer als het geraamte geheel verbeend js en het lichaam zijn wasdom, gestaakt heeft, wat gewoonlijk met het 21e
jaar het geval is, maar vooral van 11 tot
20 jaar.
Gaandeweg regelt zich vanzelf dé ademhalingsfunctie in overeenstemming met den
groei van hart en longen en bereikt de looper een snelheid, die hij langen tijd zon,leibezwaar kan volhouden. Meteen krijgt hij
dom- volhardend pogen over zijn aderohalingsbewegingen een zekere heerschappij.
De beteekenis van het loopen deed Maul
zeggen: „Als alle oefeningen ontbraken,
dan" was hst loopen uit eeo gezondheidsoogpunt nog voldoende.
Alle deskundigen zijn het tegenwoordig
eens ove'- het groote belang van het loopen.
Ook in het leger wordt, het loopen vlijtig
marsch wordt teven-s als de
beoefend £,n de beschouwd.
zwaarste dienst
Het krachtig geoefende Duitsche legeris
ons echter ook in dit opzicjit de baas. De
oorlog van 1570—1871 is vooral door de gegunste van
hardheid van dit legerEentenvooibeeld
uit
Duitschland' geëindigd. het
korps (bak12e
marsch
van
de
vele is
kers) op 18 Augustus. Na een onafgebroken
uur beweikte dit korps de
marsch van 18Boucourt!
zegepraal van
Soldaat zijn",heeft men dan ook gezegd,
werk voor
is' geen kinderwerk en evenmin
opvoeding gemenschen wier lichamelijke
durende 20 jaar van hun leven aan het toeval wordt overgelaten."
loopen als
Reeds in de ouOneid gold het
oefeningen en
gymnastische
één der beste
uitstekende
in de legers der Grieken waren
het lootijd
werd
later
Ook
in
hardloopers.
nen vlijtig beoefend. Het sterkste voorbeeld
Engekchma.n George
K af tot op heden de
Lititlerwood, die in 1889 bij
please-wedloop m zes dagen 1004 K.M. aflegde Gedurende dien tijd matte hij in het
geheel 15 uur en 19 minuten
Bij het Duitsche Turnfeeit te Munchen in
1889 waren in de „Oude-Hee,-.en-afdor .in-V
ook kloeke loopers, o.a. Kibke 64 jaar oud,
die in 29 minuten 4-100 M. liep en Hofmann, 46 1/2 jaar, die in 77 min. een afstand
van 12000 M. afleid».
Volgens den reiziger Schulze mogen de
met
Hottentotten in d? Kalahari-woestijn
trouwen, alvorens een ongewond hert of giverontreinigd:

straat.

hetaanboeil2

Aan boord van
liggend stoomschip Ferra
geraakte vanmorgen de 38-jarige bootwerker D. 8., wonende Eendrachtsstraat 86 *liet c*en reen ~
terpols beklemd tusschen
runner en een
blok, zoodat hij op het bureau der rivierpolitie aan de Leuvehaven verbonden moest
worden.
Een aan den heer Jo s. Pool toebehoorend paard kwam vanmorgen aan den
Boezemsingel te vallen waardoor het zoodanig werd verwond,
bet onmiddellijk
moest worden afgemaakt
Aan het Haringvliet is aangehouden P. Den O. en in de Zandstraat J.
B. Den H„ verdacht van diefstal van een
gouden horloge te Gouda. Ze zl-n c*er-vaarts
overgebracht.

"eén

<Jat

Diefstalkroniek —Tennadeele

van een bewoonster van deD Schiedamschendijk 160 is vun haar wagen, staande aan
den 's-Gravendijkwal, een vvasch ontvreemd.
De overdekte brik en de daarvoor gespannen schimmel Zondag gehuurd
bij De Klerk aan de Raamstraat, d°oll niet
terugbezorgd, zijn gisteravond onder Overschie teruggevonden.
De 6- j arig e J. Z., wone n d e Korte
inlftwee aan de
te water. ZonKorte Kade bij de
der aarzelen sprong w* H. Smit, wonende
Korte Kade 9, het kind na en smaakte de
voldoening het behouden op het droge te
brengen.
Aangevoerd op heden aan de
van Urnuvischmarkt alhier 264 mandenHardingsveld
iden, Nieuwediep, Moerdijk,
en hier.
-De prijzen waren voor kleine tarbot 40
tot 85 et., groote knorhanen 33 tot 45 et.,
kleine tong 6 tot 12 ct -> zalm A 7.90 tot
f 8.30 per stuk- handschol 5.— tot ’5.80,
stortschol f230 tot f 3*7°. kleine griet B.—
tot ’9.30, middelsoort knorhanen 5.-tot
’6.60, klein ’1.50 tot ’l.BO per mand.
Heden werden aan het Krabngscne Veer
ter markt aangevoerd: 9 winterzalmen,
prijs ’1.20 a’l 50" 160 zomerzalraen> P rlJ s
’0.70 a ’1.20 pèr
-**'0»o nationale wed*tr«d in de

’

’’

4

volfesoeteoingen.

111-

Het loope*»*
Er is verschil t.issche** g-ran en „looli^aam aiwispen". Bij
beenen,
ba 't loo«fc*
selend op minstens één zondsr steun.
lepen zweeft 't telkens even
wanneer
dat
bemerkt,
der heeft wel eens
het W
zijn beenen
p
die vermoeidheid minder gevoeld wem als
hij den looppas aannam* Bij den laasten

het gaS STl"*

vei-^oeid f*" va,a,

en

Roman-Bijvoegsel,

*
is

i""

"
riep

-^ovrouw
U
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te onten ging naar buiten, om Trnrlirp„ kleurden
kknrden
sluiten, Valerie's

bleeke

„.

zich met een teeder roo i, bevre,di : n Ho3
tuigden van een
zij, in
schoon was zij m dit o«te door toen
i, chamelijzalige verwachting en to hefc hoofd
de
ke zwakte overmeestert,
nsterende
kussens der sofa drukt*,'
yan hefe
oogen voor den verblind
meende> zoo
geluk sloot, dat haar,
nabij was!
„„nde, stond voor haar
Toen zij ze weer opeu
00n was
Achille de Gerseuil, fa.*»
lot to bc
als den boozen demon .^ welgekozen beschouwen. Hi].betui(?^ ming ia haar droe.
woordingen zijn deel
aar haar moeder
vig loten haar z'of.,;„ e veelzeggende wentrachtte met 3*fu£l'y in Valerie's ontken de strakke koelbe*" "
vangst te doen
mevrouw>
Ik kan u met »e
geveinsdheid
«
sprak Achille met
w ngeluk my
hoe het schouwspel
g de overtui
oost
treft; en mijn eenige "-■ ijn onverflauwden
g,in,g, dat gij no^Sgenheden getwijfeld
ijver voor uw
niet, verloren
Mijn God, alles za-. toca

"^„blik,
*****

. h^.

.
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.

on

verdwj»

—

me^

hebt.
wezen!

**$&<*

-,
antwoord—j. (jerseuil!
*-*
Alles, mijnheer ve

—presidente.

de

.*

,

»

fc
en de toekomst
ook niet de
lend6 en verlatenheid!
brengt ons slechts ene""
mevrouw de presden-Wanhoop niet,ijrebiedt
ons, nimmer de
TX
n .i get»
te. De
gij dan weten
kunt
hoop prijs tenpwen,
gelukkige geof niet
welke u na re; het geluk na
met
prijzenswaargij
§e blproeving, welke

r

f^f;f

Ho%

H^ienst

r^tonfgjddb,
gTwee?

düten

■

a2Sii»t hemehoiie toewijding door-

tot

30

liep* Overigens

Js

de eisch va::, het Ko-

ninklijk besluit niet gering.

De wedstrijd van bat Nederlandsch Gymnastiekverbond zal den Ten Juli o.

estafette-loop te aanschouwen geven. Hierbij staan op bepaalde afstand..n 1
die vlaggetjes van elkander ove;.
aan hun volgenden man brengen. Vóór de
toepassing der telefoon bij schieto
gen werd de estafette-loop ook
ora den uitslag van een schot o\
gen. Bij feesten en wedstrijden is V
interessant nummer van her, pro.
Moge de aanstaande weds
dat ook de Hollandaeho jongelui krachtige
onderdanen en foische longen bezin
GERO RTEDAGEN.
VAN
AGENDA

25 Juni.
1838 N. J. Cramer, hoofd eener school.
1847 M. Meerloo, musicus.
1850 Dr. W. M. v. Loon, arts.
1854 G. A. H. Overwater, pastoor, kerk aan
het Boschje.
COR ESPONDENTIE.

—

J. v. G., alhier. Een mooien tocht
naar Oostvoorne maakt gij over Feijenoord,
Ehoon tot overzetveer Hoogvliet, dan naar
Spijkenisse en verder over Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal en Brielle, waar gij op
de Markt uitkomt (nog niet ien volle 40
kil). Terug over Brielle, Rozenburg, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (afstand 34
kil.). Van Brielle overzetten naar liozenburg per roei- of zeilboot; van Rozenburg
naar Maassluis per stoompont, die om 't
half uur vaart.
V., ie N. Als vooruil strevend liberale
sprekers kunnen genoemd worden de heeren mr. H. Goeman Borg
Den Haag,
mr. Ph. De Kanter te Haarlem, D. De Klerk
te Eotterdam, Boodhuizen te Enkhuizen,
prof. Mole.ngraaff ta Utrecht, H. Py-I
te Arnhem, mr. J. A. Levy te Amsterdam.

—

Eeurs van Amsterdam.
Europeesche Staatsfondsen waren heden
kalm. Nationale SchnlJsoorten nauwelijks
prijshoudend. Zuid-Amerikaansche voor
Columbianen bij opening willig, later teruggaand.
Van de Industrieelen was de tabaksmarkt kalm en flauw, vooral voor nieuwe
Asahantabak, die op 129 terugliepen.
Franco Dcli later beter.
Kotterdam Dcli 3X % lager. Petroleummarkt vrij vast maar met weinig verandering, Elzasser Petroleum
2 a 3 % hooger. Mijnwaarden kalm en prijshoudend. Transvaahvaarden prijshoudend.
Amerikaansche Sporen openden kalm en
lager. Alleen Missouris en Wabash-soorten
willig en levendig, later was de markt gedrukt; einde beurs liepen de prijzen terug,
ook voor Missouris en Wabash, slot over het
algemeen dalende. Gulfwaarden openden
prijshoudend, slot flauw. Steels en Mexicans flauw.

Beurs van Rotterdam.
De Beurs was heden voor Staatsfondsen
vast gestemd. Van industrieele ondernemingen waren aand. Koninklijke Petroleumbronnen 3 a 4 % hooger met goede vraag.
Amerikaansche sporen met weinig omzet
uitgezonderd Missonri Shares, die tot hoogere koersen plaatsing vonden.
Juni

Gratis.

zijn kort alleenzijn eenige troost verstaan hebt. Hij maakte voor do zieke een rende
leende, was het beschouwen do;- arm
eerbiedige buiging.
O, beste mijnheer De Gerseuil, ik ben omgeving ; het scheen hem onmog *jij.-;. dat
niet op den duur de tegenstand van \ alerie
te oud,om mij door het geloof aan een wonellende,
de
van
onzen
te
zou
moeten zwichten voor het vele lijden
over
toestand
der
en de tallooze ontberingen van 1
misleiden. En wat onze kracht, onze toewijding en berusting betreft, geloof mij, dat woordige levenswij..: en zij niet eindelijk
gehoor zou geven aav een aanzo ik.dat haar
uw vriendelijke deelneming u te onzen gunMijn
standvastigheid
en haar moeder plotseling de gewone gemisleidt.
is
reeds
ste
lang uitgeput en ook de berusting mijner riefelijkheden van het leven weer zou geven.
dochter.
O; moeder, viel Valerie haar in de re- Intusschen wilde hij zich bij den terugde, innig gekwetst; waardoor heb ik u het keer der presidente uit een oogpunt van welrecht gegeven daaraan te twijfelen 1 Hebt levendheid verwijderen ; deze echter verge mij ooit zien weifelen bij de offers,welzocht hem nogmaals plaats te nemen ca* beke onze positie vereischt, en zal ik u eerst gon,eeisc nu onverholen den aandrang baars
nog moeten verzekeren, dat ik gaarne alles harten volgend, een verontschuldiging wegens haar plotseling onhoffelijk ver.iek.Het
doe, alles ontbeer, om u mijm dankbare lief,
de te bewijzen?
ongeluk, verzekerde zij, had naar :■ oo angstGij ziet, mevrouw, sprak Achille met vallig gemaakt, dat zij het niet gewaagd
oprechte ontroering — want de bewondering had, al was het slechts bij wijze van proef,
voor Valerie was een der weinige waarachop de gevoelens van haar vrienden een betige gevoelens van zijn hart. — Gij ziet,welk roep te doen.
Tengevolge dier uiteenzetting achtte Achileen schat u de hemel in het bezit van een
le heb oogenblik gunstig om zijn aanzoek, in
zoodanige dochter gelaten heeft! Welke man
zou zich niet gelukkig achten voor zulk een dezer voege in te kleeden, dat hij van den
te geven, wat hem aan goeden uitslag zeker kon wezen. Hij d3ed
kleinood alles prijseerbewijzen
rijkdom, titels en
verleend was! net met 'ai de hem ten dienste staande welDe hartstochtelijke toon, waarop deze bespraaktheid ; vooral deed hij uitkomen,
woorden gesproken werden, lieten moeder dat hij de hand van heb nu anne rneisje,indien ze hem werd toegestaan, met niet minnoch dochter in twijfel omtrent de persoonder gelukzaligheid zou ontvangen, alsof ze
lijke hoedanigheden van den spreker en vervulden eerstgenoemde met een moeielijk hem de grootste rijkdommen aanbracht; dat
verholen tevredenheid, terwijl hij Valerie in het geheel zijn leven zijn zoetste vreugde
de meest pijnlijke gemoedsstemming bracht. zou wezen, niet slechts het geluk van ValeHet contrast van haar gevoelens met die haric, maar ook dat van haar moeder te berer moeder werkte bij haar zoo hevig op Ce stendigen, haar geringste wenschen te bezenuwen dat zij;' oogenschijnlijk een onvredigen en haar de teederste zorgvuldigmacht nabij, aan den arm der presidente de heid deelachtig te doen worden.
kamer verlaten moest, terwijl Achille, half
Ook met minder woorden van welbeontsteld, half; misnoegd over de treur.ge uitspraaktheid zou de oude vrouw bereid zijn
komst van zijn ternauwernood ter sprake geweest, zijn wenschen te bevredigen. Met
gebracht aanzoek, zijn wenschen voor haar de eigenaardigheden van haar huidige posispoedig herstel uitsprak.
tie lette zij nu slechts op het stoffelijke voorHetgeen dem ontmoedigtdetn minnaar Ke*r>>' i deel dezer verbintenis; zuUi een vereeiread
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echter geraakte hij na korter of langer tijd raffe achterhaald en den staart af'-tesneden
„buiten adem", wat op een wandelingetje te hebben, dien zij als zegeteekea m
rengen. Meermalen woi
weer niet zoo spoedig gebeurt.
Dit vindt im het vroeger besprokene zijn uur onafgebroken looppas gevergd.
Wij vermeldden reeds in ons eerste artiverklaring. Geen beweging der spieren zonder verbruik van zuurstof en vrij-wording kel, dat de Regeering voor da vi<
van koolzuur. Hoe krachtiger de spieren een duurloop van 500 M. in 31/2 minuut
eischt en een snelloop van 100 Ji. in 16
werken, des te meer wordt er dius ook gevergd van hot hart en de longen. Het is sec. (Een Hoilandsche trein legt in denzelfden tijd pl.m. 140 M. af.)
gebleken, dat men nia zwaren arbeid ongeDe oude heer Ribke, die 29 min. liep, legveer twee- a driemaal zooveel koolzuur uitademt als in ï'ust. Wanneer hart en longen de in 3 1/2 min. 528.5 M. af en in 1897 was
die vergroot» werkzaamheid niet af kunnen, er in Duitschland een tunier. die 200 .V in
ontstaat er een overvloed van met koolzuur 24 sec, dus de 100 M. in sleehls 12 sec

Ooggetuigen herkenden in hem dengene, die
met het geldbakje, waarin zich een bedrag
van ’5 bevond, op de vlucht gegaan was*
Hij heeft reeds verschillende vonnissen te
zijnen laste.
Bij het onlangs gehouden exa-

Letterkundig
Bijvoegsel

je ; een hevige koorts wierp haar op de lijdenssponde,
en thans, ten overstaan van
het oogenblikkelijke doodsgevaar van haar
kind, vond mevrouw De Monbrun haar
moederhart weer.
Lang ontbeerde liefkoozingen, de teederste verpleging en de hulp van een ervaren
(Vervolg.)
geneesheer vielen der patiënte ten deel
M haar binnenste het
zwij- maar de geldmiddelen, waarover men de beh°" schikking had, waren spoedig uitgeput en
morgenzon
e
be- huiverend zag de trotsche, oude mevrouw
groette no" haar
\
b
koaa
De Monbrun zich in de noodzakelijkheid
»*"l %*W, „
verplaatst, voor haar nooddruft vreemde
-merm zich sloten T»eraatot een korte slui
hulp
uwernood
in te roepen.
ston.l V r "
r
'.euf*§« kra«ht nog al weder
De keuze, welke zij in dit opzicht deed,
woeste n
ver
lnvloeden maar mevrouw De kon niet ongelukkiger uitvallen, zij dacht
' r- haar leed knorde namelijk aan Achille de Gerseuil. Voor haar
de
nderm«
m den gezond gestoorde geestvermogens had nimmer eeve?
tSr
be- nige twijfel bestaan omtrent de oprechtheid
ar bedlende Zlch et
zijner gevoelens, zoozeer had zijn volleer*
onmiskenV 1?ep^, 'emg.ng Van menig klein
lT
Val
huichelarij haar vertrouwen weten op te
de
genot dal
e sPar
vlijt voor
wekken en honderdmaal reeds had het haar
enn
s
aa n '
onbekommerd om de br„n bitter berouwd, op Valerie's diingende beteden te 2
lang ontbeerde geriefelijkden de verbintenis met hem zoo plotseling
ca had.
te hebben afgebroken. Nu gaven het gevaar van haar dochter en de hoop,dat; deze
XV.
nu niet langer zich zou verzetten tegen 'n huwelijk, dat haar beider toekomst schutterend
zou waarborgen, haar het noodlottig deriKaoul de Ke
a? aangebroken,waarbeeld in, door een brief aan mijnheer Lacrosse, haar gewezen advocaat, den banISe P VOe" kierszoon met het verlies van haar proces
gebeV, 'nu eens seboden, daS Valerie's
in kennis te stellen, hem tot een bezoek uu
frgen, zich m * euhaar fantasie daarin
te noodigen, om haar plotseling onbeleefd,
m toevallig,Voor
vertrek bij hem te kunnen verontschuldiha
"elke bern gen.
ar yerbAijfplaats kongekken
Eenige geheimzinnige uitlatingen, van ac
601' e6fde zi omdea
er
J
spoedige
komst van 'n goeden vriend, waarM^ mede de presidente haar dochter mieende
odlo<-t*ge du glnß°rvoorbl
ZlJn, *I?e2oek*
na dezen
J en nog vervoor te bereiden, teen zij voor het eerst
der beide Vr^ZOnder dat de eeMaameenige
uren het bed kon verlaten, braxshten
en Restoord was geDan
deze op het zeer natuurlijke denkbeeld.dat
het Raoul de Kersouël was, dien haar moeder verwachtte. Maar wat lag met alle» in
die gedachte 1 -aezondheid, vreugde, hoop,
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Binnenland.
24 Juni.
Zegers
Veeckens, die
De vice-admiraal
van H. M- de Koningin in opdracht had
den Duitschen keizer te Wesel te begroeien, is door keizer Wilhelm begiftigd met
de Pruisische Kroonorde le klasse en de
ordonnance-officier van H. M., 1 e-luitenant
jihr. Van der Wijck, die toegevoegd was
aan den vice-admiraal, met de orde van den
Rooden Adelaar 4e klasse.
Den 4den Augustus wordt het korps
Torpedisten voor den tijd van zes weken in
Tier gedeelten gedetacheerd, respect, naar
Hellevoetsluis, fort De Ruyter, Nieuwediep
en Hoek-Van-Holland, tot het leggen van
ongeladen electro-schok-torpedo's.
De heer A. D. Verbaas te Hellevoetsluis
gaat zich 1 Augustus a.s. metterwoon te
's Gravenhage vestigen, zoodat er, met
dien datum, twee vacatures in den gemeenteraad zullen ontstaan. De andere ontstaat,
zooals gemeld is, door het vertrek van den
heer Sohmidt.
Aan den onderdirecteur der telegrafie.
G. De Vries, is op zijn verzoek eervol ontslag verleend.
Aan den commies der telegrafie, 2e
klasse J. P. Noordberg, is op zijn verzoek
eervol ontslag verleend.
— De geneeskundige Staatscommissie te
'Amsterdam heeft bevorderd tot arts de
heer A. W. Van Haaften, geboren te Sliedrecht.
Voor twee onderwijzers-vacaturen te
Ameide (jaarwedde' /550) hebben zich 72
sollicitante» aangemeld.
Polytechnische school!
Geslaagd voor het examen B art. 60 (technoloog): de heeren M. C. Braat Jr., P.H.
Hendriks, H. Jonker Czn., F. Keeman, E.
De Kruyff, J. G. Maschhaupt, F. A. Meihuizen, N. J. A. Roldanus, H. J. Scholte, M.
Snel, N. H. Schagen, W. O. Thaarup van
Tienen, P. W. M. Trap Jr., E. C. Verschoor,
C. M. M. Vrins Hzn.
Geslaagd voor het examen C art. 62
(bouwkundig ingenieur): de heeren J. Gratama. R. C. H. Schüngel, J. G. Wattjes.
Geslaagd voor het examen C art. 63
(scheepsbouwkundig ingenieur): de heer B.
W.Van Vliet.
Geslaagd voor het examen C art. 65 (Mijnen-ingenieur): de heeren J. Van Braam
Houckgeest, P. N. Degens, C. G. Van Dusseldorp, B. Von Faber, A. J. Gouka Jr.,
J. A. Grutterink, O A. Van'Goudo.'
Jonge, W. A. Knol, C. Moerman, J. Sonneveld, P. Tesch, J. De Vries.
Geslaagd voor het examen C art. 64
(Werktuigkundig ingenieur): de heeren E.
P. Havcikamp Begemann, P. C. Boogaerdt,
J. H. O. Bunge, E. O. Douwes Dekkor, R.
J. Dijkhuis, K. 'M. A. Enthovem, F. Feith,
H. Goedkoop, F. C. A. Grote. H. S. Hallo,
B. J. H. Herweijer. H. M. Hubregts-e, A.
E. Juiriaaii.se, A. Korving, D. Kos, F. Muller Jzn., B. S. Van, der Ploeg, J. H. Poppink, D. Postma, J. A. Reus, Th. Ro,sskopf, W. H. Van Schouwenburg, K. G. Simon, H. L. Slinkers, C. Spruit Jr., F. H.
Steil, W. Veenhoven Azn., B. W. Van
Vliet.
De uitslag van de overige examens, die
nog worden voortgezet, zal vermoedelijk 4
Juli bekend gemaakt kunnen worden.
Voordracht voor onderwijzeres aan de
O. L. school te Krimpen aan dèn IJsel,
mejfn. : T. J. Maasdam, tijdelijk onderwijzeres te Capeile a/d IJsel; A. O Rahusen,
volontaire Rotterdam; J. Huijskes, ZuidBeierland.
Ned. Herv. Kerk. Beroepen: te Zoeteiwoude. J. Willenize.te Sloten (Friesland.;
te Wissenkerke ds, E. B. Couvés, te En-
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Bedankt voor Maassluis door ds. N. Di
Jong, te Uithuize:meeden ; — voor Appelitoez.) J. D. Domela. Nieuwenhuis, ba
voor Kockengen J. M. Ph. Schip-;
Odijk ;
pers. te Huizen.
nam, ds. F. C.
— Voor een tririjke schare
predikant
beroepen
te St. PePantekoek,
A.
tersburg, Zondagmorgen afscheid van zijn
nte te Tiei, met een rede naa
leiding van de woorden uit 2 Corinthe XI
vers 11 : „Waarom? Is hft omdat ik U niet
liefheb? God weet het.''
Na het uitspreken van den zegen zong de
gemeente den scheidenden leeraar toe Gezang 214 (gewijzigd) vers 5 en 6 :

—

1

Kom, dienaar Gods ! uw taak is schoon 1
Zie d'akker ginds u wachten.
De Vader sterk' uw krachten,
Schenk' u gezondheid, moed en kracht
Bij 't heerlijk werk, dat u daar wacht.
Moog op de plek. u to;betrouwd,
Geen onkruid welig blorien,
Geen doorn of distel groeien ;
En oogst van 't veld, door u bebouwd,
Eens dertig-, zestig-, honderJvoud. ■

Het bestaande Comité van den Nederltak der Evangelische Alliantie heeft zich
ontbonden en heeft daarvan kennis gegeven aan het Duitsche hoofdbestuur. Als natuurlijk gevolg van den oorlog in d;n Transvaal ontbreekt bij het Comité die Christelijke overeenstemming, welke noodig is voor
vruchtbare samenwerking, (althans zo.t kort
na den o-öilo-g) op een gebied wa'ro
geland de leiding heeft.
Ger. Keiken. Bedankt voor Water-graaf-*»rneer: ds: J. L. Schouten, l- Hazer woude.
—De heer Roelofsen, te Opheusden,
in
plaats van wijlen de.i
de
hee- Janse voor de 22 Gereformee.de gemeenten, waarvan Middelburg de standplaats is, werd beroepen, heeft voor dat
berosp bedankt.
■— Ds. J. Hulsebos te Vlissingen herdenkt
4 Aug. a.s. den dag, waarop hij vóór 30 jaar
in het predikambt werd bevestigd. Ds. Hulsebos was achtereenvolgens predikant ie
Blauwkapel. Wissekerke, De Lemmer, Oostwold*e., Zuidwolde en sedert 6 October 1889
predikant bij de Gereform. Kerk (B) re
Vlissingen.
Ds. J. Wisse, pred. der Geref. Kerk
van Garijp heeft wegens voortdurende ongesteldheid emeritaat aangevraagd.
Herst. Evang. Luth. Gemeente. Drietal:
te Hoorn : Gramberg, te Harlingen ; Herchleb, te Wildervank en De Meyere, te Doesburg.
Ifoopsgez. Kerk. Aanaenomen naar Meppel dloor ds. Külhier, te Terschellmg.

—

reeds onderscheidene vonnissen achter den
rug heeft en eerst kort geleden uit de gevangenis werd ontslagen. P. is de zoon
eener zeer achtenswaardige familie en
heeft het geheel aan zichzelf te wijten, dat
hij thans geen eervolle betrekking bekleedt, 'waartoe hem leeds op jeugdigen
leeftijd de weg werd geëffend. Vooral door
zijn beschaafde manieren is hij een gevaailijk persoon. Vooreerst zal hij echter
wel weder onschadelijk worden gemaakt,
doordien er bij nader onderzoek ook nog
andere door hem gepleegde feiten aan het
licht zijn gekomen.

—

Gemeente-exploitatie!

Uit Leiden: Onze gemeente is mV de
instellingen door haar in eigen beheer genomen met onfortuinlijk. Dat de Stedelijke Gasfabriek,' evenals een lange reeis ja
ren ook ditmaal een aanzienlijke bate heeft
opgeleverd weten onze lezers ïeeds, di;
winst bedraagt ongeveer ’32.000.
Deze winsten worden- niet verkregen, tea
koste van de gasverbruikers ; immers het
geleverde gas is van uitstekende qualité-t
en do prijs lager dan in de meeste andere
gemeenten.

Bijzonder gunstig zijn ook de financieele
uitkomsten van een nog jonge gemeentelijke instelling,het krankzinnigengesticht., Kudegeest". Het batig saldo bedraagt bijna

’23.000.

Nog een half dozijn van zoo goed rend '..lerende zaken in gemeentelijk beheer en de
Krankzinnigengesticht te Zutfen!
Leidsche belastingbetalers zullen hst op
Het heeft allen schijn, dat van regeeringseen aangename wijze in hun beurzen gewege een alleszins ernstig en degelijk onderzoek wordt ingesteld naar de toestanden waarworden !
— Roet is een zeer krachtig werkend©
in het Krankzinnigengesticht te Zutfen,onlangs met zoo zwarte kool geteekend door meststof. Negen deelen ïoet met een dsel
zout vermengd vormen een puiken mest
den oud-verpleegde E. J. A. Meister, cand.den tuin.
voor
inspecte
Door
arts
Enschedé.
een 2-tal
teurs op het geneeskundig Staatstoezicht
— Wie het onderste'uit de kan wil hebwerd allereerst gedurende een tweetal daben
en onderzoek in het .gesticht zelf inDaar in Friesland de grasinaaieTs elk
gesteld, daarna hadden die heeren een langjaar op vei hooging van loon aandringen,
durig onderhoud met- den heer Meister te begint men in den Zuid-Oosthoek aldaar
Ersehcdé en gisteren (Maandag) had wehoc langer hoe meer: maaimachines aan te
der een onderhoud plaats tusschen de heeschaffen.
,"ht op
ren inspecteurs van he
Alleen in het dorp Oldeberkoop zijn er
krankzinnigen,dr. Van Andel en dr. Söhuur- nu reeds vier.
D
Stekhoven, en den voormalig verDa Barbiers- cm Kappers vereeniging
pleegde J. B. N-Geboren, theologisc
te Arnhem heeft besloten voorloopig tot 1
dent, wonendo te Strijen.
Oct. den winkel 's Zondags tot 10 uur voorAan. provisoren van het Oude en Nieuwe middag open te houd
nis te Zutfen, bestuurders van het
Gcmeentelüke brandverzekering!
krankzinnigengesticht aldaai'. is vergunning
Bui gem. en Weth. van Leiden geven den
verleend tot oprichting van ecu gesticht Raad' dier gemeente in overweging af te
voor krankz:nnigen op bet. landgoed „Het stemmen de motie van de heeren Sijtsma
Gra-ffel", gemeente Warnsveld.
en Witawma (om over te gaan tot invoering
Dit gesticht zal bestaan, uit een hoofdgeemeentelijke brandverzekering).
bouw, drie paviljoenen voor mannen
Burgem. en: Weth. zijn van oord-iel, dat
paviljoenen voor vrouwen en do- nodige ongeacht het minder wenschelijke om wedienstgebouwen. Er mogen nie! moer dan derom uitbreiding te geven
aan de reedis
27! krankzinnigen (137 mannen en 137 vrouzoo tahijke en veelzijdige gemeentelijke bewen) verpleegd worden.
moeiingen, te groot bezwaar ligt in de al te
groote risico, aan een gemeentelijke brandDe uitgever L. J. Veen, te Airs'erdam,
verzekering voor niet te grooten omvang
heeft een tweeden „vermeerderden en ververbonden.
beterden" druk uitgegeven van den geïllustreerden Gids veor den Rijn en i
Werklieden-Verzekering!
rivieren door den gepens. luit.-kol. van het
Wij lezen in de Haagsche correspondenO. I. leger A. S. H. Booms. Door de Du-s "!tie der N.Gron, C t. :
dorfsche tentoonstelling zal de Rijn ditmaal
Men is sedert eenigen tijd' al doende (bij
■kers nog trekken dan in anti ie. het ministerie van binnenl. zaken) aan het
praciiscli
torn zal dv.e
opmaken van de lijsten der werklieden, die
georiënteeirie, schoon soms
oppervan rijkswege zullen moetea worden verzevlakkige gids zeker veel gebmikeis vinden. kerd en die, onder
verschillende departeDe te Krimpen aan den IJsel gehoumenten ressorteerende
ook vanwege elk
ministerie afzonderlijk wordlen behandeld.
den collecte voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning v/d gewapenden En nu is mij daarbij iets ter oore gekomen,
dat bijna ongeloofelijk is cm dat ik
wijl
dienst, heeft 17.635 opgebracht.
't
me uit goede bron is meegedeeld
toch
Een onvoordeelige kostganger !
Een dag of 10 geleden vervoegde zich als waarheid: moet beschouwen. Er zou n.l.
bij een familie in de Kanaalstraat te door enkele departementen zijn ondsrzocht
men niet op voordeeliger wijze dan door
Utrecht een net gekleed jongmensch om of
verzekering
bij de Rijksbank, het risico op
een paar gemeubileerde kamers — liefst
particuliere
een
ondeineming zou kunnen
pension
hij
met
te hui en. Zooals
vooroverdragen!
gaf, heette hij Van Wijk en was hij tot
Dat. gewone werkgevers in die richting
opzichter bij de telegrafie benoemd, aan hun
voordeel zoeken, is te begrijpen,: m
welke betrekking een goed salaris was verdat
de regeering gezocht wordt
hij
dan ook op geen paar naar vanwege
bonden, zoodat
middelen
om
de Rijksbank zelfs bij de
gulden wilde zien, indien althans het penrijkswerklieden voorbij
contracten
voor
de
goed
omstandighesion
was. Ónder deze
te gaan, komit mij als een bewijs van de
den was men het weldra eens en was het voorliefde
van het Kabinet
of althans
echtpaar niet weinig in zijn schik de kavan enkele' zijner leden
voor de. nieuwe
mers ditmaal zoo goed te hebben verstaatsonderneming al zeer teekenend voor.
huurd. Dat meneer van lekker eten en
Indijking der Lauwerzee!
drinken hield, had hij te voren gezegd,
Op de lijst der te behandelen zaken inde
zoodat zijn.hospita haar uiterste best deed
zomei zitting der Provinciale Staten, van
om heb ook hier in alle reden tot tevredenheid te geven. Al spoedig bleek het echFriesland komt ook voor eeni „voorstel vaa
Gedeput. Staten tot het beschikbaar stelter, dat meneer in tijdelijke geldverlegenheid was, doordien hij af en toe aan het len van de noodige middelen, vereischt voor
echtpaar geld te leen vroeg, doch daar bij de voortzetting van 't onderzoek inzake de
het eind van de maand ailes terecht zou gedeeltelijke indijking der Lauwerzee".
In 1846 had men reeds dë indijking voorkomen, had men niet het minste kwaad
genomen,maar de uitvoering laat nog steeds
vermoeden.
op zich wachten.
Op eens echter was meneer verdwenen,
Zal het nu tot een beslissing komen?
achterlatende heel wat schuld en medenemende ongeveer ’25, welke zijn hospes
—25 Juni 1896, Eerste Rotterdamsche
hem had ter hand gesteld met verzoek Maatschappij van verzekering op het leven
om aan zijn vrouw te geven, wanneer deze tegen ongelukken en invaliditeit goedgevan een boodschap zou terugkeeren en keurd :
haar mede te deelen, dat hij onverwacht
Deze naamlooze vennootschap, onder diuit moest.
rectie van het gemeenteraadslid P. R. Idees
"■
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aanzoek nu van die hand te wijzen, zou eenMonbrun Valerie's eigenzinnigheid en kinvoudig dwaasheid zijn geweest, te meer,
derlijke luimen noemde. Allengs maakte
daar zij het armzalige, eenzame leven meer de ouJe dame zichzelve wijs, dat het haar
dan moede was ên iedere herinnering aan plicht vas, Valerie met geweld tot datgene
ring van haar dochter voor den graaf te noodzaken, wat zij beschouwde als den
verl'uen had.
grocdlslag van haar beider geluk. Na een
mag men niet vergeten, dat in de
dezer vaak terugkeerende tooneelen, waarkringen, waartoe de presidente behoorde,
bij Valerie het voor de zooveelste maal
z'.-lk een huwelijk uit geldelijke overwehooren moest, hoe zij door ongemotiveergingen behoorde tot. de meest alledaagsehe de» hoogmoed en belachelijke gevoeligheid,
Mevrouw De Monbrun door ingelbeelden afkeer tegen een fatsoengc-beuit, ni--;'ii.
dacht dus in haar volste recht te wezen, lijke verbintenis de ellende van haar moetoen zij op zoo plechtig mogelijken toon
der veihoogde, Traar de betere dagen verantwoordde:
galde, aan welke haar leeftijd dringend beUw voorstel, mijnheer De Gerseuil, is hoefte had
toen sprak de gefolterde eindelijk met een door tranen verstikte stem :
voor ons zeer vereerend ; zoodra mijn dochter hersteld is, zal ik met haar daarover
Moeder! moeder 1 spaar mij!, Zulke
i tl en twijfel er niet aan, dat zij, zooharde verwijten veidien ik niet. Maar ina's ik, uw edele onbaatzuchtigheid op den dien gij deze. verbintenis dan volstrekt wil,
waren, prijs zal weten te steller»; overigens
spreek dan
ik zal gehoorzamen, ik zal
|e u overtuigd houden, dat ik geheel mij opofferen.
mijn invloed te uwen gunste zal aanwenÜ opofferen! Kijk eens aan! Waar
den.
hebt ge die mooie woonden toch geleerd?
In mijn jeugd, mejuffrouw, gehoorzaamden
Met dankbaren handkus en de toestemde doohters zonder tegenpruttelen. Overiming, spoedig weer terug te mogen komen,
gens, daar ik mijn wil nu eenmaal beslist
nam Acihille afscheid en de presidente beproefde bij de eerste de beste gelegenheid, wil uitspreken, leit voor nu en, later goed
zijn wenschen bij Valerie ingang te doen op hetgeen ik thans zeggen zal; ja, ik wil
dit huwelijk en het zal voltrokken worden,
vinden. Zij Stiet echter op een zoo beslisten, hartstochtelijken tegenstand, dat zij
zoowaar ik nog rechten op u kan doen gelvoorloopig daarvan moest afzien en het den!
haar reeds begon te berouwen, den huweValerie, die haar tranen niet langer weerlijkscnndidaat zoo voorbarig te hebben gehouden kon, nam de wijk naar haar kamer,
geheel onder den indruk dezer harde woorantwoord.
den, om zioh in de eenzaamheid aan haar
Wat Achille intusschen in zijn berekening voorzien had, geschiedde spoedig. Hoe droefheid over te geven. ,
meer Valerie aan kracht en gezondheid' toeXVI.
nam, zooveel te meer trad de teederheid
van haar moeder weer op den achtergrond
Een onbekende weldoener.
om plaats te maken voor het gewone, koude, gramstorige wezen en toen de door de
Dagen van diepe droefenis en stille wanziekte van het meisje veroorzaakte uitputhoop moest Valerie, blootgesteld aan de
der geldmiddelen merkbaar werd, ontonverdiende verwijten en de ongebreidelde
ting
brak het niet aan dagelijksche, bittere, heerschzucht eener moeder, nu slijten, toen
krenkende verwijten over wat mevrouw De op zekeren dag de komst van een brief den

—

Thans werd de politie in den arm genomen, die meneer gisteravond in handen
kreeg en in hem zekeren P. herkende, die

—
—

—

—

— —

gedachten der beide- dames een, andere richting gaf. Mevrouw De Monbrun legde hem
voor zich en sprak toen op tamelijk verbaasden toon:
Mijnheer de graaf De Kersouël wil ons
heden met zijn bezoek vereeren.
Valerie kon een uitroep van vreugde niet
weerhouden.
—De graai? Hoe heeft hij vernomen...?
Do goede mevrouw De Soleure, die u
zoo welwillend eenigen arbeid verstrekte,
heeft hem ons adres gegeven; maar ik
weet niet, of het in onzen toestand wel
voegt hem te ontvangen.
— Maar, lieve moeder, wanneer ik mij
niet bedrieg, verzocht* gij hemzelf, ons
voor zijn vertrek te bezoeken?
Dat wel, Valerie, maar aangezien onze
toestand aanmerkelijk gewijzigd is, zou veel
onbetamelijk zijn. wat toenmaals gevoeglijk
had kunnen geschieden. De uitdrukkingen
in zijn brief zijn overigens zoo hartelijk, dat
men hem in, waarheid niet kan afwijzen.
— Hij zal zoo ongelukkig, zoo droevig
zijn! fluisterde Valerie met diepgevoelde
deelneming.
Welnu, ga dan, mijn kind, luidde thans
het eenigszins vriendelijker antwoord deipresidente, kleed u een weinig beter aan,
haal mijn grijae japon uit de kast, ik kom
terstond bij u.
Met welke gevoelens haastte zich Valerie,
het ontvangen bevel op te volgen, zoo ongelukkig en terneergeslagen als zij enkele
oogenblikken te voren haar kamer verlaten
had, zoo gelukkig en opgeruimd betrad zij
die nu weerl

—
—

—
—

Niet zonder de diepste, pijnlijkste ontroering zag Raoul de Kersouël de beide,
door hem zoo hooggeachte vrouwen in haar
nieuwe omgeving weer. Hij kon zich ter-

nauwernood voorstellen, dat de sehoone,
van geluk en gezondheid stralende Valerie,
het alom gehuldigde en gevierde sieraad

en 3. F. Westerberg, is te Rotterdam in
Plan C gevestigd. Werkend met een kapitaal van een millioen gulden onder controle van E. W. Schallenberg als accountant,
met dr. H. Klir.kert als geneeskundige en
dr. N. P. Kapteyn als wiskundige, is deze
maatschappij in enkele jaren reeds tot grooten bloei gekomen.
Menu: Bloemkoolsoep ; Schol met zure
saus eu nieuwe aardappelen ; Kalfskarbonaden met peultjes ; Kersen.
Teruggeka
Het hoofd eener school vertelde de volgende historische anecdote :
Op zekeren dag gaf ik een jongen met
een overigens helderen kop een som op ;ofschoon ze betrekkelijk niet moeielijk was,
kon hij ze niet. Ik werd kregel: Je moest
je schamen, zei ik. Op jouw leeftijd was
George Washington al landmeten
De jongen keek me ondeugend aan en
antwoordde:
Ja, meester, en op uw leeftijd was hij
al piesident van de Vereenigde Staten!
— Moeder: Denk je dat zijn liefde voor
jou onzelfzuchtig is 1
Dochter : Volkomen. Gisteren liet hij me
zoolang op zijn knie zitten, dat hij wel tien
minuten kreupel liep 1

—
—
—
—

Buitenland.
Wat in andere Europeesche rijken reeds
sind-s lang zich heeft voorgedaan (het geleidelijke verval der partijen van dea: middelweg, ten bate van de uitersten naar rechts
en naar links) valt nu óók waar te nemen
in Spanje, waar men in alles natuurlijk
deerlijk achteraan komt, dank zij der tegenhouding van ontwikkeling en vooruitgang !
De door den oud-minister van landbouw
Canalejas ondernomen anti-clericale en democratische campagne is wel in den geest
gevallen en de. politie heeft te Barcelona,
waar de men-schen nu toch reeds niet zoo
bijster legeeringsgezind zijn, in samenwerking met de autoriteiten, al 't mogelijke
gedaan om
Canalejas ter wille te zijn,
natuurlijk ha ars ondanks!
De incidenten t " Barcelona zijn feitelijk
geprovoceerd vanwege de plaatselijke autoriteiten, ten einde een schijntje van een
aanleiding te hebben om Canalejas zijn optreden onmogelijk te maken : toen er door
de menigte aan het station „Leve- Canalejas!'' en „Weg met de clericalen!"geioepen
werd, sloegen, staken cm schoten de gendarmes er op in en toen mocht er, op last
van den kapitein-generaal, van vergaderingen en betoogingen niets komen — voor
Canialejas een gereede aanleiding om onverwijld naar Madrid terug fee keeren,waar democraten en republikeinen fluks besloten
van de gelegenheid tot een groote democratische en anti-clericale betooging gebruik te maken!
Ondertusschen werd in de Spaansche
hoofdstad bekend, dat er inderdaad booze
toeleg in het spel was geweest te Barcelona, van den kant der autoriteiten, die wel
niet ganschelijk op eigen gezag, doch vermoedelijk op instruotiën van Madrid uit ge-

handeld zullen hebben!

Het geheele station was bezet door soldaten, niemand werd op het perron toege-

laten en een escorte gendarmes begeleidde
des ex-ministers rijtuig door de stad of juister schreef den weg voor, als ware hij een
gevangene,, terwijl vóór het huis van den
senator Alsina, waar Canalejas zijn intrek
had genomen, voortdurend charges met de
blanke sabel uitgevoerd werden op de. menigte, die Canalejas kwam toejuichen, door
welk gewelddadig doen het hem natuurlijk
niet mogelijk was een toespraak te houden
en zelfs weiden de twee in, hechtenis genomen afgevaardigden Urguia en Uria, in het
huis van den senator ingepikt door officieren van de gendarmerie, onder voorgeven,
dat ze niet eerbiedig genoeg geweest waren tegenover de politie, door critiek te
durven uitoefenen op hoogstderzelver maatregelen van geweld.
Zoo stond Canalejas voor de keus de bevolking van, Barcelona bloot te stellen aan
de gewelddadigheden] van, den kapitein-generaal met diens helpers of te. vertrekken
en zoo de aanleiding weg te nemen voor
volharding bij 'het schrikbewind en hij besloot wijselijk tot het laatste!
Te Madrid' is Canalejas ontvangen als een
koning met eén geweldige geestdrift en bij
de juich- en jubelkreten ter eere van Canalejas, moesten de monniken en clericideu
het ontgelden, terwijl Canalejas er slechts
met moeite in slaagde, dë menigte teiug te
houden van daden van geweld tegen het
huis van den premier Sagasta, waartoe Canalejas plotseling zijn rijtuig verliet en midden door de menigte heen zich naar zijn woning begaf, van welker balkon hij in een
korte toespraak verklaarde nadrukkelijk te
protesteeren tegen de praktijken, waaraan
hij bloot staat, terwijl hij belangrijke mededeelingen torzegdo ter gelegenheid van het
in voorbereiding zijnde monsterfeestmaal,
der hoogere standen, een en dezelfde persoon was als de bleeke, behoeftig gekleede
bewoonster van het eenzame dakkamertje,
die met den meest vermoeienden arbeid
voor haar en haar moeder het dagelijksch
brood veidiende. Maar de liefde van zijn
edel hart ging over tot aanbidding, toen
hij de aanvallige bedrijvigheid, de treffende
zaclitzinnigheid van het liefelijke meisje in
haar veranderden toestand beschouwde,
wanneer hij aan den verheven moed dacht,
waarmede zij, de sehoone dagen van weleer
geheel vergetende, met het verleden had
gebroken, om voor de eischen van het tegenwoordige een frissche geestkracht, een
heldeien geest en een warm hart te bewaren. Mevrouw De Monbrun, dio in den hooggeachten vriend feitelijk niets zag dan een
onwelkomen indringer, haastte zich, hem
een schril tafereel op te hangen van haar
lijden, kommer en ontbering, naar welk
verhaal hij met. onverdeelde aandacht luisterde. Plotseling keek hij hoogst ven-ast
op, toen zij in haar biecht eindelijk gewaagde van net bezoek des heeren De Gerseuil, zonder dit echter te omschrijven, als
door hemzelven aangekondigd. Het viel den
graaf ten zeerste op, dat van alle vroegere
bekenden der dames slechts deze jonkman,
sedert zij zich hadden teruggetrokken, ontvangen was en de pijnlijke verlegenheid,
van welke Valerie's gelaat de duidelijkste
sporen droeg, bracht hem op bijzondere
vermoedens, te meer, waar hij zioh nu herinnerde, dat Achille de Gerseuil de eenige
uit zijn vroegeren bekendenkring was, dio
hem sedert zijn openlijk bekend gemaakte
benoeming tot overste nog geen felicitatiebezoek gebracht had. Hij nam zich voor, een
verklaring van den geheimzinnigen bezoeker
uit te lokken en verwijderde zich voor het
oogenblik met het dringend verzoek, mijnheer De Gerseuil niets van zijn eigen bezoek te zeggen: Met Valerie wisselde hij
tot afscheid een blik van innige verstand-

dat moet zijn als een groote d'emocratisc
betooging!
Namens de regeering heeft de ond 1

—

staatssecretaris van buitenlandsche za*lj
van Engeland Cranbom i, gisteravond in t
Lagerhuis verklaard, dat er nog geen I
gelijk tot stand was gekomsn mci bet!
king tot de opheffing van
lijk *
wind over Tients'n.
Koning zal hij wezen, piinï F.rdind1
von Coburg, bij de gratie van
vorst van Bulgarije !
Wel is er nog niet offioieel Rangehotri
hij de mogendheden van het i
Berlijn, om goedkeuring eji toesl "■ m n$
dezen, ii
n prmcipieeli* bes
wordt niet gerekend en als czaar N
vóór deze verheffing in stand is, wio
"
er dan tegen wezen ?
— Gisteren of heden moest in de Ita
aansche Kamer in behandeling komen e*
wetsvoorstel, rakende de bevordering v<
officieren van lageren rang en nu
het, dat een aantel officieren, rechtstree'
betrokken bij de zaak en van oordeel, &
de commissie veel te langzaam te werk
gegaan, voornemens waren een soort b
tooging te houden vóór het KamergeboUl
bij wijze van herinnering aan de
tegenwoordigers, dat ze haast hadden
ongeduldig werden. De minister van o<*
log had niet zoo gauw aanzegging gek*!
gen van dit plan of hij schreef de kolon*
aan, dat zooiets niet gebeuren mocht, vf*
echter een dertigtal officieren (niet z"
hebben weerhouden, tóch saam te kom*
vóór het Kamergebouw, evenwel zond'
te volharden bij hun houding, toen de
lonels tusschenbeiden kwamen.
In de Kamer beeft de minister van oi
log gisteravond nu verklaarden antwooop een interpellatie, dat de geruchten a»1
gaande de voorgenomen betooging teg*1
de vertraging van het wetsontwerp ons?'
grond waren en nadrukkelijk verklaarde I
ze titularis dat hij bij dezen protest aa*1
teekende tegen de verspreiding van zooi-*
nige, voor het leger beleedigend zijnde,^

—

volksVJ

'

*"'

nichten.
't Wordt een volledige campagne vilden kant der gematigde republikeinen of

—

der Mélipe en van de zijde der

rfetional-'

ten, tegen het wetsplan tot invoering v«j
den tweejarigen diensttijd in FrankrJH
met den ex-minister van oorlog De ,
't Jioofd: generaal André zo'
ne^ han
gansch
eigenmachtig handelen, zonder de'
oppersten raad van oorlog te raadpleffl
en hij zou zelf met de wijziging deerlijk
de war zitten!

"'

FRANKRIJK.
Doende wat zijn plicht is als minist*
van marine, is Camille Pelletan gister-1- 1
plotseling een bezoek gaan brengen m
Cherbourg en heeft daar een en ander b'
keken en beproefd en ten slotte ooke** 1
onderzeesphe boot in actie gezien om f.

een oefening met torpedo's weer naarParfr
terug te keeren.
Het bureau, belast met het onderzo6
naar de verkiezing van den sociaal-den1*1
cratischen oud-minister van handel Mi**,
rand, heeft, met algemeene stemmen, di*-"*
verkiezing goedgekeurd.
Te Savy-Berlette is een borstbeeld oD"'
huid van den stichter van de vereenig**1'

.

—

--

tegen

tabaksmisbruik, Decroix,

met

'ij

van redevoeringen, natuurlijk, waarbij wei** 1"
of niet gerookt werd !
Door den minister van financiën Ro*.
vier, is gisternamiddag ontvangen het K
stuur van de groep Kamerleden uit de
worteldistricten. Zij drongen aan op toeV<3*
ging aan de bepalingen van de Brussels"] 1
conferentie, van een voorstel tot vermin'*"
ring der suikerbelasting, tot het bedr***|
geldende in België en Duitschland. De J-H
nister beloofde te zullen doen wat hij W'
voor de heeren.
Door de Kamer is, conform aan K
rapport en ondanks bestrijding van
op grond van clericale inmenging, goeds
keurd de verkiezing van den afgevaardigd
Benoist, zitting nemend voor Monméd)' e
wel met 371 tegen 339 stemmen.
In verband met de verklaring der ravjr,
maatschappijen, dat zij, door verlaging of
kolenprijzen en vermeerdering der expK
tatiekosten, de loonsverhooging van vo?
enkele jaren niet gestand kunnen doe*
wordt in het Noorden en Pas-de-Calais e*
staking voorbereid.

1

—

be«J

—

Dauü*J

—

DUITSCHLAND.
Zondag 1.1. is door de Dusseldorfs^,
tentoonstelling het record geslag*-5-^
er kwamen 38194 betalende bezoekers *5
25967 abonnés, terwijl aan de kas 356'
mark ontvangen werd.
De rechtbank te Gnesen heeft ,£
schoenmakersvrouw Elisabeth
11

—

Kantorze*-^

veroordeeld wegens oproer, landvredebre
en beleediging der onderwijzers
tot 10 maanden gevangenisstraf, een schril,,
werkersknecht tot een jaar en twee ra^\
den wegens oproer en landvredebreuk
een schoenmakersjongen tot drie we*
gevangenisstraf wegens onhebbelijkheid*.,
Bij Krupp zijn in de afdeeling sta*

teWresch^
J.

—

houding.
Dit bezoek bad de gelukkigste uilv.
bij de bewoonster* der sombere dak.
Valerie herkreeg haar lang ontbeerd'

en ook mevrouw De Monbrun verkeei
der een weldadigen indruk, door het
dige optreden
n graaf bij b
weeggebraeht, wiens prijzenswaardig.
noming en ridderlijke wel"
weer herinnerden aan de hoogere kring
waarin zij had verkeerd.
Sedert was een week verloopen
ving de presidente plotseling een m
ccl schrijven v<o» dezen inhoud:
„Zijne Majesteit de koning, in e
ging nemend do veeljarige trouwe di
va» uw overleden echtgenoot, hoefi
pensioen van 5000 gulden toegestaan.
taalbaar over het afgeloopen jaar en
hooilijko legitimatie bij de konink'* I
-schatkamer."
Wie was de vriendelijke weldoener, j.^'
zij deze onverwachte weldaad te da**^)J
hadden? Valerie fluisterde den naam
Raoul de Kersouël, haar moeder
Geiseuil. En alvorens zij nog van de c i-jï'
verbazing bekomen waren, door deze *V,e)I■■1■■
kige gebeurtenis te voorschijn gerof^
vertoonde zich Gerseuil aan de dein.
, ;j o"
zijn tweede bezoek ai te leggen.
Met zichtbare verlegenheid ontving j jA
heuglijke, mededeeling der pr«s*'-* I
daardoor meende haar vermoeden bev
te zien en tot Valerie's groote voeg
v*__~i0 -.,£
jjL
met haar honigzoete stem er bij
mijnheer
De
Gerseuil
Naast God,
gij onze voorzienigheid, wees overtuig pr
onze dankbaarheid nimmei' een e**0
nemen 1

dach^t*
fllt^t,i^

—

*

(Wordt Wo*v°lê

J

Il JI_JM_L^BweMMHW*"»W*>*jWMWBWWBB*t***BBgBy

gieterijen weder een vijfhonderd man bedankt wegens gebrek aan werk op het gebied van oorlogsmateriaal en zelfs zijn
twee werkplaatsen gesloten, doch in de
endere werkplaatsen gaat 't beter. Misschien
Volgen er nog meer bedankjes, als er niet

spoedig bestellingen op oorlogsmateriaal
komen.
Deze week heeft Berlijn maar één
paardetram meer: de lijn Berlijn—Dalldorf; al het overige is electrisch.

—

Telegrammen.
KAAPSTAD, -83 Juni. Uit Piquetberg
woi-dt gemeld, dat de. afdeeling van commandant Smuts en gedeelten van andere
commando's, uit 32 Boeren uit Transvaal,
44 uit den Vrijstaat en 451 rebellen uit
Kaapkolonie bestaand, zich overgegeven

hehben.

LONDEN, 24 Juni. Ingevolge dë ongesteldheid van den koning, is dë kioningspleehtigheid voor onbepaalde» tijd uitgesteld.

LONDEN, 24 Juni. De kroning is tot een

lateren datum uitgesteld, ingevolge de ziek-

te van den koning.
MADRID, 24 Juni. Uit officiëele kringen
wordt bericht, dat de regeering gezind is
aan een herziehet tarief van invoerrechtenbinnenkort
een
ning te onderwerpen en
rondvraag te richten, in verband hiermede,
tot de vertegenwoordigers van han ;el,lanaÈouw en nijverheid.
De oud-mini»ter van landbouw Canale-

_

van

Beurs

Bericht van de makelaars Caatzla*r
en Schalkwijk:
Petroleum f 10.15 in consumtie
Bericht van de makelaars Montau-

Amsterdam.
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Afg.C.v prAaud-WabaschSp.
Kans. CilvSautb.Rw.Aand.!.
dito dilo dito pref.Aani

dito dito dito feUyp.Ob.s
Hongarije, 'i'tieiss-l.oien
4
Turküe.Spoorweg-Loten
3
3
Spanje. Loten Madrid
AsjalianTabakNicuweAand...
Franco Deü Tabak-Mij.Aand....

fl
!9

1

98--.

82%

82'/»

—
56%

36**/1
8 36*/4
43

?2%
57'
A
64|/3
IS'fia
:"6u/is
*c4./16
88 iS/16
tal/.
30

32y 4

637,

19'/i»
S/s
103%
tis%

—
—30'/!

79

Kleine veiling. Asperges 22 a 30 et.,
blauwe 16 a 20 et., aardbeien 10 a 15
et. per pond, belangrijke prijsvermindering, groote aanvoer. Postelein 24
et., rabarber 6 a 8 et., peen
71/2 et.,
komkommers 6 a 9 et., perziken 2 a
13 et., meloenen 25 a 70 et., boontjes
15 a 19 et. per 100, kruisbessen 371/3
et., bloemkool 2 a 12 et., aardappelen f 1.80 a 2.40, vijgen 5 a 8 et.
per pond, eieren f 3.(i0 a 3.75 per 100,
druiven 85 et. per pond.

71.'

f6%

42a/.
1-5

4,v»

53
219

AJISTESDAJI, 23 Juni.

_

27
43.

130

——
—

45

.-land. Dcli Cultuur
CerL v. Aand. Arendsburg
Aand. Kwall Pessilam
AOBd.ASSahiïtiPlahlage
Aand. jNcd.-lnd. Myubouw

647
79V4
75

Zilver Coupons
„ '''fO, ,hoepel
Rusland,
in Zilver......

21.10 ?1.10
21.15 21.127,
1.25 t.25Vj

70>/a
53

Aand- RoileFdair.-iieli
Oosteni'uk.PapicrCoupons

2.-2V,

ciito Roebel m Goud.
Prolongatie Rente

1.90 1.90
3/, 3t/„ a 4

Handeslberichten.
ROTTERDAM,21 Juni.
o t tic. Goed-ordinair Java
33% c.
-Uito (janto3 18 cent.
Afgedaan van het vroeger

on-e-

HS.lii3 RS.D
Balen

Balen.
1393

i

1175

124

c*r\

49
f\«

-~

jw__-

av .,. , v

j

„

_.

,

T ",

Afloop.

Cents.

W.1.8.. 51*/. .52

■'/»
4
' OuUlin.i-rt
Tenger
< * 35'/a
*U
" ï'Jilatjap
:;:;""" ?f/-"34V
"
1

3

**s«

4

C«iiï;e f'3i

■"

.

Alle» verkocht
Nos. vau 103 balen en daarbeneilen
,n„
a *'«
Jarueneaei> Am
in
-op unoop niet opgenomen.
voor
Jo taxatie, ons .No. van 19 jani)
■**■«
(ler heden te
d»m w
Amater.
vierdeNn
H* M.-veili n?,
feoed-oi*,.- *? llSaai-(<e van 33 c. voor
6n de v'" air. was 33ife c. De ïagal
u*oc*-tei* niet *n die
a
soorten, z0 „ lele tervr3* de flJ**<-re
de üe*-oek*e e'> de
Preanger hvolle 'neèmaakien.
■*-*"-" Liberia
on
sommige
hooger en
P Be*Ü**->
lfl Ser* maar ook
de**e heeft
7uu*> b-den " hoev'ee"»eid van bijna
iet 'e
118. genoraen
dQ ,bestaande
hoef.e klagen r hJ
be- '
de Vo°r*'»at3te veilin°, er3t
▼an dit aa'
9
-Behouden
ma S
a worden
dat het hf,,
daaë^ome
Verkochte goedig
ag zzat
a hebben
hh
gevonden.
1 Juni f 714.

af'?ol>

"B*-tax!eJiUd^

betersch nariias

i'

, "*

aVu*

?

e,i,v!' 'hmT^

P-s-Cng
f 7°-,

S

l

ldh'

Juli-levering

*

fn£

*

Katoeinncei

—

'

Havre, 24 Juni. Koffie.
van de H.H. Haya
Havre, vertegenwoordigd door Roman
Depecbe

loe°

„„on■"■ ra.
vin

Da lt»»t
a

'tlloogerhuüs.

3*«Ui,.sf*
-21 Juni.

per Juni 1902
Juli

"a

'2-'*s uw nm24

limi
<-'Jun*.

Fr. 34.25
34 50

_—

-5

34 7 s g

» 33.—

Oclober
35 25
November
» 3:V53
35,75
December
Januari 1903.... » 35.Februari
35.25
Waart
SabO

ïï'ïnS
-._ §

Mei

—.-*

"
"

.-

April

£

_"_

o

——

g
36.25 -3

.

-.-

36.75

" 37.
Steniinio*** Onregelmatl&koopersen

*

verkooper»

Hamburg2,4

Juni. Koffie.
Santos. Telejram
van I. C. Ue Witt Visser
uur min.
Stemminj
11.— per Juli
"'l*'*
27V,
Noteonng van *tood average

24
GrWeenen.
Juni
anen. .

.

Tarwe

jj.

9-65
Budapest, 24 Juni. Granan.

door Smalt

»%
485

Augustus
September

Jnni,

-

__— —
__ -—
— —

'9

51V.s
_'

5 50
5 55

30000
10000

.

»

»

"

Mot

117455
139606
159984
163604
172924
181000
76275 191747
82615 201118
89400 201577

J"^

15
Ff* 50a

Fr. 1C00:

211678
231005
233977
235921
241019
244136
250770
252185

.«.-;R

260975 293396 *$*'"
268196 301455 «38
271347 328260 't*»"''
277557 369501 «J
282204 416225
286152 420364 4'JJii
288058 431443 «41°"
293183 431677 «*"a

«'JU'*

Vreeswijk. 24 Jani WatersL

Caub
Kehl

24

24
„24

> 1Agn.js,

Schoenmakers
Prins van Nassau 4,

SCHIEDAM.

Lowejj

Catharina Pelronella,

ïvu'jpers
Rikste, Kramer
Borneo,
1
Helling*
IKurst l.ismarck. Lucas
Vischaak,
1
Rennings
1Helena. Taak
C Goede verwachting,
Vau Lonkhuizen
( Catharina,

Pols

F ll se, Hugos

PVPENDRECIIT.
BUJTSGHLAND.

Pailiia, Vissers

Wrö. Egaa & Co. 9, st.
Dellanna, st

Colonia l.st
< Constant, JoiSica
Niederriiein l. st.
Dir. Louis GutlaUr s,st. ( Cail Paul, R»lft
11. Balk
Flat Voluntas l.st.

.

F.ncniic.st,
st.

.

BARRY aangekomen

■21 Juui Bardisla», st,
Rotterdam
IJIIUIDJiN
Llan hl Ino st.
23 Juni Saturnus, st.
'SS
,s,,anje SWANSka aangekanien
Mcmülaud, si,
il Juni /aanstroum. st,
Rotterdam!
Amsterdam
Bas;ein |
ZlUah, st.
liüjunlitonia. Hul met,
21 Anistelstrooni, st,
Loadoa;
■tolt.irii u
dito
| PJrao. Ratmes,
Vortrokken
aangekomen
»3JnniOcker, liclitor,
DLN DEI.
Hamburg ijfSJuni Grangemouth, st
Huil*
Rotterdam
«Sen Belle, st, Londen
Tcal, sL
!BONESS aaiigcko.uen
aangokomen

st.
Rotter laai

Juni Forluna,

SIIIELDS aangokOHiea
"
Uaiiii, st,
Buitenl. Havens. 20 Juni

«.otterdam

21 Juni Ttieodar.'i.st,

PENSACÖLAaangek,

Londen
Snileswortli. si,
Rott ir la n

22Juui Dordrecht, st,

VeraCruz

tsJuQlSorauLs.st,

Dordrecht
21 Mendclssohn, si,

23 Juni Vianna, st,
Vlaardingen

IWEST-UAHTLEPOOL
Aang,:

aangekomen

iSO Juni

Olauda,

st,

iloltardam

Benicano 'lIL'U. aangekomen

st.
aangekomen 22 Juni Stuit, Rotter
lam
ii Juni Castor, st,
Napels GOOIE aantrek
DARDANELLKNg) ils* 22 Junl llolil.le, st,
terdarn
22 Juni Ko-trena. st,
i
Vicolaie.T/Rötterdam ;,V-,N
llermina.st,
22 Juni
KONSTANTINOPEL
lUHUrdam
Vertrokken
22 Juui Kilmore, st,
ai
HAMBÜRC n e.jomen
Ihrail/Rotlerdani 22
Juin Koln, st,
,v>tterdam
LONDEN aangekomen
i Ho'.tenau, st.
21 Junt Willy, st.
Schiedam
Hamburg
Rotterdam
23 Junl Balavierlli, st, : 23 Rhein, si.
st,
dll»
Rcmfeld,
Rotterdam
dito STETTIN aangekomen
Nautilus, st,
st,
I'ax,
Gelderland, st,
dilo Si Jani
Rotterdam
DUNGrjNESS gepass.
14 Juui Nereus, st,
23 Juui Cbester, st,

Amsterdam
\m*.t. /Philadelphia
BKVEZIER gopaaseerd NEUKAHItWASSEIt
Aangoko noa
23 Junl Maria, st,
21 Juni Clio, st,
Bueaos-Avres/Antw.
Pillau
SOUTHAMPTON vertr. 1

,

RIGA aangekomen

21 Juni Dollere), st,

st,
Rotterdam/ Liverpool "i Juni Luna, Rottor.lam
PRAWLEPOINT gapatsl
SüNDSVAIX vertrokken
22 Juni Zeeburg, st,
Zaandam/Ca rdilï 23 Juni Sophie Annet, st
Zaandam
BitISTOL aangekomen !
"ijunl Vegiitstrotmi, st, KOPENHAGEN aangek.

"
"
""

"

"

Wj_l*
*£$
«dg
*>"

TERCERA, Petersen, Pisagua. Vroege en De Wij»

.

""

u

-

gg, ,
w3
>«f*"c
"
""■

24 Juni.
Disconto per' '
3/m.
3 Xp.st.l
12.04
Londen
paras....
lr.loo 47.75
3
fr.loo
47.70
Brussel ...3
fr.loo
47.45
Zwit-ers.Bunkp.3*/,
R.M 100 58.75
Duits.Kijkspl.pL3
Kr.
100
Weenen...........3'/. Lr.loo 49.85
46.50
5
Ital.Bankplts
Ks.loo 125.50
St Petersburg....

L

ROTTERDAM,

intw.

,Vyii*

"___\
Kig

«JUNI.

*^~

'"__

8
Rs.looo -._;__
Lissabon
Kr. 100 65.50
"__
Noors. Bankpl...
New-York
p
val* r'^
m Djd
/«
Disconlo van Wisselbrieven 3
X
Deposito-gelden n6de Kassiers 2

.

V^b

3v'an
mßlnte
met 2

dagen orzeggin?.

SPECIEKOERS.
GOUD.

gerande Dukaten..../"
OostenrUks.
WlchtigeSouvereigns
Stukken van 20 Mark
Stukken van 20 Franc
Baren Goud in Specie

5.70

*If
«n
■ 11.80

-"»""""
Haper

9üU

S»-

„

17

.11.90
■'

1&M

-'B-35
ZILVER.
„
", 7a
Stukken van 5 Franc
-~ " f**
I*'**
Pruisische Daalders..»
'J;"
"
"-"
"è. v. 900 a 300
..* 42.-

,g^

nifj

Spoorhaven L. 8, Graan.

Binnenhaven, Salpeter.
OTTOKAR, si. üautzig, Gebr. Van Uden, Boel 4
Stukgoed.
AMIRAL L'HERMITE,st. Duinkerken, D. Burger
en Zoon, Boompjes, Stukgoed.
JOHANNA. st. Caen, Jos. üe Poorter, Booi 19
Ijzererts.

ARTHUR UEAD.sl.VHlarlcoi, Joh. Olten on Zoon
Rijnhaven 1, Ijzererts.

WAGNER, »L Odessa, Hudig en Blokhuyzen
Rijnhaven IS, Graan.
Wm. 11. Muiier
MAUD C.ISSEL, st. Ovelosund,
en Go Boei 48, Ijzererts.
LOUISE, sL Sundsvall, Ruys en Co. Schleliaven

Hout.

„

.

ARGO, st. Antwerpen, Ruys en Co. BinneahaTen

-

Ledig.
BERI.IN, sL Harwich, Hudtg en Pieter*, Wetter
kade. Stukgoed en passagiers.
INDUSTRIA, st Lulea, F. Drugborn, Boel 3»
Ijzererts.

Blijki

nant cl ;r

,

infanterie J. 11.

e-

uitn.
hoe, zwaar gewond aan een de: longen.
Zeevaartschool t.e VI
Op het adres aam de Pu.
van Zeeland van ds conan
richting van eea .'■
school t " VI
geri
jaarlijkse
Gedep. Staten voor
I i ;,
j.Oür ee:r jaai lijk-,
i te
veil -. nen.

—

Stukgoed. Grimsby.

Verwachtwordende schepen

Stoll'-.'erk 1, st
Unltas t, st
Malhüle, st.
Cleu Donaó 3, st.
L>nion i, st.
tp.st
KarlScliroers 0, »',.
»t
Wm. Egan & Co. 12, st. [2 Socratos,
t, st.
■lï .luul.
-1
Wm. Ejaa ■& Co. IS, si.
ROTTERDAM
Ludwig, st.
Dieu Donna 8, it.
Ruliroil, st
iïotterdam, st
Dieu Donna o, st.
Progres-as, st
Petronella. -t.
Crescendo, sL
Combiuatlo i. st
Janna Geerdlna,-lt
E. M. vin lt, it
Echo, sL
Risico i, st.
\dler, st
ia, st,
l
Flat Volnntas J,*t
Gerhar.l, -t
lleinrich, st
wm. Esan & Co. n.»t.
Fiat Voiunlas C. st.
Covert, st
Mareelis, st.
Klat voiomtaa s, st
Henriette, st.
Slegfric.l, st
Wllhsluiina, Fiseher
i, St.
Margaretaa Maria.
l.rchm Union l, st.
Hermina, Joosten
Matbllda Geerlruda, st.
Binnenl. Havens.

—

de fa

53 JUM.
VOORYV.URTS, Pulster. Klei, Dordrecht
RHEA.st Stukgoed. Keulen.
MOS EL, llaoonsteln, Stuku'ooJ, heulen.
DIANA, st. Stukgoed. !v-*ul,*n
SEA GI.'LL. st StuUsoed. Hult
TALISMAN, Bt Hallast Leith.
II JUNI.
AMSTERDAM, s!. Stukgoed en passagiers llartrfCll
11 VRWICütL Stukgoed ca geslacht voo, HarwlcU
INDUSTRIE, s:. Stii,.",el, Londen.
ALGORTE.NO, st. Ballast, Bilbao.
WIIARFE, sL Stukgoed, Goole.
I'IIVLI.IS, st. Ballast, IVirrv.
GROES.ye\ st. Ballast CarJlff
SOLO, st. Stukgoed, .lava.
BATAVIER 11, st. Stukgoed, ton,ien.
BKNBOW, st. Stukgoed, London.

RETFOHD.st

Lorlca,
1
Fudis
UUirSGHLANÖ.
(Adriana 2, st.
Hendrlka
1
Jacoba.st
Josephina, >t.
Pau!. st
1 llonrl, st.
i<

Verandering. »t.

n.
bij b« n idei in
D
vangsten der Sta:
.67.
*—

Vertrokken.

4(1. W
Van Duijnen

Amsterdam 22 Juui Titan, st,
Amsterdam
ELSENEUR gepasseerd
21 Juni Scotsman,
■ 22 Juni Skandia, st.
Rotterdam
Kottcrdam/Oiclusunil
CARDIFF aangekomen
»3Juni.\lari'Tlior.,as,st , .22
Juni Mercurlus,st,
1
lïotterdam'
Dautzh.7 Imstcrdam
ROTTERDAM Aangekemen.
!3 JLI.M.
SOLLUBE, st. Hamburg, lirhanlt ca Dekkers
Binneubaven. Ballast.
INGERID, st. Bergen, D. Burger on Zooa,
Westerkade, Stukgoed.
JOHANNA, st. Christiania, D. Burger on Zooa
Binnenhaven, Stukgoed.
NUMIDIV st. Bueiios-.vyie--, Wambersie en Zoon

217 M- Va» W;
3.01 ; Va»
2 88- »■ 03
348* val
g#

Mannheim 24
245 »
24 »
*
WISSELKOERS.

Rubrort...

50. Knobel
3. Roersel)
la, liisliaa

Dora Mathllda, Urinetzer
l ilmil Ellse, Folsskolil

Anna, Wagner

sloo

a/J. Lo», Kuyper
Van Dam en S::ieer, binnenhaven, Lelig.
Nieuwe Waterweg vooraaats-.
ii Junl
GIJSI'W ADOLPH, st. Lulea, PAMELIA, Duitsche bark, Iquique.

; Cornelia 'l'lieodira,
<Cornelllssen

Mascotte, sL
Deutscbland,-!*.
S'arkenlnlrï, Kissal
Arminiu», Keiler
Gustav. Janssen

Verwachting van het Weder.
Zwakke wind ; gedeeltelijk bewolkt ; weinig verandering in tei
*r.
De heer J. VV. Le Nobel, 2e geneesheer
in hei krankzinnigengesticht, 't Groot Graffel te Warnsveld, bij Zutfen, is benoemd tot
geneesheer in het krankzinnigengesticht te
's Gravenhage.
!, K.. te
— Hel 4-jarig doe!
Zwaagdijk, z,
konijntjes. Daa
, erd

MËSSINA, Kinell, Krimpen

Marianne 3,
Zen»

NEWPORTaaosrckomen!
ft

Waterstandberichten.

Keulen

"
Dille,-.,

CATANIA

10000 ■■ 438638
SCOO > 105114 259988 416433

7004
31375
46606
63859
66171
69711

Hardy, st
Anna, st

vertr.
TARRAGONA
Aurora, st.

177413^235206

.. .

was Zate.
igend, dat
men hoopte, dat hij do
zorgen
zijn, de kroningsplechtigheid
te STihnen volbiengen. do
werd de toestand ernstige. zoodat een opeop lieden noodig is."
LONDEN. 24 Juni. De operatie <e
nings zal hedennamiddag on -2 uur plaats
vind
LONDEN, 24 Juni. De hofmaan
heeft van den koning bevel gekregen.
te geven aan zijn innig leedwezen over
het feit, dat naai aanleiding van zijn ernstige ziekte de kroningsplechtigheia uitgesteld moet worden, zoodat alle feesten ce
Londen eveneens verdaagd moeten worden,

Kuttactam
Rotterdam
SETUBAL vertrokken al llawardeo st, dito

425580
109611 181502 _-,
5000 "
H 82-173 207537
276235
13653 81481
383158 «2350
123936 182157 314995 409993
3291*
44332 149509 193 94
414292 *«
JK
641)03 160024 2Ü1937 353079
*}98233
371305 421594 -*98809
72142 167891 289530 375233 423255
Fonciéres 2,80 pCL van 1895 ii Ff. 500.
Met Fr. 100000 No. 209693
25 00 » 153527
»
■

heidsgioej
LONDEN. 21 Juni. Het officiëele bulle, luidt : „Konin
lijdt aan perityphlitis.'; zijn to

Mannlieim 37, Gilles

4. st.

23 Juni

-

.

ROTTERDAM.
1, st.
KinilerdilMt Co.
Wm. Egan &
Llna st.

sen.

'
IJaa
de Kamer, zich candidaal stelt voo
in Dröme zal
i
democraat, waarschijnlijk gekozen v
tot vice-president der Kamer, in v<
gelijk tusschen de uu

Ospasseer.l 0.1 bsita.n 1 nut"

Combloatie

een krai
an het
p cic Place
d zich

doen verl

Leopolt

BILBAO

—■

Cróillt «Ton-der ,!*> t'r»no».
Trekkiag 23 Juni.
Betaalbaar
Communales 2,60 pCt. vaa 1892 ii
Mot Fr. 10003Q No. 12313

-"

Juni.

Goncord*

dito

Uitlotingen.
*

de la

Grenadier, st.
HAVRE aangekomen
aangek.
21 Junl Ary Scheller, st, SU.NDKRLAND
Rotterdam 20 Juui iUicnania.st,

£4 ./ g '8

525
53q
543
545

Mei

S°V*

Z

5)5

Maart
Aliril

~

67*/,
l3

5_05

Novcmlier
December
Januari 1903
Februari

a

2-.

■****

493
5._

October

—

. ,„„,

en Zoon.
00 i,,.,!
von
lic

lOKIT.Ü3

Si)

788
500
""
New-York,Slotkoersan van 23 Juni.

Juui 1902
Juli

Prijzen der Aardappelen: Friesche
Magnum Bouum 1 1.35 a 1.40, Spr i;i.;s
Malta 6 a 9 et. per KG., Andijker
Sluisjes f 5.60 a 7. —, Westlaudscho
Zand ronden f 5.— a 5,60.
Aanvoer 0 ladingen.
Vee. Aanvoer 220 Runderen, prijs:
vetle le quil. 10.73 a 0.70, 2e qual.
10.-70 a o.—, 3e qual. 1 0.05 per KG.,
150 Melk* en Kalfkoeien 1110 a 210,
0 Graskalveren f
a —, 53 Schapen 120 a 25, S 2Nuchtere kalveren
19 a 12. 80 Lammeren 110.— a 18,
493 vette Varkens 46 a 49 c. per KG.
GORINCHEM, 23 Juni. Veo. Op
de markt van heden waren aangevoerd 176 Koeien, 5 Nuchtere Kalveren, 3 Schapen, 29 Lammeren,
30 vette Varkeus eu 442 Biggen.
Kall'vee, waaruit de aanvoer voor
een groot deel bestond, was ditmaal
vrij goed gewild tegen vorige stugge
prijzen. Afwijkende soorten werden
eveneons vrij hoog omgezet. De handel in schapen en lammeren was vlug
met niet hooge prijzen. Vette varkens en biggen va-i. Nuchtere kalveren flauw. Boter en eieren stationair.
Men besteedde voor:
Zware Kalfkoeien f 190 a 210.
Melkkoeien 1 150 a 160, Kalfvaarzen
1140 a 170, Guiste Vaarzen f 90 a
100, 21/ jjarige Ossen t 150 a 160,
""Vs'jarige Oasen f 100 a 110, Pinken
f6O a 80, Gras kalveren f
a —,
Nuchtere Kalveren f 10 a 12,
vette Varkens f 0.21 a 0.24-per i/8 KG., Biggen f 7 a 12, Schapen 1 11 a 13, Lammeren f 8 a 9.
Boter f 0.50—a 0.60- per V-z KG*
Eieren f 0.65— a 0.75— per 26 stuks.
GORINCHEM, 23 Juni. Granen. Men
besteedde voor Ristarwa 17.30 a 7.50,
Roode 1 6.70 a 6.90, Wittef 6.90 a 7.15,
ml. Rogge 1 5.— a 5.15, Gerat l 4.75
4.85, Haver 1 4.15 a 4.25, DuiventOünen
f7.50 a 7.75, alles per HL.Mai9I4.SO
a 4.90 per 75 KG.
's HERTOGENBOSCH, 23Juni. Aangevoerd werden 168 vette kalveren.
le kwal. f 0.50 a 0.54, 2e kw. f 0.46
a 0.50, 3e kwal. f 0.42 a 0.40 per KG.

24 'unL

Huil

$&'

October
Juli....

pei

Mais

, ,

door Smalt en Zoon.

Tarwe per Junl
Medegedeeld

Laatste Berichten.

'

..."_ r)

34.75

Augustus
Seplomber

-

K

.

__.

kilo.

?8»/,«
39%
i9*-/,«
44** 45*/,«
3: i.y' 3;-%
6C»/,i 59"/«
7|.;

137i/a

—

Lijnkoeken, inlandsche,
Koekeu.
fr. 18— a O—; dito vau Amerika,'
beschikbare, fr. 171/3 a o—■ vel
; Juli/Aug. fr.' nu,.
wacht fr.
Sept/Dec. fr. IS— a 0—;
van Odessa, beschikbare, fp,
verwacht (r. 18—. Koolziadkoeken
fr. Ui—. Kokoskoeken fr. 13— a 18ifa.
Anichideukoeken fr. IS—,
beschikbare fr. 16Va a 17i'2 vo!>eiis
kwaliteit. Vleeschpoeder {jf. 09^. a
30 per 100 kilo.
Londen,24 Juni. Tin.
Strails Loco £ 125 op 3auanJen£l23
Markt vast.
■

Medegedeeld

lurès in de I

de anti-c!

ROME, 24 Juni. Er is een .schikking tot
stand gekomen tusschen de trambeambten
en de tramwegmaatschappij te Napels,zoodat hedenmorgen de geregelde loop
ken hervat is.
Het heet. dat de- onderhandelingen met
kking tot de Vernieuwing der handelsageh, in den herfst een a' nvang /.uden
ijnlijknemen, im
verband met de
ciafc de, douane-overeenkom
Oostenrijk en Hon oarije dan tot stjin
zijn gekomen e n ook het D'uitsche tariefontwerp afgehandeld zal zijn* Daar de samensprok.ngem vee' tijd zullen vederen, zou
den de nu geld,
ragen verlengdworden tot 1 Januari 1905*
BERLIJN, 21 Juni Uit Kiel wordt gemeld, dat de torpedoboot „S 42 rn den
mond van de Elbe overvaren is door een
Engelsch stoomschip* c,e torpedoboot ïssezoiiken en de commandant, 2 machinisten
en een matroos worden vermist.
PARIJS, 24 J uni. De afgevaardigde
Chauvin zal, ondanks de heftige oppositie
van de radicale meerderheid in de Kamer,

ziwè

SCHIEDAM, 24 Juni. Moutwijn.
Officieaio noteeritig der Beursconi*
missie f 7.30. ïNoiooriug der distillaMoutwijn f 8,—, Jenever
teurs:
112.—; Amsterdamsche proef f 13.50,
alles per Hoctoliter zonder fust en
zonder belasting. Stemming willig.
Spoeling por ketel f 1.30
BKIELLE, 24 Juni. Op de gisteren
gehouden veiling van aardbeien dooide Tuii.bjHiwvereetiiging te Brielle
waren aangebracht ruim 600 Kg., die
verkocht werden a 17 tot 30ct. p. Kg.
NAALDWIJK, 23 Juni. Grooto
veiling van 2 afdeelingen. 41000 kilo
kruisbessen ad f 3.ü5 a 3.80 de 51)
kilo, 350 kilo paarsche kruisbessen
f 3.80 de 50 kilo, 300 X 26 ronde
aardappelen ad f 1.50 de 20 kilo, 55
X 26 kilo Hoorntjes
ad f 1.80 de 26
J

Af,/*»
UJ» }„,3/
J"*J74 '__l*

doch de koning hoopt levendig, dat de
vin*
a in de provincie
den, zooals r
gesteld was.

■

s vinden.
BEBLIJN, 24 Juni. Wijle» koning .'
van Saksen heeft 11/2 millioen vermaakt
aan weldadigheidsinstellingen en aan inlichtingen met een god*

schikbare fr. 19.90 per 100 kilo.
Sulfaat van ammoniak, 2J a2l «Qt.
stikstof, beschikbare fr. 30.50 per {qq
kilo.
Gewone superfosfaat, 13 pr*.,
fr. 47.— franco bestemming per {qq
kilo.
Metaalslakken, 15 a IG pCt., (75 „£*"_
fijnheid), per eenheid Ir. 0.33 ob
fr. 4.80 per 100 kilo.

—

opnieuw een voorstel indienen tot invoering van een belasting op buitenlandsche
werklieden.
De gemeenteraad heeft bij wij;.

alhier, zullen

ANTWERPEN, 23 Juni. Soda-nitraat, 151 3 a 16 pCt. stikstof bo*

—

■_■

:/r\
7.*o7/

57'
n"1/*

—

wacht wordt, zullen uitgenoodigd worden
elneming aan alle feesten die 20, 21
,*id V*ft.n h
en £2 Juli

Scheikandige meststoffen en
veevoeder.

ban van Swijndregt:
Talk vast. Afgedaan 3000ko. C.A.
Bunder spoedig veriyacht ca.^aOJ ko.
Bicillu s p i 11 eu. Bij inschrij t/ing
aangeboden 7000 ko. Java bleven onverkocht.
Boter. Aanvoer 132/8, 53/16 ton
er, 452 stukken van l/s kilo. Deprijzoa
warenals volgt: lo kwaL f 48, 2o kwaL
ÏU, 3e kwa.l. f4O. Voor stukken vaa
ik kilo werdiii a(sü cent betaald.
Vee. Aanvoer 44 Paarden, 1 Veulens, 1021 msgeif» «s 60; vette Runderee*. '219 vette, en graskalvereu, 124
4 Schapen of
nuchtere Kal-jeiea
Varkaa», 23il Biggen,
Lammeieu,
Ezels.
1 Bekken ol Geiten,
Men noteert; ttunderen la-kwal.7C
a "—, 2a kwai 70 a—,3akwaL tö a
cent, Kalveren le kwai. 85, 2e kw.
75 a -, 3e kwal, 60 cent, alles per KG.
Ossen le kwai 70. £" 05, Se 56 c.
Stieren la kwak 55, 2e 45, 3e —o.
Handel zeer traag.
Stieren 1100 a 200, Graskalverenf
a —, Melkkoeien 1160 a 240, Kalfkoeien 1210 a 270, Vaaraen 1 110 a 140,
Pinken f 65 a 85, Paarden 130a160.
Handel flink.

—

s
\fl*W,s jf/s
I*4
'

ANTWERPEN, Si Jtmi. De officieren
van den lïollandscfien kruiser, die in de
tweede helft der volgende maand alhier ver-

jas verklaart zich voornemens tot voortzetting van de propaganda in de provinciën
en hij zal te gelegener tijd naar Barcelona
terugkeeren. Toen de stoet manifestanten
gisternamiddag langs de Drieëeriigheidskerk trok, was deze door de geestelijkheid
gesloten, uit vrees voor geweldplegingen.
BERLIJN, 24 Juni. Da ex-minister van
openbare werken Von Thielen gaa
eenigen tijd een lange reis maken tot herstel van gezondheid en reist in h)A voSgende voorjaar met zijn vrouw naar Japan»
LONDEN, 24 Juni.Uit Washington wordt
gemeld, dat de onderhandelingen tusschen
het Vaticaan en de Vereenigde Staten,over
kerkelijke aangelegenheden op de Filippijnsche eilanden, een ongunstige wending
hebben genomen, zoodat er gevaar zou bestaan voor volkomen afbreking.
Het Vaticaan stelt to groote eischen en
de gouverneur heeft te Washington aangedrongen op volmacht om het Vaticaan een
ultimatum te stellen.
WEENEN, 24 Juni. In de gemeente Zurany in het comitaat Odenburg (Hongarije)
ontstond twist tusschen eemiige beschonkenen en een patrouille gendarmes, waardoor
deze laatsten genoopt werden vuur te geven, met het gevolg, dat één persoon gedood en 6 andere.ni gewond werden.
Volgens het plan tot den aanleg van kanalen, zouden 175 millioen kronen gebiuikt
worden voor den eigenlijke» kanaalaanleg
en 75 millioen voor strooinverbeteringen,
van welk bedrag 25 millioen zal gedragen
worden door de ki oonlanden'. De uitgaven
zullen gedekt worden door vierprqcents-leeningen, ten bedrage van 200 millioen.

te Rotterdam.

Vertrokken

S 3Juni van Muien ss. PIiRGAMO.N, van da
Middelt Zee, lili netto tons.
83 Juni van Brunsbullel ss. SOPHIE. vanlDiot/J
Si Juni van ISnm-üuUel ss. ALGH-BA, vau*
Kroonstad. 123?netto loos.
Si Juni van Brunsbullel ss. POLLUX, van
Üantzlg. Slil netto tons.
tl Junl van Brunsbullel ss IRIS, van Lubeck
■il', netto lons
8 Juni van Brunswick ss. TROJAN, 2363 netto
tons. Vin Londen.
12 Juni van Dar.laaellen ss. PARISS'.S ROUSSOS
van Tnganrug, liT. netto tons.
10 Junl van. irg.isteria ss. JOHN CHRISTIE.
19 Juni ran Giiirallar ss. PAROS, vaa Baloum
1313 n?!t.) t-ins.

il Juni van Gibraltar ss. ALD'.VORTII, van

S illna, 119(1 netto tons.
"22 Juni van Gibraltar ss. LUPIA, vanF.rgasterla
al vaa Gibraltar ss. TURRET BELL, van
Villatrcos. J3"ü netlo tons.
ïl Junl Tan KaaiagaUfrffOß ss. FORTUütA, 301
netto tons.
,
13 Juni vau lA.au ss. SKJOLü.
81 juni van Libau ss. LITTÜANIA
83 Junl van Liverpool ss. AVOCET, «77 nelto
tons.
83 Juni van I izard het seliip HUITISH EMPIRE
kapt. Briggs, vau Calu:a Bui
10 Juui vaa Lulea ss. NIORLTiA, IS3O netto
tons.
19 Junl van Lulea ss. LUBECK.
10 Juni van May Island ss RAtIMA, van Philadeipbia, 19X3 netto lons. Via taitb.
" Juui
van Newport Noi.s ss. SOESTDIJK
14
tiX7 netto lons.
12 Juni van Nsttrorlt taakss. ROTTERDAM
2,35 nelto tous.
li Juni van Newyork dubSelss. ROTTERDAM
5719 netlo tms.
15 Juni van .Nowyork ss. DEUTSC'ILAND, 2:133
netto tons.
ïl Jui.i van Newyork dutiüelss. NOORDAM
1.-1000 bruto t.ns
10 Juni vao .Norfolk ss. EOLO, van Fernandina
J3C9 netto lons.
13 Juni van Patras ss LUSITAMIA, 172.1 nelto
tong,

12 Juni van Pliiladelpbla ss. CHARLOIS, 1913
i.clto tons.
13 Juni van I'liiladelpliia s,s. PF.NMMAINOR
*:iji3 nelto loos.
ïl Junl van Porti md ss. OC V'dPO, vaa Mars-Mo
1312 netto lons.
S3Juni van RevaJ ss. HERRERT HORN
ïl Juni van KL;a ss. EGERIA, S>)i netto lons
21 ,l:*:ni van Riga ss. HISPAMIA, BÏS oetlotons'
21 Juni van Ri u ss. ERISI \.
18 Juni van SagrtS ss. PENDARVES, vao
Sulina, IM6 nelto tons.
Ï0 Junl van Sagres ss. LAVVOE, van Java
1811 nelto toni.
11 Junl van Sagres ss DIMITRIOS NEGRO-

naar Souibampton, ver i
j un i
vaa <lc Canarische I
liet stoomschip Haglan ('a-He
arriveerde s 3Juni van Kaapstad to
Southainptou.

Scheepstijdingen.
ROTTERDAM. 24 Juni.
stoomschip Tromp, van Nico*
lajelT naar Rott,
eerde
hedenmorgen I'era.
Volgens hij den reeder onlvansen
telegram is he! bari
|, fda,
kapitein Kwint, o»
te Sydney aangekomen ; ali. s wei aan
boord.
liet stoomschip Jo ephino vertrok 2;> Juni
["
Bai
otn daar voer I'lyin ;.,tli
De s hoi
ija
Vries, vertrok 16 Juni
mar
St. John, (N.F.).
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De kur
***ip.
porteert:
:det*
ter on strand
HANDSWEERT, 23 Juni.
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TENERIFFE, 21 Juni.
Het stoomschip I
cent K. V. naar AU.
de Neder!, sle'i
hier aangekonn
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HAMBURG, 23 Juni.
Het met veel
n bij
Glticksta.lt op strand
schip
Valkyrie is doorge'orokeu et: vn geheel

wrak,

CALAIS, 23 Juni.
Zondagn
Kanaal e. n
tussehen het Fran-sche, .

;n

.

schip Duo li.-.iii.j.,!,, vi
inaritime nunta e' e;.
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"opmatis*.

goederen, waarvan
eu 20 iO kisten jé; ever; L
zicli op sleeptouw van de >-.
hout Chaltenger, dio hei
van Cfcerbourg zoo . lee* en o:n
hom inniug te complet.
aanvaring plaats had. li

e

i,t

boor! doch ;
bumeadringende water
ven
dtjè ;;an bo u-d nv.
P bleef ged-arei
ter plaats,- en bood a:l! ;
n.ag aau boord ' a kyemm, ,
J
hulp werd
Do
Diicd'Aumai"
Pull.
hur binnengesleept, i
kade k
er
den boegspriet duur a
liet stoomschip Oeagaraft arriv-aarsleepboot
oen
van
ile 2i Juui van Hoüerdam te Batavia, waarvan het geheelede
vo
liet. stoomschip Malang, van Java
drukt. liet „chip
n
naar Rotterdam, arriveerde 23 Juni dokken. Een deel der 1
te Marseille.
(Zie
vorig
reu.
No. onder VI,.
»
Het dubhelschroefstoomschip SiaSUEZ.
21
Juui.
doro, vau Rotterdam naar Java, arriHet stoomschip Ajax is heden hier
veerde 24* Juni te Marseille.
aangekomen. Aüe-i we!.
Het dubhelschroei'sloomschip RolDURBAN,21 Juni.
terdarn, der Hollaud-Amerika lij:-., van
De sleepboot Laurenco, van Al
iNewyork naar Rotterdam, ptuseerde baui naar Delagoabaai, i.-;
met ulle
Maandag 23 Juui, des nam. 5 uur, opvarenden
verongelukt. WrakstukPrawlepoint.
keu en vijf lijkeu zij
.-ven
,stooms--*i.p Amsteldijk, der aan deu mond van de I
; ai*.
u n
lijn arriveerde ZonHolland-Amerika
dag 22 Juni van Rotterdam te -New3 April, op 4ii' /.ir. en I£3' Wl.
port iN'ews.
Het stoomschip Myrmidon, van Java het Neder!, stalen fregatschip Hugo
naar Amsterdam, passeerde 22 Juni Molenaar, kapt. Schenk, vau Geelong
Gibraltar.
naar het Kanaal voor order.
Het stoomschip Bali, van Ainster*
Rijnvrachten.
dam naar Batavia, arriveerde2iJuni
RUHRORT, 23 Juni.
te Padang.
Steenkolen. De
a'-celoopea
Het stoomschip Flensburg, van
week bracht geen ver
De
Batavia naar Amsterdam, vertrok 22 voorraad
neemt steeds at' en hei ia
nani- van Marseille.
«V',.
le voorzien, dat o;, het najaar
tiet stoomschip Paul Woermann kolen
meer aanwezig /
arriveerde 20 Juni van Hamburg en zijn omgenoeg
aan
de
alsdan grootere vraag
Rotterdam te Lagos.
te
nn reedr aan den
voldoou,
hetgeen
el
oomschi--> President, van herfstcontractprijs te Bemerken is.
t
Oost-Afrika naar Vlissingen en HamDe groothandelheeft dit jaar bedui%
burg, vertrok 22 Jnni van Napels.
dend
in voorkoop en kan, opHet stoomschip Gouverneur, van nieuwminder
koopeude,
ï.icU beneden t 11
Hamburg en Rotterdam naar Oost- a f
krijgen,
terwijl
de verkoop-.lil/4
Afrika, passeerde 22 Juni Dover.
50 a 75 cents per kar lager is.
prys
Het stoomschip Goorkha arriveerde
Vrachten zijn noi; steeds s^eer laag.
22 Juni vau faouthamplon
te KaauMen betaalt vour schepen van
stad.
middelbare grootte, naar: Hotierda n
Het stoomschip Daune Castle, van
11./10 -.route fO.75;Sü. Kleine f 1.7.5,
Kaapstad naar Southampton, vertrok Sjsbiedam f 1.10/20, Gouda f 1.10/20,
20 Juni van de Canarische Eilanden. Delft f 1.30. Brielle f 1.40. GoHet stoomschip Gaul, van Kaapstad riiichom f 1.15 eu Dordrecht 11.10.15.
vau raganrog.
12 Juni van Sagres ss. A.SnP.IANV STATU VTOS, van 11 na If. lt.ltl netlo to.is,
9 Ju il vaa Sbip Ulaud ss. ALPüA, 1332 uelto
toas.
IS Juni van Stockholm ss. ENGELAND.
Junl
19
van St. Pe.ersuurg ss. KOELN.
19 Juui van St. Vincent ss. IULLE, van Santos
*slil nelto tons.
ÏO Juni van Tarita ss. GLADÏS ROYLË, van
PONÏIS,

.
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Gepraalde
schepen.
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A. C. FORTANIER
en
N. E. HEIL.
Rotterdam, 24 Juni 1902.
Getrouwd:
L. HILMAN
«
en
F. E. NILANT.
Markelo, 23 Juni 1902.

6_

De Heer en Mevr. HILMAN—
NILANT betuigen ook namens
wederzijdsche familie, hartelijk
dank voor de vele bewijzen van
belangstelling, bij hun Huwelijk
ondervonden.
Geboren :
MACHDALENA,
Dochter van
H. BERVELING en
C. BERVELING-v. d. BERG.
Dordrecht, 21 Juni 1902^
_6_
Voorspoedig bevallen van een
Zoon :
Mevrouw C. PELS RIJCKENANDRÉ DE LA PORTE.
Velp, 21 Juni 1902.
De Heer en Mevrouw
■*
THOM A S3EN -KROON
geven kennis van do geboorte
eener Dochter.
■
Nijmegen, 21 Juni 1902.
Heden overleed na een lang-

noote, Mejuffrouw

HAEIA PETRONELLA MOLIER—
VAN LIER,
in den ouderdom van 40 jaar.
A. H. J. MOLIER.
Rotterdam, 23 Juni 1902.
13
Goudscheweg 8.

Afwezig:

Or. SCHUTTE

De praktijk wordt waargenomen door:
139Ö2 15

Dr. Daubanton, Boompjes 42.
Dr. De Snoo, Maaskade 7 Wz,

Dr. Post, Stieltjesstraat 4.
Gr. v. Leeuwen, Maaskade 3 Wz.

tegen bill. rente en cond.

.

N

Hoog loon en veel verval. Zonder
goedo getuigen onnoodig zich aan
te melden.
13788 12

SAMTOBIUM

KMSTHABDEL.

GEVRAAGD een not Jongmet de moderno
mensch,bekend
P. G. en van goedo getuigen 1 talen on een goede hand
schrijvoorzien.
13848 8
vende. Zonder goede referentien
onnoodig zich aan te bieden.
Mevrouw C. VAN ANDEL,
.Brieven franco, No. 13881, aan
Noordsingel No. 71,
9
VRAAGT met 1 Aug.: een flinke , het Bureau van dit Blad.

D, SCHILD,

Nieuwen Binnenweg 460:

P.ÏEIEI»»

-

138*38 11

~¥elu. L'HEÜREÜX,

Helen overleeï onze geliefde
Behuwdzuster, Mejuffrouw
MARIA PETRONELLA MOLIER
VAN LIER,
in den ouderdom van 40 jaar.
Uit aller naam,
L. A. H. MOLIER.
Rotterdam, 23 Juni 1902.

—

DIENSTBÖDL
Om spoedig in dienst te treden
kan GEPLAATST worden een
flinke, zindelijke Werkmeid,
voor dag en nacht, goede behandeling verzekerd, persoonlijke aanmelding Café Central, K. Hoogstr.
28. S. METSKES.
13870 9

Gr. Markt 11 (Huis in Duizend Vreezen), Hang 3.

Er biedt zich aan tegen Aug.
of oerder, een

Veeren- en Kapok-

nette Juffrouw,

MATRASSEN - DEKENS
SPREIEN enz.
TÏ775 10

Vereeniging voor Verbetering van
Vrouwenkleeding.

Bouwkundige
Opzichters.

GEVRAAGD te Rotterdam om voor 6 a 8 weken
toezicht te houden op het
maken van waterdicht
metselwerk: 2 prac-

tisch ervaren OPZICHTERS. Brieven

'CONFISERIE id PATISSERIE
K. ALES,

|Konfle enWarmeScïiotßls |
OPBUISHNCTI

H*|ll

„De Vier Jaargetijden"

een net MEISIE,
DAGMEISIE,

Meesterknecht

JAPONSTOFFEN.
Magazijn „DE MAAS",

SCHIPPERS.

Dubbeldam, 22 Juni 1902.
Mijl E 82. .
13

Korte Hoogstraat 17.

II■■.■I ■■■■Hl -—--m-%mm%m—mV-mt-V—SmmmmXm—-m

13909 Js_

Onzen hartelijken dank voor
do menigvuldige blijken van belangstelling bij de herdenking
van ons 25 jarig Huwelijk.
J. DE SNOO.
A. C. DE SNOOWILLEMSTEIN.
Rotterdam, Juni 1932.
9

Izietfiif
onder leiding van

M. M. Sroemer en W. Schuljf,
Witte de Withstraat 86.
Avenue (Deucordia 37.

De Heer en Mevrouw VAN
GILS-SCHULTZ betuigen hun
dank voor de belangstelling hun
bjtoond bij de geboorte van hun
Zoon.
Visites bij voorkeur Woensdag
en Donderdag a. s.
Rotterdam, 24 Juni 1902.
Walenburgerweg 77.
9

6ËVBAAGD:

een notte IC. C. Dienstbode,
goed kunnende kokon onbekend
met alle werkzaamheden.
Zich te vervoegen bij J. C. DE
WAAL, Scheepmakershaven 69.
13885 7
GEVRAAGD voor dadelijk een

BEST VERZILVERDE

Kierlepels
'Kicrseheppers
Slalepels en Vorken ;
zeer doelmatige

voorzien van goedo getuigenr
Spreekuur tusschen 12 en 2 uu.
en 6 en 8 uur, Oostzeedijk No. 202
13882 6
.
Terstond GEVRAAGD:

Koloniale

Waren.

GEVRAAGD een Jongeling,
ongev. 18 jaar, voor Pakhuiswerk,
Adres fr. brieven, No. 13920, aan
het Bureau van dit Blad.
6
Wordt GEVRAAGD voor vast
werk en tegen hoog loon: een
lemand, in het bezit van een alleszins bekwaam
Heerenhuis met Winkel, op een
der drukste gedeelten van de oude
stad, wil dat Huis
volkomen op de hoogte met
reparatie- en nieuw werk. Onnoodig zich aan te moldjm zonder
met oude Huizen, liefst Week- bewijzen van bekwaamheid te
woningen.' Brieven onder lett kunnen overleggen.
W. W., Boekhandel P. WILLEM.
Brieven franco, No. 13857, aan
SEN, Kruiskade 31.
13913 10 het Bureau van dit Blad.
12

Machine-Bankwerker,

Siuaasappelluesjcs
14 t

Noordblaak 49,Rotterdam.

INRUILEN

,

GEVRAAGD van huizen (billijk,
kan borgstellen), ook genegen
best. Clientèle over te nomen.
Fr. br. No. 13865, bur. v. d. blad. 7

Een gepensioneerd
nette Dienstbode of Noodhulp,
Rüilifair.

bekwaam Metaaldraaier
Begin der Zomsrvacantie EenAdres:
A. BIKKERS & ZOON,
Nassauhaven O.Z.
13890 5
1 Augustus.
Inschrijvingen voor den
Kieuwen CURSUS, die
1 September aanvangt, aan
een der beide Inrichtingen.
Reglementen worden gaarne
toegezonden.
13900 23

Administratie

Een gepensioneerd Militair
BIEDT ZICH AAN: voor licht
loopwerk, Incasseerder, Portier
of anderszins, kunnende een borg
stellen van f 1000 a f 1500. Hoog
salaris geon vereischte. Br. fr.,
No. 13863, Bureau v. d. Blad. 10

*
* * bewerkin9-

H. SPRUUT ÏÏNfI ETSCHOTEI

Goedkoopst Corsctma^aiija,
HeoiTstraat n°. 268.
Corseliin v. i orpuk-nte iJ.imes!
mot rekbare en onrokbare banden.
j,j.o:-.;.-ü(.*veer-Corse!teii.

I

/IYö.A slikkerveer

IIÖÖIüLDÉH
TER LEEN GEVRAAGD, tegen
maandelijksche aflossing en flinke
rente. Br. fr., No. 13910, Bureau
van dit blad.
6

I
I

I-vjjieuwe Binnenw.36B yr
Gediplomeerd Deskundige voor
Vrouwen. Is dag. to spreken.
7786 7

Eene Boyenwoning, ENGLISH LESSONS 'Horlogerie R. ZUURMOND.
for beginners and for
examinations.
E. B. Hf E»" E XII AM,

"

Gevestigd in het jaar 1833.
BOTKieSt,OOT J*o. 134
ROTTERDAM.
14 .f
Provenierssiageï 73.
Onzo Horloges, Pendules, Régu13030 8 " lateurs, Wekkers enz. verdienen
i ten allen tijde de voorkeur, door
j accuraten gang en soliden bouw,
; waardoor onsgroot succes sinds
j vele jaren gevestigd is. Vaste
Deskundige voor Vrouwen.
: docli zeer lage prijzen.
Dagelijks te soreken van | Speciale inrichting voor alle in
het vak voorkomende reparatien
3-9 uur n.m. * 13079 9

ÖiïÉFGrpiii! r~leT
I
TE

H

HÜÜR:

een nette Kamer en Keuken
in do Aert van Nesstraat, mooi
uitzicht, voor ’2.25 per weck.
Adres: Aert van Nesstraat 84,
boneden.
13903 7

■

Tuißfeesten.

Hijraeegscl-ae

Faraplüiefabriek
WEEZENSTRAAT 5 en 7,

©

GROOTSTE SORTEERING. fl4
Prijzen beneden alle concurrentie.

W. C TEURLIUGS.

Zaal voor Bruiloften.
XIËUW FEESTGEBOÜW,

Goudscherijweg IS7.
8318 5
J. H. F. v. BEEK.

F.J.BORST

r^«J^>j Hoogstraat Hos. 238—235,
"*,* J Stadhuissteeg.
}<f^~ I ~~tM
Telefoon
Interc. 2543.
jrwJlflj^WN

MASSIEF

Eiken Ameublement.
TE

KOOP aangeboden: Eiken

Buffet, eiken Coulissetafel, 3 Inlegbladen, zes hooge eiken Rugstoelen, bekleed met moquette,
overbekleede Canapé, bekleed mot

i ;.

’

Hoofddepot van

■■>'

|'

moquette: groote eiken geslepen
Salunspiegol, te zamen voor 185

]

Mey 's „Stoffwasche"
Boorden,

Manchet ton eu Fronts
(Papier met Linnen overtrokken),
zijn Soiied, Elegant en Goedkoop.

(desverkiezend apart). Te bezich-

13539 12

~fmmm7

|A.

Zilver-Fazanten, 1 Haan
en 3 Hennen TE KOOP. Br. fr.,
aan J. STEDEHOUDER Sr., Hillegardastr. 7, te Hillegersberg.

!, "!;
,

|J|j

!■%
'.#1
ÏLi*k._L— JÜiim

13847 6

*tjj

Ilf -MnHftHi gft

I*

I

Oude afdeeling Begra- 1
reiiisfondslede» ter Bgj
OVERNAMEaangeboden. 1
Behalve de overnemings- 1
som moot ten Kantore >S||
der Maatschappij 300 in
contanten als zekerheids- 1
stelling worden gestort. BÉ!
Franco brieven, onder \__m
No. 13842. aan het Bur. I

HJ

’

ïiliaaFder

Groote voorr. I.AMPIOXS.
ruime sort., bill. prijzen. Ook
in huur te bekomen met biilevering van ijzerdraad on kaarsen. De werkzaamheden van
ophangen en aansteken onder
den huurprijs begrepen.
Aanbevelend,
Hf
G.J. II OS MAK,
Binnenweg 97a,
© Spec. in Feostar.ti kelen. @

’

tigen 69 Noordsingel.

11

|

■

©

Een Jongmensch ZOEKT tegen
1 Juli a. s.: eene frisseïie

Eamer met

BE WIT,

I Prinsenstraal 45, boven li, |

Tnlëggér

Tweede en
Derde Machinisten.

F.W.A.SCHARENBERÖ,

’

""KAMERS.

"NA&iSTfcIS.

■<■

Een Wedn. zonder kin leren, ta. „aueenib.-i.ro balomen, gemakleeft. CO jaar, opgeruimd hümear,
kelijk en uiterst solide) 14f
niet onbemiddeld, Grondeigenaar,
SUXVETIA-UOUSETS!
wenscht in kennis to komen met onbreekbaar
in de tïilla*
eene nette Biiigj.*rdocJiter
TAIi.LKS
PK S \ WTM
of Wed. z. k., met. zacht karakter,
ook met eenig fortuin, leeftijd 40
Zenuwzieken. Gebruikt Dr.
a 45 jaar, om na voldoendo kenErlemens Zenuwen Pastilles, i
nism. oen wettig huwelijk aan te p. 'iac. 1.00. Vj aagt grat. pros- ■
f
g.aan. Discretie verzocht en verzepeotus. Alg. depóth. „deNoorbij
kerd. Br. fr. onder No. 202
J. derpost", Erasmusstr. 71, R'd.
BRUNT & ZOON, Boekh. Den
Haag.
13851 15
13736 6

m. b. leeftijd, voor Buffet of Huis- KIOSKEN-MAA-TSCH-J*.
houding, ook niet ongenegen in
de keuken behulpzaam te zijn. ROTTERDAM.
13399 24
Een heer z.b.b.h.h. VRAAGT
Br. fr., mct-.o' „Buffet" aan W.
VAN GRONINGEN, Adv.-Bureau
net gem. Zit- en Slaapkamer zonder pension, liefst omHaarlem.
13853 10
GEVRAAGD voor de snelpers, bij trek D.P. Br. fr. met prijs etc, ond.
Een Burgervrouw VRAAGT be- MOONEN & VAN PELT, Leuve- No. 13886, Bur. van ditBiad. 7
leefd eenige
6 haven 56.
13917 5

WASSCHEN,

#

Oppert 110, Rotterdam.

hüwëlük!

Pension.
met referentien en opgaaf Omtrek Feijenoord.
Prijs 30.—
van verlangd salaris onder 's maands. Brieven letter B 25, a/d
„Nieuwe Tilburgsche Courant",
letters P. GO5, NÉDERL. Tilburg.
13850 8

Inlichtingen en Tentoonstelling
Heden overleed te Urnuiden I van Refornihleeding, op ook niet ongen. v. Dienstb. te wasdoor een noodlottig toeval, onze iederen laatsten Woensdag van schen. Br. fr., No. 13849, bur. v. d.bl. Bij de KoninkiijkePakketde maand, van 3Vs tot 4 uur,
geliefde Zoon,
vaart-Maatschappij (dienst
6, waarvoor moKoningsteeg
CORNELIS
DANIËL
VAS RALEN,
in Nederlandsch-Indiö) bestaat
in den ouderdom van 21 jaar. dellen belangeloos zijn afgestaan
gelegenheid tot PLAATSING van
door de Firma VAN DANTZIG,
Naaisters
GEVKAAGD* "
C. v. RALEN.
Steiger 3 en de Feijenoordsche
M. v. RALEN,
Machinale Breierij, Burgemeester voor gewone Costuumrokken
Hoffmanplein 83.
geb. KLOMP.
en Dames-Overhemden.
M. J. v. RALEN.
13388 15
HET BESTUUR.
Hiertoe komen alleen diegenen
G. KOUW.
in aanmerking, die voldoenden
Rotterdam, 23 Juni 1902. 14
Hofdijk 44.
tyd op zeestoomers in de
13914 10
groote vaart als zoodanig hebben
dienst gedaan.
GEVRAAGD:
Heden overload plotseling
Houders van het Staatsdiploonze geliefde Zoon, Broeder.
ma
voor Machinist genieten
Zwartjanstraat 20.
Behuwdbroeder en Bomindej
voor halve of heele dagen. Adres do voorkeur.
De gewijzigde voorwaarden van
VOLKERT KAMP,
13921 5
Goudscheweg 112.
LEVERING VAN
dienstname zijn kosteloos verop den leeftijd van 22 jaar.
GEVRAAGD tot knip bij krijgbaar ten kantore der MaatP. KAMP en Echtgenoote,
schappij.
een jong kind, een net
Kinderen en BehuwdMen melde zich schriftelijk of 1
kinderen.
in persoon, Prins Hendrikkade!
Ge. SCHUURMAN.
13356 12 niet jonger dan 16 jaar.
No. 159 te Amsterdam. 8313 26 I
Zich persoonlijk te vervoegen
Berkhout, 22 Juni 1902.
op Woensdag- of Donderdagavond
tusschen
71/2 en 81/2 uur, Schied.
■ IH.IM ■■■IMIIII II» I
■■■HJ****.**.
GEVRAAGD, in eene Margarine13906 9
Singel 81.
Heden o verleed totonze diepe
zelfstandig kunnende werfabriek,
VAN
droefheid, na een langdurig
Terstond GEVRAAGD:
ken, volkomen bekend met do
lijden, onze geliefde oudste
Tailiewerksters en
bewerking der Margarine volgens
Dochter
aankomende Naaisters. nieuwste methode.
MARGARETHA MARIA
Heemraadsweg 252, le Etage n.b.
Franco . brieven, No. 13854,
in den oudordom van 19 jaren.
den N. Binnenweg.
13898 5
bureau van dit blad.
9
B. ERKELENS.
C. ERKELENS-

bij

’ ’

Artistieke

GEBROEDERS POOT,

Renzenhaas-Konpen,

TE HÜSJi:

ioma(ickiiaric:i.

Billijke prijzen.
Aanhevclend,

Te bevragen Volks-Apotheok,
zuiver ras. Br. letter AV., Tijding13901 8
zaal van het Nieuws b 1 a d,
Vlaardingen.
13919 7

Keukenmeid,

DIENSTBODE,

!-^J&F®L*>~~*^^-<4^z>

TE KOOP: 2 groole eu IO
Jouge

TE

;.

f

13912 9

stadsagënt;

R. K. NAAISTER.

VEBHÜISD

Heden overleed mijne ge
liefde Behuwddochter, Mejuffrouw
MARIA PETRONELLA MOLIER
VAN LIER,
in den oudordom van 40 jaar.
A. MOLIER.
Rotterdam, 23 Juni 1902. 11

Voorhanden

|

Doctor LEEBAK

droefheid,

*il|.i

>

1

KUNSTTANDEN.

vf/roÊC
(^fil|i^Ur

één of seer Huizen

Te Snor Bnim Winkelhois f 5.— p. w.

Dienstbode, P.G.

Oniertronw-

I voor geldbelegging. Brieven
30 cent per 5 ons. (2e soort 25 et. p. 5 ons).
mi t opgaaf vun koopsom on waar
KIBBEÏJj\G 14 cent.
13903 20 Bi i gelegen, onder lett. A aan BROUKKELEI en LII'PEX 50 cent.
| WER's Advertentie* bureau Oppert 30. Geen tusschenpersonen.
o^gÜSa.

23, naast do School.
Mevrouw SCHRAÜWEN, Schinkelstr.
70 Jonkerfransstraat.
Lcnvchaven 135,
VRAAGT tegen Augustus a.s. een

KEUKENMEID,

JVERLQVING-,

Adam.

13382 12
TE KOOP gevraagd, liefst in
| het midden der stad :

Dagelijks-versch geweekte nieuwo blanke

H. C. Keukenmeid, , |
L. VAN WINGERDEN
werken, middelbaren leeftijd.
goed kunnende koken, zindelijk

.__

___'_

aan den Breede Hilletiijk bij
do Rijnhaven, WO Sl*UEN
van 2.30, 2.40 en 2.50.
fflurtimis Stei ns traat en
Iliiicdijk : WÜS3SGES van
VOOR
’2.70 tot ’3.50, alsmede een
WIXKEI.III.IS, ges-hikt om
Massage,
heete
lucht,
in te richten als Bakkerij.
stoom, zwavel, modder,
Adres : M. SNEL, Café „Tivoli",
eu
getuigen
goede
tanine
andere baden. van
voorzien.
Voor eene, vooral elders reeds Parallelweg 133, hoek Breede
Spreekuur 's av.van 8 tot 10 uur. zeer
goed ingevoerde firma GE- Hilledijk.
13915 7 , VRAAGD
een actief AGENT,
Tegen 1 Augustus GEVRAAGD i voor den verkoop van gebrande
HÜÜR:
IMergaardelaan 92.
in een klein gezin zonder kin- Koffie en Thee, benevens nog Een Bakkerij, hoek
Mei13355J1 deren : een
eenige aanverwante artikelen. doornstraat en
13918 8
Vlctstraai.
Aan goed ingeleide personen
To bevragen bij L. GEERVLIET,
wordt voorkeur gegeven. Br, fr. Mei-doornstraat
7.
13904 20
die tevens eenig Huiswerk moet No. 13855, Bur. van ditBlad.
11
Spreekuur
verrichten.
's avonds
In alle Steden eu Dorpen PBACH TIG UITZICHT.
ï Goedkoopste inrichting.
van 7 tot 8, Leuvehaven 69.
Tegen 1 Juli TE HUUR aan
Tan Nederland
Gevestigd sinds 1872.
het Colchoseiland (Luthersche
Gevraagdeft / 2.— per tand,
Vest) No. 52, tegenover do Jonper
gebit,
’4O.kerfransstraat :
tegen half Juli of 1 October op
een atelier van Costumes en Man- tegen hooge provisie, voor do 2e
a plaatsing zonder pyn en met
tels: eene zeer netto
13864 11 Groote Zeeuwsche Tom| schriftelijke garantie.
bola zonder nieten. Prijs j 2e Etage, bovattende Voorkamer,
alle Tand heelkundige
per lot 10 cent. Hoofdprijzen Zijkamer,
operatiën geheel
Achterkamer on KeuTevens is er gelegenheid voor van ’l5O, ’lOO.
pijnloos.
ken. Huurprijs ’l7 per maand.
fr.
Br.
aan TIIEODOK »E
netto Leerling. Br. fr.,
E. A. J. HIELEN, Kantoor
SON eene
letter V, bij WAANDERS Adver- GRAAFF, Kortenaerstraat Adres:
Goudsche Singel 99, nabij de Jon14,
Middelburg.
1 Koninkl. Gebrev. Tandarts, I tentiebureau Weste Wagenstr. 96. (N.B. Vraag in ieder gev.al om kerfransstraat.
18596 14
Oppert 156, alhier.
Tegen Augustus wordt gevraagd inlichtingen).
13724 15
eene fatsoenlijke
Ö93(i 19
TE HUUR in een volkrijke buurt, i
goed kunrrendo koken en werken.
Adres met franco brieven, onder
Zich aan to melden des avonds
No. 13897, a.h. Bnr. v. d. Blad. 6
na
acht uur Scheepmakershaven
naar don
52, bovenhuis.
13543 8

1

Heden overleed tot onze
onze geliefde Zuster,
Mejuffr.
MARIA TETRONELLA VAN LIER,
geliefde E'htgenoote van den
Heer A. H. J. MOLIER. in den
ouderdom van 40 jaar.
Uit aller naam,
J. P. J. VAN LIER
Wede. AMELING.
Rotterdam, 23 Juni 1902. 14
m^r?rr^

fflKT&irrr:. .111 l'Ml ■WW '~.w*J:bauj.;?JP.' \^z-^-..-'.■'""■ ■""^*j"r-*^[

en VOOBSCHOTTÈH
bij H. v. DAM Azn., Makelaar, Rembrandtplein 10,

AGENTEN wmg

.

—-—"-—^-

C. FMSSNK

-

VERWIIsfT V HApELSCBEiETSN

Een Rakwagentje No. T375 34. "
Terechtbrenging bij TH. DE
RIJK, 90 Baan,' zal goed beloond {
13595 7
is voortaan van Maandag tot woruen.
en mee Vrijdag persoonlijk te
Mevrouw VERSCHUREconsulteeren van I—3 uur.
VAN SPAENDONCK,
Op Zaterdag geen spreekuren.
Villa 3ratkilda te Oosterhout,
13861 10
VRAAGT met Augustus: eene '

I

durig doch geduldig lijden,
mijn innig geliefde Echtge-

j.

J

Tandarts

Ondertrouwd :

Oogenverblinding!
Voor den spotprijs van 14 gulden TE KOOP aangeboden: een:
prachtvol Handnaaimachine met i
lijne luxe afsluitkast, drie jaar '
schriftelijke garantie' en gratis |
onderricht. Te zien bij I. HAMME. :
Eendrachtsstraat 11.
13906 12

.

I

NORDEN, MANCHETTEN,
OVERHEMDENf
FRCNTS met en zonder Boorden.
Deze Artikelen worden tevens binnen
korten tijd op Maat geleverd.
Alle Keparatiën aan Overhemden
al zyn dezelve elders gekocht, worden spoedig, netjes en billijk uitgevoerd.

z,eei'

13863 60

;

gisteren
drukte op de Hoogstraat.
De passage was gestremd door den Buitengewonen
Orooten
Uitverkoop op de
Hoogstraat 147. 2 huizen
voorbij do Goudsche Wagenstraat. Door aankoop
van een der grootste Ma*
gazijnen uit Arnhem zijn
de kooplieden in pngeregelde Goederen GEBRs.
v. ZANTEN en GOUDSMIT in staat om do
volgende Artikelen nog
mindor dan half voor
niet te verkoopen, zooals Porcelein-, Glas- on
Aardewerk-, Galantericon, Kinderspeolgooderon
en allé soorten Huis*
houdolijko
Artikelen.
Zie de Etalage.
"was

|ASIMO
\^_y

Waardoor??
er
zoon

IFa-riétó.

Dir. SOESMAN.

|

11 Speoiaiiteiten Nummers 11

st' Deze week Afselieids-Voorh|.. sieiüJigt'ii v.h. kolossaal schitm terend uitgebreid -Program.

f(\ \\

_a j

fis

Hj

II Speoiaiiteiten Nummers 11
Interessanto Bicsc ipobeelden.

j Tlaatsbespreking gratis.

13856 18

I;
Diroctie : CARL PFLïSING.

VIOJaOSCIaIaI
TE KOOP gevraagd: oene geVeortreffeiijka Temperatuur.
Hoogstraat
bruikte doch in goeden staat en
| j
2 huizen voorbij de
zuiver van toon zijnde YioionUitbundig L,ach-sïiceès
Goudsche Wagenstraat.
eel voor eerstbeginnende. ReflecMaakt dat u er bij komt.
TE HUUR, op het beste gedeel- tie
De Komieke Pantomime
met franco brieven No. 13546,
te van den
bureau ,van dit blad.
7
13SS4* 3,'.
Asnoros-Werner
BIWJTENWEG,
Op drukken stand tor OVERwaarin sedert 25 jaren een SigaCombinatiën.
renwinkel gevestigd was. Fr. br., NAME aangeboden: een
8
No. 13922, bur. v. d. blad
Groot BUMos-MaatweefHugoston
Brothers,
Seiser & Hesse,
E-en Hoer VRAAGT tegen 1 Juli in Choc, Banket en Suikerwerken etc, flinke bijverdienste.
MAGAZIJN van
Marguerite Gcston, Gargani's.
Fr. br. No. 13859, bur. v. d. blad. 7
omtrek
den
voll.Pen»ion,in
met
Laatste optreden v. d.
van het Park. Br. fr., No. 13905,
BOQD ANl's
6
bur. v. d. blad.
toevallige
Door
omstandigheden
KIEUWE BEELDEN
Terstond TE HUUR, een groot TE KOOP een prachtig slechts
eenmaal bereden KIJW3EJL,
geheel compleet. Koopsom 70. —.
Aanvang 8 uur. Plaatsbesprein de Wijnstraat. Br. fr., onder Te zien Café' Central, Korte Hoog- Concurreerende prijzen.
king van 11-SVa uur dagelijks.
No. 13894, a. h. Bur. v. d. Blad. 5 ste. 98. S, METSKES.
I*l f
liuime keuze
13871 8
13887 31

I

147,

1

TïslïterT

een Zit- en Slaapkamer,

Tapijten, Meubelstoffen
BEHANGSELPAPIEREN,

PAKHUIS,

’

Vloerzeil, Tafiïleeieii.

Weba
4

"--M
KINEMATOGRAAF.

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
Woensdag 25 Juni 1902.

Tweede Blad.
Engeland en Transvaal.
De correspondent van de Daily Chronic 1e te Pretoria heeft een bezoek gein acht aan de concentratiekampen te Middelburg en te Relfast, in Transvaal. De
volmeeste Boerengezinnen verlangen er
gens den correspondent — vurig naar, naar
bun hoeven terug te keeren. De naar hun
hoeven teruggekeerde Boeren ontvangen
per hoofd een rantsoen voor een maand,
in plaats van voor tien dagen, zooals oorspronkelijk was bepaald. De mannen, die
tot het laatst toe op commando zijn geweest, hebben moeite, hun gezinnen terug
te vinden. Teruggekeerde Boerengezinnen
beginnen hun hoeven weer op te bouwen,
maar er is gebrek aan materiaal en het
weder is koud. Van overheidswege wordt
den meesten den raad gegeven, nog eenigen
tijd in de kampen te blijven.
leder district wordt afgepatrouilleerd
door een detachement van 100 politiemannen. Bijna al het prikkeldraad bij de blokhuizen is reeds weggenomen en het burgerlijk bestuur koopt de blokhuizen op tegen
ISO gulden per stuk. Binnen een stad zijn
geen passen noodig, hoewel de krijgswet
tot dusver gehandhaafd is.
Ook vrouwen en kinderen, die zich in de
nabijheid van hun hoeve verborgen gehouden hebben, krijgen het maandrantsoen.

—

***
lord Milner

Pretoria
Zaterdag heeft
den eed afgelegd als gouverneur van Transvaal in de zittingzaal van den voormaligen
gevuld,
te

zaal was
-Eersten Volksraad. De
toet wie Pretoria aan aanzienlijken herbergde, onder wie luitenant-generaal Lyttleton
en generaal Barton, bevelhebber in het district, Pretoria. Bovendien waren tal van belangstellenden uit Johannesburg gekomen,
om de plechtigheid bij te wonen.

Lord Milner kwam te twaalf uur uit Jothannesburg aan per extra-trein en werd
ontvangen door eon eerewacht van he.. Zuid-

afrikaansche Politiekorps. Op de markt waren Britsche troepen opgesteld.
Voorafgegaan door den opperrechter en
de raadsheeren in het Hooggerechtshof, gevolgd door de leden van den Uitvoerenden
perRaad, zijn militairen-secretaris en zijn
binnen.
Milner
soonlijken staf, trad lord
Zijn geloofsbrieven werden voorgelezen
door den klerk bij den Uitvoerenden Raad,
Craig Sellar. Vervolgens legde lord Milner
in handen van den opperrechter sir James
Bose Innes den eed af, terwijl in zijn handen de leden van den Uitvoerenden Raad
den eed zwoeren.
Met hoera's voor den koning en den gouverneur werd d© plechtigheid besloten.
Zoada-g vertrok lord Milner aaar Bloemfontein, om daar den eed af te leggen als
gouverneur van de Oranjerivierkolonie.

***

Het heet, dat ook bij de plechtige eedsaflegging van lord Milner als gouverneur van
de nieuwe Zuidafrikaansche koloniën weder
duidelijk gebleken is het verlangen naar een
Zuidafrikaansche federatie naar het voorbeeld van den Australischen statenbond. De
Boeren zouden zulk een federatie als een
gelukkige oplossing der Zuidafrikaansche
quaestie beschouwen. De parlementen van
er eveneens
Natal en Kaapkolonie zoudenverlangt
den
krachtig voor ijveren. Men
raad in te winnen van den Australischen
premier Barton voor een grondwetsontwerp
en men hoopt in Zuid-Afrika, dait hij, na
de conferentie van de koloniale premiers
te Londen, een bezoek zal brengen aan

Kaapstad.

Officieel wordt gewaarschuwd telgen een

te snelle kolonisatie in Zuid-Afrika, omdat
de vervoermiddelen op de spoorwegen zoodanig zijn versleten, dat invoering van regelmatiger en veelvuldiger verbindingen
mei het binnenband onmogelijk zijn. De
Australische soldaten hebben bijna, alle kolonisatie-aanbiedingen van de hand gewezen en keeren naar Australië terug.
"e

* Raad van TransDo nieuwe Uitvoerende
Vaal bestaat uit een luitenant-gouverneur,
een koloniale secretaris, een attorney-general, een koloniale thesaurier, een commissaris voor hot mijnwezen, een commissaris
Kaffei zaken en, zoo noodig, nog een
aantal buitengewone leden
-Wetgevende Raad bestaat uit dezelfbenoemd, als
de
"»

I°°T

. °fUifer^i de,flfde.^iJ*-e

vaS hS^fiSÜS li-

strijd met den raad
chaam, doch rs gehouden, in dat
redenen ter kennis van de
ring te

..Tot

geval
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BrrtscL regee
-efeee

brengen.

leden van den

Uitvoerenden Raad

ggj* *£?£
.

gene, al; sir GpdhW
voor Kafferzaken ; P Dunon-r. £-.1 "
r;..W.J.Wybergr^rn s
voor hetf mijnwezen.
De Wetgevende Raad is uit dezelfde
hee
het ho lSeSt'eld met d6IL golUverneur aan
Chamberlain heeft in het La-medegeüeeld
de censuur in
<
Zuid-Afr
"
minde r If na de kroningsfeesten
veel
ver geweJÜ;ng. zal worden dan zij tot dus-
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De Kaan k "
*
correspondent van de
Daily N e-w e **
iet bericht v Schriift aan zi Jn blad > dat
den vrede te Kaapstad
y^d ontvangen
heid van geestdr'ifP.1'et oeen totale afweziSZelfs toen de voor**
waar-den
n:et

bS"'
grooter £ ,Vv*aren, werd de geestdrift
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van hun vaderlandsliefde en bovenal van
hun liefde- voor de Oranje-Vorstin.
De heer Voogt bracht daarna dsn toestand
van de Boezembiug ter sprake, zooals hij
dien uit de beschrijving in het Rotterdamsch Nieuwsblad had vernomen
en vroeg of het niet op den weg der ver*
*
*
eeniging zou liggen, om ts trachten verbeOmtrent Louis Botha's oordeel over de
tering in dien toestand te brengen. De voorschorsing van de Kaapsche grondwet seint
zitter antwoordde dat het bestuur reeds -'n
de Time s-correspondent het volgende :
die richting een onderzoek ha 1 ingesteld en
,Sprekende over de toekomst vanTransvernomen had, dat dz tegenwoordige brug
va'al, gaf generaal Louis Botha als zijn
vervangen zal worden door één, clire meer
meening te kennen, dat één van de vooraan de eischen van het toogenomen verkeer
naamste factoren voor toekomstig-jn voordaar ter plaatse voldoet.
spoed gelegen is in het feit, dat er voorzijn
partij-polisprake
kan
van
eerst geen
Onze patiënten te Oranje Nastiek, die onrust zoude kunnen brengen over
sau's Oord.
het land. Hij voegde er bij, dat de KaapEén dezer dagen krijgt ook onze tweede
patiënte in, het sanatorium Oranje Nassau's
sche grondwet -zonder twijfel geschorst
Oord te Renkum ontslag. Tot onze groote
moet worden, opdat niet de Afrikaandervoldoening kon de geneesheer-directeur verbond zich zou kunnen opwerpen tot kam. pioen van het ontevreden element in de
klaren,, dat, als zij de hygiënische levensnieuwe koloniën en zou trachten den rasmanier, haar hier geleerd, ook in haar
woonplaats volgen zou, zij als gered kon
senhaat levendig te houden." ■
worden beschouwd.
* * *"
Onze vierde patiënte schrijft ons, dat ook
De Duitsche generaal-veldmaarschalk
haar
het sanatoriumleven een genot is. Zij
die
als
vertegengraaf Von Waldersee,
is
verrukt
over het heerlijke leven in die
woordiger van het Duitsche leger naar
mooie natuur.
groote
bijwoning
van
de
Londen is genoodigd tot
De turn, schrijft zij, is zoo groot dat
kroningsfeesten, heeft aldaar Zaterdagmen
er makkelijk in verdwalen kan.
lord
avond aan een diner, dat hem door
Overal
staan onder heerlijke groote booRoberts was aangeboden, een redevoennkje
stoelen om op te zitten,prachbanken,
men
gebruikelijgehouden, waarin hij, na den
tige
bloemen,
een mooi groot hok met kipken dronk te hebben ingesteld op de geen kuikens, neen zoon pracht, moeiepen
dappere
het
koning
Edward,
zondheid van
lijk om te beschrijven. Wij moetem langzijn opBritsche leger, waarvan hijdetijdens
zaam loopen, wij dragen een flacon in ons
intei
nationale
perbevelhebberschap over
zak voor de sputa (heal practisch), omretroepen in China gelegenheid had gehad
den wij dit niet in een zakdoek mogen
moed ie bede geoefendheid en den
daar er makkelijk een ziekte zou kundoen,
geducht in
naar hij zeide
wonderen
Verder mogen wij geen slenen
ontstaan.
gestoken.
Von Walderde hoogte heeft
dragen,
daar
deze millioenen gevaarpen
see eindigde zijn speechje met de verzekelijke bacteriën daardoor in beweging worring :
den gebracht en deze de longen kunnen
„Wij, Duitsche soldaten, weten zeer goed
dus het dragen van slepen
binnendringen,
en
moeielijk
druk de taak was, welke
hoe
gevaarlijk
is
voor
de gezondheid, voor vehet Engelsche leger in Zuid-Afrika te vergoede
len
een
raad.
Mocht deze eens opgehad.
Wij
vullen heeft
weten ook, dat de
gevolgd
worden."
officieren en de soldaten, van het Britsche
Zij beschrijft vervolgens het leven : wanleger hun taak hebben vervuld met de
liggen, veel eten...
delen,
meest volkomen toewijding voor hun vavereeniging
De
dapperheid
derland, met
en met... menschvan eigenaars
of gevolmachtigden van Rijnsleepbooten,
lievendheid."
genaamd : Onderlinge WaarborgmaatschapLord Robert dankte den ooiijken veldpij „Samenwerking in het voorjaar alhier
maarschalk, die een uitstekend diplomaat
opgericht, met medewerking van prof.
schijnt, voor zijn complimentjes.
Treub, om in den noodlijdenden toestand
De Engelsche pers heeft natuurlijk onmiddellijk een juichkreet aangeheven over
van het Rijnsleepvaartverkeer verbetering
te brengen, en o.a. bedoelende het op toer
de waardeering van een vakman voor de
varen der deelnemers, is nog niet in werdaden van het Britsche leger en voorspelt
king kunnen treden, daar nog 60 booten
reeds toekomstige vriendschap en verbroedering tusschen Engeland en Duitschland,
buiten de organisatie zijn. Ten einde de
achterblijvers alsnog te overreden tot toedio door den Boerenoorlog twee jaar lang
treding, heeft te Dordrecht een vergadering
van elkaar vervreemd zijn geworden. En de
Diaily G-raphic put uit Waldersee's
plaats gehad, waar 17 niet -toegetredenen
aanwezig waren, van welke 11 zich verbontoost de vertroosting, dat er duidelijk uit
gebleken is, dat, in weerwil van de vijanden tot reekenen, en eenigen reeds geteegedige houding van de Duitsche pers tegenkend hebben. Gelijk wij vroeger reeds firweigeren
eenige
groote
Engeland,
over
keizer Wilhelm en zijn lemeld hebben,
ger het toch per slot van rekening
ma's bepaald zich aan te sluiten, met naeens
zijn met de door Brittanje
in Afrika's zuimen de heeren W. v. Driel en J. v. Steen, aldelijk deel gevolgde militaire pracrijken,
hier, J. v. d. Velden te Dordrecht en Gutzoolang niet allen
liet blad voegt er bij, dat de meening van
jahr' te Antwerpen. En toegetreden,
zal de
Waldersee
ongetwijfeld,r' die is van ce
tot de vereeniging zijnwerking
treden. Men
groote massa van het Duitsche volk.
maatschappij niet in
doel te
-";zal nu trachten tot het gewenschte
en
heo be*
*
bezoek
persoonlijk
door
geraken
Het heet, dat de Britsche remonte-offivergaderingen.
leggen van
cieren, die m de Vereenigde Staten belast
waren met den aankoop van paarden en
Onze correspondent te Briel,'.,,..
Weeners.
""
muildieren voor het leger in Zuid-Afrika, loersche
Te Parijs nam Strauss de quadrille in zijn le schrijft ons:
nog in het laatst van den oorlog de re'
Maandagmiddag ongev. 3.30 arriveerde te
°P*
-r
montedépóts te Chalmette en Lathrop overI de 2e afdeel. van
"
Het volgend jaar ging hij naar Londen, Brielle per „ilaasnymph
begezondhemskolonicn,
brachten naar Canada, omdat gebleken zou waar
en
met
minder
gaf
de Rotterdamsoho
hij 72 concerten
23
en
jongens
kinderen,
21
zijn, dat vele dieren, vóór zij te New-OrII
werd toegejuicht dan m Parijs. Do leden staande Uil
do vorige kolome
leans verscheept werden, door den Boeren van
die
At1
weigerden
bij
den
waai
echter,
meisjes,
zijn o-ke<-t
ggoedgezinden werden ingeënt met een smetho"fdeover te steken, om ie reeds meemaakte, onder zorgvol
lantischen
Oceaan
en
J.
mejuff.
Sloif
stof, wat aanleiding zou geweest zijn tot gaan concortee-en *n Amerika, vanwaaruit leide van den heer J. J.
helpsters
de talrijke ziektegevallen, welke zich
2
aanbiedingen
gewaren
Sloff—Senée, met
in Stransi schitterende
voor de
/.uid-Ainka onder de Engelsche legerpaarNa kort oponthoud, benoodigd
,
daan.
gereedstaande
in
kolonistjes
den hebben voorgedaan.
werd
GrooSßntt-umië
plaatsing
der
Op de tournee door
der bagage op
Strauss te Eddnbuw* hevig door koorts aande iu iuigen en de opladmg
werd
de reis naar
wagen,
van
n.'zonderlijken
nooit
volkomen
een
getast ; hij herstelde
tot Maanona
daar
ziekte,
voortgezet
javnme,lijIn
de gevolgen van deze
Ostvoórme
1 en in de heilzame
hij
terug
naar
Weenen
Jnli
te
ken toestand keerde
das 14
en was zoo onvoorzichtig den lsten Sic
zee en duinlucht en door goede verzor1839 zijn genezingsfeest' ta. vieren, dat ging versterking te zoeken voor de bij veDat ze
onffe-vondenbeid. degeestdoor de
len zichtbaar zwakke gestellen.
puhet
sla*.
mojen
waarmee
kheld'
volkomen
r.,a.-t3l'i
ui.
drift en de
daarin
bliek hem huUliadc ,2Jjn zwakke zeöuwen
Johann Strauss I.
Tot afgevaardigden naar het
ling-amerhini
die hem
cm s'ag
Den 14den Maart 18Ü4 werd dea onbeiridcongres van Kamers van Arbeid, dat Vrijdelden waard van het, logement Zum gaeid da« te Ulrecht zal gehouden worden, zijn
*?«*
ten Hirten" een zoontje geboren, de 1 it.*r,■ud door do Kamer van Ar berd voor
Johann Strauss, de stamvader der walscom■het handelseredict en. vei zekenngswezen de
ponisten- en Hofball-Musikdirec.oren-dynasheeren mr. W. Suennondt, J. Pino Jzn.,
tie.
'
tol pl'aati-.vei'v.vigers de hoeren J. J. Pit en
Door de eenvoudige Weener straatmuzi,). v. Gijn.
kanten met hun bescheiden instumenten en
B ij Kon. besl. is, met ingang van
deunen, die dikwijls in het kleins logement hem completeerde* over zijn instromen1 September, benoemd lot opzichter van
verblijf hielden, kreeg de kleinj Johann de tatiekunst.
i
den
arbeid ds heer C. C. Sm.; alhier, gceerste muzikale aanvechtingen.
Op zijn twee. 1e itctattrtr.u naar Londen," wezci 3de machinist in dienst van de KoReeds vroeg toonde hij eea uiterst fijn 1840, werd hij voor de tweede maal errs.ig ninklijke Pakctvaaitmaat-:cliappij.
tenrg.weer
muzikaal gehoor en een zeer goed muzikaal ziek. Weer g
hij naar Weenen
Bij Kon. besl. is herbenoemd
geheugen te bezitten en spoedig was zijn knapte hij Sp "en begon spoedig weer m
bq
kreeg
daarna
kort
hij
tot kantonreohter-plaatsveivanger Ln het
ideaal, muzikant te worden. Vlug leerde
zijn concerten, doch
Sepkanton Rotterdam 11, mr. A. Van der Hoein de volksschool vioolspelen en hij hulde. een hersenverLamniing en den 24stcn
ven.
tranen met tuiten, toen zijn practisch aanWeenen een
gelegde vader hem in de leer diei bij
Op den Nieuwen Binnenweg
een... boekbinder. Van ds viool-rist naarden fenis gezien als die
bij den 's Gravendijkwal sloegen gisterstijfselpot! De vernedering was Jo'iann te as niet overdreven, a*3 teraaruEbes.ening
u„„,öllir.T middag twee paarden op hol, gespannen
„„ "c
„
de j.„„„„„.jv
machtig. Hij had reeds het plan opgevat geheeli -.tr
Weenen
aan
voor een 4-wieligen vrachtwagen der Amerivan zijn meester weg te loopen en m .: zijn deelnam.
can-Petroleum-Company. In vliegende vaart
,Uiën
211 comiro
viool de wijde wereld iri te trekken, om
Johann Strauss 1 hn ft
ging het den weg af, tot het voertuig aanhefc
den strijd om het bestaan met den strijk■.-even. Zyn wa» m scben ia zeerbebotste tegen een omnibus der R. O. M.
„
stok te strijden, toen het toeval wille, dit kend en
?e
en daardoor het vóór- van het achargch
;
een welgestelde vriend zijns vaders zich kend de vunge ...Jy^
werd afgebroken. Met het voorterstel
V„ ?W werd,
over den jongen ontfermde en hen* tiet opdert 1848
ste gedeelte van den wagen achter zich
leiden bij den destijds gunstig bekend s.aa-i- voor de
liepen de hollende dieren door, wierpen
-den vioolonderwijzer Polijschansky.
gewordenM
twee groentenwagens omver, braken een
Omstreeks dezen tijd - Johan-i was pas
door de vc r- lantarenpaal doormidden en werden eindemwmmm^TTr7
avond w e rel
d :enverga
11 jaar oud
stierf zijn vader. Door den
lijk bij de Claes de Vrieseiaan tot staan
'' ■ , H,*
invloed van zijn beschermer kr.*CK de kleine I,-„ r Qg.-k,,uu,n,
«enige zaken van gebracht door een agent van politie 3e klasse
V Kt
behandel I, C. Paardenkooper en eenige burgers.
violist herhaaldelijk uitnoodiginaen om in huishoudehjkei
; a
Johpn Q BoQ
p.ar-ticulicr? klingen te spelen en bewees ook
De omnibus bleef onbeschadigd ; van den
in kwartetten een zeer bruikbare ensemble
groentenwagen brak de as en van den
eenen
speler te zijn. Later werd hij opgenomen rn
anderen een weegschaal.
muziekgaarhet orkest van den zeer populairen
zou zoo
Vanwege de afd. Rot ter dam der
directeur Panier, die placht ts spelen inde
*"-<;e dankbaarhe.d
Kl-1
grooto lokalen
Vereeniging totßeschermingvanDieren
voo
r
Ned.
Koningin
v,ó\
beim Sperl".
mr de ?elief.ie
bevio
■ u he: politiepersoneel uitgereikt
Spr.
stold-3
Dat spelen als een handwerksmanvolgend
behouden.
broad we d
chures, handelende over
echter Johann I niet. Reeds het komst,
strafbare
mishanjaar, J319, cbed hij een voor zijn tot
wan dieren, geschreven door A. Van
, el in, het oO3ten deling
in ne- wei*
hers
denAmeele,
belangrijken stap. Hij verbond zich met ging
w.achlmeester-brig.adecommanmnenng aan tir. m- plaats een B*o-l'r-n*kt-*e
Lanner, den bekenden walscomponist en vi
dant der marechaussee te Uzendijke
goJ.n^^t.
bepalen
:
nader
t
on
de verolist en Drahanek, die destijds door hun ken
Met applaus
Vacaturen bij het Openbaar Lager
voortreffelijk samenspel vooral bij ds Wee„ t, o i de- woorden van haar voorzitOnderwijs te Rotterdam.
voorloopig
ners zeer in trek waren.
bestuur tor
alia
Ond
e
bestuur
voorts
r w ij z e r aan de school voor g. 1. o.
Deze combinatie, die in korten tijd overwerd
Het
benoemd.
comité„kt-,-***
3e
dergelijke ondernemingen te Weenen
klasse
ppn
No. 5, Jonkerfransstraat, hoofd
1 definitief comité samen to
"
de heer A. Jansen.
vleugelde, groeide onder Lanner's leiding
mogelijk alle stanzooveel
waarin
Idem aan de school voor g. 1. o. 3e klasse
binnen eenige jaren tot een klein orkest
zullen zijn, wei corèrtegenwoordigd
van
aan en Strauss werd de plaatsvervanger
cm
No. 6, Hofdijk, hoofd de heer J. Slamaatregelen
zal
nemen
mité dan verder
beiden,
Lanner De vriendschap tusschen
en jongen*, rijken
venburg.
dat
ouden
bewerken,
te
gemeenschappedie nie* alleen berustte oplevensvreugd en en armen, kunnen brjdraigen, en blijk geven Idem aan de school voor g. 1. o. 2e klasse
lijk talent, maar ook op
gekomen, is nog in den loop van dienzelfden dag door koning Edward in audiëntie
ontvangen. De koning gaf bij die gelegenheid herhaaldelijk zijn tevredenheid te
kennen, dat de vrede tot stand gekomen is.

lichtzinnigheid, duurde zes jaren. In 1825
scheidden zij in onmin van elkaar. Strauss,
dien de meeste leden van Lanner's orkest
aanhingen, stichtte met hen en eenige anderen een eigen kapel en begon zich nu ook
op het componeeren toe te leggen.
Het volgend jaar hoorden de Weeners da
eerste Strauss-walsen " dë
Xauberl"wals,
Döblinger-Union lwals en de Wiener
de
Carneval"-wals, di© k ort daarna bij Hashnger te Weenen verschenen. Zijn eigenlijken
naam als walscomponist maakte Strauss in
1827 met de eerste reeks zijner „Kettenbrucken"-walsen, die een geweldig succes
hadden. In deze compositie toonde Strauss
zich de gelijke van
en spoedig was
Weenen verdeeld in twee partijen, de Lannerianen en de Straussianen, die met vlammende geestdrift voor hun afgoden in het
strijdperk traden, j^ar in jaar uit weerklonken de Weener amusementslokalen van
de tonen van beider wijzen en de wedstrijd
gaf het leven aan een groot aantal dansen,
meest walsen. Strauss. die het meeste talent had, overvleugelde ten slotte zijn concurrent. Van 1830—'36 speelde hij in de
zalen „beim SperP' m& een io de geschiedenis van het Weener carneval voorbeeld eloos succes.
ïn 1835 werdi bij benoemd tot HofbailMusikdirector, stond aan het hoofd vaneen
orkest van 200 man en werd letterlijk overstroomd met aanvragen om op te treden.
Hij was dan gewoon ziin kapel te splitsen,
om aan alle aanvragen te voldoen. Maar altijd behield hij een soort élite-orkest, saamgesteld urt de bes t e musici en dat hij op
een zoo hoog mogelijke trap van volkomenheid trachtte te brengen. Op zijn programma trachtte hij stelselmatig iedere trivialiteit te vermijden en wat technische uitvoering betreft, stelde hü 'zijn orkest de hoogJ
ste eischen.
Zijn oomposities bezaten alle een zeldzame élégance, luchtno-neid' en frischherd v<an
vinding ; nieuwe
melodieën van groote bekoorlijkheid, nieuwe rythmen van onweerstaanbare meeslependheid kwamen door
hem in de literatuur der dansmuziek. Bo vendien maakte voortdurend» oefening hem
tot een meester in de jnstrumentatiskunst
en tot een fijnproever va-> all? gracieuse en
inslaande klankkleuren die hij met zeldz.imo handigheid wist te 'gebruiken.
In 1833 maakte hij met zijn orkest zijn
eerste kunstreis. Hij kwam te Pest en werd
er zóó geestdriftig toegeju*>e*d. dat hij cv
door opgewerkt werd tot grootere tournee*-.
In den carnevalstijcj echter keerde hij altijl
naar zijn Weeners terug, die hem onbeschrijflijk eerden en bijna verafgoodden en
zich een carneval zonder Strauss nietm3er
konden voorstellen"
In 1834 speelde' hij le Berlijn, dat door
zijn walsen bijna woest werd van opgetogenheid, te Leipzig Dresden en Praag, in
1835 maakte hij een tournee, die een zegetocht was, c*oor Beieren, Wurterobera; en
Baden. En het volgend jaar speelde hij met
niet minder succes in de voornaamste steden van Noord-J>j-ntscMand*, Amsterdam,
Den Haag,Brussel en Luik. ledereen dweepte met. Strauss. In 1837 bereikte de Stfm.ssjubel zijn toppunt te Parijs. Mannen als
Meyerbeer waren zóó
Cherubini. Berlioz enbetooverd,
dat zij hem
door zijn muziek
verzochten, het carneval in de Seine-stad
over te blijven. Strauss voldeed' aan dat verzoek, tot groote teleurstelling van de ja-
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No. 1, Houttuin, hoofd de heer R. W.
Theesing.
Idem aan de school voor g. 1. o. 2e klasse
No. 6, Oranjeboomstraat, hoofd de heer
K. M. Knip.
Idem aan de school voor g. I. o. 2e klasse
No. 48, Schooterboschstraat, hoofd de
heer T. A. Stoker.
Onderw ij zeres aan de school voor g. J.
o. 3e klasse No. 53, Lambertusstraat,
hoofd de heer G. Leeuwenburgh.
Onderw ij zeres, hoofdakte en akte nuttige handwerken aanbeveling, aan de
school voor m. u. 1. o. 2e klasse No. 8,
Passerelstraat,hoofd mevr. A. Wilschutwed. S. C. Pieterse.
Onderw ij zeres, akten Fransch en nuttige handwerken aanbeveling, aan de
school voor m. u. 1. o. le klasse No 3
Mauritsstraat, hoofd mej. J.
n derwij z e r e s voor de nuttige
i, °.
handwerken,aan
de school voorg. 1. o. 3e
klasse No 28, Schoutenstraat, hoofd
de heer W. G. Brandenburg.
(Het onderwijs wordt des avonds gegeven)
Adres op zegel aan Burgemeester en Wethouders vóór 3 Julia.s. franco in te zenden

Pannekoek.'

Vermakelijkhedem,Vergaderingen
enz.

Dinsdag 21 Juni.
Diergaarde. Concert, 8 uur.
Circus-Variété, Stationsplein. Specialiteiten-Voorstelling, 8 uur.
Casino-Variété, CoolsingeL Specialiteiten-Voorstelling, 8 uur.
Het Haudelsbediendenfonds. Jaarvergadering, Zuidblaak 6, B'/*> uur.
„Leger des Heils", Keerweerlaan, Benthemstraat 30, Hofstraat, Roentgenstraat en
Alkemadeplein 22. Samenkomst, alleen toegankelijk voor soldaten, 8 uur.
Woensdag 25 Juni.
".Leger des Heils", Keerweerlaan, Benthemstraat 30, Hofstraat. Roentgenstraat en
Alkemadeplein 22. Kindersamenkomst, 5%
uur.
Museum Boymans, 11—5 uur, (5 et.) Voor
vreemdelingen B—ll uur 25 et.
Museum voor Land- en Volkenkunde en
Maritiem Museum, Willemskade, 10—4 uur
5 et., schoolkinderen onder geleide van
onderwijzers 1 et
Diergaarde, f0 .50 voor vreemdelingen.
Kunstzaal Oldenzeel, Glashaven 20. Tentoonstelling, 10—4 uur (25 et)
Panorama, Coolsingel. 20 Cts., (10 ets.
voor kinderen).
Gemeentebibliotheek (Museum Boymans),
10—5 uur, gratis.

Rechtzaken.
Arrondissements-Rechtbank.
(Kamer van Strafzaken.)
Zitting van Dinsdag 24 Juni.
Hedon werden de volgende vonnissen

ge-

wezen :
A. J., 23 jaar, sjouwer te Reeuwijk, wegens verwonding van L. Ver-maat, tot tweo
maanden gevangenisstraf.
P. H. H, 65 jaar, reiziger te Amsterdam,
is verduistering
van gelden ten nadeele van de firma, J. P. Wemink & Co. te Gouda, tot drie maanden gevangenisstraf.
P. V., IT jaar, zeeman te Vlaardingen, wegens diefstal van maïs en erwten ten nadeele van H. v. d. Knoop, te VlaardingerAmbacht, tot een maand gevangenisstraf.
C. V., 23 jaar, varensgezel to Schiedam,
wegens gewelddadig vei zet tegen de politie,
to: een maand gevangenisstraf.
E. Denß., 20 jaar, arbeider te Pernis, wegens mishandeling te Roon, tot 14 dagen
gevangenisstraf.
B. A. 8., 22 jaar, werkman alhier, wegens
verniel.ng van glasruiten te Capeile a/d.
IJsd, tot ’lO beets, subs. 5 dagen hechtenis.

Op zijn erf.

Hij bekende het, maar

.

—

met bezwaarlijk-

lieid'
Ik heb 'cm 'n duw gegeven, met
dat fe.t most ie te water, 'k Heb 'cm mijn
erf verboden en in 19U), op 19 of 20 Augustus met een brief, van 108G aangenomen
hem geschreven niet op mijn erf te komen'
Met dien brief van 1086 bedoelde deman
blijkbaar zijn eigendomsrecht op het erf
Om het geval wat duidelijker te maken
zij gemeld dat de 48-jarige kuiper A.
L..
te Lopik, het met leode oogen aanzag, als
zrjner
een
buren en in 't bijzonder A. Den
Br.aber op zijn erf kwam.
Nu was op 22 Maart Den B. een knotwilg aan 't kappen,die op zijn grond stond.
De boom viel. en, o, noodlot, op het door
L. zoo gekoesterde erf.
Toan de boomenroeier zich op buurmans
grond begaf om de takken van den wilg
te kapper., kwam L. stiekem aansluipen,
zooals .Den B. verklaarde en duwde hem
onverwachts in de sloot.
De beklaagde zei dat de ander hem best
kon zien, hij had 'cm al gegroet en was
toch geen muis.
Dsn B. zou nog gezegd hebben :
Probeer dat je me van dit* erf afgooit!
— En toe heb ik dien moed gehad, meneer de president. Ik verlang dat er niemand op mijn erf komt zonder mijn
toestemming.
dagen
Twee
na het voorval zou L. het
verbod om op zijn erf te komen, hebben
aangeplakt.
As dat waar is, dan mag je me straften, luidde bèklaagdc's bescheid.
Het O. M. w-as niet alleen overtuigd van
het bij dagvaarding ten laste gelegde, maar
achtte het feit op een ergerlijke en schandelijke wijze gepleegd.
Gerequireerd werd een gevangenisstraf
van vier maanden.
Een woest heer.
Het jongmensch had 'cm om en daarom
wist hïj niet wat hij op 10 Mei had uitgehaald, ten minste, hij kon het zich niet goed!
herinneren en gaf zooveel te kennen, dat hij
zich eigenlijk niet toerskenbaa:- achtte voor
zijn daad.
De rijksveldwachters L. v. d. Straaten en!
P. De Jong, kuierden op genoemden datum, des avonds, in den Blijdorpschen pol-i
der, toen zij een 20-jarigen snuiter, die later!
bleek te zijn genaamd J. J. M. N., van qualiteit timmermansknecht, op een onhebbe-.
lijkheid betrapten.
Na een vermaning vervolgden de marrned
der -wet hun weg, maar niet lang waren zyf
op pad of N. liep hen achterop en onder
voorgeven te willen constateeren of zij wel
van de politie waren, kreeg éénl hunner,toen

—

'

r-

1

!

voor minstens 3
'de penning te voorschijn werd gebaald,een vandaag levensmiddelen
pêun voor het hoofd, die lang niet naalscoi diagen ingeslageni moeten, word-an.
Giisiteren zijn dei feesben feitelijk begonwas.
.
,
,
nog
eens vertoond nen met de aankomst van koning Edward
Later werd dit tooneel
politieman
andere
verraen koningin Alexandra met, de koninklijke
de
kreeg
'en
ook
familie uit Windsor in de Theemssiad. Ook
derlijk zijn portie.
verde meeste vreemde vertegenwoordigers arambtenaren
werden
bloedend
Beide
gisteren te Londen. Onder hen
wond ein het vermoeden, diat de mishande- riveerden zich
: prins en prinses Heinrich
lingen met een boksbeugel zijn gepleegd, is bevinden
van Pruisen, ds kroonprins van Portugal,cte
niet van grond ontbloot. Er is zoon voorwerp gevonden op straat, met bloed bevlekt grootvorst-troonopvolger Michael van Busen de veldwachters hebben onderweg ook
iets hooren vallen.
In ieder geval mosten dte verwondingen
met een hard voorwerp zijn toegebracht.
De ambtenaren verklaarden, dat beklaagde niet beschonken was.
Het O. M". verklaa-d- dat N. ongun-itigbediep
kend staat. De verwondingen warengeconen zwaar, de officier- heeft het zelf
stateerd en die mishandeling kan niet anders gequalificeerd worden dan als zeer ern-

Waar de taak der politie uit den aard
der zaak al moeielijk is, heeft zij recht op
medewerking van de zijde van het publiek
"en waar dit niet, het geval is, dringt het
O.M. met klem op een ernstige straf aan.
Negen maanden gevangenisstraf luidde dé

eisch.

De onbekende.
Dé 57-jarige O F., weduwe van G. J. Ter
H., had een dam© helpen verhuizen van
den Binnenweig naar 'Hillegersberg en was
na dien bij die familie in dienst gebleven,
om wat te naaien en te helpen met ander
werk, totdat op zekeien dag, in de schoonmaak, de assistente zonder eenig bericht
weg bleef.
Het vermoeden kwam nu bij de vrouw des
huizes op, dat er mogelijk iets vermist kon
zijn en bij onderzoek bleek, dat uit de kapdoos. in, welker nabijheid de naaister meermalen had zitten weiken, een zilveren horloge verdwenen was, waarvan het beleenforiefje gevonden werd bij beklaagde.
De vrouw ontkende* en dischte een mooi
verhaal op van de wijze waarop zij aan het
briefje was gekomen.
Zij liep eens een, vrouw achterop, die het
arm had, net* als zij, en die haar toch een
lommerdbriefje van een horloge wilde verkoopen.
Nee', ze had geen geld en deed het
niet. Maar ze zag die vronw weer enkoent
nu het, briefje op haar aanhouding.
Het was een lange vrouw met een zwarten rok
die echter niet gevonden is.
De groote onbekende.
Diversen.
Nog werd geëischt:
voor
’5 Boete, subs. 5 dagen hechtenis
te SpijJ. v. d. M., 16 jaar, schippersknecht
kenisse, die op 27 Maart opzettelijk een
hondje een zak op het lichaam zou hebben
geworpen en daarna met zijn klompen herhaaldelijk op dien zak, waar het dier zat,
zou hebben getrapt.
De beklaagde ontkende het dier eenig
leed te hebben gedaan ; hij had het alleen
willen grijpen. Het beest had dan ook geen
letsel bekomen.
flO Boete, subs. 10 dagen hechtenis voor
C. N„ 38 jaar, veehouder te Strijen (niet
verschenen), die op 12 April te Geervliet
den rijksveldwaohter J. Damen zou verweten hebben zijn plicht niet gedaan te hebDa.ar
ben bij den brand van Hooldijk.
was wat te vinden en te zien, maar dat
wilde je niet zien, had hij gezegd.
flO Boete, subs. 10 dagen hechtenis voor
S. v. W., 18 jaar en M.Z.. 17 jaar, beiden
zeevisscher te Maassluis (niet verschenen),
die op 1 Maart 1.1. A. Van O. hevig tegen
het hoofd zou hebben geslagen.
Uitspraken Zaterdag 28 Juni,
De vader van J. D. te Hillegersberg verzoekt mededeeling naar aanleiding van het
verslag der terechtzitting opgenomen in ons
blad van 23 dezer, dat geene der getuigen
hebben kunnen verklaren, dat dat kind de
dader is, zoodat naar zijne meening zijn kind
onschuldig is.

—

—

De Kroningsfeesten te Londen.
Tei wijl 65e Engelsche weerkundigen, voor

de kroningsdagea m:t algemeene stemmen

mooi wees voorspellen met hier en daar een
afgedwaald regenbuitje voor d? stof, welke voorspellingen, hoe onvertrouwbaar
weerpre,
meenlijk ook zijn, thans
door het Engelscho volk beslist worden geloofd, zijn er Lonelenaars, die het allesbehalve pi'ditig vinden, dat zij ter eere van
koning Edward op alle mogelijke manieren
worden geplukt. Alles is in prijs gestegen :
leveß'smideïelen, hotelprrjzen, omnibustarieven, ïijtuighuur, restaurant- en koffiehuisprijzen, alles!
Toch zijn de Loncïensche hotels reeds
propvol en in de restaurants is het nu al
moeielijk bediiond te worden. Meu, berekent
dat op d?> kroningsdagen ongeveer twee derden vaa de niet-Lom
die buiten particuliere woningen aan dun kost moeten komen, niet voldoende zullen, kunnen worden
gevoed en onder dak gebracht.
De versieringen naderen haar voltooiing :
de gevels öer huizen zijn met blauwe en
roocle stoffen bekleed; enkel© zijn behangeni met rood fluweel. Overal ziet men
vlaggen van alle natiën, waartusschen de
Britsche en d? Amerikaansche domineeren.
In sommige straten loopt men letterlijk onder een gewelf van vlaggen. Langs den geheelen weg, dien de kroningsstoet Donderdag en Vrijdag a. s. zal volgen, zijn masten
met vaandels en guirlandes opgericht.
De, Londensche bladen geven over den
koop en den verkoop van d? plaatsen op de
tribunes volledige berichten in den vorm
van beursbulletins. Zoo meldt bijvoorbeeld
de Daily Express:
„Toen de markt Zaterdag geopend werd,
wachtten ds koopers op de trottoirs. Bons
voor plaatsen op overdekte tribunes of voor
hotels aan den zuidelijken oever van de
Theems bereikten recordprijzen en d? verkoopers verklaren, dat de markt feitelijk
gesloten is. Het gerucht van een daling der
prijzen trok nog Amerikanen en koopers
van heb vastland aan. Toen het gerucht niet
bevestigd werd, sloten zij tot de loopende
prijzen af. Aam vele tribunes stegen de prijzen nog hooger en op bevel van directeuren
zullen zij heden nog „stijver" zijn. Zaterdag aangekomen vreemdelingen vonden de
prijzen hooger, dan zij verwacht hadden".
Dan volgt een volledig koersbulletin.
Zaterdag is bet bij een taptoe van de
koloniale troepen in Hampton Court, waar
de Indiërs gekampeerd zijn on Zondag nabij het Alexandra Palace, waar de Australische, Canadeesche en Afrikaansche troepen, verblijf houden, woest toegegaan. Het
publiek verbiak de afsluitingen en ongeveer
50.000 menschen overstroomden Hampton
Court*, zoodat de taptoe gedeeltelijk mislukte!. Zondag drong de menigte het kamp
bij .Alexanelra Palace binnen en moest er
letterlijk met slangen
uitgespoten worVan Woensdag tot Zaterdag is fe Lon*-**«,-. geeca
©akeie -winkel geopetadi, zoodat

.

land, prins Leopold van Beieren, de groothertog van Hessen, de kroonprins cru prins
Waldemar van Denemarken, de prins van
Asturië, prins Albert van België, prins Filip van Coburg, de aarts-hertog-tropnopvolger Franz Ferdinand van Oostenrijk, de
vorst, van Monaco, de kroonprins van Zweden, prins Danilo van Montenegro, hertog
Albert van Wurtemberg, db groothertog van
Mecklenburg-Strclitz, de kroomprins van
Siam en Bas Makonnen van Abessinië, die
namens zijn sonverein, den negus., een collectie leeuwen en zebra's voor koning Edward tem geschenke heeft meegebracht. Alle gasten werden in Engeland ontvangen
door vertegenwoordigers dos konings en de

staat op een sarcofaag, waarop een vrouw
rust, de Melodie.

De wereldkampioenschappen op do fiets!
De tweede helft der wereldkampioenschappen der „Union Cycliste Internationale", welke eergisteren, Zondag, te Ber-

lijn op de Fidedenau-baan verreden is (d-a
eerste helft over den korten afstand heeft
Zondag der vorige week te Kome plaats gevonden) had volgend verloop:
Wereldkampioenschap over 100 kil. met
gangmaking voor amateurs (in 1895 gewonnen door den Hollander Cordang, in 1896
door den Fransclnnan Pouscaime, in 1897
door den Engelschman Gould, in 1898 door
den Engelschman Cherry, in 1899 door den
Engelschman Nelson, in 1900 door den
Fianschman Bastion vóór den Noor Henie
en den Fianschman HUdebrand met twee
en drie-^n-een-halve ronde achter en in
1901 door den Duitsoher i-bevers in 1 uur
44 min. 39 sec. vóór zijn landgenooten Salzmann en Gornemann en den Franschman
Henriet). Deelnemers waren John Diehle
('s Gravenhage), G. Geier (Breslau), A.
Gornemann (Berlijn) en F. Keiler (Breslau). Gedurende twintig kil. had Gornemann de leiding, dan gedurende 40 kil.
Keiler en ten slotte won Gornemann vóór
Keiler en Diehle.
Wereldkampioenschap over 100 kil. voor
beroepsrijders (in 1896 gewonnen door Chase, in 1897 door Stocks, in 1898 door Palmer, in 1899 door Gibson, in 1900 door Huret vóór Taylor en Bouhours in 1 uur 47
min. 13 sec. en in 1901 door Eobl in 1 uur
38 min. 6 sec. vóór- Dickentmann, Heiny en
Eyser). Deelnemers waren Eobl, Dickentmann, Bouhours, Linton, Byser en E. Taylor. Bobl nam dadelijk de leiding en behield dio steeds, om te winnen in 1 uur 24
min. 23 2/5 sec. (wereldrecord!), tweede
Bouhours met enorm verschil, 3e E. Taylor, terwijl Linton, heel op 't laatst kwam
te vailon.
Grand prix van Parijs!
't Is in de afdeelingen van den grand
prix over 2000 m. aldus gegaan in zijn ge-

leden der vei schillende legatiën.
In afwachting van de aankomst van de
koninklijke familie was gisteren reeds vroeg
een dichte menigte in den omtrek van Buckingham Palace op de been. De koning en
die koningin, vergezeld door prinses Victoria en prins Karel van Denemarken en gevolg, reden in optocht in drie open landauers met vier paarden van het, Paddington
Station naar Buckingham Palace.
Een ontzaglijke menigte, langs den geheelen weg geschaard, gaf voortdurend blijken van haar opgewekte stemming, door
een oorveodoovend gejuich. Het koninklijk
paar is zelden zoo hartelijk door de, Londensche bevolking ontvangen. Ondanks bet
Tvairtr* weder droeg ds koning eea overjas,
doch hij zag er goed uit.
's Avonds was er diner ten hove ter eere
van de vorstelijke gasten.
Gisteren is het, kroningscontinjrent van
de Britsche strijdmacht in China te Londen aangekomen.
Lord Roberts, de opperbevelhebber van heel :
het Britsche leger, dóet in de, bladen een
le Afd.
1 Ellegaard, 2 Massard, 3Lanberoep op het publiek, om de troepen, die don. Gewonnen met 10 wiellengten.
uit Zuid-Afrika repatrieeren, niet te trak1 Meyers, 2 Ciselet, 3 I.agar2e Afd.
tseren op sterken drank.
de. Gewonnen met 40 wielleng.
Te Londen zijn biljetten: aangeplak.,waar3e Afd.
1 Rütt. 2 Colombo, 3 Mondt.
in geprotesteerd wordt tegen de kroning Gewonnen met 5 wiellengten.
van den „pretendent" Edward en die als
1 Grogna, 2 Colomb, 3 Cheva4e Afd.
-wettige souver-eine een Duitsche vorstin lier. Gewonnen möb 4 wiellengten.
noemen
1 Arend, 2 Cornet. 3 Vasse5e Afd.
Een allergrappigsfc voorstel zal venvezenGewonnen
met 1/2 wiellengte.
rot.
lijkt worden. Een ultra-jingo heeft dezer daAfd.
1
2 Ehrmann, 3 DanMotino,
6e
gen in dfe bladen voorgestel;'., dal alle Engla.
,
gelschen in het Vereenigd Koninkrijk op
Ma-yer, 2 Eros met 1 wiel7e
1
Afd.
stedten,
hetzelfdö oogenblik en overal, in
lengte, 3 Pogogeff.
dorpen, schouwburgen, kerken enz. bet
8e Afd. — 1 Domam, 2 Jue, 3 Jenkms.
„God save the King" zouden aanheffen.AlDe
lui kwamen wiel aan wiel aan.
dus is besloten en a.s. Donderdagavond,
In
de zevende afd. ging Jacquelin in t
klokslag 8 uur, zullen 40 millioem mannen-, laatste rechte eind opzitten.
vrouwen- en kinderstemmen op de wijze
De demi-finales van den grand prix zulvan „Een sbeperspaard op hol' hun souals volgt gereden worden:
len'vermoedelijk
ve.iein heil en voorspoed toezingen. Dat
Ellegaard,
Dornain
en Mayer; 2. Rütt,
1.
kan mooi worden!
Meyers, Arend ende
3.
Momo;
en
Grogna
Voor de vlootrevue zijn alle Engelsche winner van de repêchage.
oorlogsschepen reeds op de reedie, van SpitIn den grand prix des amateurs over
head vergaderd Zij liggen, over een afstand
1000
m. gmg 't aldus:
hun
n. tot het
van 30 a 50 K. M: i
le
Afd. 1 Piard, 2 Tilleroy. 2e Afd. 1
beurt is om deel te: nemen aan den kroGarnero, 2 Weintenfeller. 3e Afd. 1 Sanz,
ningsjubel. Ee vloot telt ongeveer 30.000
2 Matruchot. 4e Afd. 1 Dancart, 2 Ganofficieren en minderen.
gysaghem. 5e Afd. 1 Strat, 2 Sarché. Ge
A.s. Zaterdag omstreeks 2 uur in den naAfd.
1 Ernest, 2 Benoit. 7e Afd. 1 Charmiddag zal koning Edward met een groot
Crosen.
2
lier,
zijn
jacht
aantal gasten aan. boord van
prix Caumeau over 20 kil. met geDe
Portsde
haven
vaa
and
Albert"
„Victoria,
om kunstvoorwerpen
mouth verlaten, voor den vlootschouw. De wone gangmaking
150
fr., kwam aan Beren
100
200,
van
koninklijke flottilje zal langs all? schepentrand
in
25
min.
57
2e was Schüer
sec,
ligplaats
nelinies stoomen en ten slotte
400 m., 3e De Baeder, 4e Strat.
op
Duitsche
en
het
Italiaanhst
men tusschen
2000 m. op tandem om 800,- 400 en
sche vla-gge&cnip. De koning houdt dan re 200Over
ging
fr.
't aldus :
ceptie voor dte commandeer end' officieren
wonnen: Meyers—
afdeelingen
de
In
geheedan
van alle ooriogsschepea en blijft
Jue—Pogogefi',
Ellegaard—Arend,
Rütt,
len nacht bij de vloot.
GrogBixio—Ferrari,
Meyers—Jenkins,
Spithead
zal
De vloot op de reede van
Nauts.
na—Didier
:
Donderillumineren
week
ör>maal
deze
le demi-finale. 1. Ellegaard—Arend.
dagavond) vanwege de kroning, met gloei2e demi-finale. 1. Meyers—Rütt.
lampjes; Vrijdagavond mei gekleurd? zoek3e
demi-finale. 1. Grogna—Didier Nauts.
beide
soorZaterdagavond
met
lichten en
Beslissing:
len Ellegaard—Arend; 2en
duurt
illuavond
de
licht.
lederen
t-a van
Meyers—Rütt
op 10 duim; 3en Grogna—
De
reminatie van halftien tot halftwaalf.
Didier
Nauts.
eindigen.
Het
middernacht
zal
eerst
te
vue
einde w orelt aangekondigd door een kanon** Te Brussel op de baan in het.Bois de
ba, Cambre won over 1000 m. de Belg Paschot van het Engelsche vlaggeschip „London,".
ton van Adler en den Nederlander Viruly
in 1 min. 45 2/5 sec. ; over 1000 m. in een
match won Nello (Belg) vóór Viruly en
Muller (Dnitscher) in 1 min. 52 sec. ; over
1000 m. op itandem won het paar Patou-—
De
Heusch van het Hoilandsche team Vi„Boheemsch Strijkquartet" !
Goethart in 1 min. 33 2/5 sec. en over
rulyIn het laatste Weekblad v o or Mum. won Paton vóór Nello (met an10.000
ziek komt in den „Brief uit Londen",
ronde) en Goethart in 12 min. 37
dei
halve
gedateerd 28 Mei 1902, van Jan Mulder,
sec.
onder meer de mededeeling voor, dat het
""■* Op de Amsterdamsche baan Zaterdag
quartet der „Bohemers" zonde zijn onta.s.
«en match tusschen Major Taylor. den
bonden wegens „ongunstige financieele
negerrenner
en... Jaap Eden en Guus SchilBoheinstelling
der
resultaten" en dat de
ling.
mers „den hongerdood sterft". In tegen"""Van den zeilwedstrijd Dover—Helgostelling met dat bericht kunnen wij verland is als. eerste te Helgolapd aangekoklaren dat het „B-öhmische Streichquart?tt" voor het aanstaand winterseizoen' men o'cely" gisteravond om 6 uur 40 m.,
dan kwam als tweede „Vol au vent" om 7
reeds heeft gecontracteerd voor het geheeuur
April.
9 min.
le tijdvak van October tot en met
uitgebreider
zal
*"■■
tournee,
quartet
Het
een
De Delftsclie studcntenploegen zijn te
" dan ooit, ondernemen, achtereenvolgens
Frankfort reeds druk aan het oefenen: gisdoor Oostenrijk, Duitschland, Rusland,
termorgen met de vierriems, gisteravond
Engeland, Nederland, Frankrijk en Italië met de achtrieuis.
en is ook voor de eeTste maal voor 15 concerten in Spanje geëngageerd. De „Bohemers" vieren met de volgende concertreizen het tienjarig jubileum van het bestaan
23 Juni.
van het quartet.
BEVALLEN:
De concerten in Nederland zijn vastgeN. SonC. A. L. Hardenberg—Kind, D.
.steld voor het tijdvak van 12 tot en met
22 Februari 1003. Het eerste van de volneveld—De Kievit, D. —H. KattenburgM. D. J. F. A. v.Hattem—
gende reeks concerten in ons land, zal Kattenburg, D.
Jongen, D. —J. P. Ketting -Dubbelman, D.
zijn het 161ste dat het quartet in NederL. Bisseeuw—Velgersdijk, Z. M.Biela—
land zal geven.
D.
Th. Van der Plas—Bras,
IJsperse,
Van Rooy is voor het volgend seiZ.
J. G. Naerebout—Van Heel, D.
zoen voor een groote concertreis in AmeG. De Werk—Van Goch, Z. —J.
rika geëngageerd.
M. Steenhauer—v. d. Ven, D. —C.v. d.
":::;
Klinger's veel besproken BeethovenA. P. Klapwijk—
Hooven—Dukino, Z.
standbeeld gaat nu toch naar Leipzig, en Poesse, D. — P. O v. Hecken—Elderson, Z.
zal waarschijnlijk in het stedelijk museum —E. Vollebregt-Aalriehs, Z. -J. Noorgeplaatst worden.
E. Sambler—Wischloos—Lakerveld, Z.
Willigen-Kroeze,
Z.
componist
Het
van
den
C.
De
grafmonument
D.
W.
hure,
**
Heinrich Marschner, op het Neustaeiiter M. H. v.d.Noordt—Smet,D. —A.C.v.d.Borgt
keikhof te Hannover, is door één of ander —Goverts, D.— A.P.Eeijnart—v.Dijk.Z.— A.
G. K. Wuijster—
aterling deerlijk beschadigd. De buste is Wupkes—Lankhorst, D.
met een ijzeren staaf geheel vernield en Bakker, Z.
J. M.Hogerdrjk—DeJager.Z.—
alle versierselen zijn gestolen. WaarschijnH. Braun—De Man, D. —J. Versnel—v.Vuulijk meende men dat de buste van brons ren, D. — E. Presburg—Schar, Z. — C. Kiewas.
vit—Barnat, D. B. K. Krugers—Blom, D.
A. v.
gisteren
is
het
standbeeld
Te
Florence
M. Verbeek-Kleibergen, Z.
**
M. Eijkenboom
van Rossini onthuld in het Patheon, waarBeek—De Bruijn, Z.
M. J- Smit— Schollaart,
het stoffelijk overschot van eten componist
Kwak Z.
sinds 1887 rust. Er waren bij tegenwoordig Z.
S. Wijnveldt Pot Z. — H. Kapel'e graaf van" Turijn, vertegenwoordigers tein- Trouw, D. —M. Reitsma—v. den
van het Parlement, burgerlijke en militaire Lende, |D. —A. v. Bijswijk—De Visser, Z.
M. Gardenier-v. Houdt, Z. —A. M. Olffers
autoriteiten, deputatiën uit muzikale instelJ* Jonker—De Klerk,
lingen, enz. enz.Het orkest uit Pesaro voerSoetekouw, D.
—
de, onder leiding van Mascagni, een, onuitlevenl. Z.
gegeven werk van Rosstini uit; de tenor
OVERLEDEN:
Marconi zong „Cujus animam" uithet„StaDoes, wed. v. C. Zwart, 77 j.
K.
J.
v.
d.
bat Materé" en professor Rasi las de neJ. A. Th. Viola, jm. 17 j. —B. Hekking, jd.
crologie voor van professor Gandolfi.
provan,
dei hand van
3 m. {— H. W. J. Moeliker, jm. 9 m. M.
Het standbeeld is
fessor Cassiolij het borstbeeld van, Rossini Kalkman, jm. 8 j. —H. P. Schmitz, jd. 3m.
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Kunst en Sport.

Burgerlijke Stand.
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'sMiddags 12 uur.
23 Juni
24 Juni
Barom. bij 0° Cels. 767.7 mM.
769 5 mM.
Therm. in de sch. 18.3°C.65°F. 19.0°C.6
Min. temper, 'sn. 13.5°C.56 aF. 13.6°C.56:,F.
Max. temp. vor.d. 18,2°C.65°F. 19.4°C.67°F.
Windr. en kracht Z.W. 1.
N.W. 1.
Bewolk. der lucht Licht bew. Licht bew.
Buslichtingen aan het Postkantoor.
Woensdag 25 Juni.
Parijs 4.30'5m.,8.45'5in.,1.60'5av.,7.35'5av.
Berlijn 4.10'5m., f 8.25'5m., z. 11.40'5m.,
z.§4.so'aav., z.§5.55, z.t6.45, z. 7.35
'sav.
Londep (via "Vlissingen) B.s'sm., B.2o'aav.,
(Op Zon- en feestdagen 7.35'5av.)
„ (via Ostende) 4.ss'aav. (Op Zon-en
feestdagen I.so'sav. 1)
Nedérl. Oost-Indië
8.45 'sm.
Egypte
8.45 'sm.
New-York
12.20 'sav.
Bergen en Stavanger
9.50 'sm.
aangeteekende
correspondentie,
Geen
f Op
Zon- en feestdagen niet.
z.
§ Op Zon- en feestdagen 3.30 'sav.
(*) Londen wordt alleen op verzoek medegegeven.
De uren worden berekend volgens Amsterdamschen tijd.

—

Binnenland.

De gezondheidscommissie te Dordrecht
brengt ter openbare kennis, dat in den laatsten tijd in die gemeente aardewerk,bestemd
voor liet bereiden van spijzen, verkocht
werd, waarvan het glazuur bij onderzoek
sterk loodhoudend is gebleken, zoodat bij
aankoop van dergelijk aardewerk voorzichtigheid wordt aanbevolen.

Ook elders zij men voorzichtig!
Men deelt thans mede dat het automobielongeluk, waarvan een Reuter telegram melding maakte, overdreven is; de
autombiel kantelde niet en jonkheerBrantsen kreeg geen letsel.
Te Slikkerveer en Bolnes heerschen
in vrij hevige mate de mazelen. Stergevallen hebben nog niet plaats gehad.
In Neerlandia (orgaan van het
Algem. Nedérl. Verbond) wordt de volgende hulde aan Steyn gebracht:
Plotseling, als de oorlog zelf, doofde zijn
gerucht. En Nederland is stil geworden
onder den zwaren slag. Want zwaar viel
hij neer en geheel onverwacht. Vragend
staarde men rond naar het hoe en waarom, maar geen antwoord kwam.
Toch, eén antwoord en helaas niet to
'betwijfelen! Steyn, de edelste van allen,
lijdt werkelijk aan de ongeneeslijke kwaal
die hem, den sterken man, tot; bouwval
doemt. Dat is haast het droevigste dat men
denken kan. Hij, voor alle eeuwen toonbeeld van ii,
'.rouw, onbuigzaam in
gevaar en ontbering, dien men zich droomde als toekomstig hoofd van een vrijgevochten volk, zal in verlamming wegkwijnen en zijn oogen zullen de redding van
zijn volk niet hebben aanschouwd. Maar
zijn naam^zal blijven lichten en gezegend
zal hij zijn van geslacht tot geslacht.
— Gekozen tot bestuurslid van den polder Krimpen aan de Lek de heer A. Scheer
dn de plaats van den heer P. Van der Linden, die bedankt had.
De boschlucht beviel hem niet!
F., directeur der coöperatieve boterfabriek te Angerlo, heeft zichzelf bij de marechaussee te Kei'krade aangemeld, na een
maand voortvluchtig te zijn geweest met
omstreeks f 10.000.
Hij had zich .-■
* .-.en in de Limburgsche bosschen verscholen!
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benoemd tob
— Uit I£o sollicitanten
het RijksopyoedSngs—— adjunct-directeur
G.
De Kruisberg''
Vlissingen.
— verkocht 7 het
—-

——

M. J. Geerders, m. v, C. G. Hornon, 51 j.
J. Meijer, vr. v. J. J. G. Kalden, 62 j.
J. v. Nieuwenhuize, m. v. M. De Wit, 57 j.
D. A. Merhottein, jm. 42 j. — P. P. v. KoolS. W. De Boer, wed. v. A. C.
wijk, jd. 2m.
Lindenburg, 82 j. H. Minnes, jm. 3 j. W.
E. M. v. Kampen, jm. 2d. —A. C. d'Haene,
jd. 2 m.
Waterstand en Weerbericht.
Botterdam, 25 Juni le getij 6.52, 2e getij

Wanbetalers !

is

van
geöticht
osè heer
Pieter-3
te
Te Montfoort zijn de kersen in het
openbaar
halve
voor
cents
kilogram op den boom. Een boomgaar.il
mot ongeveer 150 kerseboomen werd vooi*
’350 verpacht.
Te Steenbergen is dte bliksem geslagen in een schuur van den landbouwer G.
De Blaaij. De schuur met landbouwwerktuigen werdlen een prooi der vlammen. Zes
varkens zijn omgekomen.
Maandag was te Gorinchem op de
markt de aanvoer van nieuwe aardappelen
al flink groot. Ze werden verkocht tegen 50
cent per 5 liter.
Te Sliedrecht hebben zich na Woensdag nog twee gevallen van typhus voorgedaan.
Het aantal* gezinnen, waarin de ziekte
heerscht, bedraagt thans 8.
Ten huize van den tapper S. aan deBeekstraat te Arnhem had een gasontploffing plaats, waarbij het plafond naar beneden viel. Verdere schade werd niet aangericht.
De 17-jarige D. Hinsert, wonende Rotterdam, stoker bij de Rotterdamsche Tram
had Maandagmorgen de onvoorzichtigheid
aan het gehucht Middelsluis (gem. Nuuiansdorp) het hoofd buiten de machine te steken, waardoor- hij met een telegraaf paal in
aanraking kwam en wel zoodanig dat hij ui;
de machine werd geworpen. Bewusteloos
werd hij opgenomen met bloedend;: hoofdwonden. De tram, die inmiddels gestopt
had', nam hem mede naar Numansdorp,v. aar
hij door dr. Flohil behandeld, en vervolgens per tram weder naar Rotterdam
vervoerd werd.
Een 16-jarig meisje f e West-I Jselmonde stal ’lO van' haar moeder en ging dat
r besteden te Rotterdam aan velschillende kleinigheden, die zij des avonds thuis
ng ett
bracht. Daarna ve*rliet zij h
is tot heden daarin niet teruggekeerd.
In de Maandagavond gehouden zitting
van den, gemeenteiaad te IJselmonde werd
g benormdals machrnist bij d
de heer F. Jordaans te Schiedam op een
jaarwedde van
650 en tot opzichter do
heer P. Vogelaar— te IJsebninde.jaarwedde ’6OO, beulen niet vrije woning.
.ingen van
Voorts was een sch:ij
den inspecteur bij de posterijen, inhoudende, dat het hulpkantoor dient vrrvan.
n dooreen postkantoor. Aan den diaeraal zal het. ver/oek won!*,
daarvan nog eenigen tijd
oprichting
richt de
te mogen vei schuiven.
— Van de Permisser vloot is te Urnuiden
binnen geweest d? slo?p „Bastiana Huiberschipper A. Van dei" Steen, met 3
ton zoutevisch en f 100 aan versche visch.
— Zondagmiddag geraakte te Spijkenisse
een 2-jarig meisje te water. Hoewel spoedig door den vader er uitgehaald, mocht
men er niet in slagen de levensgeesten weer
op te wekken.
Te Kampen overleed J. W. Van Vliet,
nalatende een weduwe met 9 kinderen. Op
een door de weduwe gedaan ver/oek -ian
den, minister van oorlog, om ontheffing vanden militieplicht voor haar zoon a's
winner, is afwijzend door den minister beschikt. Zij zal echter zoolang de dienstp.'.cnD
duurt een gratificatie ontvangen van f2.0
per maand.
In ckn speeltuin „Rozensteyni' , to
Velzen, kreeg een 17-jarige jongen een
herschommel tegen heb hoofd, zoodat de
daarna
half
uur
een
lagen,
bloot
en
sens
werd een 3-jarig kind door een schommel
een been stuk geslagen. De toestand vaa
den oudste is zeer zorgelijk.
Op de markt te Gouda is een 10-jang
meisje van den heer De Jong, onderwijzer,
door een fietsrijder aangereden, waardoor
bet beentje gebroken is, dat door dr. Bakker
Niemeijer gezet is.
— Een 20-jarig jongeling, werkzaam aan de
ijsfabriek te Urnuiden, genaamd Van Dalen,
die tusschen de pieren aldaar was gaan
zwemmen, is daarbij verdronken.
Maandag werden de eerste patiënten,
ten getale van vier, in het Sanatorium te
Hellendoorn opgenomen. De verdere opneming zal plaats hebben om den anderen
dag, ook telkens bij vieren.
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Voor de neringdoenden en huiseigenaren zijn de werkstakingen een ware ramp.
Zoolang niet verd'end word! of d Vfl strekte steun niet gelijk is aau hei loon dat men
gewoon was te ontvangen, wordt ruimschoots gebiuik gemaakt van het crediet.
Doch gaat men weer aan den arbeid, dan
vergeet men dikwijls hat achteistallige aau
te zuiveren.
Zoo schijnt het ook te Enschedé het geMonaco maakt slechte zake». De
val te zijn ten minste daar is een verga
to Monte Carlo heeft de helft
ling gehouden van hande'aiea en nering* speelbank
ontslagen, in verband
personeel
liet
van
tot,
doenden, cli.e besloten
oprichting van met de slechte zaken, die in den laatsten tijd
een vereeniging tegen, wanbetalers. Zij zulgemaakt worden. Tot dusver bedragen de
len lijsten aanleggen van personen, die bij
3 millioen francs minder dan
ontvangsten
hen in het krijt staan en geen pogingen in hetzelfde tijdsverloop
van het vorig jaar.
doen daaruit te komen.
Noodlottige ontploffing. In het laboTe 'Bloenrendaal is ovoiledea ds. Aelri- ratorium
van een apotheek in het Groot
aan Loosjes, emeritus-pr cd kant bij f*e
de 30-jarige
Doopsgez. Gemeente te Anr-iteidam, iidder Gervat te Gent waren gisteren
zijner
één
vrieneigenares
de
en
zoon
van
der ord? van den Nedérl. Leeuw.
scheikundige
bezig
het
nemen
van
den
met
letteekundig-weterischappelijk
op
stv
Ook
gebied had ds. Loosjes zich een geachten proeven, toen plotseling een met nafta
werden
ontplofte.
Beide mannen
vuld glas
naam verworven, o.a. door een fraaie vertaling van „Pascal" en door zijn historisch? op de plaats gedood. Hun lijken zijn vreeselijk verminkt.
studie „Een krachtig libel" (over Van C.xpellen en Van der Kemp in den Patriotten**
Reusachtige brand. Een der grootste
tijd), geschriften, welke getuigjen van groobranden, die ooit hebben gewoed, is uitgete studie en sniaakvollen vorm.
broken in den Amerikaanschen staat Washington. Een geheele boschstreek staat
onderwijzersuit
de
Een bekend mam
sedert Vrijdag in brand. Alle moeite wordt
wereld !
gedaan, om de stad Enumclan te bescherleef50-jarigen
ruim.
op
Te Groningen is
tijd overleden d? heer P. R. Bos, leer-aar men. De bewoners der stad werden wegge-D
voerd door een trein, die in volle vaart
aan d? Hoogere Bui gei school aldaar, vroereed*.
ger aiiondissementsschoolopziener, vooral K.M. lang door brandende bosschen
zU
toen
gestikt,
bijna
passagiers
De
waren
werken,
aardrijkskundige
zijn
bekend door
hadrug
achter
den
het gevaarlijke terrein
met name zijn atlassen.
den ; vele vrouwen vielen flauw.
gedood
Door den trein
!
lïe ramp op Martini«iiie. Aan bc*
Een landbouwer te Avenhorn, die vóór
ongeluk
het
had
geleden
departement
van koloniën te Parijs is to
een paar weken
met' ziju paard en wagen, doar oen trein dusver 3.119.849 francs ingekomen voor <-*
aangereden te worden, waarbij het paard noodlijdenden op Martinique.
id vond, had Zondag het ongeluk
Een hevige brand brak Zaterdag *°_
met zijn fie!
een voorbijsnellenden de Eussische stad Kazan uit in de
trein te gei aken, waardoor hij overreden oa renwijk. Het vuur verspreidde zich
uj
gedoodl werd!.
groote snelheid over 12 andere stadswijkenDe gelukkige winner van de boerderij Zondag was de brand gebluscht, doch sP°-*jder Oudcwatersche verloting is dia heer J. dig begon het opnieuw in de Tartaren**"
Berendteen, te Arnhem.
te branden en nu werden 8 wijken aan*.
ol'
Aangezien de heer Kruger thans niet tast. Een vrouw kwam inde vlammen
verschelde»
begroot
op
schade
De
wordt
langer staatshoofd is, valt hij onder verpUchtding-ea van ieder ingezetene van het millioenen.
1»
Bijken van de ge:n?cn'.? Utrecht., met beAU in den schonwbnrg. Te Montre»
belastingen.
trekking tot de verschilllendb'
in Canada, is een zekere Thosvold Hanse j
De beschrijvingsbiljetten zijn deze: dagen die een negenjarigen knaap hadvermoo'
te zijnen, huize bezorgd.
om hem van 17 centen te berooven, aie
Te Zandvoort gingen Zondagmiddag jongen in de hand liet dansen, opgenan»V
zeven heeren een roertochtje maken op de in tegenwoordigheid van een talrijK \ f
zee-. Toen zij terugkeerden sloeg, niet ver bliek. Er werden toegangsbiljetten
van het strand, de- boot om, waarbij allen de executie verkocht voor prijzen, y&X_^a
V^g
rend tusschen 50 ets. en 10 dollars.
te water geraakten.
n
beul ook vrijbiljetten uitgaf en hoe
Gelukkig ziin zij er met den schrik en een
m**"*
de recette was, meldt de historie
"■£
nat pak afgekomenl.,

-

Gemengd
Nieuws.
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Tart^
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Boekenkast

Kleine Advertentièn.

Te koop Mah. Boekenkast, " J-ïKood aangeboden, cc n
6 fnah. Kussenstoelen en 1 prachtige
Planifo Voor snol tvoor Ws,degelßkfaßHkaat.Aifrö
mah. Rondetafel, alles
fc
gegoed
en
prüs
SchiedafesJhedijk Nb. 145 },
btlfQkeliAdrei:
Ijpaal
bollen.
maakt.
P-StMoTJg
WER, Meubelmaker en Stoffeerder,. FJCQporastfiKtt 42.
Te koop direct vSn den j
Goudsche Wagenstraat ■>
eigenaar 1 solied
biedt ter overname aan .* cci n
!; CaféVolks-logemeftt, 7 Bed
dsn en toebehooren, gelegel n
OP uitmuntenden sfand oude drukko, volkrijke straat, huü:
pCt
huur,
der
6.50, koopsorh door sterfgova
stad. tegen Vit
laag verhuurd, geen tusschon- ; sjechts 300 en eèn degelljj
Fr.br.,
No.lBol.bur.
porsonon
: Cafe-Blliard, gelegen groot.
van dit Blad.
| I scheepvaarl,
huur lo;koóp
som slechts f 1200 en eör r,
I Cafe-I.oopzaakje, huur f 5,5C

ÏC Ctnt per geheele anloaee, bjj vooruitbetaliag. aaa ons i
Buraau, de KKuken en de Agenten vah dit Blad.

Te Huur aangeboden:
flink

Advertentiën
titduerabrtek te hemlaat-

L

Kaslander,

Winkelhuis

Goedkoope

-Het

ln

Ïen
iieuwsblad" kosten slechts

eèn

Voor-ep Achterultgang.flinko i
Woning, goed voor SCBildèf;
Loodgiêtef, Barbier. Groei}*
tenzaak, goen caie, groote >
Plaats mot Loods èr b(j, jelff- "

10 Cents.

Verloren:

'

dubbel Pand,

_
_

gen tu&cnen MeeritiansSirJat
en einde Jonkerfransstraat "
een klein zilveren Dames- Adres
Meermansslrtiit 36 «ju i
"
HcSrlogo met Kottiitfje. mèt Balgscheveera.
ëSfi Hartje er aan, gaande
van BëllevoysstraattotZUdeTe koop gevraagd: een'' koopsom /Iso.
■wlndéstraat. Adres: Berg- legen September a.s.: een
bofènkruier, j j "Wegens Stil leven ter over- :
Houtzaaluwlen,
itraat 8.
liefst met werf en water erb(l. name voor billükep prüs t(
prachtig Bovêh- en Benedenhuis aan de Jerlcholaan bü
Br. fr., No. 1714, Bür. van dit Feijenoord, b(j de scheepvaarl
den Oudendijk en Nieuwe
een HoekBlad.
Plantage,
het Bovenhuis
ten gouden Dameshorloge,
bebevat
6
Tegen
remontoir.
ruime
Kamers mèt Badlóontng terug te bezorgen kamer, Keuken, glasdicWe
' inKoffie.TheeA'lecschWareo,
Te koop een Roeiboot, ?4 Boter,
Weópastraat 32, bovenhuis. Serre, Warande en Kelder,
Gruttérswa'reh, ehj!..
voet lang, Aihefik. gfenen Steeds best burgerbêstaan
het BenëdeDliuis 4 Kamers
af- :
vlak,
eiken
knieöh
boorden en
geworpen,huurgerihg. Idllch*
SotSVerloren,
met glasdi'clile Sorro,groolêtl
Bevragen
zwalpen.
bü
eh
teiïaih, Keuken ep
Goudschestraat 17, beMaandagmiddag, een gouden Tuin, huur fZSQ inf 325 ()»
JOB DE JONG, tp Bolnes. tingen
neden, Rotterdam.
Damesßorldgfe met Ketting, jaar. Br. fr., No. 1889, Bur.
overtjame
iangeboden
Ter
bevestigd aan een Ceintuur, vgn dit B|ad,
een flinke Wasch- en Strijk- Wasch- eïi
gaande van Goudsdhestraat
nflar Aeft van Nesstraat en
Westersingel tot Diacouosovername aangeboden:
Fr, No. 1753, Bureau van Ter
sèhhuls. legen ruime beloo- aan den Stationsweg voor Br.
goed beklante Wasch-en i
dit Blad.
*_ een
ning tetug te bezorgen Goud- een klein gezin eén notie
Strükinrichting, welke een i
Tweede Etage, voor en achter
scnestraat 18.
goed burgerbêstaan oplevert t
fraai uitzicht; een flink Wintegen billijken prijs, Wegens s
kelhuis Jacöb Catsstraat.
Te koop aaugeboden: een vertrek naar het buitenland.
Adres Wed. J. H.SONDERPjtji&gaai, grijs, roode borst Fr. br., No. 1891, Büroau van i
zilveren Armband van stui- MEIJER, Stationsweg 37a.
mét witte kuif, begint to dit Blad.
vertjes, gaande naar het Park.
spreken, met Kooi. Spbtprüs
De eerlijke vinder kan do
25 Gld. Spuiwater 2j.

’ _

Houtzaagmolen. |

Te Huut

Verloren:

Winkelhuis

Roeiboot.

"

Papegaai.

Verloren:

vollo waaide krijgen die het
terugbezorgt bü GI.ISMAN,
Bloomstraat No. 33, bü do en Buitenbanden van finpa
Wost-Ki ulskade.
J. VEROUDEN Co., worden
alleen met succes bereden,
Blnnenbandep zeer solide 2,50
jaar garantie 3,50,1 jaar
een groote zwart züden Strik, ■/"
4,50, Buitenbanden
gaande Binnenweg, Nieuwe garantie f
3,50, V 2 jaar gegarandeerd
Binnenweg, Van Speükstraat f’5,50, ljaar
garantie f7,50,
naar de Bloemstraat. Terug Solution per K.G. en kleiner
te bezorgen Bloemstraat 86, hoeveelheden. FrmaJ. VERtegen befooning.
BierhaOUDEN Co., Ged.
,
ven 3Ck

Binnenbanden

Verloren:

met eenig geld, gaande Meer-

keuze van kooper gebouwd,
bakker of echte dunlopbanden /"90,(k'sverkiezendgeheel

Amer. Orgeltje.

vernikkeld. J VEROUDEN,
Co., liierhaven 30-

Wëggevlogen:
een
in de rich-

Kanarievogel,
ting van denTtjeel vin vroeger
Bakker, Bergweg. Dio zoo
vriendelijk is dezo terug te
bezorgen of eenige aanwüzing
te doen, vervoege zich tegen
goode belooning Bergweg No.

TransWegens vertrek
vaal con prima eerste klasse
Heerenrijwiel, compleet, met

Gaslantaarn en Pomp, zonder
gebreken. Gerard Scholtenstr.
150, Benedenhuis, bü Gerard No. 6, Benedenhuis.

Café.

Ter overname aangeboden
in Oostelijk gedeelte, een
Café met ruime Woning en
frisschenKelder, zeergeschikt
voor bottelaar, bewijzen vah
omzet. Br. fr., No 1839, Bur.
van dit Blad.

1902.
Eijwiel
byzondere

Fox-Tèrrier.

omstandig-

Door

Woensdag 18 Junl isbüden
vorige eigenaar binnen komen
loopen een Fox-Terrier, leef,
en is aldaar tegen vorgoeding
van kosten ,lcrug te bekomen.
Franco br.. metnauwkeurige
beschrüving, onder No. 1906,
Bureau van dit Blad.

heden te koop aangeboden*,
een slechts een paar maal

hereden Heercnrflwiel,geheel
compleel.ï'asch, Gereedschap

en Gaslantaarn. Te bezichtigen Spoorsingel 34, beneden.

f5O Rijwiel.
Gelegenheidskoop. To koop:

Zomeihofstraat 41.

Te Huur

Boomgaardstraat No. 111:
een geheel vrg Huisje, bevattende flinke ruime Knm»rs,
groote Zolder, Plaats enLoods
voorzien van Gas-en Waterleiding a / 312 per jaar. Te
oevrairen Admiraliteiskade9l,
kantoor.
B

WuMßüisT"
Te

banden, westwood velgen en
lijne nikkelen gearcase compleet met alle benoodigdheden voor spotprijs van
f6O
m.*uw gekost /'lbs met nog
0 maanden garantie. Adres
Molensleeg Pip. Zt. winkel.
ïe koop nangebodeiTèèö'

Rijwiel

spot-

StjBl." e2k'lUigenUoosSpoed RijwielT

. BlaiL

Boyenwoning prijs van

Zolder, voor 72 50

Wnn£'
,er^

perweek

*S u?ers Ajkleine«"i"n :
n'eSeslraa' 30,
Sd
aOr

eénhufsr
Huur^gëvrT7
een Boyenhuisje óf leFi.'J
voor een klein
Jonkerfransstraal), f ffirek
16 -, ,'l7
*,798Kïjit^:~~
TeHuur,
op
gezin

den Crooswykscheweg 108
nuls zi-in(ic *vn
ke?hn eneel
'
l 2 Verdiepingen,
me,
en
Zollier* Toor
,s°">
vele

W&

.HbMr

Week

"or

252; te

/"12

lier

markt,

;S?'*e?*J
vporz.en a Sfflj»*«en,Setto
"aJ-le«<-makken
ß

Speeldoos met 25

verschillende platen, allo
zeer bekende walsen en
marschen spelende, wordt
voor den spotprys van 715—
aangeboden. Brieven franco,
onder No. 1792, bur. v. d. hlad.

Teen

15,

«^-andtstraat .

iQ Etage
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"ei'leidin**

digheden te koop een gebruikt, doch in goeden slaat
2ünd Heerenrywiel met allo
toebehooren, voor den spot-

!K»»'Mj.nfBs.AdresA.HAßi^i^iij-i'ijj'^nstrjmt No. 60.
*U«ell«kvoor
d.?r^Llf
den
spotprijs1.avan
30 «uiden
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netstraat Sfo. 75, (w nkêl)
J&.2,6
straat achter
huis, Verl. Kinde*Son,i
Pl* van 755
H

met

Bmnenw-vj-

Rijwielen.;

Premier Stores Lamsteers

tend Engelsche Rywielen levering aan de meest bekende
rijwielfabrikanlen en handelaren, nieuwe solide En"
Rywielen vanafso,Rijwielen
met freeuheol 755, PremierrUwie!en /135, het besto rdwiel wat verkrygbaar is, nonsiippmg buitenbanden 3,50

3 4,Mgegarandeerd,binnentan11-- M"-*tfias,Wa- r*i?Jii
7.5' 150I50- 20S maanden,

i-^lMlleï^jvoetpojnpen oM

Huur
, teTeLeuvehaven

a

f*

Kaslander,
Goudsche Wageuslraat 4,
liedl ter overname aan, een
■,
,' '.aakje in Kruidenierswaren,
'.aren, Band enz,met groote
c inoeplafel,
gelegen by veel
iholen, oude stad, ruim
j. mekhuis, huur 75. koopsom
200, verdienste! f 10. boven
luur, een degelyke Waler-

Rijwiel te koop. j Zeldzaam aanbod i
Wegens bijzondere omstanlokcr'y,gelegen by Kruiskade

alleen voorkleineL.* week, grootste voorraad van
uitsluiUUr

Rullet of Bonheur

v dacht onder No. 1840,8ur.v.
cl 1. Blad.

Een zeer mooie

12,50 en 15TÜÖT

garantie

Huur,

UehOTjlen
ian

&

TeHuur"

gevr.:

ien goed onderhouden maho-

Br.fr, metopgaven
Boezemsingel 126 * lu Jour,
prys, maat en waar te
bovenhuis bij nieuwe Vee- b lezichligen, worden inge-

765.

183 (Katendrecht),Bovenwoning 2.50; Timorstraat 6,
Twee in goeden staat zgnde
Cün hoog 2,60; Katendrccht- Rywielen le koop. Te zien bü
MUe BovenwO- A. BERGER, Roscslraat 24,
WnijHHtf, Bevragen
Sigarenwinkel.
DL'LFEK
/-rlaksir.*j.
6?
v- u.
„

ln do Herlaerslraat
eertBenedenhuis met No ">■>■
de en Open Plaats
voor na
per maand en een 2eßun,
woningNo. ISmetKa
Keuken aan de straal (
nhaiw

. Ie Kööp

Waschtafel 8.50, Penantkast
fraai gebeeldhouwd 200f*
Fazen, Beelden, Zuilen

*mlXmoX,aiat ""
best Pand

Wz H«oekpand
0
zeer nabij de Niaulcw,Bar «euvaa ditBlad.
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Prachtig mooi klein Schaapje
te koop aangeboden, zwart
van kleur mcl witlc leekening, allerliefst voor kinderen
Adres: Hoogstraat 142.

?.,' uim huls, geen concurrentie,

tuur billyk, koopsom 7275,
", poedig
aanvaarden.
Wegens verandering van

-

verkkring.

lö'Gulden! i Spoed,
er overname

beneden winkclpigs te koop
aangeboden,|een hagelnieuwe
Handnaaimachine. nieuwsle
systeem, rechtstreeks van de
Fabriek, geen Lommerd Machine en de schroefjes onge-

Spoed,

aangeboden:
e en Zaak in Aardappelen,
li

C iroenlon, Brandstoffen enz.
ei nz. In een bebouwde kóm
d ler geincenle, met mooie
Ii nvenlaris, prys der overne-

schuurd, maar alles hagel- n ningssom na overeenkomst,
nieuw, naait voor en achter- d lageiyks te bezichtigen. Br.
uit met luxe afsluilkast en fi r, No, 1907, Bur.v.d.Blad-

zes jaargarantie, by W. VER- ~
MEULEN, Hoogstraat 78, over
Best burgerbêstaan van de
het Bevolking*) Bureau, speciale inrichting voor reparaUe*
g
ii n Galanterieën te KalenIrecht, by groote scheepvaart,
» onder concurrentie, overiiime, drukte dubbele zaken
aangeboden. Door byzondere f 650 en koopmansgoederen
omstandigheden iMelk to koop , fs iictuursprys 7 1400, zelfde
aangeboden, tweemaal daags j Ii irma kan blyven, 5 jaar geversche, gele Grasmelk, voor i dreven, verdienste is 7135
los of geregeld, zeer billyke 'sï maands. hoekstaving, koocondilien, desverlangd franco ' p er 3 maanden assistentie of
tehuis, ook fijnste Delftsche < Ia rngcr. Inlichling GoudscheRoomboter (Boerenhoter) en : st traatl7.honedcn,Rotterdam.
Goudsche Kaas, Kollleroom ! "

Kleine Bazar

Melk te koop

! Panden te koop

endikkeroomvoor.Melksiyiers fl
zeer billyk. Te bevragen: J. "■■
H. GERAETS, Pompenburg 0, pvooruitgaanden stand,met
g* Ie( èn Elage, doorloopende Al15,tusschen 4—6 n.m.
Q_ dvc en Warande, voor en
enter prachtig uitzicht. Zeer
iag doch netjes verhuurd,
K
78400- hypotheek
.oópsom
een
Koop
aangeboden:
Te
Br. Fr, 1904, Bur. van
Toonbank. BulTet, nikkelen f( 6600.
Bierpomp met 2 kranen, een di it Blad.
1-lichtje en leiding, Tin
Jenevervaatje op slandaard TJ

—
H. Kasteleins,

[g

—

iuhoud 30 liter, een buiten-, * Iroon linnenkast
ballon
2 lichten,
uitzeldzaam

_

Te Koop: een
mahoniehouc onkere massiefgeheel
massief
te "n Kroonkast,
gebeeldhouwde
Kap
m labonie
Lyslen
massieve
er i kromme
geheel uit
as an de Kap. gaat paneel
gée Ikaar en in het
m inakt. Hoogle lot aan do
BOEKJE,
op 240 cM, breedte 120c.M.
ekoet hebbende 95 Guldon
Huis van Koop met recht van ni u voor 60 Guldeu. Te zien:
/.: »art Janstraat 46. beneden
w«erinkooj>.

ft.

.

Coolscü9straat6B &

Kennisgeving
7
A. HARPMAN,

Linnenkast

Pianino.
Ter overname aangebodeneen .
kruissnaS
koperen
Pianino,
stomt-tókDuitsche

Stroovee r

Kamer,

Zinkerweg 47, vlak bü de
Ftfenoord, kunnen
fabriek nétte
Weduwe, 1 of 2
M een
worden

Jalousieën]

Koslgangersgcplaalst
goede degelijke Kost en zinvoor Kamer-twee
Jalousieën
in
keukenraam, resp'ecltévclliï oelü**e Lfëg'""f.23 cli 1.09 Meter S,
R. VAN L^TEN, Maaskanè0 Bü een Weduwe kunnen 1
m.30
a 2 netto

oo^tlude,FëhjS^|
Wogens

mooie

Commensaals

'plftatsgèbrèkliH
WB"
£rt>otö
worden, a f 5.50 per
eenlaatstAan
hetzelfde adres
Speet

Hond

Slaapgelegenheid. Adr.:
Engelscho Cetter nette
te Etago*^
echt ras, heel goed voorkt'n'
Heer vraagt zoo spoedig
moge! ük

'koop,

(e

ffoojstraafm,
"ien

kanten

twee

Jalousieën
c
for stad.
dU ïlaf No. 1780,Bureau van dit
|jr,N0.1752,8u,,vU^
mi
Aangeboden:
Uit de hand le koop- een
Slaapkamertjes, 1.50 en
én

Br.

"

nieuwe hoogarm Hahdmii- nelte
Groole
machipe. dublielc liandannn. i 25 per week. Adres:
raat, nieuwste systeem \s«. 1 Draaisteeg No. 16, bovenhuis.
fijne' luxe Kast,voor 7
Spoed vereischt. Br
*„
netburgerhuisgezin
1795, Bur. van dii gjjg l>o- In een
wordt

. 7', %

’*"
Muziêkr"
aangeboden,

Kost, Inwoning

aangeboden
Te koop
ie**en en Bewassching
net Persoon. Te bebilluken a prüs: een iwViï
een
aan
Cornet
Piston. Ifevnin vragen : Boekliorstslraat 18.

West-Kruiskade_97.

2m_fa\.

Een ruime
Café-Restaurajit Zit-&slaapkamer
Door dubbele zaken te knnn*
een nelle

K
seheepvai?^'S
overnemiiS
oflCafé-VergS,'?
FranrnhV

een

net Café, op den
sland der
huis, huur en
gering;
gelegen oude stad.

Sa^kßureaH^M
verhuizing

Wegens
voor spolprüs

Open

t e tooP
eea prachtige

Haard*

.

gemeubileerde

te":
dringende omst!Ïhdighed„„
|poedv|rzochUdr.R|rlw
c";
214, hefteden, naßij d$
Kostgangers.
ffo.
u -ael*
Noordsingel.
Te kpop aadgeboden:

.

Een Heer vraagt omtrek
Noordsin&el.een nettefrissche

melaal
toon, inraamenklankrükv«
zwarle hoógeSaln'n mcl ruime Slaapkamer met
kast met Galerij?
OntbÜtl*r*f>-*.No- 1746.Bu'-danneraelüken prijs, wé*>en van dit Blad.
-

Wed.,
te huur, bij
met of zonder Pension. Wed.
J. DEI.WEL, Poslhoornsteeg

Spinaal bellen.

Er wordt voor

Heeren

eenige nette

Diners

aangeboden, des middags van

2 Uit 6 uur. Adr.: Burgemeesboven,
ter Hoffmanplein 3,
2maal bellen.

~

No. 2, is het juiste en besti
adres om voel geld lc ont
vangen voor üwe Goederen
die u wenscht te verkoopen .'
zooals beele en gedeeltéi u'
van Inboedels,Bedden,üzerei „
Ledikanten, Magazyn-en Zol

!*(o.l73p,Byreauvai)tuVßiaH'

Kruidenierswinkel.

Onnavolgbaar.

Zeer groote puike Sigaarcigaretlen 75 cents, zeer goede
Sigaren 85 cents,Torpedomodelsigaren 85 cents. Gaatjessigaren 85 cents, Panatellasigaren één gulden, iManilla

deropruimingen. Is daeelnk. s Cuba sigaren één gulden.
te ontbieden. A. HARPMAN I Sigaren mcl gouden bandjes
Strooveer No. 2, ls het juiste _\ 1.30. Alles keurig verpakt in
fust van £0 en lOOstuks, 300
adres.
stuks franco overal heen. H.
VAN DER HEIJDEN, Hang
45, Rotterdam.
ter leen gevraagd door iemand
met vasle betrekking, wekelyksche aflossing. Percenten
is een ieder over de hooge
na overeenkomst. Br.fr., No. pryzen,
'
welke besteed wor1723,bur. van ditBlad.
. den door L. v. LEEUWEN
Kal-hoek 21, als voor Winkelopruimingen,
partyen
Netle menschen kunnen een i nieuw Schoenwerk, GalanteKind in eigendom bekomen. rleén, Manufacturen, heele of
Zonder gebreken, bevallig, gedeelte Inboedels, liquideetegen een geringe belooning. rende zaken.enz.Een ieder ontFr.br.,No. 1763, bur. v.d. Blad. : biededus in zün eigen belang
L. v. LEEUWEN, Kitshoek
21, Rotterdam. Zoowel voor
binnen als buiten de stad.
naar maat, wordt zonder
prüsverhooging geleverd door
een bekw. coupeur-tailleur,
bü .abonnement vanaf 2.5Ö per Practizijn S. DE UVAN,
maand, voot goed passen, Hoogslraat 373, bij de Westo
solide slolfen en degclnke Wagenstraat, dagelijks to
afwerking wordt ingestaan. spieken over alle voorkomenGoederen blijven het eigen- de Rechtzaken, opmaken van
dom dergeabonneerden. «'.een onderhnndsche jVktcn van
afbetalingsmagazijh. Slalen verkoop ca koop, invordering
direct op aanvraag. Solide van gel.len.regolon van zaken
personen, pr.br., N0.1745, bur. : ter vermijding van Faillssevan dit Blad.
ment, verdediging in Processen, Huwelijkszaken, Sterfboedels, Voogdybenoeming,
Een net burgermeisje, 22 Successiemeniorien. Advies
in Burgerlijke- Handels- en
jaar, Ger. Godsd., zoekt een Stra
fzaten 50 cent.
dito Vriendin, geen dienstbode. Br. Fr, No. 1761, bur.
van mt Blad.

-

25 Gulden

Verwonderd

'

Èen Kind.

.

!

Heerenkleeding

Rechtzaken.

Vriendin.

Verslagen

Gebeeldhouwd

zün alle kooplieden, sinds

dat JOZEF BOOD, in do

eiken Meublcment, waarbij Helmerstraat 24, die kolossale
groote Kast, in te richten als prijzen geeft vooi Huisboedels,
boekenkast. Tevens partijtje heele of gedeelten van WinLedikantlronlons voor wit- kelopruimingen in Schoenen,
werkers. Adres Grocneljani. Manufacturen, Galanteriën,
Confectie en alle liquideerende Zaken. Ontbiedt dus J.
BOOD,
No. 24.
Weduwe van nette 'am., Taxatie Helmerstraat
kosteloos. Te ont30 j.. P.G., 2 schoolgaan.le bieden zoowel
kinderen, niet in degeiegenh. buiten de stad. binnen als
om met heeren in aanraking
to komen, z. k. m. met net
burgerheer of weduwnaar,
vast,* positie. Brieven fr., met
I.
uitvoerige Inlichtingen en sloot M. JACOBSON, Boter26, naast de Bewaar-"
duidelijke opgave van naam school, koopt gedragen Kleeen woonplaats, onder No. deren, Meubelen, Bedden,
1806, liur. van ditBlad.
Vloerkleeden, Huisboedels,
antiek Porcelein, Winkelopruimingen. Kofiiehuis- en
ook
Een juffrouw van nette Winkelinventarissen,
Manufacturen- of .Schoenenfamilie, wenscht kennisma- zaken,
Bureaux,
Kabinetten,
king met een dito Vriendin,
Ontbiedl dus I. M. JAleeftijd tusschen 28-30 jaar enz.
COBSON, naast de Bewaaren vaa den P.G. Br. fr., .No. school,
Bolersloot 26, hoogste
1735, bur. van ditBiad.
prys. Dagelyks le ontbieden,

Huwelijke

Oud adres.

Kennismaking.

Aangeboden gelegenheid

van

ook buiten

tot berging
standplaats
Wagens

Baan

ie staib

"Veel Geld

en

voor Waschvrouwen. Adres:

geelt de Ondergeteekende
gedragen Heeren- en
Dameskleederen, Meu helen.
Bedden, heele en gedeelten
van Huisinboedels, Winkelen Nagozönopruimingen,
ouderwetsch Porselein,likwideerende zaken en verder
alles wat men wcnsdil opte
ruimen Taxatie kosloloos.
Dagelyks le ontbieden zoowel
binnen als builen ile slad.
Adres: S. L. DE REEDER,
Ho ultuin 39.

voor

130/13.

Gevraagd

in huur een parljtjo Stoelen
en Tafels, voor 6 of 5wekenAdres: Ie pynackerstraat4o.

Zomersproeten!!

Geen beter en goedkooper!

middel lenen zomerspioelon
dan SCHOEMAN's Vlekkenwater, 25 en 40 cent p. Ilacoh. j
Verkrijgbaar Erik J. Schoe-j
man, v. d. Werffslr. 74; De
Graaf, Heerenstraat 27. Ge** naar maat wordt geleverd
heel onschadelijk. Franco per door een alleszins bekwaam
postwissel of postzegels a 55 Coupeur-Tailleur, op zeer
et. dubbele llacon. Beter dan gemakkeiyke betnlingsrondiandere en dure middelen, g tie alleen aan solide personen), voor elegante coupe,
degelijke bewerking en kwazwarl liteit der Stollen wordt te
Colherl-Costuums vancheviol
allen tijde gegarandeerd. De
en blauw diagonaal en
zyn gel ijk aan contante
eigengemaakt goed voor den prüzen
betaling, waarvan bewijzen
spotprys van 8, 10en/'l2. Ie voorhanden.
Stalen op aanzien hij C. L BARTS, Mr.
Kleermaker, Schcentimmer- vraag. Br. Fr, .No 1361, Bur.
van dit Blad.
17, lm. bellen.

Heerenkleeding

ff AAB IS LI-UCXG ?
.tmmm---m--mta*^.^.^m3-mUßm.^mmmmi^Êmm

Dineeren.
Aangeboden. »eor nelle

Een net Meisje vraagt een

Vriendin,

.Heeren, een goede geilheid Ii P.G,
Br.
van 24-26
No.
Bur. vau dit Blad.
dineeren.goede

om te komfn
Informaties. Adres:

fraosstraal,

BU een

nette

Jonuer

Ilsa_____

netle

1813.

Fr,

jaar

Het goedkoopste en ruimst
kan 1 gesorteerde Schoenenmaga-

Wed.

_

Kostganger "e

". '’'

"Jj[ A. Jansen,
Oostpotlenhakkerssleeg No 7,

wolden,
Prima
hii de Hoogstraat.
en -mei Waterlaarzen,
vet- en wasSlaapplaats,
hulselijkverkeer. Adres.*"'" leeren Sokschoenen 72.40, zeer
nenweg boven f" *Nob
«o-o'.7 sterke Schoollaarzen.
geplaatst
vrije

vaalsche Schoenwinkel

yryjßovenjiuls^
Gevraagd:

een

Gem. Voorkamer
met klein Slaapkamer)' of
lichte Alcove, A8per mf,^

Bovengenoemde som wordt
ter leen gevraagd voor uit0
breiding cener goede en sinds
jaren bestaande zaak, tegen
nader overeen le komen conland,
s
dilien. Br. fr. No. 1827, Bur.
dame, van dit Blad.

een klein gezin *:_£
eene Chr. wed, op'al'
voor een eenv. ne»e liur'
P. G. Br. Fr, No. 19*25'
van dit Blad.

Aangeboden
voor 1 ,a2.luffrouwea*" 'j'n:-

"

„De Tijd".

Wie precies den tyd wenscht
te welen late zyn Horloges en
Uurwerken in orde brengen
n ie.
ook zeer geschikt voor on
in »De Tyd", Hoogstraat 160.
muw
voor
wyzoressen, ook
Soliedst adres voor reparaen zuster als enkel Pc»
tien. Magazyn van uitsluitend
genheid, ook met
goede Uurwerken. Hoogstr.
billyke prys, een gerne""'-- 160, schuin over de Goudsche
Voorkamer en frissche»iaat** Wagenstraat, Horlogerie J.
kamer, op netten stano* ' . I- OLFEBS.
uitzicht
gezin zonder kinderen- " *. .-*

SlaaP^e
91»";

overhetOoslves'P 1';.
No. 1921,bureaujvjUiJi^^L
Een Heer, z. b. b. h* *>■>zoekt

voor direct een

__

Kamer

-

dit Blad.

In een stil gezin kan een

„De

TijïT

Wilt ge een accuraat Uur-

werk als Horloge, Pendule,
Wekkerklok, Régulateur, enz.
enz., voorziet 11 dan daarvan
in »De Tyd», daar vindt gy
naar groote keuze de billijke
pryzen, uitsluitend lste qualiteit Uurwerken met deugdelijke schriftelijke garantie.
Magazyn van Uurwerken »De
nel Tyd»,
Hoogstraat 160.

Persoon

wonlf5.50enn^tKosUn
pw, , ,
Uitverkoop.
van Nesstraat
Om
Groote

geplaatst

Inwoning,

Aert
bellen.

104, zmau.

——

ln het centrum der stad

Kost & Inwoning
gevraagd, met &£_.%_._?
een kleine vrye Kamer-FUu^
prijsopgaaf, No.lB3°,BU'-|
met

van dit Blad.

1

met
een
hangbord en glazen kast, 1
stel tinnen maten, een Spoelblik met leiding, ook een
KoQlzuur-aprtaraat.
Spoed
vereischt, ook afzonderiyk te
bezichtigen
by
koop. Te

4

een Zaak

een Zaak.

'

.Mag door vak1.75; Poltebakkerssleeg 16,
nngezien worden, met
Voorkamer, Keuken, 175 man
Aeetyleenlantanrn,
Voetgroole Achterkamers
1
pomp en dubbele Banden.
Slaakkade 142, vrye iiui«ies (Matador).
Spoed
verlangd.
1.25, Pukhuisjes 0.75; Korte
Te zien Hillegondastraat Kl 7,
Hillestraat 9 (Rynhaven), I>Ü de Benthuizerstraal.
Boven woning 2.60, Stal voor 4

Paarden 7.50; Breede Hilledijk

Ter overname aangeboden,
netle
voor spotprijs, eenSigareninventaris van een
Bur.
1759,
fr.,
winkel- Br. No.
van dit Blad.
ip Aardappelen, Groonten en
Brandstoffen, welke
een Ter overnamo aangeboden:
burgerbêstaan oplevert, on een lpsse, Mahonie
een der besio standen van
Rotterdam. Huur van 't Huia
met Kelder en Pakbu,is/'5 5o (donker). Te bevragen Bloemper week. Franco brieven kweekersstraat No. 44.

_

*

Te koop wegens omstandigheden een zoo goed als
nieuw Rywiel met alle toebehooren voor den geringen

TeHuur
Roodezand 5,

"

Door büzondereomstanduT
heid ter overname aangeb " "
'

Crediet-

er-

met het najaar iedereen
rrisch nieuw goed aan te
bieden, zullen alle aanwezige
uit
goederen, beslaande
Veeren, Kapok en Zeegrasbedden, alie soorlen Dekens,
groot party gemaakte Tyken,
Ledikanten. Alle soorten
Matrassen, vooreen kolossaio
lage prys uitverkocht worden.
Een ieder is verplicht in eigen
voordeel daar te gaan zien.
.1. HORNMAN, Noordmolenstraal 33.

maatschappij de stadßolden
dam, Oppert 53. boven e
Boterwinkel Volharding,
Het echie. origineele Amevert op wekelijksche afhe-a rikaansciie Vliegendood
cnJongeheeic
ling Heerencostuums, Demisaison*, Ja-

-

Tanglefoot

ponstoffen, Damesmantels mag in geen huiskamer, keuLinnenkasten, Stoelen In'fels ken,
slaapkamer, tuinkamer,
Spiegels, Schilderyenßedden zolder, werkplaats, stal of
Dekens, Vloerzeil, Vloerklee fabriek ontbreken en is k 3
den. Matrassen, Ledikanten,
per vel verkrygbaar by
Fornuizen, Vitrageperk GO- cent
HENRI ZWAAN, Haagsche
diinen Manufacturen,Kinder- veer
16, goedkoopst magazyn
wl.genV Schoen werk, gouden
Hee- van papier- en boekbandelen zilveren Dames- en
renhorlogien, gouden "l"n arllkelen. Voor wederverkoogen. Ringen. Belletjes, eni. pers eu winkeliers belangryk

| 'VT*****s

Zser goedkoop.

maaslaaß

Rotterd, feesten.

,

Voor dadelyk gevraagd: een
Wilhelminalikeur, Kraamany«, Persico, Pepermunt.
Kersenlikeur, Rondomlekker, , voor halve dagen. Adres:
Bruidstranen, Dikke Piel, Spoorsingel 54 benedenhuis,
Groene Juffertjes, Citroenli- bij den Provenierssia
keur, Oraujecuracao, VolGevraagd ■ een netle
maakte liefde. Crème de
Vanille 50 cent, Jenever 58,
Vanillebrandewyn 65, Cognac
85, Roode en Wille Porl 80, die aan huis oenk-e Démeszoete Grieksche Wijn 70. Ad- I kleeren kan maken. Ohtenvocaal 110, alcoholvryedran- I barnevoltstraat 89, benedenken 40, Grenadine 65. alles 1 huis. R EiSSBERG.

,

.

per flesch en hooger. Goedkoopste adres C. Q. J. DE

Hofleverancier,
KEIZER.
Breedestraat 46, Rotterdam.

Meid of Vrouw,
Naaister,

Gevraagd:
Schildersknecht,

Kost en
« een
Inwoning en loon naar bc- "
g
—.——i
È— | kwaamheid.
hy J. VOLLEBurgerjutfr. P.G., vraagt bv ■
te Bleiswyk.
nette menschen verzorging BREGS.SchiIder
haar
voor

'

Er biedt zich aan,

Kind

Augustus of eerder, een
] met
nette Dienstbode voor nood■
hulp of voor vast, v. g. g. v
] Hr.
fr.. A. VAN! DER

een fijn Meisje,3 maanden, gezond, ook niet ongenegen voor
een betrekking met net kind,
om behulpzaam te zün io de sCllOO,iVßarendic
huishouding, ook zeer be-

.

- DienstbodeT1930, Terstond

kwaam in het Costuumniaken
liefst buten Rotterdam, goede
aanbeveling. Br. fr., No.
gevraagd een
1 llinke zindelijke Dienstbode,
Bureau vao dit Blad.
Jtoed kunnende werken, geen
i wasch aan huis, zonder goede
'etuigen
als 6 Kussenstoelen met rug- melden. onnoodigzichaanto
Adres Westzeedyk
bekleeding prima Iryp 50. 6 38,
heneden.
K
Idem, géén rugbekleeding 35,
30 enz. idem met leer bekleed
Een
Jongedochter
nelle
vanaf 16, Sofa met leer 10,
Canapé mcl prima zyden Iryp rraagtbelcerd eenige netto
franje en kwasten 45. Salonkastjes met genepen spiegels
40, 6 eiken Rugstoelen 42,50, 1roor Dinsdag en Vrijdag- ook
dof Italiaanseh met ongenegen om uit wasStyilafel

"Salonmeubelen

\-

-.

Werkhuizen

'

notenhoutmel6bjjl)ehoorende f '"£. 4 Jaan* A(l,es: L.
Kussenstoelen 50, Canapé *- ■"TEEfiBF.F.K, Izaac Humet leer 20, mahoniehouten ■ bertstraat 49.
losse Linnenkasten 36,00,
d tCgea Au**ustusSalontafels 8,50, Krulsvoeltafels 12,50, ronde Tafels 6,50 e ÏM R
14,50,
Stijltafels
Keukcat.ifcls
1,25, l ilsehuitlafels, Naaimachinetafels, PenanltaTels r ïewoon zelfstandig te
werken
Waschtafels. Vouwstoelen' ( en een burgerpot kuunende
Kinderstoelen.Kussensloelen' l koken,
goede geluigen verRietmat-Jloeli'ii.Stroomalsloe- ( eischte, loon 7100. Aanbielen, Schrijftafels, Lessenaars i
Boekenkasten, houten en ! dingen, savonds na 8 uur,
Ijzeren LedikanlenXarétafels P-oordsmgej_97, boven g
Spiegels, .Schilderyen, enz '
Kan direct geplaatst worden: een bekwame
Bolersloot 90 Meubel- en
Spiegelmagazjin.
) bv de Wed. TOP. Vinkenstraat 63. kunnen ook nog
Wasschen geplaatst! worden.
Om dit met zekerheid
te ' Gevraagd: een net
kunnen zeggen, doe men zyn
e
2
rir\?[*D "^'dlenbyCH.
DEKKERS, Botersloot 112
hoek I'rinsensiraat. bovenh. ! In een klein gezin. Adr. Mevr.
(opgericht in 1885). Horloges / L AMROOIJ. Ochterveltstraal
Binnenweg;.
schoonmaken 060, nieuwe 11. (hy den Vgevraagd: eenige
veer 0.50. Pendules schoonTerstond
maken
1.25, Wekkers 0.70, lankoraende
Klokken 080, Alles met 2 jaar
schriftelyke garantie. Botersloot 112 hoek Prinsenstraat c ;n Leerlingen. C. v. d. GRINT,
JoUtWislraat 71
(bovenhuis).

aUlf

'
Dienstbode

In de Ronde Tafel

' Strijkster

Hoe "ÏaatTishet? '

.

Kl.

’

=iL--!-****-*J*. I

Afbetalingsmagazyn

grootste sorteering Hai rJonkerfransstraalt
monica's vindt men In de in No. 44, benedenhuis, heefl
Volksmuziekhandel, Hoos j- voorradig groote sorteering ',
straat 113, tegenover Dobbei I- Japonstoffen, Heeren-en Jonmann, ruim gesorteerd ln i: tteheerencosluums, Vitrages,
Crefelders.
Altenburgen s. Karpetten, Vloerteil, Kinder- ;
Westfalers. Tirolers van Fl I- wagens, Fornuizen, gebreide
del Soccin en Ilalianers va n Goederen, Spiegels, SdbildeSoprani, voorts Moudharmo >- ryen, Meubelen, Schoenwerk.
nica's en Blaasharmonica': s. Bedden, Matrassen, Dekens,
Citers in alle soorten, groot Tafelkleeden, Gouden en i
keuze prachtige, solide.goed 1- Zilveren Horloges, Keitingen.
koope Orgels met 5 jaar ga i- Ringen enz., vanaf 50 et per
rantie. Solide personen op af r- week, grooter bedragen naar
betaling.
overeenkomst. .Naast den

Spoed.

Te Koop:

,

- Pianino gevrr

onderhouden

tochelioorcn, voor

bèvmgcn

Vergunning.

Salon Meubelen j-'
I

DamesnjwlëT6Ö

huur op den ouden met
Binnenweg: een Hink ruim
Winkelhuis met Kantoor,
huurprys ’2O per week. Br.
Fr, No. 1738, Bureau van dit

voor/10.
bh WILLEMS, Mauritsstraat
Mi>. 83.
staat,

chien, het nieuwste model,
werkt voor en achteruit,mot
alle apparaten. Zes jaar
schriftelyke garantie en gratis onderricht. Te zien by I.
HAM.Vil*', Eendrachlssiraatn.

_

romp, Tnseh, Sloulolsen Kei,
vour spotprUs van /'5O met een
aar gara r. tic. Tezien,ook on
Zondag, bv VAN B AAI.EN,
Kruisstraat No. 41, boven.

goed

een

splinternieuw Handnaaima-

Harmonica's.
De

een Etalngekast voor/to en i een Toonbank en verderebeeen Jalousie, breed 2.20 M noodigdheden voor een net 1
hoog 2.50 Meter en een voor de' ! Café. Br.fr, No. 1789, Bur.v.
deur, breed 70 centimeter , d. Blad.
lang I.6oMerer belde ia besten'
Ie

Tabak en Sigaren';

Dames, ter overname wegens ophouden met ryden,
een slechts enkele malen bereden, prima elegante Damesvclocipéde van hakend Engelsch eerste klasse fabrikaat
met beste dunlop nonslipping

mgl Vergunning. Te bevragon

den

Ter overname aangeboden:
Fr, No. 1563, Bur. van ditßlad.' i een flink Café-Billard mpt
Vergunning.hetwelk een ruim
Ter overname aangeboden: bestaan oplevert, door vertrek
een nelle Zaak in
naar huilen voor 7750, huur
4 Gulden, nette boel, informatiën bij ROOIJACKERS,
overnemingsfom mcl inuc- ■ 28 Hofdyk 28, Rotterdam.
grip van goederen billyk, zeer ■ Schrijft Requesten.
geschikt voor bijzaak, huur
gering, netlcn stand. Br. fr.
No. 1613,bureau van dit blad.
■
een groole Zeilboot met volTe koop: keurige degelyke ledigen Inventaris. Adres*
DUkslraat 14L
Ter overname aangebeden:
fraaie Canapé, zes Stoelen en
Tafel 65.00, Canapé zes leer- |
bekleede Rugstoelen, Tafel l In Kruidenierswaren, met
55.00, massief dof notenhout \ verkoop van
Garnituur, Canapé, twéé 6 les, lioter, BierenLimonaKaas en Melk
Fauteuils, zes beklemde Rug- j i mooi huis, 718.—per
stoelen, Tafel, Stylspiegel ; t legen, inventarlsprys. maand,
Verder
ailes te zamen 150, prachtige c :en zoo goed als
Kussenstoelen 22.50,geheeld- ( Silaar-Citer met nieuwe
bouwde 26.50, fraaie Kroon- i t \dres te bevragen bybladen
G. j
stoelen, losse mahonie Lin- l HOSMAN, Boekhandelaar,
nenkast 32.00, zeer grooto " l Binnenweg 97a.
3b.00, gebeeldhouwde llóogkast 52.00, Salontafel 8.50,
Kruisvoettarel 12.50,Styilafel |
13.C0, IlillreUafel 1000, ge- I Te koop gevraagd: een
slepen Salonspiegel 8 50,12.50 8 -ebrulkle doch in goeden
Stylspiegels
16.00, fraaie ls daal zynde Pianino. I*'r. br.
opgaaf van prijs en waar
Hanglamp met prisma's 12.50,! c net
marnieren Pendules. Coups ■■ ;e bezichtigen worden ingeBeeld, Candelabres 16.50, wacht onder molto Pianino,
Etagerc 4 50, Pianostoel 5.50, n VAN BEERSCHOTEN s
Ligstoel 4.00, Vloerkleed 5 75, * llockhandel, Zwart Jangebloemde Vloerkleeden! 2.50, s "lraat 5.
.Schilderyen, marmeien
r

W'illemstraat No. 17, een Bo- watersche Landbouwverlo2 Vertrekken, 2 ting, met Engelscho Dunlop
Slaapplaatsen, a f 2.00 per Nonsüppinguandon, geheel
week. in de Hugo de Groot- vernikkelde Wielen (Weststraat No. 91, een Boyenwo- wood), met Lantaarn, Voetning !.

Benedenhuis

Te

Een groot Vacht te koop
gevraagd, licht van kleur. Rr.

yenwoning,

71.70, een in de Eleonorastraat No. 25. 2 Vertrekken, 2 Slaapplaatsen h 72.60
per week. To bevragon hy 1.
GROENEWEG, Noordmog_
linstraat No. 62ond te huuraangebo-

Voor!

koop aangeboden voor
: spotprys
van 26 gulden,

Vacht.

een splinternieuw prachtig in
email
en nikkel zynd
Heerenrywiel, van de Oudc-

Te Huur,

2--4 Huizen,

Masln en Hamlin Aangenaam
geluid, 6 rog. ca 2 kniover-, op goeden stand en flink renzellingen, wegens plaatsge-1 deerende, in het oude Noorbrek té koop voor /'3O, met den gelegen, of oude straten
deel, tol een;bedrag
zeer geringe reparatie in oostelijk
zeer goeden slaat. Br. fr., No. \nn circa f 251K0, geen Win1837, Bureau van dit Blad. kelhuizen. Brieven franco No.
1867, Bureau van dit Blad.

§S~RijwielnaarSpoed

Scholtenstraat.

’

Café-Logement,

.

Te Koop gevr.,

;
e nyl^
Te koop aangèßT- Zil-&slaapkamer
~l?osïtie
twee I-pprsoons ijzeren Ledi- met Pension, in het centrum
fr.,mel prüsop-

Kinderwagen.

fabrikaat

bezorgen Boezemstraat 30.

koop aangeboden

aangeboden Na beproeving
1000,,
le aanvaarden voor
Te koop aangeboden: een ruim 9 jaar bestaande OpWilheimina Klnnderwageh, \ zichterszaak met daaraan
hangende in rieihen, 4 hooge verbonden reparatiewerkvan
230 Woningen, uitstewielen én 2 duwers. Adres: ruim
kend voor iemand welke
lusthofstraat 121, 2 m. b.
eenige vakkennis bezit (dus
Ter Overname een
niet vooi* 'n Heer), en genegen
is eenigszins (mot behulpvan
knochts) mee té werken.
|
met volledige Inventaris voor Adres: Brieven motto »Obzeer billeken pi*üs. spoed [ zichtcr», Boekhandel E. P.
vereischt Adres: J. W. I BORGH, Erasmusstraat No.
TEKEN BROEK, Simonstraat 67, Rotterdam.
No. 67, Rotterdam.
Spoedig te koop gevraagd
om eenig kapitaal lo beleggen,

Eigen
Rywielen
mansstraat. Goudschestraat. gemaakt vah de beste Engelllttings
van 50 Gld. met
zorgen Oudaenstraat No. 24. sche
garantie, afneembare banden,
enz., vervelgen,
westwood
der in prüzen 55 en 60 Gld.,
een Damcskelliukjc met Aan- Rijwiel met Rollerkelting,
banger, voor den vinder van Freewheelen nikkelenVelgen
geen waarde, gaande van f65, Rywiel specia-al naar

Westzeedük naar station D.
P. Tegen belooning terug te

Duitsche Dog.
Te
nog

Blad.

Tegen beloonins terug te be-

Verloren:

-

1
gestroomde jonge j
'ultsche Dog, 8 w. oud, reU I
Te koop voor f 4 een lief Èrachtlg
klein en zindelijk hondje, en I—s|rasz. patrüs. Te beruim een half jaar oud en zichtigen hü J* D BAKKER,
vertrouwd bü kinderen. Br. VolmgrünStraSt 139
fr., No. 1741, Bureau van dit

Rijwielen 50 Gld.

door een werkman een Zakje

\

.

Dameshondje.

’

Verloren

ï

Strijkinrichting.

Inrichting.

Te Huur

Te Koop:

Pianino.

Dagmeisje

-

'

Naaisters

Gevraagd.'
Frcbeljuffrouw,
van

een

Naaisters

dio bekend z(jn met liet ma

s ochtends 9 uur tot 4V2 nur. kon
Spreekuur savonds
2 uur ken.

van

Vf
*g.-.9_!j.»r* Westerstraat 22.
Terslond gevraagd:

**^^T

onderklc.-

kunnen terstond ge
plaatst worden. A::r.: L:n:,c
een flinke Roltekade 34, boek om, 1(
t.
hellen. Ook Meisjes van

Dienstbode,

to! 20 jaar kunnen zicli san
niet beneden 20 jaar, voor melden tn:
noodhulp of voor vast, géén Terstond een fatsoi
dagmeisjes en goede getuigen
gewenscht. Spreekuur
tusschen 8 en 10 uur 'savonds
gevraagd, niet boven 16jaai
Oppert 42.
v. d. Takstraat 19. Wasch
Gevraagd, met Augustus, droog thuis.
Een net
vraagt beleefd een paar
goed kunnende koken en
werken, van goode getuigen
"iireekuur 10—12en of een netle belrekking,
Hoogstraat No. 365, halve dagen, van goedevooi
gehuis.
tuigen voorzien. Brieven fr
WO.
1773,Por,
vandil
i'.uiïervrouw vraagt
natie ofdrogo
Er biedt zich aan! ëen I. (7

Meisje

een Dienstbode,

Werkhuizen,

Wasschen,

van

goede getuigen voorzien.

Dagmeisje,

15

jaar, liefst in
ilem gezin. Kr. fr.,

een net,
No. 1771,
iureah van dit Blad.

Br fr.. No. 1812, Bureau van
dit Klad.

Dienstbode^
Gevraagd: een netle

Een Dagmeisje

'

gevraagd, niot beneden de 17
Dienstvoor- jode, hoog loon, van goede
zien. Kruiskade 116, beneden- i letuigen voorzien. Adres : R.
huis.
v. d. POLI, Goudsche
Er biedtzich aan: een
Ujwog

jaar, van goede getuigen

.

Huisnaaister,

JO9.

Gevraagd:
flinke

~~

eenigszins met het modevak i!
Schoonmaaksters, om
bekend. Br. Fr, No. 1814, Bur. i 1.8. Vrijdag een Kantoor
van dit Blad.
■choon te maken. Brieven fr,

10. .764,Bur. van Ut Blad.

Gevraagd: een

Dienstbode,

Dienstbode.

omstreeks 16jaar, voor dag en
nacht. Adres Havenstraat No.

Er biedt zich aan tegen
lugUStns of
239,6en,0ud-Delftshaven.
I- oudig, net eerder
Burgei
Terstondgevraagd: oen net ' .oor dag en naclil. liefsl in
en net, klein ge.
aankomend
leid-Alleen, g. fr. Bri
Ho. 1766. Bur. *,
Prot. Godsd.. voor hulp in do
huishouding en voor del'lit den fatsoenlijken
kinderen, alsook een netlo j!itand, P. G, wordt
Jongen om Rijwielen schoon j
te maken. Aanbiedingen dcs
avonds na 7 our Rijwielen-!( evrangd ler opleiding in eene
magazijn «Ajax.-Zwartjanstr. uinkclzaak. liefst

Meisje,

I

plaatsing

No. 62.

imlrekvanFeyenooid.Franco
n Augustus biedt zich "irieven, No. 1756, Bureau van
lit Blad.
aan: een Tweede- of

'

Werkmeisje,

erkster.

20 jaar, P. G, van geluigen I Een jonge Vrouw, zonder
voorzien. Rr. fr., No. 1718, 'l minieren, wiens man ter
Zee
Bur van dit Blad.

Terstoud gevraagd:
illlig van wel
goede getui
een net Meisje, ;van
ftr.tr. No. 1783. Bnr v.d.ui;,,].

niel beneden de 15Jaar,voor "
GcyS
bahe dagen. Zich aan te
melden 's morgens van 10—12

Huisnaaister,

uur. adres
iat24.
wordt voor dadelyk ge- " lekend mcl Costuutr.naaien,
voor 1 dag om de *
vraagd,een net
dagen, liefst K. K. Brieven Ir,
No. 1311
zimlelgk kunnende werken. Terstond gevrai
Erasmusstraat 63,2 mbellen,
8 uur.

Dagmeisje,

Dienstbode.

Zonder goede geluigen onnoodig zich aan '.e melden. Adr.
Jonkerfn
P.G, liefst iemand van buiten ! Een nel Builen
de stad, f.*oed kunnende wer- I beleefd een paar nelle
ken Adres: J. HOUTHOFF,
Van der Duynstraat 6, bijden
(
Hofdük.
ongenegen om aan
'".ugustus of eerder ge- , luil te koraen Wasschen
vraagd, bij 2 Heeren: eene
e RODE
gezonde, nelte
Geuzelaan. Delftshaven, gemeente
Rotterdam.
R. C. 25 a 35 jaar, als MeidHuishoudster, zonder hulp
goed kunnende koken.naaien
en wat in eene kleine Huishouding verder voorkomt.
en Lcerling-XaaiZonder goedegeluigen onnoo- Bters,
! aagd
aanvang
iti- aanmelden. Brieven, lelt. 2 lui 3 gulden.weekloon van
Zoodra get;, met.oiiguve van ouderdom, ',
kan mcl Stukwerk van
bij WA I.NDERS. Adv.-Bur. oclenil
pulilen
5 tot 6
per week verWe-le Wagenstraat 96.
diend .vordea Adres: Linker
Rotiekade 34, hoek om en
Wordt gevraagd: een flink i j
n
Gevi

Dienstbode,

j: jke

Werkhuizen,

'

Burgerdochter,

;

Hoog loon,
, Naaisters

Meisje,

voor

Terslond gevraagd: een net

halve dagen (7—3 uur),
niet beneden de 16 jaar. Adres:
Eendrachtsstraat 22, beneden, le 5 uur.

Bii

fatsi

Dagmeisje.

liet jonger dan 16 jaar min
Haal om gewone huiselijke
gevraagd:
Wordt terstond
"ezigheden goed le verrichten
Zich aan te melden: Claes do
i ian 134. I
voor het verrichten van eenige
huishoudelijke bezigheden en Terslond gevraagd: eea
bei doen .an enkele boodschappen. Adres: Burgem.
Hoffmanplein No. 53, boven.;.ran
omstreeks 16, jaar, van
smorgens 7 10l 's middags 3
Ër biedtzicb aan:
lur. Adr.:s: Proevenicrsl.aat
37. boven.

een net Meisje,

Dienstmeisje.

.

een Juffrouw,

!

voor Huishoudster of bycen (Gevraagd: een flinke
eenig Heer of Dame, aog in
een nelte betrekkin*; werkzaam. Goede getuigen staan P.C,, goed
kunnende koken en
ten dienste. Br. fr., No. 1713 '
Adres: bovenhuis
j.werken.
Bureau van dit Biad.
Galery i'lan C .No. 11 'savonds

.

Gevraagd voor
llinke

Dienstbode.

1 Juli: een
Terstond of met 1 Juli een

Keukenmeid
oede

tlinke Meid

getuigen voorzien, ,gevraagd,
liefsl van huilen
hoog loon. Br fr, jNo. 1579, ei
van goede getuigen voorBureau van ilit Blad.
i zien.
Bieiswijkslraal 35, RotEr biedt zich aan:
net I ter lam.

-

een

Burgermeisje,
als VVinkeljullrouw.

Eea bekwame Overhemden-

lietst
een Brood- en ftanketbakkers-

Strijkster

in

van de beste getuigen
voorzien. Br. fr,No. *798,8ur '
wiukel.

v. d. Blad.

Terstond gevraagd: cc.i net

Meisje,

lagd, 3 dagen der week.
: Tulndersslraat 94,
"illilis.

Terst. gevraagd
:

een net Kindermeisje vin
15 jaar, van's mordie gratis het modevak wil' gens
'ongeveeruur
tul 'smiddags 5
leeren, legen vecgoeding van uur. 8Adres:
Mevr VAN
eenige boodschappen. Adi
Mej. H. BRUGEMAN. liem- WANING, Zwartjanstraat
brandstrant 10,2maal hellen.
Een zindelyko
Gevraagd: een nette

Dag-Dienstbode Dag - Dienstbode

kan direct geplaatst worden van goede
getuigen voorzien.
in een,klein gezin zonder kinderen, genegen helder huis- G. BOER,Prins Hendrikkade
werk te verrichten. Loon
72 per \*wj Binnenweg 56. Terstond gevraagd: een
Spreeku. ; '!ss:hen 5-7 uur
fatsoenlijke
.- monde.

Dag-Dienstbode
ÈennrttêVröïiw loon
’2.50 en een voor
Jongen
16
zag

zich gaarne geplaatst
voor de geheele week of een
paar dagen, z|j is met alle
werkzaamheden bekend. Van
hetzelfde adres een natie of
Wasch eevraagd. Adr.
ivl idfcKS,
Warmoeziers-

ITO

flinke
boven de jaar,
C;;fealle
voorkomende
werkzaaniheden en In de
bediening, beiden met-goede
getuigen. Zich aan le melden

Een Zeeuwsch Meisje. 23
goed kunnende wasjaar,
Gevraagd, tegen 1 Juli: een schen, werken en een burgerflinke, nette
pol kunnende kokcu.zagzich

straat 94 klein 3.

van

Dienstbode,

gaarno

Geplaatst

goede geluigen voorzien.
Zich aan te melden'savonds in een burger betrekking, ook
na zeven. Leuvehaven 147.
genegen builen Rotterdam te
gaan. Adres onder letter M.,
terslond geraagd : eene
Korte Pannekoekstraat .No. 7,
4 m. bellen.
Adres: Gouvernestraat 87.
Terstond gevraagd: een (linke

Dag-Dienstbode.

Terst. gevraagd

Machinestikslers, voor ondergoederen en netlo Meisjes
voor knoopsgaten. Adres:
Schooterboschstraat 96, tweemaal bellen.
Een Vrouw vraagt beleeid
een nette

Wasch,

gelegenheid vryo Zolder

Bleek^Van

Terslond

nette

Terstond

gevraagd: een

Meid

en
Speykstraat 57.

hoven 20 jaar en e. n liinko
gevraagd": een Knecht,
V\ e.knbin, e- n 'gen

Kellnerin.

Oppert 145.

Tweede-Meid

zindelijk kennende werken
en met een klein kincije kunnende omgaan. Zonder goeda
geluigen onnoodig zicb aau to
melden, I,y Wed. K. ALES,
y.wartjanslra*U29.

mee op de Kero.i-.en
zen. in een

bevragen,

SI.

!( '.; ,'S

u*ie.-

To
:' \,

_ __ __

m mmm m__^_,______________________________^

______________________________,_^_____

f.

O.

JASIütN Jl.,

De Notarissen SCHRAÜWEN
*3n SLINKERT, resideerende te
Rotterdam, zijn voornemens op
Woensdag den 2 Juli 1003
te veilen en op Woensdag
den O Juli 1902 te verkoopen, beide dagen des namiddags
ten 5 uro, in het Notarishuis aan
de Gelderschekade aldaar:

Drie perceelen GROND,

Verkooping.

Bascule.

■iIACUWC

voorhanden bij P. J. VEKLOOY, Boekhandel, Binnonweg 31.
9596 12
Telephoon Nr. 1104.

Openbare
Vrijwillige Verkooping.
—:——

J. A. M. BEKKING,

Boerenvischmarkt Ko. 9,

Bliksemafleiders.

verkoopen:

AANLEG van Telephoons,
Schellen en Spreekbuizen.

hecht, sterk en gunstig
-mt*. gelegen

PAND,

O. C. VAN DEK, LECK,

Directeur.

13880 84

13883 6

13892 IQj

Omdat goede Harnioniummuziek altijd zoo

Veel Geld

"

-—

De Orgeltonen.
— — —
—
— ’ —
-

-

Vrijwillige
Openbare Verkooping.
te Zevenhuizen,

ten overstaan van NotajpT^ïTßj r is REIJNDERS, op Zal;;"'I terdag 12elfJuli 1902,
uur-, in het
f ii TW 's morgens van
Holland";
Logement „Het Hof
ten verzoeke van do Wodo. on 1
Erven van den Heer JAN ZEVENHUIZEN Pz.;
van: Eon hecht on sterk PAtfD,
bestaande uit

**»

.

Drie Muizen,

Vrouwen;

Crcoswijkscliekade No. 21.
Spreekuur dagelijks (beh. Zondag) 's middags 5—7 uur,
Dinsdagsmorgens 10—1 en
Woensdagsavonds tot 9 uur.

m

!
.

Beddenmagazijn

In de nabijheid der aanleg "
plaats Maasnymph.

Gelegenheid tot Dineeren.
Billijke Prijzen.
Nette Bediening.
P. ELSHOUT.
13891 15
Schiet- cnJaclitbcnoodigdheden

j^L,G.VANtDOp 4RN.

vva"'W

Geweren en Pistolen.
Revolvers vanaf ’3.50. Buksen
v.af ’0.50. Schijf kaarten „Facile"
p. mille ’4.50. Flobertpatronen ’4,
m. Spitskogels f On. mille.
14f

'-

lEnbt

Koffie,
i Goéooié MÉ-Mpp. I AFSLAG Santos
thans 30 et. per 5 ons.
Hoogstraat 185.

P. MARS «& Co.,

hock STEIGER.

WEEZENSTRAAT 15,

I

13867 18

overgenomen door Ë. v. d. HORST.

Ë

ALLE ZOMER-NOUVEAUTÉS, ZIJDEN-STOFFEN etc.
13907 G 120

Een Natuurschaf
van

OOSTVOOBSE.

Geen goedkooper en aangenamer
reis naar het schoon gelegen
Oostvoorne dan met een kaart
van t 2.50. Daarvoor lieeft men
retour stoomboot, 2 maal oen rijtoer en diner, dat alleen hot geld
waard is. Kaarten verkrijgbaar
bij den Conducteur op de Brielsche
booten. Vertrek der boot 's morgens halfnegon. Wei. C.J. Simons.
13852 11 ,

/Zuster VAH BREEMEH,\
Gediplomeerd Deskundige
voor Vrouwen.

I

Gerard Scholtenstraat 37.

-

Allo goederen bij mij gekocht en niet naar
worden gaarno omgeruild.

(Saxlelmer's Bitterliros.)

wiclbanden, Tuinslangen,
Straudsehoencn, Badmutsen, Reiskussens, Oumini
128-35 12
Sponsen enz.

[ vertrouwbaarste,
Het zachtste.

I

Wereldvermaardheid. |

,

in

voor de helft der gewone prijzen.

0

HiifMl Janos

Kinderwageubandcn, Kij-

Lyoiische Zijde, Fiuweeien, Kanten,
Wollen Stoffen,

I

KOOPJE! Taffetaüite in div. kleuren 20 Cent.

Sleepertsvcst 1,
hoek Nieuwehavensteeg.

GROOTSTE MAGAZIJNEN van

GEHEEL ZIJDEN TAF
Ö."> Cent.

T&eHollanüßuötisr ComD.

bekend
gevraagd, 17 a
klein gezin. Adres le bevra- I Rijtuig- en Wagenmalteru, werk, biedt zich aan teisloni
hooi;
12.
loon geen vereischte. hr.
en
liinstraal
Papierhandel.!
gen: BockI. H.y.NOOTHOOßN.Bur- .Er liicilt zich a;in: ecu fr., >,o. 1754. liur. v.d. Blad.
gemeester llollmanplcin 34, bekwame
I'.-jenoord.

Versche Westlandsche Asperges
Aardbeziën en
Nieuwe blauwe Druiven.

Momenteel nog voor slechts
f 1,10, vijf Lotón /"5,25, 10Loten f 10,35.
I>c Jlaarlcniscbc ï.oten
worden spoedig duurder, donk
dus aan Uw voordeel.
Te bekomen bij I>. BOLLE,
Hang b/d Vischmarkt to Rotterdam. Franco met 5 et. verhooging,
onverschillig welk aantal, na
ontvangst van Postwissel, waarop
vermeld; Haarlem. 13345 18

Zoo spoedig mogelijk geeen aankomende
Jongen, hij VV. F.KORTHOF
Meulieimaker.Oouswykscbeweg 164.

vraagd,

Ijen

Schoenmakers-

Knecht
nette Jongen igd.bekcnlmeuapwerk.
Smidsj ongen Een
gevraagd, Tan goede getuigen Vogelenzang 2.

{xcneesneercn.

■,-oorzlen, hü «. BEUÜKItWKI.I.K, Handel in lioter er. Timmermans- et MeubelKaas, «"otlebakkersslceg 17. makersUitstekend middel tecren habituelle en toevallige verstoppingen,
bloodopstijgingen. vetlyvighoid, leverkwalen, aanleg voor jicht onz.
Op het Handelskantoor
bicrbotlelarij gevraagd wordt
gevraagd: eea
7396 D 4 2Ineen
Jongens van 15 jaar, mcl
gevraagd, 4 ii 5 cents per
goede getulgschriflen. Nauur. Aanmelden Spcelgoeddoratstraat 17Ü-172.
fabrfék Korenaarstraat 89.
voor Loop- en .Schrijfwerk.
Br. fr.,-Wu. 1725,8ur. v.d. i.i. l.r wordt terslond gevraagd
een nelte Vleeschhouwer?,- ,
*!3
Terstond gevraagd: een
"*-*"
Halfwas en een Jongen,
eenigszins methet vak bekond Kon netle Kellner van
voor- .Vdres A. J. KRIJGER ErasMeiiwe llnbensslraat goede getuigschriftenBr.
-»o Adres:
Fr, musstraat No. 57.
zien, zoekl plaatsing.
hoek l.ustliofstraat No 75
V; 1727, Bur. yan il] Blad

gevraagd,

Katendrechtsche

Bierbottelarij.

Jongen

jopgste Bediende,

■;"

h

I

jfA-^^^lcGïrï^^Ss^

HH. Schilders.

%

#&l)oe&<,|^j If

HH. Bakkers,

Ö

14f

Meubelmakers.

Meubelmaker,

gehuwd, helzü hier of elders
de beste fteiaigen itaun hem
zoowel vsn de
ge- tea dienste
vorige als tefteirwoordige
'rattgd tegen boog loon en een betrekking.
Franco brieven.
llinke Jongen voor «leker en iN0.1871, Bureau van .lil
Blad.
leerjongen. Adres:'' *rgstraat
ii 20.

"*■*■<

m

"

i&\
|v*d

W^^y^

Akt-Ges.

ZfiMËk

&*ï==-==ij=---s**^^i^KB^ir

g*
p

S

2. » Er biedt

'"'

ö

a> "2.

'Kellner.

Jongen.

Gevraagd:

Coiceurs.

Er biedt zich aan eea beS;*hocnmal.~-^knccht ol
kwame Broodltakkerskneclit. een Halfwas
vo*.«rreparatie
geheel op de hooiMe van zijn Hink
vak. Br.fr.. No. 1831,bur. van werk zü die niet genegen /.jn
aan den winkel ie werken bedll Blad.
hoeven ''.iel! niet aan te melden. Adres: W. SCHUCHTER. Van Waerschutstraat
om terslond in dienst te treden 20 b/d l'roveaicr-iiiïol.
een bekwaam Timmermans- Er biedt zich aan om lerknecht, gewoon zelJstandig to
stond In dienst le treden een
werken, P.G. en van goede bakkersür.fr.
lelt
voorzien,
eelfligen
11, Boekh. .1. VEENBOER,
9.
Br. Jr.. Adres: BENJAMIN
VAH DKN BERG, te kiaas-

18872 9

Van af hodon:
Dagelyks aanvoer van

H.

SigarenHalfwas,
Dagmeisje
fahrlkanlen. Ken Deksorteerniet magazijn18Jaar,ineen , Adre--: J. ZUIDERVAART, der

Bergweg Boompjes, s
Zondags ook te spreken. /

\Tram

Terstond gevraagd: een tiink

Terstond een

'.

.

zynde,

■" 00

vooruitbetaling, aan ons Bureau, de Kiosken en do
hüAgenten
van dit l'.iad.

1 Houtdraaiers.
llilfwas-llouliiriiaier

Onmisbaar
,
her Huishouden.

genoojen

ILSiISE A'iïr JK&T ïl TTË2L

rt Ct per geheele annonce,

Meer dan 1000 Attesten van voor-

name

WOENSDAG
in het Magazijn SCHÜLLEB

BEIÏETEÜfS:

3ï5 Cent.

smaak.

Tan

begint «de

m alle Ge-garneeröe en OnpiaraeerÈ flamesïioeflea I ,
RECLAME MATELOT

Uitnemend en zuiver

UITVERKOOP
"GROOTE
I

"OFEÜIMIMG

Haarlemsche
Paardealoten
S.GOfö-PELS&ZOOM
succes:

met flinke SCHUUR, grooten
TUIN, BOSCHHAKHOUT en
WATERlNG.byzonder gunstig en
aangenaam staande en liggende i
levoren met voel
te /.«venhuizen, aan de Korte
Engelsch Ledikant,
Zijde;
$i>iraal-3latras.
voor hot grootsto godesite in
Mapok-Matras.
eigen gebruik en 2 gedeelten verhuurd voor fl.- on f 0.65 per
Kapok-Peluw,
week.
Mapokkussen,
) Aanvaardingen betaling 1 Augussamen d f 35.—.
tus a.s.
Solide.
Goedkoop.
1383
Nadero informatiën worden
verstrekt ten Kantore van Nota*
na 1-KiJNDKKS, to Zevenhuizen, 14 jCoolsingel 47.

Pension Café-Restaurant. .

„EIGEN HULP»,

Posllioornstecg, Rotterdam.
Telefoon 1284.

Deskundige voor

Eotel ZEE en DDIN.

Coöperatieve "Winltelvereenlgrinar van

I. P. LISSONE,

__gg___t.

OOSTVOORNE.

wingerden.
l. van
SnSSI
aUAIOMUO^U-g Haring
Nienwe Hoilandsche
801 lUfe 10-iS^iSSi^
.
Uitsl. HEEBESSTR. 2.
13910 15
*2o aoori vanaf 6 cent gesneden.-^!

Ziet verder de prijzen in de Étalages.

Toestaande in Benedenhuis,
ingericht tot Timmermans* kost, deden wij een paarßioote
("rinkel, met Herenhuis en Albums samenstellen, dio do
"ERVE, aan de Westzijde van de meest gezochte stukken bevatten,
pierstraat No. 21 te Rotter- cxpres§ciyu bewerkt voor II ais**
dam, kadastraal bekend sectio G, orgi-l, te weten :
No. I£o3, groot 1 are IO centiaren.
Verhuurd als volgt:
De Timmormanswerkplaats tot 1
Maart 1903 voor., f 250.-1 „
Band I, van si echt sf 0.90,
En het Bovenhuis tot
I bevat: Seh wanenlied.
Dus
Wica Neer1 Febr. 1903 voor.. -125.- S Stild der Host*.
Te zamen voor ’O7-").— I 3 lands Moed en Wilhelmus.
üon Juan.
Fleurs d'Oranger
Grondbelasting over 1902 f 67.03 enzoovoort, 14 Aluin mers.
Band 11, van slechts 0.90,
Aanvaarding en betaling der
(kooppenningen op 1 Augus- bevat: Transvaalse!) Volkslied.
Jezus de goede Herder.
13844 53
tus 1902.
Dein HeiTe bezichtigen op Maandag, Hochzeitsmarsch.
Engelgroei.
Aan de
Dinsdag en Woensdag van de land.
week der veiling, van des voor- Nacht, enzoovoorts, 24 Num13840 39
middags 10 tot des namiddags 4 mers.
Band 1 kost slechts 90 Os.;
ure, op vertoon van een permissiebiljet, verkrijgbaar ten kantore en Uand 11 kost slechts 90 Cis.;
van genoemden Notaris THOOFT, beide" in eens gekocht slechts
aan de Wijnhaven Zz. No. 84 te f 1.35 samen. leder die oen HuisRotterdam, alwaar inmiddels na- orgel bespeelt moet zich deze
dere informatiën zijn te bekomen. prachtige Muziek voor zoo wonder weinig geld aanschaffen, want
het is eonezoldzamegelogonheid.
Verkrijgbaar bij D. UOI.LK, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang
98, Rotterdam; verzending franco
na ontvangst van Postwissel ad
f 0.90 of ad / 1.75. waarop het
verlangde to vermelden.

..

fleschje 10 cent.

WOENSDAG S-f» JUFST! begrin der

De Notaris HERMAN
H- THOOFT, residee*
(f"?»
hk rende te Rotterdam, als
JuèeÊßL lasthebbende van zijnen
bij de Groote Kerk,
[principaal, is voornomens om op
Donderdag 10 Juli 1902 bij
ROTTERDAM.
Telling, en op Donderdag
17 Juli daaraanvolgende
Specialiteit
bij afslag, beide dagen dcs na- in het leveren, plaatsen en ondormiddags ten 2 ure, in het Notarishuis aan de Gelderschekade te -13393 21 zoeken van
Rotterdam, in het openbaar te
-**"

„DE MAN",

De Rotterdamsche lelk-Inrichting,

SGHBUFBÜBEAüXÜ^^^fLESSENAABS

f—--*-

v Een

lesimii KIEUR

Goederen van eene
Grossierderij in Grutterswaren , benevens

Scboolbordenverf

111

van het Departement Rotterdam der Nederiandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacie.

—————

Gartonnen ttoiita

-

opleiding van Apothekers-Bedienden,

FAILLISSEMENT. ;

Brandkast,Handwagen,

■

tet

UaSOlllfllllßnicll Goedkoop. 4^en WaSêiding.
aan
Zee
Oostvoorne
aetttMïïj
Mi? Hotel en Pension
Wat is

Dat is melk waarin geen ziekteveroorzakende bacteriën aanwezig zijn, of welke een bewerking heeft
ondergaan, waarbij alle zich eventueel in de melk beZij, die wenschen deel te nemen, aan het in de vindende pathogene bacteriën zijn gedood of onschamaand Juli a. s. te houden toelatings-examen, gelieven delijk gemaakt.
zich vóór 1 Juli a. s. schriftelijk op te geven aan den
Behoudens, enkele uitzonderingen, is alle Koemelk
ondergeteekende, bij wien prospectus is te verkrijgen.
op 't oogenblik, dat zij uit de melkklier treedt, foacterïcOp Donderdag 26 Jndus ook Ziektekiemvrij.
VAN WESTENDORP,
ni a.s., des voormidDe ziektekiemen, welke koemelk eventueel bevat
SCHIEDAM.
Apotheker.
13362 34
zijn meestal overgebracht door de personen met
dags te Tien uur, zullen
Deurwaarders VAN DER
het melken belast, of door het vaatwerk, voor
op
last
de ontvangst of het vervoer der melk gebezigd.
HARCKSEN,
PUT &
A.
C.
Aangezien het bacteriologisch onderzoek, eerst gevan den Heer Mr.
VAN BLOMMESTEIN, Adruimen tijd na de aflevering der melk, de aanwezigheid van ziektekiemen aan het licht brengt, is
vocaat en Procureur alhier,
het duidelijk dat alleen melk, welke bovenbedoelde beCurator in het faillissewerking heeft ondergaan waarborgen tegen besmetment van J. P..nEYEK,
ting aanbiedt.
handelende onder de
Internaat en Externaat.
Firma J. P. MEIER «fc
Die waarborgen geeft de ziektekiemvrije melk van
Co., in en vóór het Pand
ROTTERDAM.
Xo. 3 aan de Hertekade
alhier, publiek TEKJ. ESMEIJER.
(Prospectus op aanvrage.
NOORDSIK-&EL. No. 1,
HOOPEK:
welke melk, in de gesloten flesschen, gedurende 45
Min. op een temperatuur van 69° C. is gehouden.
Alle nog voorradige
12886 40
Prijs 5Vj cent per fleschje; statiegeld voor het leege

gelegen te Rotterdam, aan de Zuidzijde van den Katendrechtschen liagedijk, tegenover de
Driemorgenstraat, kadastraal bekend gemeente Charlois Sectio B,
nommer 2581, groot 1 Hectare,
SO Aren 90 Centiaren, en wel:
Ko. l.Een Perceel ter breedte
aan den Katendrechtschen Lagedijk van 33 meter en ter geheele
oppervlakte van 89 aren, 60 centiaren.
So. 2. Een Perceel ter
breedte aan denKatendrechtschen
Lagedn'k van 38 meter en ter geheele oppervlakte van 42 aren
60 centiaren,
en Wo. 3. Een Perceel ter
"breedte aan denKatendrechtschen
Lageduk van 38 meter en ter geheele oppervlakte van 47 aren
70 centiaren.
De perceelen z;jn gunstig gelegen en uitmuntend geschikt tot dea opbouw van
Woonhuizen, Pakhuizen
13379 50
of Fabrieken.
veiling
plaats
Do
zal
hebben van
Te zien: Woensdag 25 Juni
ieder perceel afzonderlijk on de
van 10—4 uur.
a.s.,
afslag met combinatiën.
Afdrukken van de plattegrondteekening waarop de perceelen
zïjn aangeduid, zyn to bekomen
ten kantore van genoemde Notarissen te Rotterdam aan deLeuve- in alle afmetingen, in houten en
haven No. 135, alwaar tevens in zinken Lijsten, benevens de
nadere informatiën te verkrygen daarbij behoorende doffe
13667 58
zyn.

""*%.
"

Sorteering:
OTTIFWSTJJS

TELEPHBONifo. 489.

OPENBARE

Openbare
Vrijwillige Verkooping.

'

zich aan

(

Gevraasd: een nel Halfwas
of aankomend Bediende,
hoofdvereischte goed kunnende scheren, teaen hoog loon.
des avonds te 9 uur klaar en
Zondags 11 uur. Br. fr.. No.
1861, liureau van dit Blad.

H. Werkgevers.
afgekeurd

Ken Spoorbenmhtu,
voor i!o spoorwagens, zoekt
werk. hclz.ij ali Loopknecht,
Nachtwaker ol Portier of let»
dergelijks, goed mcl Paard en
\\—-ca kunnende omgaan,
vat» goede getuigen derSpoor.langen
Een Halfwas ca een
Er biedl zich aan: ecu net- wegniaatsclMippö voorzien.
gevraagd voor grootwerk. te fatsoenlijke
Vdres inleven ondei* letterA,
Adres: Benthemstraat42.
Kiosk Oostvestplein.

Halfwas.

«ra

Kleermakers.

Ilï

sleclits twee ilapuül

I)onderd:*ig ~6 Juni trekt de Uitgeester Ijoterij-Verceniging (onder Controle
van den WelKd. Aehi». Meer A. VAS

B^ITBI, Btirgeniecster te Uitgeest), neet
hoofdprijzen van iO.OtóO, fi-500, ’7OO,
vette Moeien, enz. enz. B'rijs per Lot
6.—. Aloan verkrijg60 Cent, 11 ad
toezending van betegen
baar, alsook
drag bij «" KLOMI', Boekdr.-Uitg-,
13878 44
Uitgeest.

’’

’'

1

Jongen,

Halfv/as.

■

*

t'„\M.Mli\, Kipstraat 26.

dag In dienst Ie treden. Hr.
fr., No. 1729, Bur. v.d. Itbid, ,

Betrekking

Conducteur.
| ' govraagd. Er biedt zich aan:
I
schikt l'ersoon, voor als zoodanig b. z. a. een Hink
of Pakhuiswerk of iets accuraat, 40 iari*.*c l'ersoon.
§ I.oopdergelijks, goed bekend niel jaren in dio functie geweest
S
H
I
I

Halfwas-

van PC, 17 jaar oud voor
Pakhuis- ol Magazijnwerk*
'l'imnirrman gevraagd, VinDirec! gevraagd een Smhls- zaamheden goed kunnende
en mcl spoor en kenstraat 32.
I jongen boven de 16 jaar ol inpakken
Halfwas. Adres: K. L v.d. hooien bekend, oai a.s. Maan-

Er biedt zich aan,
Br.

een Timniermanstialfwas.
U>. 1879, Bureau van dit
Blad.
*
Kr Wedt zich af' «*cn bekw,.

Meubelmaker

tooien en sporen, hoog sala- ook gaarne genegen voorkanliera
ris geen vereischte, van loorlooper, Incasseerder, Ma- de heste getuigen slaan
goede getatgfln voorzien eazynmeesler, Wekerorl'or- len dienste. Br. fr.. INo. IB7Z.
Adres; Versüdenstraat 13/5,
instigc getuigenissen le ' Bureau van ditßlad.
dienste. Kr. fr.,ïNo. 1722, Bur.
Imaal hellen.
van dit Blad.

biedt zich aan- \ Een Loopjongen Huwelijks- ca !
| Er
een fatsoenlyke Jongen,
g|
-goedkoopafgelererctterDruiti
gevraagd,
I.oop-,
-Uoedenwinkel, Jotikerftans* -Ikerü van twt .Holterda*»»*»
Pakhuiswerk.
:JNieuwsWa<i.,'a*ö'lW«»l'tBr,
schevaart 81, J.MAASLAND . straal Mo. 117, loon l gulden
15 jaar, vodr
of

oud
Winkel- ■
Adres: Delft-

Circnlaires worden not

in

den lieeren-

.

