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Stadsnieuws.
Willem Ruys.
Wij hebben gisteren reeds mode-gedeeld,
<lat hier ter stede in den leeftijd van, 64
jaar overleden is do heer Willem Ruys, directeur van den Eottorda_oischcn Lloyd,
hoofd der firma's Wm. Ruys en Zonen en
Euys & Co., commissaris in tal van financieele ondernomingen enz. zooals de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij, Ned.
Bell-Telefoon-Mij. on ridder in do ordle van
eten Ned. Leeuw.
Met hem daalt een man ten grave van
zeldzame energie on werkkracht, een man
"wiens verlies zal worden gevoeld ver buiten
den kring zijner familieleden.
De heer Willem Ruys was nog jong toen
hij werd opgenomen in de zaken door zijn
vader, eerst onder de firma W. Ruys J.D'zn.,
later onder de firma W. Ruys en Zonen-gedreven. Aanvankelijk hield die firma zich
bezig met de zeilvaart en tevens ook met
den import van koloniale producten.
Eerst later trad do heer Wm. Ruys ook
in de cargadoorsfirma Ruys & Co., in het
leven geroepen op initiatief van zijn niet
minder daadkrachtigen broeder, den heer
D. T. Ruys.
Met energie logden beide broeders z.ch,
toen de bakens door het minder: worden
van de zeilvaartreederij verzet moesten worden, op de stoomvaart toe.
Evenals nu nog, bezat de firma W. Ruys
en Zonen van 1870—80 een aantal sfcoomechepen, welke later werden gebracht in de
Ecigelsche lijn, aanvankelijk door de firma
Ruys en Co. geadministreerd en een geregelde vaart onderhoudende van hier op Java. Dit is de oorsprong geweest van de in
Ï883 opgerichte naamlooze vennootschap, de
»,Rotterdamsche Lloyd", de reederij, die
thans geregeld met do „Nederland" eenwefeelijkschen dienst op onze koloniën ander-"
houdt. Het is niet de minste verdienste van
den afgestorvene, dat hij met hart en ziel
zich heeft toegelegd op do bestendige ontwikkeling en moderniseering'dezer lijn.Wat
hij maar doen kon om dezen maildienst
meer on meer aan zijn doel te doen beantwoorden, geschiedde, getuige de doorhem
in vereeniging met do directie van de „Nederland" opgerichte Koninkl. Paketvaart-

maatschappij.
Geen seneepvaartonderneming van eenig
helang, sedert opgericht, of men vond den
Haam Ruys onder de leden van het bestuur.

Naast zijn energie, werkkracht en bekwaamheid wordt geroemd zijn bereidwilligheid om van advies te dienen, de juiste
en
blik dien hij had op personen en zaken
noodig
om
waar
gulheid
zijn
niet het minst
financieele hulp te bieden. Het spreekt dus
leegte

vanzelf dat zijn heengaan een groote
moet achterlaten, al zijn dan ook zijn broer
«n zijn beide zonen daar om zijn arbeid
voort te zetten.
De teraardebestelling van het stoftelijioverschot van den heer W. Ruys zal Vrijdag a s. plaats hebben in het familiegraf
te Hillegersberg.
De stoet zal te 12 uur het sterfhuis aan
den Westersingel verlaten.
Morgen, 5 September, hoopt J
'A. Phaff, baas op den gemeente-baggerttolen no. 2, zijn 25-jarig ambtsjubileum te
vieren. Als een bijzonderheid mag versneld worden, dat, Phaff in die kwarteeuw
nop; geen dag wegens ongesteldheid ver-
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zuimde.

Naar hetHuisvan

Bewaring is

overgebracht een vrouw, die een Duitschen
zeeman in een logement aan de Vierwindenstraat voor een som van f 7 bestolen had.

De „Vereeniging tegen deKwakzalverij", houdt dit jaar haar algemeene

vergadering te Rotterdam, op 26 September.
In de Oranjeboomstraat werd
gisteravond aangehouden de varensgezel
een
H. 8.. verdacht van ladelichting bijhoek
Rosespoorstraat,
"Winkelier aan de
Rosestraat, te wiens nadeele hij ’3 stal.

Feuilleton.
Schuld en boete.
— mijn poging verloren

(Vervolg.)
om ze
gaat
En
Harriet
met
ging
ruimen,
uit den weg te
BiWs
vaAls
voort.
stem
verheffing
hij
over
zal
kennen,
der u persoonlijk leert
de bezwaren heenstappen, die hij nu nog
aan zijn stand verschuldigd meent te zijn.
;een
Ada had haar hoofd fier
oogen.
uit
haar
gloed
schitterde
27)

vin

qps^heveo

van toom
En aan welke vernederingen zou ik mij
den vablootstellen, als ik op deze wijze
der van mijn beminde voor mij winnen wilde? zeide zij. Zou hij mij met verwijten
Voor'verwijten zal ik u beschermen,
viel Harriet haar in, de rede. Als.ik u vraag
o» mij te bezoeken, dan zijt gij mijn gast
en niemand zal zoo vermetel zijn om mijn
gakten te beleedigen. Is het ook met uw
lieve Ada, veroorloof mij u zoo
*e noemen, dat er een breuk tusschen vader
eQ .zoon vermeden worde?
Zeker, maar als die breuk niet vermeden, kan worden, aan wien ligt dan de schuld
«aarvan?
Over deze vraag kan men van gevoelen verschillen. ledere stand heeft zijnvoor°ordeelen en ieder vooroordeel heeft een
*®kere mate van recht. Wij moeben de omS^jnd ..heden nemen zooals zij zijn, zoolang
niet in onze macht is om ze te verandeïyll.; is het dus niet beter dat men de ui"^sten tracht bijeen te brengen?
~- Het zou mij in een kwaad daglicht stel
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» ~~ Ik begrijp uw bezwaren, Ada,. maar
ze:r u ook, zij zijn ongegrond. Gij komt
*«i

mij
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volle zaal, voor een

groot deel gevuld met
Op hem werd bevonden een zoetemelksche
gemeente-werklieden, waaruit ook de spekaas, vermoedelijk eveneens van diefstal
reglementsherziening zoo noodig een lers hoofdzakelijk bestaan. Opgevoerd werd
afkomstig. Inlichtingen daaromtrent worden aan het politiebureau Nassaukade volgende vergadering de concepten aan de „Marie Jeanne of De vrouw uit de volksleden zal doen toekomen. Ingekomen een klasse", waarvan vooral de titelrol bij mej.
verzocht.
circulaire van Coöperatieve Wasscherij en Van Holten in goede handen berustte, zooDe 42-jarige schippersknecht
JBleekeraj te Wierden, om financieelen steun dat haar een bouquet werd overhandigd.
H. J. De R., wonende Hendrikstraat no.
door het nemen van eenige aandeelen, tot De regie was door den heer P. Van Holten
79, geraakte gistermiddag bij het opladen verwezenlijking van het plan
wel verzorgd. Een bal besloot den avond.
de ontslavan kisten aan den Terwenakker met de gen arbeiders van de firm a om
der
Eist
Van
Casino.
rechterhand beklemd, zoodat hij op het aldaar voor hun gezin aan
brood te helpen ;
Een variété-theater te exploiteeren en
bureau der rivierpolitie verbonden moest besloten werd geen financieelen
steun te de belangstelling van het publiek gaande
worden.
verleenen.
te houden door steeds nieuwigheden op
Besloten werd naar de meeting vooi' vakGisteravond is in het Ziekenzijn program te brengen en hetgeen men
46-jarige
organisatie
bootwerker
huis opgenomen de
te Middelburg geen afgevaardigd©, doch op 22 Sept. a.s. een bewijs vroeger te zien gegeven heeft, alweer te
Gerardus van Roosmalen wonende Prins
overtreffen, is inderdaad geen kleinigheid.
Frederikplein 24. Werkzaam op het in de 2e van instemming te zenden.
Ook op dit gebied worden de eischen
Ingekomen was nog één circulaire ten
Katendrechtschehaven liggend stoomschip
hooger gesteld en do artisten in het
steeds
stapel
planken
„Dawdon" hadhij,een
die viel gunste van de Provinciale Meeting op Zonspecialiteiten-genre
moeten
verbazend
op het rechterbeen gekregen waardoor zijn dag 8 Sept. a.s., met verzoek deze meeting vindingrijke
lui zijn, willen zij telkens weer
rechtervoet werd gekwest.
zooveel mogelijk aan te bevelen.
iets verrichten, dat nog niemand vóór hen
Door den secretaris werd voorlezing geEen kind van 10 maanden, Joha.
daan van het schrijven van den directeur heeft gedaan. Zulke vindingrijke menschen
Ouborg, heeft gisteravond in de ouderlijke van het
zijn de 6 acrobatische wielrijders van den
centraal
voor de statistiek, Tourbillon-troep
woning aan de Jozephstraat 24, doordat met het verzoek bureau
en de equilibrist Bryands,
bijgaand©! vragenlijst zoohaar broertje met brandende lucifers speelmogelijk met de noodige gegevens aan. die thans in het Casino optreden. Kunstveel
de, brandwonden bekomen aan den linkerhem terug te zenden. Besloten werd dat wielrijders hebben al heel wat stoute en
arm. De moeder bracht het kind naar het het bestuur de vragen in behandeling zal gewaagde stukjes uitgehaald. Een rijwiel
Ziekenhuis, waar het is opgenomen.
nemen en ze daa aan den directeur terug onder het rijden geheel aftakelen, zoodat
slechts de rand van het wiel overblijft,
zal zenden.
is
Bewaring
Naarhet Huis van
de rijder dan in gaat zitten om zich
overgebracht de 38-jarige J. O. uit de GeHedenmorgen 6 uur werd door waar
te laten mee-omwentelen is al oud;
zoo
die
verschilHeydenstraat
neraal Van der
een opzichter der gemeente gevonden in met rijwiel en al een duikeling over een
lende rijwielen verduisterd had.
een prieel achter De Heuvel In het Park tafel maken is,
hoewel van jongen datum,
het lijk van een onbekend man van omden
In een werkplaats aan
toch
meer, zoodat de Tounbilniet
nieuw
streeks 45-jarigen leeftijd, lengte 1.80 melon's,
zij
Nieuwen Binnenweg No. 697 werd gisterwilden
ook
nu nog het record slaan
ter, mager, zonder knevel; kleeding : bruialweer wat anders moesten verzinnen. Zij
middag door een onbekend gebleven jongleufhoed,
bruine pantalon, donkere hebben evenwel het record geslagen. Op
gen getracht den muntgasmeter open te ne
colbertjas met vest, hoog boord met omhun rijwiel springen zij, dwars, trede voor
breken. Hij werd door den bewoner, Z. gegeslagen punten, lange zwarte das, rijgnaamd op heeterdaad betrapt.
een trap van 14 treden op, om daar
schoenen, rosé sokken, tricot borstrok, en trede, op
later,,
een gewoon wagenwieï, af te rijGedempte
Op de marktaan de
verder geen ander ondergoed. Voorts
den.
bekronen zij een reeks van
Hiermee
Juffrouw,
eene
gisteravond
draagt
hij blauwe bretels, terwijl de midBotersloot werd
die niet minder belangrijk
kunststukken,
portedelvinger der rechterhand kort is. De onwonende aan de Oostkousdijk, haar
zijn.
De
equilibrist
Bryands
er dit
eene
diensten
gld.
gelukkige
monnaie met 10
ontrold
was door een revolverschot, aan op, om zijn toeren eens te verzon
op
verrichten
maagd wonende aan de Kruiskade haar het hart getroffen. Het lijk is door de juséén
rijdende
sulky,
hij,
op
een
waarvan
beursje met 2 a 3 gld.
titie ter plaatse geschouwd en vanmiddag
hand het evenwicht houdende, met de anper drenkelingenbak naar Crooswijk overVuijlstekeisgisterdr.
dere hand het paard bestuurt en, op het
Door
gebracht. Daar er geen papieren op bemiddag verbonden op het politiebureau aan vonden
hoofd
balanceerende, steeds onder het rijzijn, verzoekt de politie der 4e afde Voorstraat een 18-jarige timmermansden, zijn wandelcostuum tegen een tricot
deeling
inlichtingen
omtrent dit lijk.
verwisselt. Ook
knecht, wonende in de Tuinderstraat No.
hem krijgt men het
Omstreeks 3 uur vannacht had een agent sterkste, wat totvan
46, die in de werkplaats van den heer Schipop dit gebied te
heden
van politie in de nabijheid een schot hoozien gegeven is. De jongleur Lef°bvre geeft
pers aan de Pupillenstraat met een beitel
ren vallen.
de linkerhand verwond had.
verrassende toeren, die hij met groote nauwkeurigheid
Den
ten uitvoer brengt, terwijl de
Augustus
31
de
Vanmiddag werd in het hul phebben
ziekenhuis aan de Nassaukade verbonden heeren R. Craggs en Zonen van hun werf kracht-acrobaten Bonnes blijken geven van
buitengewone spierkracht en lenigheid. Een
te Middlesbrough te water gelaten een stade 16-jarige N. De R., bankwerker, wonende Zinkerweg 22, die aan boord van het len vrachtstoomschip 341 voet 3 duim lang, aangename afwisseling brengen de duettisin de Nassauhaven liggend s.s. „Egan XV" 47 voet breed, en 26 voet 6V_ duim hol. ten Blazer en Emilie Tartaud, die met veel
Het schip is gebouwd onder speciaal toesmaak en zuiverheid van toon eenige liedebeklemd was geraakt tusschen een schermhoogste
Lloyds,
zicht
de
ren
doen hooren. De temmer Prins met zijn
voor
kis se van
plaat en een kolenbak.
elf leeuwen heeft aanhoudend succes en bevolgens
het
driedekstype.
De heer M. Van Os alhier beMachinerie van de heeren Rïchardsons sluit thans zijn interessante kunstverrichhaalde op de nationale fotografie-tentoonmet de voeding der dieren, waarbij
stelling te Kampen, welke tentoonstelling Westgarth en Co. (Ltd.) met cylindersvan tingen
hen
in al hun woestheid kan aanschoumen
24.duim,
bij
38 duim en 64 duim
42 duim
alleen open is voor amateur-fotografen, in
wat
hem evenwel niet belet, zich ook
wen,
slag,
geleverd
wordende
de
stoom
door
twee
de afd. Juniores een bronzen medaille.
buitengewoon groote ketels werkende met dan tusschen die brullende en vechtende
In het politiebureau aan de een druk van 160 pond op den vierkanten bende te begeven en zijn gezasr over deze
reusachtige dieren te doen gelden.
Hoflaan zijn in bewaring gesteld twee jonduim.
gens van 19 jaar, verdacht van diefstal van
Het schip wordt gebouwd voor rekening
Hedenmiddag om 2 uur werd in
konijnen aan den Nesserdijk. De konijnen van den heer Phs. Van Ommeren alhier,
een samenkomst gehouden bij
zijn reeds in beslag genomen.
Caledonia
en werd, de werf verlatend „Barendrecht"
van de opening der school voor
gelegenheid
gedoopt.
Door een inspecteur ran poliMiddelbaar
en Handelsonderwijs op Geretie werden hedenmorgen arbeidswet-overDe po stdui ven vereen i gin g „De formeerden Grondslag. Nadat de bijeentredingen geconstateerd bij schoenmakers Onderneming",
gevestigd in het café van komst met gebed en het zingen van psalm
aan de Rosestraat 115 en Oranjeboomstraat den heer H. R. Lenskens, Crispijnlaan no. 84 vers 3 was geopend, hield dr. H. Vis359, bij een timmerman aan de Rosestraat
128, hield Zondag 1 Sept. een wedvlucht scher, predikant te Ouderkerk a/d IJsel een
195 en in eene brei-inrichting aan de Rosevan Tilburg (africhting Bonn). De duiven rede waarin hij zijn vreugde uitte over de
straat 31.
opening van deze school, de eerste op dit
werden aldaar des morgens te 7.30 uur, ongebied in ons vaderland. Reeds geruimen
Op het bureau der rivierpolitie der goede verzorging van den stationstijd deed zich de behoefte aan middelbaar
is gistermiddag verbonden de 30-jarige J. chef, in vrijheid gesteld en bereikten haW. P., wonende Feijenoorddijk 25. die aan ren hokken als volgt: le prijs P. v. d. onderwijs op Gereformeerden grondslag
boord van het aan de Boompjes liggende Gaag, aank. 8—47—18; 2e pr. J. Brieër, gevoelen en spr. begroette deze school
aank. 9
als een knop, die weldra tot bloess. „Seagull" bij het stuwen van vaten de aank. 9—l6—2 ;3e pr. dezelfde,
16—2; 4e pr. gebr. v. d. Laar, aank. 9—23 sem zal ontbotten om daarop heerlijke
rechterhand geklemd had.
voorschijn te brengen. Hij ging
—13; 5e pr. J. Brieër, aank. 9—27—1; 6e vruchten
In het café van den heer Both' pr. J. Wouters, aank. 9—45—48; 7e pr. in korte tetrekken het ontstaan van
den
aan den Houttuin is f25 gecollecteerd voor dezelfde, aank. 10—0—51 ; 8e pr. A. De schooltijd na, die een onontkomelijk
gevolg
de weduwe van den bootwerker Hachiel Jong, aank. 10—11—45; 9e pr. K. Otto, was geweest van den strijd tusschen het
Berkhout, Sophiastraat 54. Zooals men weet aank. 10—12—5.
. .
monisme en het geloof in de eeuw, die nu
verdronk de man, toen hij aan den Boezem
Bovengenoemde vereeniging zal Zaterachter ons ligt. Die schooltijd deed zich het
den 8-jarigen A. Mulders uit het water wilde dagavond van 7—B uur precies, inkorven eerst gevoelen op het gebied van het lager
halen. Het geld is ter hand gesteld aan den voor Eindhoven.
onderwijs en riep daar de Chr. scholen te
heer L. J. C. Vuyk, commissaris van politie
voorschijn,
spoedig ook op het gebied van
.
g.
De
Stadsvla
aan het bureau in de Meermansstraat.
De Rotterdamsche tooneelvereeniging van het hooger onderwijs, waar hij de Vrije UniSt.-C risp ijn.
dien naam opende Zondagavond het speelversiteit deed ontstaan .n nu heeft hij ook
De schoenmakersvereeniging „St. Crisseizoen met een buitengewone voorstelling een school voor middelbaar onderwijs in
pijn" hield gisteravond haar gewonemaandhet leven geroepen. Voorts gaf spr. nog
in het Vereenigingsgebouw voor een stamp-

—

— En uw huis is het huis van den man,
die mij nooit als zijn schoondochter erkennen zal, zeide Ada verbitterd. Hij heeft
toch reeds verklaard, dat hij op mijzelve
niets aan te merken heeft; wat zou dus
een persoonlijke kennis aan zijn vooroordeel
tegen mijn bloedverwanten kunnen veranderen? Ik ben te trotsch om een gunst af
te bedelen.
— Ada, zoo moogt gij niet spreken! Wat
in uw macht is om de breuk te voorkomen
en de vooroordeelen van uw aanstaanden
schoonvader te overwinnene, dat moet gij
doen, dat is uw plicht en ik verwacht van
u dat gij dien vervullen zult.
Wederom ontsnapte er een diepe zucht
aan de lippen van het meisje.
— Ik kan het niet doen, zeide zij, op deze wijze niet. Ik geloof zelfs, datjuist deze weg het eerst tot een breuk leiden zou.
Mijnheer Morris moet immers, als hij mij
in zijn huis ontmoet, oogenblikkelijk op het
vermoeden komen, dafc ik met u en met Bruno een verbond heb gesloten om hem zijn
toestemming af te' dwingen. En is het niet
natuurlijk, dafc zulk een vermoeden hem
verbitteren zal?
Volkomen mijn gevoelen! zeide tante
Fanny, wier blikken onafgewend en met onmiskenbare bewondering op het ontroerde
meisje gevestigd bleven.
Nu laat ook gij mij in den steek, in
plaats van mij te helpen, zeide Harriet toornig met een verwijtenden blik tegen de ou:
de dame. Weet gij dan 'een ander middel,
waardoor de vrede in onze familie ongestoord kan blijven?
Ja, er is een ander middel, antwoordde Ada, een middel, dat u dien vrede verzekeren zou. Ik zou moeten afzien
Dat zou niet de goede weg zijn, zeide
de schoone'vrouw snel. Gij zoudt Bruno ongelukkig maken en uw eigen levensgeluk

—
—
—

—

moedwillig vernielen.
Dat weet ik en daarom zal ik dien weg

—

niet volgen. Ik zou dit offer niet aan mijzelve of aan mijn beminde brengen, maar
aan een man, die om een dwaas vooroordeel
ons geluk dwarsboomt. Uw voornemen is
zeker goed en edel, maar ik kan het niet
goedkeuren ; ik kan de rol, die gij voor mij
bestemd hebt, niet op mij nemen. Als mijnheer Morris zijn verlangen te kennen geeft
dat ik aan hem zal worden voorgesteld, dan
ben ik terstond bereid om aan dat verlangen te voldoen, maar slechts met opgeheven
hoofd wil ik het huis van mijn aanstaanden
schoonvader betreden; hij mag mij niet
kunnen verwijten, dat ik er ben binnengeslopen.
Harriet schudde ten teeken van afkeuring
uitdrukking van haar
haar hcofd, maar de bewondering
dan wregelaat verried eerder
vel en misprijzing.
Wat zegt gij daar nu van . wendde zij
dat trots of eigenzich tot tante Fanny. Is plan
zoo voortrefzinnigheid? Ik had mijn
felijk gemaakt en er mijn schoonste hoop
op gebouwd, en nu gaat het ook te niet.
Ik zeide u immers terstond, dat ik er
geen vertrouwen in kon hebben, hernam de
oude dame. In mejuffrouw Ada's plaats zou
ik u misschien hetzelfde antwoord gegeven
hebben.
En ik hoop nog altijd, dat Ada van
zal, zeide Harriet.
besluit veranderen omstandigheden
blijven,
Zoolang de
zooals zij thans zijn, zeker niet! antwoordde Ada, met haar hand een afwijzende beweging makende. Ik hoop dat er geen breuk
zal ontstaan; als deze vermeden kan worden,, zal ik er den hemel voor danken,maar
ik begrijp ook dat Bruno, als hem geen
andere keus overblijft, niet voor die br .uk
zal 'terugdeinzen om het aan mij gegeven
woord te houden. Het staat niet aan mij
om een vriendelijke ontvangst te vragen en
bezwaren, die alleen op vooroordeelen gebouwd zijn, te wederleggen; ik heb Bruno
toen hij mijn hand vroeg, op dat alles op-

—

—

—
—

.

ADVERTENTIËN:

Donderdag 5 September 1901.
vergadering, voorzitter H Burghouwt. De
voorzitter deelde mede, dat de commissie
van

Eerste Blad.
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merkzaam gemaakt, en mij tevredengesteld
met zijn belofte, dat deze hinderpalen ons
geluk nooit in den weg zouden staan.
Bruno zal zijn woord houden, bevestigde Harriet, daarop moogt gij genist vertrouwen, mijn lieve Ada. En ik zeg u nog
eens, ik geef mijn hoop niet op, al moet ik
die ook op een andere wijze trachten vervuld te zien. Mag ik u dus inderdaad niot
in mijn huis verwachten ?
Neen. Maar als gij mij het genoegen
doen wilt —
Ik vrees u te hinderen.
O neen. Als gij, zooals nu, des avonds
komt, zult gij mij altijd thuis vinden.
Maar uw bloedverwanten
Zij zullen er zeker niets op tegen hebben. Wij gaan naar mijn eigen kamer ; zeker ontbreken er wel al die gemakken —
Zonder eenigen spijt kan ik die ontberen, zeide Harriet haastig, en in den klank
harer stem was een bijzondere ontroering
te bespeuren ; ik zal komen, Ada, misschien
morgen reeds ; ik zal met u spelen en praten, en als gij mijn vriendschap hebt aangenomen, dan zult gij wellicht niet meer
aarzelen om mijn wensch te vervullen. En
nu geen enkel woord meer, ging zij diep
ademhalende véort, terwijl zij het meisje
haar beide handen toestak; ik zal terugkomen ; de taak, die ik on mij genomen heb,
wil ik tot eiken prijs vervullen. Vaarwel,
lief kind, tot wederziens weldra!
Zij snelde zoo spoedig de kamer uit, dat
tante Fanny nauwelijks den tijd had om
bet meisje vaarwel te zeggen, en Ada keek
de beide dames met verwondering na.
Toen het rijtuig weder wegreed, traden
Eckart en tante Susanna de woonkamer
binnen.
Wat was het doel van dat bezoek?
vroeg Eckart in gespannen verwachting.
Ada str,eek met de hand over haar voor-

—

—
——
——
—

—

—

hoofd, alsof zij haar gedachten wilde bij-

eenzamelen.
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De postduivenvereen
Tot Al
ler Genoegen", hield
1 September
een onderlinge vlucht Zondag
van
De duiven werden te 7 uur 30 losgelaten
en bereikten hare hokken als volgt ■
le Prijs C. Gastelaar, 7—59—28;'2e
pr.

&i*ScEt

59-44; 4e pr. G. Jongeleen, 8—2—11; 5e
pr. C. Gastelaar, 8—3—58; 6e pr. J.Den.
Outer, 8-6-29; 7e pr. J. Knijn, 8-7-4 9; 8e pr. P. Duivelaar, 8—9—23; 9e pr.
L. Fuik, B—9-43; 10 pr. dezelfde, B—9—
43; 11e pr. C. Lampen, B—l2.
De

o'"> u_ i» roote Markt
heden als volgt: uien per bos — efc.,
prij per bos 2'/s et., selderij per bos 21&
et., zuring per mandje 15 et,, kropsalade
per krop 3i/ 2 et., radijs per bos 3 et.,
Bpinazie per mandje 40 et., postelein
per
mandje 35 et., peentjes p. bos 3^—s et., gele
komkommers per stuk 2-6 et., groene per
stuk 2—5 et., bloemkool per stuk 12-20 et.,
snijboonen per 100 25—30 et,, prinsesseboonen per 100 8-12 et., roode-kool per stuk
10 et., savoye-kool per stuk 12 et,
wittefcool per stuk 12 et., andijvie per stronk
et., knolseWerij per bos 40 et., aardprijzen

warAP

appelen per lij mud/ 11.20—f 1.80, meioenen
per stuk 60—1C0 et., witte uitjes per pond
12 et., kroten per bos 3 et, groenekool per
stuk 5 et, rammenas per bos 5 it., tomaten
per pond 25 et., druiven per pond 40— 45 et,
Fransche selderij per bos f 1.75, ajuin per
kilo 6 et, augurken per mandje 40—50 et,
perziken per stuk B—2o et.
Aangekomen op heden aan de
vischmarkt alhier de schokkers M. A. 78,
113, 137, 167, M. K. 60, 255, E. H. 48, P
R. 19, B. I. 1, G. O. 1, 21 en aangevoerd
van nier en elders 167 manden, 2 kisten.
De prijzen waren voor groote tong 68
et. tot ’l, middelsoort 40 tot 50 et.. Klein
17 tot 22 et., middelsoort knorhanen 17 tot
24 et. per stuk; handschol ’6.80 tot ’8.50,
stortschol ’2.20 tot ’5, schar ’2.60 tot
’3.10, bot ’2.70 tot ’7.50 per mand.
Heden werden aan het KralingscheVeer
ter markt aangevoerd 47 zomerzalmen, prijs
’1.15 a, ’1.50, en 29 St. Jacobzalmen, prijs
’1.20 a ’1.50 per l/s Kilo.

AGENDA VAN GEBOORTEDAGEN.
5 September.
1816 H. J. R. Theesing, emiritus predikant.
1842 Ds. E. Douma, predikant bij de Gere-

formeerde Kerk A.
Failliasementen in het arrendisse-

ment Rotterdam.
Uitgesproken faillissementen.'
Woensdag 4 September.

i

P. Veerman, koopman te Waddingsveen.'
Rechtercomm. mr. G. T. J. De Jongh, cur.
mr. A. Slob, adv. en proc. te Gouda.

PLEIDOOI.
Vrijdag 6 September. Handelskamer 10
uur, G. J. Van Doodewaard, eis. proc. mr. J.

H. D. Schenkenberg van Mierop, adv. idem.
Contra: H. Wouters, es., ged. proc. mr. H.
J. Knottenbelt, adv. idem.
CORRESPONDENTIE.

— G. S., alhier. Daar de wrat voor een
gedeelte onder de huid zit, zal bij verwijdering een putje ontstaan, dat echter na
eenigen tijd wel verdwijnen zaL
—F. v. d. 8., alhier. De Algemeene
Magazijn- en Winkelbediendenbond zal
Zondag a.s. des middags om half twee weder een vergadering houden in café „Limburgia", Hoogstraat 103, waar gij zeker
alle gewenschte inlichtingen kunt bekomen. Voorzitter is de heer J. B. L. Krooneman, secretaris de heer P. O. Adams,
Crooswijkscheweg 129.
Die dames waren de stiefmoeder en
de tante van Bruno, antwoordde zij op
zachten toon.
— En wat wilden dezen van u hebben?
vroeg mevrouw Eckart angstig.
Mij een voorslag doen, dien ik, hoe
edel ook het voornemen moge geweest zijn,
niet kon aannemen.
Gij moet uw geliefde het hem bindende woord teruggeven, nietwaar? vroeg de
magere man met bitteren spot. Er was eens
een tijd, dat die op zijn geld zoo trotsche
bankier het niet gewaagd zou hebben om
zulke eischen te doen
Neen, oom, dat wilden zij niet, viel
Ada hem met een zichzelve met geweld afgedwongen kalmte in de rede. Integendeel,
mevrouw Morris zoekt de breuk te verhoeden, maar
Neem u voor haar in acht! riep Eckart waarschuwend uit. Die menschen hebben honig op de tong, maar gal in het
—"

—
—

—

—

—
hart.
—

—

Gij doet haar onrecht aan. Zij
wenschte dat ik haar bezoeken zou; op
die wijze hoopte zij haar echtgenoot voor
mij to winnen. Ik heb het geweigerd; ik
het huis van mijn
wil niet langs omwegen binnensluipen.
aanstaanden echtgenoot
Susanna schudde bedenkelijk haar hoofd,
maar Eckart's oogen straalden van levendige vreugde.
Als gij haar dat met diezelfde woorden gezegd hebt, dan was zulks het eenige antwoord, dat zij verwachten kon, antwoordde hij. Waarom te zwijgen? waarom
Gij zijt verbitterd op den bankier,
Hugo, viel zijn vrouw hem in de rede,
daarom kunt gij de zaak; niet kalm en zon-

—
—

—

der hartstocht beoordeelen.
Zoudt gij liever gezien hebben, dat
Ada hefc voorstel aangenomen en zich aan
beleedigende vernederingen zou hebben

—

blootgesteld?

vroeg

hij.

(Wordt vervolgd.)

Binnenland.
4 September.
Krimpen
a. d. IJsel
In de gisteren te
de herraadsvergadering
werden
gehouden
benoemde raadsleden A. C. Mijnlieff en N.
Hoogendijk beëcd_gd en geïnstalleeird.
Tevens werd de heer A. C. Mijnlicfï herbenoemd tot wedhouder en ambtenaar vau
den Burgerlijken Stand.
Uit Ridderkerk:
Benoemd tot wethouders de heeren A.
De Zeeuw Gz. (herbenoemd) en G. Plaisier (in de vacature A. Van 't Zelfde), de
do laatste na loting met den heer baron
d'Aulnis.
Beide wethouders werden tevens benoemd tot ambtenaar van den Burgerlijken

—

—

Stand.

De heer K. De Koning werd herbenoemd
tot lid van het Burgerlijk Armbestuur.
In de vergadering van den Raad der
gemeente Brielle van Dinsdagnamiddag,
werden beëedigd de nieuwbenoemde raadsleden, de heeren: Coolhaas, Veenenbos,
Hermans en Rijpstra.
Benoemd: tet wethouder, de heer M. L.
Veeoenbos, die ds aanneming in beraad
hield ; tot ambtenaar van den Burgerlijken
Stand, de heer M. L. Veenenbos (aangeno-

—

men).
Tot leeraren aan de Teekenschool werden
benoemd de heeren W. v. d. Rcijden, G.
Overeem en J. H. Van Leeuwen.
Tot waal-meester werd benoemd de heer

W. Rademaker.

De voorziening in een onderwijzers-vacature werd aangehouden
In de gisteren te Numansdorp gehouden raadsvergadering werd met eenparige
stemmen benoemd, tot lid van het Burgerlijk Armbestuur, de heer J. De Koning.
Nog werd besloten aan hot hoofd der 2de
openbare school (Middelsluis) op zijn verzoek een'verhooging zijner jaarwedde met
100 toe te staan.
de heer J.
—Te Hellevoetsluis is
Bruch herkozen als wethouder en lid van
het Armbestuur; tot ambtenaar van den
Burgerlijken Stand, waarvoor hij bedankt
had, is gekozen de heer S. De Back.
De verschillende rekeningen over 1900
werden onveranderd vastgesteld; die der
gemeente tot een bedrag in ontvang van
’50989.92, in uitgaaf van ’49538.79, dus met
een batig slot van ’1451.13.
De heer J. J. Van den Berg, ambtenaar bij de afdeeling Bevolking van den
Burgerlijken Stand te Leiden, is benoemd
tot ambtenaar ter secretarie der gemeente

—

’

—

Scmebroek.

—
benoemd:

Door den gemeenteraad van Delft zijn
tot wethouder de heer W. O. A.
Lans ; tot ambtenaren van den Burgerlijken
Stand de heeren J. M. De Kuyser en W. O.
A. Lans; tot leden in de commissie van bijstand en het beheer der gemeentegasfabriek
en de duinwaterleiding de heeren L. Vliegenthart, R. Witte en W. H. B. Wilkens.
De rekening van de gemeente over 1900
werd met algemeene stemmen goedgekeurd
in ontvang tot 915.541.24 1/2 in uitgaaf tot
913.308.25 1/2, alzc-o met een batig saldo
van ’2232.99.
In de gisteren te Overschie gehouJen
gemeenteraadszitting legden de nieuwbenoemde leden, de heeren H. Lambers, L.
Hoogerbrugge Wz. en J. A. Van Dam de
voorgeschreven, eeden af, waarna de. burgemeester den wensch uitsprak, dat zij all*n
aangenaam zullen samenwerken, waarop de
heer Karreman namens de nieuwe leien
bedankte voor het toegesprokene.
De begrooting voor de gemeente, dienst
1902, werd ingediend en zal circuleeren.
De begTOoting der rustende schutterij
werd goedgekeurd.
Aan den commies-stempelaax bij den
waarborg en de belasting der gouden en
zilveren werken, A. J. Mispelblom Beijer,te
Arnhem, is, op zijn verzoek, eervol ontslag
verleend.
In de gistermiddag te Gouda gehouden
zitting van den gemeenteraad werden de
nieuw gekozen en herkozen leden geïnstalleerd.
Tot wethouder werd gekozen de heer H.
J. Nederhorst met het lot tegen den heer
Vingerling, daar beiden 8 stemmen verkregen.
Tot onderwijzeres aan de school No. 1
werd benoemd mej. C. A. Brinkman.
Tot onderwijzeres aan den cursus voor bewaarschoolhouderessen werd benoemd mej.

’—

’

—
—

J. Maltha,

Tofc onderwijzers aan den cursus voor de
hoofdacte werden benoemd de heeren : J.
Van der Laan, B. P. Van Cittert met het
lot tegen den heer F. A. Morel, G. D. Heij,
dr. N. Quint Gz. en C. De Rooij.
De benoeming van een directeur werd
aangehouden.
Tot onderwijzer te Naaldwijk is benoemd de heer H. L. Berkhof.
Tot hoofd der school te Mookhoek
(gemeente Strijen) is met algemeene stemmen benoemd de heer T. J. Heffing te
Strijen.
—De heer J. Kooijmans, onderwijzer a/d.
Iste Openbare School te Zuid-Beierland,
is benoemd in gelijke betrekking aan de
Weeshuisschool (Kromhout) te Dordrecht.
De raad van Edam heeft de traktementen van al het onderwijzend personeel gesteld boven de door de wet vereischte minima. Het bestuur was van oordeel, dat de
gemeente niet tot zich mag nemen, wat hefc
rijk uitkeert ten behoeve der onderwijzers.
De vergoeding voor huishuur is gebracht op
het dubbele der som, bij de nieuwe voorschriften bepaald.
Benoemd tot onderwijzer met hoofdacte aan school B. te Vlaardingen de heer
T. P. Dnhen, aldaar.
Tot tijdelijk leeraar in de staatsinriehring, de staathuishoudkunde en de statistiek aan de hoogere burgerschool èn de
middelbare meisjesschool te Dordrecht, is
benoemd de heer mr. H. J. D. Van Lier, te
's Gravenhage, met 18 stemmen tegen 5 op
den heer G. W. Van Ditmars te Delft.
Na gehouden examen zijn tot hefc
gymnasium te Delft nog toegelaten : Voor
de le klasse J. Van Slingelandt; voor de
4e klasse J. H. F. Remme en W. S. Van
den Berg; voor de 5e klasse E. L. Van
Rouveroy van Nieuwael.
Tot hoofd der school te Scherpenisse
is benoemd de neer J. J. J. De Lange, onderwijzer te Dordrecht.
Benoemd tot onderwijzeres aan de
zangschool te Deventer mej. C. C. De Koning Munting te Gouda.
Aan den heer W. Brouwer is door den
raad der gemeente Schiedam onder dankbetuiging voob zijn veeljarige diensten, op
zijn verzoek eervol ontslag verleend als
hoofd eener school wegens lichaamsgebre-

-
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ken, met toekenning van een toelage boven
zijn pensiosn.
Ned. Herv. Kerk.
Ds. G. J. A. Jonker hoopt 29 September zijn intrede te doen bij de Ned. Herv.
Gem. te Utrecht. De bevestiging zal geschieden door prof. Valeton.
— Eervol ontslag verleend ' op zijn verzoek, aan ds. H. H. Zaalberg, als predikant
bij de Hervormde Gemeente te Paramaribo.
Aangenomen: Naar
Geref. Kerken.
Westeremden, door A. Van der Vegt,cand.
te Dalfsen.
Bedankt: Voor Houwerzijl, door A. Van
der Vegt, cand. te Dalfsen.

——

_
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— Hendrik heeft, Six,
Ordonnance-Officier

H. M. de Koningin maakte gistermiddag een rijtoer in open rijtuig in den omtrek van het Loo.
vergezeld van den
Prins
jhr.
te paard weder een bezoek gebracht aan het kamp te

Oldenbroek.

—

Op nader fee bepalen dag zal Z. K. H.
Prins Hendrik zich voor een paar weken
naar Zijn nieuw aangekocht landgoed Dobbin begeven om daar te jagen; in dien tijd
komt H. M. de Koningin-Moeder o.p 't Loo.
—■ De steek eener wesp!
De reserve-luitenant jhr. De Beaufort, uit
Deventer, werd onlangs door een wesp aan
de kin gestoken. De wond werd zoo ernstig,
dat de luitenant zich naar zijn familie te
Doorn moest begeven. Hier constateerde
men bloedvergiftiging.
Zijn toestand is van dien aard, dat het
ergste gevreesd wordt.
In de gisteravond te Oud-Beierland gehouden raadszitting werd een rapport van
den heer Paul, civiel-ingenieur te Leiden
en scheidsrechter in 't geschil tusschen de
gemeente en den aannemer van de nu voltooide haven voorgelezen, waaruit bleek,
dat de heer Paul alle eischen van den aannemer verwierp en de gemeente in 't gelijk stelde.
Te Tegelen zijn door onbekende oorzaak, 3 huizen, bewoond door P. Lessen, H.
Theunissen en Jh. Giesen, tot den grond afgebrand. Het vuur greep zoo snel om zich
heen, dat niets gered kon worden dan het
vee ; alles was verzekerd.
Het te Steenwijk gevestigd Dames-Comité heeft weder ’640 bijeengebracht voor
de Boerenvrouwen en kinderen in de vluchtelingenkampen in Zuid-Afrika.
Een groot verschil!
Te Nijmegen heeft de Gemeenteraad de
subsidie voor het Burgerlijk Armbestuur
over 1902 vastgesteld op ’37.074, zijnde
’11.134 meer dan over 1901.
Te Zandvoort heeft een weldadigheidsconcert ten voordeele van de Amsterdamsche Vacantiekolonie zuiver opgebracht
922.97 1/2.
.— Even buiten Beek (Gelderland) is de
groantenhandelaar Van Dijk treurig om't,et
leven gekomen doordat zijn paard schrikte
van een voorbijgaande stoomtram ; het dier
sloeg op hol, met het noodlottig gevolg datde voerman van den bok werd geslingerd
en onder de wielen geraakte; op de plaats
bleef hij' dood.
In het Oldambt (Groningen) zijn de
boerenkoolvelden geheel kaal gevreten door

—
—

—
—
—
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—
—
—

rupsen.

De definitieve ontvangsten der Centraal Spoor bedroegen in Mei ’136.019.02.
Het boekweit dorschen is in de omstreken van Breda in vollen gang. Dat
dorschen geschiedt op een hardgemaakt
stuk land, dicht bij de boerenwoning en
groot en klein helpt er aan mee. De iaatste kar wordt onder het zingen van het bekende liedje „Hooi, strooi, bokkerdefooi!"
van den akker gehaald, waarbij een frissche
dronk genomen wordt. Wanneer het werk
volbracht is, wordt het werkvolk onthaald
op pannekoeken en rijstebrij, waarbij het
vroolijk toegaat.
De gemeenteraden van Ginneken en
Teteringen hebben in de gisteren gehouden vergaderingen besloten de concessie
voor electrische verlichting en drinkwater,
vroeger verleend aan den heer Simon, te
verlengen, tot 1 Mei 1902, op voorwaarde,
dat de fundeeringen voor het geheele net
zullen gelegd zijn vóór 1 November a.s. Men
zegt, dat thans onmiddellijk met het werk
zal worden aangevangen, doch op kleinere
schaal dan eerst bepaaic. was.
Voor de betrekking van gemeenteveldwachter te Slikkerveer zijn 39 sollicitanten.
de werf „de Hoop" der firma
■— Van
C. Van der Giessen en Zonen te Krimpen
aan den IJsel, is met goed gevolg te water
geloopen een van ijzer vervaardigd Rijnschip,groot 400 last, gebouwd voor rekening
van den heer J. Jansens te Calloo (België).
De kiel werd gelegd voor een dergelijk
schip, groot 325 last, te bouwen voor rekening van den heer Peter Maas en Co. te
Homberg.
Men schrijft ons uit Wageningen:
De Land- en Tuinbouw-Tentoonstclling alhier op 10, 11 en 12 Sept, belooft schitterend te zijn. Voor de aideeling Landbouw
zijn niet minder dan 412 inzendingen, w.o.
43 hengsten en 49 stieren, terwijl de afd.
Tuinbouw 376 inzendingen telt.
De Minister van Oorlog, de heer J. W.
Bergansius, heeft toegezegd, de Tentoonstelling te zullen bezoeken.

—

—

—

—
—
fabrieken
Bellaar
—

De tweede vrije paardenmarkt te Numansdorp zal gehouden worden op Donderdag 12 September e.k.

Tot onder-directeur der gemeente-lichtte xiaarlem is benoemd de heer
J. G.
Spruijt, te Amsterdam.
Djambi!
Bij het Departement van Koloniën is ontvangen het volgende van 3 dezer gedagteekende telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederl.-Indië :
„De Djambiscbe versterking nabij de
Singkoetrivier is ontruimd na omtrekking
door de troepen uit Soeroelangoen.
Een aanval van Radja's van Soemba op
den posthouder te Waingapoe is door een
laijdingsdivisie van het flotlllevaartuig „Java" voorkomen.
Vijanden zijn gestraft".
Te Deest (gemeente Druten) is gistermorgen in de Waal gezonken het schip van
schipper A. Fernhout geladen met 130.000
steenen. Door den sterken noordenwind
werd het schip naar den zuiderwal gedrongen, waar het op een krib stiet. De denneboom van het schip zit nog een halven voet
boven het water. Het zal waarschijnlijk

—

worden gelicht

—

Als een bewijs van de veranderde omstandigheden, tengevolge van het optreden
van. het ministerie-Kuyper, wordt aan het

medegedeeld, dat thans vele jongelieden uit Christelijke gezinnen wenschen
opgeleid te worden tot burgemeester.
Een burgemeester in Utrecht kon vroeger
nimmer dergelijke jongelui krijgen, thans
boden zic__ reeds een 7-tal bij hem aan.
U. D.

—■
De Zuid-Nederlandsche TramwegMaatschappij heeft zich tot den Minister
van Waterstaat gewend, met het verzoek,
haar bestaande tramlijn van Breda naar
Geerfcruidenberg, door middel van, een zijlijn vanaf de stopplaats Raamsdonkerveer
in verbinding te brengen met hefc station
Geertruidenberg.
Het roesten van werktuigen, gereedschappen en machines, bij den landbouw
in gebruik, kan gemakkelijk voorkomen
worden door een laag spek en hars. Men
smelt daartoe 3 deelen spek met 1 deel
hars samen en brengt dit mengsel met een
lapje of een borstel op 't gereedschap
enz.
Verwisseling van arbeid!
Tijdens de jongste niniisterieele crisis ia
meer dan eens beweerd, dat de heer dr.
Kuyper den wensch koesterde op te treden
als hoofd van een Ministerie van Arbeid,
waaraan in de eerste plaats de zorg voor
de arbeidswetgeving, to; nog toe behoorende bij het Departement van Waterstaat,zou
worden toevertrouwd.
Dit is niet geschied ; in de samenstelling
van de verschillende departementen van algemeen bestuur is bij het optreden van het
nieuwe ministerie geen wijziging gebracht
en dr. Kuyper is als hoofd van het departement van binnenlandsche zaken opgetreden, terwijl de heer De Marez Oyens het
Departement van Waterstaat ongekortwiekt
onder zijn leiding kn
Dit blijkt intusschen toch slechts een zaak
van tijdelijken aard geweest te zijn ; bij Koninklijk besluit is n.l. thans een wijziging
in de diensttakkea der b.'ide departementen
gebracht, die de arbeid:, wetgeving onder dr.
Kuyper brengt, terwijl hij minister, van binnenlandsche zaken blijf:. Daarvoor heeft
men de landbouwaang .y.'gehheden met de
arbeidswetgeving stuivertje doen verwisse-

—
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—
—

len.

'Minister Kuyper krijgt nu de zorg voor
de uitvoering der arbeidswet, der veiligheidswet, der phospho li'ciferswet, der wet
op de Kamer van Arbeid en der Ongevallenwet, terwijl minister De Marez Oyens
zich daarvoor in de, plaats toebedeeld ziet
de wetgeving op landouw, landbouwonderwijs, veeartsenijkun 1 ', jacht en visscherij, domeinen, hondsdolheid, boterwet enz.,
welke tot nog toe onder binnenlandsche
zaken ressorteerden.
Verdere wijziging is er in de- organisatie
der departementen van algemeen bestuur
niet gebracht; blijkbaar heeft men zoo weinig mogelijk willen veranderen, zoodat b.v.
Buitenlandsche Zaken blijft behartigen de
belangen van den handel in vee en landbouwproducten. Oorlog zijn aandacht zal
blijven wijden aan de < >aardenfokkerij ten
dienste van het leger enz. en Waterstaat
de eigenlijke fabriekswe-tgeving behoudt.

—

Een pensioen is verleend van 1000
's jaars aan den heer H. H. Matthijsen, die
30 jaar lang is werkzaam geweest op het
bureau van den gemeente-ontvanger te
Haarlem.
— De doodstraf voltrokken aan denmoordenaar van mej. Koopal!
Uit Malang is onder den datum van 2
Augustus aan de Log. geseind:
De executie van den moordenaar van juffrouw Koopal heeft zonder stoornis plaats
gehad.
De delinquent hield zich kalm en flink.
Tot de terechtstelling werden geen inlanders toegelaten, waardoor slechts weinig
publiek haar bijwoonde.
Alles was binnen het half uur afgeloopen.
—■ Opnieuw
is de preventieve hechtenis
van Noëls van Wageningen door de Amsterdamsche rechtbank niet 30 dagen verlengd.
— De levensduur der bijen is voornamelijk afhankelijk van de hoeveelheid werk,
die zij verrichten. Een _werkbij, m het najaar geboren, kan wellicht 5 a 7 maanden
oud worden ; maar een die in den tijd van
drukke werkzaamheid bet levenslicht aanschouwt, wordt waarschijnlijk niet ouder
dan 8 a 10 weken.
Een. koningin of moedfirbij daarentegen
kan verscheidene jaren bestaan.
— Een eigenaardige manier om wratten
kwijt te raken, is onlangs te Bloemendaal
(bij Haarlem) toegepast.
Een juffrouw, die veel last van die dingen
had, plaatste zich bij volle maan in haar
tuin en wreef haar handen tot zij goed warm
waren. Na dit eenige avonden te hebben
herhaald verdween de eene wrat. na de
andere.
Het middel wordt ons m vollen ernst medegedeeld. Wie het beproeven wil, doe het!
Voor het marine-etablissement te Soerabaya worden gevraagd:
10.
een derde-opzioner-machinesteller,
niet ouder dan 30 jaar, op een traktement
van 200 's maands, met één verhooging na
drie jaren dienst, van f 25 's maands ;
20. een mach in e steil er. niet ouder dan 28
jaar, op een traktement van 175 's maands,
met twee driejaarlijksche verhoogingen van
12.50 's maands ;
30. een vice-ma chine steller, niet ouder
dan 25 jaar en ongehuwd, op een traktement van f 150 's maands, met twee driejaarlijksche verhoogingen van
’12.50
's maands.
De genoemde titularissen zijn burgerlijke
ambtenaren, zoodat op hen van toepassing
zijn alle bestaande en nader vast te stellen
bepalingen omtrent de burgerlijke pensioenen, de verloven, hefc weduwen- en weezenfonds van burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië enz.
Twintig jaren Indische dienst geven aanspraak op pensioen.
Het pensioen bedraagt dan per jaar driemaal de hoogste maandelijksche bezoldiging, genoten gedurende 24 maanden.
Het weduwen-pensioen bedraagt per
maand 16 pCt. van heb hoogste gedurende
twee jaren genoten maandelijksche traktement, dan wel van het gemiddelde over twee
jaren. Daarbij komt nog een onderstand
voor de kinderen.
Zie verder de Staats-Ct. No. 202.
5 September 1830, Generaal Demmeni geboren :
Als koloniaal te Harderwijk in dienst
getreden en als civiel en militair commandant van Atjeh gestorven (13 December
1886) heeft deze te Mülhausen (Elzas) geboren vreemdeling getoond wat men kan
worden met wilskracht en talent. In 1856
werd hij bevorderd tot tweede-luitenant.
Na een regelmatige bevordering en na in
allerlei oorden te hebben vertoefd, streed
hij op Atjeh zoo flink, dat hij in 1883 militair en in 1884 civiel commandant werd.
Hij overleed tengevolge van een ziekte,
opgedaan door zijn ingespannen arbeid.
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Menu : Schildpadsoep ; Roastbeef met
andijvie ; Lamscoteletten ; Druiven.
De kracht der ongewoonte !
Photograaf: Goed zoo, nu ziet u vriendelijk.
Mijnheer Nurksch : Schiet dan wat op,
m'n gezicht doet er pijn van!
Mijnheer B. is een goed prater nietwaar?
Of ie! Ik ging 's naar hem toe om
vijf gulden van hem te leenen en voor ik
't wist had hij er vijf van mij geleend !

Buitenland.
Prins Tschoen, de Chineesche boetgezant, is gisternamiddag ruim halfvier te
Berlijn aangekomen uit Bazel, zonder eenig vertoon
wat den grootmachtigen keizer-koning van Germanje wel een geweldige zelfoverwinning moet gekost hebben, gezien zijn lust voor uiterlijk vertoon met
wapperende vaandels en pluimbossen en
rinkelende sabels en sporen, bij elke gepaste of ongepaste gelegenheid!
Het station te Potsdam was, heel gewoon,
gelaten zooals het zich laat aanzien voor
gewone stervelingen: geen bloem, geen
vlag, niets was er en zelfs het ontvangstsalon droeg niet de geringste verdring,
terwijl er zelfs geen eere-compagnie aanwezig was en niet eens een escorte voor
het rijtuig, waarin de prins had plaats te
nemen. De plaatselijke commandant met
zijn adjudant en de directeur van politie
waren present in hun kwaliteit, mèt de leden van het Chineesche gezantschap, onder
leiding van den oud-gezant en daarmede
uit.
Óm de geschiedenis niet al te erg te
doen schijnen, drukte de plaatselijke commandant van Berlijn den boetgezant hartelijk de hand en dan kwam het tot eindelooze omarmingen tusschen de Chineezen onderling. Met den nieuwbenoemden
gezant en den commandant voornoemd, in
een rijtuig met twee paarden bespannen,
begaJE de prins zich naar de Oranjerie,
waarheen de vijftig leden van het gevolg
in hofrijtuigen en huurkoetsen volgden,
terwijl generaal Von Höpfner en majoor
Von Lüttwitz, de speciale „bewakers" van
de missie, nu hun taak als geëindigd konden beschouwen.
dit valt
Duitschlands keizer heeft
bakzeil gehaald teniet te loochenen!
genover den onwil van den prins en de
overige toongevende missieleden, om zich
te onderwerpen aan de vernederende,malle comedie in het koninklijk slot te Berlijn ten aanschouwe van de geheele hofhouding en alle hooge militairen, die er
maar bij toegelaten konden worden —hetzij dan dat Wilhelm II zelf de onbillijkheid en ongepastheid heeft ingezien of
wel, dat zijn wil is afgestuit op de besliste, onwrikbare weigering van den Chinees,
die zijnerzijds wel niet in gebreke zal blijven tegenover zijn landgenooten hoog op
te geven van Duitschlands reculade!
Heden nog of morgen zal. de particuliere
audiëntie ten hove plaats vinden van prms
Tschoen, heel alleen met, den nieuwbenoemden gezant als tolk, terwijl ook het Duitsche departement van buitenlandsche zaken vertegenwoordigd zal wezen en. het
niet zal behoeven te kom.o tot een formeel
verzoek om vergiffenis namens den Chinee"a keizer, die overigens aan den moord
op den Duitschen gezant direct part noch
deel heeft, doch alleen zal plaats
een eenigszins besliste betuiging van spijt
over het gebeurde te Peking.
Maandagmiddag kwam de schikking van
Berlijn uit zóó plotseling en zóó onverwacht dat te Bazel allerwegen rondgezocht
moest worden naar de leden der missie,
wien 't er lang niet slecht scheen, te bevallen. Toen de als bij tooverslag herstelde
prins in galagewaad aan bet station aankwam, was hij vioolijk en prettig gehumeurd, als verheugde hij zich in zijn zege
tegenover Wilhelm 11.
DB missie is in de volgende rijken op
bezoek uitgenoodigd geworden: Italië. Engeland, België, Ver. Staten en Japan. In
het gevolg van prins Tschoen bevindt zich
de directeur der noordelijke spoorwegen en
mijnen, bovendien eigenaar dei" Kaipmgmijnen, dr. Mark, de lijfarts van Li-HoengTsjang, verder zes secretarissen, 12 attachés en 6 officieren der prinselijke lijfgarde, en een groot bediendenpersoneel. ■
Het is beslist: de Hongaarsche oremier Von Szell heeft in het Huis van Afgevaardigden te Budapest gisteren medegedeeld, dat de Rijksdag Maandag a.s. zal
gesloten worden en wel bepaalde hij geen
dag en datum voor de nieuwe verkiezingen,
doch waarschijnlijk zullen die beginnen drie
weken na de ontbinding '(den derfcigsten
September) zoodat het nieuwe Huis dan
saamgeroepen zou kunnen worden den negentienden October.
Het was feitelijk een rustige zitting,hoewel toch nog geprobeerd werd een schandaaltje te wekken, in verband met die onthullingen van deNeuefreie Pres se
over absolutistische plannen van Banffy,den
ex-premier, wat Von Szell wist te beletten
door kortweg te verklaren, dat hij die beschuldiging voor zot en onmogelijk hield.
Hoewel uit Konstantinopel geschreven
is, dat bijlegging van het Russisch-Franscne
geschil in. verband met een door Delcassé
en Munir Bey te Parijs gevoerd onderhoud,
binnen enkele dagen te verwachten is,terwijl de Turksche minister van buitenlandgezanten in dien zin
sche zaken een aantal
mededeelingen zou hebben gedaan, heeft de
Fransche minister van buitenlandsche zaken
van een zoo heuglijken ommekeer in. den
ministerraad, gisteren, geen enkele aanduiding gegeven: hij vertelde in 't kort, dat
de door den sultan aangegane verplichtingen niet nagekomen zijn, en dat Constans
daarop den Bosporus heeft verlaten. Voila
tout!
En de sultan "fcou uiterst tevreden en gerust zijn over den verderen loop van zaken!
Bulgaar__c__e fesbranje heeft giste— Het aanvang
gemaakt met de beraadren een
slaging over de aanklacht tegen de ministers van het kabinet-lnvantchof-Radoslavof, bij afwezigheid van elk der betrokkenen. Een aantal afgevaardigden, die wel
meenden dat de heeren geen van allen
heel zuiver waren, oordeelden een vervolging van de geheele formatie, met inbegrip van generaal Paprikof, wenschelijk,
doch dat werd door een aanhanger van
Stamboeloff bestreden. Tot een beslissende stemming zou het vermoedelijk heden
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komen.

FRANKRIJK.
Als resultaat van de samenkomst tusschen
de ministers, onder voorzitterschap van den
president der Republiek (die gisteravond
weer kop over bol naar Rembouillet is teruggekeerd) wordt nu het volledig program
openbaar gemaakt van de soesah, ter gelegenheid van het czaren-bézoek, alles van
uur tot uur geregeld met een bewonde-

i

renswaardige nauwgezetheid èn voor den*1
president der Republiek èn voor de gasten !
Den zeventienden moet de president en
reeds aan gelooven met den premier en
den titularis van buitenlandsche zake g
voor een receptie te Arras, op wenaar Duinkerken, en meet er te Duinkerken gerecepieerd worden en gedi
neerd, terwijl ook het nieuwe stadhuis
zal ingewijd moeten worden. Den achttienden zal het voor den heer Loubet reeds
vroeg dag zijn: om zeven uur moet hij zich
inschepen aan boord van de „Cassini"
met de ministers, de presidenten van
Kamer en Senaat, de leden van zijn militair en burgerlijk huis, den Franschen
gezant te Petersburg enz. enz., om den
czaar en de czarina in volle zee te begroeten, waarbij zich de vlootrevue onmiddellijk zal aansluiten. Om twaalf uur landing der gasten, dan voorstellingen en
lunch in het gebouw der Kamer van
Koophandel en om twee uur en route"
voor Compiègne, waar om vier uur wordt
aangekomen en dan heel intiem gedineerd.
Den negentienden manoeuvres en bezoek
aan Reims, den twintigsten rust te Compiègne met diner en tooneelvoorstelling en den 21en revue, met lunch als
slot En dan weer wfg, zonder een bezoek
aan Parijs, van de gasten der Republiek!
~-, De werkstaking der trambeambten te
Béziers is geëindigd : de beambten krijgen
in hoofdzaak hun zin met de controleurs
en de salarissen voor de stakingsdagen
worden uitbetaald, terwijl er niemand bedankt wordt.
De khedive van Egypte heeft 't toch
maar beter geoordeeld zijn suzerein niet
te verbitteren door een langdurig verblijf
te Parijs ; gisteravond is hij naar Konstantinopel vertrokken, na in den middag bezoeken te hebben gewisseld met den president der Republiek.
— Het gaat te Marseille met het scheepvaartverkeer niet goed, in de eerste helft
van dit jaar kwamen er aan en vertrokken
er 7967 schepen metende 6.341.464 ton en
veivoerende 2.809.924 ton koopwaren,
471 schepen en 41.258 ton minder dan in de
eerste helft van 1900. De werkstaking van
het voorjaar moet er de oorzaak van wezen.
DUITSCHLAND.
In den Eifel is de thermometer gisternacht gedaald tot het vriespunt.
De eerste zitting van den Berlijnschen
gemeenteraad na de zomervacantie (morgen
Donderdag) zal gewijd zijn aan de verkiezing van een tweeden burgemeester der
stad.Het gemeenteraadslid Kauffmann werd
als zoodanig reeds gekozen, doch door den
keizer niet „bestatigt". Men neemt nu als
zeker aan, dat de Raad, die niet van plan
is den keizer naar de oogen te zien, Kauffmann opnieuw zal kiezen, te meer daar
deze candidaat zeer beslist heeft verklaard,
dat hij een herverkiezing onder alle omstandigheden zou aannemen.
Het gemeenteraadslid Rosenow, heeft in
een districtvergadering verklaard, dat de
herkiezing van Kauffmann niet gericht is
tegen den keizer doch tegen het militaire
element, dat zijn toelating tegengewerkt
heeft, terwijl een maatregel van geweld
geen schrik behoeft in te boezemen,
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Telegrammen.
BERLIJN, 4 September. Prins Tschoen,
de Chineesche boetgezant,' zal morgen met
zijn gevolg hefc Oranjeriegebouw in het park
„Sanssouci" verlaten, waar hij vertoefd
heeft als gast van den keizer en zijn intrek
nemen in een particuliere woning te Berlijn. In strijd met de geruchten, dat de
prins van het hof bevel zou hebben ontvangen onmiddellijk nadat hij zich van zijn
taak tegenover den Duitschen keizer zal
hebben gekweten, terug te keeren naar China, wordt bericht, dat hij reeds Vrijdagof Zondagavond van hier naar Parijs zal
vertrekken, waar zich alle attaché» zullen
moeten bevinden, evenals de tolken, die
naar Londen hadden moeten vertrekken.
Het heet in welingelichte kringen, dat het
bezoek van den czaar aan Dantzig, door
dezen persoonlijk geheel is voorbereid en
geregeld tegen den toeleg van de^ antiDuitsche partij in de hofhouding in. De
czaar stond tweemaal per week in correspondentie met keizer Wilhelm door middel
van persoonlijke brieven en met vermijding
van de inmenging van secretarissen.
Het vertrek van den keizer naar WestPruisen, ter bijwoning van de herfstmanoeuvres, is vastgesteld" op overmorgen, Vrijdag.
Graaf Lamsdorf, de Russische minister
van buitenlandsche zaken, wordt Zaterdag
a.s. te Kopenhagen verwacht en zal reeds
Dinsdag, evenals de Russische gezant te
Berlijn, te Dantzig aankomen, zoodat er
gelegenheid is voor een samenspreking tussch-ta deze beiden met den Duitechen rijkskanselier, daar de czaar eerst den volgenden dag op de reede verwacht wordt.
BRUSSEL, 4 September. Door de sociaal-democraten wordt een congres gehouden ter beraadslaging over het vraagstuk
van vrouwenkiesrecht. Van liberale zijde
is den sociaal-democraten steun toegezegd
voor de campagne ten gunste van algemeen kiesrecht, op voorwaarde, dat de
eisch, verleenmg van kiesrecht aan vrouwen, losgelaten zal worden.
LONDEN, 4 September. In verband met
de protesten van den Amerikaanschen gezant Conaer, tegen den moord op een aantal tot het Christendom bekeerde Ch meezen en tegen de geregelde vervolging waaraan die Christenen bloot staan in de districten ten zuidwesten van Tientsin, heeft
Li-Hoeng-Tsjang een spoedige afdoening

toegezegd.

Naar aanleiding van de geruchten, dat het
in de toekomst niet meer onder bewaking zou staan,
van troepenafdeelingen, der mogendheden,
wordt gemeld, dat deze wijk nimmermeer
onder Chineesch toezicht zal komen.
PARUS, 4 September. Na het lunch ra
het fort Vitry zullen de czaar en de president der Republiek zich 19 dezer onmiddellijk naar Reims begeven, waar een bezoek gebracht zal worden aan het hospitaal, het stadhuis, de kathedraal, de basiliek en de kelders van een groote champagnefirma, waarbij zich zal aansluiten een
plechtige receptie ten stadhuize.
In den ministerraad heeft aangaande de
gratieverleening aan de veroordeelden van
het Hooggerechtshof geen eigenlijke bespreking plaats gevonden, daar de ministers
het er volkomen over eens waren, dat er
niet de minste reden toe bestond om juist
nu Déroulède, Marcel Habert, Bufet, De
Lur Saluces en Guérin in vrijheid te stellen, terwijl overdreven goedertierenheid,
voornamelijk ten aanzien van Guérin, wiens
gevangenisstraf reeds veranderd is in verbanning, in zekeren zin zou gelijkstaan met
een verloochening van den Senaat <ü6 a
Hooggerechtshof gezeteld heeft

gezantschapskwartier van Peking

Ook is de wederaanstelling van generaal
De Boisdeffre in werkelijken dienst, af-

gewezen, op grond van de overweging, dat
het hoofd van een verbonden en bevriende natie niet direct of indirect mocht gemengd worden in de binnenlandsche politiek.
BERLIJN, 4 September. Het gerucht,
dat de keizer de bisschoppen van Straatsburg en Metz heeft aangeschreven, dat uit
Frankrijk verdreven congregatiën niet in
Elzas-Lotharingen toegelaten kunnen worden, mist allen grond.
Aan professor Uphues, is opgedragen de
vervaardiging van een marmeren buste van
keizerin Frederik, welke te Homburg geplaatst zal worden als pendant van de buste van haar gemaal.
De rijksregeering heeft zich niet tot het
kabinet van Beieren gewend in verband met
de eventueele samenstelling van een koloniaal leger.
Indien er geen wijziging was gebracht in
bet ceremonieel voor de ontvangst van prins
Tsjoen, zou de prins van zijn zending afgezien hebben; net heet dat een hooggeplaatst persoon, in verband met het fiasco
gedwongen zal zijn zijn ontslag te nemen.
PARIJS, 4 September. Het gebouw van
de Kamer van Koophandel te Duinkerken
wordt geheel voor de ontvangst van dea
czaar en de czarina ingericht met salon en
boudoir voor de czarina.
In strijd met de geruchten van zijn vertrek, vertoeft de gezant Constans nog immer alhier, in afwachting van den koerier
uit Konstantinopel, welke morgen per
Oriënt Express zal aankomen.
Het heet dat de minister van marine m
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Handelsberichten.

ROTTERDAM, 4Sept.
Kol lic. Goed-ordinair Java 32 e.
Lito Santos la cent.
Suiker. Kalm. Sept. f 10.—.
Margarine. Afgedaan 28 tcs.
Nelsou __.\tra 161, luü tcs. Cliicopee,
_0 tcs. Anios Keag (prijs geheim.)
Tabak. Afgedaan werden 136 vt.
Maryland, 43 vt. Sonboru, 64 vt. Burvt. Virgiuie.
ley, 16 vt. Keutucky,
-64 pn. Paraguay en 35 kn. Seedleaf.
Aangevoerd werden per st. Gedé
2249 pn. Java, als: 1244 pu. GB/M,
121 pn. DU, *264 pn. GÜB. 617 pn.
Gawok en3pn. GWK. De264pn. GÜB
ïeilend verkocht.
Huiden. Op 20 Sept. zal alhier
een inschrijving plaat* hebben van
ongeveer een paar duizend stuks.
Drogerijen. Van Alrikaansche
Gum Elastiek komen alhier Dinsdag
10 dezer bij inschrijving aan de markt:
"Ü de Nieuwe Afnk. Hand.-Vennootschap circa 21000 Kg. diverse soorten;
_}ï de Société Commerciale du Soudan
**angais circa 11000 Kg. Souilan ; bij
*■? Oost-Alrik. Compagnie circa 2350
K £. Mozambique, alles directe aan-

_

voer.

ril>. Kalm.
</
*ept.-veiling

Banca loco f 701/4,
f
bö. 4, Billiton loco
1 'u—, Oct..levering f
68-.
Bericht
van de makelaars Cantzlaar
"n Schalk wijk."
.1* trol e urn onveranderd. Loco
10.45 m consumptie.
,n Bericht van de makelaars Montau»n van Swyndregt:
,x a 1k. Atgedaan 10/ ko. Inlands "e schapen
tot verhoogden prijs.
CHIEDAM, 4 Sept. Moutwgn.
Of«cieele
noteering der Beurscomle f j^_ Noteering der distillaQrs:
Meutwijn 1 8.50 Jenever

m.

|
J"ias

111.50; Amsterdamsche proef f 13. -,
alles per Hectoliter zonder fust en
londer belasting. Stemmiag va=t.
Spoeling per ketel t 1.40.
BRIELLE, 4 Sept. Opbrengst van
de producten in de gisteren gehouden
veiling der Tuinbouwvereeniging:
Aardappelen f 2.40 u o,—, puters
f 1.10 a 1.25 per 70 kilo, suikerboouen
f 0.07 a 0.10, snijbooaen (stam) t 0.07
a 0.11 per kilo, snijboonen (stauk)
f 1.70 a ±W per 1000, ajuin f 1.50
per 100 bos, blauwe pruimen f 0.07 a
0.08, witte dito f0.15 a 0.20, kroutena
f2.— a 2.15, komkommers f 0.60
1.-, augurken f 0.10 a 0.12 per 100,
appelen 11.60 a 2.30, peren f 2.— a
2.25, peren (Jutta) f 7,60 per km.
AMSTERDAM, 4Sept.

Vee. Aange.oerd I_7 Vette kalveren, le kwal. 78 et., 2e kwal. .0 et.,
3e kwal. 60 et, 30 .Nuchtere Kal.eien t 9.— a 12, 528 vette Varkens
4_ a 47 et., Kijukanter- f 0.48 per

kil°_, " u
Prijzen der Aardappelen : Friesene
Muisjes f 0.- a o.—, dito Burgers
11.60 a o.—.ditoßlau we f 1,90 a 2, -,dito
Jammen f 2.— a_5.10. dito Hamburgers
12.40 a 2.50, Zeeuwsche Blauwe
f 2.— a 2.10, dito Bonte f 2. a 2.20,
Geldersche Blauwe f 1.60 a 1.65, dito
Geeltjes f 2.30 a 2 50, alles per 11L.
Aanvoer 8 ladingen. Handel slap.
Kaas.
BODEGRAVEN, 3 Sept
aangevoerd. 470 wagens, te zamen:
15701 stuks, wegende pi in. 86374
kilo. Prijs le sourt Goudsche 127.—
a o.—, zwaardere 130.— a o.—, 2e
soort 121.50 a 23.—, Derby- t 25.—
a f o.—, 2e soort f 22.50, Edammerle s_ort 1 28.50 a 0.-, 2e soort
J 22.
a o.—, Leidsche f o.—
het schippond.
Handel vlug.
GRO.NINGEN, 3 Sept.
Granen.
Aanvoer ruim.
Hoogste noteeringen:
3 Sept. 27Aug.
Kleefsche Tarwe 75 KG. f 6.10 6.35
Diükop
„ 75
„5-50 6.—

Wittelarwe(ProL)
75
(nieuw)
,5.95 o.—
70
Inl. Kogge
„4 32i/2 4 30
,o.— 4.05
60
VV intergerst
60
Zoiuergerst
„o
3.85
46
Dikke Haver
„2.90 3.—
46
„2.95 z.Probsl. Haver
uieuw46
„3.15 335
Zwarte
Karwijzaad (nieuw)so
10.90 10.90
Paardenboonea p. HL. „6.40 0.
Blauwpeulerwten
»7.50 7.75
Ouiinel.*_oolz.(nieuw)„
„o.— 10.10
„o.— 10.-—
Oliiammer id. id.
Geel Mosterdzaad
«12 50 12.75
„8.50 8.50
Capucijuers
PURMEREND, 3 Sept. Kaas. Aan'
voei aal stapels kleine, prijs 21.—a
2i).— per öüKli. Aanvoer 2049 KG.
Boter, prijs* 11.10 a 1.20 per KG.
Vee. Aanroer en prijzen al» volgt:
887 Hunderen, vet vet 50 a 64 e,
Stieren, 28 Paarde-, 239 vette Kal.
veren 60 aBO et. per Kv, 176
Nucotere dito 1 7 a 17, 210 vette
Varkens 43 a 50 et. per KG, 82
163 Biggen
magere dito 115 a 26.
1 7 a 11.50 per stuk, 4346 Schapen

„
„
„
„
„
„
„
„ „

„

„
„
„
„

—

.

—

en Lammeren.
Handel stug.
Londen, 4 Sept. Tin.
Slraits Loco «116.5, op 3 maandeu 4 112,5.
___.m nauw.
Hambur4g, Sept. Koffie.

Noteering vau good average Sautoa. Telegram
vau L C Ue Wilt Visser,
Hambnrg,

uur min.

per December. 28'/_

11.—

Harre, 4 Sept. Koffie.

Stemming
Prjjsü.

Depecne van de H.H. Hara Ronsaa
Havre. vertegen wo«rul* ioat D» Regt

'Ulooger&uijs.

Mr September

—
. -

uur nm.

3

—

1901Fe 34

-v-

—»—
34
75
—.—
—.—
3550
—.—

Januari I Mi... » 35
Februari
» 35 25
Maart

36-

Hei
Juni
Juli

» 36.25
» 3325

Augustui

36 50

"

Verkoopen

6lem_ai_«: Kalm

a

J
5
■»

2.

=
S
36.- 5
—v— ê
3625 S

» 3550
» 3575

April

aa Ga,
as Vaa
12.1.uur nm.
4 Sept,
<— _,

3 SepL

0ct0ber....... »» 3425
November
34.50
Decemoer
31.75

—v—

4 Sept. Granen.
vaa Smalt ca Zooa.
3 Sept. i Sept,
168
t6B/o
Tarwe per December..'.
142'/i 1411/*
Rogge per December...
Weenen,4Sept.Granen.
Telegram vaa Gustav Berlitzer, medegedeeld
ioor Smalt ca Zsm.
SepL
SepL
Berlijn,

Telegram
8

We«aen

s

Sept.

"°Tarw* P« Voorjaar
Budapest,

Telegram

in

Laatste Berichten.

de hofdignitarissen, prins Tsjoen, die een
op gele zijde geschreven brief van den keizer van China voorlas.
Na de audiëntie schreed Tsjoen langs het
front van de inmiddels opgemarcheerde eerecompagnie en eere-escadron en begaf zich
terug naar de Oranjerie, waar da keizer
hem in den namiddag een bezoek brengt
WEENEN, 4 September. Door den Franschen gezantschapsraad te Konstantinopel,
den heer Bapst, wordt nadrukkelijk tegengesproken, dat de diplomatieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Turkije hervat
zullen worden: de Porte handhaaft haar
verzet en eischt vóór alles een aanzienlijke
verlaging van de eischen der Fransche onderdanen Lorando en Tubini.
Te Belgrado verklaart men in regeenngskringen, dat er geen vrees behoeft te bestaan voor een actie van Russische zijde op
het Balkanschiereiland.
In den Servischen ministerraad is de be-

„

"»;>»

170
62

ving om 12 uur in het nieuwe paleis,

tegenwoordigheid van de koninklijke prinsen, den staatssecretaris van buitenlandsche zaken, de ministers, de generaliteit,

-

48/4 W(
Vie UU
If
29-Vs Whe

gnootmg voor 1902 door de verlaging der
legeruitgaven van 18 op 121/2 millioen
francs, in ontvangsten en uitgaven vastgesteld op 70 millioen.
BERLIJN, 4 September. In den door prins
Tsjoen voorgelezen brief van den keizer
van China, wordt wel nadrukkelijk leedwezen uitgesproken over den moord op den
Duitschen gezant Von Ketteler, doch een
bede om vergeving voor het gebeurde komt
er niet in voor. De keizer en de regeering
hadden vooraf hun goedkeuring gehecht
aan den tekst.

POTSDAM, 4 September. De keizer ont-

-

>is,,
l_k

Wa 347.
__'k "«

705
64

Aar.d. Arendsburg
Aand. Kwali Pessilam
->and. Ned.-Ind. Mijnbouw

4'

95'/s
91'/.
107
117/» 115»/_
BOV2 79'/s
987_«
HH .s

84

v.

Vert-

98

ICO

80

Aand. Holl. UzerenSpoorweg...
Aand. Mij.lot_._pl. v.Siaalssp.

pref.Aand.

—
—
,J 5 —
fBO
——~
J2l
>_\
.iï'*

96'Vis —
9V.4 96.is

het geheim bevel heeft gegeven tot de afzending van een vlootdivisie uit de Middellandsche Zee naar de Turksche wateren, in
verband met de overtuiging, dat de sultan
voornemens is geweest in allen deele genoegdoening te verschaffen aan den Franschen gezant, toen de Fransche regeering
besloten had een eskader uit te zenden,doch
dat hij zijn toezeggingen gedeeltelijk introk,
toen hij vernam, dat er reeds tegenbevel
v/as gegeven.

3

Budapest4, Sept.

van Aruold

%47

_ 8.46

Granen.

Blau, medegedeeld door

Smalt en Zooa.

f

Tarwtper Voorjaar....
Mais ■ Mei..

833
510

4

8.33
510

Antwerpen, 3Sept.Petroleum.
Antwerpen,

Offlcieele noL

Se|..,».__er. ....

Loco

October
Hov./Dec
ftUik- .a*L

3

Sept.

Betaald.
a«*■ 17%

"""

—— " — "—
"-

Petroleum.

Verkooper*

17%

}'" **
I°„
w« ._

*

Verwachting van het Weder.
Matige Noordoostelijke wind; licht bewolkt; droog weer; weinig verandering in

—

—

New-York. Slotkoersen
Kotlie
+'0

...

September 190t.
October.

Februari
April

!

Uet

Juni
Juli

Mais

3

Sept.

Sept.

Tarwe

'li%
l5'U
76. 4

—
——
——
-—

61V.

62V_

5 50

555

....

Augustus

van—
——
——
——
-—
—

.—.

6174

480
490
5 05
510
5.20
5 30
535
545

„

,

Maart

79%

Waterstandberichten.
VreeswjjlL 4 Sept. Waterst 163 M. Val 0 07,j
223
Keulen.. i 4 "
Val '06.
"
4
Caub
219 "" Val .08.
4
Kebl
303
Was 07.
Mam-Ma 4 "
39! " Val 06.
>
RuUrort.. 4 *
163
Val Cl 02-

"

.

""
"

"

"

SPECIEKOERS.
GOUD.

OostenrijkschegerandeDukatenf 3.70
Wlclill. eSouveretgns
12.J5
Slukken van .9 Mark
11.80
van
il
9.50
Stukken
Franc
barcu Goud io Specie per Ne- "

ft 3.85

«12.15
«1130
" 9.70

derlandscb pondtiin
15.35
ZILVER.
Stukken van 5 Franc
2.35
1.75
Pruisische Daalders
"
v.901)
Z.
«4
4 3.8

«16.55

"
"

«2.40
«1.78

Uitiotingen.
Loten

Tan

Doornik 3 pCt van 1871 a Fr. 30,

Trekking 2 Sept

.

- Betaalbaar 1 Oct

Met Fr. 4000 No. 22507
»
»
500 » 18012

»

250

'

Europeesche Staatsfondsen waren heden
prijshoudend en kalm. Nationale Schuldsoorten voor Integralen beter. Znid-Amerikaansche kalm en flauw vooral Venezuelanen.
Industrieelen kalm vooral Tabak- en Oliewaarden. Palembang openden vast maar
liepen later sterk terug, ook Enim
In Koninklijke geen affaire,
lager.
Tabaksmarkt op nagenoeg vorige koersen, Franco-Deli beter. Van de Mijnwaarden was Indische Mijnbouw weder
teruggaande. Maxwells lager, Transvaalsporen met weinig zaken. Van de Scheep-

Telegrafie in Indië !
Naar het H b 1. verneemt zijn Borneo en
Java telegrafisch verbonden.
Sinds 1 Sept is een telegraafkantoor
geopend te Bandjermassin.
Dysenterie te Hattem!
Naar aanleiding van een nader van den
inspecteur van hefc geneeskundig staatstoe-

KevYork,

November
December.
Januari li»_.

Beurs van Amsterdam.

—

—.—.

564'

Met Er. 100:
368 4654 18J79 41021 459.1
118_3
4307
22857 44631 47473

UITLOTINGSKALENDER
5 September.
Crédit Foncler de France : I. Fonci.res3 p ;t.
van 18^9 it Fr. 500; 2. Foocières 2,80 pCt van
la-r a Fr. 500 (pre nietrek-- iusjj.
Oostenrijkse!! Al.cm.en Koden-Crcliet-Anstalt
3 pCI. nan 1883 a Fl. tJB (premie-en amortisaUetrekking;.

Parijs 2 pCL van 1893 il Fr. 500 (premletrek-

king).

Verwacht werdende schepen
te Rotterdam.
Vertrokk.n:

23 Aug. vau Balumore ss. ETONIAN, 2415 notto
tons.
24 Aug. van Baltimore ss MOUNTBY.Slllnetto
lons.
24 Aug. van Baltimore ss. RUNO, 2389 nelto
lons.
31 Auü. van Billiao ss. RHEN'ANIA, 873 netto
tons,

1 Sept van Bilbao ss. ARECHONDO, 132-t, etto tons.
46 Aug. van Boston ss. DALTOM HALL, 226-netto tons.
3 Sept van Brunsbuttel ss MAUDCASSEL,van
Oxelosund, 141)2 netto tons.
3 Sept. van Brunsbuttel ss. CASTOR, van Dantzig
__0 netto lor,s
3 Aug, van Buenos-Ayres ss. GIACOMO P.,-0.9
netlo tons.
31 Aug. van Dover ss. lIARDANGER, van
Newyork. 1870 netto tons. Arriveerde .Sept
te Hamburg.
SSept. van Elseneur ss NORDSTJERNEN, van
SL Petersburg, 7_3 netto lons
1 Sept. van Giuraltar ss. SAGAMORE, van

—

—

temperatuur.
Men meldt ons uit Wageningen :
ln het bericht in ons vorig no. staat als
datum van het bezoek der Koningin vermeld 12 September.
Dit is n.t. een abuis, de komst dei- Koninginnen is en blijft bepaald op Woensdag
11 September.

Bloem. Mlddelprijzen per toet*
Tarwe. Inlandsche le qualiteit fr. 72.— J _.—
Je qualiteit fr 21
a
Rogge, lnlandscha.fr. 24.5J» —.—,lat slata
r.—.— a —.—. Fransche tr. —■_— 4

zicht ingekomen schrijven, waarin hij andermaal aandringt op het plaatsen van een
barak met het oog op de hcetschende dysenterie, heeft de raad na eenige bespreking daartoe besloten. Besloten werd het
gebouw te plaatsen op een door den burgemeester daarvoor aangeboden terrein in de
nieuwe stad.
Zaterdagnacht ongeveer 2 ure werd
schoenmaker Rranger te Harmeien wakker
door eenige gerucht in zijn keuken. Opstaande vond hij er een vreemden ongenooden gast, in genisten slaap op den vloer
liggen.
De deur was met op het nachtslot geweest en zoo was de man omstreeks halftwaalf in zijn logies aangekomen.
Aan het verzoek om de frissche nachtlucht
weder in te gaan, werd door den logé bereidwillig voldaan.
Dr. Leyds, gezant derZuid-Afr. Republiek, is gisteren in Den Haag aangekomen.

flauw.

Amerikaansche sporen openden over het
geheel flauw. Missouris alleen vast De markt
liep spoedig meer terug. Einde beurs liepen
Missouri's op tot 30, slot over het gebeel
een fractie beter. Gulfwaarden prijshoudend.

Beurs van Rotterdam.

Ondanks de lagere koersen van New-York
bestond

er heden voor Amerikaansche Sporen goede vraag, vooral Denver Shares.
Voor Staatsfondsen was er heden eenig
aanbod, terwijl Industrieele waarden nagenoeg verlaten waren.

Gebrekaanpaarien.paarlen.Charles Chincholle

voor de Figaro eens aan het
ren geweest hoe het stond met deenauêteepaarienmarkt, want het schijnt dat de paarlvisschenj niet op kan tegen de aanvraag Dagelijks worden wel 4000 a 36.000 paarioesters door de visschers boven gebrachtmaar
de mode wil steeds meer paarleh dan dte
schelpen bevatten. Vooral de Ameiikanen
betalen met grof geld alles wat paarlgarnituur is ; zij betalen 100.000 tot 300.000 frs.
zonder pingelen.
De reporter geef een niet onaardig bijzonderhe_uje over de waarde der paarlen;
een paarl, wit, zwart of rosé — de laatste
komen uitsluitend uit schelpen
uit de
Schotsche rivieren
blijft haar kleur en
frischheid niet steeds behouden. Ze slijten
en worden slapper van klear. Bij een zieke bijvoorbeeld, die sterk transpireert hebben ze veel te lijden zelfs.
is

—

Aangekemen.
ri S.-TEM BEKAK ASS.. st. Hamburg, P. A. Van Es en Co.
I .iineniraven. Stukgoed.
UDSIKË, 8L Skiea, !'. Drugliorn. Boel 17.

ROTTERDAM

WIS ELKOERS.

..

ROTTERDAM.
Disconto per

1 SepJ.l

3 %p.st._
Londen
tt.lH
...3
tr.lo»
3
Autw./Brussel..
fr.lM
Zwit»rs.-_inkp».3i/8
R.M.IM
Duits Rijksb.pt.. 3'/_
i
Kr.109

Par."

vaartaandeelen waren Rotterdamsche Lloyd

Weenen.

Hal.Bankpits...-

Lr.lo.
R5.,100

3/m.
R.02
47.65
47.50
47.D0
58.70

4aS5
45.25

Kort
12 IO«/2
4805

47.95
47.95
5915
50.35
45.75

—.—
125.—
St.Pe___-»niX..
Rs.100» —.—
—.—
Lissabon
Kr. 10» 65.50
Noers.BaoJ.pl..
—.—
Ds.l
2.43
New-Vork
—.—
Disconto vaa Wlssotbrieven 3 X. »»n ProCi^^-^-i 1/*lVl
Rente vaa Denostto-geldenWl deKassier» 2'fa x

*

niet 2 dagen opzegging.

Ijzererts.

REINE EL D, st Hamburg,'Win. H. Muilerea Go.
Rg aha veu. Stukgoed.
IDAR. st. Odessa, Kuys en Co. Rijnhaven ï,
Graan.
ARGO, »L Dantzig, Kuyper, Van Daia en Smeer,
.Nassaukade, Stukgoed.
MATIENZO, sL llllliao, Krupp'sch Spedttion,
Sciiieliaveu, Ijzererts.

ING ERI O, sL Bergen, D. Burger en Zoon,
Wcsterkade. Stukgoed.
YESI'OR, st Lulea, 1'. Drughorn, Boei lö,
Uzerorts.

i SEPTEMBER.
Christiania, D. Burger en Zoon,
Binnenhaven, Stukgoed.
JASON, st Caen. Wul. H. Muller en Co,
Boei -. Ijzererts.
GEDïr. sl. Java. Kuys en Co. Wilhelminakade,
Stukgoed en Passagiers.
ALSI'hK, sL Hamburg, P. A. Van Es en Co.
Boompjes, Stukgoed.
ENERGIE, sL Londen. Vroege eu De Wijs,
haar Keulen, Stukgoed.
CALEUO. IA, st. Aberdeen, Wm. H, Muller oa
Co. Boompjes, Stukgoed.
LOVSTAKKE.., st. Lulea, F. Drugborn, Boei
11, Ijzererts.
DL'ISBURG, sL St. Petersburg, Wambersie eu
Zoon. Nassaukade, Stukgoed.
BRAMDON, st Harwicb, Uudig eu Pieters,

SUS PULP, st.

Rijnvaart.
LOBIT, 3 Sept Gepassaard ca hastaaiJ naar
ROTTERDAM.
Paul, st.
Servalia, st.
EUa. st
Leo 13, sL
Geertruida 1. st.
Jason, st
Maarlje Jacoba, st
Wm Egan & Co. 10, st
Fiat Voluntas l.st.
st
Ernst,
Progres, sL
Ludenne, st
Hendrika Jacoba,st
Sept
Risico 2, sL
Verandering, st
ROTTERDAM.
Bisinarck, st
Wilhelmina, st
Janna, st
Co.,iiiin,iü.
s,*t
Willem 1,-rt.
Papendrecht i, st
Asnes, Volfcer
Avontuur, Van Oorjen Berlisa, Wolf

_

Cedlta. Bekkers
liassia, Schneidler
Vrijlaud Timmermans
Pr. Ludwig von Baijern, Margaretba.
üitsch
Keinarz
Ehrenbreitstein, Karcher
Anna Elise, I.oh
Merwestrooui, Grondel
Rbeinfel- i Elbert
VVitiieiluiuü, ttrouwer
V-aria, Dalileu
Usol.trootn, Speksnijder
Molu Vergnugen,
DOi_Dl_t_OH.
v. d Bruggen
Uab.ielle v. Helmstadt,
Margarelha, Kloc-s
Kunaló
,;.ord, Van Stiïen
DuirscaLvinw.
HaoJheii- 3.», Wendt Niederrhein
3, st.
Slelia Matiilina. Remie
Nijm. Koophandel 1,
Matnildc, st
Tempus Doceblt, st.

De Visser

VVodan, st
Ueinneli, st
Mainiheiin 1, st
Schiostroom, De 800
Elisalieth 4,st
Chrie.rihilde, st
Fraociiia, Kornot
Luion 1, st.
OUITSCHLA.ID.
Flora. sl.
Coaibiuatle 3, 8t
Te Lobit zijn gedurende de maand Aug.
gepasseerd 51«ischepen on 7 houtvlotten. waarTan 300* schepen en 6 houtvlotten met bcsteuiming naar llollaiul on België en ilil seaepen
en 1 vlot naar Duitschland

Go«d Vertrouwen,
l.ooijsciielder
SUEDRECHI'

aangekomen
Binnenl. Havens. IBRAIL
„a Aug Turuu Severin, st
IJMIIDEN

Rotterdam

aangekomen

4 Sept ;Yl_.rs, sl,

Dantzig I LONDEN aanïckomen
Amstclstroom.st,
3 Sept Batavier I, st,
Londen
HutlerJam
Vertrokken
Hoek van Holland, slb.
3 Sept Hilversum, st,
Rotterdam
Kroonstad I
met drie bakken
Glcnraini, st, Bones> s BARRY aangekomen
Occidont, st,
3 Sept Bala, st,

'

__

Parkkade. Ballast.
VIENNA, sL Harwich, Iludtgea Pieters, Wester-

en
BATAVIER III, st Looden, _ed. Stb. Maatscby.
kade, Stukgoed

Passagiers.

Boompjes, Stukgoed.

ARl.lONi., sl. Benicarlo, Ruys en Co. Spoorlinven L. ., Stukgoed.

en Zoon,
Maashaven, Hout
UZ ZIE, st. Lulea. K. Drughorn, Boei S.IJzererts
SK1BLADNER, Olsen, Geile, Kuyper, Van Dam
ed Smeer, .aar Krimpen a.d. Lek, Hout
GULDBURG, st. Wasa. D. Burger

Vert ok en.

3 SEPTEMBER.

MAGMJS MAIL, sL Ballast. CardlEt.
DüVRK, st. Ballast. Ne>vcastle.
BKII'ANMA, st Stukgoed- Leith.
HfcßCi LES. st. Ballast, Barry.
Wli.U__», sl Ballast, Zwüudrecht

BE.i MED. st Ballast, Newport.
JOH?. OHWSTON, st. Stukgoed, Ncwcaelle.
RUI TERDAM, st. Stukgoed, Grange.nouth.
4 SKPrgIIUËR.
KIANDKA. Burge, Ballast, Pampa.
POLLUX st. Stukgoed. Stettin.
ROTTERDAM, st Ballast, Newyork.
JOSBPIIINA. st Ballast, Dectdo.
VEM'S, St Stukgoed. Keulen.
MES-JEN, st. Stukgoed eu Passagiers, Harwich.
PETEtiKORO, st Stukgoed en geslacht tb».

Harwich.

LIPSOS, sl. Stukgoed, Antwerpen.
NOORD-HOLLAND, st Stroo, Londen.

QRCO..E&A. st. Ballast Bilbao.

lIESI.EDKN, st. Ballast, Bilbao.
M-RGARET JOSES, st Ballast, CardlEL
MAAS, st Stukgoed, Hamburg.
Ai.GLlA._t Stukgood, Londen.

SWIFT. st Stukgoed, HuH.
JAN v.\N ri.isvvi.ick, »l Stukgoed, Swansea.
SPAR TA. st. hallast, Newcastle

__t.n___t.t_US stathatos. st. Ballast, Carditt
Sto mva rtberichten.

Burntelland
Rotterdam
Rambow, st. LonU.u | SWANSEA aange.omen

Het stoomschip Saiak arriveerde
Sapplio, st,
Kristol 2 Sept Valetta, st,
Si'pt. van Kotterdam te Batavia.
3
Rijnstroom st,
llull
liotterdam
Glasgow.st,
Het stoomschip Gedé arriveerde
Leilh II1 LIVERPOOL aangek.
4 Sepl Voerwaarts, Har- !„
4 Sept. van Java te Rotterdam.
Sept Sliieldrake, st,
ding, Cadix
tt»U_r__m
Het stoomschip Oengaran, van Java
VLISSINGEN gepasseerd BELFAST aangekomen
Rutterdain, passeerde 3 Sept.
4 Sept Amulet, st,
naar
City
Sept
of Kerlin.st,
Antwerpen/Leitli 3
Suez.
Rolterdam
BUT. 'OF LEU IS gep,
Het stoomschip Maasdam, der
3 Sept Tabasco, st,
Holland-Amerika
lijn, van Newyork
Rotlerdain/ltallimoro
Buitenl. Havens. BUR.M'EILAiND
vaar Rotterdam, vertrok Woensdag
aangek.
MO.li vertrokken
2 Sept Naval, st,
4 Sept., des voorm. 5 uur, van Bou31 AUg Bingo Maru.st,
Rotterdam
4 Sept. 'van Gibraltar ss. PEÏERSTON, van
logne.
Londen LEITH aangekomen
Tiigaiirog, 1791 netto tons.
PERIVt
Het stoomschip Prinses Araalia
vertrokken
1
Sept
TSDUK,
Quentin,
st,
ss.
KLLEWOU
Gibraltar
Sept.
3
van
ï Sept liiaba iVlaru, st,
liotterdam
vertrok 4 Sept. van Batavia naar
van de Middelt, /.ee, 1040 netto tons.
Antwerpen/Japan 2 Sept Durward, st,
4 Sept. van Koningsbergen ss. BRESLAU, 721
Amsterdam.
J Ga._.war,..t, Bassein/
Antwerpen
netto lons.
Rolterilam WARKWORTiI aangek
Het stoomschip Koning Willem I,
4 Sept van Koning-bergen ss. DIANA.
NEWYORK vei trokken it Sept Nora, st,
30 Aug. van Kroonstad ss. VERUANDI.
van
Amsterdam naar Batavia, vertrok
Aug
31
American. st
Rolterdam
1 Sept. van Kroonstad es. DE RUYTËR, 1060
Sept. van Southampton.
3
Rottardam I ISHIELDS aangekomen
„
nelto tons.
NORFOLK vertrokken 1 Sept Peter Berg, st,
Het stoomschip Koning Willem 11,
30 Aug. van Las Palmas ss. AIREDALK, van
Aug
30
brigni-st
Ursula
194!)
Rotttirdam
Buenos-Ayres,
netto tons.
vau Amsterdam naar Batavia, vertrok
Zaandam 2 Sept Chipchusc, st,
31 Aug. van Libau ss. MIMI, 540 netto lons
4 Sept. van Suez.
EADS vertrokkea
Siiileilam
4 Sept. van Lissabon ss. VIANNA, 244 netto PORT
Aug
roe,
23
La
Het stoomschip Prins Willem 111
st,
st,
Rotterdam
Sybil,
Vlaardingen.
tons. Via
l.otlordam
3 Sept. van Newyork naar
st,
Secundi,
dito
vertrok
31 Aug van Livorpool ss. DOTTER KL, «96 netto
vla Newport News
WKST-HARTLEPOOL
tons. Arriveerde 3 Sept. te Amstordam.
West-lndie.
RIO
JANEIRO
vertr.
Aangekomen
29 Aug. van Luiea ss. SOHRAON.
Het stoomschip Prins Willem IV,
_l Aug Hlspania, st,
2 Sept Saniiii, st,
30 Aug. van Luiea ss. IiSTKEI'ID.
ss.
LaPlala
Aug
I'ARTHIA,
Madeira
van
ilotterdam'
Rotterdam
van I'aramaribo naar Amsterdam,
30
van
BARBADOS aangek.
1766 netto tons.
iMIDDLESBRO' aangek
vertrok 3 Sept., dcs namiddags 1 uur,
2 Sept Alrato, st,
31 Aug. van Memel ss. KURLAND, 1235 netto
2 Sept l.onlsa, st,
van Havre.
Rotterdam
Southampton'
tons.
GRIMSRY aangekomen
vertrokken
Het stoomschip Laertes, van Am3 Sept. van Mo.nel ss. NISSAN.
Orinoco, st,
i Sept Lutterworln, st
40 Au_. vnn Newport Newsss. BLODWEN, 1945
sterdam
naar
vertrok 2 Sept.
Plymouth;
Rotterdam van Liverpool. Java,
netlo tons.
vertrokken
|
ENID
2315
CONGO
WEN,
SS.
Newport
News
40 Aug. van
31 Aug Stanleyville, st, I HAMBURG aiin.ekomen
Het stoomschip Memnon, van Am„„_
nelto lons.
Antwerpen ; 3 Sept Rembrandt, st,
ROTTERDAM,
dubbclss.
Newyork
Aug.
31
van
sterdam
naar Java, arriveerde 2 Sept.
aangekomen
i
LAGOS
Amsterdam
_,
5139 nelto tons.
]K EULEN aangekomen
Liverpool.
te
Sept Palmas, st,
d
GLANTiVY,
van
Gal17 Aug. van Norlnlk ss.
Rolterdam 2 Sept Pbaedra, st,
Het stoomschip Duisburg vertrok
v.ston, 1922 nelto tons.
vertrokken
TENERIFFE
..otterdam
HURWORIH,
Norfolk
ss.
van
Aug
31
Aug. van Padang naar Amsterdam.
40
van
Pliilippeviile,
Aug
st,
31
ROSTOCK veü rokken
Fernanillna, 15.1 netto tons.
Congo/Ant
stoomschip Sonneberg, van
Het
werpen
Alldc,
3 Sept
st.
40 Aug. van Norfolk ss. RLINGTON, 1986notto
Sundsvall Macassar en Java naar Arasterdam,
ANTWERPEN aangek. KONINGSBERGEN
42 Am,'*" van Norfolk ss. LLANGORSE, van
arriveerde 3 Sept. te Suez.
3 Sept Pctoli, st,
|
Aangekomen
New-Orleans, 2,39 netlo lons.
Het stoomschip Kronprinz, van
3
Sept
van
TaRotterdam
LLAiNBERIS,
Gerfrud,
st.
4 Sept. van Ouessant ss.
4 Sepl Wakasa Maru, st,
ilotterdam
Oost-Afrika
naar Vlissingen en Hameanroe, 1451 nelto tons.
Japan RIGA aangekomen
45 Aug. van Pbiladelptiia ss. EUXINIA, 4333 SANTANDER
burg,
vertrok
2 Sept. van Kaapstad.
aangek.
31 Aug Ariadne, st,
Helena,
Het
Sept
st,
stoomschip
3
Ibrall,
1060
Norman arriveerde
IRO,
'l'iraeus
ss.
van
Rolterdam
18 Ang. van
Amsterdam NERVA vertrokken
3 Sept. van Southampton te Kaapstad.
netto tons. Arriveerde 31 Aug. te Amsterdam.
ALICANTE vertrokken 31 AngHardi.Eriksen,
48 Aug. van Sagres ss.GROESWEN, van Odessa
3 Sept Cercs, st,
Rotterdam
KINDERDIJK,
van
Barcclona BODO vertrokkeu
Sagres ss.
30 Augf
vertr.
Gamma,
3 Sept
st,
ROTTERDAM,
3 Sopt Penelope.st,
lg"n ,3|_^oss,"I'jbHN FOTHERGILL CEPHALONIA
Archangel
4September.
3,
aangekomen
Calania
LULEA
stoomschip Tromp is gisterHet
van Poli, 1721 netlo tons.
LIVORNO vertrokken 2» Aug Nigretia, st,
1 SeoL van Sagros ss. OCAMPO, van Marseille
avond van Dordrecht te Barry aan3 Sept Titan, st,
Rotterdam
..,..„.
„
1312 netto tons.
gekomen.
Napels
HOLMFIELD,
aangek.
van
SOLOMRAL
Sagres
ss.
lSept van
MARSEILLE vertrokken 3 Sept Texel, st,
Het stalen fregatschip De RuyMarianope), 1468 nelto tons
Sept
KanagawaMaru,s
Rotterdam
ter,
kapt.
Kuypers, van Wallaroo
3 SepL van Sagres ss. MONESS, van Fiume, 3
lapan'Londen
ARCHANGEL vertr.
1*52 netto tons.
.„„...,...
Duinkerken,
vertrok 3 Sept van
,_
naar
Aangekomen
Sept
st,
Vlug,
49 Aug. van San Raphael ss. LUIGIA, 1471 netto
llarlingen
30 Aug Oiieanais, st,
Queenstowu.
Amsterdam HELSINGBORG aaneen
De galjoot Vriendschap, kapt.
3 Sept''van Stettin ss. RENATA, 435 netto tons.
,30 Aug Adele, Holmberg
SFAX vertrokken
31 Aug. van SL Petersburg ss. OLAF, 1lul netto 3 Sept Jomiua, st,
Kaijzer, arriveerde 2 Sept. te DramRotterdam
Marseille KOPENHAGEN aangek.
men om voor Papenburg te laden.
2 SeplNan SL Petersburg ss. DANMARK. 445
DARDANELLENgepass. 2 Sept Themis, st,
3 Sept. van SL Petersburg ss. KOELN,
Bevracht: Stoomschip Daleby
I
2 Sept Trevorian, st
Rotterdam
55C0
tons
'4
van Odessa naar Rotterdam
(brail/Rottcrdam
Sept
MACEDOMA,
Aurora,
van
sL
Anug.
SSL
Viucent
SS.
18
Trevose, st, dito/ditoi
Amsterdam
10 sh. op d. w. ligdagen 1 Oetober.
Buenos-Ayres, 4799 uetto tons.
NICOLAIEFF vertr.
iELSENEUR gepasseerd
«Sept. van St. Vincent ss. ALDGATE, 4418
Een stoomschip _OU stds. van Archan1 Sept Northville, st,
4 Sept Heemse, st,
netto tons.
Rotterdam ii
SSept. van Sundsvall ss. BRUJN.S_.i_>.
Ralsoe/Londe» gel naar Rotterdam f 10 Sept.
1

..
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.
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Sche pstijdingen.

"van

ASu vaan

.

ovan
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—

—
—

Stoomschip Mundaka 3400 tons van
Bilbao naar Rotterdam 5 sh. 1 d.,

prompt.

HANS WEERT, 1 Sept.
Het Nederlandse!) tjalkschip Dina,
schipper J. Koole, geladen met steen,
van Boom naar Breda, heeft hier lekkate bekomea.Pompera zijn aan boord.
PARIJS, 1 Sept.
Het Eng. stoomschip Anapa, Ta»
Newyork naar Shanghai met petroleum, ontmoette op ongeveer acht
dagen afstand van Gibraltar deu Eng.
sch .ener Glen Grant,welke uoo<__einen
toonde. Het schip had 50 dagen reis
van Pascagoula met hout, was lek m
al de proviand was op, zoodat de
bemanning al drie dagen zonder eten
had doorgebracht. De Anapa voorzag
de iieden van proviand voor een
maand en zette toen de reis voort.
HAVRE, 1 Sept.
De schade door het zieken van de

pont nkruau ontstaan wordt op J.'OOOO
ïr. geschat. De menschen aan 1 o.rd,
drie mannen, twee vrouwen eu eenige
kinderen, konden gered worden. Het

stoomschip Admiral Nelson is lek ia
't voorschip. (Zie ons No. vau 3 dezer.)
LONDEN, 3 September.
Nadere berichten omtrent het
stoomschip Noranmore melden dat
het in den nacht van 25 Augustus,
tydeus een hevige storm, in de Zwarte
Zee vergaan is. De geredde matroos
werd vier dagen laler uit een open
boot opgenomen door een Turksch
zeilschip en te Rizo, nabij Trebizonde,
geland. Volgens hem is de Noranmore
omgeslagen. Daar van de overige M
opvurendea sedert niets gehoord ia
kan wel alszeker worden aangenomen
dat allen zijn omgekomen.
Volgens bericht uit Katouru is de
Noranmore dt ij vende gezien nabij iiix».
De reeder-, hebben aan hun agenten te
Batoum getelegrafeerd een sleepboot
uit te zenden om het schip opte zoekea.
De Noranmore was een schip vaa
5C40 registerton; het voer onder
Belgische vlag.
PORT ELISABETH, 2 Sept.
Het En_. schip Croinartyshire. van
Leitii naar Algoabaai met kolen, is
ter hoogte van Mosselbaai iv brand
geraakt en werd gisteren door de
beuianniug in drie booten verl.»ten.
Van de equipage zya 8 man op de
Slang-rivier geland; de kapitein is
verdronken.
3 Sept. De overige 16 opvarenden
zijn te Kaap St. _y_.iii._s geland. Een
sleepboot is uitgezonden om hen herwaarts le brengen, liet verlaten sihip
werd op sleeptouw genomen e:i naat

hier gesleept door het stoomschip
Polüiciau. Alle pogingen wordaa
aangewend om schip en lading te
behouden.
VALPARAISO, 31 Aug.

barkschip Lord Clyde vu
Mahatella naar Hamburg, liep bier
binnen niet ziekte aau boord. Dr»
der opvarenden zijn overleden.
Het

CONCEPCION,2 Sept.
De Engelsche bark Collessie, kapt.

Auld, van A'eweastle (X. S. VV.) naar
Valparaiso, is bij Coicoi Point met
de lading gebeel verongelukt. Ecu
gedeelte van de equipage is gered.
GENUA, 28 Augustus.
De gezagvoerder vau het stoomschip
Cairo, hier van Swansea aangekomen,
rapporteert den 21eu dezer op ■_■_! '35'
_\br. Eu 'J° 35' WI. in de nabjjheid Tan
Kaap St. Vincent eene boot te nebben aangetroffen en aan boord te
hebbon genomen. De boot was lc_ voet
lang, zonder naam, alleen op de boegen
was met witte letter op blauwen
grond eene Z geschilderd. De boot
was wit geschilderd met blauw bueisel
en geel metrooden bodera van binnen.
Laler werden nog vele wrakstukken
gepasseerd, waaronder eene ra met
een zeil dat vastgemaakt was benevens eene steng van ongeveer 40 voet
lang raet twee schafgaten voor marsen braraval en wit geschilderd rond
om de scbijfgaten en nog vele andere
wrakstukken, onder welke ecu laadboom van 30 voet lang, die klaarblijkelijk van een stoomschip afkomstig
was. Vermoedelijk is een zeilschip
met een stoomschip op die hoogte in
aanvaring geweest, ook is het verscheidene uren zeer mistig geweest,
zoodat de gezagvoerder van de Cairo
langzaam heeft moeten stoomen, en
de mogelijkheid bestaat dat de aanvaring tijdens die mist heelt plaats
gehad.
LIZARD, 31 Aag.
Het stoomschip Teutonia, ran Boston naar Rotterdam, dat hier heden
passeerde, rapporteert 30 Aug. op
49' Nbr. en li WI. te hebhen gepraaip
het stoomschip Butl'alo, dat de as
had gebroken, (üe No. 3 dezer) Aangeboden hulp werd van de haad gewezen.
J

\ FaüiiSiéêrichten, Ja^lï%kèrtiii"*i
Roi-en
f

|
|

Zoo de Heer wil hopen &
5
onze geliefde Ouders,
WILLEM KOSTER - f

MARGARETfiA KOSTER—
VISSER,

ff

%
*%

5 Sept. a.s. hunne 10-jarige Echtvereeniging te
herdenken.
13
Hunne dankbare Kinderen,
% Behuwd- en Kleinkinderen.
ï.> Rotterdam, 4 September. %
$

\%
'2

*

*_

Voorspoedig bevallen van eene
flinke Dochter:
P. BROUWER
VAN- ZIJDERVELDT.
5
Rotterdam, 4 Sept. 1901.

-

Ontijdig bevallen van een Zoon:
ISAKSONHN-

KNAP.
Rotterdam.
Kraamvisites kunnen niet wordea afgewacht.
7

PIPPENGHEGEN—JORDENS
geven kennis van de geboorte van
eene Dochter.
6
Zutphen, 1 Sept. 1901.

ROTTEROAM.

OPRUIMING

SPAARKAS.

van een partij

Waarborgfonds uitsluitend voor de Spaarkas f 50000

RESTABTTEUT
met 15 pCt. korting.

gedeponeerd by de Bijbank der Nederlandsche Bank.

Gr. Markt 11 (Huis in Duizend Vreezen) en Hang 3.
17673 20

Eerste Rotterdamsche
Mij. van verz. op hetleven,
tegen Ongelukken en
Invaliditeit.
Maatschappelijk kapitaal

’

.

1,000,000

Verzekerd bedrag ruim

5,500,000

’’

550,000

No, I Plan G,

Rotterdam.

Directie:

P. E. MEE! en J. F. WESTERBEEG.

a-—

/o30/

Wed.L.I.L'HEÜREUX

Reserve u°. December 1900

De Heer en Mevrouw

Oitrat ei BÖiïr

VïtrageGord-jnetia

MAATSCHAPPIJ
Toonkunst.
Afdeeling Rotterdam.

wai|poL
Het BESTUUR geeft kennis, dat voor den op 2 September 1901 aangevangen
nogr
CURSUS

i

Een Tweede Meid.

Rijwiel-Reparateur

HUISHOUDSTER.

Ennst fanden.

GEZOCHT

J. T. ORTH & ZONEN,

Bosehje 1, hoek Gouds. Singel.
Schiekade O.Z. 340.

hoek

twee Dienstboden,

ROTTERDAM.

die goed kunnen werken. 17486 6

Rente-vergoeding voor
Deposito's :
„Ecbt Cbris-ofle"
Met een dag opzegging.. 23/4 °/0
(Sommen tot f 20.000.
verdere
en
zijn vóór half een direct
Tafelbenoodigdheden.
12780 18
opvraagbaar.)
verkrijgbaar
opzegging
Met
een
maand
3 %
bij:
alleen
Met 3 maanden opzegging 3V4 %
Voor zes maanden vast 3'Vs °/0
Voor 1 jaar vast
4 °/0
49,
Noordblaak
Eotterdam.
Alleen die voorwerpen zijn uit
de fabriek van de Heeren CÈJRISTOFLE & Co. te Parijs afkomstig
"welke den naam
14 f
CHRISTOFLK voluit dragen

-

LEPELS, VORKEN

r.

W. A. SCiABENBEBS,

.

Centrale BankvoorLandbouw
en Nijverheid,

Henriette Westerbach,
DANSONÜERWIJZERES,
J_id der „Genossenschaft
.I>eutscher Tanzlehrer"
te Ucrlijn,
geeft kennis, dat de lessen primo
October zullen aanvangen
in haar Dans-Instituut Eendrachtsstraat 9 over het Gebouw
17055 13
„De Loge".
Cours de
modéré.

francais

il prix

17670 7

mie S. E. VAN LEER.

Professeur de francais.
Stationsweg 13.
S'adresser de 1- 3 et de G-8 heures,
Lecons de francais L. 0. et
M. O. et de conversation frangaise.

Me S. H. VAN LEER.

Professeur de francais.
Stationsweg 13. * 17669 7
B'adresser de 1-3 et de 6-8 heures.

" """""""

.

w_—__

P, G., die goed kan werken en
koken, muts dragende. Goede
getuigen vereischte. Zich aan te
melden 's avonds na 7 ure v. 01-denbarneveltstr. 118, bovenhuis.
Mevrouw HENKEMANS, Schiekade 216, vraagt eene nette,

een longmenscb,

Zit- en Slaapkamer,

DIEUSTBODE

Bekwame Modisten

.

Voor de
Huiskamer!

Natuurboter

"_"_"_""

een longste Bediende,

voor loop- en schrijfwerk. Aanvank. salaris f, 200. Br. fr., met
opgave van leeftijd enz., No. 17687,
bur. van dit blad.
7
Op een kantoor alhier wordt
GEVRAAGD:

zindelijke DIEKSTRODE
tevens koken, en
P. G., van 16-18 jaar, bekend
eene WERKMEID,
Bijbank te Rotterdam
P. G., voor den dag of voor dag met procureurs- of Deurwaarderswerk. Brieven fr., No. 17676, bur.
en nacht.
17673 7
(Witte Ruis, Parterre.)
van dit blad.
8
Verleent
Credieten.
.
Voor een deftig Heer wordt
Verstrekt Voorschotten in
Voor Sept. en Oct., een Nood- AANGEBODEN in pen zeef.klein
Rekening-Courant.
hulp GEVRAAGD. Brieven fr., gezin: een gem.
Koopt en verkoopt Wissels No. 17622, bur. v. d. blad.
5
op het buitenland, vreemde Ranknoten en Goud.
Met November een flinke
omtrek Beurs.
7
Belast zich met het incasseeBr. fr., No. 17629, Bur. v. d. blad.
ren van Wissels en Kwitantien (Amsterdam, EnscheGemeubileerde
dé, .Leiden, 's Rage, Nij- GEVRAAGD, als Meid-alleen.
ZIT- en SLAAPKAMER
megen, Purmerend, RotTE HUUR. Nieuwe Haven 102
Adres, Baan, Boschhoek 1.
terdam, Tholen en Zierik17623 6 (bovenhuis).
17639 4
see boven f 100 voor rekeningTE HUUR in de Anjerstraat:
houders a pari).
12794 33
uitvoering
Belast zich met de
bieden zich beleefd aan tot het
van EfFectenorders.
maken van Dames- en Kinder- bestaande uit Voorkamer, AchterCoupons.
Verzilvert
costuums. Gelegenheid voor pri- kamer en Kenken, Warande met
Sluit prolongatiën.
vaatles maatknippen, Brieven fr., Tuintje en Loods, voer een niet
Neemt gelden adeposito:
7 te groot gezin. Te bevragen Burmet 2 dagen opzegging a 21/2 % No 17627, bur. v. d. blad.
gemeester Hofmanplein 63.
_Bs/
„
voor 1 maand vast..
17633 8
„ 3 maanden „ .„ 3 4 %%
„ 6 maanden „ „ 31/2 %' Terstond gevraagd, een bekwa- Eene Dame, h. b. b. h. VRAAGT
„ .„ 4 % me le Modiste, tevens kunnen tegen 1 Oct. of 1 Nov. in eene
. 1 Jaar
nette Leerlingen geplaatst worden. beschaafde omgeving: een gePr. br., No. 17026, bur. v. d. blad. 6 meub. of ongemeub. ZlT_Wordt GEVRAAGD, een flinke en een dito
P.G., kunnende

MEID.

"kaasT

Keukenmeid gevraagd.

Manie-naaisters.

een Benedenhuis,

. Modes. Hoedenvak.

Te koop aangeboden voor den
spotprijs
van 14 gulden, een zoo Hoogstraat 229.
17628 4
@
%
goed als splinternieuwe Handis erg duur, een ieder benaaimachine, met driejaar schrifQ stelle mijn heerlijke TA- ® telijke
garantie en gratis onderFELBOTEK a f 1.30
GEVRAAGD, een flink, degelijk
17680 10 @ richt. Te zien by J. HAMME, Een- man als
# per Kilo.
drachtsstraat 11.
17646 11
ji
J. M. DG LANGE,
PAKRUISRAAS,
®
W. Wagenstr. 04, Rotterd.
goed bekend met het artikel en
de werkzaamheden. Brieven fr.,
O ® ©
Met 1 November wordt eene met opgaaf van leeftyd, godsKeukenmeid GEVRAAGD: van dienst enz., cnder No. 17677, bu10
goede getuigen voorzien, bij Me- reau v. d. blad.
vrouw ADRIANI, Kortenaerstr.
GEVRAAGD: een flinke
12. Spreekuur 's avonds tusschen
176588
BV3 en 10 uur.
TE KOOP aangeboden: een
met het Koloniale-warenvak besplinternieuwe Handuaalmakend. Brieven met opgave van
Chine, (Hoogarmig), alle appaVoor het vermaken van Man- tegenwoordigen werkkring, leefraten en schriftelijke garantie, tels worden GEVRAAGD: be- tijd enz., onder letters W. P. 0.,
voor den spotprijs van IO gul- kwame Naaisters.
Algemeen
Advertentie-Bureau
den. Te zien : Hugo de GrootB. J. VOSS & ZONEN,
NIJGH & VAN DITMAR, Rot«traat 40, 1 x bellen. 17675 12 1176507
K. Hoogstr. 7.
terdam.
17683 10

>"

Een longste Bediende

GEVRAAGD, bekend met de moTegen 1° November a. s. wordt derne talen, aanvankelijk voor
in een klein gezin GEVRAAGD: loop- en schrijffverk. Br. fr., No.
eene eenvoudige, fatsoen- 17636, bur. van dit Blad.
6
17672 11
lijke
Op een kantoor GEVRAAGD:

DIENSTBODE,

PAKHUISKNECHT,

gevraagd door

SLAAPKAMER,

met of zonder Pension. Brieven
met opgave van conditiën, onder
letter C, aan de Boekhandelaars
H. A. KRAMERS & ZOON. Gelderschekade.
17637 12
Eene Jonge Dame VRAAGT in
het Oosteln'k gedeelte der stad:
eene r,et gemeubileerde
6

KAMER met Kost.

Br. fr., No. 17625, bur. v. d. blad.

TJE HUUR:
Een mooi

WINKELHUIS

op besten stand. Brieven onder letter J, aan den Boekhandelaar D. BOLLE, Hang 98. 17660 11

I

BERLITZ

School*!

I Italiaansch :
Dames 2—3 u. nam. E
|j Voor
Voor

Nieuwehaven 88—90, waarvan één met Kantoor, a ’650.— 'sjaars.
Te bezichtigen aldaar en te bevragen JOH. E. DULFER, v. d. Takstr. 5.

Dames en Heeren

BOUWGROND

17450 26

TE KOOP AANGEBODEN in 't Westen gelegen^ niet
ongenegen in ruil hiervan Huizen te koopen.
Br. motto „Grond", Adv.-Bureau C. W. BETCKE,
Mosseltrap 2.
17501 16

„Liinburgia",

Hoogstraat 803-105

■■

IMIIMm-W-lillM^^
STROOVEER 8.

tegenover de Sigarenfabriek
van Louis Dobbelman.
Diners vanaf 35 cents;
verder alles per portie. Tafel van
13 tot 7 uur.
17654 15

Avondschool voor Jongelieden
STROOVEER
VERPLAATST van Oppert 93 naar

8

(boven NIESSINK.)
in lied., Fransch, Duitsch, Engelsch en

Aanbevelend,

Onderwijs
Handelurckenen. Opening nieuwe Cursussen half September.
Lesgeld voor 2 av. per week f 6.— per 3 mnd.
Inlichtingen en inschrijving Maand.-, Dinsd.-, Dond.-, Vrh'd.17547 30
avond 7-10.
STROOVEER 8.
STROOVEER 8.
UilirnTHßWllStiflT'iT i l_l-_l 1111 .ffJ-i<l 11-''<_l I .f»'---!WWmi—BliU HlWUdnWUIMU'i'i. ii■ l/. 1 "^, ,i

ARTS en JANSEN.

SPOED!!!

Weerden Trekt
Woensdag

GEEN «REUK MEER.
200© gulden belooning aan hem,
~^
die bij het gebruik van Pastoor M. BECK
aangewend met de, op de intern.
_r >"■""!_.■ "\\. Breukzalf,
tentoonstellingen te Londen, Parijs, Osten/
/
\ de en Rome bekroonde Breukbanden zon|
der Veer niet volkomen genezen wordt. Men
jp
I
I vra
Se de nieuwe Brochure met duizenden
\
dankbetuigingen, welke gratis en franco
V___Hml_MF^
wordt toegezonden door het Pharmacoumkv
tisch Bureau te Valkenberg (L.) No. 57.
,Tn""'
Deze Banden zonder Veer behaalden gedujj
rende het jaar 1901 op ieder derbovenge_-r_ rnoemde tentoonstellingen do gouden Me■^^iJ^y£^zLn--y
1—
daille en tevens de hoogste onderscheiding,
(^_~jj—X ï
TÏi_»s'._* het eere diploma mét het gouden Kruis
.—;
l
16118 34
J van verdiensten.

,

_

Il September, Groote Verloting te Woerden van
Paarden, Koeien, Schapen, Rijtuigen, Rijwielen,
cna_.
17661 23
le Prijs 13 Koeten, 3e
Prijs 6 Koeien.
bekomen by
I fITCU noS
LUlLrl
ü. BOLLE, Ilaug
b/d. Vischmarkt te Rotterdam. Per Lot 50 Ct., fr. p.
p. 55 Ct.; Vijf Loten/3.50.
fr. p. p.
3.55 ; Tien Loten
5.10
5.—, ir. p. p.
na ontvangst' van Postwissel,
waarop schrijven Woerden.

_\\^\ \
V<f
____&_____*_£.
I

/

"-^
_?*3~*

Een flinke SWgarcnwinke!

Te Huur gevraagd, op goeden en netten stand, geschikt
voor Sigarenmagazijn. Brieven fr.
lett. W.A., bij de Boekh. BLUSSÉ
& VAN BRAAM te Dordrecht,
17642 7
Bij beschaafde Familie, P. G.,
in 't Centrum alhier, bestaat gelegenheid tot liefd. opname van

Scboolg. Kinderen,

op goeden drukken stand, TER
OVERNAME aangeboden, op billijke voorwaarden. Br. fr., No.
5
17595, Bur. v. d. Blad.

~

iüIZËMIe Koop

van den eigenaar, 5 solide
Panden, weekwoningen, gelegen in 't Westen, rendeerend ruim
7i/s%, koopsom 30,000. Br. fr..
No. 17067, Bur. van dit Blad. 7

■

GELDBELEGGING.

Gemeubileerde

met hun elf gedresseerde

RsnzenleeuweiL
Grootste dressuur der
wereld.
SENSATIONEEL.
Hedenavond Debut v/d.

Czarina Troupe

Russisch Zang- en Dans-Ensemble
; alsmede nog korten tijd optreden

KAMERS]

v/d

16

Kunstwielrijdars

(G pers.)
(6 pers.)
__f ieuweBioscope-Beelden.

Plaatsen dagel. te bespreken.
17662 30
;

_

„'s GRAVENHAGE".

De winst over het Iste vijfjarig
tijdvak op een polis,afges!o fr
HÜÜR
ten in 1897 m. premie va.n_W
aangeboden, een groot, goed bef 980 bedroeg f 119. .f
klant Koffiehuis in een der
Provinciesteden, 2 Billards, groote
Vergaderzaal, Tóoneel enz. De
Gediplomeerd
overname van den Inventaris is
Deskundige voor Vrouwen.
verplichtend, maar zeer billijk.
Br. fr., No. 200%anCAMPAGNE's Binnenrotte IVo-03
Advertentie-bureau, Tiel.
Dagelijks te spreken. 17530 6
17505 10

TE

Circns-Varleté.

\

Directeur: CARL PPLaGING,

Zuster^N BREEIEN,

TEHUUR
(zoo goed als vrü), voorzien van

Nieuw: Groot succes

v./d.

BAÉA TROUPE 5-Sisonen
,

Americ. musical exentr. act.

TheHAYOA'S,^;»^

ïw

eene ruime, netle

Boyenwoning

Tonrbition Tronpe.

De Wereldberoemde Acrobatische

Maatschappij

17671

Speciaal len rang Specialiteiten,
waarbij nog eenige avonden

Mad. et Mons. PRINS

’

tegen bill. vergoeding. Toez. op .' Ter OVERNAME GEVRAAGD
8
een ZAAK, liefst direct van
studie.
Br. fr., No. 17556, bur. v. d. blad. den eigenaar. Br. mot prijsopg. en
inlichting, bij den Boekh. L. C.
KRUIJNE, Lange Warande 134.
17686 5
GEVRAAGD: omtrek I
Beurs of Goudsche I
Singel: 3 ©f 4
TE KOOP aan Van Spe ijk- en
Josephstraat, twee burger Pan»
den, weekw., tegen acht procent rente. Franco brieven onder
7
No. 17651, bur. v. d, blad.
zonder Pension.
Fr. Br., met prijsopgave, |§9
A
Onderlinge
onder letters L. 630, NE- I
DERL.KIOSKEN-MAAT- I
SCHij., ROTTERDAM.
10447 io

I

’ ’ ’
GASIILÜIÉTÉ.
Hieuw Program.

'

WINKELHUIS

■

Mauritsweg 33.

i~690 22

3~KÖi__DSRfi- TE MUUR,

Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland.

H" "openbare

GROOTWERKERS

len LEERAAR

Bakkers-Artikelen.

staande conditie aan hen, die bewijzen kunnen overleggen van
soliditeit, tegen a contant prijzen.
Br. fr., No. 17650, Bur. v/d: Blad. 8

BEKWAME

0. L ANDRIESSE & ZONEN, Leuvehaven W. Z. 149/151.

voor het rechtlijnig- en
bouwkundig teekenen voor
4ty_ lesuur per week, op eene
wedde van f 150.— per Cursus.
De Cursus wordt gehouden van
1 Sept—ult°. Maart.
17679 18
Adres op zegel met stukken
vóór 13 September a. s.
franco in te zenden aan Burgemeester en Wethouders.
Rotterdam, 4 September 1901.

Een' bekwaam Coupeur levert

Heerenkleedingtegen boven-

’

voor de Rurger_.vond_.e__.ool
aan de Hoflaan, Directeur de Heer
G. LEEÜWENBURGH,

fletaaldraaier.

Glashaven

Ide

Wordt gevraagd te Rotterdam:

tot bevordering der

"%k Bill. Maandelijksche affossing

S____._XCa-tJ-L_>'-p^E.;=

Ik ben zoo dankbaar kennis te hebben gemaakt met
Sanguinose, waarvan het gebruik mij zulke heerlijke re- rj
sultaten opleverde. Myn heele lichaam leed onder grooie E
zenuwzwakte wat natuurlijk nog meer gevolgen met zich 1
bracht. Nu is de slapeloosheid en het groote gevoel van zwakte 1
verdwenen, dank der Sanguinose! Ik gevoel mij opgewekt. I
en heb weer lust wat uit te voeren. Mochten nu maar velen I
dit heerlijke middel leeren kennen. Gaarne ben ik bereid I
verdere inlichtingen te geven, want ook hier geldt: „Onbekend 8
maakt Onbemind".
Tasmanstraat 108. Wed. 0. S. BRULS.
Prijs per flacon f 1.50; 6 flacons 8.-; 12 flacons fls.—.j_.
Te Rotterdam by v. Schaick en Baljon; Ledeboer, Wu]ff,j_r
Verkerk; Feijenoord: Leeflang en Paling. 17654 32 jtr

Gelegenheid tot inbrengen en terughalen aan deKantoren: Open Rijstuin 3; CSed. Binnenrotte 106;
Schied.dijk 122; Katshoek 10a; Kruisstraat 49.
5241 46

De Heer en Mevrouw
Levensverzekering onder allerDE BOER-SANDERS
lei
vormen.
geven kennis van de geboorte van Pensioenen
GEVRAAGD, een bekwaam
en uitzetverzekering. Leerlingen kunnen
6
eene Dochter.
Verzekering tegen persoonlijke
Vvorden ingeschreAssen, 31 Aug. 1901.
ongelukken.
Reis-verzekeringen over de ge- ven uiterlijk tot en met
De Heer en Mevrouw
& Zn., Nasheele wereld.
den 14 September a.s., Adres, A. BIKKERS
Z.
sauhaven
O.
17663 6
W. VOS-VAN LINGE
waartoe men zich gelieve
geven
vrijgevige
voorwaarden. aan te melden bij den Heer
hebben de eer kennis te
van
Zeer
Matige tarieven, naar de laatste
de geboorte van een Zoon.
H. D..HOFMAN, Bewaarder- Een Reiziger, bekend
6 statistieken berekend.
met
Grave, 1 Sept. 1901.
Boekhouder
der School betKoloniale vak en H.II.
Men raadplege Tarieven (Nieuwe Markt).
Rakkers in de stad RotTot ons aller droefheid overen Prospectussen.
terdam wordt door een eerste
Namens het Bestuur,
leed beden na eene langdurige
hands Firma in dat vak een
AGESTESSENen
Werkzame
ongesteldheid, zacht en kalm,
C.
VAN
HOUTEN,
G.
positie aangeboden.
flinke
gevraagd.
10283
36
AGENTEN
onze geliefde Zuster,
Onnoodig zich aan te melden
17648 35
Secretaris.
zonder bovenstaande vereischten.
Jonkvrouwe
Brieven met opgave voor welke
HENRIËTTE FRÉDERIQUE
Mevrouw MIDDELBEEK, firma
men werkzaam is aan de
MULERT,
v. VollenhoTenstraat 46, H.H. ADR. KOLLER & v. OS,
in den ouderdom van 72 jaren.
VRAAGT voor dadelijk in dienst Wijnhaven 73,.Rotterdam, onder
Opgericht in 1864.
Uit aller naam,
17634 15
te
treden.:
17643 7 motto Positie.
F. H. Baron MULERT.
Volteekend maatschappelijk kapitaal f 5.000.000.
Zwolle, 31 Aug. 1901.
ER BIEDT ZICH AAN tegen
Eenige kennisgeving.
15
Reserve jT414.369.35.
16 September, a.s.: een gepasEen net Burgermeisje, P. G., porteerd STOKER le kl.
Marine, met certificaat van
Geeft geld op eerste 32 j. oud, biedt zich aan om een der
goed gedrag, voor Stoker of Machigeheele
Huishouding
waar
te
neNa een langdurig lijden overhypotheek zonder vooruit- men, v. beste get. voorz. Adr. lett. nist ; ook op de hoogte met electrileed heden, in den ouderdom
17641 5 citeit. Br. fr. onder motto Stoker,
van ruim 70jaren, myn geliefde betaling van rente. De rente L. Postk. Overschie.
4
1.
J. K. Overbeeke, Boekh. Brielle.
bedraagt
%
thans
a
Echtgenoot, de Heer F. H. VAN
'
17640 8
Een
middelbare
Weduwnaar,
MOORSEL.
11
naar
omstandigheden.
%
4V.
onbegezin,
klein
niet
leeftijd,
Nadere inlichtingen te be- middeld, VRAAGT eenWeduwe
Groningen, 1 Sept. 1901.
komen
ten k>r:tore der B&nk, of Jonge Dochter als
E. S. H. J. VAN MOORSELdie tevens Rijles kan geven,
Gedempte ï._rhaven 25 te
KOPS.
kan direct GEPLAATST worden.
Rotterdam, of' bij hare AgenPersoonlijk aan te bieden.
Ook niet ongenegen, na wederten.
4677 26
Westnieuwland 30.
17635 6
zijdsehe kennismaking, een huDe Directie,
welijk aan te gaan.
Mr. B. MEES, ED. HOYER,
Brieven franco, letters A. B. O
Mr. W. VAN ROSSEM.
aan P. B. SWART, Oosterstraat iemand geschikt voor het aanTan af f 3.— per tand, t 40.—
No. 103, Schiedam.
17649 12 bieden en verkoopen van Plaatper gebit.
_—
Plaatsing derKunsttanden zonwerken bij particulieren en anMevrouw Dr. BLOM te Krimpen deren, tegen genot van provisie.
der pijn, met en zonder gehemelteplaat
10346 10
a/d IJsel, vraagt tegen November: Brieven franco, No. 17633, bur.
van dit Blad.
8
Tandarts
22,
Oranjestraat,

De Dordtsche Bank,

Jf

MAS-AfiDRÈS,

Duettistes Comiques Framjaises.

°*~ „Donauperlen"
hefc

THEZESITA EvSSiM
VIOLA VIOLETTA Soubrette.,
& STEHRSON
Ünon
BRÖÖKS & DICAN ?■
DESKUNDIGE
Kinematograaf
voor VROUWEN Nieuw!!

Gas- en Waterleiding. Huurprijs
17689 12
Gelegen en te bevragen Molensteeg 29, Chocolaadwinkel.
TE HUUR gevraagd, in het
oostelijk gedeelte der stad,: een
vrij Bovenhuis of Iste étage
voor klein gezin. Huur van 300—
400 gulden niet te boven gaande.
Roodkapje, Sprookje. ,
Elkeu dag te spreken vau 'smorFranco br., onder No. 17666,
12 Changements.
gens 9t -1 's avonds 10 uur.
7
Bureau van dit Blad.
Aanvang
8 uur. Plaatsbespreking
gaarne
Inlichtingen worden
v.
11-3
17656 35
ROSESTRAAT 43.
stad.
V. ure.
verstrekt. Ook buiten de
EenWINKELHUIS te huur uitnemend geschikt voor Boter- en
Melkz. Te bevr. H.v.VREKSWIJK
over de Veemarkt,
17688 16
Oostvestplein 19.
17665 5
Tooneeigezelsciiap.
ROTTERDAM.
Directeur: P. D. VAN EIJSDEN.
Eert leeraar in het boekhouden
16349 15
Eenig adres voor
heeft nog eenige uren disponibel
VRIJDAG 6 SEPT., 8 uur: '
opleiding
voor de examens
ter
Mercurius, Nat. Bond en Middelb.
Onderw. Adr. br., lett. H. W.,
Boekh. H. T. HENDRIKSEN,
(Ver Hypochandrist).
Hoogstraat 287.
17630 9
Blijspel in 5 bedr. van G. VON
MOSER.
TE KOOP gevraagd:
Gewone prijzen.
17681 17
DINSDAG 10 en VRIJDAG 13
Sept. GEEN Voorstelling.
ROTTERDAM.
van hout, groot 40 a 50 ton.
Ter drukkerij der Naamloozt
Br.fr.,met prijsopgaaf, Taankade
fe__noQtscl__-B-RQ__.Nia_.w__! ai
16. Dordrecht.
17631 7

f 13 per maand.

SCRÉÏt

LANGE WARANDE 50,

Groote Schouwburg.

Het Rotterd.

Examens-Boekhouden.

ParijzerFluitliroofl. In den Gemeenteraad,
J. J. SENGERS Jzn.

een LEGGER

Oppert No. 4.

Vraagt Croissants.

ROTTERDAMSCH

Donderdag 5 September 1901.

Tweede Blad.
De Raadszitting van gisteren.
Kroniek en Critiek.

Er valt eigenlijk geen kroniek en geen.
cntiek te geven. Wie schrik'lijkst daarvan
zwijgt, heeft allerbest gezeid.
Deze eerste Septemberzitting pleegt,
naar wettelijk voorschrift, te worden besteed aan verkiezingen van commissies.
Het is het cuisinewerk van het raadslid,
maar het moet worden gedaan.
Langer dan anderhalf uur houdt het in
den regel met op.
Maar nu! Drie lange, eindeloos-lange
uien en nog hebben we onze taak niet afgewerkt. Vóór de makelaarsbenoemingen
hebben we ons geëxcuseerd ; er komt nog
een dag, dachten we.
't Begin van deze zitting was zéér belangwekkend. Beëediging van vijftien nieuwe leden! Nu, dat plegen wij altijd hoogst
interessant te vinden en de burgerij
voor zoover zij in het hokje van 4 meters
pleegt daarin het vierkant staan kan
bij aanwezig te zijn. Zoo was 't ook gisteren. De heeren werden door mr. Heinsius
uit de' Witte Kamer gehaald en schaarden
zich om den voorzitterlijken zetel, om daar
te zweren, te verklaren en te beloven
trouw aan de Grondwet en aan de wetten
des Rijks !
Toen kregen zij van den voorzitter een
gelukwensch en van den secretaris hun
plaats.
Er is eenige humor in het geval, dat de
heer De Klerk zijn plaats heeft geruimd
voor den heer De Jong! Hij is naast den
beer Van der Pols gaan zitten en de heer
De Jong zit op zijn bank. Hopen we voor
hem, dat hij verder geen zetels aan den
heer De Jong moet afstaan! De heer Visser zit op zijn oude bank, naast den heer
Muller; de heer Van Stolk zit op de plaats
van den heer Pieters en de heer Mulder
op de plaats van den heer Ebeling. Voor
jhr. De Geer
die in geen geval een zetel in den Raad had willen innemen —is
de plaats van den heer Noordzij bewaard.
Hij zit daar op de Christelijk-Historisclie
bank, waar eigenlijk ook de heer Jacobus
van Vessum behoorde te zitten.
In de weinige belangstelling, die de zaken dezen middag van ons vergden, konden wij gemakkelijker opmerken met hoeveel ingenomenheid examinator Den Held
zijn discipel Van Stolk voor het strenge
oog van den burgemeester verschijnen zag
en hoe hij hem telkens even goedkeurend
en aanmoedigend toeknikte.
Wij bedachten voorts, hoe er naam-complicaties mogelijk zijn, nu in den Raad zitting hebben de heeren Mees en Mees ;
Van der Pais en Van der Pols ; Muller,
Mulder en Milders. Aan de laatste complicatie ontbreekt nog een heer Molenaar!
Het stembureau, samengesteld uit de
heeren Voorhoeve, De Klerk, Den Held en
Milders, had dezen middag een zware
taak.
Om kwart voor drie trokkon wij aan 't
stemmen en om kwart voor zessen hebben
wij 't stemmen gestaakt. Drie uren in de
stemming geweest, drie uren niets te doen
gehad, het is voor Rotterdammers te veel!
Tegen halfzes, toen er ook nog appetite
bij begon te komen, daalden stemmingen
van wanhoop, geïrriteerde verveling, doffe
verslagenheid,
onuitsprekelijke walging
over onze hoofden. In zulke stemmingen is
er kans op ruzie!
De heer Voorhoeve typeerde de stemö-ing door het eindeloos voorzitterschap
ttiet stijgenden wrevel-te vervullen. Hij begon de eerste briefjes luidkeels te lozen
met een stem die daverde door de zaal,
maar 't ging gaandeweg zachter, zachter,
zachter. Soms schoot zijn stem even uit in
een ontevreden „klaar?" tot de heeren die
notaeren moesten, als een kapitein die van
Wal steekt, of in een dreigend: „Schrijf u
nou maar op!" of in een boos : „Hebt u
dat nou."
zeer vreGelukkig is de heer Milders
delievend man wien deze uitroepen veelal troffen, niet gemakkelijk van zijn stuk
te brengen.
De verkiezingen volgden zonder ophouden, commissie na commissie en wij hadden
nog een paar malen nieuwe vrije stemmingen
wat weer telkens ophield. De leden
die géén onderhoudend discours konden
snappen, gingen na elk ingeleverd briefje
hun sigaar in de Witte Kamer aanhouden
en kwamen voor een nieuwe stemming even
terug.
aan
All© heeren namen de benoemingen
alleen de heer Den Held weigerde lid
van -de gezondheidscommissie te wordon,
omdat hij gekozen was met slechts 16 van
hem
de 31 stemmen. Toen de voorzitter
gezondheidsde
was
in
vrocxr of hij bereid
commissie te zitten, re-fuseerde hij zooals
„Ik zal er
men een glaasje port rcfuseert:
geen gebruik van maken!'. Do heer Roest
van Limburg wilde gelukkig wel. SchenIn Plaatselijke Werken won mr. heeren
kenberg van Mierop het yanzaldezich
nu
I>en Held en Voorhoeve. Hij
tot

—

—

—

—

—

—

—

kunnen voorbereiden

— misschien!. —

wethouderschap.
_, ,
. Ee tijd viel lang. Een orgel in de btadnim.teeg, 'twelk ons kwam voortjengelen
dat wij dat vrije volk zijn, vol heldenmoed
o, satyre voor een zoo troosteloos gernngen Raad! — hield ons te kort bezig.
Toen om kwart voor zes de. burgemeester nog de onderwijzers en de makelaars
Wilde gaan benoemen, verklaarde de heer
dat hij 't nu welletjes vond. Benoem
?an alleen nog maar de onderwijzers en
\k geef u de makelaars cadeau, verzocht
de burgemeester, die van nemen en geVen houdt.

het

*f°°t

Aldus

geschiedde.

et wil mi ï voorkomen, dat de nieuwe
IA-i
iftden zich zullen hebben afgevraagd waar<?an toch wel het belangwekkende en
gewichtige van het Raadslidmaatschap beDat komt nog, mijne heeren, dat
«onat!
't 46ste.
„^

__

Engeland

*

en Transvaal.
"e correspondent van de Daily T e 1 eaPh verhaalt de volgende bijzonderlie-

op den
den van den aanval der Boeren noorden
spoortrein bij Waterval, even ten

.

van Pretoria:
„Zij, die zich in den trein bevonden, vermoedden niet, dat er het minste gevaar
dreigde en na een vermoeienden avond in
de waggons en goederenwagens aan het emplacement van het station te Pretoria, sliepen zij den slaap der argeloozen. Er staan
een paar blokhuizen langs de noorderlijn
ten zuiden van Warmbath en Waterval zelf
wordt bewaakt door een kleinen voorpost.
Behalve de officieren bevonden zich m de
coupes verscheidene passagiers, onder wie
twee dames, die naar Pietersburg terugkeerden : mevrouw De Wilde, met een kind
van 16 maanden, en mevrouw Schultze,met
haar kindje op den arm en haar min Cora
Page. Dien morgen hadden de spoorwegwachters geen rapport uitgebracht over de
lijnsectie in quaestie.
Die wakker waren, verklaren, dat, toen
de trein door den hollen weg reed, men een
Kaffer zag, die een hand opstak en onmiddellijk liet een Boer twee mijnen springen,
waardoor de trein ontspoorde, de gepantserde waggon vernield werd en eenige soldaten gewond werden.
Op hetzelfde oogenblik werd een hevig
geweervuur afgegeven in ieder deel van den
trein van den top van den hollen weg af,
die hooger was dan de open wagens. De
Boeren waren ongeveer 100 man in aantal.
Een poging werd gedaan, om het vuur te
beantwoorden door die soldaten, welke in
staat waren, hun geweren te grijpen.
Kolonel Van cle Leur sprong op en

schreeuwde :

—

Dames en mannen, op den grond gaan
liggen!
De Boeren sprongen op de wagens en een
man, die zeide, dat hij Hindon, detreinenvernieler was en dat hij er 3 weken op had
geloerd, om den trein te snappen, liep tierende langs den spoorweg op en neer. Het
schijnt, dat Van de Leur, nadat hij de vrouwen gewaarschuwd had, langs de gang naar
het platform van den wagen ging. Hij droeg
uniform, gordel en revolver. Waarschijnlijk
weigerde hij zich over te geven, waarop
de Boer, die in den wagen waa gekomen,
een kogel op hem afschoot en hem in het
hart trof, waardoor.de kolonel dood in de
gang viel tusschen zijn coupé en die, waarin de dames zich bevonden.
Een andere Boer, dien de vrouwen zullen kunnen noemen, dreigde allen te zullen
dooden. Mevrouw De Wilde gilde:
— Schiet niet! Er zijn vrouwen en kinderen hier!
Maar de Boeren hielden niet op met vuren ; hun kogels vlogen in alle richtingen
door de coupes. Een andere Boer legde
zijn Mauser aan en schoot op de min Page, die gewond werd. Mevrouw De Wilde
en mevrouw Schultze zaé'en, wat er gebeurde, doch waren niet in staat, de daad
te voorkomen.
Toen begonnen de Boeren den trein en
de passagiers te plunderen, waarbij zij officieren, manschappen en vrouwen, geld,
juweelen en kleederen, zelfs de schoenen
van hun voeten afnamen. Majoor Béatson
werd van alles beroofd: geld, horloges en
fotografieën. Hij slaagde er in, een horloge terug te krijgen, toen hij zeide, dat het
een oude vriend was.
De Boeren namen al de bagage van de
met inbegrip van den inhoud
passagiers
van de doozen der vrouwen. Zij werden
door een aantal Kaffers geholpen, om de
voorwerpen in zakken te doen, die op
paarden werden geladen. Twee inboorlingen werden eveneens doodgeschoten ; één
hunner was op twee plaatsen doodelijk getroffen. Toen het rooven en het bloedvergieten geëindigd waren, werden de dooden en de gewonden door de Engelsche officieren en manschappen weggedragen en
de Boeren staken den trein in brand.
Op dat oogenblik riep een Boer:
Laten wij knielen en bidden, en God
danken!
En dan zag men de meeste Boeren knielen en bidden. Daaruit wordt opgemaakt,
dat een deel van een commando zich bij

_
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town rondtrok. Dit commando vocht tegen
kolonel Hunter-Weston's colonne en verloor
twee gevangenen. Het werd over de Oranjerivier teruggedreven. Later kwam het met
generaal Plumer in aanraking. Van Reenen's commando werd gesignaleerd tusschen
Britstown en Prieska.
D© correspondent wijst er op, dat dio nadering van den datum van 15 September
als gevolg heeft, dat vele verbitterden zich
bij den vijand aansluiten, tengevolge van
de proclamatie.

*
Te Devondal© bij* Belmont,
aan de westelijke Vnjstaatsch-Kaapsche grens, waarin
December 1899 een slag geleverd is tusschen de Engelschen onder Methuen en de
Boeren onder De la Rey, zijn drie Engelschen gesneuveld, onder wie een luitenant.
*

» #
„Een patrouille van 25* man uit Oudtshoorn
werd bij het oversteken van een rivier verrast. De commandant en twee anderen ontsnapten, drie sneuvelden, vier werden gewond ; de rest gaf zich over, maar werd,na
den eed van onzijdigheid afgelegd te hebben, losgelaten."
Dit is de inhoud van een telegram uit
Uniondale in het zuiden dor Kolonie. Of
hier van een Engelsche of éen Boerenpatrouille sprake is, is niet duidelijk. Ook
die eed van onzijdigheid is niet heidier.

* * den gouverneur der
Een telegram van
Kaapkolonie meldt, dafc de Boeren nabij
Prieska twee ongewapende verkenners heb*

ben gevangen en in
schoten.
Natuurlijk waren
fers.

koelen bloede doodgedeze verkenners Kaf-

* * * een zitting geTe Brussel is Maandag
houden van de „Union interparlementaire",
onder voorzitterschap van den Belgischen
minister van staat, Beemaert. Vertegenwoordigd waren Engeland, Frankrijk, Öostenrijk-Hongarije, Nederland, Noorwegen,
Denemarken, Zwitserland Roemenië en
België.
Besloten werd, dat in verband met de
Zuid-Afrikaansche en Chineesche quaestie,
do volgende motie aan het Haagsche Hof
van Arbitrage gericht zal worden: 1. aan
alle staten zal worden toegestaan, zich aan
te sluiten bij de in Den Haag tot stand
gekomen Conventie; 2. de in Den Haag
vastgestelde en erkende wetten voor don
oorlog zullen overal en streng toegepast
worden; 3. in strijdquaesties behooren de
naties gebruik te maken van de oveneengekomen diensten van het internationale
arbitragehof.

* *" -»
Uit Pieter Maritzßurg wordt bericht,
dat de Wetgevende Vergadering van Natal bij een op 30 Augustus gedateerde proclamatie is ontbonden. Wat de oorzaak is
van dezen maatregel, is nog niet bekend.
e

*
Te Londen loopt het gerucht, dat de
vorstenconferentie, die op initiatief van
den czaar te Kopenhagen zou bijeenkomen, ten doel heeft, een eind te maken
aan den oorlog in Zuid-Afrika.
-_■

Plaatselijk Nieuws.
VLAARDINGEN.
Koninklijk
besluit is, met ingang
Bij
—*
van 1 October, benoemd tot directeur van
het postkantoor te Zwolle, de heer P. D.
Cöster, thans in gelijke betrekking alhier.
*— Aan de werklieden van de gemeentereiniging is medegedeeld, dat hun weekloon gedurende de wintermaanden met f 1
per week zal verhoogd worden.

de grootste schepen, die in de naaste toekomst in onze haven kunnen verwacht
worden.*
Gevolg van dit voorstel was, dat bij den
Gemeenteraad inkwam een schrijven van
de Naamlooze Vennootschap „Machinefabriek voorheen onder de firma B. Wilton"
d.d. 1 Mei d.a.v. ln dit schrijven deelde
de vennootschap mede:
„dat zij in overleg met en gesteund door
eenige groote gebruikers van dokken hier
ter stede plannen heeft beraamd, om dokken te bouwen en in exploitatie te brengen van de nieuwste constructie, geschikt
om de grootste schepen, die onze- haven
bezoeken, op te nemen;
„dat zij vertrouwt, dat deze plannen
reeds binnen zeer korten tijd vasten vorm
zullen aannemen en zij zich daarvoor
reeds den eigendom heeft verschaft van
kostbare terreinen, terwijl zij de vergunning van het Departement van Waterstaat,
om haar voornemen op die terreinen ten
uitvoer te brengen, heeft verkregen;
„dat onder die omstandigheden het stel- i
lig aanbeveling verdient om de beslissing
of de Gemeente zich een nieuw dok zal
aanschaffen uit te stellen totdat uw Raad
kennis zal kunnen nemen van de plannen
van ne questrante..."
Op beid© voorstellen werd door den Raad
praeadvies van Burgemeester en Wethouders gevraagd en werd de voorlichting der
Kamer van Koophandel verzocht.
Het advies den Kamer luidde: „dat de
Gemeente zich op heb standpunt kan stellen dat zij genoeg gedaan heeft om te voorzien in dokgelegenheid, dat zij te dier zake
haar taak als afgeloopen kan beschouwen
en wat verder gedaan moet worden nu over
kan laten aan hét particulier initiatief."
Ds Commissie voor de Plaatselijke Werken adviseerde d.d. 29 Juni „tot den bouw
van een vierde dok voor rekening der Gemeente", en Burg. en Weth. kwamen d.d.
9 Juli bij den Raad met het voorstel „om
vooralsnog niet te volgen het voorstel der
heeren P. Van Rossem c.s. maar ons '(B. en
W.) op te dragen, daarom terug te komen,
indien niet op den 31en Dec. e.k. van particuliere zijde met den bouw van een dok
van voldoende grootte mocht zijn begonnen
en van dit besluit kennis ts geven aan de

sigde onbeweeglijk stond. Een heer uit hefc
auditorium ging mee achter het gordijn, geblinddoekt en na vier, vijf minuten, toen
t gordijn openging, stond Girnoc
alwéér geboeid, maar hij had zijn gemoedelijk slachtoffer de jas uitgetrokken en
met de voering naar buiten weer aangedaan! En wee*
vier minuten later, toen de jas nog meb
eens weer in orde was gebracht, kwam h_i
achter het gordijn vandaan, vrij. En halsketen, armsluiters, kettingen, 't hing of lag
daar onbeschadigd
maar geopend.
Nog een toer. Hij liet zich boeien, in een
grooten reiskoffer stoppen, 't deksel sluiten, de geheele kist omwinden met touw
en zich, zoo opgesloten, achter 't gordijn
zetten. Zijn vader ging met zijn gekisten
zoon mee. En twee minuten daarna kwam
Uirnoc voor den dag, vrij en zijn vader lag
geboeid in de nog steeds gesloten
en omwonden koffer!
Het is werkelijk zeer buitengewoon en
onverklaarbaar. Jammer alleen dat hij niet
vertelde hoe hij zoo leukjes uit al die kettingen en sloten loskwam. Of misschien is
dat gelukkig, want wat zou de politie met
de boeven beginnen als zij allen dat kunstje verstonden!
Van morgenavond af treedt Girnoc geregeld in het Circus Variété aan den Stationa,
weg op.
Eenige mannen en vrouwen
keerden hedennacht in opgewonden toestand in de Simonstraat terug van een rijtoer, toen een hevige twist ontstond en
men handgemeen werd.
Der logementhoudster J. De Groot, wonende Simonstraat 45, werd een messteek
in den rechterarm toegebracht van welke
mishandeling verdacht wordt de kellnerin
1-, wonende aan de Gedempte Binnenrotte

In deze phase der quaestie ontvangen wij
volgend schrijven gedateerd: 3 September
1901:
„Geachte Redactie,
Met het oog op de eerlang in den Gemeenteraad te nemen beslissing omtrent het
daarstellen van verdere dokgelegenheid, en
ten einde mogelijk misverstand te voorkomen, nemen wij de vrijheid u mede te doelen, dat wij er in geslaagd zijn den steun
te verkrijgen, zoowel van krachtige financieele instellingen als van groote stoomvaart> maatschappijen, om, in aansluiting
aan onze bestaande werkplaatsen en onder
onze directie, twee.dokken te bouwen, geschikt om zelfs de grootste transatlantische
stoomers on te nemen.
Onder, dankzegging voor de verleende
plaatsruimte teekenen wij
Uw dw. dienaren
Naamlooze Vennootschap
„Machinefabriek voorh. omW de firma
B. WILTON."
opdracht
der beIngevolge
stuursvergadering van den Rotterdamschen
Bestuurdersband had gisteravond een onderhoud plaats van een commissie uit
genoemd bestuur, de heeren H. Spiekman,
G. Kerkhof en M. A. Vlugter, met een
der directeuren van de Heinekens Brouwerij te Rotterdam, den heer Berkemeijer,
aangaande den boycot, welke te Amsterdam over de Heineken's Brouwerij is uit-

De Raad benoemt verder in:
Commissie voor de gemeentereiniging : del
heeren : L. P. De Lange, H. J. Bonn, F.,
Koch Jr. en C. J. Vaillant.
Commissie voor de handelsinrichtingen:'
de heeren : W. J. Kraemer, O Van Gilse
van der Pais Hzn., F. Koch Jr., en, in plaats
van den heer W. M. Pieters, die niet herkozen is als raadslid, den heer H. J. Bonn
22 stemmen en 11 stemmen op den
heer Voorhoeve.
Commissie voor de drinkwaterleiding: de
heeren: P. D. K.eij, mr, OH. B. Boot en
W. P. Van der Held, en, in plaats van den
heer Smalt, die zich niet herkiesbaar stel-

heeren Wilton."

JNo. 13.

De verwondingen werden door de politie
verbonden.
De feestvierders kregen bovendien een
proces-verbaal wegens

Gemeenteraad van Rotterdam.
(Zitting
van Dinsdag 3 September.)

de, de heer W. Rueb.
Commissie voor de fabrieken van gas en
electriciteit: de heeren : P. Van Rossem en
J. C. Smalt, en, in plaats van de niet herkozen raadsleden, de heeren Heybroek en
Pieters, de heer S. v. d. Bergh Jr. en bij
nieuwe stemming de heer Jan Visser Jaczn.
Commissie voor den telefoondienst: de
heeren : J. M. Voorhoeve en S. v. d. Bersrh,
Jr., in plaats van den heer Pieters de heer
Hoos en in plaats van den heer Koch. die
zich niet herkiesbaar stelde, de heer Van
Oordt.
Commissie voor de pensioenen : de heeren : P. Havelaar Jzn., L. P. De Lange. W.
J. Dioogleever Fortuijn, mr. S. Muller Hzn.,
A. Den Held Jr. en W. H. Van Oordt

H.W.Azn.
IV. tot wethouders, als leden in de commissie voor het Museum Boijmans, de heeren : J. Drost en jhr. F. Van Citters.
V. tot leden uit den Gemeenteraad in dezelfde commissie, de heeren: Van Oordt
(in de vacature Van Rijckevorsel) en San-

Stadsnieuws.
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nachtrumoer.

De rijwielhandelaar Van V.,aan
de Van Speijkstraat is voor een rijwiel
opgelicht.

gesproken.

Het resultaat van het onderhoud was,
dat de heer Berkemeijer beloofde, de feiten, welke omtrent de Amsterdamsche
brouwerij vermeld zijn, in de eerstvolgende vergadering der directie te zullen bespreken en dat het antwoord der directie
In 't Westen der stad is een zoo noodig gepubliceerd zou worden. Als
Hindon's vernielers bevond.
zijn persoonlijke meening deelde hij mede,
muziekvereeniging opgericht onder direcDe Boenen hadden 1 1/2 K. M. naar den tie van den heer J. Bossers. Deze vereeniverzekerd te zijn, dat genoemde feiten gekant van Pretoria een derde mijn laten ging stelt zich ten doel den leden gelegenheel buiten de waarheid waren en dat hij,
springen, om de aankomst van Britsche
practisch in de noch zijn mededirecteuren ooit eenige inzich
heid
verschaffen
te
hulptroepen te voorkomen. Kapitein Ackmenging in de zaken tusschen hen en hun
muziek te bekwamen en concerten te geworth werd licht aan een been gewond. Vewerklieden zouden dulden, noch van eeniven, en draagt den naam van „Prins Henle Boeren braken hun Mausers stuk en wadrik der Nederlanden". Het bestuur begerlei vereeniging, nóch van de Kamer
penden zich met Lee-Metfords".
van Arbeid. Hun werklieden hadden steeds
staat uit de heeren : W. Liebregts, president; G. Sloof, secretaris; W. Scherer, het recht, zich met klachten tot de directie te wenden en hebben er ooit grieven
penningm. ; L. Breukhoven en J. Schrui.jDe wekelijksche slagerslijst van lord Kitbestaan, dan zijn die thans alle uit den
er, commissarissen.
chener is gisteren weer aan het departeweg geruimd. Maar ontevredenen en radment van oorlog te Londen ontvangen. Het
den
uitslag
De
van
doorloobetreffende telegram luidt:
meende de heer 8., zijn er op
draaiers,
penden medaille-wedstrijd van de schieteen groote fabriek altijd.
„Uit de berichten der opereerende colonVrijwilliger", onderafdee„De
vereeniging
nes blijkt, dat sedert 26 Aueristus 19 Boeling van het korps Koninklijke ScherpEen boeienkoning.
ren gedood, 3 gewond en 212 gevangengegedurende de maand Augustus
schutters,
Aldus noemt zich — en gansehelijk niet
nomen werden ;127 Boeren gaven zich over. is : dat de heer H. F. Westerman met 51
ten onrechte'
een jong Amerikaan, die
Voorts werden 194 geweren, 25.760 patropunten de eerste medaille behaalde.
naar
den
Girnoc luistert. Vanmidnaam
nen voor vuurwapenen, 144 wagens, 1700
dag in den Circus-Variété heeft hij, ten
Omtrent de samenkomst van
paarden, 7500 stuks vee en tal van andere
het Leger des Heils, Maandagavond, in zijn overstaan van den hoofdcommissaris van dovoorraden buit gemaakt.
gebouw aan de Hofstraat No. 12, waarvan litie en een aantal hoogere politieambtenaIn het oostelijk deel van Transvaal is sedoorgaans goed ingelicht, occasional ren, bewezen wat hij alzoo kan doen.
geeen,
verandering
opgaaf
geen
laatste
dert de
En dat is werkelijk verbazend. Hij wordt
zondt, deelt men ons mede,
bericht
■
ons
komen.
, opereeren Methugeboeid,
kromgesloten geketend dat hij
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met
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(doch
gehouden
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Hoe hij het klaarspeelt, is niet te verDe colonne Elliott, die ten noorden van de gewone uren niet te bereiken zijn, des tellen, want hij gaat achter
een gordijn,
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of met trucs of met alle drie tegelijk alle
De colonne van Charles Knox gaat voort
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VI. tot leden in de commissie van bestuur over de Bank van Leening, de heeren : v. Dorp iin de vacature Heybroek),
P. R. Mees en P. v. d. Pols (in de vacature F.

Koch Jr.)
VIL tot leden in de commissie van administratie over het Ziekenhuis, de heeren:
B. J. Gerretson en J. C. Smalt.
VIII. tot leden in de Gezondheidscom-

missie, de heeren B. J. Gerretson en A. Den
Held Jr. (vacature Van Rijckevorsel). De
heer Den Held bedankt echter voor de benoeming en gekozen wordt thans de heer
Roest van Limburg.
IX. tot leden in het Burgerlijk Armbestuur, de heeren : Schenkenberg van Mierop
en Milders.
X. Drie commissiën, elk van drie led3n,
tot het onderzoeken van bezwaarschriften,
bedoeld in art. 19 der verordening op de
heffing der j.laatselijke directe belasting,
dienst 1901, en vier plaatsvervangende leden.
le Commissie: de heeren R. Mild^-s, W.
H. Van Oordt H.W.Az. en mr. W. A. Mees.
2e Commissie: de heeren P. Havelai; Jz.
L. Sanson en C. Van Gilse van der Pais Hz.
3e Commissie: de heeren L. P. De Lange,
J. A. Roest van Limburg A.Ez. en mr. S. J.

L. v. Aalten.

Plaatsvervangende leden: de heeren P.
R. Mees, F. Koch Jr., J. O Smalt en B. J.
Gerretson Jr.
XI. Onderwijzend personeel als:

a. tot len onderwijzer aan de school voor
g.1.0. 3e kl. No. 54 (hoofd: de heer W.J.
Roodenbnrg) clen heer J. J. Groeneweg, alhier.
b. tot 3e onderwijzeres voor de nuttige
handwerken aan de school voor g.1.0. 3e
kl. No. 50 (hoofd: de heer G. Leenheer)
mej. H. J. M. Lorijnen alhier.
c. tot len onderwijzer aan de school voor
g 1o 3e kl. No. 13 (hoofd: de heer J.
Landsman) den heer T. v. d. Vlist alhier.
d. een onderwijzer met verplichte hoofdacte aan de school voor G. L. O. 3de klasse no. 32 (hoofd de heer J. v. Genderen)
den heer P. K. Muller.
e. een onderwijzeres aan de school voor
M.U.L.O. 2de klasse no. 28 (hoofd: wed.
S. C. Pieterse) mej. C. A. Hellenaar.
Het was inmiddels kwart voor zes geworden en er gingen stemmen in de vergadering op, die op sluiting aandrongen.
De voorzitter belegde een bijeenkomst
met gesloten deuren, na afloop waarvan hij
i het voorstel deed de agenda te beginnen
met de makelaarsbenoeming te verdagen;
tot de volgende vergadering.

1

Aldus werd besloten.

Ingezonden Stukken.
Brandjes.

Mijnheer de Redacteur.
Zoudt gij mij een plaatsje willen verleenen voor het volgende:
Tusschen de huizen van de Bajonetstraat en de schietbaan van de Weerbaarheid ligt een woest stuk land, waarop de
lieve jeugd zich dagelijks (en vooral
's middags) vermaakt met het stichtenvan
brandjes. Dat zooiets voor hen zeer gemakkelijk is, laat zich begrijpen, als men
weet dat daar een massa krullen en stukjes hout liggen, hetgeen daar door de timmerlieden neergeworpen wordt.Die brandjes nu beletten den bewoners van genoemde straat geheel en al om op hun warandes te komen en hun deuren te openen,
wil men ten minste niet, dat men een hoop
vuilen rook en verbrande krullen naar binnen krijgt. Als er nu voor dat land een
heining gezet werd en de politie hield er
eens een oogje op, dat de jongens er niet
overheen klommen, zou dat, dunkt mij,
toch in eens gedaan zijn, wat natuurlijk
gerieve van die bewoners zou
üeer ten
zijn.

Achtend,

A. De R.
Rotterdam, 1 September 1901.

Een gelukkig land.
Mijnheer de Redacteur!
Beleefd vraag ik u eenige plaatsruimte
ter toelichting van een bericht, voorkomende in uw blad van Vrijdagavond. Daarin
komt voor ..Gelukkig Land" en denk ik,
e/r wel onder uw lezers zijn zullen, die van
dit gelukkige land of liever van deze gelukkige inwoners iets meer willen weten. In
het jaar 1876 werden door twee predikers
der 7den-dag-adventisten eenige tractaten,
een jaargang van „Signs of the Times" en
een brief naar dit eiland gezonden bij gelegenheid, dat een schip dit eiland zou aandoen. Het eiland Piteairn ligt 4000 Engelsche zeemijlen ten zuiden van San Francisco in den Stülen Oceaan. Aan deze predikers was niets anders bekend, dan dat
de bewoners een godsdienstige neiging hadden. Verder was geen enkel persoon aan
hen bekend. 10 Jaar later, alzoo in 1886,
gevoelde een andere broeder een bijzonderen aandrang, dit eiland te bezoeken en bevond, dat bijna alle bewoners gelijktijdig
besloten hadden, ingevolge het lezen der
geschriften en het onderzoeken van den bijbel, den sabbat (7den dag) als den door
God geordenden rustdag te erkennen. Na
terugkeer van dezen broeder in Amerika,
werd op de Generale Conferentie der 7deniventisten besloten, door vrijwillige
bijdragen een schip te bouwen, dat de talrijke eilanden in den Stillen Oceaan zou
bezoeken, om de afgezonderde bewoners
met ds heilsboodschap bekend te maken.
Dit schip werd in 1890 gebouwd en „Piteairn" genoemd, voer nog hetzelfde jaar den
Stillen Oceaan op, en waxen de gelukkige
inwoners van dit gelukkige land gelukkiger
dan ooit, het schip te zien landen, dat hun
de spijze bracht die niet vergaat. Bijna de
geheele toenmalige bevolking, 82 zielen,
werd bij die gelegenheid door onderdompeling gedoopt. Dit geheele eiland bestaat
dus uit 7den-dag-adventisten, en dat hun
leer, ook wat betreft gezondheid en matigheid, nog niet zoo verwerpelijk is, spreekt
duidelijk genoeg uit nw bericht „ziekten
komen nooit voor". Men behoeft echter niet
alleen in den Stillen Oceaan naar deze
gelukkige menschen te zoeken, men vindt
ze ook te midden van uw lezerskring ; wel
kunnen zij niet, evenals op Piteairn, te midden van volkomen rust op sabbat vergaderen, doch ook te midden van de groote en
en woelige Zaterdagsbedrijvigheid vinden ze
gelegenheid om den Dag des Heeren in onderlinge bijeenkomsten door te brengen.
Wel zijn ze niet in de gelegenheid, evenals
op Piteairn, onder leiding van de Overheid
en onder het gebed van de geheele bevolking, geloovige zielen te doopen, doch ook
zonder dit vinden de Rotterdamsche adventisten gelegenheid om in de Maas diegenen,
die belijden den Heere Jezus overal in te
willen volgen, naar het voorbeeld van den
Meester, door onderdompeling te doopen.
Met vriendelijken dank voor de welwillende opname en heilbede voor de lezers.
Uw dienaar en abonné
J. DE H.

Rechtzaken.
Een verwoest leven.
De gewezen zee-officier T. A. R., die zich
te Arnhem aan verschillende oplichtingen
schuldig maakte, o.a. van 2 broches van
ruim f 100 ieder, een revolver en patronen
en bovendien ook elders oplichtingen pleegde, stond thans aldaar terecht.
Beklaagde bekende het misdrijf, eveneens dat hij den, valsehen naam van baron
Van Lijnden uit Zeist.had opgegeven.
Uit het requisitoir bleek, dat beklaagde
uit den dienst is ontslagen wegens schulden.
Hij was zijn moreel equilibre toen kwijtzonder thuis, zonder middelen en zonder
vrienden. Toen is hij aan den rol gegaan en
heeft misdrijven gepleegd.
Eisch een jaar gevangenisstraf.
Een ongeluksvogel.
Op 14 Augustus stond voor het gebouw
„Flora" in de Amstelstraat te Amsterdam
een groote menigte, voor het meerendeel
uit vrouwen en kinderen, bestaande,te wachten om de middagvoorstellingen van net
specialiteiten-gezelschap bij te'wonen.Dicht
bij den ingang, achter een welgedane jonge moeder met twee kinderen, bevond zich
een 17-jarige jorgen, H. Ch. 8., wien, volgens ziju zeggen, het volgende overkomen
is :
De wachtenden werden bij troepjes binnengelaten en zoo ging ook op een gegeven oogenblik de juffrouw met de kinderen
binnen. S. moest nog buiten blijven.
Eensklaps voelde hij nu hoe langs hem iets
naar beneden viel, en omlaag kijkende.zag
hij een portemonnaie liggen.
Hij raapte die op en meende dat hij het
best zou doen, de portemonnaie aan het politiebureau J. Dan. Meyerplein te brengen.
Hij ging dus op weg, maar de lust bekroop hem om te zien, wat de inhoud van
de portemonnaie was.
Juist v/as hij daarmee bezig, toen wel
honderden menschen plotseling op hem toekwamen, hem toeroepende „Vuile dief'Zakkenroller !" Toen sloeg de schrik hem om
het hart en zette hij het op een loopen, altijd in de richting van het politiebureau. In
een zijstraat gekomen, liep hij een agent
van politie tegemoet. Hij bleef bij hem
staan, maar daar hij buiten adem was, kon
hij zich niet verdedigen en op aanklacht van
zijn achtervolgers weid hij gearresteerd wegens diefstal van een portemonnaie, toebehoorend aan de juffrouw, die voor hem had
gestaan.
Men moet maar ongelukkig zijn 11

De officie* van justitie heeft dit verhaal
zeker niet willen gelooven, althans weird S.
voor de rechtbank geleid om zich te verantwoorden.
De juffrouw getuigde, dafc S. in het gedrang haar pols had vastgegrepen, zij had
toen gezegd „Laat mij toch los!", maar
dacht niet dadelijk aan haar portemonnaie.

Dadelijk toen zij bij de kas wilde betalen
en haar beurs miste,kreeg zij echter kwaad
vermoeden tegen haar buurman in het gedrang en daarom had zij het sein tot zijn
vervolging genomen.
Een der omstanders, die bekl. hielp aanhouden, heeft gezien, dat bekl. bij zijn arrestatie een portemonnaie wegwierp in de
richting van de gracht.
De agent verklaarde, dat bekl. niet is
blijren staan, maar dat hij hem tegejr?e-,
houden heeft. Bekl. was niet op weg naar
hefc bureau, maar liep er vandaan.
Eisch: 2 jaren gevangenisstraf.
STA TS-LOTERIJ.
367e

—

Trekking van 4 September.
Getrokken prijzen.
Prijs van f 5000 No. 4711
, , „ 2000 „ 4932
&
„ „ , 1500 „ 4246
„ „ 1000 , 3729 8211
, „ 400 „ 19257
Ü'
, 200 , 796 15223
,
M
„ , „ 100 „ 4502 5090 5785
Prijs van f65:
26 2519 5193 8501 12493 15130 18249
122
25 5252
45
99 15224
61
34
75 8661 12598
41
91
91
49
77 8746 12669
49
95
95
50 5350
60
53 12702 15412 18322
65
76
90
76
30
34 18408
72 5420 8855
232
33
36
47
69 2602
21 8996
41
48
67
69 5552 9114
9S
56
54
80
308 2736 5637
64
63 15551 18567
22
51
90 9216 12505 15615
87
72 5714
415
80 12908
28 18649
20 2953
45 9330
00
44
84
23 3064 5888
85 13023 15712 18725
ï 33
69 6039
88
54
61
27
'
60
512 3142
92
69 15889
51
1
94 9430
59 3302
85
91
63
66
53 6112 9551
90 15909
68
72 3409
62 9615 13106
50
84
605
42
94
72 18842
74
13
12
58
95
78 13212
99
66
52 3534 6212 9700
16 16004
91
58
26 9816 13319
82
48 19082
701
60
31 9936
93 16145
91
62 6351
27
47 13425
65 19143
71
51
70
77
34 16285
58
816
86
91 10011
68
86 19236
22 3615 6440 10101
71 16354
81
32 3757
88
95
76
76
89
38
69 6550 10219
98 16445
92
960
70
75
54 19340
33 13555
98
61
61 3843
99
81
73
80 6602 10356
68
86 16506 19418
86
88 3985
42
84 13603
48
8S
1038 4033
58
88
51
50
78 6714 10529
1166
64 16703 19558
81 6805
1225
90
65
85
76
41 4102
48
9S
76 16859 19C02
1306
6 6934 10054
90 17021
81
31
53
81
92 13779
65 19788
50
79 7008 10732 13.-1 17120 19937
82
86
40
38 13901- 17209
56
1421 4210
96
19
97 20013
88
27
26 7131 10869
28 17326
15
45
28
64 10347
52 17412
35
61
47 7210 11036 14073
97
85
71
56 7379
80 14119 17524 20104
42
87 4337 7471 11116 14208
19
91
43
44
40
84 1123'tt
22
1669
64 7557 11330 14391 17603 20243
76
81
63
59 14500
0 20352
50
60
1730
91
82 11434
71
95 4458 7653 11509
51
87 20474
1808
88 20519
73
80 11663 14610
15
9S 7718
64
41
90 20608
68 4541
93
84
46 17707 20721
1907
59 7800 11792
90
29
25
2036
62
3 11906 14757
65
78
59 4602
42
51
82
84
90
96
6
58
79
83 178-0 20823
2113
22 7923 12044
99 17960
98
63 4705
64 12202 14821
70 20935
74
20
S 8 8
29 18018
57
94
24 8005
15
58
69
2206 4844 8131
36 14921 18110
18 4914
50
68 15036
49
2354
17
84
87
42
65
2406
26 8270 12306
88
83
81 5019
82
15
90
91
90 5101 8477
66
97 18243
97
22
98 12443 15124
45
In de vorige lijst stond 19261 moet zijn 19267,
5665 moet ziju 5656.
4e Klasse.
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Kunst en Sport
Hefc Utrechtsch Stedelijk Orkest geeft
dezen winter hier drie concerten in de Doelezaal, de Donderdagen 24 October, 7 November en 20 Maart, toegang bij abonnement.
Er zal een Noord-Nederlandsche uitgaaf
van de werken Guido Gezelle verschijnen,
onder het toezicht en de zorg van Stijn
Streuvels.
**■ De eerste opvoering van „Op Hoop
van Zegen" van Heiman Heyermans onder
den titel „Die Hoffnung" in het Schauspielhaus te München is uitgesteld tot he-

denavond.

** Uit Londen wordt ons toegezonden
het prospectus van The Connoisseur,
a journal for art and curiosities collectory". Het blad schijnt in het Nederlandsen
te zullen geschreven worden, zij het in
een vreemd soort _S ederlandsch. De uitgevers zeggen ten, minste woordelijk in een
bijgevoegde circulaire :
„The Connoisseur, een blad voor
Kunst en curiosities verzamelaars," is de
titel van een nieuw geïllustreerd 60 cents,
mandalyksch revue, welke zal uitgegeven
worden door Messrs. Sampson Low, Marstor. & Co., Ltd.. London. Onder de artikele-; van het eerste nummer (welke is bestemd voor September) zijn:
De verzameling van Sir Charles Tennant, Bart."
„Eenige verloren Reynolds," „De Kunst
een eikenhout verzameling to maken."
„De merken on oud zilver", „Gravuren",
„Vicls," „Oude Kant," „Medailions," etc.
Het zal gekleurde en anderen (groot formaat) illustratien bevatten, ingesloten het
portret van Sir Charles Tennant."
Verder lezen wij boven een plaat:
„Deze is een specimen-illustratie van
het eerste nummer, welke men van daag
ikan bestellen by het gebruik van de abonnementsvorm."

** Het Gumbinr.er militair proces heefden Duitschen schrijver Georg Hartenstein
aanleiding gegeven tot het schrijven van
een treurspel, getiteld „Schuldig? Unsehuldig? odereine Militar-Tragedie." Het
zal voor het eerst worden opgevoerd door
het Theater der Modernen te Rostock.
Heinrich Zöllner's nieuwe opera „Der

**

Ueberfall" heeft bij eerste opvoering te
Leipzig groot succes gehad. De componist
werd herhaaldelijk op het tóoneel geroepen.
** De Tsjechische componist Anton Dvorak viert binnenkort zijn 60sten verjaardag.
De gemeenteraad van Praag heeft besloten
hem bij die gelegenheid een adres van gelukwensen aan te bieden en in het Tsjechische theater aldaar zullen de voornaamste werken van Dvorak worden uitgevoerd,
o. a. zijn oratorium „Sanct Ludmilla." en
zijn nieuwste opera „Roussalka". Roussalka" gaat in den a.s. winter ook te Weenen en te St.-Petersburg.
** Bij den uitgever Ernst Enlenburg te
Leipzig zijn thans in goedkoope uitgaaf
verschenen de partituren van de vier syniphonieën, twee sextetten, vier quintetten,
zes quartetten en 5 trio's alle van Brahms.
Hannover heeft op ze** De politie te gelast,
delijkheidsgronden
dat een serie illustraties van don Berlijnschen schilder
Franz Stassen uit de étalage van een kunsthandel moest worden verwijderd. De originalen van deze illustraties zijn indtertijd
geëxposeerd geweest in het Künstlerhaus
te Berlijn.
** In het Deutsche Volkstheater te Weenen had gisteren de eerste opvoering moeten plaats hebben van „Die Puppengrafin",
welk stuk te Berlijn verboden is. Op de
algemeene repetitie echter meenden de aanwezigen, dat het stuk niet zou worden geduld door het publiek en de directie besloot daarop in overleg met den schrijver,
de voorstelling niet te laten doorgaan.
"""" Sudermann heeft een nieuw tooneelstuk voltooid, dat „Glüek" heet en gelijktijdig in. het Lessing-Theater te Berlijn en
het Hoftheater te München zal opgevoerd
worden.
Bij den grand prix van Parijs (15, 19 en
22 dezer) zal ook gereden worden een
wedstrijd voor amateurs der U. V. F. '
of der H. C. I." over 25 kil. met motorgangmaking om
ter
kunstvoorwerpen
waaide van 200, 150, 100 en 50 fr.
Wie moet dan de gangmaking betalen!
";H:"
Te Bordeaux wordt Zondag a.s. een
100-kil.-wedstrijd gehouden voor amateurs
om kunstvoorwerpen.
*-"- ip er gelegenheid van het één-jarig bestaan der Rotterdamsche „Velo-Club",
zal op a.s. Zondag 8 September een onderlinge wedstrijd plaats hebben op den
straatweg bij de Zweth.
*"' Welke wegen rijden het gemakkelijkst.
Voor wielrijders kan het volgende antwoord daarop misschien van nut zijn.
Als men een keiweg als den slechtste
beschouwt en zijn tegenstand aanneemt
als 100 tot 140 ook wat betreft slijtage als
anderszins, kan men dien voor een gewonen macadamweg op ongeveer 50 en voor
den besten en steenharden macadamweg
op 40 schatten.
Een harde houten weg verlaagt den tegenstand tot 28 en een asphaltweg tot 22.
Op een drogen weg heeft een breede
band de minste wrijving, doch op een
moddcrigen weg wint het de smalle band.
"""" In een uur-match te New-York heeft
Elkes Wa.thour en Stinson geklopt met
een totaal van 61 kil. 678 m.
** Op de Parc-baan to Parijs Zondag a.s
wedstrijden voor amateurs en voor professionals" o.a. óm. den Zimmerman-prijs met
gangmaking door middel van tandems.
** De uitslag der gisternamiddag te Ostende gehouden automobielen-wedstrijden
is

:

Motordriewielers over 16 kil. 200 m. om
500, 300 en 200 fr. en medailles : le Gaste, 2e Demester.

Rijtuigen tot 650 kil. 'over 27 kil. om
1500, 1000, 500 en 300 fr. : le Darracq(Darracq-machine), 2e Deschamps (Deschampsmachine).
Rijtuigen boven 650 kil. over 40 kil. 500
m. om 2000, 1500, 800 en 400 fr. : le baron
De Gaten. (Panhard), 2e baron De T'Serclaes (Panhard).
Het hippodroom-Wellington meet in omeen uiterst bescheiden
trek 2700 m.
baantje voor auto's dus !
** In de -Zondag LI- gehouden algemeene vergadering der „Nederlandsche Athletiek-Unie" werd het hoofdbestuur als
volgt vastgesteld: Wr. C. Hartmann (Rotterdam), le voorzitter; J. J. Minkman
(Arnhem), 2e voorzitter; W. A. J. v. d.
Grient (Amsterdam), secretaris; M. J.
F. Zier Achterbergh (Rotterdam), secretaris ; P. Boekhout (Rotterdam), penning-

—

meester.

Holbein heeft beslist verklaard, dat
hij hefc volgend jaar bij de eerste gunstige
gelegenheid weder een poging zal doen,
om het Kanaal over te zwemmen. Hij
blijft den geheelen winter in training.
** Zaterdag zijn twee Duitschers er in
geslaagd de golf van Palermo over te
te zwemmen, 's Morgens om kwart over 7
begonnen zij bij prachtig weer en stille
zee den tocht,
dien zij om vijf minuten
vóór 1 in den namiddag hadden volbracht.
Alleen de laatste twee uren was de zee
vrij onstuimig.
** In de tweede proefracs is de „Columbia", het jacht, dat in 1899 met succes den
America Cup verdedigde, het voor de verdediging van dit jaar bestemde jacht „Constitution" weder de baas gebleven met een
vrij groot tijdsverschil (ruim 4 minuten).

**

F. Westmaas,jm. 23 enD. De Pijper, jd. 26j.
,
aan boord.
H. Beuger, jm. 21 en A. E. Van Dam, jd. 21 j.,

Bloemstr. 32.

A. Smit,gesch. 34enG. C. Kooreman, jd. 25j.,
Goudschestr. 39.
J.v/der Benning, jm. 21 en J. S. M.v.Nispen,
jd. 22 j., Adrianastr. 133.

H.A.Schuijf, jm.24enH.A.Friederich,jd.24j.,
Boezemsingel 72.
A. J.Laanen, jm.22enW. F. v.Dongen,jd.24j.,
Coolvest 40.
A. W. Boek, jm. 23 en A. C. Blom, jd. 22 j.,
Bajonetstr. 78.
A.v.d. Ham, jm.2senA.A.v.den Hurk,jd.27j.,

Slaakkade

49.

M. Cohen, jm. 33 en S. P. W. Kokx,jd. 34 j.,
Lijnbaanstr. 41.
Th. Rigters, jm. 41 en J. De Bruin, wed. 53 j.,
W. Broedersteeg 25.
O Wierkx, wedn. 46 en A. P. Waals,jd.4oj.,
Bloemstr. 99.
W. Vos, jm. 30 en A. M. Vos, jd. 23 j.,
Prinsenstr. 7.
P. Brus, jm. 25 en L. J. Pape, jd. 20 j.,
L. Baanstr. 4.
C. L. Schutte, jm. 22 en G. Bosch, jd. 23 j.,
v. d. Werffpi. 11.
J. A. v. Baal, jm.26enN.G. v. d. Velden, jd. 24 j.,

Hofdijk 58.
J. J. Vernie, jm. 22 en M. De Moor, jd. 20 j.,
Frederikspad 6.
C. Ellinshaus, jm. 21 enD. A. Otte, jd. 20 j.,
Dijkstr. 82.
J. W. Van Bilsen, jm. 37 en J. F. Van Geerenstein, jd. 39 j., Roodezand 9.
J.K. F. Henzel,jm.2senH.A. Hoornweg, jd.26j.

Helmond.
J.Steinkamp,jm.22enC.S.L.v.Andel,jd.2oj.,
Zw. Paardenstr. 69.
3 September.

BEVALLEN:

—-

M. Van Huijksloot—Wagentreiber, Z.
A. E.Kooijman—v. d. Broek,D. —M.F. VerH. Moerkerkenmeulen—Jacobse, Z.
Moerkerken, D. — M. G. E. De Vries-Van
Daal, D.
W. Overhand-Van Dam, Z.
A. Fierlier- De Wit, Z.
G. Davidson—
Moses, D. —E.A. v. Kuik—v. D.Heijden, D.
— N.Vogel—Hoogerwerf, Z. — E. Rollman De Ruiter, Z. — C. Lambermon—Slegh, D.
M. v. der Velden—De Jong, D.
A. Van
Brakel—v. den Rijk, D. —M. Kuipers —
G. A. Van Zomeren—HakDam, Z.
kert, Z. — D. Wessels—Scherpenisse, D. —
M. Ch.
J. E. Goudswaard -De Jonge, Z.
Oppitz—Van Willigen, D. — S. Knap—
Usakssohn, Z. — E. De Haan—Van Persie,
D. — G. E. Steenbergen—Verheide, D. M.
P. Vennaat—Van Dalen, D. — P. v der
M. v. den Brand—VerHoek—Borst, D.
hoeff, D. A. F. Evers -Van Schenkhof,D. —
A. Verkijk—v. Houwelingen, Z. —M. L. Visser —Zevenbergen, Z. —K. Öostrom—v. Ee,
D. —S. E. F. Stevens—v. Hemert, Z. —A.
P. v. d. Vliet—Schouten, D. -J. G Henschel—v. Hilst, D. M. J. Droogieever Fortuijn—De Roode, D. —W.W. De Geus—De
J. L. M. M R. Jansen—GussenRuiter, D.
hoven, Z. —G.T.v.Kessel—lndermauer,D.—
E. C. Pijl—v.Meurs,Z.-G.H.Brink—Augustijn, Z. — G. Lotte—Laros, D.
A. F. Rens
—Mazurel, D. — J. J. Van Orlé—Tielen, D.
Z. - - H.
— J Van Keulen—Takkenberg,
Zwaaf—Susman, D. — B. Schotemeijer—De
Jong,Z.—S. Kreft—De Smidt,Z.—M. Boer—
Havelaar, D. A.M. Reijpert—v.Haaren, Z.
A. M. E. Berrevoets-Smit, Z. — W. V.den
Heuvel-Valk, Z. — A. Van Gool-Di.jS. R. Leibouwits- -Ruf, Z.
ker, D.
O. W. J. Gijswijt—Vermaes, D.

—

—

—

-

—

—
—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—
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OVERLEDEN:
G. D. J. Zuiderhoek, m. v. A. M. Heijne,
40 j.
G. Maasbach, wed. v. E. Koster, 75 j.
J. M. Geus, jm. 4 m. — C. v. Gils, jm. 1 m.

—— —

—

O. W. M. Biènbar, jd. 31 j.
J. O. Van
Eijmeren, jm. 3 m. — A. Gal, jd. 28 j. — T.
Oostrom, jm. 17 m. —H. W. Slegtenhorst,
jd. 5 m. - - H. C. Marchés, jd. 18 i. —
P. Boekesteijti,
P. H. Luksen, jm. 19 m.
W. O Hoek,
m. v. H. P. Bras, 55 j.
E. Jajm. 4 m. — M. Kreiner, jd. 2 j.
cobs, wede. v. J. J. Schneider?., 53 j. F.
Stieber, jm. 1 j. — T. A. Gaerthé, jm. 15 m.

——
— —

WaterstandenWeerbericht.

Rotterdam, 5 Sept. le getij 8.34,

2e

ga_;;

8.58.

'sMiddags 12 uur.
3 Sept.
4 Sept.
Barom bij 0° Ceis. 765.4 mM.
762 9to VI,
Therm. in de sch. 15.4SC.ÖO°F. 15.1^0.59'F.
Min. temper, 'sn. 10.0°C.50°F. 8.8'C.43°F.
Max. temp. vor. d. 14.8°C.59°F. 16.4,C.62°F.
0.N.0. 4
Windr. en kracht Oost 1
Bewolk. der lucht Zwaar bew. Licht bew
Butkasnlictohtirn.gen
Paan
oshet

Donderdag 5 September.
Parijs 4.30'5m., 8.45'5m., 2. 'sav.,7.3o'sav.
Berlijn 8.40'5m., 12.— 'sm., 4.so'sav., 7.35
'sav., 9.lo'sav.
Londen (via Vlissingen) 8.45'5m., B.4o'sav.
(Op Zon- en feestdagen 8.45'5m.,
7.3o'sav.)
„ (via Ostende) 5. 'sav. (Op Zon- en
feestdagen 2. 'sav. 1)
„ (via Calais) 4.3o'sin.(')
B.2o'sav.
West-Afrika
Ver. Staten van N.-Amerika en
Japan, Canada, Nieuw Brunswijk, Nieuw Schotland, Prins
Eduard
B.2o'sav.
Brazilië
8.45 'sm.
Argentinië, Uruguay en Paraguay 8.45 'sm.
(') Londen wordt alleen op verzoek medegegeven.
De uren worden berekend volgens Amsterdamschen tijd.
Vermakelijkheden, Vergaderingen

—

——

enz.

Burgerlijke Stand.
4 Septemker.

GEHUWD:
J. C. v. d. Heuvel, jm. 30 en J.v. der Burg,
gesch. 31 j., Roodezand 8.D. W. Ter Haar, jm.24enJ. C. v. Prooijen, jd.23;.
Beverstr. 4.
A. Slingerland, jm. 25 en P.Jansen v. Rosendaal, jd. 23 j., St, Mariastr. 29.
J.P.Bouwmeester. jm.27enP. J.v. Beek, jd.27j.
Pupillenstr. 70.
C. v. Rooijen, jm. 24 en A. v. d. Poll, jd. 26 j.,
Tuindersstraat 69.
J. W. K. De Lange, jm. 23enA.Wurtz,jd.23j.,
Siondwarsstr. 85.
K. Kunst, jm. 24 en M. Hoornweg, jd. 21 j.,
Boomgaardstr. 123.
D. v. Zanten, jm. 27enH.Veenendaal,jd.2B j.,

le Schoutendwarsstr. 7.
A. F. v. W Tijk, jm. 40 en C. M.Hoornik,jd.slj.,
Verlaatstr. 30*.
F. v. Wunnik, jm. 22 enJ. N. v.d.Berg,jd.'ilj.,
Katendr.laan 38.
J. H. Vogels, jm. 30enC.P. Burgers, jd.25j.,
Visschersdijk 99.
H.O. Keyzer,wedr.6senE. Of_erman,wed,s6j.,
Leeuwenstr. 29.
D. Vis, jm. 21 en M. Beerens, jd. 21 j.,
' Dierg.singel 10.
J. Kox, jm. 25 en M. Pieters, jd. 20 j.,
Overschie.
J. Fox, jm. 33 en G. Frank, jd. 29 j.,
Boompjes 102ï0.

Woensdag 4 September.

Schouwburg, Aert Van Nesstraat. Ned.
opera „Tannhauser", 8 uur.
Circus-Variété, Stationsplein. Specialiteiten-Voorstelling, 8 uur.
Casino-Variété, Coolsingel. Specialiteiten-Voorstelling, 8 uur.
„Rott. Liedertafel". Feestconcert. Doeleplaats, 8 uur.
De Zaaier". Openb. vergadering. Kerk
Avenue Concordia, 8 uur.
„Leger des Heils", Keerweerlaan, Benthemstraat 30, Hofstraat en Roentgenstraat.
Openbare samenkomst, 8 uur.
Donderdag 5 September.
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, f 0.50 voor vreemdelingen.
Kunstzaal Oldenzeel, Glashaven 20. Tentoonstelling, 10— 4 uur (25 et.)

Binneland.
— De afgeloopen dagen waren de uitkomsten der visscherij op het traject Vianen—Ameide minder goed. Door „de Overschot" werden slechts 7 zalmen gevangen.
Wit"-visc__ en paling werd vrij veel gevangen.

—

Te Pernis zijn binnengekomen de sloepen „Lekkerkerk", schipper C. Schouten en
„Burgemeester s'Jacob', J. De Jong, met
4 ton visch en 5 ton leng.

Koloniën,
Batavia, 6 Augustus.
Fas-ïilieberichte» uit -leludischc

bladen.
ONDERTROUWD : M. Muller en P. C.
Adrian,Amsterdam-Ba,tavia. — J. Ph. Levert
en J. Offerhaus. Soerabaja.
L. S. La mmers Lisnet en C. C. Hulswit,Redjo-Agoeng.
J. E. Senstius en L. Broekhuijzen, Soerabaja. — A. C. E. Lecluse en H. W. Van
Dali'sen, Poerworedjo.
GEHUWD : W. F. De Nijs en J. J. Isaaks,
Batavia.
H. E. Sleebos en J. E. Vetter,
Pamakasan.
G. Ch. M. Aa-bertsberg en J.
-Breedvcldt- Boer, Soerabaja.
W. Jf. Do

—

—

——

—

Haas en G. J. Schumacher, Atjeh-Sairrtisa.
BEVALLEN: Meyer, Dr, Voltz
ters, Z., P. A. Tellings—Gaston, Di, J.M.
De Roo van Alderwcrelt—baronesse Van
Ittcisum, Z., F. Westerkam. —Wasch, Z.,
allen te Batavia. — Beugen Bik—Jochems,
D., Seulimeum.
P. Borst—Frans., D.,
Padang.
C. Burghard—Mac Gillavry,
D., A. Frank—Voormolen, Z., H. Moll—
Tadema Wielandt, Z., G.oss—Platteeuw,
D., allen to Soerabaja.
A. Van Hall—
Strooband, D., Serang.
0. Van Delden
—Van Catfcenburgh, Z., 8
— D.
Rappard—Thai Larsen, Z.. Kediri. — H.
Deinges Bruyninga—Ësser, Z.. Djombang.
E. Den Hartog—Schol, ?,..
.wa,.
— ïl. Bouwmeester—Camerik, Z., SemaVan Veen—Luart. D.. Ngawi.
OVERLEDEN: G. J.'M. dfAlbaisg van
Giésenburg, 4 m., L. M. J. d'AHming van
Giesénburg, 3 1/2 j., beiden le Palembang.
— F. J. Duchat-eau, Sem--

— —

——

—

—

Gemengd

Nieuws.

Vreemde gift. De Amerikaansche generaal Horace Carpentier, heeft een som

van 100.000 dollar., geschonken aan de hoogescbool van Columbia voor de instelling
van een leerstoel in het Chineesch. De generaal heeft als voorwaarde gesteld, dat die
leerstoel den naam Dean-Lung zal draden
naar zijn Chineeschen bediende. Toen deze
door Amerikanen was beleedigd, meende
generaal Carpentier, dat hij deze voldoening schuldig was aan hei volk, waarvan
de immigratie naar Sau Francisco hem als
reeder millioenen heeft doen verdienen.
Hevige brand. Te Mainroth in Beieren
zijn G huizen en 19 gevulde schuren met
nevengebouwen door brand vernield. Kinderen, die met lucifers speelden, deden den
brand ontstaan. De schade is aanzienlijk.
Enquête naar de tuberculose. Bij
koninklijk besluit is in Engeland een commissie benoemd tot het instellen van een
enquête naar en het uitbrengen van een
verslag over de volgende punten:
1. Is de tuberculose bij de dieren er. die
bij den meusch dezelfde en identiek?
2. Is de overbrenging van de tuberculose
van mensch op dier en omgekeerd mogelijk .
3. Zoo ja, in welke omstandigheden kan
de overbrenging plaats hebben van dieren
op den mensch en welke omstandigheden
zijn daartoe bevorderlijk of nadeelig!
Een vreeseSijk ongeluk is gistermorgen te Breslau gebeurd. Fen lijkwagen,
waarvan de paarden schichtig werden en op
hol gingen, overreed een troep kinderen,
die aan het spelen waren. Een 4-jarig
meisje werd op de plaats gedood, een 5-jarig
knaapje kreeg een sciiedelbreuk, terwijl
verscheidene andere kinderen licht gewond
werden.
Varkensge aar. De wachter van een
vuurtoren op een eilandje aan de kust van
Tunis, heeft dezer dagen aan zijn chefs
geschreven, dat het verblijf op het eilandje
zeer gevaarlijk voor hem geworden is, omdat hij zich heeft moeten opsluiten, ten
einde niet te worden verscheurd door de
varkens, waarvan het op het eiland wemelt.
Eonigen tijd geleden had een koopman
uit Tunis eenige paren varkens op het
eilandje gebracht. Zij vermenigvuldgden
zich zoo sterk, dat zij, nadat zij alle planten en al het wild hadden opgegeten, zijn
begonnen elkaar te verslinden en zóó bloeddorstig zijn geworden, dat de vuurtorenwachter niet durft uitgaan.
Ecu roever te fiets. De postwagen van
White Cliffs naar Wilcannia (Australië)
werd Zondagavond aangehouden door een
gewapenden en gemaskerden wielrijder, die
een van de drie passagiers verwondde. De
roover stal de brievenpost en maakte 1400
pond sterling buit.
Een krouingsgewaad. In Engeland
spreekt men reeds druk over de kroningsplechtigheid, die in Mei 1902 zal plaats hebben. Lij die gelegenheid zal koning Edward
gekleed zijn m hetzelfde gewaad, dat zijn
oudoom konmg George IV bij zijn kroning
droeg. Dit gewaad bestaat uit drie deelen:
In de eerste plaat do „Dalmatica" of keizerlijke japon. Het is een mantel met drie
hoeken in den vorm van omgekeerde Y.
Aan den schouder zit de mantel zeer nauw,
terwijl de beide panden vanonderen vrij om
de beenen hangen. Kleine kruissn bevinden zich op het geheele kleedingstuk.
Dan komt «de „Supertunica", een soort
zeer korte pélerine met goudlaken mouwen,
die met gouden bloemen geborduurd en versierd zijn.
Over alles hangt de „Amiilla" van dezelfde stof als de „Supertunica", maar is bovendien geboord met hennelijn.
De „Armilla," wordt op de schouders van
den koning geplaatst door den aartsbisschop van Westminsfcer, die den koning verklaart, dat hij in dat kleedingstuk niets
moet zien, dan een waarborg van die goddelijke genade, die hom geheel omgeeft.
Brand in liet Duitsche consulaat
te Malaga. In het salon van het
Duitsche consulaat te Malaga, waarin een
feest zou worden gegeven tot viering van
de ordenverleenirg door den Duitschen keizer naar aanleiding van de redding bij de
schipbreuk van het Duitsche opleidingsschip „Gnoissnau" brak Maandagmorgen
een brand uit, die zich zeer snol uitbreidde en zich ook mededeelde aan schuren,
waarin wijn lag opgeslagen. Do linkervleugel van het consulaat brandde geheel af.
60.000 Liters wijn en 100.000 pc-s-eta's aan
wissels en voorwerpen van waarde verbrandden. De kas, do officieele stukken en
een deel van de bibliotheek werden gered.
Een brandweerman ca twee arbeiders bebij het blusschingswerk verwondinl^rainen
gen.
Men vermoedt, dat het vuur ontstaan is
door onachtzaamheid van werklieden, die
in het salon werkzaamheden verrichtten,
voor het feest en brandende sigaretten haddien weggeworpen.

.

_____________-_g

Utm kimïtt\ï\l%

ter

Te Huur.

Advertentiën i i

’

10 Cents.

Pakhuis

Te Huur:

een vrü Benedenhuis met
Tuinlje, opnieuw geverfd en
behangen f 2,l.innenhof;twee
flinke Achterkamers Iste en
2de Etage a f 1,70 en f 1,60,
Oudaenstraat. Sleutels le bevragen bij 11. W. ZEEGERS,
Botersloot 77 of Kruisstraat
61. Goedkoopste Scboenen-

eene

door

Dinsdagavond,

Zolder met Kamer, huur3.2s
; p. week. Te bevragen N0.79.

'

een Café

billuk.

Rijwiel.
aangeboden

Ruwicl
een
voor elk aannemelijk boJTe
bezichtigen bij den DUNNE,
Tuindersstraat 51.
weinig gebruikt

'i Binnenbanden
zware Engelsche

Ter

van af 2,
j Binnenbanden

onderhouden

afneembare

God. Bierhaven 30.
Gebruikte Rüwielen vanat
20 gulden.
& Co,

Ter overname
of

Iste
Benthemstraat 52,
Etagoaf32s; lijiiugerslraat
25, een ruime Ie EUigeii/17
per maand; Waleringheslraat
8 en 10, een 1e en 2e Elage,
f2.80 en f2.90 pet' week;
Snelleman.slrar.l 66, een vrij
met ruime KelBenedenhuis
der, f3.25 p. week. Te bevraBen Agniesestraat 9, werkplaats.

Terstond

netlo

huur:

om-

Te Koop:

een Drachtig mooi Karpet
dito
12 els voor f2,75, eenfraai
16 els f3,50. een zeer
gekleurd Tafelkleed voor f2,
W.
hi.iWerffXe bezichtigen der
SPEELMAN, Van
slraat No. 24, 2ni. hellen. Er
'ka. aan hetzelfde adreseene

~~Te Koop""

aangeboden voor spotprüzen,
allé soorten llandiiaaliiiachines met lijne luxe Kasten, op
wekelijksche en maandelijksche afbetaling, onderricht
gratis, oude machines worden ingeruild, reparatie billijk, bij \V. VERMEI LEN,
g
Hoogstraat 78.

_____

Inventaris.
Overnameaangeboden:

le Achterwoning

[net ruim uitzichf, bevattende Ter
Kamer, dubbeia Alkoof en een Bierhuis, dat 4 jaar door
Keuken, ii 2 25 por wee». Te een vrouw is gedreven, doen
te
■

bevragen bH tv. J.

f'NGEft,
*>.

v.

ET-

Groots Kerkplein
naast het kerkeokantoor.

Te huur gevr.:

|en k|c!o Benedenhuis of vrüe

Boyenwoning, in den omtrek
land lir. fr.
J 1" hetVV.vaste
'etters
1». M, Algemeen
«lyertentie-Bureau NIJGII

door

nemen

Door büzondero omstandigte koop: een zoogoed
als nieuw

ongesteldheid over

heden

is, of ook de Jnven-

laris te koop, overname 125.
Br. Fr, No. 3374, Bureau van
diiBiad.

Mantelcostuum,

TBroodbakkerij.

No, 5, hoven den Beddenwinkel, Ie Etage.

J_VAN

;

voldoend daglicht

"oorzien van waterleiding.
■■o-omle aan openbaren weg

SJ1 hefst aan

Leghennen!
gezonde, jonge Leg-

Te koop aangehoden een
zoo goed als nieuwe ü*eren

Ledikant,

waler. Br. fr. (2 persoons). Adres Pieter de

i flo-3233, bureau

van dit blad. Raadstraat 34, 2 m. bellen.

Heerenkleeding

Eene gemeubileerde frisschï ï

Kamer

WEBER -LOGJES, Papierhandel, Botersloot 141, Rot-

HH. Sloopers.

1 Slaapkamertje

Te huur: een frissche

Slaapkamer,
Fr. Br,

11.

een Schutters-

folllcierslaken: met Chacot.
Br, No. 3140, Bur. vaa dit
Blad.

1

alle

HOLZHAIiERJr., Goudscherüweg 85, Leesbibliotheek.

Sigaren cadeau."

Kostganger.

Bajonetstraat No. 36.
Een net

aangeboden

Zit 8b Slaapkamer
op

Adresboek

i

Veel Geld

>

netten
te huur, 1e Etage,
stand, vrg bovenhuis, of naar ■
verkiezing een Zit- en twee i
Slaapkamers, goed voor Hee- ■
ren die samen willen wonen,
Adres Jonkerlransslraatllsa.

..

met Alkoof en gebruik der
Keuken te huur. Is ook genegen met een beschaafde
Juffrouw

een

Woning

te

huren in hel N. deel der
stad. Een nette Woning voor
dat doel geschikt op het oog
hebbende. Fr. br., No. 3150,
Bur. van dit Blad.

~s&ööcT

geert de ondergeteekende
voor gedragen Heeren- en Sigaren le koop, zeer goede
Dameskleederen, Meubelen, qualiteit, torpedomodel en
Bedden, beele en gedeelten open koppen of gaatjes Sigaren 85 cent 100 stuks, keurig
van Huisinboedels, Winkel- verpakt
klepfust, 300 stuks
Magazünopruimie<_eu,
en

Voorkamer

gemeubileerde

in
maten. H.W.

M. ZEEGERS, Bolersioot No. 77,
BOOD, Hang boek Keizer- Kruiskade No. 61.
g
straat vooralle liquideerende
zaken, restanten Manufacturen, Schoenwerk, partij GoeElke bezoeker van het
deren, Winkel of Magazgnopruimingen, tijnc Inboedels, Proeflokaal «ie Slok», Breeten allen
enz. enz. Wil men dus wer- destraat 6. ontvangt
tijde gratis een goede Sigaar.
kelük veel geld hebben Aanbevelend,
DEKRIEGER.
verkoopt dan niets voordatgü
hebt laten ontbieden. M. Nelte bediening, prima comg
BOOD, Hang hoek Keizerstr. sunittc.

Kostgangers

Voor den Spot-

Goed
een
hennen te koop.tegen billijken v. Rotterdam van 1900en
voor eerstprüs! bü niet voldoening bin- Poslzegelalbum verzamelaars,
acht dagen te ruilen. Zo- beiriiinende
nen
merhofpleiß 9 bü de Schie, inhoudende 320 stuks. Br. fr.
No. 3189, Bur. van dit Blad'
beneden.

Schoollaarzen
Het meeste geld ijzersterke
prgzen en
van alle kooplieden geeft

Bij nette menschen zonder
kinderen kunnen twee nette '■ Een jonge Wedr. vraagt
Personen als
Kost en Inwoning bü een
Weduwe z. k. enP.G.,waar
gelegenheid bestaat eenige
te plaatsen. Fr. br.,
geplaatst worden, Kost en i meubelen
Inwoning voor f6per week, , No. 3295, Bur. van dit Blad.
alles onder begrepen, of een i
Burgerheer, in net benedenhuis, een vrge Kamer, met
Een Juffrouw vraagt een
Slaapkamer, voor 35 per m. ongenieubileerde

Fr.

overname

gem. Kamer

met Alkoof. Fr. br., No. 3306,
Bur. van dit Blad.

Uniform

een

Lees dit

kuikens 50, 60, Braadkuikens
70,80,90, f 1 en f 1,20, gemeste! Hoeren Elastiek en HaakEenden 80 et, 90 en f 1 ; Soep- bottines 3.75, Heeren Kamgaen Wasledcren Molières
kippen f 0,80,0,90enfl; Dui- ren
2.75, Dames Kamgaren en
ven 40 en 50 et. Aanbevelend Chevreaulederen
Molières
AUGUST SUTHERLAND, 81 2 00, Dames Kalfslederen
Visschersdijk 81. Telephoon Knooplaarzcn 3.50,
Dames
No. 1215.
Riemschoenen 1.75, veileeren
Sok- en Rggschoencn 2.50,

Een Onderwüzer vraagt

ongem. Kamer

Ter overname aangeboden:

Me]u_fr."M."M.

Wild.

voor Heer of Dame.
No. 3336, Bur. van dit Blad. , met Pension (niet op Kralinof Feüenoord, liefst
gefl
Aangehoden voor een Juf- Noorden). Alleen brieven met
|
ineen
stand,
volledige inlichtingen. Br.,
frouw op netten
letter 11. Boekhandel G. W
klein gezin: een

ineen zeer druk gedeelte der

___

!

een zeer net gemeubileerd
Slaapkamertje, geheel vrg,
ïslc Etage en voor aan de
straat,
slraat, a f 1.50per week, met
te huur voor aan do
2maal
20,
inbegrip van 'smorgens en
Goudscheweg No
savondskoflieofthee. Adres:
bellen. Aan hetzelfde adres Isaiic
131. Aan heteen aankomend Machinestik- zelfdeHubortstr.
adres is er plaatsing
stertje gevraagd. BLOM.
voor een Burgerkostganger.

siad, tegen billijken prijs.

straat
'1 er

n<iei"wüzer vraagt

Kost S_ Inwoning

Aangeboden:

terdam.

Zaak,

Adres Prins Frederikplein

LJ.

e"

met Alcoof aangeboden, mei l omtrek Feüenoord. Brieven
of zonder pension, in hel I fr, P. HfcRWEIJER, Burgecentrum der stad, ruim uit- ■ meester Hoffmanplein 87.
zicht. Te bevragen bü A. J.

prüs van 6 gulden te koop
een Injna splingeheel met züden gevoerd, aangehoden
ternieuw Handnaaimachien
gekost hebbende f 40, nu voor met garantie en gratis onderden spotprijs van f 17 en ook
(hetwelk door een jufeen zwartManleltje met zijden richt,
frouw gegeven wordt.) Te
llccrenstraat
Adres
gevoerd.
zien .1. HAMME, Eendrachts-

Deer vertrek naar Duiten
ter overname aangeboden een
Biood-, Beschuit- en KlemDITMAR, Rolterdam. goedbaitkerij, die een Hink
burgerbestaan oplevert. Adr.
Gevraagd:
Galfeldwarsstraat No. 16.

Pakhuisruimteen
*el

De uitwerking van een snuifje.

Wordt te koop gevraagd:
een Winkelpui met afzonderDoor plaatsgebrek
zeldzaam mooie gebeeld- lüke opgang naar het bovenhouwde Linnenkas), eigen- huis, breedte 4.50 M. en hoogte
gemaakt, op zvvaluwstaart, 2.80 M. en een Binnenpui,
hoog 288 M.
neijes onderhouden, voorden breed 2.25 M. en
en
spotprijs van 33, gekost lieh- Fr. br. met prijsopgaaf
bende 52, prachtige Salon- nadere omschrü ving, No. 3156,
spiegel niet kroon, geslepen Bur. van dit Blad.
glas, tlink groot!?. 6 keurige
Kussensioelen, bes! /.ijuetrüp I Door omstandigheden ter
26, fonkelnieuw. Te bezichti- overname aangehoden een
Groenten- en Aardappelengen Binnenweg 18, lm. h.

Dienslbote geplaatst

lo

2

gevraagd: in Koftie, Thee, Tabak en
Sigaren. Fr. Br, No. 3158,
Br. Fr, No. Bur. van dit Blad.

MaLLinn enkast,
te koop:

■

!flinke
eene worden.

Sigarenwinkel.

Waterschade.

Fortuna.

een Zaak

3256, Bur. van du Blad.

11, Rott.

Door buitengewone
standigheden

Te Koop,

een net Café

Rijwielen!

I-1

i

Brand en

Goudte verdienen

Ledikantje.

Wegens opheffing der zaak
Boyenhuisje,
een vrüKamertje,
van ongeveer 20
voor een net uitverkoop
der en
ptuks
eerste en tweede klasse
gezin, ii f 2.50's weeks, Groosen Heerenrüwielen
wükschedwai'ssliaat No. t>. Damestegen zeer lage prijzen. H.
Adres bü den bakker op do WELTER,
Rijwielfabrikant,
hoek.

Te Huur,een

gedaan,(ras Duitsche staande)

20^

banden en wielen,
desverkiezende mét half inch
ketpitch rollerkelting, onk gld,
linglooze Rijwielen 140
leveren lirmaJ. VEROUDEN

Molenwaterweg

|

Tjalkschip,

frame,

11

Jachthond

wegens omstandigheden 2
mooie Pellerine voor f 2 per
stuk met züde gevoerd en 2
2452
centena- ' Wintermantels
groot 65 last of
en 2 mooie
bevragen
bjj
ren. Te
T. Zomermantels allen voor f
DIJKSTRA, Zvvünenstraat 9 ;1, per stuk, allen spotprijs. Adr.
of Prins Hendrikkade
. Boezemsingel 154, 2 in. heil.
Ter overname gevraagd: :! schuiu over de Lange Wastaat
goeden
zijnd
g
een in
i rande.
ijzeren KinderWegens dringende omslandigheden wordt tegen elk
Br. fr. met opgave van prijs en aannemelük bod ter overname
waar te bezichtigen, No 3305, aangeboden :
Bureau van dit Blad

Dunlopbanden, groot luxe
kettingwiel, origineele Westwood velgen,alle toebehooren
65, met V- jaar garantie op

i.

of 2 vrije huisjes, week of
maand woningen. Br. Fr, No.
3246, Bureau van dit Blad.

gevraagd:

Wegens verandering te
koop aangeboden: een goed

Gegar.Rijwielen,

Te Huur:met Zol-

Wordt gevraagd in het
Noorden op goeden stand 1

prgs, op
' voor een jbilluken Br.
Ir, No.
Adres: Jacob Catsstr. 83. §roef en condilien.dit
Blad.
237 Bureau van
'
Benedenhuis.

eon mooi licht Pakhuis ii
f 1 50; Veemarkt No. 3, een Reclame Rijwielen, met
Eerste Etage ii f 1.70. Te be- dubbele handen 50 gulden
vragen Ommoordschestraat Een
jirima Engelscß Rüwiel
Provenierssingel4B.
Te Huur, aan de Vüverhofstraai 3, een klein Pakhuisje,
il f 2 50 per week; een 1 e, 2c en
3e Werkzolder of Bergplaats
met trüsbalk. voor f 225 en
per weck; Zomerhorf2.00
slraat47, een mooie 2e Etage,
per maand, re bevragen
fl6
Agniesestrakt 9, werkplaats.

overname

Poppenwagen,

Te Huur,

Pakhuisje.

; Geldbelegging.

een gebruikte doch in goeden i' to koop, afgericht en zeldzaam
staat zünde
! m00i,.19 maanden oud, 1 veld

voor 2.50, y_
ijaar garantie f3.50 en Ie
kwaliteit 1 jaargarantie4.so,
I-1 Buitenbanden 3,50 uitst. pnma kwaliteit, '/.jaargarantie
Piantageweg No. 12, een mooi 5.50, met 1 Jaurgnran.ie6.so,
Hoekwinkelhuis, voor alle nikkelen Olielantaarns 0.75,
doeleinden geschikt, a f4.50 Voctpompen 0.85.
per week; Blaerdorp.-traat34,

dubbele

zichligen, Nadorststraat 98.

geboden Café-Billard, grool
lokaal met ruime woning,
hoekhuis, nette Inventaris, ">
netten en drukken stand,
sederi 3 jaar door dezelfde "s
persoon met succes gedreven, >
huur billuk. Br. Fr, No. 3141.
bur. van ditßlad.

overname

met

zeer lage prüs,

-

—

Practizün,
Door aankoop van de door
Goudscheweg 118, dagelüks te
spreken over allovoorkomen- ] brand en waler beschadigde
de Rechtzaken, Sterfboedels, I Goederen van den Heer VAN
Erfenissen, Huwelgkszaken, i MERKOM, Nieuwe Markt,
van gelden. I beslaande uit ijzeren, houten
Incasseering
Abonnement tien gulden per
en Engelsche Ledikanten,
jaar; opmaken onderhandsche Wiegen, Kinderstoelen, Veeakten. Aanbieding onder- ! ren-en Kapokhedden, wollen,
handsch aceoord aan schuld- i gestikte en moltonDekens.Bed
eischers-, verdediging in alle ; dcnlijken voor veeren en kaProceszaken; Voogdgbenoe- | pok, gemaakte en ongemaakte
ming. Advies ia Burgerlgke, !; Springveeren Matrassen, alie
Militaire, Handels, Strafzaken soorten Waschtafels, Stoelen
enz, 50 cent Goudscheweg en Kasten, Fornuizen,Karpet118. nabü dea Goudschen- ten, Dweilen, enz., zullen voor
g__ de heirt der werkelijkewaarde
singol.
'
worden aan het
Faillissement Drees, Hoog- verkocht
den Heer H\Mstraat 169A. Voor kooplieden llang3l,naast
MES,Ki'uidenierswinkcl.daar
en winkeliers
alleen en nergens anders zal
de boel verkocht worden.
De zaak is
van des
De geheele Invenlaris van morgens tO geopend
tol 's middags 4
bovengenoemd, Faillissement, uur. Spoed, brand en waterdoor M. BOOD aangekocht, schade, spoed.
als fijnste Fransche, Engelsche en Duitsche kanten, zal
tol en met half September lot
elke prgs opgeruimd moeten
Loten Oudewater, hoofdworden. Profiteert dus, want prüs 2000 gulden, 50 cent;
komt
nooit
terug
zoo iets
meer
Nationale Verloting van Landhalf September sluiting Fait- bouw 's Dage,hoofdprijs 5000
lissement Drees.
guld., 60 et.; Friesche Verloting Franeker, jhoofdprus
20.000 gulden, per 10l een
gulden; Harddravergvereeninaar maat wordt geleverd ging Prins Hendrik der .Nedoor een alleszins bekwaam derlanden, hoofdprüs waarde
Coupeur-Tailleur, op zeer 22,000 gulden, een gulden j
gemakkelijke bclalingscondi- loten fr. per post 5 cent hooger.
tio (alleen aan solide perso- Verkrijgbaar in
SCIIUSnen), voor elegante coupe, LER's lotendebict, Botersloot
degelgke bewerking eu kwa- 83, Rotterdam.
er Stoffen, wordt te
allen tüde gegarandeerd. De
zgn geluk aan contante
firgzen
lelaling, waarvan bewgzen van Amsterdam, beroemdste
voorhanden. Stalen op aan- Planeetkundige, onovertrefvraag. Br. Fr, No. 1207, bur. baar in baar werkzaamheden,
geert opheldering en raad in
van dit Blad.
i ; alle
duistere zaken. Is dagete sproken, ook des
lüks
Zondags, Steiger 71 bg de
Dagelijks versch verkrijgbaar Korle Hoogstraat, 2 ro. bellen.
wilde Eenden vanaf 75 et.;
Talingen 50 en 60 et.; Piep-

Café-BillardT | Cilindermangel.
een voor
te bei

—

"Rechtzaken.
BOURGONJE-

.

van
betrekking, legen medio Septegen
e,
tember k.
elk aannemelijk bod ter overname aan-

Een Naaister,

dag disponibel hebbende,
of vraagt beleefd een net NaatMaisot huis. Brieven
.ranco No. 3173,
Paardenianden 3. kleine 6 Bureau van ditßlad.
gemengd Witen Zwartzaad 7
Zwartzaad 7. Paddy ofonge- | Er biedt zich aan:een net
pelde rijst 6 cent alles p.kwar-

Raapzaad 9,

l

>

ouderwetsch Porselein,likwi- franco overal heen en 100.000
deerende zaken en verder Cigaretten in pakken van 100
alles wat men wenscht op te stuks slechts 25 cents, spotruimen. Taxatie kosteloos. koop bg partijtjes, van bovenDagelyks te ontbieden zoowel sbiande 3 soorten nog tlink
binnen als buiten de stad rabat. H. VAN DER'HEIJAdres: S. L. DE REEDER. DEN,45,Fabriek -Java,' Hang
HouU_i„3..
No.
Rotterdam:

groote

ticrtie. ANTON SLTHER-

LAND.

Meisje,

\

Schiedamschedijk 27. R. C, oud 19jaar, vcor halve
dagen of dag en nacht, bü
Afbetalin.-s.na-azjjn
Duitsche of Hollandsche Fajmilie, ook niet ougenegen een
Hugo de Grooislraat 91-93,al- ziekelijke Dame op te jiassen.
hier. Hei:
lijksle Br.-tr. No. 3153. Bur. v. d. Blad.
magazün li
Gevraagd: een ii
■. verkoopt alle mogeiyke Goederea
van af 50 cent per week als:
Manufacturen. Kinder- en
goede getuigen voorzien.
Damesmantels, Werkmans- van
Adres: Amsterd.Proeflokaal,
goederen. Hanglampen, Kin- Boereavisch
markt 15.

„De Ster",

Gehoorbuisjes.

—

15 a 16 jaar, P. G. Van der
Leckeslraat 22, Im. tuilen

Priiscourani. Duitsch
randeerd Zevenzaad 9.'eeele
Gierst 9. wit MiletofMelkzaad een
9, Hennepzaad 7, zoeleKrot

f3O,

__

Aangeboden:

Door aanvaarding

VogelzadenT-

Modes.

I Ja, buurvrouw,ver-

Dagmeisje,

den^ingeruilrUiotersloot 121.

Er kunnen nog eenige

i nou moet ik e eens wal
Praclizgn S. DE HAAN,
Wat is datV Wat
Hoogstraat 373, bij deWreste ;.;' tellen.
visch heb ik gegeten.
Wagenstraat, dagelijks le heerlijke zoo!
Ja, heerlijke
Zoo,
spieken overalle voorkomen- 'I gebakken
vaa D.
de Rechtzaken, opmaken van 1 KNOESTER,visch
Zomerhorstraat
onderhandsche Akleii van : 69. Ook heen hij twee::,..al
verkoop en koop,invordering daags versche gepelde Garvan gelden.rcgolen van zaken nalen, overheerlijke I
ter vermijding van Patjiss.- en Kelen, gerookte Paling,
jncut, verdediging in Procesnieuwe gerookte Bokking,
sen, Huwelijkszaken. Slerf- puikie hoor! Eens probeeren
boedels, Voogdübcnoeming, is behoeven.
Sueeessiememorien. Advies
in Burgerlijke- Handels- en
Strafzaken 50 cent

Te Koop aangeboden: 2
zien I'laatsLommerryk, Hilleprachtige jonge Keeshonden
gersberg.
g ;
(Reu en Teef), 7 weken oud,
"en de Moeder, 1 jaar oud,
zonder gebreken, voor bill|jprüs. Adres: Tuinderseen verstelbare Halter, ge- " I ken
straat 51, beneden.
draatdeStang en andere werktuigen. Te zien Oranjeboom- " i Te koop aangeboden een
straat No. 171, bü J. BROK.
soliede

een Pakhuis,

N0.51 en

Te koop:

2 prachtige Tooverlantaarns,

\ Keeshonden.
schikt voor kleine vrachten.Te Bi-

Een grossier levert aan
in Nederland een
cors'.o klasse Heeren- of Damesrijwiel, tegen betaling van
minstens zes gulden per
I maand. Tevens afzonderlük
i te koop, Binnen- en Buiien' banden. Acvteleenlantaarns,
Signaalhoorris enz, op gemakom in ie richten lot Schil- kelijke
wekelijksche en maanderswerkplaats, oude stad, delijksche
lermij n betaling. Br.
biliyke hUHr. Brieven franco,
No. 3192, Bureau van dit Blad. Fr, No, 3177, bur. v. d.Blad.

te huur, voor
netle burgermenschen met
Voorkinderen,
weinig kleins
kamer, grooto Achterkamer,
Plaatsje, drie
Keukenkast,
Slaapplaatsen. 4 Kasten, in de
Schoutenslraat No. 38. Te zien
en le bespreken Donderdag
tusschen 9 en 10 uren, f2.75
Per week.

Rechtzaken.

i Schrijnwerkersstceg No. 13.

Roeiboot,

iedereen'

Benedenhuis

tmta-mmmnm-MmmmmmWmmWmmm^mmmmmmmmmmmmmt

groot model, bijzonder ee-

Rijwielen.

Ter

-1

hoek

Te koop aangeboden een in i geheel nieuw. Vrij te bezichzeer goeden staat zyndeeiken- tigen van 6 tot lOuur's avonds
Adres T. DE LAETER,
houten

Oudendijk 107 l

Een allerliefst

Te koop:

1

Bovenhuis.

Dr. Hemmers,

i

Dag-Dienstbode,

Kost&lnwoning

,

'

Te
Fiels,
Keuken, dito Kamer,
Alcoof, enz, a 3 50 per week met uitstekende dubbele ban;
den,
voor
35
te
zien
gulden,
of 15 gld. per maand. Adres:

vrij Bovenhuis,

-

Te koop: een
Amer. Orgel, in sierlüke! Blommerdijkscheweg
spiegelkast, koppeling, knie- Zwartjanstraat.
zwellen enz, voor spotprijs.
Adres: Goudscheslraat 33.

goede

liefst met warande, huurprüs
13 ii 15 gld. Brieven fr, .No.
3126, Bur. van dit Blad.
Te Huur gevraagd:

een

,

eenls per uur. Adres Oldenbarne. uitstraal No. 141, 1c

!

den spotprüs

' een prachtige Muzickdoos
Fornuis.
spelende 12airs, alle bekende
Heemraadsweg
270. " melodie, met eigenaardige
Adres:
mechaniek automatisch ingericht voor 1 of 27» cent. Te heAmer. Orgel.
,
tweespel zichligen Café RAADSEN,

"FlëtsTST
koop: een

gwarsstr.ial No. 7.
Te Huur gevraagd: een

naar

verhuizing

het buitenland te koop:
goed

te Huur,

S. ZAAIJER. Hoveniers-

-

Wegens

i f 60 Wielrijders.

voor

C. Van Zv/01, i

voor een net
maandelijkscheattossing
werkman met gebruik van tegen
van f 5plus rente. Br.fr, No.
vrij Slaapkamertje en huisedit Blad.
lijk verkeer, op een vrij boven- 3137, bur. van

van f ÏCO en een 1/1 Viool met
Kist en Slrükstok en toebehooren voor f 15. Br. Fr, No.
3131, Bureau van ditßlad.

,

Kussenstoelen,

Pianoles

huis als Kostganger-alleen,
tegen f5.50 per week, alles
onder begrepen. Adres: Ilillegondastrast 173. Iste huis onzichtbaar in dracht 150 cis,
vanaf den Bergweg.
\sheslzolen voor gevoelige en
zweetvoeten 75 cts,Vrouwenspuiten van af6o ets, Breukmet gezellig huiselijk verkeer, banden 140cts. Breukbanden
veer 250 cis. Koortszeer ruime huishoudkamer : zonder
met gas en orgel, bij fats. thermometers 60 cis. Alle
gegeb. lieden, degelijke kost en boekwerken betreffende
voll-aparte zindelijke slaapgele- slachlszaken. Vraag
-de
genheid voor f 5.50 pei week. prijscourant. Magazijn
Erasdiosstraat
Adres: Kruiskade 89, boven- Noorderpost".
Rotterdam. Zending naar
huis, alleen voor faisoenlijke 71.
huilen tegen rembours of
personen.
g
j Postwissel vooraf.

Spoed I

bij 11. J. HONK,, beefl steeds
in voorraad mooie, (iegelgke
Oprainiing lot spolpr
zoolang de voorraad i
van de beslbran I
en sierlijke Fornuizen, in hel ronde ruggen, zwarlgoMoemvan ouds Lekende Fornuizen- de trüp 25. gebeeldhouwde
i en
en Karhelmagnzijii, BolerS-üIS-oelen met
r
zijde (rijp 30. 32, 34, 35. met
Sloot 121. hij
leer 2a, 28, 30, lijne S-81-ata.
10, Kruisvoettafel 15,
tafel 11, donkere !<>,.,. LinMr.
men
daar geno
■. oai nenkast ..Sao, prachtige met
boog;.
w( j
voor
65, ge
Forhuls te komen
n ja
Bureau-loei met leer 14,50,
aanbevolen adres voorj
lui, die zich inhethuisliouden notenhout 13,50, Pianoiaboobegeven, daar alle soorlen rels 5, 5,75, 6,50, Voeibankjes
1.15, .springveeren Matrassen
Keukcagereedschappen,
geëmailleerde Petroleumstel- tweepersoons vanaf! 6.prachtige
Spiegels met te-iepen
Icn, Walerketels, Koffie- en
glas 10 lot 16.50,CrepcaufauTheekannen, Ijzeren !;
teuils mei zijden trijp vanat
Koekcnpaancn, i
noegzaam voorhai
27,50. Dagelüks te zien begende mtnstmogel
halve .'.ondags.
Oude Kachels wordenopnieuw vuurvast verlakt,
terwyi oude Fornuizen en
Gevraagd: een flink
Kachels legen nieuwe wor-

boden, door een geroutineerd Onderwüzer, Lianenvolgens een
en buitenshuis,leerwijze,
a 50
gemakkelijke

aangeboden

als

Spoed]

.

Kost & Inwoning

Amerikaansch Orgel met 10
registers, dubbele koppeling
en 2 kniezwellen, een V_jaar
gebruikt,

20A._

i

Stcffeerderij.

en andere
Sp
rk. Biliyke prüzen.'
geschilderde Hel beste adres roor het

Ledikanlen, mik,:
...uw
Nacbtka
iné's,
Hangkasten, Boekenknslun, FaütPUils, Sloelen,
Matrasse»
enz.
enz. is Oudaenstraat 63. Iste
huis van de Jon_errrans.tr-

.

een

Te koop aangeboden:

Meubelen

Noordme-

Wasctitalvts,

in een klein, net gezin of hü om aan eigen
een Weduwe, met gebruik knippen en naaien te leeren,
van een Zijkamertje. Fr. Br, van 5-7 uur, v.d. Werllslr.iat
met prijsopgaaf, No 3129, No. 50.
Bur. van dit Blad.
Ter lcco ge.;

Orgel en Viool.

aangeboden: een Kruidenierszaakje met aanverwante arti- ■
kelen, dat een bui'gcrlijk be- "
staan oplevert, !uiurprüs2,so, ,
Crispijnlaan No. 144, bü den i
Binnenweg, overnemingsprüs i

Schilderüen,

Kost & Inwoning Leerlingen geplaatst
worden,
werk grondig

Twee Panden

ter overname

Bakkerij.

W.

z. b b. h. h.:

-

Te Huur,

sche

Schrtfl bureaux,

van een mooie
Voorkamer, pr_c.Hg mi3 :iit
over de Beurs, tegen f s.soper Goudsehesingel 25. Speciale
weck en nog een mooiSlaap- behandeling van Huidziekten
kamerlje, 5 gulden per week, en ziekten der Nieren, Blaas
met huiselijk verkeer, alles en Urinewegen. Sproei,.
onder begrepen. Open Rgs- van 12—1 vm,van B—lo s av.
tain No. 33
Gevraagd door een lieer,

Gratis-Bijvoegsel vaa
HET GOEDKOOPS XIEUW-BLAD
Abonnementsprijs: 3 cent per week,
thuis bezorgd 5 cent.

-azijn

lal 33.

no;..

"Maatknippen.

Kostganger,

Prüzen
solide

Kinderstoelen, Rielmatsloelen. Stiiiainalslcelcn.K
sloelen, Canapés, Italiaansch

ing en enndilien nader
preken. Br.fr, No 3175,

met gebruik

.

Vermist

20 Gulden

i lei' leen, legen nmandelijkselie

Kostganger.

21 en 23.

met BiHard, netten

hebbende aan de stad. 11
door dringende omslandigheden

Kost en Inwoning met een
vrij Slaapkamertje, bü nette
In een stil gezin. Adres:
Korte Goudsche Wagenstraat
No 4, t maal belten.
Bü lieden zonder kl
beslaat gelegenheid vooreen
nellen

Overgenomen uit: „Voor Jong en Ond'

een Café

I lemand, een vaste holrekking

_

gulden zeker te verdienen;
jvoor 13 gulden kc::i mes
i daar een 50 pond zwaar Vee-

In de Röndé Tafel

maak Zondagsrust voor

i anderen niet onmogelijk, liet
i Bestuur der afd. Rotterdam,

Wijnhaven 88,

Kost & Inwoning

Ter overname

in de Week

gestoff. Kamer

Wegens verhuizing opruigarnlzoensbureau.
ming van Amerikaansche het
Orgels, tegen spotprüzen, aan
bet van ouds bekende adres
Wm. KOOIJ, Tollenstraat aangeboden, bü nette lieden,
42. Kotterdam Nog te koop een gezellig huiselijk vereen mooi gebruikt Orgel a keer,
6 il 7 gld, alles
f65. Repareeren, stemmen en onder vcor
Br- fr. No.
begrepen.
inruilen.
3318, Bureau van dit Blad.

No. 3218, Bureau vandit

j inkoopen

'en

Indien men zijn Veeren
! Bedden koopt bij .1. liORN; MAN, Noordmolen-traat 33,
! heef! men de zekerheid 25

Geheimhouding | ren Bed met toebehooren,
geluk .i i «oor 25 gulden een helersoort
contant,
Goederen
i gulden iels zeldzaams,
prompte bediening.
Eenig i met
Mies
adres Noordmoiensliaat 65, [er bij,Dekens.Matrassen.
bij de vulling kan men
Zondags gesloten,
g
| wezen om zeker Ie zii i van
I de beste Veeren en de wicht.
.Kapok Beddon 7,25-10,50—
Goedkoopst Meubel-en Spie- 112,50 en extra zwaar 15 gulGezondheidsbcildcn f 5.
gelmngazijn, Bolersioot 90.
Levert met succes legen Kapok- Springveer- en; Zeeijzen
fabrieksprijzen losse en vaste
:,_ten
sorl
niah.niehoutenLinnenkaslen Groote
Kroonkaslen, gebogen Kast- vangtI 2,75. En bovendien ontieder kooper boven de
jes, Kriiisvoellafels, Salontafels, I i: eliuiflarels. Keo- : 10 gulden een fraaie Deken
cadeau.Het goedkoopste
kenlaleh 1 25, Vouwstoelen

te huur, met of zonder pen.
Abonnementskleeren.
sioo, ook kunnen een paar
fatsoenlijke Koslgangers geplaatst worden. Adres: Goud- !
sehesingel 29, hoven demelk- ingang kleine deur, voorheen
alun.
I Wünstraat 53, verkoop van
waarPlaatsing voor een net Per- (Ahonnemenl
onder Demisaisons enV. inlerals
Wjjnhaven
kleine
88,
Jassea
deur.

geplaatst worden f
week, met huiselijk verkeer,
alles onder begrepen. Hoogstraat 191, bovenhuis, naast

Orgels.

per week.
verzekerd.

u\v_

met Alkoof, voor een alleenwonende Julfrouw. Adres:
JOS. E. HOrBERG |
Haringvlicl _!. benedenh ui_, grondig onderricht in
costuuinnaaien en maa;
Bij een Bnigerwi
pen, ongeveer 25 lessen a 50
een
per les. Tweede Pjja-

Kostgangers
ii 5.50 per

den Goudschenweg.

l Welwillende Lezer. Doel

Voorkamer

Binnenweg

Inventaris, gelegen bü de fa- !
brieken en nieuwe haven te ! worden te koop aangeboden,
i met 2 Ktages, huuruiikomst
Feüenoord. Tevens bewijzen
van omzet voorhanden. Br. Fr, per jaar 1 duizend 2 honderd
No. 3338. Bureau van dit Blad. ■ 64 cenlen. koopsom v. o. n.
f15.000, Oostelijk gedeelte.
Wegens ziekelijke omstan- . Br fr, No. 3180, Bureau van
,
dii Bladdigheden

Eerste Etage,

groote

Nieuwe

Inwoning,

" omzet voorhanden, verdere
informatien te bekomen bg
den heer L. BERG, Hülestr.

Te
Ooslcindo No. 74
hedenmorgen een Gouden nabij Huur
met steentje, ruime den Oost-Zeedijk een
Heerenring
gaande van de v. d. West
Kruiskade naar de Gallel- i
straat en terug. Tegen belooning terug ! e bezorgen West voor en achler flink en net
j uitzicht, voor een klein doch
Kruiskade 145.
net gezin, 2 huren op een
! trap a 3,25 per week. Adres
aldaar No. 78, Benedenhuis.
Zondagmiddag 4uureengrüs
met zwarte Keeshond, groot
soort tegen belooning terug te
hezorgen. Botersloot 139, Zijdcwiiidestr. einde KruisSchoenwinkel.
\ kade, ruim licht Winkelpakhuis met flinke Woning,
Open Plaats enz, uitstekend
voor Loodgieter of verschilper
lende andere zaken,
Te huur of overname ge- ! week. Bevr. No. 64,f4.50
aldaar.
vraegd, een Bakkerij geschikt
opgoeden
vourßankctbakkerü
stand. Br. Fr, No. 3272,Bur. v.
d. Blad.
Mooi vrü Boyenhuisje
i Gelegenheldskoop. Te koop
| een splinternieuw extra fijn
i Heerenrijwiel met beste dub:
dunlopbanJacob Lolsst. 21, met 3 Kom. bele afneembare
2 Ale. Reuk. Warande en den, grcot luxe keltingwlel,
nokZolder, zeer nel, 20 p. m. rollerkelting, opgehogenweststuur en vernikkelde
Pieter do Raadstr 57, werkpl. wood
velgen, voorzien van
met water plé en stookplaats,
pomp, 'lamp, bol, drieveel licht,2 p. w,hevr.aldaar. lange
hoektasch, gereedschap enz.
Te huur. Jonkerfransstraal Dagelijks te zien Walcnhur.116, nabü oen Goudschen Sin- berwcg No,
36, bovenhuis.
gel, een ruime

Voorwoning,

448^

Blad.

Nu. Nu. Nu. .
Ter overname aangehoden:

prijs van f3O niet te hovenBrieven onder letter
L, hij den Heer M. FRAN-

Peluw, 2 Kussens en Matrassen 25: een dito Bed, pronkstuk 35, gebloemd Karpet 3,
diverse Spiegels, geslepen Een net Persoon wenschte hü
glas 7, mahonie Stoelen met een jonge Wed. Kost en Inzüden trgp 30.00, Rugfau- woning
met huiselijk verkeer.
teuils met leer 12, Fantasiev.d. blad.
Noj372;_bur.
l_v_ir.
tafels 5, Ligstoel 5. Adres "
fatsoenlgke
Oostvestplein 97, bovenhuis,
Er kunnen 2
over de Kiosk, 2e huis vana f

Wegens vertrek naar elders
ter overname aangeboden: een
Zaak in Kruideniers en Orutterswaren en aanverwante
huisnering en
artikelen,
straatkianten,naar verkiezing
bewijzen van omzet voorhanden, flink Huis, groote Plaats,
huur 4 gulden per week. Br.

Bierwagen.

Vrij Boyenhuisje

Commensaals.

alle soorten van
Manufacturen, gemaakte Goederen, Mantels, Heeren-, Kiadercostuums, Vitrage. Spart,
Kinderwagens,
Fornuizen,
Spiegels. Karpetten, Vloerzeiien enz, alles vanaf 50 cent

rust, afdeeling Rotterdam.

Nette vaklui kunnen geplaalst
worden in een klein gezin
zonder kleine kinderen, 5.50
per week, met gebruik van
een vrg Slaapkamertje. Adres
Aert van Neestraat 18.
Gevraagd: een ongemeubileerde

gaande.

Te koop: groot, nieuw KEN,
twee-persoons Veeren Bed,

Boezemsingel 126

pluie met randje./.onder knop,
gaande van de Maaskade O.Z.
Goudsche Rüweg
naar het Bolwerk Tegen be- te77, huur,
bevattende Voor- en Achlooning terug te bezorgen
terkamer, Keuken, groolen
Maaskade O.Z. 59.

Verloren

25 Veerenbed 25.

"Broodwinning.

Fr,

in een net klein gezin zonder
kinderen, P. G, met gebruik
van een nette vrije Slaapkamer en huiselijk verkeer, 5.50
a 6 Gulden per week. Adres:
Jozcfstraal No. 182, dicht aan
den N. Binnenweg.

dmolenstraat 66. Grool

teering

Nederlandsche Vereeniging
tol bevordering van Zondags-

Kostganger,

vraagd, liefst Voorkamer, den

Tafel, 95.00. bübehoorende
Spiegels en marmeren Penaangeboden: een goed gevuld
dules, Waschtafels 8.50.
Kruidenierszaakje en aanverwante artikelen, met flinke
ruim huis, huur
bovenhuis, vlak bü deNieuwe i Inventaris,
f3,75 per week, voor de som
Veemarkt.
. van fl5O. Br. Fr, No. 3217,
Bureau van ditßlad.
Te koop otto huur:
Te koop aangeboden een i
sierke, nette Bierwagen met met Inventaris, gelegen op
Bakken. Te bezichligen, Vijeen drukken stand aan de
verhofstraat 5.
scheepvaart, bewijzen van

magazjincn,

dienstbode, een Daraespara-

Zaak

11.00. marmeren
Penduics met Coups, Candelabres, fraaie geslepen Salonspiegels 8.50,12.50. dilo Schilderijen, Ligsloel4.so, Fauteuil
8.50, Etagère 4.75, Commodekast 22.00, fraaie Hanglamp.
Gaskroon.Gaa Ijesloelen 10.50,
Canapé 17.50. Pianostoel 5.00,
Vloerkleed 5.50, fraaie Canapé, zes Stoelen, Tafel 65.00,
prachtige overbekleede Canapé, zes fraaie Slülstoelcn,

Lampen.

■-.__-_-_»

25 Gulden te
verdienen.

Afbetalings-

Magazijn .Nederland», Noor-

Een Onderwüzer beeft nog
eenige uren disponibel tot het
geven van les in bovengenoemde taal, eoriespond. en
" con vers., opleiding Examens.
Cursus- en Privaatlessen. Br.
jfr, No. 3147. Bur. v. d. Blad

geplaatst worden, tegen billijke conditiën. Adres: Wilat 35, Benedenhuis.
Er kan terstond een ne!
Jongmensch geplaatst worden als

Kamer

in Boter, Kaas en Kruidenierswaren, voor 25 Gulden
verdienste wordt ingestaan,
koopsom fBOO, huur billuk,
desverlangd 14 dagen proof,
alleen aan de vastestraatklanten wordt meer dan de huur
verdiend. Br. Fr, No. 3160,
Bureau van dit Blad.

trcktafel

Te Huur:

Verloren,

""Door noodzakelük vertrek
wegens familieomstandigheden, een sedertjarenbestaande

len 26.00, dof noten Stoelen
met en zonder bekleede rug
32.00, losse mahonie Linnenkast '33.00, zeer groote 38.00,
fraaie Kroonkast 48.00, zeer
groote 62.00. Salontafel 8.50,
lijne Kruisvoettafel 12.50, ingelegde Stijltafel 15.00, Ült-

je rondom zwart verlakt,
gaande van Josephstraat 3
tot Ziekenhuis Coolsingel. in de Iste Diergaardestraat
Tegen belooning lerug to be- Nn. 27, een geheel vrij Huisje,
zorgen Jozephstiaal 3.
zünde Voor- en Achterkamer
vrüe Zolder, voorzien van
'! en
waterleiding en plee. Huur
j f2.50 per week.
Zondagavond, een Gouden
Heerenring raei steentje, gemerkt met de letters C. W. IH.
De vinder kan op een goede
belooning rekenen wanneer
hij hem terugbezorgd Rosestraat No 59, viermaal hellen.

—

li'üp,
lijne Kroonstoelen, Stijlstne-

Verloren:

Verloren,

ontf 12,ruime
voor fl5OO, huur 100,
vangt per week f
woning. Br. Fr, No. 3200, Bur.
van dit Blad.

Fransch.

Kostgangers

Bouwgrond

Eureka,

zijden
zes Kussenstoelen24.oo,
gebeeldhouwde 26.50,

Te Huur:

billijk, direct le aanvaarden.

Aangeboden: van oudsbekond Proeflokaal-Vergunning

Salonmeubelen.

Te Koop:

Te bevragen bü den heer
WEI.IERS, Molenwaterweg
Büzonder goedkoop aangeNo. 8-10.
boden; 3 nieuwe Petroleumlampen, 90 duim lang, 1 met
porseleinen Kap, 39 duim
middellün, 2 met losse porte koop, gezond gelegen, ge- seleinen inlcgbladen.deKapschikt voor elke cultuur, te- pen 75 duim middellün. Deze
gen 5 cents per vierkante Lampen zgn bijzonder geMeter,transportkosten gering, schikt voor Winkels of
gunstige gelegenheid voor Werkplaatsen. Fr. br., No.
ieder om grondeigenaar te 3144, Bur. van dit Blad.
worden, perceelen verkrijgbaar voor f35 per 700 vierk.
Meter, genoeg voor huis met
Met October eene gemeuHinken Tuin, uitnemende spe- bileerde
culatie. Inlichtingen en kaarten, Kantoor voor vaste goederen, Boezemsingel 106.
niet Slaapgelegenheid ge-

’

gen.

■

Verloren!

i

Koop:"

personen, in goeden staat en i
licht loopend, ook geschikt t
voor varkensvervoer die er
in kunnen hangen, 1 Vrachtbrik voor paard en hit, Melkwagens en Handwagens int :
groot en klein, bij C- H WARMENHOVEN, Vlaardingen.
'
Verkooping van keurige '
degelüke

Verloren

een bruinKin.ler-Knaoplaars-

Te

een groole Omnibus voor 36

i

|

overname

aangeboden,
loopzaak, koopsom f 4500,
gelegen in het centrum der :
stad. op de koopsom kan
1500 gevestigd blijven. Br.
Fr, No. 3343, Bureau vandit ,
Biad.

«li denrubriek te herplaat- Roseslraat No. ISO en 191,
sen in «Het Goedkoope twee mooie tweede Etages,
Kieuwsblad" kosten slechts
geheel opnieuw behangen,
gewit en geverfd, a f 2.10 per
I week.
Ommoordschestraat
No. 73, een mooi Winkelhuis
a f 5.00, zeer geschikt voor
| vleesehhouwerij,Berkelstraat
! No. 33, een groole Eerste
gaande van de N. Kerkstraat Etage a f 2 i.O Te bevragen
vaar de Crisnijnlaan en terug Provenierssingel No. 48.
met
een Gouden Damesvlng
Camee, zünde gedachtenis.
goed
De eerlijke vinder zul
beloond worde::. Adres Aert te buur, Ommoordschestraat
i
van Nesstraat 5, beneden. 'No.
66. 13 Meter diep,3'/_ M.
breed, met Open Plaats van
7 Meter, voorzien van waterleiding, Stookplaats en Plee,
:
Gisteravond ongeveer 10 u. enz. Adres: Boezemsingel 100.
verloren een Zilveren Dameshorloge, gaan le van Station
D.P. met de trom naar Feüen.
tot aan de Prins Hendrikkade een 2e Elage 19,een Ie Etage
Tegen lv.toon ing terug te be- 20.25, bevattende Voorkamer
zorgen Burgernee: ter tiollm.- niet Alkoof, Achterkamer met
plein 83, Feüenoord.
Bedstede, Keuken, Plé met
| waterleidingen gedeeltelijken
I Zolder, te bevragen, MAR!TENS, Kruiskade 13, voor
j kleine gezinnen.

Café!

In een Christelük gezin
kunnen 1 ii 2

Ter overname een Tappertf- leen Pand, Leuvehaven, koopSlüterg. drukste gedeelte der som fl5OOO. Oppervlakte
scheepvaart, wegens vertrek ruim 150 M2. Br. Fr, No.
naar het. buitenland voor 3352, Bur. van dit Blad.
Invenlarisprgs, f 350, huur

Goudscliewagenstraat No. 4,
biedt ter overname aan : een
Café met Billard en Vergunning, gelegen Kruiskade, huur
bewijzen
f 11,koopsom enf 1200,
een degelijk
ler inzage
CaTé Biljart, gelegen nabij
Rotterdam, drukke netleZaak
huur fll, koopsom 1000,
ruim huis, open plaats, enz.
Adres KASLANDERtc bevra-

Proeflokaal

aan ons
IC Cen' rer geheele annonce, bü vooruitbetaling
Bureau, de Kiosken en de Ageirten Tan dit lad.

■a_j«LU»_j_._«_»i_j_t_-i_..-

Kaslander,

Wegens vertrek naar elders
een goed beklant

derwagens.

Fornuizen,
Kachels. Kookstellen,Schoor- ÉÏ
I steenklokken, Régulateurs, j
j

word! gevraagd : eea Hink*

Dagmeid,

j Dekens, Veeren-, Kapoklied- "
den, Ledikanten, Vouwstoe- zonder goede getuigen
; len. Stipte geheimhouding dig zich aan le melden.onnooAdr.:
: verzekerd, t.'iierst lage, maar
.en 21. bovenhuis.
g
l vasle prijzen
Gevraagd v sn 9 4 uur:een net
i

Mej. W. C.

Kindermeisje.

I
na

Adres: Mevrouw KRAMER,

Ik verwacht een brief van Dijkstraat 75.
met afspraak 'savonds
Ër biedt zich aan: ecu net
8 uur, .No. 3299, Bureau van Meisje,
als
j
dit Blad.

u,

Huwelijks-

kaarten. De StoomdrukkerU

Winkeljuffrouw

I onverschillig vau welko aard,

2 jaar als dusdanig vv ei zaum

van -'CORNs.

HOLLAAR,
170. boven, wordt
ien voor de
bedci I
levering vau Howeljjkskaarten en Circulaires, meer dan
40 verschillende modellen,
vanaf f 1.50 per 100 lot de
lijnste en nieuwste soorten
voorhanden, ook voor kope- ■
ren, zilveren en gouden
feesten. Spoedige levering en
nelle afwerking gegarandeerd.

geweest en van goede

gen voorzien. Brieven franco

No. 3164, Bur. va;
Terstond gevraagd : eer. nelte

Dienstbode,

van goede getuigen voorzien,
P. G. Maaskade No. 32, W.Z.
Bovenhuis.

Tersloud gevraagd: een no

Dagmeisje,

Si_iri_tënT2Ctï

P. G_ lusschen 16- 18 jaar.
Coolvesl 36.
Voorhanden: een groote
Terstond gevraagd: een
partij Schriften, in verschillende linialuren en kwalitei- i fatsoenlijke
ten vanat 2cent per stuk, Boterpapier a f 1.25 per riem.
Kastpapler en Kastranden. \V. G., die zeli la lig en netwerken ei eea burFüne sortecriag Olie-, Water- jes kankunnende
koken. Van
en stukjes Verf en Penseclen gerpot
voor H.II. Schilders en Ama- der Werd. Iraais6,bovrntiuis.

Dienstbode,

l

teurs. Boekhandel CORNs. Te spreken, savonds van
HOLI.AAR, Goudscherüweg 7—9 uur.
268, bü den Goudschenweg.
Een tatsoenlijke Wascht
vrouw v-raagt beleefd een paar

"Eanarievogels!

Wasschen

Zingende Saksische jonge
Mannen nog 1.90, Poppen 60 aan huis, nat of droog dat
eenl, bü 6 Vogels 10 percent blij ft hetzelfde. Lij nbaauslraat
kortin., naar buiten zending «t/t. L. MANNIE.
rembours, verpakking vrij.
G. KOOREN, Aert Van Nesstraat 36, Bovenhuis, RotterWordt plaatsing gezocht
dam
als Leerling voor een not
Meisje, om hel Maatknippen
le leeren en zich tevens verDonderdagsavonds van 8— der te bekwamen in het Mo10 en Zondagsmiddags van i devak. Brieven fr., No. 3191,
4—6V_ uur Dansles voor ; Bui ca u^ va n dit Blad.
eerstbeginnenden a 15 cent ; Éen VVcduwvrouvv met
per les, Zondagsavonds van : flinke Dochter, vragen be7—lo uur voor meurgevor- i leefd een paar
derden 20 cent in de bovenzaal .Eulerpe-, Baan 10, 3e
hnis vanat het Hogendorps- |
of droog van den slok,ol
plein. De Zaal is te huur voor nat
nette Werkhuizen, ook geneen
Parlgen.
Bruiloflcn
gen voor Dienstboden te wasbevelend, 11. v. KLAVEREN,
schen. Adres: Slolkstraat 5,
Dunsonderwüzer.
Zwaanshals. Wed. VER-

Modevak.

Dansles.

Waschen,

Amerik. Orgels, j HOEFJE
Het beste adres voor schoon- Er biedt zich aan
maken, repareeren
men

en stem-! 1 tegen 1 Nov. a s.: een net
Meisje, van buiten, oud 20j.,
1 I. G, goed kunnend" koken,

is bij Wm. OVERGAAI W, Oostzeedijk hoek
l'.osland 4. Rijplaatsen van
Registers en vernieuwen van
Piano- en Orgeiklavieren.
Nog een gebruikt 2-spels
Orgel, 11 registers, 2 kniezwcllen. Prgs f 100.

Glansstrijken.
Dames,

ook

niel

voor

ongenegen

Tweede-Meid, van goede getuigen voorzien. Brieven fr.,
No. 3157, Bur. van dit Biad.

Wie helpt

een nelle gehuwde moeder
die het Fijn- en aan een paar netto werkhuiGlansstrijken, heel net en ge- j zen, of School of Kantoor
makkelijk willen leeren. zoo- schoon te houden, daar zü
als Overhemden, Bv
voor haar vier kinderen de
Manchetten en Blouses, alles kost moet verdienen er. haar
in zes lessen voor 5 Gulden, man m het zieke
1 Gulden per les, oio zelf- geen onderste:;

_

standig te kunnen werken. Adres: llorje „\.
Iste I.ombardstraat No. 35,
ijk 65 lein 4,
Mej. DE VRIES, von ouds Vrouw NIESSINO.
bekend, 2 m. bellen.

Engelsch.

Machinestikster
gevraagd die goed

lerslimd
Duitsch. Nieuwe curop de hoogte is van v ii
van hoogstens 6 personen werk, en nel maken van boevoor seroene,
opgericht
worden
een aankomende,
Engelsch en voor Duitsch, ook niel en
winkoiwerk bekend.
maaud.
per
Curs
1.25
fvoor Engelsche en Duitsche Goudscheweg No. 71, i m.b.
aan te melden na half
llandelscorresponder.ti" van Zich
negen.
hoogstens 4 personen, f 2 per
maand. Spoedige aanmelding
einde SoptetQbij L. DEKKER, onderwüzer berGevraagd:
komen een
in de moderne lalen. Zomer- netlein dieasi le
hofslraat 80.

"lü). Lucienne,

Dienstbode,

boven ;le 15 jaar, u_n goede
getuigen .oortlèa. Adres:
S.hii>_:v'._ j_23. W.Z., 1.m.6.
Gevraagd voor Vrijdags den
geheelen dag: een fatsoenlük

van Amsterdam, beroemdste
Planeetlecster, geefl raad in
alle duistere zaken in hel
verleden en heden, is de
beroemdste in het werken 1
een ei. Is gevestigd 2e
Lombardstraat No. 23, 2 hoog,
naast den Gouden Arm. boven ! IP. G. Zich aan le Kielden,
g ; I Hoogstraat 7.
den Kruidenierswinkel.

Imel

Werkster,

OPP-

Openbare Verkooping.

KLOMPEN-MAGAZÜNr
BelQisch-Nederl.
Scbepenveüing

Goedkoope Trein
Se

en 3e klasse,

Petroleum-Motorboot,

OP

Woensdag 11 September 1901,

(systeem RENESSE) genaamd

I

Inlichtingen aan de Stations.
Zie de aanplakbiljetten.
Op één dag heen en terug :
! 3e Klasse fl 1.00, 2e kl.
I tl 1.50. Terugkeer op den volgenden dag: 3e klasse fl 1.35,
Se klasse fl 2.00. 17632 34
!

Openbare Verkooping.

Op de ïïoutverkooping
Donderdag 5 Sept. voorm.
IO uur, aan de Binnenrotte te
Eotterdam, zal mede worden
-verkocht :
17674 10

WE, SANOWIJH,

Van Oldenbarneveltstraat 43.

Een partijtje Timmerhout,
Timmermansgereedschappen
Dakpannen, Draadnagels enz.
i

Weener Meubelen.

,

W.jJMÏTS.

De Panden zijn nit de
17682 13
Land verkocht.

fraaie aiesiwe

—

Faillissement

zal geen voortgang hebben.

VAN

WIJITEAVEI. 96.

Nederlandsche Rijwielfabriek,

van de PAKDEN aan de St.
Josephstraat X05.122,121
en 120, te Eotterdam, door de
Notarissen VAN TRAA & WEVE
aangekondigd tegen "Woensdag
IS September 1901,

Openbare Verkooping

28 P.K.
Nader bij biljettenomschreven.
Door likwidatie van een der grootste MeubelmagaMeerdere schepen kunnen in
groot 4.5 ton, met staand en deze veiling bijgebracht worden. zijnen, zullen alle voorradige goederen tot ongeloopend Want en Inventaris,
Adres by de Taxateurs, Molen- kend lage prijzen worden OIPGrE-ES-XJIIVII)
zooals dit vaartuig is liggende in steeg 36.
17685 24 van Maandag 2 September tot en met Zaterdag 7 Sepden Blaak-, achter het Postkan
toor en aldaar te bezichtigen.
tember van 9—5 uur in 't Pand
17364 30
Betalingen aanvaardingdadelijk bij de toewijzing.
Bedoeld vaartuig gebouwd aan
de werf der Kon. Nederlandsche
Entree vrij.
Het Pand is TE HUUR.
Grofsmederij te Leiden, is dit jaar
geheel nagezien aan de werf
Sederi. Kaenoliet- en Koolzuur-Maatschappij, Rotterdam.
van den Heer O W. VAN STEAAgefabriceerd door de
TEN te 's Hage, en bevindt zich
in een besten staat van onder17441 37
houd.
te Deventer,
Gesteriliseerd by 140 C. Bacteriënvrij.
Fachinger-Water enz.
kenmerken eene solide constructie, lichten gang en
W. H. Lösken, Lange Warande.
Verkrijgbaar bjj:
lage prijzen. De KamwieJ. H. v. Asten, Nieuweßinnenweg. Maas & Schenk, Dijkstraat.
len der Acatènes van f 105 J. De Blank & Co., Wijnstraat.
Pons Sc Sieben, Schiekade.
f 180 en f 200 worden twee C. H. Braun, Agniesestraat
v. Rossem & De Roos, Leuvehaven.
jaar gegarandeerd. KETTIKGH. J. De Roos, Goudscheweg.
C. W. Dekkers, Oostzeedijk.
RIJWIELEK in prijzen van Van Gorcum & Zn., Nieuwehaven. FirmaJ.H.Veimeulen,Posth.steeg.
f 95, ’ll5, ’l3O, ’l5O en ’l7O J. Heisser Jr., Wijnbrugstraat.
A. C. Stronck.Apoth.MaaskadeWz.
worden met Tolle garantie Wede. R. Jesso, Kruiskade.
G. J. Spruyt, Gelderschekade.
geleverd. Bekroond met Goud Jac. M. P. v. Loon, N. Binnenweg. E. Vrugt_nan,Witte deWithstraat.
en Zilver. Werden geleverd aan
16939 32
het Nederlandsche en aan het
1.1819 30
Vrijdag 6 September Belgische Hof.
voormiddags
Vraagt
Prijscourant.
ten
1901, des
Instruraieiitm-i-j-er,
17647 16
Filiaal;
11 uur, zal door den Deur118,
Rotterdam,
Jonkerfransstraat
waarder J-. VAR _¥©ORT
en repareert alle soorten Kiuistledematen, Gorvervaardigt
te Rotterdam, ten versetten tegen scheefgroeien, Beenbeugels, Buikgordels, Breukbanden
zoeke van den WelEd. Gestr.
enz. Doelmatige en sterke afwerking. I_age Prijzen.
/
71
Erasmnsstr.
7l\
LIMBUBO,
Heer Mr. B.
Advocaat en Procureur te /„T>e Noorderpost", Eotterdam\
Speciale Inrichting met
Rotterdam, Curator in

BUWiatN

De Veiling

.

IËÜBELVERKOOP.

Kornelis Antonie,

DURGERS'
u

en terug.

.

SLEEPBOOT

ONDERNEMING 11,

van Rotterdam, Schiedam, Maassluis, VlaarDen
dingen, Delit,
Haag en Leiden naar
Haarlem en Amsterdam

|

even goed als de fijnste Roomboter. 00 ets. p. 1/2 kilo.
176458
A. W. VERMEULEN, Weste Wagenstraat 51.

"
De Notaris JOH. O MOOY, revoorsideerende te Eotterdam, is
nemens om op Dinsdag den
«evcstigd 1576.
10 September 1901, des
A. J. ERKENDIEP, Firma DE ZWIJGER.
middags ten 12 ure, in hetNotarishuis, aan de Gelderschekade op Dinsdag IO September Geregelde voorraad 120 a 150 duizend paar.
te Rotterdam, in ééne zitting 1901, namiddags ten2l/_ uur, by
Het beste adres voor Winkeliers.
te Teilen en tererkoopen : J. KROÜWBL, Zuidblaak 50, Rot- 13461 20
KANTOOR, MAGAZIJN en VERKOOPHUIS:
terdam, door P. J. v. d. VELDEN
DE
en C. P. v. DAAL, van de
19 PRLVS_EIÏSTRA_VT 19, Rotterdam.

Hollandsche
! IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

f

TAFELMAEGARINË,

/S\l

bovengenoemdFaillissement, ÜAIES-DESKUHOIGEN.
in het Benedenhuis aan de Prijscourant gratis op aanvrage.
Aert van Nesstraat 24
Gids" d. Mevr. A. 30 et.
/
te Rotterdam, publiek en \„De
VFr.p.p.teesl.couv.) 40cts/^
om contant geld worden
17543O 10
verkocht:

fI

V\^B I*h3
SB^^./

’

Duinzand-Aardappelen —
'
—,

Eene aanzienlijke partij
Dames-,

Laarzen,alsmedePa__toffels,

J.

len, Kantoorkrukken, Tafels,
Speeltafels, Voetbankjes,

Opleiding voor Handelsbedienden
Voorbereiding tot Examens
* »
Onderwijs door Gedipl. Buitenl.
Cursuslessen a f 0.35

LISSOHE,

I Wie Steeds j
1

goed licht wil hebben, koopo

|

Pilsener Bier,

16 ets. per flesch, 9cts. per

Uj

fl.

Heinekens Gerste,

■

/Mej.

15986 16

(MOEI»
Artikelen.
m

H.

¥.

.j

I|

.

BOTH,

DIJKEX
v.

Gediplm. deskundige vrouwen. Dagelijks te spreken van
2—9, v.mmv.mogend. Woensdag en Vr.
17653 G 9
Bellevoysstraat 97, n.b.
✓
den N. Binnenweg.

'

Horlogerie R. ZUURMOND,

SPIEGEL- en VENSTERGLAS.

,

ZBBIJUCIiYon
GESLOTEN
SlJlfilßl
"

_____£____!_)

etn-fl-V-n rechtstreeks

Groot Prachtwerk.
1812.

’
_i-_i'..-.i_i;__m.__;iÈ!

.

uit de
Fabriek van

Elten & Kenssen, Krefeld

Zwarte, gekleurde en witte Zijdenstoffen, Fluweel, Peluche en Velvet in alle soorten en in alle afmetingen te verkrijgen.
"————

wegens

Men vrage moast .r. bij opgaaf van het verlangde.

——"

@F,E.VanSanten

Groudscheweg 150.

Hoofdsteeg 1.

lieve vooral te
letten op nevenstaand wettig

Gedeponeerd

fabrieksmerk

JDfml
60DI, ZILVER,
keuze voorhanden.

H.VANÜSEBLOOPZ.,
OOSTPJLEIJT 11.

Dagmeisje,

de

Er biedt zichaan:

een net Meisje,

negen in de huishouding behulpzaam te zgn. Adres met
fr. Br, Van derWerfstraat9,
benedenhvis.
Een ratsoenlgke Jongedochter vraagt beleefd eenigenette

ook genegen Kantoren of r 16 ii 18 jaar oud, van goede
getuigen voorzien. Adres:
Scholen schoon te houden.
Aan hetzeltde adres vraagt l Schicdamschedgk 9, PRIENS. Vrijdag voorzien, niet ongenenette Burgervrouw beleefd Voor terstond ot later ge- gen uit Wasschen te gaan. 3.
paar natte of droge Wasschen -1 vraagd in een net gezin, een BRUIJN. Noordmolenstraat
No. 12, lm. hellen.
ook genegen deze aan kanl ■ aankomend
thuis te bezorgen. Flinke ruiTerstond gevraagd: een net
me droge Zolder enßergplaats
43,
boven
v. Meekerenstraat
voor dag en nacht, zonder
de Waterstokerg.
goede getuigen onnoodig zich niet beneden 18 jaar. voor het
Terslond gevraagd: een 1 aan le melden. Adres: Stad- huiswerk en tevens genegen
liuissteeg 10. Spreekuur tus- ts in het café behulpzaam te
aankomende
zgn. NEIJENHOFF, Molenschen B—lo uur
steeg No 36.
, Een net R. K, burger
P. G,en een Loopjongen 13-14
Gevraagd: een net
beiden van goede getuigen
voorzien. Adres Katshoek 31, 19 jaar
z. z. g. met Oct.
' of lateroud,geplaatst
Nieuwe Bazar.
in een van I'U tot 4 1/» uur, kunnende
Gevraagd: een ervaren flinke ' Brood- of Banketwinkel, als mazen en stoppen. Adres:
zoodanig werkzaam geweest Mevr. ROBERTSON, Dieren van g. g v z. Aan 't zelfde gaardelaan74
30jaar,
adres nette Kostgangers geP. G, liefst boven de
om zoo spoedig mogelijk in vraagd. Fr. br.. No. 3f54, bur.
dienst te treden, van goede vau dit blad.
Een bekwame Winkeljufgetuigen voorzien, loon van
In een klein gezin wordt frouw, gewoon zelfstandig te
betot
135
naar
gulden
115
werken, goed op de hoogtegevraagd: een nette
kwaamheid, Kermis en
niet Boter en Kaas, KruideNieuwjaar inbegrepen. Adres
niers en Comestiblesvak,
Bergweg 53 te Hillegersberg.
biedt zich aan, van de beste
bg Rotterdam, tusschen Via- kunnende goed koken en' net informatien
voorzien. Fr. Br,
werken. Zich te vervoegen
duct en Tol.
's avonds tusschen Ben 9 uur. N0.3234,8ur. v.d. Blad.
Spoorsingel 53, beneden.;
Terstond gevraagd: een
voor
dagen.
Gevraagd
dadelgk:
gevraagd, voor halve
Burgemeester Hoirmanplein
goed voor kinderen en netjes
No. 59.
kunnende werken. Adres: C.
van 's morgens 7 uur tot's na- v. d. PUI, Oostvestplein
Een fatsoenlijk
No.
uur,
middags 4
Vrgdags den 30, bovenhuis.
geheelen dag, voor licht huisEen fatsoenlyke vrouw
gevraagd, tusschen 14 a 16 werk, niet ouder als 17 jaar. vraagt beleefd een paar
Aert van Nesstraat 145a.
jaar. Leeuwelaan No. 27.
Dienstboden—Gevraagd: een fatsoenlgk Een net R K. Meisje, oud
17 jaar, zoekt tegen einde van
September: een betrekking als Aert v. Nesstraat No. 67, 3
maal bellen.
voor beele dagen. Tandarts
J. S. ORTH & ZOONEN,
Terstond gevraagd eene nette
Boschjt: No jt
hetzg onverschillig in welke
Zaak, ook niet ongenegen
eenig huiswerk te verrichten. niet beneden zestien jaar, P.
Als zoodanig zoekt plaat- Adres: STEVENS, Zwarte G. Adres Prins Hendrikkade
40 WZ, benedenhuis.^
singeen netteßurgerjuffrouw Paardenstraat 125.
liefstterstond. Br. Fr, N0.3201,
Gevraagd: een net
Bur. van dit Blad.

'

Meisje,

tegen September, als zoodani, iq
in betrekking geweest en va: n
goede getuigen voorzien. Bi r.
fr.,N0.3292, Bur. vandltßlac i

Taillewerksters 5 een Onderwijzer,

gevraagd, hoog loon. Adres s: in de Fransche taal, voor
Maison HOFMAN, 10 Schii e- twee lesuren per week, liefst
damschesingel.
_te Feijenoord. Br. rr. met
opgaaf van conditiön, No.
Terslond gevraagd: cc ;n 3139, Bur. van dit Blad.
fatsoenlyk
Een netle Vleeschhouwers-

Dienstmeisje,

Gevraagd:

: Werkhuizen,

Meisje.

Jongen

een bekwame Keukenmeid c j[ liefst boven 16 jaar, P.G. e ;n gevraagd. Adres: P.
Kokkin, zelfstandig kunnend [e van goede getuigen voorziei BROEK. Kruiskade 54.
werken, voorCare-Restauran ,t Te bevragen: Noordsingel
tegen primo October, hoo ,g benedenhuis b/d. Erasmusst Ü-H.H.

""

salaris. Brieven franco Nt
3308, Bureau van ditßlad.

v,

Confiseurs.

Terst. gevraagd

Depöthoudster .

Weduwe met Dochter, he 3"
O. Z. No. 45, twe<
kend met Winkelen en vai Maaskade
maal bellen.
goede referentien en cent ig."
vast inkomen hebbende, con
huls. Br. onder No. 3167,
tegen a. s. Maai a aan
dilicn 75 gulden borgstortin< '," Gevraagd,
bur. van dit blad.
net
dag:
een
waarvoor genot vry wo_ei "
Een gehuwd
en éenig percentage. Br. Fr
K 0.3317, Bur. van dit Blad. netjes kunnende werken e m
; ook genegen de 3 morgen )* 37 jaar, eigen zaak drijvend»
boodschappen te doen enee in (Café) doch over veel vrijen
gevraagd. Kortenaerstraat
Meisje naar school te brengei n- tqd kunnende beschikken, zag
Er biedt zich aan, tegea 1 Adres: Binnenweg 107, bene e" die gaarne aangevuld, hetzij
denhuis,geen winkel.
November:een flinke
als Incasseerder, Reiziger of
iets dergelijks. Br. fr., No. 3184
Bur. v. d. Blad.
goed
van buiten, P. G. en van
getuigen voorzien. Adres, br
Een net Jongmensch, 26 j
onder lett. K B No. 5, Kiosl
good bespraakt en totaal vr Barbiers. Direct gevraagd
Beurs.
- van sterken drank, zag zie "h een nette Bediende. Br. fr.,
Bekwameßokken- en Taille gaarne geplaatst als Magazyn j" No. 3319, bur. van dit blad.

Schrijfwerk l

■-

Een

Loopmeisje_ -

Dagmeisje,

Persoon,

_
_ HH. Patroons. H.H, Coiffeurs,

Dienstbode,

!■

'j

Winkelbediende, -Incas
Werksters :s'" ofseerdcr
of iets dergelijks. D
gevraagd. Adres: Dame beste getuigen ten diensti t HH. Coiffeurs.
CANES, Stationsweg 9. . Fr. br., No. 3031, Bur. va m Zoo spoedig mogeiyk ge_ vraagd een Jongen en een
Spreektyd 's avonds B—9 uuir, dit Blad.

_ flinke Jongen

'smorgens 10—11 uur.

Direct gezocht: eenkleini aankomend Halfwas. Br.fr„
'No. 3231. bur. van dit Blad.

Dienstbode.

o

_ H. Bakkers.

Terstond gevraagd: eem e en een dito Meisje, oud 10zindelgke, nette Dienstbode }, 12 jaar, om in het Artisten iTerstond gevraagd: een
liefst boven de 20 jaar, voo r vak opgeleid te worden, hetz: y Bakkcrslialfwas of vergevoraangenomen
nacht en dag, zonder goedi e als
Kindof Leer r- derd Leerling, Meidoornstraat
getuigen zich onnoodig aai n lingen. Adres: Helmersstraa it No. 3.
te melden. Adres: Van de:r No. 42
Werfstraat 24.
Een net ouderloos Meisji .
flinko Jongen, van 17—18
vr.._;,t beleefd een paar netti e verzocht voor een Jongen vai n een
jaar, voor caléwerkzaamhe14 jaar, óm in den handel l .e den en bediening. Aan het-

Gevraagd:

Plaatsing

Werkhuizen,

wordenopgeleid.onverschillii g zelfde adres Billardballen
ook niet ongenegen uit was i- welke branche. Adres Noord i- en (jueuën te koop. Adres:
gaan,
schen to
Dinsdag f, singel 52, Bovenhuis.
Café Frasen li, Kipstraat 76.
Woensdag en Vrijdag vri.
hebbende. Adres: Dirksmits
slraal2o, viermaal bellen.
een gepensionneerd Militai ir Er kan zoo spoedig mogetyk
van het Oost-ldisch Logei r, geplaatst worden een flinke
oud 36 jaar, voorzien van d. e jongen, met liet vak bekend,
gevraagd, voor murgenuren li n zilveren Medaille, voor Por r- eneen Leerling, om in bet vak
een winkel. W'estzeedgk 27r. tier. Loop-, Pakhuis-of ande ir te worden opgeleid, tegen
werk. Brieven franco, Nt 3. hoog loon. Adres: J. H. SIE3314, Bureau van dit Blad 1. BER, Crooswijkscheweg 78.
g_
Door een jonge Vrouw ge
Voor direct gevraagd: eea
vraagd: een nette, droge o
natte Wasch, van goede ge i- leerlingen gevraagd. J. H
tuigen voorzien. Adres: Mar - HAAGE en ZOON, Beelden
nixstraat'l6.
fabrikanten Ammanstraat i -6 knecht, bekend met kokery en
Er biedt zich aan:een R.K " en 8 Rotterdam.
winkel. Adres: Croaswgkscheweg 155, tusschen 8 en
10 uur.
Op een Agentuurkantoor is
goede
voorzien
n
getuigen
van
i, Een bekwaamTimmermai
liefst dag en nacht. Schou. - gevraagd. Zich te vervoegci n plaatsing voor
tenstraat No. 106. PETER. tusschen Ben 9 uur's avond
BROERS.
bü H. VAN ACHTEREN
Voor de Zaterdag gevraagd j| Vinkenstraat 38.
van 13 ii 14 jaar, voor loopwerk en monsters pakken.
een flinke
Eigenhandig geschreven fr.
, br., No. 3280, bur. van d. Blad.
Terstond gevraagd: een fat
voorzien van goede getuigen i. soeniyke Loopjongen, vai
Spreekuur na 8 uur. Te he i- goede getuigen voorzien, nie
vragen: Boekh. C. D. COE . beneden 15 jaar oud, voorl 1. jongen gevraagd. Zy diereeds
NEN, v. Oldenbarneveltstr.B3 i. salaris 2 gld. per week. Ziel hm het vak werkzaam zijn
" aan te melden by H. BEK '.« geweest genieten de voorKERS, Hoogstraat No. 181 Mevr. Adres: T. SIMONS,
bovenhuis.
West-Kruiskade 135.
Op een Atelier van Haar
Een vlugge, gewillige
werken, kunnen terstonc
eenige Meisjes geplaatst wor
den om opgeleid te worden i. eenfllnkeHalfwas-Bakker.nie ft
Br. fr. No. 3325,8ur. v. d. Blad I. beneden 18 jaar en tevens cci n vanl4alsjaar,mils van nette
net Meisje, behulpzaam zij i n ouders, P.G, kan geplaatst
ia een broodwinkcl en in buis i- worden voor te verrichten
houden, niet beneden 18jaar r. huiswerk, tegen vergoeding
Er biedt zich aan : een tlinl i Br. fr., No. 3265, Bureau vai n van kost,inwoningen verval,
Hotel VAN POPPEL, Oppert
Meisje, voorWerk- of Wasch. .ditßlad.
144. Ook eeneflinko Werkster
huizen, ook niet ongenegei
gevraagd. Aanbieding na 7
Kantoren schoon te houden
Fr. br., No. 3242, Bur. van di: een nette en eeriyke Jongei uur.
Blad.
een fatsoenlyke
loon 2 per week, zonder goedi e (.ovraagd
Een Weschvrouw vraagl t getuigen onnoodig zich aan ti
melden. Adres, Van der Schel
beleefd nog eenige nette
lingstraat39.
v. loop- en winkelwerk, loon
~ f 1,50
per week. Adres : Hang
Een VleeschhouwersNo. 38.
hetzg nat of droog tehuis te
bezorgen. Adres: C.KRALT ■
Bloklandstraat 136.
gevraagd. Adres: G.|B.ROB
Gevraagd: een netburger- - BERS, Aert van Nesstraat 90 ). Er wordt gevraagd: eeno
Wordt direct gevraagd, b( ii tweede Vernisslokcr. Salaris
bekwaamheid. Br. fr.
LEVISON & Co, Broodfa naar3357,
bur van dit Blad
16 a 17 jaar, bg een alleen- briek »de Kroon" :eeii flink No.
wonende Juflrouw. ZaagmoIn een Bierhandel wordt
lenstraat No. 19, eens bellen
, direct gevraagd:
die eenigszins met Banket
bakkerg op de hoogte zgn ge
voorkeur, goede
Een net Dagmeisje, boven dt B nieten de
getuigen wordt verlangd. Adr 15 ii 16 j- oud, bekend met
15 jaar. P. G. Adres-Noord- Roentgenstraat
102. Kunnei n botlelen. Adres: Scheepmasingel 225, bovenh,'s avonds s ook nog
een paar Broodslg . kershaven 38.
tusschen 7 en 8 uur.
ters gebruiken. Aan hetzelfde
aders een Winkeljuffrouw r Een gepensionneerd Korp.
gevraagd voor Kruideniers i. V/h 0.-I. leger, vraagt beleerd
om vast
2 Leerling Strijksters. Kruis- winkel.
kade 76,
Éen Naaister vraagt beleefd 1
Onverschillig vau welke aard.
Wordt gevraagd in eer Van goede getuigen voorzien.
enßanketbakkergeer ljßr.fr, No. 3356, bur. v.d. Blad.
onverschillig van welken Broodtweede
Rakkersknechtofflinl
Zaagmolenaard. Adres:
Halfwas, R.K,goede getuiger n Gevraagd ineen Expeditieslraat 67, benedenhuis.
vereischte. Br. fr. No. 3151 zaak : een flinke
~
Bureau van dit Blad.

_

Barbiers.

"Êrbiëdtzichaan :

"Werkvrouw Gevraagd.

;

Schilders-

Dienstmeisje,

Spekslagers-

_l

een Jongen

_

Timmerman.

-

Loopjongen.

Werkvrouw,

'.

3 Kruideniers-

Haarwerken.

_

d.

Gevraagd:

I

Gevraagd:

Jongen,

1 flink Meisje.

_'

ü

.
Jongen,

,

Vernisfabriek.

_^

Dienstmeisje,
GevraagcTT

Halfwas

_

Halfwas,

l- een nette Jongen,

.

Gevraagd: -

-

Werk.

H. Bakkers. „
Winkelwerk,
,.

StrijkstërT- -

Stoomverververg,

Jongen.

_
Cos-

Chem.

Winkeljuffrouw

Meisje,

. Spekslagers-

Meisje

Dienstbode,

Winkel, uffrouw

HH. Barbiers.

»H, Kleermakers. -

Machinist,

—Kleermaker.

Loopjongen.

Dagdienstbode,

Dienstbode,

Net Dienstmeisje
flinke Dienstbode Werkhuizen, "Bïëëkerij.
. een net Meisje,
Dagmeisje
Een flink Meisje '

Kellnerinnen.
Dienstbode,

1

.

Er biedt zich aan: een be i- Br.fr, No. 3142, bur. v. d. Blad.
Wasscherg W F. v. BEEK kwaani
wordt eene bekwame
tuuinstrgkster gevraagd, vasl
werk. Adres: Goudscheweg ' Knecht, van goede getuiger a Direct gevraagd: een aankoB
49 of West Zecdük 614. " voorzien, met Kost en Inwo mend
Halfwas of flinke JonTevenseen Leerlinggevraagd, ;ning. Brieven franco No. 3149 . gen. Boomgaardstraat
N0.45,
Bureau van dit Blad.
C G. THANS.
Gevraagd in een gezin zonder kinderen, op netten stand,
■
een flinke, eenvoudige
Wordt gevraagd 2 Half Stoker-Bankw, biedt zich
aai
Aar n
wassen on een Leerling.
kunnen H.H I vry van sterken drank. Br.fr.
adres
hetzelfde
voor
r
boven de 20 jaar. later
zitplaats beko ,: No. 3185, hur. van dit Blad.
dag en nacht, van goede ge- Kleermakers
op een flink
tuigen voorzien. Loon f 2 ;j men Goudscheweg Atelier
Gevraagd: een flin*)
129/3.
per week. Des Zondags na Adres
10 uur vrg. br. fr.. No. 3271,
"
bur. van dit blad.
Brfr, No. 3204, bur. v.d.Blad.
Een Halfwas-Kleermakei
Een nette Burgêrdochter r gevraagd voor grootwerk
zag zich gaarne voorzien van 'Adres Van Rgnstraat No. 60
eenige nette
jongen gevraagd, met het vak
bekend, HENDRIKS & VERzich aan een Dinl k MEER. 87 Goudscheweg.
ook niet ongenegen een dag , Er biedt
voor boven r ~
*"
uit wasschen te gaan. Br. fr. '' sterk persoon,
genoemde werkzaamheden
No. 3244, bur. v. el. blad. -jaren
wasschergen
in
werk
s zaam, kunnende met paan "gevraagd, om terstond in
van
goede e dienst te treden. Adres in
wagen
ryden,
en
gevraagd, van 's morgens 7 1 getuigen voorzien. Adres A l. persoon Grand Care du Pastot 's middags 4 uur. Zonder r EVERSEN. Zaagmolenstraa sage, Korte Hoogstraat.
goede get. onnoodig zich aan i NeisB, Rotterdam.
te melden. Adres Oostzeedük
314, winkelhuis.
~T_Fbiedt zich aan: een
gevraagd. Adres A.J.SMITS I- een aankomend Vleeschhou> HOEK, Ruhensstraat No. 125 i. wersknecht of Leerling.
-Vleeschhouwery H. BOEKHORST, Hofdijk No. 4.
als werkster voor 2 of 3 dagen per week, ook niet ongebekend met deFr
negen kantooren schoon te 18 j. oud, de avonduren
D.taal,
vri
houden. Adres: Groenelaati en
zag zich gaarm
hebbende,
Hofje 13 klein 2, G. OOMS ::
Schrijfmet
of
belast
Adm. Reiziger, bekwaam voor zgn
Een fatsoenlyke Jonge- " werkz, aan huis of elders j werk, kan tegen hoogsalarü
dochter vraagt beleefd eenige 8 Br. Fr, met opgaat van sa ,' en provisie geplaatst worden.
uit den burgerstand, middelnatte
baren leeftgd, biedt zichaan
la ris, No. 3170, Bureau vai n Br.fr, onder motto "Reiziger-,
aan BIËSHAAÏTs Advcrtenals
Kantoorbewaarsterof iets Loon naar bekwaamheid.
dii Hlad.
tielnir. Leciiwenslraat 15.
Gevraagd met 1 October in dergelgks, met alle werk- Zonder goede getuigen onnoobiedt
zich
aan: cci n
een gezin met twee kinderen zaamheden bekend; ook niet dig zich aan te melden, v. d. Br. Fr, No. 3269, Bur. van dii t Er
bekwaam
(gesloten huis), een nette zin- ongenegen als Depöthoudster Takstraat No. 24, 1e etage.
Bladdelijke Dienstbode (P. G.), op te treden, desverkiezende
I
voorzien van goede getuigen. een kleine borg kunnende
en Huiseigenaren. Een oppasZich aan te melden 's avonds storten. Br. Fr, No. 3283, Bur.
bekend met bankwerk ei
Werkman (Huisschilder)
met
volk
Dagmeisjes,
Keukenmeiden,
om kunnendi vanhniddelbarenleefiijd. zeltvan 8 tot 10 uur Noordsingei v.d.Blad.
vraagt beleefd Wasschen i, goed
enz,
zoekt
oni
als
Tweede-Meisjes,
rgaan,
voorman o standig kunnende werken,
opgemaakt thuis 25 cent pei
55, benedenhuis.
Wordt gevraagd: een flinke gg eene nette betrekking, persoon, benevens fijn goed , anderzins op te treden. Goedi e vraagt beleefd Werk, hetzij
wond u dan aan het bekende alles zeer billijk. Adres Na- -getuigen staan len dicnsle per uur or opgaaf met of
Gevraagd: twee
adres, Mauritsstraat 112, (loo- elurststraatNo. 3, 1 m.beilen i. Br. Fr, No. 3143, Bur. van di *;II zonder materialen, billijken
11150, verval,
"Blad.
P. G, niet beneden 18 jaar. nen 11100 tot Voor
prijs en degelük werk. Adres:
Mutsengeld).
Amster(_rouswgks.hey.eg 165.
.JMoleawatei'weg 5.
Crispünlaan 5.
dam êene Werkmeid, (vrge
Terstond gevraagd: een flinke Terstond gevraagd: een nette reiskosten). Tevens Keuken-. een net, zindelijk Meisje, boWerkmeiden, Dag-Werkmei- ven de 16 jaar.goed kunnende e'een Vleeschouwers-Halfwa
den, Kamermeisjes en Twee- werken en met de wasch om -jvan builen om terstond i
als Werkmeid, niet beneden van goede getuigen voorzien, de-Keukenmeiden. Zich dage- gaan, P. G. en van goede ge -'dicnsl to treden en van goed
wor.en net en
18 jaar, zonder goede getui- voor dag en nacht of voor den lyks te vervoegen: Maurits- tuigen voorzien, niet als Meid -getuigen voorzien. Adres: I 8. Circulaires
afgeleverdter Druk
gen onnoodig zich aan te dag, kunnende koken en net- straat 112, nabij Binnenweg. Alleen. Zich le vervoegen tus ,-IKOI-KE-l, Vijlenkapperstraa \i goedkoop
adres cc :n kerij van het -Rotterdamsch
melden. Adres: Kruiskade jes werken. Adr. VAN VEEN, Dames! Dienstboden voor- schen S en 10 uur, Pljnacker ■-[15. ian het -/elfde
Nieuwsblad." Zuidblaatl».
Ikoiiüneiihok te koop.
plein 32, benedenhuis.
's Graveodgkwal 287.
handen.
34, benedenhuis.

_ Meubelmakers-

-Een Kegeljcngen

'

Wasschen.

;ËêïT3tripjonger ï

Winkeldochter,

Dienstboden!!

14+

d.

Er biedt zich met October
■ aan een 2de Bediende. Fr.
br.,
No. 3152, bur. v. d.blad.
een net Meisje,leeftyd 14jaa Tj
licht
huiswerk
dEen
voor
en
booc
persoon vraagt
voor Brooddepot gezocht 'i schappen, van 's morgens 7', beleefdgehuwd
in zijn vrije avond/_
paar eenige Menschen c tot 's middags 2
]'
uur. Adre is: uren

Gevraagd

een Jongedochter
Dag-Dienstbode,
-1 Ëen Jongmensch -1
Winkeljuffrouw
,
5 Advertentie.
Een Weduwe,
Dagmeisje.
Dienstbode.
Wasschen.

K. F. AieL___G._-_EI.__ES,
;U5O

en

i

Vrouw VAN DER
Informatien te bekomen bg
Schoolstraat 15.
Mej. BARKMEUER, BleisNette Burgêrdochter, mei i wgkslraat 4, bovenh.
l
beleerd
vraagt
goede getuigen,
Gevraagd: .een fatsoenlgk
eenige Werk- or

Buffetjuffrouw,

Er wordt gevraagd:

Bekwame
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LYDIA.

—

Lady Farringdon was negentien jaar en
een van de kleinste, goedhartigste schepseltjes, die er bestonden, met een paar
groote, donkere oogen en lichtblond haar.
Daar deze tegenstelling van kleuren iets
heel bijzonders was, maakte die haar erg
„in de mode."
Ook had zij de eigenaardige gewoonte
zich, behalve bij sommige gelegenheden, altijd in zwart fluweel te kleeden, en daar
dit haar allerliefst stond,trok zij aller oogen
wier
tot zich, vooral die van aanbidders, nalaaantal legio was. Hoe kon men ook
ten haar met hare jeugd, schoonheid en
veertig duizend pond te bewonderen! Zij
Toch had zij ook hare gebreken.
raakte nogal gauw uit haar humeur, maar
was er heel gemakkelijk weer in te brengen
dit was een goed ding; en haar
dit was nog een goed
haar
aanbad
meid

—

—
—

.

—

.. _

.

oprechtheid.
„ Meen jet. En mijn haar. Dat i5...,
zeide lady Lydia aarzelend.
Het mooiste, dat er bestaat, zeide de
beminnelijke Clochette; waarna lady Lydia
naar beneden ging.
In de gang ontmoette zij den huisknecht,
die haar met halfopen mond tegemoet

—

—

Judith voor Holofernes
een vrouw, dat de weg tot haar daad door de zonde
vastbesloten het hoogste offer te brengen, zou kunnen gaan.
„Dank, dank, o, Heer! Gij maakt mün
alleen om in de gelegenheid te komen, den
in openlijken strijd onverwinlijken vijand, oogen helderziend. Voor U wordt het onreine rein. Als Gij tusschen mij en mijn
die haar volk dreigt te vernietigen, te vergetracht
daad een zonde stelt: wie ben ik, dat ik
vergeefs
heeft
moorden. Judith
een man van haar volk tot de daad over U daarover zou klagen, dat ik mij ontte halen. Zij bood hem, die haar beminde, trekken zou?,,
En nu staat zij voor hem, den gevreesde
voor het hoofd van Holofernes het hoogde
de
en
ieder woord, dat zij met hem wisselt,
maar
vrees
voor
zichzelf;
ste loon:
onoverwinnelijkheid yan den geweldige, leert haar den vijand om zijn mannenmoed
en zijn genie te schatten, en met de kracht
was grooter dan de liefde.
Zoo is zij dan besloten, zelf te doen, der vertwijfeling weert zij er zich tegen,
wat zij wil. In dringende gebeden heeft zij den man, den eenigen man, die haar achGod om een teeken gesmeekt, dat zij door ting inboezemt, lieéf te hebben, omdat zij
Hem geroepen is, het werk te volbrengen
en de bevolking van Bethulia van honger
en dood te bevrijden. Maar hoe een gelegenheid te krijgen, hoe den weg naar het
te vinden!
hart van den ongenaakbare
Toen was in haar de gedachte ontstaan,

—

Ik zie haar genoeg, zeide Fenton, niet
heel beleefd; hij scheen blijkbaar niet veel
om Cissy te geven. Ik zal niet licht van
buiten komen om haar te zien, zeide' hij
met

nadruk.

Lord Metiton vond het nu hoog tijd om
tusschenbeiden te komen.
Ik ben zoo blij, je na de vermoeienis
kwam.
van gisteravond toch zoo wel te zien, zeide
Ik weet het al, zeide zij ; maar toen hij zacht. Ik behoef je niet te vragen hoe
zij de salondteun opendeed, zag zij toch, je je voelt, je ziet er best uit.
dat zij het niet wist, want zij vond niet,
Je gaat veel te veel uit, zeide lord
zooals zij verwacht had, één heer, maar Fenton beslist, terwijl hij door lord Merdte,
twee. Zij kreeg een kleur en James,
ton heen naar den muur tegenover hem
waarheid
dadelijk
de
bjo.
zag,
hij
toen
den
keek.
vermoedde, ging gewroken de kamer uit.
Als ik maar iets anders te doen had,
De onverwachte bezoeker was een lang, zou ik het wel laten, antwoordde Lydia,
tamelijk ernstig man van negen-en-twindie een geeuw poogde te verbergen.
tig of dertig jaar en zag er gedistingeerd
— Er zijn toch wel andere bezigheden te
en knap uit. Lady Lydia Famngdon gaf de vinden dan onophoudelijk naar bals te gaan,
tand en lachte hem vriendelijk toe.
zeide Fenton beslist.
Goeden morgen, zeide zij. eenige teNatuurlijk, zeide mylady, terwijl zij
In haar oog lag misschien wel
onder
hare lange wimpers uitdagend
van
kon
leurstelling, maar aan haar glimlach, neel
schalksch
en
naar hem keek. — Bijvoormen dat niet merken, en elat was toch
studeeren
of critieken schrijven en
beeld
het
mooi van haar. Maar, lord Fenton zag
zoo al meer; maar studeeren kan ik niet
en schrijven evenmin, die pleziertjes zijn
tegen haren
maak je 't. zeide. zijgmgen
dus niet voor mij weggelegd.
anderen vriend ; waarna zij heerlijk zitten
Lord Fenton keek een beetje boos, maar
weer Merton
«n elkaar vertelden, dat het
lachte.
Wat ga je vanmiddag
vroeg
hij.
doen?
zeiIk dacht dat-u uit de stad waart,
— Paardrijden, antwoordde Lydia, met
Fenton,
lord
-3e zij na een poosje tegen
de
Cresswells en nog een paar anderen. Je
optoen Merton, die graag praatte, even
kent Florence immers wel? Vindt je haar
niet aardig ? Zij is zoowat het eenige meishield om adem te halen.
„,„~M ft
je, dat mij niet verveelt.
Dat ben ik ook geweest, antwoordde
geen
Ik mag haar heel graag, zeide Merton
Fenton. Ik ben pas teruggekomen, nog
dadenjK
met geestdrift. Hij had een, hekel aan het
nur geleden en zooals u ziet,
meisje, maar had zich nu eenmaal tot regel
hierheen gestapt.
genoegen.
zij
met
gesteld, met iedereen in te stemmen.
hoorde
Dit
I
Lydia wist, dat juffrouw Cresswell lord
Hoe gaat het met lady Langlands
waar
Nogal goed, dank u. Er is mets, dan Fenton's bête-noire was en dat, zoo hij iemands gezelschap voor haar afkeurde, het
tante Katherine zoo moe van uwordt
van
haar
dat
met,
ik
dus
denk
dat van juffrouw Cresswell was; daarom
bal,
een
u niet zeide
zij onschuldig :
daag zult zien. Maar waarom bent w
de
bal
Hoe
vindt u haar, lord Fenton?
bijtijds teruggekomen voor het heerlijk,
de
Ik
ken
haar zoo weinig,antwoordde hij.
Yorkes, gisteravond? 't Was
ha**
van het seizoen, zou ikstraal
voor zoover u haar kent? hield
Maar.
gezicht
lady Lydia aan, terwijl zij de oorerrvan den
zesden Cissy was er, haar
eens moeten poedel, die op haar schoot lag, neerstreek.
haar
g°v^n
U
hadt
genot.
de
zien.
aangenaam, omdat hij, behalve een uitstegezond
kende trouw, een goede mate van
Groot
De
verstand bezat, waardoor kunsten engelewegenheid vond, om hem in
tenschappen, inzonderheid in de Latijnsche
DE
taal en de beginselen der rechtsgeleerdheid
,
te onderwijzen.
eindelijk
Na vrij wat tegenspraak wordt
de huisvrouw van De Groot, de schrandere,
de teederlievende en onversaagde Maria van
Het is een weinig bekend
Reigersbergen, met haar kinderen, tot troost
Houwening op het en hulp, toegelaten in zijn gevangenis. M
meester in de getrouwe Elsje, die voorspoedige tijden
B gekomen om haren
zieontvluchten;
en gelukkige dagen met haar meesteresse
te laten
de
medehad mogen doorbrengen, wilde ook nu den
daarover
hier wat een oud verhaal
rampspoed met haar deelen, zich gedragenonde als een trouw vriend, die gekend wordt
de verdienstelijke Detootm
at
met
in
den nood. Reigersbergen achtte haar, uit
steeds
derscheidene betrekkingen,
hoofde, ook even hoog als De Groot
dien
d
het
len ijver getracht had
te
en beiden beschouwden deze
Willem,
zijn
*b«d
id
en bil
dienste te staan, en recht,
edele menschen veeleer als hun vrienden
ondei
doen zegevieren, moest hij emdelijk
loon
en lotgenooten, dan als bedienden en afhanvinden, dat ondank niet zelden het
kelijken.
,
van groote regenten is.
huiselijken kring slee.
7S, e
ac
engen,
In
dezen
gezag,
misbruikt
Schuldig verklaard aan
nu De Groot zijn dagen, den tijd verdelenmj
moest hij zich op dezelfde plaats, waar net de tusschen zijn vrienden en zijn studiën,
te voren, als Fiskaal, zoo memgwert
waartoe hij, door de tusschenkomst van
recht mocht handhaven, tot een eeuwigdugeleerden Vossius en den scherpzinmden
rt-eo
rende gevangenis zien veroordeelen.vriend
gen Erpenius, rijkelijk werd in staat geslot Loevestein werd hem, en zijn
Gosteld. De laatste had een zuster, die tezekeHogerbeets, tot verblijfplaats aangewezen, rinchem
gehuwd was met
woonde
en
reien op den 5 Juni 1619 ondernam hij.de
Daatselaar, een voornaam koopman, bij
ze derwaarts met zijn getrouwen vriend en ren
wien, al wat De Groot of zijn huisvrouw
den eenidienaar Willem van den Velde,
naar Holland zond, of wat van daar te
ge, wien het vergund werd zijn ongelukKibehoeve kwam, gemeenlijk werd behunnen
,
gen meester te vergezellen.
een kist of koffer met
inzonderheid
zorgd,
gedenkDeze brave jongeling, een altijd
dikwijls heen en weder ging
boeken,
welke
getrouwen
waardig voorbeeld van een
der
en telkens door Daatselaar ook weder te
dienstknecht, verzaakte de genoegens
plaats werd verzonden. Deze
te
bestemder
hulp
vrijheid om zijn dierbaren meester
werd in het eerst, bij" de afzending,
bieden in een staat, waarin hij veel hulp koffer dea
commandeur van het slot altijd
door
hem
behoefde, en een welwillend dienaar
onderzocht; doch daar het
nauwkeurig
ontbrak. Bovenal was zulks den gevangene wel
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Zij is niet slechter dan ik of iemand,
dien ik ken, zeide Lydia. Wij zijn, geloof ik,
allemaal eenigszins verslaafd aan de „kermis der ijdelheid" en aangezien je mij toch
zoo dikwijls gezegd hebt, dat ik het beuzelachtigste schepsel ben, dat je kent, is het
niet meer dan natuurlijk, dat ik een meisje,
dat niets doet dan genot najagen, tot
vriendin kies.
— Ik herinner mij niet, dat ik je ooit beuzelachtig genoemd heb, zeide hij warm;
dat kan ik onmogelijk gedaan hebben, omdat ik het niet vind. Ik zeg alleen maar, dat
het verkeerd is, dat je van Florence Cresswell je vriendin maakt
Je bent bevooroordeeld, zeide Lydia.
[Wat heb je dan tegen haar?
O, heel veel, maar één ding is al genoeg ; ik meen haar vertrouwehjken omgang met een man als Croydon van de karabiniers.
Lydia werd vuurrood.
Waarom zou zij
niet vertrouwelijk met hem omgaan? vroeg
zij. Ik ken hem ook, ik ga vanmiddag juist
met hem in het Park.rijden.
Na dit bericht zwegen beiden. Lady Lydia
keek uit het venster en lord Charles Fenton keek naar lady Lydia.
Lydia, zeide hij boos, je zult niet met
dien man rijden, hetgeen misschien het domste was, wat hij op dat oogenblik had kunnen zeggen, want lady Lydia besloot dadelijk, dat zij met dien man zou en wou rijden.
Zal ik niet? zeide zij; dat zal de tijd
leeren, en als je over een uur of zoo in het
Park komt, zal jehet zelf kunnen zien.
Ik zal er met je vader over spreken!
riep Fenton woedend.
Ga je gang, antwoordde Lydia; ik zou
het doen, als-ik jou was. Hij is vanmorgen
op reis gegaan naar Edinburg naar tante
Mary ; maar als je je haast, kan je hem,
denk ik nog wel inhalen en dan kan je mij
zijn bevelen telegrafeeren; die zal ik dan
morgen om dezen tijd bepaald hebben.
En juist nu hij er niet is, maak je afspraak met dien man, zeide Fenton haastig,
omdat je heel goed weet, dat hij niet zou
willen hebben, dat je met hem uitgingt. Ik
sta er verbaasd over, Lydia, ik zou het nooit
van je gedacht hebben; 't is eenvoudig bedriegen.
Hoe durf je zoo tegen mij spreken ?
riep Lydia verontwaardigd; je bent vreeselijk onbeleefd ; ik bedrieg niet. Je weet
ook wel, dat ik, als papa thuis was, evengoed zou gaan rijden en dat hij zich niet in
het minst met mijn handelingen bemoeit.
't Idee, dat je mij hier, in ons eigen huis,
een standje komt maken! Zoo iets heb ik
nog nooit van mijn leven gehoord.
Hare anders zoo zachte bruine oogen fonkelden, terwijl zij sprak, en Fenton voelde
zich afgesna.uwd. Zelfs als zij op de teenen
stond, kon dit kleine schepseltje nog onder
zijn arm door, maar met al dat regeerde zij
hem zoo despotisch als een Oostersche vorstin hare slaven.
Wees niet boos op mij, begon Fenton,
nederig smeekend. Maar, o! Lydia, als je
ook maar iets van mij houdt, ga dan, om
mij plezier te doen, vanmiddag niet rijden.
Noch voor jou, noch voor iemand anders zal ik het laten, besliste Lydia, het
minst van allen voor jou. Waarom zou ik
dat ook doen, terwijl ik niet eens van je
houd, ja zelfs een hekel aan je heb, daar!
Zij had hem boos den rug toegedraaid en
kon zijn gezicht dus niet zien, anders had
zij misschien wel toegegeven en een vriendelijk woord gesproken; maar nu zeide zij
niets. Toen Fenton weer sprak, was het op
geheel anderen toon.
Goeden dag, zeide hij en stak haar zijne hand toe, maar lady Lydia verkoos die
niet te zien.
Je moet afscheid van mij nemen, Lydia, zeide hij bedroefd. Op het laatst van
de week ga ik naar het buitenland en dan
zal ik je in een heelen tijd niet terugzien.
— Gelukkig, zeide Lydia, ik hoop van
harte, dat het heel, heel lang zal duren,
voordat ik het ongeluk zal hebben je terug
te "zien.
Hier viel niets meer op te antwoorden;
dus stapte Fenton de kamer uit.

—
—

—

ding.
Deze meid was een ware schat en uitstekend voor hare betrekking geschikt, want
zij was op haar manier bijna even mooi
als hare meesteres en even klein; zij had
een paar groote zwarte oogen, die als kralen schitterden en lang, keurig gekapt
zwart haar. Zij kleedde zich zoo nuffig,
als haar stand maar toeliet en heette Clochette. "
Clochette, zeide hare meesteres, leg
om halftwee mijn mooiste japon klaar, ik
verwacht menschen op het lunch.
Als zij gezegd had „iemand", dan was
zij dichter bij de waarheid geweest.
Best, mylady, zeide Clochette; en om
halftwee precies lag de mooiste japon uit
mylady's hangkast op het bed uitgespreid.
Het was natuurlijk weer een zwart-fluweeen
len, met een schijntje kant om hals
mouwen. Toen zij gekleed was, zag mylady
er wel wat ouderwetsch, maar allerliefst
«it. Zij had zichzelve oplettend in den spiegel bekeken, dus wist zij het ook wel, maar
toch wilde zij het nog van Clochette ook
hooren.
O, mylady, u ziet er prachtig uit,nep
dit, levendige deerntje met een air van

££
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hem moet dooden.
De plaat doet zien hoe Judith, die zich
uit de belegerde' stad naar het kamp van
den vijand begeven heeft, Holofernes tegemoet treedt.

—

Ik vind haar heel mooi, zeide Fenton,
om tijd te winnen.
— Dat is geen antwoord, zeide zij plagend, vast besloten om de overwinning te
behalen. Dat kan iedereen wel zien; maar
ik wil weten, hoe uzelf over haar denkt.
— O, zeide Fenton. Hij was nu heel boos
en sprak met meer vuur, dan hij anders misNu, als u er
schien gedaan zou hebben.
dan zoo op gesteld is mijn meening over
juffrouw Cresswell te hooren, dan wil ik u
wel zeggen, dat ik haar het coquetste,
ijdelste, ruwste, onaardigste meisje vind,
dat ik ooit in mijn leven gezien heb.
Hè, hoe onbarmhartig, riep lady Lydia.
— Ach! riep Merton, die voelde, dat er
storm dreigde, vindt je dat. Nu ik moet
zeggen, dat als er iets is, waar ik van houd,
,
dan is het...
Lunch! kondigde op dit oogenblik de
deftige hofmeester aan, hetgeen misschien
gehet meest ware woord was, dat hij ooit
sproken had, want als er iets was, waarop
lord Merton bijzonder gesteld was, dan was
het zijn lunch.
Zij gingen dus naar de eetkamer, waar zij
alles keurig in orde vonden. Lord -Merton
deed het maal eer aan; lord Fenton niet.
Toen men van tafel opstond, zeide lord
Ik vind
Merton vriendelijk tot Fenton :
je over een uur of zoo zeker in de club ? Ln
tot zijn gastvrouw: — Goeden middag, lady Lydia, ik hoop u vanavond in de opera
te zien.
zij glim— Ik hoop het ook, antwoordde
dan.
lachend. Tot
Lydia, begon lord Fenton, zoodra zij
alleen waren. Hij was een oud vriend en
noemde haar, als er niemand bij was, meestIk wilde dat je
al bij haren voornaam.
niet zooveel met die Cresswells omgingt;
zij zijn niet netjes, al zijn zij ook van goede familie. Florence Cresswell moest geen
intieme vriendin van je zijn.
Waarom niet? vroeg Lydia uitdagend.
Omdat zij, zooals ik al gezegd heb, coquet en onvrouwelijk is. Ik vind het afschuwelijk, als een vrouw niets doet dan genot
najagen.

—
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spoedig bleek, dat zich daarin nimmer iets
anders dan boeken bevond, werd naderhand
de overtocht menigmaal zonder eenige verhindering toegestaan. Als nu De Groot reeds
bijna drie jaren gehoopt had, en, gelijk
Brandt zich uitdrukt, het in alle vaten goot,
en velerlei aanslagen bedacht, doch zijn
hoofd brekende en zijn hersenen vergeefs
inspannende, geen open vinden kon, om
door zoovele deuren, sloten, wachten, wallen en grachten heen tekomen, bedacht de
vrouwelijke schranderheid een hst, waartegen geen macht en geen geweld bestand

.

,
waren.
De bekende koffer, waarmede zoo menigmaal een schat van geleerdheid uit den kerker was gedragen, werd bestemd om een
veiligheid te brenveel grooteren schatdeingelegenheid
daartoe
gen, zoodra zich
slechts zoude opdoen. De geschiedschrijvers kennen de eer der uitvinding van dit
groote plan gewoonlijk aan Reigersbergen
toe ; doch zeker geleerde bezit teen los blad

uit de levensbeschrijving van Hugo de
Groot, met de hand geschreven, van dezen
inhoud: Dat er eens aan de tafel, op Loevestein, gesproken werd over het ontkomen
van iemand uit de gevangenis, door middel
van een kist; dat Elsje hierop zeide : Zoo
ook wel weg komen, en De
konde mijnheergelachen
had; terwijl dit de
Groot daarop
eigenlijke aanleiding geweest was dat De
Groot en zijn vrouw eerst over deze zaak
nagedacht en later dezelve beproefd hadden. De bedoelde geleerde is van oordeel,
dat dit blad alzoo niet ter perse is gegeven
om mets te onttrekken aan de eer, welke

Maria van Reigersbergen te allen tijcle, als
uitvindster, is toegekend. Doch wat hiervan
wezen moge, het volgend gedrag van Elsje
is ituzondert-eid groot en verheven.
Nadat De Groot, door heii_aa_de proefne-

—

—
—
—
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Eenige spreuken van Confucius.

Confucius, die aan China een nieuwen
godsdienst heeft gegeven, waarin millioe-

mingen, was overtuigd geworden dat hij,
zonder levensgevaar, een geruimen tijd in
den gesloten koffer kon doorbrengen, gebeurde het, dat de commandeur zich, althans voor een dag, van het slot moest verwijderen. Zulk een schoone gelegenheid was
voorzeker niet te verzuimen. Maria van
Reigersbergen vervoegde zich, na zijn vertrek, al spoedig bij deszelfs huisvrouw, die
zij te voren door eenige kleine geschenken
bad zoeken te winnen, en verkreeg vaa haar
lichtelijk verlof om een koffer met boeken
weg te zenden. Thans gaf men aan Elsje
opening van zaken en vroeg haar, of zij
moeds genoeg had om den koffer te bestellen. Vol ijver, en met een kloekmoedige beradenheid, antwoordde zij: Ja, doch vroeg
tevens: zou men mij ook eenig kwaad kunnen doen, als ik 't gedaan heb? De Groot
wilde de getrouwe dienstmaagd in geenen
deele misleiden, en schoon wellicht van
haar besluit de geheele volvoering van het
groote plan zou afhangen, gaf hij haar dadelijk, op de gedane vraag, ten antwoord:
„Niet naar rechten, maar ik ben ook onschuldig, en gij ziet echter, hoe men met mij
handelt." Na de overtuiging, dat zij derhalve wel een gevaarlijke, maar geenszins een
strafbare daad zou helpen verrichten, hernam de trouwe Elsje zonder aarzelen: Ik
zal 't evenwel wagen, daar kome af wat het
wil. Spoedig werd nu alles in gereedheid
gebracht. De Groot viel op de knieën en
bad, gedurende een geruimen tijd, met
grooten ernst en ijver, dat de Almachtige
zijn toeleg wilde zegenen. Hierop schikte
hij zich in den koffer en nam een teerhartig afscheid van zijn Maria die, de kist gesloten en den sleutel aan Elsje gegeven
hebbende, zich wederom te bed begaf, nai dat zij haarß mans bovenkleederen op een
[ Btoel gehangen en zijn muilen voor het bed
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hetzelfde spoor blijft als zijn vader, mag
"1 _.een oprecht zoon genoemd worden.
Wanneer zijn ouders zich vergissen,
moet de zoon nederig en met een opgeruimd gelaat in vriendelijke bewoordingen hen daarop wijzen.
Wanneer zij geen acht slaan op zijn
woorden moet hij nog meer streven naai:
fa-ouwe plichtsbetrachting en nog meer onderdanig aan zij n ouders worden, totdat
zij zich hierover verheugen en dan
moet
hrj hen opnieuw op hun dwaling wijzen.
Jin wanneer de ouders dan
vertoornd!
m Un
n kastiJden, totdat bet
bloed vam hem zo?
vloeit, zelfs dan moet hij,
net met wagen eenigen
wrok te koesteren,
maar daarentegen hen behandelen
nog grooteren eerbied en nog meer met
onderdanigheid.
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Weerkundige opmerkingen.
't Zonnetje rood,

—
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Binnen 2 dagen Oostenwind
Of regen in de sloot.

Al is de donder nog zoo kloek
Hij brengt den wind weer in zijn hoek.

Een kring om de maan,

Die kan vergaan,
Een kring om de zon,
Schreit menig vrouw en kind om.
Sneeuw op het land
De wind aan allen kant.

De donder in het dorre hout
Dat geeft een voorjaar schraal en koud.
Meeuwen op het land,
Storm achter de hand.
Een liggende maan
Doet zeelui staan.
Open winters

Menschenverslinders.
Een natte Maart en droge April,
Dan hebben de boeren hun wil.

Als slakken en padden kruipen
Zal het zeker spoedig gaan druipen.
Wanneer de rook naar de aarde slaat
Is 't zeker dat het reeg'nen gaat.

Een Maandagsche maan
Kan niet bestaan,
Of zij moet door regen of wind vergaan.

—

Zij bedacht zich.

Ik wil! riep zij uit. Ik wil geen dag
meer met je leven!
—Je wilt me dus verlaten, nietwaarï
vroeg hij ijzig kalm.
— Ja, dat wil ik.
Wanneer ?
Nu, op het oogenblik.
Ik zou 't niet doen, als ik jou was.
Maar ik doe ?t toch. Je moogt 't me
niet beletten. Mijn heele leven met jou
was één lange lijdensgeschiedenis.
Oh, ik zal 't je niet beletten, ik zal'
je niet tegenhouden, antwoordde hij kalm.
Ik zal alleen aan de politie moeten opgeven, dat mijn vrouw spoorloos is verdwenen. Zij zullen een signalement van je vra-

——
——
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gezet had, opdat het schijnen mocht alsof
hij nog lag en sliep. Dadelijk werden nu
eenige soldaten geroepen die, door de list
van Reigersbergen misleid, geen achterdocht
kregen, maar handen aan het werk sloegen
om de kist scheep te brengen. Met groote
moeite nochtans kregen zij dezelve, half
dragende, half sleepende, van de trappen af
en door dertien deuren heen, die alle met
grendels en sloten wel verzekerd waren.
En tot vier malen toe werd door den een en
ander gezegd: Grotius is er in; ja een soldatenvrouw, die dit hoorde, zeide : Ik weet,
dat voor eenige jaren iemand met een koffer
de stad werd uitgedragen, hier kan dan ook
wel een Armiaan in zijn. Een der dragers
liet zich daarop zelfs, in zeer onhebbelijke
bewoordingen, ontvallen, dat hij zich door
middel van een boor van de waarheid wilde overtuigen; doch Elsje, niet verzet door
dit onbeschaafd gezegde, gaf dadelijk zeer
snedig ten antwoord: dan moest gij een
boor hebben van hier tot aan zijn kamer.
Nadat de kist alzoo gelukkig het onderzoek ontgaan was, kwam dezelve nu met
Elsje tot aan het schip, dat naar Gorinchem
varen moest. Dan, hier deed zich wederom
een nieuwe zwarigheid op ; het scheen namelijk aan Elsje toe, dat de schipper een te
dunne plank gebruikte om de kist van den
wal in het schip over te zetten, en met eenige drift geeft zij hem daarop te verstaan : Wat zal dit zijn, zult gij op zoon

dunne plank den koffer in het schip, slee-

pen: zoodoende zou deze licht in het water vallen, dan was alles bedorven ; het zijn
kostelijke boeken die geleend zijn en (iaar
(
zorg voor dient gedragen ; neem dan nog
een plank en leg die boven de andere. Aan
II dit verlansen werd nu ook voldaan eu zoo
1 geraakte de kist zonder letsel binnen boord.
I De gelukkige Elsje gaf daarop, zoodra het
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gen en ik zal 't geven. Je draagt schoenen, zoo groot als een mansvoet, je hebt
een breeden, grooten mond met één tand,
je loopt een beetje kreupel, je neus staat
scheef en wipt op, je ocgen loensen, je
stem is...
Ellendeling !Dat durf je niet'schreeuwde zij.
Waarachtig, durf ik, en de beschrijving zal in de nieuwsbladen komen.
Zij keken elkaar een oogenblik zwijgend
aan. Dan veranderde zij van meening en
viel hem om den hals, de vrede was geteekend.

—
—

Eet Rijk der Groote Meren.

In een der laatste afleveringen van
Wo r 1 d's Wo r k geeft de heer Fred. C.
Howe een schets van een streek in de Ver-

Staten, die het middelpunt van handel en
bedrijf der wereld belooft te worden. Dafc
is het gebied rondom de groote meren, waar
de natuur niet alleen gezorgd heeft voor de
rijkste ijzer-, koper- en steenkoolbeddingen,
maar ook voor de beste waterwegen, die
men zich denken kan. En bovendien vindt
men er een ontzaglijke bron van kracht:
den Niagaraval, die eeuwen lang ongebruikt bleef, maar thans door den mensch
in 't gareel is gespannen.
„Het groote Rijk bij de Meren" noemt de
heer Howe deze streek, waar de mensch
zijn gaven en geestkracht tot een nog niet
bereikte forschheid ontwikkeld heeft. De
kapitalen zijn er samengesmolten; de
nieuwste machines zorgen voor de grootst
mogelijke besparing van arbeid.
De groote meren, die zich uitstrekken van
de grenzen van Nieuw-Engeland tot den
staat Minnesota, beslaan meer dan de helft
van het geheele zoetwater-oppervlak der
wereld. Hun kustlengte i 3in de V. S. 4920
K.M. De lage bergreeksen aan den westelijken en den zuidelijken oever van het Boven-Meer leveren 75 pCt. van het ijzererts
der V. S. De mijnen liggen op korten afstad van het meer en bestaan, in de meeste gevallen, uit bergachtige ertsmassa's, oogenschijnlijk van vulcanischen oorsprong.
In de beide laatste jaren is de ontwikkeling van het meren-gebied het grootst geweest. En wel door de samensmelting der
ondernemingen van Carnegie en Rockefeller voor het vervoer. Zij ging samen met de
verdieping der waterwegen en met het invoeren eener belangrijke verbetering tot
het lossen van schepen, waardoor 50 pCt.
tijd bespaard wordt.
De ijzermijnen van het Boven-Meer zijn
verbonden met de steenkool- en anthracietvelden van Pennsylvanië. Hieraan is de
reusachtige ontwikkeling der ijzer- en staalnijverheid in de districten Pittsburg en Cleveland te danken. De menschelijke arbeid
is bij al de bewerkingen tot het geringste
deel terugeebracht
zoo wat de ontginning van den erts-bodem als de productie
van het afgewerkte product aan ele oppervlakte, bijna 1600 K.M. verder, betreft.
In de Mesabi-reeks zijn een half dozijn
mannen
dank aan de werktuigen
in
staat vijf duizend tons te produceeren in enkele uren. Een erts-schip wordt bijna zonder gebruik van het houweel of de schot)
gevuld. Het werk dat vroeger de mensch
deed. wordt thans verricht door de zwaartekracht.
Ontzaglijke dividenden worden betaald
soms krijgt men in één jaar het heele ingezette kapitaal terug. De vervoerkosten
over de meren zijn teruggebracht tot nauwelijks een tiende cent (Am.) per ton en per
mijl (1 3/5 km.).
Thans zijn plannen beraamd om ook Europa ts bedienen. De sfceenkoolvelden van
Ohio. West-Virginia en Pennsylvanië zullen binnenkort rechtstreeks in verbinding
worden gebracht met Europeesche havens.
Dan zullen de Europeesche steden haar
steenkool ’2.50 tot 5 per ton goedkooper

—
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krijgen.

’

Aan de oevers der Amerikaansche meren
zullen ook de scheepsbouwers wonen der

naaste toekomst.
Reeds thans kunnen schepen op de groote
meren goedkooper worden gebouwd dan op
eenige andere plaats ter wereld. De schrijver m Worlds Work verwacht, dat het
volgend geslacht de vrachtvaarfc der wereld
van Engeland op Amerika zal zien overgaan, en dat de scheepswerven aan de meren bestellingen zullen uitvoeren uit Europa,
Het stuk van den heer Howe eindigt met
een voorspelling. Volgens den schrijver is
het meren-gebied bestemd Engeland in de
wereldgeschiedenis op te volgen, zooals dit
de taak overnam van Hollanel, dat haar
weer van Spanje en de Italiaansche steden
der middeleeuwen had aanvaard. Hiermede is natuurlijk geen politieke macht bedoeld, maar het oppergezag in handel en
bedrijf.

Geschiedenis en Kunst.
Privilegiën der Engelsche kroon.
Een koning heeft veel privilegiën maar
het oudste van koning Edward is ongetwijfeld het recht op den kop van iederen walvisch, die aan de kusten van zijn land gevangen wordt. Hefc is niet waarschijnlijk,

schip een eind weegs van den wal gestoken
was, aan de, tusschen hoop en vrees dobberende, Reigersbergen het afgesproken teeken, zwaaiende met haar neusdoek in de
lucht. Dit sein bleef echter niet onopgemerkt, en iemand van het scheepsvolk

vroeg haar, wat zulks moest beduiden,
waarop zij dadelijk weer ten antwoord gereed had : de knecht had mij gekweld, dat
ik in dit weer niet varen dorst; nu waai ik
er van daar al henen, en dit zeggende, slingerde zij nogmaals haar doek over het
hoofd tot gerust-stelling der bezorgde Maria. Daar het hevig woei, het schip zeer helde, en de kist op geen veilige plaats stond,
bekommerde dit de zorgvuldige Elsje niet
weinig, die dan ook den schipper tegenvoerde : bind de kist vast, zij mocht buiten boord raken, dan waren de boeken niet
alleen bedorven, maar weg. Doch welk een
zorg zij ook dragen mocht voor het haar
toevertrouwde pand, zij kon echter niet beletten, dat zeker officier op de kist ging zitten, met de voeten daartegen rommelende
en stoofcende. Elsje gevoelde levendig, hoezeer dit De Groot moest hinderen; dadelijk
wendde zij zich derhalve tot den man en
verzocht hem met zachte woorden, van de
kist te willen gaan, of tenminste dat kloppen en voetstommelen na te laten, voorgevende, dat er in den koffer ook porcelein
was, hetwelk licht kon breken. Weldra had
zij het genoegen een einde aan dezen gevaarlijken overtocht te zien, en kwam het
schip behouden te Gorinchem aan.
Aan wal zijnde, wilde de schipper eerst
nog eenig ander goed bestellen ; doch ook nu
was Elsje wederom bijdehand om te maken,
dat de koffer zoo spoedig mogelijk bezorgd
voorgeveade dat de schuit op Delft
Wefi-V
welbent wegvaren, ' en zij dan met hetgoed
zou blijven zitten, waarna zij tevens zorg-

dat koning Edward dikwijls van dat. recht
zal kunnen gebruik maken,hoe lang hij ook
regeeren moge.
Maar er bestaan nog een menigte andere
bij-inkomsten der kroon,die niet zoo zelden
voorkomem als een gevangen walviseh. De
koning heeft b.v. recht op iederen steurf die
in het Vereenigd Koninkrijk gevangen
wordt; een in de Theems opgehaalde
steur vond zijn weg naar de bruiloftstaf el
van koninjin Victoria. Verder zou de koning ieder jaar van diverse personen ten
geschenke krijgen : een tafelkleed, ter waarde van 3 shilling, twee witte duiven, twee
dito hazen, een pond pruimen, een paard
met halster, een paar scharlakenroode kousen, een tang, een kussen, een grijze pelsjas, een slaapmuts, een valk twee messen,
een lans ter waarde van 2 shilling en een
zilveren naald van zijn kleermaker.
Hoe kunstwerken duurder werden.
Welke ongehoorde stijging in prijzen bij
kunstwerken soms voorkomt, leert 't feit,
dat bij de laatste verkoopingen te Londen
van etsen voor sommige exemplaren sommen betaald werden, die het zestienhonderd-voudige bedragen van den oorspronkelijken prijs. Vóór eenige weken werd
voor een copie van „Mrs. Camac" bij
Chrisüe f 150 betaald. Deze gravure was
naar een schilderij van JoshuaReynolds en
werd in 1787 door den koper-etser J. R.
Smith gemaakt. Hij verkocht copieën er
van voor ’9 per stuk. In 't algemeen komen vooral bij verkoopingen van gravures
eigenaardige gevallen voor. Voor den prijs
van f 9 werden ook de etsen naar vele andere schilderijen van Joshua Reynolds uitgegeven, waaronder „Lady Catherine Pelham Clinton", „Lady Bamfylde" en de
„hertogin van Rutland" waarvan er waren
die f 120 en meer opbrachten.
Hoewel de werken tot de beste voorbeelden behooren van nog behouden gebleven
Engelsche etsen, is deze prijsverhooging
toch in de eerste plaats toe te schrijven
aan hunne zeldzaamheid. Er konden van
iedere plaat slechts enkele volmaakter afdrukken gemaakt worden. De eerste afdrukken noemde men proefdrukken; gewoonlijk maakte dan de etser op de plaat
eenige veranderingen, vóór de latere afdrukken gemaakt werden, om tusschen de
twee te onderscheiden.
Zóó dragen dus de afdrukken van 't tweede exemplaar: „Hertogin van Rutland",
onder aan dezen naam en daardoor is de
waarde van een afdruk van ’12.000 tot
’2400 teruggebracht. Na deze afdrukken
waren de fijnere deelen van de plaat bijna
geheel verbruikt. Daarom teekende de etser een nieuwen kop in de plaat en veranderde dien in een portret van de toenmalige hertogin van Vork.
De zucht om eerste afdrukken te krijgen,
gaat zoo ver, dat proef-afdrukken van een
nog niet gereed zijnde plaat, waarop de
kunstenaar den voortgang van zijn werk
wilele beproeven, dikwijls voorgetrokken
werden boven de schoonste afdrukken, die
van de voltooide ets gemaakt werden. Een
bekend voorbeeld daarvan vormt Rembraneit's ets „Christus, de zieken genezende", die onder den naam van „de Honderd
Guldens prent" bekend is. Daarvan zijn 8
afdrukken bekend, die vóór de voltooiing
van de plaat gemaakt worden. Een dezer
bracht bij verkoop van de Holford-verzameling
2100 op, terwijl bij denzelfden
verkoop een prachtige copie van de gereedzijnde plaat 'slechts 1440 opbracht. Dit is
een ongehoorde prijs voor een ets ter
grootte van 11—15 duim; maar voor een
eerste editie van „Rembrand., op zijn sabel leunend" werd zelfs ’24.000 betaald,
hoewel de plaat nog kleiner is. Ongetwijfeld heeft deze plaat een bijzondere waarde, daar de drie andere copieën van de
eerste editie, die men kent. zich in 't nationale museum en dus buiten bereik der
verzamelaars bevinden.
De etsen van David Lucas, naar teekeningen van Constable, rechtvaardigen eenigermate de voorliefde der kenners voor
de onvoltooide schetsen. De kunstenaar
was zóó kieskeurig met de reproducties en
bracht er zóó veel veranderingen aan, (lat
een plaat gewoonlijk vrijwel opgebruikt
was, eer ze volmaakt door ging. Verschillende kleinere platen wijzen op twintig of
dertig veranderingen. Een proef-copie der
belangrijke plaat van de Salisbury-Kathedraal, voordat er een maaier en eenige vogels ingevoegd waren, bracht
1020 op;
een gereede copie zou minstens ’360 minder opbrengen.
In Turners „Liber studiosurn" bevinden
zich talrijke veranderingen op bijna iedere plaat, die gemaakt zijn met 't doel, om
't afslijpen 'van 't metaal te verbergen.
Turner toonde een bewonderenswaardige
begaafdheid om de beschadiging van 't metaal te verbergen. Vlekken aan den hemel
veranderde hij in vogels of wolken, en door
de platen opnieuw te bewerken, veranderde hij haar geheele compositie.
Hij verkocht de afdrukken zonder onderscheid als proefdrukken ; maar hij toekende in stilte den rand met kleine punten of scheepjes, zoodat hij daarna weten
kon welke zijn eerste afdrukken waren.
Deze bijna onzichtbare teekens zullen
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daardoor de waarde van een afdruk dikwijls zeer belangrijk verminderen.

Wetenschap en Industrie.
Ons
Lichaamen onze Gezondheid.
D e buik h o 11 e. Bij de zoogdieren,
dus ook bij den mensch, zijn borst- en
buikholte van elkaar gescheiden door het
middelrif. Vorm en grootte van den buik
hangen af van ouderdom, geslacht en persoon. Bij het pasgeboren kind is de buik
in verhouding tot het overige lichaam zéér
groot, als gevolg van de groote vorming
der lever bij den pasgeborene. Na dea
ontwikkelingstijd bedraagt de hoogte van
den buik een vijfde van de geheele lichaamslengte, bij pasgeborenen is dit een
derde.
In de buikholte liggen verschillende belangrijke organen. Rechts, even onder het
middelrif, ligt de lever, die de geheele
rechterzijde opvult, doch niet
in normale, gevallen althans — onder den ribbenboe>g uitkomt. Dicht bij de lever,meer
naar links, ligt de maag, óók dicht onder
het middelrif en bijna geheel door de ribben bedekt. Geheel links onder het middelrif en achter de ribben verborgen, de
milt, die alleen bij ziekelijke vergrootingen onder de ribben te voorschijn komt.
Onder de lever en onder de milt liggen
de rechter- en de linker-biinier, onder de
bijnieren liggen de nieren. Achter de maag
ligt de buikspeekselklier en de overige
ruimte van de buikholte is opgevuld door
de darmen. In het onderste gedeelte, in
het zoogenaamde bekken, ligt de blaas,
meer naar achteren de endeldarm.
Het komt voor, doch zeer zeldzaam, dat
de lever links en de milt rechts ligt.
Over de darmen heen en te hunner beschutting ligt uitgespreid het buikvlies,
een fijn vliesje, dat zeer vatbaar is voor
ontsteking. Een vethoudend veriengsel
daarvan hangt als een gordijn voor de darmen heen.
De darmen vormen een belangrijk deel
van hefc spijsverteringskanaal. Zij hebben
n.l. tot taak de voedingsstoffen, die in de
maag voorloopig verwerkt zijn, daaruit op
te nemen en door eigenaardige, met kronkelingen van een worm overeenkomende
bewegingen, langzaam voort te schuiven.
Hierbij wordt door een reeks scheikundige
processen het voor de voeding van het lichaam dienende van het hiervoor niet deugende afgescheiden. Het laatste wordt uit
het lichaam verwijderd, het nuttige verwerkt tot het voor de opname in onze
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vochtmassa geschikt is.
Het darmkanaal heeft bij den volwassen
mensch een lengte van 7 meter, één vliezige buis, die van den maagportier tot den

aars reikt.
Ken eenvoudig kunststukje.

’

’

Dikwijls ziet men door jongleurs een met
vloeistof gevuld glas snel in alle richtingen
in een hoepel ronddraaien, zonder dat er
een droppel uit het glas valt, of er iets met
het glas gebeurt. Dit verschijnsel is een gevolg van de inwerking der middelpuntvliedende ktacht.
Deze kracht treedt ook op bij ons kunststukje. Een kroes of bus, stevig aan een
touw bevestigd, wórdt, terwijl zij bijna geheel gevuld is, aan het touw rondgedraaid,
zonder dat er een droppel uitvalt. Bij eenige oefening kan men spoedig het kunstje
tot het draaien in een hoepel uitbreiden en
zelfs op de vlakke hand. Als dan maar de
aanvangssnelheid groot genoeg is, om de
vloeistof in het glas vast te houden.
Zelfontbranding van ijzer.
Het is bekend, dat ijzer, tot poeder gebracht van de uiterste fijnheid
b.v. ijzer
in den moleculairen toestand, verkregen
door het reduceeren van ijzer-oxyde door
middel van waterstof
in aanraking met
de lucht ontbrandt.
Een industrieel te Chieago had gelegenheid dit verschijnsel onder zeer bijzondere
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Nadat de gelukkige Elsje haar geredden
meester uit het oog had verloren, keerde zij,
vroolijk en dankbaar, naar Loevestein terug. En schoon vele harer vrienden haar
ken en hartelijk verheugd ging zij daar henen
toen zij op eenmaal uit deze gelukkiaanraadden en drongen om te vluchten,
ge stemming schrikkelijk gewaar werd door verzetten zich haar reine ziel en haar gerust
de aanmerking van den zoon des schippers:
geweten levendig tegen dezen stap, terwijl
Vader, daar leeft iets in den koffer en de zij haar vrienden met een kloekmoedige bedaarop volgende vraag: hoort gij wel wat radenheid ten antwoord gaf: Dan zou men
mijn zoon zegt, Elsje? Zij geiiet zich, alsof mij met de klok inkleppen, alsof ik een hoer
zij zulks niet hoorde, maar toen de schipof dievegge was; ik zal blijven en alles afper herhaalde: Hij zegt, dat er iets leeft wachten. En hoe schrander en moedig zij alin de kist, gaf. zij met een onbeteuterde
le strikvragen en bedreigingen wist te bevaardigheid ten antwoord : Ja, boeken hebantwoorden, daarvan moge dit weinige tot
ben geest en leven. Eindelijk kwam men een staaltje strekken.
dan, met deze kostelijke vracht, aan het
Onder anderen vroeg haar de commanhuis van Daatselaar, terwijl deze met zijn deur: Wat dacht gij wel, toen gij den kofvrouw bezig was, in het bijzijn van eenige fer opendet? „Wat zou ik denken", gaf zij
vreemden, koopwaren uit te zoeken. Elsje, hem ten antwoord ; „ik was zeer verslagen.
die begreep van wat belang hefc voor De Ik dachfc, is difc nu het goed dafc ik voort
Groot was zoo spoedig uit zijn enge en bemoest bestellen. Kon ik toen roepen, mijnnauwde schuilplaats te voorschijn te koheer is hier en hem verraden." Wat zeide
men als maar mogeliju: zou zijn, ging dadeuw heer, toen hij uit den koffer kwam? „Hij
lijk naar de vrouw van Daatselaar, en zeide niets ter wereld, dan dat ik hem de
fluisterde haar in het oor: Ik heb mijnheer bedelaarskleederen, die in de kist lagen,
daar achter in een koffer, gij moogt zien, zou aandoen." Zei uw heer niet, waarheen
hij ging? „Zou hij mij dat zeggen? Ik
hoe gij hem weg krijgt.
Met pijnigend ongeduld riep zij, vóór het begeerde het niet te weten. Ik zag hem na
openen van den koffer nog eens : Mijnheer! tot op hefc midden van de markt, en hadt gij
En verbeeld u haar ontsteltenis, toen zij hem gezien, gij zoudt gelachen hebben, zuik
geen antwoord bekwam, en, het ergste vreeeen bedelaar als dat was. Ik zeide voor het
laatst: de Heer zij uw leidsman, en bewazende, diep getroffen uitriep: Ach, mijnheer is dood! Doch, haarvrees was geluk- re u! en hij verdwaalde toen onder al hefc
kig ongegrond; De Groot, hoorende, dat zij markfcvolk." Eindelijk vraagde de man: Of
zoo vrij sprak, klopte met zijn hand tegen zij niet vreesde, dat de beul haar op 't lijf
hefc deksel, roepende: Neen, ik ben niet zou komen? Waarop zij, in een edele gramdood, ik kende de stem niet. Men opende schap ontstoken, hem toebeet: „Wat of gij
dan terstond de kist, waarin hii omtrent hier van beul wilt zeggen; vreest gij hem
twee uren gelegen had, en nu, als uit het niet, die mijn heer zoo kwalijk hebt begraf verrezen, te voorschijn kwam; terstond waard?" terwijl zij op een anderen tijd, toen
daarna, als een gemeen werkman vermomd, de commandeur haar toevoegde: Wat hebt
gij nu, nu uw heer altijd een landlooper zal
naar het buitenland vertrekkende.

de dat de kist niet gekruid, maar door den
schipper en deszelfs zoon gedragen werd.
Thans, meende zij, was alle gevaar gewe-
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omstandigheden waar te nemen, waardoor
een ernstige brand had kunnen ontstaan.
Een amarilsteen voor het slijpen van zeer
harde stalen platen, was langen tijd achtereen door middel van een spons nat gehouden, die ten slotte opgevuld was met
staalslijpsel. Toen zij versleten en onbruikbaar geworden was, legde men haar op
een grenen plank. Na verloop van eenigen
tijd stak zij die in brand. De staal;'
waren zeer snel geoxydeerd en daarbij had
zich zooveel warmte ontwikkeld, dat zij
gloeiend geworden was.
De
St.-Bernhardsbondenen
de telefoon.
Onlangs geraakte een Fransch toerist,dte
van uit Martigny over den pas van den St.
Benihard wilde gaan, op ongeveer een uur
beneden de hoogte, waar de pas is, in een
dichten nevel. Hij vond 't niet raadzaam
verder te gaan en zette zich neer op een
rotsblok, afwachtende of ook de zoo beroemde St. Bernhardshonden naar hem toe
zouden komen om hem den weg te wijzen.
Hij wachtte en hoopte, maar geen hond
kwam opdagen. Een uur later trok de nevel op en de reiziger bereikte behouden
het klooster.
Daar vroeg hij aan de monniken, waarom
zij geen honden hadden uitgezonden,waarop geantwoord werd, dat de honden althans slechts op telefonische aanvrage worden uitgezonden. Men treft thans op den
pas, die goed begaanbaar is gemaakt, ververschillende huisjes aan, die een degelijke
beschutting aanbieden,en die met hefc klooster in telefonische verbinding staan^ zoodat
men thans per telefoon om hulp kan
vragen. Deze inrichting is in die streek algemeen bekend en ieder, die dezen pas
langs gaat, wordt er opmerkzaam op gemaakt in de dalen van Wallis en Piemont.
Hoort men nu in het klooster de telefoon
door een in nood verkeerende in werking
gesteld, clan weet men tevens van welke
hut het bericht komt. Dan zendt men een
man met een hond er op uit. De hond
draagt een korfje om den hals, waarin
brood, kaas en wijn. Op een afstand van
20 minuten ruikt de hond reeds dien om
hulp vragende en loopt dan vooruit om de
spijzen te brengen. Op deze wijze is men
spoediger ter plaatse en voorkomt men het
onnoodig zoeken. De St. Bernhardspas
wordt thans zeer druk bezocht.
Het klooster neemt jaarlijks 4000—5000
toeristen op, 5000—6000 pelgrims en ongeveer 15.000 arbeiders van Piemont, dienaar
Zwitserland trekken om werk te zoeken.
Zelfs in den strengsten winter passeeren zes
tot acht gasten dagelijks het klooster.
Kullen we eenmaal vliegen?
Zal er nog eens een tijd komen, dat wij
vliegen kunnen, d. w. z. niet gezeten in
„bliksem-trein" of „tuf-tuf maar werkelijk,
heusch vliegen, zooals bedoeld m de vaak
geslaakte verzuchting „Ach, had 'k vleugelen". Vliegen zooals vogels dat kunnen, zich
vrij rondbewegen in de lucht, al dat aardsche en kleine onder zich latend om met
neerzien van
minachtenden blik te kunnengeknoei
en geuit den hooge, op al dat
zwoeg.
De werktuigkundige L. Reverchon geeft
in de Parij sche C o s m o s een stukje, waaraan wij het volgende ontkenen:
De opgedane ervaringen van de laatste
jaren hebben aangetoond, dat een ballon 36
uren in de lucht kan blijven en een afstand
van 1925 Kilometer, van Parijs naar Kiew,
met een snelheid van 54 Kilom. kan afleggen. Over kleineren afstand kan de snelheid
van 66 Kilom. worden bereikt zooals Godard en Surcouf in 1897 bewezen. Dit alles
geeft geen oplossing voor bovenstaande
vraag, want hefc is iets anders zich door de
winden te laten voortdrijven, dan onafhankelijk van iederen luchtstroom zich in hefc
vrije te kunnen bewegen in de richting,
waarheen men wil.
Bovendien is de luchtballon' een gebrekkig werktuig om de luimen der krachtige
winden te trotseeren en langen tijd weerstand te bieden aan de windsfcroomingen.
En gesteld, dat een ingenieus uitvinder een
afdoend middel vindt om den ballon te besturen, dan zal het toch een al te kostbaar
vervoermiddel blijven.
Over het algemeen heeft men meer verwachtingen van de vliegmachine, die zwaarder is dan lucht. Dit klinkt vreemd, maar
er valt veel voor te zeggen. Den ballon
moet men steeds met een metalen dek overkleeden om het noodige weerstandsvermogen te verkrijgen tegen de uitzettingskracht.
Neemt men nu een platte machine, die gemakkelijker in de ruimte zich laat drijven
en in horizontale richting door een bepaalde kracht wordt voortbewogen, zoo zal men
meer kans van slagen hebben.
Op deze wijze maakt men op twee wijzen
gebruik van den gewonen luchtdruk n.l. : de
opheffende kracht en als weerstandskracht
tegen de voortbeweging. Het zal alsdan voldoende zijn de drijfkracht van hefc platte lichaam grooter te maken dan den ïuchtweerstand, om de machine drijvend te maken.
En dit is zeer wel mogelijk. Thans kan men
motoren maken veel minder in gewicht dan
een 17 jaar geleden, toen Rênard en Krebs
zich daarmede bezighielden en, zoodat hefc
„vliegvraagsfcuk" nog wel voor oplosbaar
gehouden kan worden, ook al zijn de proeven tot heden nog niet gelukt. Welke mooie
zijn, uw juffrouw hem niet weer zien en de
kloekmoedig
ten antwoord gaf: „Heb ik dafc verdiend,
zoo mogen zij 't doen, ik vraag daar niet
naar."
Gelukkig echter liep het zoo erg niet met
haar af. Nadat Maria van Reigersbergen,
weldra uit Loevestein geslaakt, alle pogingen vruchteloos had aangewend om haar
echtgenoot weder in veiligheid en vrijheid
te doen terugkeeren naar zijn vaderland,
vertrok zij in het begin van herfstmaand
1621, vergezeld van haar dochter, Willem
van den Velde en Elsje van Houwening,
naar FrankriJK, waar haar deugdzame gemaal niet slechts als balling geherbergd
was, maar zich onder de onmiddellijke bescherming van de kroon bevond.
Rijkelijk genoot Elsje hier die eer, welke
haar zoo rechtmatig toekwam, terwijl een
der aanzienlijkste en beroemdste mannen
uit het Fransche rijk, de president Jeannin,
zoodanig verrukt was toen hij haar zag, dat
hij haar kuste en in het warm gevoel van
zijn hart uitriep: Mijn dochter! God zal u

beul u 't vel zal afstroopen?

zegenen.

Hoe weinig wij ook van haar volgende
lotgevallen weten mogen, zoo is het toch
zeker, dat deze voorspelling niet onvervuld
bleef.
Toen Maria van Reigersbergen in 1624
naar Holland reisde, was Elsje nog niet met
haar beminden lotgenoot, den getrouwen
dienaar van De Groot, gehuwd. De dankbare Reigersbergen zorgde echter toen bijzonder voor Willem om hem een behoorlijke kostwinning te verschaffen, waardoor hij
zou worden in staat gesteld om zijn liefste
wenschen te vervullen. Zij vervoegde zich
daartoe bij den burgemeester Poppen te
Amsterdam, en liet geen poging onbeproefd. En verder blijkt uit ecu Latijn-
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namen men ook aan vliegmachines heeft gegeven
Aeroplane,
als:
Helikopteren,
Orthopteren, Aerodrome, hefc doel is nog

steeds niet bereikt.

Echte of valsche diamanten.
Een ervaren goud- of zilversmid kan
meesttijds met het bloote oog reeds valsche van echte diamanten onderscheiden,
en met een loep, zal iedereen, die eenige
ervaring op dit gebied heeft, zeggen, of
men een echten steen voor zich zi-:-'.
Moeielijker valt dit echter voor i
Meestal verraadt de wijze, waarop de iin
mant in de sieraden is gezet reeds, of h-j
echt dan wel nagemaakt is: aan de ondei
zijde van valsche steenen vindt men niet
zelden een heel dun blaadje tin om t^
verhinderen, dat do lichtstralen er doo.'
vallen. Bekend is hefc, dat een echt;; diamant een ruit snijden kan, terwijl namaaksteensn hoogstens een kras op he;
geven. Een vijl mag op den steen geen kras
achterlaten. Strijkt men, na den diamant
zorgvuldig afgeveegd en een weinig bevochtigd te hebben, er met een aluminiumstift overheen, dan laat dit op den valsohe-n steen een metaalachtige streep achter, op den echten evenwel niet.
Enkele malen worden steenen van mindere waarde als saffier en topaas voor diamanten uitgegeven, wanneer zij volmaakt
kleurloos zijn, en ook de zoogenaamde gerie diamant. De saffier is echter steeds eenigszins troebel en heeft een melkaehfcigen glans; met een diamant kan men er
geen kras op brengen, omdat het na den
diamant de hardste steen is. De topaas heeft
een eenigszins geelachtige kleur en is,
evenmin aJls een gele diamant, tegen een
vijl bestand.

ALLERLEI.

WekelijkscheKalendr.
DONDERDAG.
Elk kunnen moet geleerd worden, ook het
zedelijk kunnen.

VRIJDAG.
Slechte boeken in huis zijn verderfelijker
voor mensch en kind dan rattekruid en
blauwzuur; een langzaam-werkend gift
baart grooter leed dan een snel-doodend
middel.
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ZATERDAG.

Laat ons waardeeren, niet vergelijken.
ZONDAG.
Zij, die edele gedachten weten te kweeken zijn nooit alleen.
MAANDAG.

De vreugde van te kunnen bewonderen
is de belooning van menschen die geen nijd
DINSDAG.

Stilzwijgendheid kan misdadig worden,
wanneer zij toelaat dat een misdrijf ge.

schiedt.

_

WOENSDAG.
De liefde wondt niet of zijzelf lijdt mede.

R u s 1 a n d h e e f t nog 899 millioeninacres
culbosch en slechts 345 millioen acres
tuur gebrachte gronden.

***

een zijdeDe dikte van den draad van
de
van
terwijl
draad
inch,
is
worni
1/5000

een spin een middellijn heeft van 1/30000
inch. (1 inch is 2 1/2 c.M.).
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VandelOOO kinderen sterven er 60 jongens, voordat zij den leeftijd van 5 jaar bereikt hebben, en slechts 50 meisjes.

**

*
De in he t zeewater opgeloste zouten bestaan uit zeven verschillende bestanddeelen, waarvan natriumchloride (keukenzout),
dat ongeveer 60 percent uitmaakt, het voornaamste is.
Van de 16.000 eilanden in den Indischen Oceaan, tusschen Madagascar en de

Aziatische kust,

zijn er slechts 600

bewoond.

***

184 Toppen in de Schotsche Hooglanden gaan boven 300 meter hoogte ; de Ben
Nevis is de hoogste.
ROOM MET ABRIKOZEN.
Op een groote platte schaal legt ge abrikozen uit een bus, aan stukjes gesneden
en ook 100 gr. bitterkoekjes, 100 gr. biscuits, zoodanig dat er eenige symetrie is
en de schaal er aardig uitziet. Daarover
giet gij 1/2 L. room, waardoor vanillepoeder en poedersuiker. Gameer nu het geheel
met geconfijte vruchten, zilveren pilletjes

etc.

________

De oplossing van het vorige raadsel isr
Braga.

RAADSEL:
Vorm uit de letters
nnou a e r
den naam van een stad in Spanje.

schen brief van Willem van den Velde aan
De Groot, den 5 Maart 1628 geschreven, dat
hij toen reeds eenigen tijd was getrouwd
geweest, en twee kinderen had. De vrouw
verheugde zich over een dochter, hij over
een zoon, en zij hadden beiden reden van
voor burgerlijke welvaart
dankbaarheid
bedrijf
zijn
als notaris. Deze brief ia
door
ongemeen hartelijk; zij waren alles aan De
Groot en zijn huisvrouw verplicht en zouden die verplichting te allen tijde aan hun
kinderen voorhouden. Willem rees daarna
gestadig meer in aanzien. Na veel roem te
hebben verworven als notaris, werd hij dokter in de rechten en advocaat voor den hove van Holland ; terwijl hij daardoor inzonderheid bekend is, dat hij hefc vermaarde
testament van prins Frederik Hendrik geschreven heeffc. Ook is Van den Velde ah
dichter van dien tijd niet ongunstig bekend,
terwijl wij in zijn hoftapijt, tot sieraad van
de nieuwe gewelfde staatszaal van 't vrije
Batavia, in den jare 1659 te 's Gravenhage
gedrukt, vele plaatsen vinden, welke inderdaad voorbeelden zijn eener juiste en sierlijke beschrijvende poëzie en der lezing
overwaardig.
Elsje deelde natuurlijk niet alleen in de
eer van haar echtvriend, maar ook inzonderheid verwekte zij de algemeene belangstelling om haar eigen edel bestaan, in hoogere zoowel als in lagere kringen.
Zoo beleefden dan de beroemde echfcgenooten, in een gezegenden ouderdom, alom
geëerd en bemind, den stillen, liefelijken
avond van een onstuimigen dag; terwijl
hun nageslacht in de gelukkigste omstandigheden verkeerde, hun kinderen en kindskinderen in de voornaamste huizen huwden,
en hun nakomelingschap nog ten huidigen
dage bloeit, en zich terecht beroemen mag
uit zoodanige voorouders gesproten te zijn.

