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ZONNIGE JEUGD.
Eet beroemde woord van Fröbel : Voor
'onze kinderen is het besto nog niet goed genoeg
wordt niet altijd verstandig opgevat en met beleid toegepast. Men zoekt dat
„beste" weleens meer in de hoeveelheid dan
in cle hoedanigheid of, zoo niet, dan zijn
het de uiterlijke kenteekenen, aan welke de
meeste waarde wordt gehecht.
Hierover zullen wij het allen eens zijn ,dat
inzonderheid voor een kind het hoogste geluk bestaat in het gevoel, dat het leeft in
een atmosfeer van liefde. Daarvan overtuigd te worden, als het ware at en toe herinnerd, door een vriendelijk woord of een
Üefkoozing — bet is een niet af te wijzen behoefte. Het loont de bevrediging door aanhankelijkheid, door het zoo echt kinderlijke,
spontane en onberedeneerde aansluiten bij
haar of bij hem, van wie het die liefdeblijken ontvangt. En als het nu gelukt, de uitdrukking der wederliefde# te leiden in de
bedding der gehoorzaamheid gedaan te
krijgen, langs natuurlijken weg, onopzettelijk, als iets heel gewoons, dat het kind onzen wil doet in het gevoel, dat het ons daarmee genoegen verschai., dan is voor de zedelijke opvoeding een grondslag gelegd, steviger dan eerig3 andere. En dan hebben wij
Ook inderdaad het beste gegeven niet alleen, maar wij ontvangen ook het allerbeste
als rechtmatige belooning terug.
Dat is de zonneschijn, die het kinderleven belicht. Het dwangloos meegaan, zonder dat er aan eenig verzet gedacht wordt,
van den kleinen mensch naar den grooten,
dien hü beschouwt als het model van hetgeen hij eenmaal worden zal, geeft aan de
Jaren der eerste ontwikkeling een tint van
zachtheid, waarvan de indruk nooit verdwijnen zal.Hefc schenkt aan het leven een schat
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stond, dien maar afsneden. Leiden en richten is moeielijker, maar ook vruchtbaarder
dan snoeien. Onderdrukken, den aanleg geweld aandoen, kan misschien schijnbaar tot
een gewenschte uitkomst voeren, maar het
stoort in de kinderziel de harmonie, die een
hoofdvoorwaarde van geluk is. Dan blijft
ook de mogelijkheid open, dat hetgeen men
meende te hebben neergedrukt, later, bij
opheffing van den druk, zich op eenmaal
gaat ontwikkelen, ten koste van veel, dat
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niet mag verloren gaan
het gevaar, dat
een allesbeheerschende hartstocht over de
vruchten der opvoeding zijn verdervenden
adem doet gaan.
Dit is, van velo mislukkingen, de oorzaak.
Geen gebrek aan zor>g,m_aar verkeerde zorg.

Is alzoo van een zonnige jeugd verstandige leiding met behoorlijke inachtneming
van de eischen der vrije ontwikkeling ee*i
vaststaande voorwaarde,
de grondslag is
nog niet het geheele gebouw. Vreugde, die
de ziel verlevendigt, herinneringen achterlaat en het karakter sterkt, moet worden
opgewekt .en aangekweekt door bepialde
handelingen. Zij is een stemming, maar
die voedsel noodig heeft.
En nu komen wij op een gebied, waa_"
niet slechts door het te weinig, doch meer nog
door het te veel, wordt gezondigd. Onzen
kinderen te veel liefde bewijzen, dat kunnen wij nooit, daar staan wij voor een onbegrensde ruimte ; maar wij zijn weleens
in de gelegenheid, hen met de blijken die_liefde zoo te overstelpen, dat er geen indruk meer door wordt teweeggebracht. Of
het zou deze moeten zijn, dat het kind al
tijd maar ontvangt, hetgeen hij meent, daß
hem in zijn groeiende veeleischendheidtoe-
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komt.
Overvoldaan zijn is een niet gewenschte
toestand, en ofschoon de ouders dit weten
en erkennen, laten zij vaak niet af van pogingen, om dien te voorschijn te roepen.
Met kwistige hand worden de buitengewo
I_e gaven verspreid en het aanvankelijk nog
zich uitend gevoel van dankbaarheid is,

van de hoogste waarde.
Wij verwachten de opmerking, dat, wat doordien het aan diepte te kort komt,welBier voorgesteld wordt van de verhouding dra verdwenen. De nieuwe schat wordt bijtusschen den opvoeder en het voorwerp zij- gezet bij den bestaanden voorraad, van
ner zorgen, al te idyllisch is: dat men te welken ook geen partij werd getrokken wede hinderpaal van het te veel, en er
doen heeft met gewone menschen, niet
elk gens
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der vreugde vóór het ontluiken, doet sterven.
Wij volwassenen, jeugdigen zoowel als bejaarden,
wij herinneren ons, als de gedachding.
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eenvloeit. Dat moet ons een vingerwijzing
wij altijd iets beters voor ons uit zien om zijn
ten aanzien van onze kinderen. Het
bij
den
wij
ook,
ar naar te streven, zoeken
vastj dat wij hun leven willen begifstaat
altijd
opvoeding,
gewichtigen arbeid der
tigen met de schoonheid yan de kindfeeidsnaar veredeling en hebben wij het te bemet den glans van het tafereel,
schouwen als een gelukkige omstandigheid, droomen,
als de ziel naar het verontplooit
zich
dat
dat het nooit ontbreekt aan feiten, die ons
Dan
zich
wendt.
moeten wij ook dia
dwingen bij dat werk na te denken en op leden
zorg prepareeren, trachten te
met
schilderij
onze hoede te zijn.
tot hun recht
bewerken dat de lichtpunten
Die feiten worden ons aan de hand gewij zekere soberheid
moeten
dus
komen,
karakHij
laat
daan door het kind zelven.
betraohten. Ook in de vreugde, die wij ontereigenschappen zien, die verpleging noobereiden, moeten wij maken
dig hebben en welker ontwikkeling in een zen kinderen
ontvangen.dat wij daarzij
beste"
dat „het
bepaalde richting, zóó, dat zij aan de vorin leggen een gedachte van heide Het moet
ming van den mensch ten goede komen,onhun niet worden toegeworpen als uit een
le zorg vereischt.
te';
gekomen hoorn des overvloeds,
Want ook hier is de kans van verkeerd maareruptie
als een bloem die de hovetoegereikt
ingrijpen niet gering. Wij moeten niet doen
nier expres voor deza gelegenheid gekweekt
als de tuinüeden uit den ouden tijd, die.als heeft.
een tak hun op het eerste gezicht niet aan-

tjes, die hun aangeboren eigenschappen
openbaar maken op een wijze, niet geheel
overeenstemmende met de ontvangen lei-
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Feuilleton.
DE TARTAREN-PRINSES.
(Vervolg.)
12)
Dank zij de kundige hulp van den dokter nam de koorts van Oswald Murray
langzamerhand af en ten slotte verzonk hij
'Èn een, kalimen, verkwikkendan slaap, waaruit hij raa .ee__ige uren wat opgesterkt ontwaakte.
Na ielts gebruikt te hebben, was hij in
Btaat om eea. geregeld veihaal-ts doanvan
de ramp, die hij en zijn lotgenooten alleen- overleefd hadden en MartJha lu-is-terde
<i, maar hem :
me: bela
of liever...
— Ik heet Oswald Murraybelani?:,
laten
maar dat is voor u van- geen
wij maar aannemen., dat ik werkelijk Os-,
wald Murray heet. ik woonde in Australië
en wüde mij raar Engeliand begeven. In
Australië had ik een klein vermogen bij;
©erigegaard, waarvan ik een deel bij mij
droeg. Dat is nu verloren, door de zee verzwolgen, maar ook dat is voor u van minder belang. Ik moet u van de schipbreukWeitellan, nietwaar. Vooreerst was hetgeen
edhdpbre'U'k, maar een scheepsibrand. Laat
unaj echter bogim-en bij het begin.
. Ik wilde- mij din naar Engeland' begeven
lön' ram daarom paissage op de pakketboot
'„Titania", een mooi sch.in van de lijn van
ifoltounne naar Londen.Er-waren ongeveer
f hordend pass-a-giet-s aan boord, waaronder
jveie vrouwen en de bemanning, met inbegrip van den kapitein en, de officieren,' beBtonid uit 30 man. en van al: die inei.fie.ie-n
aajn er slechts vijf nog in leven. Is dat niet
irreeselijkMartha knikte eveai en Oswald Murray
ging voort:
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Qm te kunnen geniJfen moeten wij daartoe he* vermogen bezitten, en niet iedereen heeft dat. Bij dë kinderen behooren
wij dat vermogen te vormen, er iets van te
maken dat het zieleleven 'vervult, dat hom
op zijn weg blijft vergezellen en zich niet
door lotswisselingen laat verdrijven. Ook
hier geldt de regel,
di^-wèl bij de verstandelijke opleiding wordt
in acht genomen:
Wees zorgvuldig bij dè keuze der stof en
geef met te veel ineens, noch te dikwijls
Geef dten geest wat hij omvatten kan, en
overlaad hem niet meWgven, die hij zich
met eigen kan maken. .Het kind van den
man, die met zeer beperkte middelen toch
doet wat hij kan om den kleine nu en dan
een genoeglijk oogenblik te verschaffen,
is er vaak beter aan toe dftn de kleine rijkaard, voor wien na een klein getal jaren
mets meer is te vinden .dia* zijn belangstelling duurzaam trekt. Dte schijinbare zonnighord van zijn jeugd blijft zonder effect, omdat er geen uren geweest zijn waarin een
volk het aanhoudende,licht wat is komen
temperen. Dte heri____*rifeejader jeugd worden dan zeer eentonig.^

Dit in acht nemende, laten wij
geven, altijd geven, vooral ons hart geven. In den
ruaïhamdel van liefde is hij de winnende,
van wien Itet meest uitgaat.
Wij voldoen aan dan drang eener natuurwet, door te zorgen dab een volgend getfladbit gelukkiger, derhalve beter zijn zal
dan heft onze, en er is-'geon krachtiger middel om aan die roeping te -violdoen, dan het
verschaffen vian een zonnige jeugd.
Wie behoort tot de misdeelden, aaa wie
die heerlijkheid ontging, weet maar ai te
goed, wat dat zeggen wit*—weet ook, dat
he>t gemis door niets, i_ js© herstellen- Er
zijn verwaarloosden door een -gelukkige
wending in hun levearaojrastia-tidighede-i en
door een kraohtig ingrijpen in eigen lot-,tot
een staalt van zedelijk en Stoffelijk welzijn
gefkoanen ; in hun beate ■oogenblikken gebeuit bat toch, dat de gedachte aan hun
veriadeo. een schaduw do-s**! vallen over het
beden. Den gelukkigen bezitter venn, een
ruim hatft en van een krachtige moreeie ge__omdheid komt ook dit ten goede ; menige
bladzijde -in de boekea .-a_a Dickens, die
cos in dei ziel -xfiit:
►enlij'ke bokir,
c&ietkb
van
toon zijn geworden
minder warm
als hijzelf niet voor den geest had
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van of de woorden van den
den bewaarheid worden. De eerste -dagen
van ds reis waren heerlijke dagen. -Jir w
niemand ziek aam boord, iedereen was v..
rukt over de reis en ik zeide tet myaeii,
dab ik wel mijn leven lang zoo zou wollen
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veae-n.

Op zekeren nacht... ik weet niet meer
welke nacht het was, het is me- alsof eis-i-der-t eeuwen, verloop-en zijn, terwijl wij op
rondgédreven... op zekeren
zee^ hebben
nPiCht dan werd ik met schrik wakker. In
mijn hut heerschte,een ondraaglijke hitte.
Ik stond op en kleedde mij zoo snel mogelijk, ofschoon ik nog niet begreep wat er
gebeurd was en de w__rmte nog aan een
zeor natuurlijke oorzaak, de luebbgeetteldheid, bosisohieef. Maar zulk
had
ik nog nooit gevoeldenterwijl ik mij kleedde, ging mij als een weeriieht de gedachte
door liet hoofd, die mij van schrik deed
vers Jijvan:
Als er eens brand aan boord w_us uitgebroken. Dat zou vreeseiijk zijn.
Maar dab kon ik riet gelooven, alles was
zoo voorbeeldig georganiieseid: op het schip
en ik bedwoag mijn angst dadelijk weer,
ik eensklaps door een groot rumoer
tatdat
'werd1 opgesdhiikt. Over het geheele schip
scheen eetn, grooite paniek te zijn ontstaan,
van alle kan-ten klonken kreten, angstgeschreeuw, zenuwachtige bevelen. Dat aeitaas werd echter overstemd door het krachtige bevel van den kapitein:
Alle pa&saigiers uJt de hutten.
Dit bevett klooit avear heft geiheele schip,
3

libfrde vrifh^,^,
o^nSfel^^
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venten,
vco^eSt^^^^hten
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de zee
Wn vertrokken bij prf htig weer
vroe
*:bn
was kalm en effen en ho^el
van
gere zeereizen altijd last
gehad, werd ik daar nu natte van gewaar
terwijl kapitein Anderson mij
„f
verzekerde, dat de lucht bij voorspoed! ne
steg stonden dat alias een
reas voorspelde. Het had er aan ooS: aoiee
kapitein zoo-

zija dat reeds het uitspreken van deze ..ede ta^'ek vaa
?iidwelJie
-dachte wijst op ieits heel moois, op hat feit
door overd
even
der
belangstelling
dat die
in het lot
kleinen
bebouwingen omtrent den
inwerkt op bet gemoed' van de groote mer-ati°nale
delen
nigte .
te
da*
8
En nu kan de lezer, helaas, ons op eenaarVriP' R°Cdig
zal wezen
maal tot staan brengen met een relaas van
daarvan, eia.c, mdien hpt _..__. h-ffB,
fetiteni, die uitwijzen dat er ondanks al de "^fain-g ge_u_.be,
kuietsherzieni.n.o- t( r(>n te
zorg, besteed' om zonlicht toe doen vallen op
de paden van het opkomend1 geslacht, nog
weinig te bemerken is van die vriendelijke
verhouding, welker aankweeking cle vrucht
zou moeten zijn van hetgeen binnen en bui**
De Nieuwe Arnh
ten dte muren gedaan wordt; met verhalen
en seh e Ofi*
vam bandeloosheid, Van diep verderf, van van oordeel, dat de v, erko «kheid het'
dehjk
beheer der liberale
bestudeerde boosaardigheid.
't Is zoo. En waJt niei bekend wordt, is terend heeft gewroken. „GeSurende imam
jaren heeft het Christelijk
soms nog erger dan wat ruchtbaarheid heelt geerd zonder
een enkelen maatregel te hebbesloten,
gekregen; in den
kring van gezinben genomen om de inkomsten der schatnen gebeuren wel dingen, niet minider ernkist te vermeerderen en toch blijkt de fistig dan hetreen de verontwaardiging van nancieele toestand op dit moment zóó gunstig, dat de Regeering niet aarzelt hoogeden co-uranitlezer gaande maakt.
re
eischen aan de schatkist fee stallen dan
bewijst
'tis zoo. Doch wat
het?
Eenvoudig, dat er veel te weinig nog ge- ooit te voren."
En uit de cijfer:, meent het blad te kundaaü wordt. Dat er ontzaglijk veel meer
nen
aantoonen, dat de stelling, dat tari«fzoninï.schijn moetb stralen, in de harten der herziening
noodig is om bet e
ia
kinderen. Vooral in die der maatschapped. begroeting te herstellen, onjuist is en
lijk misdeelden.
even ongegrond als de critiek 01. het financieel beleid van het liberale Kabinet.
Integendeel, ook deze millioenenrede legt
weder een schitterend get.'iseujs af van
het financieel beleid de-r laatste drie op.
volgende liberale Kabinetten.
Elok wat wils.
Db schitterende resultaten,- uit de in dc.
's Lands financiën !
inillioenenrede gegeven cijfers blijkende,
zijn verkregen zonder protectionistische teHet Handelsblad komt bij een bespreking van de
J___illioenenrede" tot de nt ven. „Laat het een waarschuwing zijnl'*oonc_usie,dat het volgend jaar niet buiten. » ir
gewoon voorspoedig b_iha_itt te weze-n,wanAUes
te zamen genomen
aldus da
neer ten slotte ook het tekort van 5 3/4
nnillióen zal blijken gedekt te zijn, zoo door Standaard— kunnen wij moeieiijkanbesparing op uitgaven als door hoogere ders dan"het „dankbaar", niet geheel voldaan" over den toestand van 's lands geliontvangsten. Voorzichtig is hefc echter zeker, daarop niet te rekenen en daarom middelen uitspreken.
Dankbaar
ometat de stijging in de opwijst de minister op een te verwachten nieuwe bron van inkomfiiben: uit het gewijzigd brengst der middelen tot heden ongeveer
gelijken tred houdt met do vermeerdering
tarief vian i-nvoerradhten dat nu eindelijk der
uitgaven. Dankbaar vooral, omdat 16'
zal-worden aangebodein. Over andere midgeleden gegronde vrees bestene
a
20
delen om in de behoefte te voorzien spreekt dat bijjaren
de sterke uitbreiding van- de Staats-.hij niet; het tarief is zijn eenig plechtanbc-moeiing het weldra spaak zou hopen es
ker.
d-. belastingschroef sterk zou moeten aaaWij moeten besluit het blad — d<_> voorgezet worden.
stellen daaromtrent afwachten, alvorens
Nieit geheel voldaan,, omdat het vas*
ovor de daslmatigihead' te kunme-n oordcelen. staat
dat de uit.ga.ven nog v&el meer *5-_^_c_nt
Maar zooveel staart ruu reeds va_#, dat de
stijgen,
wanneer de wett-eTv.m de 'ïroonrewij."toeï-tanid oruaer gekdaïMÏdLeten ee__>\>__>v-;_-r
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menig tafereel van droevigen tint uit
Ite Nederlander acht het waarschijneigen kinderjaren; maar toch, omdat
lijk, dat ooik he* tekort vian 5 3/4 ____j___k>en
het kwade soms dcor een ons niet
wel weer zal slinken, want de vermeerdegeopenbaarde beschikking tot heilrijmet 7,8
ring van de raming der middelen
ke gevolgen voert, wij wandelen het veimillioen is riet zoo gewaagd1 afe ze lijkt.
ligst door van dat kwade de ontwikkeling
Êr zijn onder begrepen de millioenen dia
aan suiikerpremiën vrijvallen en. welke dus
tegen te gaan, door het goede, dat er te
genover staat, tot Vollen wasdom te brenniet behooren tot het gewone accres der
is, ook na, aftrek van deze
middelen. Welraming
gen.
iets meer optimistisch
millioeneiD,de
Hot is van belang, zoo wordt gezegd, op dan de vorige jaren, zoodat
de minister dan
de vorming van het nieuwe geslacht den ooik verklaart., dalt nu op geen meevallers
vollen nadruk te leggen, er alle krachten _n% gerekend, daar hij reeds, bij de ravoor in te spannen, aile- maatregelen van nj^g J>S''jf .1904 in eenigszins meerdere- maraaatsch-uppelijke ordening, van wetgeving tedan gewoonlijk met heb'vermoedelijk acnaar dat do-el te richten ; het oude ras gaat cres rekening" heeft gehouden. Doch bij
vergelijking van het aocres der vorige jaren
heen, daar is niet veel meer aaa te verbelb_ijkt,d_üt dit reike-_ing houden" nog slechts
zou
moeite
dat
de
loonen...
teren
voorzidhitelijk is geschied. lets wat trougaan wij
Met de grondgedachte
mee.niet wc'Dls in dien bewindsman te-prijzen is on wij
Er
is
aan het heenhebben,maar dan
met de motiveering.
*fc te doen, dat miet ancter-s zouden gewild
gaande ra-s toch nog
op nieuwe verrassingen
uitzicht
heit
ook
ondergaat van hrt zonoipenlaalt.
, ,
het den weerglans
het pad' der
De t_.riefeheraen_.rag, binnen- zeer korten
nelicht, dat bet zelf op weg staan e jeugd
zegt het blad
emge tijd te verwachten, is
Langs d>n
doet
sociale
voortgezette
teeschouwers tóch- noodig;voor de
volwaasenen gebaard, als konden,
en
ouderdomsverzekering).
van
zlch
wetgeviqg
(o.a.
van een kleinen optocht,
aangekabinet
Kijk, zeggen ónder» ontwerpen door dit
naar een feestje begevende.
het .omöt toen kondigd. 'Zoo dus mocht blijken.dat
maar
wij
toch
de lui, dat hadden
verdwijnt,
faoifc
des l?
over
1904
spontaan
we jong waren, er.wordt tegenwoord-g heel beter.Die nieuwe middelen zullen hun bestemming wel vindent
wat meer dto vroeger voor de kinderen geoordeel
van
ons
daan. Zoudt gij ni* m-elt
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heizicmin.fi-, maar als nu reeds de minihter
deDkt oiventueele tekorten op de gewona
uitgaven door de opbrengst van de
tariefherzremng te dekken,
geld vandaan halen voor een andere
uiU
keering aan de open bars en bijzo md-era
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scholen, voor een ziekte-verzekering, voor
de pensionneering tegen ouderdom en invaliditeit, enz. .
Er is intusschen bi.j dit alles één reden
tot eenige geruststelling. Toen in 1&S8 aangedrongen werd o-p subsidieering van het
bijzonder onderwijs en öp sociale wetten..-,
werd niet ten onrechte gevraagd, waar het
geld daarvoor zou gevonden worden. Dd
subsidieering is gekomen, evervals eenige
sociale wetten (Arbeidswet b.v.) en toch is
het niet noodig gewcest.de belastingschroef
aan te zetten. Met de vermeerdering rvi
uitgaven klom ook en in gelijke mate, het
cijfer van de opbrengst der middelen.
Laten we hopen dat dit ook zóó zal zija
voor de toekomst; terwijl voorts de bekende voorziohtig-heid van den tegenwoordigen
minister van financiën voldoende waarborg
is, dat geen onberaden- stappen zullen wor<
den gedaan.
Duur brood!
zegt het
In den val van Chamberlain
ligt een behartigenswaarCentium
dige les opgesloten.
De bijkans oppermachtige minister heeft
gezien, omdat
zich tot aftreden gedwongenneigingen
wilde
hij zijn ï.rotectionistische
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Gratis.

het te doen uitlaaien. Zooveel is althans voor de tweede sloep bestemd waren.m haar
oftLoienem werd tot herhaald. Ik om
in, diie lamgs de hutten liep zeker dat op heb oogenblik waarvan ik angst opdrongen naar de eerste, maar een

spreek, bet geheele ruim reeds één vuuren hoorde nu vau alle . kaöten schraeuweu:
Brand! Brand! Het sc\üp.
was en de planken van het dek reeds
zee
!
in branid
De passagiers hepen i n staat
uit te zetten van de hitte.
begonnen
de «oóteto verwarring door elkaar;
Murray
zweeg even, dooraandoeOswald
hun.
hemd, an d3.re.n sdedhts hajf o-eklleedin men ning overmand, want het verhaal
wekte de
vardrouig z-ch Bomder dat
■ l
""„- herinnering aan. al den doorgestane., angst
hij hoen wilde,, m^ar
op en na eenige miweer levendig in hem
L uo
van den kapitein :
hebben,
ging hij niet betö
gewacht
nuten
Al'e heus aan <tek!
voort:
stern
1
vende
Ik was een der laatsten,
die het dek I.p
-__ Ik bsb m die hachelijke oogenblikkeai
reikte, riet was nog nacht, maar de
van kapitein Anderson
1
de
aili'.s goed konli „
was zoo helder, dat
de
koelbloedigheid
en
waarmee
dersc-beiden. Wat ik daar zag, was echter bewonderd
om de ramp nog te bedwindeed
hij
alles
pm
mij gerust te steden,
niet in' staalt
veel
gen De pomP«n werden in werkinggesteld
nog te djys-n ,
'eer om mijn enigst
nee-r in
en een stroosa van water kletterde
p-© meaacfen hep<ten Ms
woedenden
:
daar
een
voerde
'°n
het ruim
weer, botsten tegen elk.
Strijd teeen h'èt verbeterde element, maar.
eon yolslag-e-n^ Wanordi
heerschte:
die vum-pö-el was ta maentig, bet water vermet de grootste moeite
geheelen
de kapitein Slechts
te
kocht
geven
hem niét ta keeren. Den
en te doen gezün bevelen wist
nacht pompten de matrozen
hoorzamen. de bemanning
voort en telkens wanneer de kracht van een
ist
de
flink en w
Pomp 3r begon af ts nemen, werd hij door
Toch was kalmte te bewaren,
wat bleek een
ziill
lramteihfo,-"scbs
Langzaam maar zevervangen.
anderen
em
6
uit
de
korte
beveker
,
greep
e.?
.
0
;b
ziin hij
h vum ec hter steeds meer om
Toen rk een oogenblik op zich
ga/die
heen
ik een dof geraas, een pitem dat en toen de. dag aanbrak z-a-g d was.
dek was, hoorde
het schipreddeloos verloren
gebrom, dat uit het binnennam toen andere maatregelen. De paskwam en van minuut tot Hij
schip
bet
werden op een rij gezet, onder beDat was het vuur.het sagiers
waking der
sterker
matrozen die elk een geladen
vreewhjkste van, alle rampen, die revolver in de
hand hadden met strenge ormur de
k*- Hoe die ders om den eerste.die wanorde stichtte onin
s vat zal men nimmer verbiddelijk neer te
brtnd ontstaan was
schieten. Een boot en
rust nu met al het vijf sloepen werden uitgezet
oorzaak
vernemen D» bodem der zee.
en elk vaartuig
I n het mim kon ongeveer twintig personen bevatten.
op
Dank zij den kraehtigen maatregelen ging de
der passagiers
waa
seko- inscaeping
snel en ordelijk
toen, waann
ruim o „i?
vond
werk.Lte
zijn
bemanning
in
voedsel
vuur;
werd over de
het
en di's d* zes vaartuigen gelijk verdeeld en elk der
m de koffie,
'
officieren kreeg het bevel over een vaarWaarschijnlijk
verdere lading«»*"
gesmeuld
had het vuur reeds g^"^-t*.d
tuig. Slechts een oogenblik dreigde er wantoeMe ▼«doend» geweest orde te ontstaan toen eenige vrouwen, die
en waa een
maa

w^r
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enkel

richtte dreigend zijn revolver op
riep
haar en
:
Verroer u niet of gij zijt des doods.
De vrouwen deinsden ontsteld terug en,
zij
hoewel zij sidderden van angst, durfden
niet meer van haarplaats komen, alvorens het bevel daartoe werd gegeven. Zoo
werden twee sloepen zonder ongevallen bemand en in zee afgelaten, waar de rooiers
dadelijk aan het- werk gingen om de plaats
des onheils ts ontvlieden. Inmiddels kwam
een der officieren bij den kapitein om hem
te waarschuwen dat bet hoogstens nog een
half uur duien kon eer hot dok zou zijn
zee tet den kern
doorgebrand. Dim
nen door de opvim deirbriJu.d do
hét schip als een
eènpersin<
en. Hoe oamchbjuskruiÊa
wkhad overgebracht
de officier dil
scheen het toch dat eenige passagiers er iets
va-n hadden opgevangen of althans begrepen dat de toestand hachelijk werd. Juist
gaf kapitein Anderson bovei:
De passagiers voor de derde sloep inschepen.
Op hetzelfde oogenblik klonk er uit de
rijen der passagiers i
I , zonder dat
men wist wie Inaar geElaakt had, gevolgd
door de woorden :
Wij zijn verloren !
Men begon op te dringen naar de booten,
onder wild geschreeuw. De matrozen dreigden weer met hun vuurwapenen, maar men
bekommerde er zich niet meer om. Een
schot viel en een passagier zonk getroffen
neer, maar zelfs dat kon de paniek nie*
meer bodwingen, integendeel, men "viel op
de matrozen aan, trachtte hen te ontwapenen. Nog meer schoten vielen, men vocht»
verwondde elkaar en vertrapte de gevaltmatroos

—

—

—

__W__K^_■__«___.■__m__ .«^-*.

!__>—.m^^.m^.mmmmm..m*mmmm __-__-___-----■

pitstrekken tot de voedingsmiddelen van hefc
\volk.
Duurder brood zou van zijn doordrijven
Jiet gevolg zijn geweest,en daartegen openbaarde zich terstond een krachtige oppositie.
De jongste verkiezing voor het Parlement, welke aan de conservatieve partij
een ernstige nederlaag bezorgde, was te
■dien opzichte een waarschuwend teeken.
Graanrechten zijn nu, zoo min als vroeger, „populair" in Engeland, en Ohamberlain, die zich invloedrijk genoeg waande,
om tegen de openbare meening in te gaan,
heeft dit tot zijn nadeel moeten ondervin-

den.

Verhooging van tarieven kan wenschelijk
lijn en zelfs een min of meer beschermende maatregel tot redding van de een of andere industrie tijdelijk oirbaar.
Maar van dji eerste levensbehoeften des
volks blijve men af.
En vooral: geen duur brood !

Links-liberalen en socialis-

ten!

Het trekt de aandacht — merkt dc S t anhoe de links-liberalen reeds
d a a r d op
weer doende zijn, om voetje yoor voetje
naar de socialistej» toe te schuiven.
Geheel natuurlijk komt de toeleg boven,
om in 1905 bij de stembus weer cle meerderheid te halen, en tamelijk helder wordt
ingezien, dat dit ondenkbaar is tenzij men
zich met de socialisten vereenigt en op hun
steun rekenen kan.
Het moet nu worden ééne groote partij,
wel met onderscheidene fracties, maar dan
toch ééne machtige anti-clericale politieke
groep, ten einde straks een coalitie-kabinet te vormen, waaiin ouddiberalen, Unieliberalen, vrijzinnig-den'ocraten en sociaaldemocraten saam de lakens zullen uitdeelen.
Die toeleg kwam reeds uit in het op den
voorgrond schuiven van het alger.-een stemrecht ; een beweging, die zeer beslist van
mr. Troelstra is uitgegaan, en waarbij hij
de lead had en heeft. Van dien zin tot verbroedering getuigt niet minder sterk de po
ging, om de gebeurtenissen van het voorjaar óf te doen vergeten öf te vergoelijken,
gelijk nu weer in de critiek over de uitdrukking „misdadige woeling" in de Troonrede. En het duidelijkst bleek die toeleg
op dc vergadering der Liberale Unie in de
openings-speech van mr. Goensan Borgesius; een speech, die in drieste zelfverheffing on declineering van den tegenstander
haar weerga zoekt. Of het optreden van
prof. v. d. Vlugt, op een partij vergadering
waar hij niet hoorde, de verborgen strekking had, om ook de oud-liberalen voor de
ze unificatie te winnen, zij in het midden
gelaten. In het oog viel dit optreden wel.
Met belangstelling zullen we er op letten, of dit plan van unificatie vorderingen
maakt en hoever het voortschrijdt. Dusver
werd het alleen in de socialistische pers en
in de pers der links-liberalen zienderoogen
bevorderd.
Thans dient afgewacht, of de oud-liberalen en rechts-liberalen gelijken koers zullen nemen.
' In elk geval smeedt de nu aan de overzij gekozen politiek de eenheid der Christelijke partijen vaster.
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Grondwetsherziening!

In de Ministerieele pers gaan stemmen op

tegen het in overweging nemen door do

de van twee verechilingediende voorstellen, tot
lende
-rmr_
rr <Aba}t<r,i-2A-l<.mn(__: jy-C _V<_- tl -.:■ I' lU, Il C? <5 T
*rr
beeft hefc sein gegeven en-do zonderlinge
stelling verkondigd, dat de Kamer wel voorstellen van de Regeering most behandelen,
maar daartoe niet gehouden is, waar het
wetsvoorstellen uit den boezem der Kamer
betreft; een theorie, die het door de grondwet toegekende recht van initiatief vrijwel
te niet doet. Ook de Stich t s c h e Ct.
heeft verkondigd, dat de Regeering en de
meerderheid niet gehinderd mogen woiiden
in den arbeid, dien zij goedvinden te ondernemen. En ten slotte komt de Stand-aard
zeggen, dat de bedoelde voorstellen alleen
mogen behandeld worden in verloren oogenblikken en in geen geval oponthoud mogen brengen in de werkzaamheden, waarvoor de Regeering de Kamer plaatst.
Wij zijn het niet eens met hen — zegt de
Kamper Ct. — die beweren, dat er van
geen verbetering in de maatschappeJijke
toestanden sprake kan wezen, vóórdat het
kiesrecht uitgebreid is tot wat men algemeen kiesrecht verlangt te noemen. Eer gelooven wij het tegendeel. In elk geval komtons het oogenblik zeer weinig geschikt voor
om grondwetsherziening aan de orde te
stellen. Wij kunnen dus de ingediende voorstellen niet steunen. Moesten wij er onze
stern over uitbrengen, wij zouden zeer beslist tegenstemmen. Maar dit neemt niet
weg, dat wij het zeer verkeerd zouden vinden om te doen, wat de Ministerieele pers
aanbeveelt, en de voorstellen niet'in overweging te nemen, te doen alsof zij niet bestonden. Het zou dein schijn liebben, alsof
men ze niet aandurfde en er bang voor wae
Men zou aan de partijen, die voor gror.dwetsherzrenang om te komen tot algemeen
Kamir van
Tweede zijden

lenen. Het was een tooneel van onbeochrijiehjke woestheid en verwarring.
Verschillende passagiers vielen of sprongen in

zee ca zwommen wanhopig naar de
sleepen,, maar men weigerde das-r hen-vp
ti nemen en sloeg hen met de riemen af
wanneer zij zich er aan vastklemden, zoodat
zij in de diepte verdwenen.
Weer zweeg Oswald Murray, het vertellen
van die verschrikkingen had hem buiten
adem gebracht en na een korte pauze ging
hij kalmer voort-:
Ik had mij zooveel mogelijk buiten
het gedrang gehouden,, maar ik werd meegesleept e-n in een der sloepen geworpen.
Am deren trachtten mij daar weer uit te duwen, ten einde mijn plaats in te nemen en
toen was ik wel gedwongen, deel te nomen
aan het gevecht. Ik verdedigde mij met de
kracht der wanhoop, maar ten slotte kreeg
ik een slag op het hoofd, die mij het bewustzijn deed verliezen... Ik geloof niet,dat
ik lang bewusteloos ben geweest,
want tooi
ik weer bij kwam, waren wij nog bij het
r_u
schip, waar
de vlammen aan alle kanten
uitsloegen. Onze boot dreef op dezee,maar
kon met geroerd worden, want hij
zoo
,vo! passagiers, dat men zich bijna wafniet bewegen kon en er groot gevaar bestond, dat
het vaartuig zou zinken. Eensklaps klonk
er een donderend geraas dat ons nog minuten achtereen in de ooren bleef trillen. Ben
schouwspel van ijzingwekkende schoonheid,
dat ik mijn levenlang niet zal vergeten,
deed zich aan mijn oogen voor: de „Titamia" sprong in de lucht. Gedurende eenige
seconden werd het geheele schip door een
irookwolk aan ons oog onttrokken, toen
toteeg uit die rookwolk een hemelhoog» vlam
öp en met een knal barstte alles uiteen,ter(inj-1 een regen van vonken, sissend in zee
neerdaalde. Het wrak zonk daarna langxaam m de diepte weg, van de „Tj-Sanda'
Weef niets over. ,_.
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kiesrecht ijveren, scheipe wapenen in de
handen geven en de agitatie in het landzou
er zeker niet door verminderen.
Worden de voorstellen behoorlijk behandeld en verwerpt de Kamer ze na deugdelijke overweging^, dan zal wel niet de beweging doodloopen, maar zij zal toch veel
van hare kracht verliezen.
Voor een obstructieve werking heeft men
niet te vreezen. Met een onderzoek' in dé
secties is zooveel tijd niet gemoeid; de gedachtenwisKölisng d4_ir wordt gewoonlijk
niet gerekt. En komen de voorstellen in
openbare zitting in behandeling, dan heeft
de Kamer het immers in hare macht al te
wijdloopige discussies tegen, te gaan. Als
maar niet gezegd kan worden, dat het te
doen is om de zaak te smoren, zal ieder het
billijken, als de Kamer niet toelaat dat er
van he\ recht van spreken éen onbescheiden gebruik worde gemaakt.
Heeft de Ministerieele pers ook wel bedacht, dat de voorstellen niet van de baan
zijn, zoolang de Kamer ze niet in alle vormen heeft verworpen 1
Betoogingsgetallen !
Naar aanleiding der te Eotterdam gehouden nationale betooging voor algemeen
kiesrecht schrijft de Nie u w e Ct. o.a. het
volgende :
Men moet het met wat de verschillende
sprekers in open lucht en besloten zaal al
zoo verkondigen, natuurlijk niet te nauw nemen. Zelfs mr. Troelstra, die aan het eind
van de,n middag in een lantaarnpaal geklommen, zijn vraag aan de betoogers, of
zij ook al temet algemeen kiesrecht verlangden . met een algemeen ja 1 hoorde beantwcorden, zal aan die verrassende eenstemmigheid wel niet tfe beteekenis hechten
van een beslissend referendum, dat aan zijn
voorstel van grondwetsherziening een veilige toekomst waarborgt.
Zóó sterk is de zin voor het komische in
ons Nederlanders, zelfs in een Zonda.gspudat men, nu een
bhek, niet ontwikkeld
heelen middag voor hst algemeen kiesrecht
geluisterd, betoogd en in optocht rondgetrekken te hebben, op 't idee gekomen zou
zijn, mr. Troelstra's vraag met een donderend neen ! te begroeten.
Onder de gesproken woorden e 1enwel
vaaren er enkele bestemd om verder te klinken dan de groote zaal van het Ve.kooplokaal.
Het was goed, zeide de heer Troelstra,
dat „de heeren" zekere getallen eens hoorden en overdachten. En hij deelde mede.
dat aan de kiestechtbetooging van twee
jaar geleden in Den Haag 119 vereénigingen
vertegenwoordigende
deelnamen
40.000 arbeiders ; te Utrecht, verleden jaar,
200 vereénigingen, bevattende 60c00@i-.drbeiders; terwijl Zondag te Rotterdam 350
vereénigingen opkwamen, die 100.000 arbeiders representeerden.
We hebben die cijfers eens overdacht.
Maar met den besten wil kunnen we er
en dit zal toch wel de bedoeling zijn —
niets schrikaanjagends in vinden.
Dat de leden van 350 arbeidersvereenigingen het kiesrecht begeeren, is een verblijdend teeken. Bedroevend zou het slechts
geweest zijn, indien de spreker had aangetoond, dat de meerderheid hunner het niet
heeft, of het niet kan verkrijgen.
Want er is geen reden om aan te nemen,
dat de honderdduizend arbeiders, in wier
naam Zondag de vage leuze „algemeen
"Jh-illrmrl-3 t.-_j_-__»-*_ werd
uitgeroepen, niet tot de honderdduizenden
krezers zouden benooren, voor wie deKieswet hst stembiljet beschikbaar stelt, maar
juist tot de paar honderdduizend tijdelijk
of blijvend bedeelden of wanbetabrs van
belastingen, wien zij het onthoudt.
De lotgevallen van. het „Comité van Verweer" met zijn 90.000 aangesloten arbeiders
hfbben trouwens voorzichtigheid in l»et aannemen van betoogingsgetallen geleerd.
Wij misgunnen dan ook niemand ver betoogers den aangenamen dag, dien zij ondanks den regen in ordentelijkheid lebben
gesleten ; en wij begrijpen dat er iets gezelligs in gelegen moet geweest zijn elkaar
nog uren na afloop bij gezinnen tegen te
kernen, allen met hetzelfde briefje f op de
berst, verklarende dat het'gansché gezelschap, mannen, vrouwen en kinderen incluis
het algemeen kiesrecht begeerde.
Maar dat zulk een betooging beduiden
zou, dat „het volk" of „de arbeiders" in
machtigen aandrang den wetgever zijn komen vragen hun een recht te geven, dat hun
tor- heden onthouden is, dat zal zelfs menig
betooger nog heel wat keeren in Het
Volk moeten lezen, vóór hij het gelooft!"
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-30. die handelingen verricht, welke hem
met het oog op zijn positie verboden zijn;

30. die bïj die vervulling van zijn dienstbetrekking zich jegens iemand aan een onbehoorlijke handeling schuldig maakt ;
40. die zich in de uitoefening van zijn
betrekking schuldig maakt aan een onh«hoorlijke handeling jegens superieuren of
ondergeschikten;
50. die buiten zijn betrekking zioh op
zoodanige wijze gedraagt, dat hij zich het
vertrouwen of de achting onwaardig maakt
voor zijn betrekking vereischt of dat dit
vertrouwen of die achting kan verloren
gaan.
De redactie van het W'eékblad van
het Recht teekent hierbij aan :
„Heit ligt aille-nminst ml onze bedoeling
deze bepalingen onzen wetgever ten voorbeeld te stelten, maar zij zijn ongetwijfeld
teekenend voor de in Noorwegen geldende
opvatting en een bewijs, dat men daar de
leer niet huldigt, volgens welke _de ambtenaar buiten zijn. betrekking vrij is om te
doen en ta laten wat hij wil. Dat menig
ambt plichteji oplegt, vooral va-n onthouding, ook buiten de vervulling der ambtsbetrekking zelf, wordt o. i. meer vergeten dan
voor ambt en ambtenaar wenschelijk is. Of
nu echter een straibepa-ling een- geschiktmiddel van opvoeding is om betere denkbeelden in te prenten, is zeker uitersttwijfelachtig."

Landbou w-o nge'v a 11e n.!
Henhaaldeiijk i& aangedrongen op bespoediging van de invoering der On-gevallen-verzekering óók voor den landbouw.
De Standaard steunt dien aandrang
van harte, te meer,daar het daartoe ttrekkend ontwea-ip hoogstens uit zeer enkele
artikelen behoeft te bestaan; althans,zoo
het de bedoeling is, de Landbouw-ongevallen in te schuiven in de Ongevallenwet
1901.
Tooh ligt het in dén aard der zaak, dao
de ziekteverzekering zal moeten vooropgaan. Eerst toch als die er is, kan in de
Ongevallenwet de dus-genaamde Curenztijd, b.v. op 13 weken worden gesteld, en
dan eerst zal de kuidbouw kunnen geholpen worden.
Wilde men toch de landbouwon_geva.lk_n
opnemen onder de bestaande regeling.dan
zou dit een aanstelling van burea-upersoneel, agenten cm artsen vorderen, die onzinnig zou zijn bij de wetenschap, datkort
daarop weer ontslag van bijna heel dit aangesteldle perconeél aou moeten volgen».

_.

Vermogensbelasting!

Wil men de vermogensbelasting op ingrijpende wijze herzien, dan zal daarvoor
een afzonderlijk ontwerp noodig zijn, meent

Schietoefening zonder ammunitie.

—

Plichten van ambtenaren!
Mat 1 Januari 1904 zal mr Noorwegen een
nieuw Wetboek van Strafrecht in, werking
treden-,dat op 23 Mei 1902 tot wet werd verheven en waarvan het Weekblad van
het Recht een overzicht gaf..
In par. 325 van dit Wetboek wordt geldboete bedreigd tegen den ambtenaar:
10. die blijk geeft van ernstige onb.
kwaamheid in zijn ambt;
Het schouwspel was zoo aangrijpend,
dat wij voor een korten tijd den dood vergaten, die ons van alle kanten aangrijnsde,
maar een stem die over het water klonk
bracht ons tot de werkelijkheid terug. Het
was de stem van kapitein Anderson,die ons,
van uit een andere boot, toeriep:
Ongelukkigen, gij zult allen omkomen,
stuurman Mathews, hoeveel personen hebt
gij in uw boot? Wij zijn hier slechts met vijf
man in de sloep.
De kapitein kwam ons ter hulp met de
sloep waarover hij het bevel voerde. Alle
armen werden naar hem uitgestrekt, men
riep, men bad, men smeekte hem.
Tel boeveel man er in de boot zijn,herhaalde hij.
De stuurman antwoordde:
— Er zijn hier 32 menschen.
Dan zal ik er 13 in mijn sloep overnemen, riep kapitein Anderson terug. Opgepast, ik zal bij u langszij komen.
De sloep naderde en werd met touwen
aan onze boot vastgemaakt. Nu wilden de
menschen uit de boot weer allen tegelijk in
de sloep overstappen en begonnen weder te
dringen, doch de kapitein waarschuwde :
Bedaard en één voor één, anders kap ik
de touwen en laat u aan uw lot over.
Dteze bedreiging was voldoende om de
orde te herstelle-n en na een paar minuten
waren er nog slechts 18menschen in onze
boot. Wij hadden nu ruimte om ons te bewegen en de matrozen om te roeien. De
zon stond reeds hoog aan den hemel en
weerspiegelde zich in de zee, die nog altijd zeer kalm was. Hier en daar dreef nog
wat zwart gebrand wrakhout rond van onze
arme „Tifcania". Veider was er op de zee,
zoo veer het oog reikte, niets te zien dan
de sloep van kapitein Anderson, de andere
vaartuigen waren reeds verdwenen. Wij waTen
aan een dubbel gevia&r ontkomen;
eerst aan den brand en daarna aan het ge-

vaar met omze boot te zinken, waaruit kapitein Anderson ons gered had. Dat was
het- eenigo waar wij op dit oogenblik aan
dachten en die gedachte stemde on-s vroolijk, zoodat wij lachten, zongen en elkaar
gelukwenschten dat het gevaar geweken
,
was...
Ik zei daar „wij", maar eigenlnk
moest ik voor mijzelf een uitzondering maken, want ik zag toen reeds duidelijk in,
dat alle gevaar nog lang met geweken: was,
integendeel, dat wij nog groote gevaren en
ellende tegemoet gingen en inwendig sidderde ik van anest. maar dien verborg ik
voor de anderen. Waartoe zou ik nun
vreugde bederven en hen mismoedig maken?
Kapitein Anderson liet de twee vaartuigen aan elkaar gekoppeld blijven, omdat wij
dan flinker konden roeien èn beter weerstand bieden aan de golven. Wij hadden elk
een voorraad scheepsbeschuit en een tonnetje drinkwater in de boot. De kapitein had
er namelijk voor gezorgd, dat al de aan
boord aanwezige levensmiddelen voor zoover mogelijk over de zes booten verdeeld
werden alvorens deze van het brandende
schip in zee gelaten werden.
Geduiende eenige dagen was ons lot dragelijk. Aan elk werd een rantsoen scheepsbeschuit per dag verdeeld en wij losten elkaar met roeier, geregeld af. Alleen haddeu
wij 's nachts wel wat te lijden van dc koude
zooen overdag vbji de zonnehitte, maar
als ik zeide
ons lot was nog zeer goed te
dragen. Wij leefden in de hoop öf land te
zullen bereiken öf een schip te ontmoeten,
dat ons zou opnemen, maar net, een noch
het ander. Hoe wij ook roeiden, wij kregen
geen land in het zicht en in al die dagen
kwam er evenmin een schip binnen ons bereik. Teen begon allen de moed gaandeweg
te ontzinken, te meer daar de voorraad levensmiddelen sterk verminderde, zoo zelfs,

...
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OPLOSSING VAN HET VIJF EN
NEGENTIGSTE DAMPROBLEEM.
Wit
31—27 36—31 47-41 27—16 21—12
Zwart 40—20 25—34 38—36 36—27

Buitenlandsch Overzicht.
Zal BULGARIJE tet den oorlog overgaan . Het wordt door de moget_Bbe»de__
nog steeds in toom gehouden. Rusland doet
niets dan de regeering te Sofia goeden
raad geven ; en graaf Lanisdorf heeft zelfs
de hulp van den Diiitschen rijkskanselier
An-gereepen, om te bctoogen., dat Turkije
als suzerein het recht heeft in den vazalstaat troepen te zenden, om de orde en
rast te herstellen.
Turkije hoopt voortdurend troepen op in
Macedonië, waar het nu reeds 300. COO maa
en 400 kanonnen heeft. En al mag de sultan op raad van Rusland en Oostenrijk,
geneigd zijn, niet agressief tegen Bulgarije
op te treden, de beide legers zijn zoo dicht
bij elkaar gekomen, dat hefc kleinste grensincident de aanleiding kan- worden tot een
heftigen strijd.
Er moet iets gedaan worden om aan dezen toestand een eind-e te maken. Maar het
i.. niet duidelijk wat-, tenzij de mogendheden, in het belang van den vrede, ontwapening eiischsn;, Macedonië als demaroatiegebied aanwijzen en naar het beginsel van
sir Drummond Wolff een nieuwe Europeesche conferentie bijeenroepen, om over het
lot van Macedonië te beslissen.
Voor zoover dit nog noodig was, wijst men
er op, dat uit mededeelingen, welke de
heer Van Bülow een redacteur van het N..
Wiener Tageblatt deed, ten duidelijkste is gebleken, dat Duitschland bij de
Oostersche quaestie aan Rusland en Oostenrijk geheel de vrije hand wil laten. Niets
is natuurlijker dan dat men zich van Duitsche zijds zorgvuldig van elke poging onthoudt om Turkije aan te vuren tot eventu-.
ccl verzet tegen de voorstellen der beidte
mogendhedein, die dc regeling der zaken
nu eenmaal op zich hebben genomen.
Het is geheel in de lijn vaa Von Bülow's
tactiek om te vermijden al wat zou kunnen
lcidjn t-ot overiiaasting in. het aanbrengen
_an hervormingen. letwat vermakelijk is,
TSZXf

De ongeoefende recruut kan tegenwoordig in schijfschieten worden ge-oefend zonder verspilling van ammunitie en zond.r
dat hij zichzelf blootstelt aan de gevaren,
die het gevolg zijn van zorgeloosheid en onbekendheid met het wapen.
Deze oefening kar. verkregen worden door
het gebruik van een nieuw toestel, dat onlangs door een Zweedschen uitvinder in den
handel is gebracht.
Het toestel bestaat in de een. te plaats uit
een houten geweer, dat gemonteerd is op
een stang, door middel waarvan het mogelijk is, het geweer in iedere gewenschte
richting te richten. De stang staat in verbinding met ce-n wijzer, die de minste bewegingen van. het goweer aangeeft. Ee verschillende deelen 'van het toestel zijn zoodanig ingericht, dat, zoodra het geweer direct op de schijf is gericht, de wrjzer te
staan komt op een bepaald merkteeken, in
het midden van een glazen schijf, welke
voor aan het toestel is aangebracht. Een
soort, teminrichting treedt in' werking, zo >dra de trekker wordt overgehaald en in dat
geval kunnen de deelen van het toestel niet
bewegen. De al of niet goede richting is
dan natuurlijk te cont-roleeren door den wijzer naar welks stand de recruut zijn richten kan verbeteren.

—

het Centrum. Thans geldt het, de ontduiking der belasting tegen te gaan, waai>
van, blijkens de memorieën voor het s-uccessjerecht, alleen in 1901 niet minder <fen 554
gevallen voorkwamen. Dat die fraude het
best zou worden bestreden, gelijk enkele leden beweerden, indien de tegenwoordige
gesplitste inkomstenbelasting weid vervangen door een algemeene Rijks-inkonnstenbelasting, klinkt vrij naïef .Te recht bracht
men daartegen in, dat de ervaring, met de
gemeentelijke inkomstenbelasting opgedaan
wel iets anders leert.
En evenmin kunnen wij heil zien in het
middel, door verschillende leden aanbevolen, om ten opzichte der aanslagen te breken met het beginsel der geheimhouding.
In stede van het meest afdoende middel tegen fraude" zouden wij daarin een
nieuwen prikkel tot ontduiking zien, een
aanleiding om de waarheid nog meer te bemantelenen aan die- bemanteling een grooteren schijn van excuus te geven.
De Kamer zou zeer verkeerd handelen
met zich op dien weg te begeven.

—
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schen wel die waarschuwing tegen to groote haastig_ie_d of overijling] Aan- ernstige
en nadrukkelijke waarschuwingen, tot Bulgarije gericht, ontbreekt 't niet. Wat dit
aanigaat, ontbreekt hét den mogendheden
ncch aan ijver, noch aan kracht van woorden. Aan de Times wordt, ten overvloede, nog uit Weenen gemeld, dat, na het
bezoek van den czaar aan Weenen, de Balkan-statert zullen worden uitgenoodigd aan
Bulgarije geenerlei hulp of steun te verleenen voor het geval dit land met Turkije in
oorlog zou geraken. Vanuit Weenen doet
men voortdiwend pogingen, om de oorlogszuchtige neigingen, welke zich te Sofia
telkens schijnen te manifésteeren, te temperen.
De Kabinetscrisis in ENGELAND schijnt
toch niet zóó gemakkelijk tot oplossing te
kunnen worden gebracht als men aanvankelijk wel gemeend had. Nog steeds mist men
elke officieeie bevestiging van de benoemingen, welke bereids werden aangekondigd. Er schijnen moeielijkheden gerezen te
zijn, waarvan men den aard niet zoo dadelijk kan nagaan. Doch: ze zijn er. Het gerucht, dat de heer Brodrick zijn post aan
oorlog zou verlaten en als minister voorindie zou optreden, in de plaats van lord Georges Hainiift-oa, is naar Ct.iou.tte,, Bombay,
Simla en Madras geseind.
De Daily Mail bevat een mededeeling
uit Simla, en uittreksels van bladen van
over zee, waarin al zeer weinig ingenomenheid wordt te kennen gegeven met ditvooruit-zicht Trouwens, na de jongste gebeurtenissen en onthullingen ;na de wijze, waardat wij op half-rantsoen gesteld moesten
worden en ten slotte elk slechts één scheepsbeschuit kon krijgen om ons leven te rekken.
Wij roeiden niet meer, daar hadden wij de
kracht niet toe en dan, waar zou het ook
voor dienen, daar wij toch niet wisten waarheen wij moesten en er overal om ons heen
niets dan lucht en water was té bespeuren.
Sommigen onzer lagen in koorts op den
vloer van de booten, anderen zaten in stomme w.ti'hoop voor zich uit te staren.De vrouwen wemden onafgebroken, met het gelaat
in de handen verborgen.
Oswald Murray brak hier zijn verhaal
weer af en bewaarde gedurende eenige oogenblikken het stilzw_jg(.n,ov-._iweldigd door
de herinnering aan al de verschrikkingen,
die hij had doorstaan.
—■ Gij kunt u geen denkbeeld vormen hernam hij ten slotte, van onze ellende, dio mej,
ieder uur toenam, hoe wij gemarteld werden
door honger en dorst. ïk herinner mijzelf
niet goed meer wat er verder gebeurd is,
totdat gij ons ter hulp kwaamt. Ik weet ook
niet hceveel dagen ons lijden heeft geduurd.
Eén nacht evenwel staat mij nog levendig
voor den geest. Wij voeren nog altijd vastgekoppeld aan de sloep van kapitein Anderson. Slechts één man onder ons was gestorven, een jongeling die al meermalen verklaard had, 'dat hij niet'meer aan het leven
hechtte en dat hij den dood verkoos boven
onze ellende. Den avond vóór den nacht
waarvan ik spreek was hij uit de boot gesprongen en voor onze oogen verdronken,
maar wij waren reeds zoo moedeloos, dat dit
voorval weinig indruk op ons maakte. Wij
vertelden alleen aan den kapitein, dat één
onzer mannen een einde aan zijn lijden had
gemaakt en verder werd er niet meer over
gesproken. De nachtviel. Het water was den
dagreeds troebel geweest,wat voor
e zeelieden een voorbode van storm was en
nu begon de lucht te betrekken en stak er

geheelen
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op de heer Brodrick van zijn departement!
vertrekt, een ontredderden toestand achterlatend, is dit weinig te verwonderenJ
Yeteriei geruchten loopen. Ben ervan
de groote man
zegt, dat lord Kitehener
uit den Zuid-Afrïkaanschen oorlog — zal ge
.roepen worden om 's heeren BrodriekY,
plaats te vervullen. Dit gerucht komt uit
Edinburg en vindt zijn oorsprong in het
feit, dat generaal sir Archibald Hunter, opperbevelhebber in Schotland, eerlang naar
Indië zal vertrekken-. Het zeggen is, dat
men hem heeft aangewezen als Kitehener's
opvolger.
Van andere zijde wordt daartegen ingebracht, dat lord Kitehener's aanwezigheid
in Indië thans meer dan ooit noodzakelijk,
onontbeerlijk is.
Er zijn nog meer geruchten, zoodat er
haast géén oog op is te houden. De bladen
te Londen publiceeren thans een brief van
den conservatieven afgevaardigde Gibcon
Bowles, den eeuwigen interpell-ant in liet
Lagerhuis,waarin gezegd wordt, dat Austen
Ohamberlain 't allerminst met de fameuce
plannen zijns vaders eens is.
De Daily News heeft een „interview"
gehad met een anderen Chamberlain, genaamd Arthur. Deze laatste (een broeder
van Joseph) heeft gezegd, dat iedere kiezer, die voor Balfour zal stemmen, zich ook
verklaart ten gunste van rechten op voedingsmiddelen. Beweerd is namelijk dat de
heer Balfour zich zoo beslist mogelijk tegen deze rechten zou hebben uitgelaten.
Voorts profeteerde Joseplï's broeder de algeheele nederlaag der regeering bij de komende verkiezingen.
't Begint nu te gisten. Te Bii-minjliam
wil men een „empire-league" stichten, bestemd om de campagne van Joseph Cliamberia-m met alle kracht -en macht te steunen.

—

■

In HONGARIJE schijnt de stemming
nog steeds even verbitterd te blijven, en
dat wel in alle politieke kringen.
On dertusschen is graaf ivhuen voorloonig
met de leiding der zaken belast.gelijk trouwens vermoed werd, dat geschieden zou.
Uit de telegrammen blijkt ook, hoe men
van regeeringswege bezig is water in zn
wijn te doen. Beter, van meer tact getuigend, ware 't geweest, de gevolgen eerst
to overwegen, alvorens de Boodfoótige
dagorder in het licht werd gegeven.
Thans is dc storm ontketend. De Kossuth-partij heeft besloten niet te rusten,alvorens aan de natie voldoening is geschonken voor de beleediging.der grondwet aangedaan. De regeering is thans gedwongen
naar houding in zeker opzicht goed te praten, en zooiets is weinig geschikt tot verhooging en versterking van het gezag!
Dinsdag was de termijn verstreken, doof
de regeering der VEREENIGDE STATiïJï
gesteld aan Columbia voor de ratificatie
van het Isthmus-kanaal-verdrag. Een verlenging van dezen termijn is door Columbia niet gevraagd, en de rateicatie is, zooals bekend, niet geschied.
Thans zal men trachten te Bogota. volgens vertrouwelijke uitlatingen van minister
Hay, tot een overeenkomst te geraken door,
den president van Columbia te machtigen
direct onderhandelingen te voeren met de
regeering der Vereenigde Staten.

.

Peter Karaeeorgewitch heeft zicli aan een
feestmaal, dat dezer dagen te Belgrado werd
JTCIIOTI-_l -.T_, WrljerATTTxOl^JA OL.lJ_ni_Al _.l, it ..01.- t GAA
over den toestand in SERVIË. Hij zei, dat
er tusschen het leger en het volk geenerlei
„misverstand" of verschil van gevoelen bestaat en dat eendracht en vrede het Servi_»

sche leger nog steeds beheerschen.
De correspondent van de Times te Belgrado ziet den toestand eenigszins anders,
minder rooskleurig, in. Hij durft volhouden,
dat van de 1500 officieren minstens duizend
bij de jongste beweging niet zijn betrokken
en dat in der daad maar weinig Serviërs
niet sympathiseeren met hen, cbe thans tegen de kliek der moordenaars-off icieien optieden.
En voorts wijst de genoemde correspondent er on hoe de coterie der samenzweerders van den bloednacht zich meester heeft
gemaakt van de beste en vetste baantjes,
burgerlijke zoowel als militaire; hoe zij de
sleutels van arsenaal en schatkist in handen
heeft en hoe ieder, die 't waagt zich tegen
haar te kanten-, op een of andere wijze onschadelijk wcrdt gemaakt.
De groote vraag is en blijft twelke rol heeft
koning Peter in dit alles gespeeld? Kras is
wat de Time s-correspondent durft getuigen, namelijk, dat de bladen openlijk verklaren, hoe de minister Geiitchitch, in wientj
huis het komplot beraamd werd en die ook
de man is, die in 't geheim met Karageorsrèwitch indertijd onderhandelde, een brief in
handen heeft,die de rol vervult van het Damocleszwaard" aan een zijden draad boven
het hoofd van den rampzaligen vorst zwevende... Deze minister nu, met kolonel Mavolgens den genoemden corschin, zijn
respondent — de meesters der regeering.

—

een hevige wind op, die weldra in storm
overging. Hooge golven rolden over onze
vaartuigjes, die geweldig geslingerd werden
en vol water liepen. Dit nieuwe gevaar wekte den zinkenden moed weer zoodanig op,
dat wij, die eenige uren geleden nog onverschillig waren over leven of stervent nu uit
alle macht het water uitschepten, uit
vrees
dat onze booten anders zouden zinken. De
booten werden echter bij eiken golfslag te-.
elkaar geworpen, soms niet zooveeï
racht dat zij kraakten en weldra klonk de
stem van kamtein Anderson boven het
stormgeloei uit:
Wij kunnen niet bij elkaar blijven,anders slaan de booten stuk en gaan wij allen'
naar den kelder. Ik zal de touwen kappen.
Eenige bijlslagen deden zich hooien en
weldra dobberde onze boot alleen op de
hooge, woeste golven, maar de sloep, die
van ons gescheiden was, ten einde niet tegen de boot te worden stukgeslagen, werd
nu door den Rtorm telkens naar onzen kant
geworjien. Het onweerde hevig en bij het
licht van den bliksem zagen wij telkens de
sloep als een dreigend spook, nu eens op
den top van een golf, dan weer in een di<y
pen kolk, door wind en water gevormd.
Eensklaps kwam zij met duizelingwekkende
snelheid op ons af. Een vreeselijke schok
volgde. Wi; werden over elkaar geworpen
en slaakten kreten van angst, maar onze
boot had den schok weerstaan, wij dreven
nog. Teen opnieuw een bliksemflits den omtrek verlichtte, zagen wij geen sloep meer,
maar in onze nabijheid staken eenige armen
handenwringend boven het water uit,eenig«
hoofden met verwrongen gelaatstrekken ca
bij een volgenden bliksemstraal was alles
verdwenen. Kapitein Anderson en zijn *""
passagiers hadden hun grat in de golven ge-
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De Notarissen VAN
DER HOEVEN en KRAIi «Sa MER te Rotterdam, A.
jyMlilP. A. VINK te Hillegersberg en Mr. P. J. VAN- WIJNGAARDEN te Rotterdam resideerende, als lasthebbenden van
zijn van mee.hunne principalen, op
ning om bij Veiling Donderdag 8 October en bij Toewijzing op Donderdag 15 October 1903, telkens des namiddags ten 2 uur. in het Notarishuis
aan de Gelderschekade te Rotterdam, in het openbaar te verm

m
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koopen:

No. 1. Een PAND. bestaande
in BENEDEN- of WINKELHUIS
met ACHTERHUIS, twee BOYENWONINGEN en ERVE,
staande en gelegen aan de Zuidzijde van de Prinsenstraat
te Rotterdam, get. No. 16, kad.
Sectie L, No. 1312, ter grootte
van 50 centiaren. '
Verhuurd in gedeelten tezamen
voor ’7.75 per week of ’403.-per jaar.
Grondbelasting over 1903 33.51.

’

No. 3. Een PAND, bestaande
in STAL met KOETSHUIS, ZOLDERS en ERVE, benevens
PAKHUIS met ZOLDERS en
ERVE, staande en gelegen aan
de Nieuwe Vogelenzang to
Rotterdam, get. No. 6, doorloopende tot aan de Slachtersgang,
kad. Sectie L, N0.1430, ter grootte
van 1 are 73 centiaren.
Grondbelasting over 1903 ’55.38.
Verhuurd:
de Stallen voor ’l3
per weck, of
’670 p.jaar
en de Zolders voor
’l4 per maand, of ,168
Samen f 844 p. jaar
No. 3. Een PAND. bestaande
in PAKHUIS met ZOLDERS,
KANTOOR, OPEN PLAATS en
ERVE, staande en gelegen aan
de Nieuwe Vogelenzang te
Rotterdam, get. No. 8, uitmakende het westelijk gedeelte^ ter
grootte van 1 are 35 centiaren
■ van het perceel bij het kadaster
bekend in Sectie L, No. 1419.
Grondbelasting over 1903 ’35.36.
Onverhuurd.
No. 4. Een perceel OPEN
GBOSD of BOUWTERREIN, gelegen achter perceel
no. 3 en naast of ten zuiden van
het perceel no. 2, aan de SlacUtersgang te Rotterdam, uitmakende het oostelhk gedeelte, ter
grootte van 1 are 54 centiaren
van voormeld perceel, Sectie L,
No. 1419, voor het geheel ter
grootte van 3 aren 89 centiaren.
No. 5. Een PAND, bestaande
in PAKHUIS met ZOLDERS en
ERVE, staande en gelegen aan
de Nienwe Vogelenzang te
Rotterdam, get. No; 10, kad.
Sectie L, No. 723, ter grootte van
37 centiaren.
Grondbelasting over 1903 f 15.80.

. . .

Onverhuurd.
No. 6. Een PAND, bestaande
in PAKHUIS met ZOLDERS en
ERVE, staande en gelegen naast
het open terrein perceel No. 4,

_---------------■
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De Notaris Mr. P. J.
VAN WIJNG A ARDEN
resideerende teßotterdam, als lasti,ebbende
van zijnen principaal, is van meening om bij veiling ep Den»
derdag 8 October en bij toewijzing op Donderdag E 5
October 1963, telkens des namiddags ton 3 uur in kot Notarishuis aan de Geldersche Kade
te Eotterdam, in het openbaar te
verl&Gopen:
Wo. 1. Een perceel OPEN
©KOND of BOUWTERJREIN met gedeelte Sloot, gelegen aan de Oostzijde van de
Beut huizerstraat en aan de
zuidzijde van de Hillegondastraat nabij den Bergweg te
Hillegersberg, ter gevelbreedte
aan de Benthuizerstraat van 9
Meter 30 Centimeter en aan de
Hillegondastraat van 4 Meter 80
Centimeter, met het recht van
overbouw van oon strook Grond
ter breedte van 1 Meier, gelegen
achter of ten Oosten van het
aldaar staande Hoekhuis, bij het
kadaster bekend als gemeente
Hillegersberg, Sectie A, No. 4649
gedeeltelijk, ter grootte van 1 Are
76 Centiaren.
No. 3. Een perceel OPEN
GROND of BOUWTERREIN met gedeelte S3oot, gelegen aan de Zuidzijde van de
Ililiegondastraat te Hillegersberg, naast of ten Oosten van
het vorig perceel, ter gevelbreedte
van 9 Meter 60 Centimeter, bij
het kadaster bekend ais gemeente
Hillegersberg, Sectie A, No. 4649
gedeeltelijk, ter grootto vani Are
51 Centiaren.
No. 3. Een PAWD, vroeger
ingericht tot Koffiehuis, met
houten Tent, steenen Gebouwtje,
Open Grond achter en naast het
Pand en gedeolte Sloot en ERVE, staande en gelegen alsvoren
naast of ten Oosten van perceel
No. 2, bij het kadaster bokend als
gemeente Hillegersberg, Sectie A,
No. 4644 geheel en No. 4649 gedeeltelijk, ter gezamenlijke grootte
van 1 Are 93 Centiaren.
Geheel onverhuurd.
Te zamen aangeslagen in de
grondbelasting over 1903, op ’9.74
en belast mot eene recognitie voor
het onderhoud der Hillegondaj-fll
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straat, groot ’6.70.

Te aanvaarden bij de betaling
der kooppenningen op 16 November 1903.
De perceelen zullen afzonderlijk
worden geveild en daarna oarst
afzonderlijk en vervolgens in combinatiën worden afgeslagen.
Het te veilene is te bezichtigen
Maandag 5, Dinsdag 6 en Woensdag 7 October 1903, van des voormiddags 10 tot des namiddags 3
uur. mits men' voorzion zy van
een Permissiebillet door voornoemden Notaris Mr. VAN WIJNGAARDEN afgegeven, ten wiens
Kantoro aan de Zuid-Blaak No. 24
inmiddels nadere informatiön zijn
te bekomen en tijdig schetskaarten van het te veilene verkrijg21605 92
baar zullen zijn.
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aan de Slacbter&gang Rotterdam, kad. Sectie L, No.
ter grootte van 1 are 6 centiaren.
De Notaris Mr. P.J.
Grondbelasting over 1903 f 4.14. jffffÉ» VAN WIJNGAARDEN,
ls|l,l|g resideerende to RotterOnverhuurd.
als lasthobbende
No. 7. Een PAND, bestaando vau zijne principalen en krachin PAKHUIS met ZOLDERS, tens bevel van de ArrondisseBOYENHUISJE, OPENPLAATS ments-Rechtbank to RoUerdam,
en ERVE, staande en gelegen is van meening om bij Veiling
aan do Nieuwe Vogelenzang op Do__derd»g 8 October en
te Rotterdam, gèt. No. 16, uit- bij Toewijzing op Donderdag
makende het westelijk gedeelte IJS October IÖO3, telkens des
ter grootte van 1 are 73 centia- namiddags ten 2 uur, in het
ren van het perceel bij het kadas- Notarishuis aan ce Geldersche
ter bekend in Sectie L. No. 725. kade te Rotterdam, in het openGrondbelasting over 1903 met baar to verkoopen :
perceel 8 ’63.79.
i Waarvan verhuurd het Boyenhuisje voor ’3 per week of ’156
per. jaar.
No.B. Een PAND.bestaande met gedeelte GANG en ERVE,
in PAKHUIS met ZOLDERS, staande en gelogen aan de ZuidOPEN PLAATS en ERVE, zijde van de __-Wi.iue_-.__ traat,
staande en gelegen achter het te Rotterdam, tusschen de Leuvorig perceel en naast het perceel
vehaven en den Schiedam.chen
no. 0 aan de Slaehteragang dijk, get. JVo. 6, kad. Sectie H
te Rotterdam, uitmakende een No, 257, ter grootte van 16 cenoostelijk gedeelto ter grootte van tiaren.
ongeveer 3 aren 15 centiaren
Grondbelasting over 1903 9.46.
van voormeld perceel Sectie L,
Verhuurd of verhuurd geweest
No. 725.v00r het geheel ter grootte
3.50 per week of /' 182.—
voor
van 4 aren SO centiaren.
21602 54
per jaar.
Onverhuurd.
Te aanvaarden bij de betaling
No. 9. Een nieuw gebouwd der kooppenningen op löNovem
PAKHUISPAND met TA- ber 1903 of zooveel vroeger als
BAKZOLDERS en ERVE, ge- tusschen verkoopers en kooper
naamd „de Jonge Pieter", staande zal worden overeengekomen.
en gelegen aan de Nieuwe
Het te veilen perceel is te beVogelenzang te Rotterdam, zichtigen Maandag 5, Dinsdag 6
get. No. 30, kad. Sectie L, No. en Woensdag 7 October 1903. van
1172 en 725 gedeeltelijk, ter ge- des voormiddags 10 tot des nazamenlijke grootto van 1 are 55 middags 3 uur, terwijl inmiddels
centiaren.
nadere informatiön zijn te bekoGrondbelasting over 1903 78.85. men ten kantoro van voornoemIn zijn goheel verhuurd voor den Notaris Mr. VAN WIJNf 800 per jaar tot ultimo Februari GAARDEN, aan de Zuidblaak 24.
1904.
Te aanvaarden bü de betaling
der kooppenningen op 16 November 1903, of zooveel vroeger als De PAM DE* en ERVES
tusschen verkoopers en koopers aan de Cedempteßierbaven
zal worden overeengekomen.
de Tuindersstraat en de
De perceelen zullen afzonderlijk Crooswijkschekade te Rotworden geveild en daarna eerst terdam, den 23 September 1903
afzonderlijk en vervolgens in door den Notaris JOH. C. MOOY,
combinatiën worden afgeslagen. in het Notarishuis aldaar geveild,
De te veilen perceelen zijn te- zullen op Woensdag den SO
bezichtigen Maandag 5, Dinsdag 6 September 1903, des namiden Woensdag 7 October 1903, van dags ten 5 ure, terzelfder plaatse
des voormiddags 10 tot des na- worden afgeslagen. 22045 23
middags 3 uur, mits men voorzien
Ingezet:
zij van een permissiebiljet door
Het Pand Bierhaven, huur f 825
een der voornoemde Notarissen
Panden Tuindersafgegeven, te wier kantoren in- op 11.000. Do 3152,
respect, op
straat
huur.’
middels nadere informatiën zijn
9700
en f 9800.
9600,
9450,
te bekomen en tijdig schetskaar- f
Crooswijkschekade,
De
Panden
ten van het te veilene verkrijghuur 2020, respect, op f 11.800
baar zullen zijn.
21601 167
a
en / 12.90
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De Notarissen
jl__b
De Notarissen
De Notarissen VAN
SPRUIJT & SCHOT en
VAN WIJNGAARDEN,
SCHRAUWENenSLIN"
SCHRAMEIER VERALPHEN
en SUERSCHRAMEIER
VERKERT > resideerende te
resideerende te RotterBRUGGE en L.J.C. J.
MONDT,
BRUGGE,
resideerende
resideerend»
>.a__B»_-_§-_l
zijn
JHJljfiLp-Otterdam,
]*|«|
voordam, als lasthobbende
VAN RAVESTEIJN,te
Rotterdam, zijn voorJnMStSbopteDonderdag
zh'ne principale, is van mee- nemens op Woensdag 30 Sep- te Rotterdam, zijn voornemens nemens
Rotterdam, zijn voornemens om van
8 OcWoensdag
op
Sepom
30
ning
om
tember
1903
te
veilen
en
bij
op Woensdag 39 Septem- derdag 1 Telling op Bon- op Woensdag 7 October tember 1903, bij opbod te tober 1993 te veilen en op
bij
October
toeop
en
Donderdag IS Oeto__er daarber 1903 by veiling en
op Donderdag 8 1903 te verkoopen, beide veilen en op Woensdag 7 aanvolgende te
Woensdag 7 October 1903 wijzing
verkoopen,
daaraanvolgende,
by
Oetober
dagen des namiddags te 5 uur,
October
bij afslag, beide dagen des na- namiddags 1903, telkens des
dagen
beide
dos
namiddags ten
verkoopen,
te
beide
afslag
in
het
Notarishuis
de
Gelten 2 uur, in het Noaan
twee
middags ten 5 ure, in het Notain
het
ure,
5
Notarishuis
aan
dagen
namiddags
des
ten
uur,
aan de Geldersche Kade derschekade aldaar:
rishuis aan de Geldersche Kade tarishuis
de Gelderschekade aldaar:
in
het
Notarishuis
te
Rotterdam,
te
Rotterdam,
in het openbaar
No. 1. Een hecht, sterk en aan de Gelderschekade:
aldaar, te Terkoopen:
te verkoopen:
Een hecht, sterk, weldoorgunstig gelegen PAND, bestaanhecht,
sterk
en
1.
Een
Ko.
ongoed
Een
timmerd en zeer gunstig
sterk,
BENEDENHUIS,
de
in
waarin
hecht-,
Een
PAND,
gelegen
beuitmuntend gesitueerd Bierhuis is uitgeoefend, BOYENzeer gunstig
derhouden en aangenaam
gelegen
staande in WINKELHUIS, VIER
WONINGEN en ERVE, te RotBOYENWONINGEN, Open Plaats
gelegen
terdam aan de Zuidzijde van de
en ERVE, aan den DiergaarDoelstraai,
No. 13, kadaster
desingel Nó. 60, teRottordam,
Sectie K, No. 88, groot 44 cenkadaster Sectie S, No. 750, groot
tiaren, met uitgang in de daar1 are.
bestaande in WOONHUIS, KAN- naast gelegen gemeene Gang,
Verhuurd in 5 gedeelten, teza- TOOR,
en ERVE, kadaster Sectie K, No. 89.
men voor f 1-1.10 per week of staando PAKHUIS
bestaande in BENEDEN- en BOen gelegen aan de WestGrondbelasting over 1903 f 19.74. VENHUIS met TUIN, LOODS en bestaande uit .BENEDEN- en BO's
jaars.
733.20
zijde van de Lcuvcliaven op
f
Zynde verhuurd of verhuurd ERVE, to Rotterdam, aan den VENHUIS, met OPEN PLAATS,
Grondlasten over 1903 ’'3360. den hoek van do
LOODS en ERVE, aan de -'.
Leeuwengeweest
volgens specificatie op
Witte
Wo. 3. Een dito PAND, be- steeg en strekkendo tot aan den het aanplakbiljet voor een geza- Plautagcweg nommer 7»,
in BENEDENHUIS, Schiedamschendijk, tegenover de menlijk bedrag van 325 per jaar. kadaster Sectie U, No. 3527, groot
staande
SOI centiaren.
VIER BO- Karresteeg te Rotterdam, geteeProeflokaal,
waarin
Het Pand is voorzien van Gas- Westzijdo, No. 101, nabij de
No. 3. Een hecht, sterk en
YENWONINGEN, Open Plaats en kend No. 33, bij het kadaster
Waterleiding, Beneden- en Delftschestraat te Rotterdam/kagunstig
gelegen
bestaanen
PAND,
Dicrgaardebekend
in
ERVE, aan den
Sectie H, No. 1067. ter
uit
Bovenhuis
bevatten diverse Ka- daster Sectie S. Nr. 363, groot 1
grootte
BENEDENHUIS,
waarin
giugel Wo. 61, te Rottordam,
van l are 95 centiaren. de
geschilderde
gedurende
jaren
een
aantal
mers
met
Plafonds are 13 centiaren.
groot
groot
761,
S,
kadaster Sectie
No.
Grondbelasting over 1903 ’118.30.
marmeren
Stookplaatsen
en
met
nög
Grondbelasting over 1903 f18.82.
wordt
Geheel onverhuurd, behalvo de Barbierszaak is en
1 are.
*
glasdichte
Yejandah,
Mantels,
diverse
uitgeoefend,
Kelder,
gedeelten,
tezahet
Verhuurd in 5
voorts
Het perceel is thans onverhuurd.
Pakhuis, hetwelk verhuurd
men voor f 12.60 per week of is totl December 1903 voor f 400. - BOYENWONINGEN en ERVE, Keuken, vele Kasten en verdere
Het Benedenhuis bevat op de
gewoon
per jaar.
te Rotterdam, aan do Zuidzijde commoditeiten, die men
f 655.20 's jaars.
jol-ótage: Voorkamer, Tusschendergelijke
in
woonhuizen
aan
lirattensteeg
33.60.
De verkoop zal geschieden in van de
Xo. 3, is
Grondlasten over 1003
jamer, Achterkamer en Zijkamer;
op den hoek van het Spuiwater, te treffen.
navolgende
de
,n hot sousterrain : Voorkamer,
perceelen:
PAND,
be*io. 3. Eon dito
meteen
Benedenhuis,
Het
dat
Sectie I, noinmor 318.
Keuken, Kelder en
Een perceel OPEN kadaster
staande in WINKELHUIS, VIER ,
afzonderlijke trap toegang heeft Achterkamer,
*"
83 centiaren.
groot
bR,O_%D,
2
het
Bovenhuis bevat
Alkoven;
gelegen
BOYENWONINGEN. Open Plaats
de Westaan
eigen
Grondbelasting over 1903f 37.39. tot den halven Zolder, is in
zijde van de
verdieping
ruime
op
de
eerste
Diergaarop
den
en ERVE, aan
LeiiTebaren
Zijnde verhuurd of verhuurd gebruik, terwijl het Bovenhuis Voorkamer, Tusschenkamer en
den hoek van de Witte Leeuwendesingel Wo. 62, te Rotter- steeg,
geweest volgens specificatie op is verhuurd tot 1 Februari 1905, Achterkamer, alle en-suite, en
dam, kadaster Sectie S, No. 752,
uitmakende de Oostelijke het
aanplakbiljet voor een geza- voor ’3BO per jaar.
hebt.van
voormeld perceel, SecKeuken; op de tweede verdiegroot 1 are.
menlijk
bedrag van ’790.40 per
Grondlasten over 1903/47.29. ping: Voorkamer, Zijkamer. TusH,
No. u-07. ter grootte van
Verhuurd in 5 gedeelten, teza- tie
aanvaarding
Datum van
en schenkamer en Achterkamer,
jaar.
men voor f 13.10 per week of 98 centiaren.
betaling
kooppenningen
der
2
hecht,
jaars.
Een Perceel OPEN
ISo. 3. Een
sterk en November 1903.
’081.2) 's
benevens Badkamer; daarboven:
_-.?_.°;,-T*
Grondlasten over 1903 ’33.60. <»RO?i D, gelegen aan de Oost- gunstig gelesren PAND, bestaanruime
Zolder met twee DioiKStTe bezichtigen twee dagen vóór
zijde van den Scbiedaniscben- de uit BENEDENHUIS. ACHbodenkamers
en Berghok.
en op den dag der veiling, van
No. 4. Een dito PAND, be- dijk op den hoek
BOYENWONINGEN
TERHUIS,
van do Witte
Het pand heeft voorts vele
staande in TWEE BENEDEN- cm
10 uur des voormiddags tot 4
de en ERVE. te Rotterdam aan uur des namiddags op vertoon Kasten en verdere gemakken, ie
VIER BOYENWONINGEN, Open Leeuwensteeg,
Westelijke helft uitmakende
van voormeld de Westzijde van het Sputwa- van een permissiebiljet, verkrijg- voorzien van marmeren SchoorPlaats en ERVE, aan den Dier- perceel, sectie
1C67, ter ter No. 35, kadaster Sectie I, baar ten kantore van genoemde steenmantels geschilderde PlaH.
__<g&ardesingel No. 63, te grootte van
nommers 342 en 343, samen groot Notarissen te
97
centiaren.
Rotterdam, kadaster Sectie S, No.
Rotterdam, aan de fonds, Gas- en Waterleiding ei!
78 centiaren.
No.
3.
De
OPSTAL
voor
753, groot 1 are.
Nieuwehaven
No.
106 en aan de Eleetrische Schellen én bevind,
Grondbelasting over 1903 f 32.37.
Al braak zich bevindende op
gedeelten,
Hoogstraat
tezaVerhuurd in 6
No. 371, alwaar men zich in uitmuntenden staat ra.<
Zijnde verhuurd of verhuurd
men 12.35 per woek off 642.20 de perceelermos. 1 en 2.
tevens
nadere
informatiën kan onderhoud.
Te aanvaarden bij de'betaling geweest volgens specificatie op bekomen.
21083 107
Aanvaarding en betaling dar
's jaars.
21084 66
aanplakbiljet
het
gezavoor een
Grondlasten over 1903 33.60. der kooppenningen op*■ 1 Decem-, menlijk becfragtoeaH ’561.00 per
kooppenningen
1 December 1908
ber 1903.
vroeger.
of
jaar.
Wo. 5. Een dito PAND,beDe perceelen
afzonderlijk,
Nadere inlichtingen zyn te bastaando in TWEE BENEDEN-en worden geveildzullen
en Ko. 4. Ëen hecht, sterk en
en daarna eerst
komen ten kantore van gezeg*
VIER BOVEN WONINGEN, Open afzonderlijk en vervolgens gecom- gunstig gelegen
PAND. bestaanNotarissen VAN ALPHEN en
Plaats en EfllVE, aan den Dier- bineerd worden afgeslagen.
de uit BENEDEN- of WINKELSUERMONDT, Zuidblaak 72, tergaardesingel Wo. 64 te RotHet te veilen perceeDis te be- HUIS, BOYENWONINGEN en
wijl
het te veilen perceel zal kunNo.
zichtigen
terdam, kadaster Sectie S,
Maandag 28, Dinsdag ERVE, te
aan de
nen worden bezichtigd op Maai*
754, groot 1 are, met de.overbou- 29 en Woensdag "SO September. Oostzijde vanRotterdam
do >_;__««ls. ru.u
De Notarissen
■
dag, Dinsdag en Woensdag &,%
wing van een gedeelte van na te 1903. van des voormiddags 10 No. 54, ep den Noordhoek
SCHRAUWEN & SLIN- en 7 October 1903, van 10 tot-ij
van
oj®Bk
melden perceel, Sectie No. 755.
tot des namiddags 3 uur, mits do Vierwindenstraat met uitgang iii»SbKERT, resideerende te
Verhuurd in 6 gedeelten, teza- men voorzien zij vatl eon permis- in die straat, kadaster Sectie I. ______t_kfip|.Rotterdam, zijn voorne- uur, op vertoon van een permiaaÜ»
biljet, daartoe door gezegde N«gb>
men voor f 13.30 per week of siebillet, door voornoemden Nota-, nommer 583, groot
48 centiaren. mens op Woensdag SO Scp»
23302 flp
091.60 's jaars.
ris Mr. VAN WIJNGAARDEN Grondbelasting over 1903 /'39.39. tember 1903 te vellen en op rissen af te geven.
Grondlasten over 1903 f 33.60. afgegeven, ten wiens kantore aan. Zijnde verhuurd of verhuurd Woensdag 7 Oetober 190
S
Wo. 6. Een BLOK van «ES den Zuidblaak no. 24 inmiddels geweest volgens specificatie op te verkoopen, beide dagen des
rrije HUISJE* met Open nadere informatiën ;cjjn te be- het aanplakbiljet voor een geza- namiddags ten 5 ure in hetNota_SCS3 Si
menlijk bedrag van ’707.20 per rishuis aan de Gelderschekade
Grond en EK VE. door een over- komen.
jaar.
21488 97
aldaar:
bouwde Poort toegang hebbende
Aanvaarding brj de betaling
van- en naarden ÏHei'gaaide
Een gunstig gelegea f.
der kooppenningen.
singel te Rotterdam, Nos. <»5
De Notaris Mr. P.A
____i%É__m
bezichtigen
ïe
twee dagen vóór
| VAN WIJNG AARDS,*
J, 3, è, '', c, achter de perceelen
op
den dag der veiling van
De Notaris M. M. C. en
«"
Nos. 1 tot en met 5, kadaster
SHiitn resideerende te RottacVAN DER LOO, rosidee- des voormiddags 10 uur tot des
*camS_m
dam, als lasthebbendt
Sectio S, Nos. 737, 741, 7-12, 743,
namiddags. 3 uur, op vertoon van
principalen, is van meevan
744, 745 en 755 (gang) tezamen jniisjw rende te Rotterdam zal een
permissiebiljet, door voor- bestaande uit WATERSTOKERIJ ning om bü Telling op DonJm_yj_Ë__.W'orusdag-,7 Oetogroot 3 aren 57 centiaren.
Verhuurd: elk huisje voor ’2 bei- i.>o3 veilen en Woens- noemde Notarissen af te geven, met WONING, BOVENHUIS en derdag 15 Oetober 1903 ca
1903 loe- ten wier kantore te Rotterdam ERVE, te Rotterdam, aan de bij toewijzing op üeaderdng
per week. makende f 624.-- 'sj. dag 14 October
dagen
wïfzen,
beide
des namid- aan de Leuvehaven No. 135 inmid- zuidzijde van de Raamstraat 22 October 1903, telkens des
Grondlasten over 1903 '30.70.
dags ten [5 uur, in liet Notaris- dels nadere informatiën te bekono. 53, kadaster sectie I no. 175 namiddags ten 2 uur in het Notie
Do perceelen dio te zamen oen huis aan de Geldersche Kade te men zh'n.
rishuis aan de Gelderschekade U
groot 44 centiaren.
. . . ■-.
aaneengesloten oppervlakte heb- Rotterdam :
rr
Grondbelasting over 1903 f 15.81 l Rotterdam, in het openbaar te
ben van 857 centiaren, zullen
gebouwd
een
nieuw
l Terkoopen;
Zijnde verhuurd:
eerst afzonderlijk en daarna gede Waterstokerij
combineerd wordon afgeslagen.
voor ’6,— p.w.of ’312.— 'sj.
Betaling 31 October 1903.
en
het Bovenhuis
Te bezichtigen twee cagen vóór
_*&__£. De Notaris SCHRAvoor
2.35 p. w. ofjT 122.20 'sj.
en op den dag der veiling tegon
/!;;;;;■ meier verbrugge,
vertoon van toegangsbewijs, af te
samen ’434.20 'sj.
te Rotterg,''.|fcresideerende
geven door een der gezegde No- bestaande uit BENEDENHUIS 4-K______ïiP
dam, is voornemens om
Aanvaarding
blj de betaling der
tarissen, bij wie tevens nadere met SOUSTERRAIN, voorts BO- op Woensdag 7 Oetober kooppenningen.
met
inlichtingen zijn te bekomen.
VENHUIS, OPEN PLA.AT._JE en ÏOOS bij opbod te veilen en op
To bezichtigen twee dagen vóór
EKVE te Rotterdam, aan de Woensdag 14 October daar- en op den dag derveiling van des staande en gelegen aan den
Concordiastrast no. 7, ka- aanvolgende bij afslag te ver- voormiddags 10 ure tot des na- EendrnchtsweK te Rotterdam
dastraal bekend gemeente Kra- koopen, telkens des namiddags middags 4 ure, op vertoon van een geteekend _Vo. 34, bij liet k .
lingen, sectie G no. 1868 groot 1 ten 5 uur, in het Notarishuis te permissiebiljet door voornoemde daster bekend in bectie A No. 49 Jf
Rotterdam aan de Geldersche Notarissen af te geven, ten wier ter grootte van 2 aren 31 een
Are.
Het Pand thans onverhuurd Kade:
kantore te Rotterdam aan de Leu- tiaren.
heeft eene huurwaarde
Nommer 1. Een hecht, sterk, vehaven no. 135 inmiddels alle i Het Huis bevat in het Sous
otaris C. KLOOT- het Benedenhuis van ’325.- p.j. voor eenigejaren nieuwgebouwd nadere informatiën te bekomen terrain: Keuken met lift naar dt
21487 50
WIJK, resideerende te en het Bovenhuis van f 326.— p. j. PAND. bestaande in ruim zijn.
Eetkamer en spreekbuizen, KelSamen ’1550.-- p.j" KOETSHUIS met Stalling voor
Rotterdam, is voorneder met Wijnhokken, Bergplaats..
mens op Woensdag In de grondbelasting over 1903 12 Paarden en Hooizolder, DRIE
Linnenkamer en Knechtskamer,
op de eerste étage: Voorkamer er
7 October 1603 te veilen nog niet aangeslagen.
BOYENWONINGEN en EKVE
en op Woeïisdag 14 October
Achterkamer en suite met groote
Te aanvaarden bij de betaling te Rotterdam, aan de Noordzijde
glasdichte Veranda en Zijkamerd. a. v. te verkoopen. beide der kooppenningen 1 November van de Marinestraat (Feijedagen des nam. 5 uur, iii het 1903.
noord) nommer 15, kad. sectie Q
tje,
op de tweede étage: groote
are 01
groot
Notarishuis aldaar:
1
3597,
nommer
Salon
is
to
met
Achterkamer en boubezichtigen
veilene
te
Het
doir, voorts: diverse Slaapkamers,
van des centiaren.
Een hecht, sterk en zeer 5, 6 en 7 Octobertot1903,
Verhuurd: het Koetshuis met
des namidBadkamer, Zolder, Dienstbodenvoormiddags 10
Stalling
gunstig gelegen
en Hooizolder per maand
vertoon
op
van een
kamer en Vliering.
dags 3 uur
65.— en de drie Boyenwopermissiebiljet door voornoemde voor
Het geheele Huis ia voorzien
ningen per week respectievelijk op
Dinsdag 29 September van
Notaris af to geven, ten wiens voor
3.25
en
leiding voor electrisch licht,
3.50,
3,
ma- 1903, des namiddags
kantore te Rotterdam Noordblaak kende te zamen eenejaarlijksche
2i/
? ure, gas en water, benevens van ceninlichtingen
te
beko11 nadere
in het Oafé van den lieer J.
huuropbrengst vun
trale verwarming (stoom ender
1287.'
21601 49
aan den Zuidblaak lagen druk): de vertrekken zijn
KROUWEL,
ij
g:
J
Grondlasten
over 1903 39.64.
en
No. 50 te Rotterdam, ten over- alle zorgvuldig en fraai geverfd
Nommer S. Esn dito PAND, staan van den Deurwaarder F. en
hebben geschilderde plafonds,
ingericht als fabriek tot
bestaande in WINKELHUIS H. SWAM, van:
bevattende het Huis verder al
bereiding van MelkDRIE BOYENWONINGEN, Open
die gemakken, welke in cene defPlaatsje en ERVE te Rotterdam,
woning vereischt worden.
tige
met
de De OKBOEBEKDBGOE.
producten,
ie.
in:
bestaande
aan
de
Noordzijde
DE
UEN*
van
de
Grondbelasting
Mariover 1903 ’86.94
«laar bijbclioorende
Jonse,Cornegenaamd
nestraat
eigen
„Do
Nommer
gebruik.
en
naast
in
17,
PAND
Goheel
Ko.l. Een
ERVE,
vaste en losse MachiWestzijde van de Potte- het vorige perceel, kad. Sectie Q lis", 70 Last, zonder Tuig; in
Te aanvaarden bij de betaling
aan
do
neriën en Gercedscliap- bakkerssteeg No. 7 te Rot- Nommer 3596, groot 74 centiaren. 1902 2000 aan vertimmerd.
der kooppenningen op 1 DecemVerhuurd per week: het Winber 1903.
pen,
terdam, nabij de Boompjes.
kelhuis voor ’5, en 2 Boyenwozooals die bij biljetten specifiek
Het te veilen pand is te bezichSo. 11. Een PAND en ER- ningen resp. voor 3.50 en ’3.25,
te
Rotterdam
omschreven,
Westzijde
zijn
tigen
Maandag 12, Dinsdag 13 en
«oede
Vergenaamd
aan
de
van
»e
VE,
de terwijl de Derde Etage, thans
Pottebakkerssteeg _f O, 9 onverhuurd, het laatst is ver- wachting", 50 Last, zonder Woensdag 14 October 1903, van
aan de Westzijde van de
des voormiddags 10 tot des namidte Rotterdam, naast of ten Zuiden huurd geweest voor ’3, makende Tuig.
dags 3 uur. mits men voorzien zij
No.
I.
ceel
pei
wekelijksche
huurte zameu eeno
kad. Sectie U No. 68 en 69, savan oen permissiebiljot door voorper
j.
van
14.75
of
767
waarde
Ho. 111. EenPAKD en ER«e.
men groot 1 are 42 centiaren.
noemden Notans Mr.' VAN WIJNover
1903
31.60.
Grondlasten
VE, aan de Westzijde van de
Zijnde geheel in eigen gebruik. Pottebakkerssteeg
Perceelen zullen eerst ieder genaamd „DeZesGeznsters", GAARDEN afgegeven, ten wiens
De
j_ 0 14
63.20.
40 Last, met Tuig.
kantore aan de Zuidblaak No. 24
Grondlasten over 1903 gebouw
Rotterdam, naast of ten Zuiden afzonderlijk en daarna gecombite
het
inmiddels nadere informatiën zün
afgeslagen.
De verkoop zoo van
worden
neerd
perceel No. 11.
geen
22197 75
aanvaarding
de
machineriën
en
bete bekomen.
als van
Datum van
*..
"
op
Woensdag
Zullen
in
één
3©
reedschappen geschiedt
1903 des namid- taling der kooppenningen 16 No- genaamd „Annetje". 48 Last
September
perceel.
1903.
uur m het Notarishuis vember
1000 aan
bezichtigen twee dagen voor met Tuig, in 1003
Te aanvaarden bij de betaling dags te vijf de
Te
Notarissen VAN en op den dag der veiling, van vertimmerd.
der kooppenningen 2 November aldaar, door
DER HOEVEN en KRAMER, 10 uur des voormiddags tot 4 uur
21612 56
1903.
afgeslagen.
Geld ter leen aangebo<ien
des namiddags, op vertoon van
Te bezichtigen 5, 6 en 7 worden
Hoogste bod bij de veiling: een
verkrijgbaar
kleine bedragen van af' f 50
in
permissiebiljet,
October 1903 van 10 tot 4 uur, No. 1.
„Olga", 17 Zeetonnen1 tot elk bedrag: afloesingste-tn'i’5450.- No. 11. ’6OOO.- aan het kantoor van genoemden ■■genaamd
op vertoon van toegangsbewijs
HL ’6750.nen minstens 1 per weet, rento
Notaris te Rotterdam aan de met Inventari».
door genoemden Notaris af te No.
worden
Alle liggende in den Blaak; vergoeding 6 "/_.
De perceelen
eerst af- Hoogstraat nommer 371, alwaar
geven, te wiens kantore, Nieuwe
achter het Postkantoor en dageBrieven franco, No. 18-347, l>ir.
Haven 85, inmiddels alle nadere zonderlijk en daarna in combina- men tevens nadere inlichtingen
H
lijks
69
zien.
21701
te
22201
49
van
dit blad.
afgeslagen.
tiën
22027
34
kan
bekomen.
zijn.
informatiën te bekomen

De

Notarissen P.
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Notaris Mr. P. J.
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PAND,

Pand

’
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Openbare
Vrijwillige Verkooping.

.

’

Openbare
Vrijwillige Moapißfc

Openbare Verkoop,

'

HUIS,

iffifffe

*

zone

’

Pand

Openbare Verkooping.

Een uitmuntend onderhouden

mmm
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Tuin en ERVE,

Opeiare Verkoope,

El PAND, MDc
’

’

’

"AFSLAC,
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DUBBEL Pifl
ERF,
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AFSLAG.
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Eleonorastraat No. 29 en 31.

’

SCBEPIÏEILIE

_
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Houten TJALK,
Houten TJALK,

Houten TJALK,

PRAAM,

"IÜSCIIBM
’
_.. KOTÏERTJE,
:
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PIANINO'S.
STEINWEG,BECHSTEIN,IBACH

CARL MAND, LUBITZ NEUMEIER, GORS en KALLRAN,
RICH. LIPP & A. LEHMANN euz.
QSJIjSPE-L Pianino's in massief eiken, notenhouten en zwarte
Kasten, welke door toon, solide
constructie en prrjs alle concurrentie kunnen weerstaan. Garantie 10 jaar. Bespeelde Piano's
vanaf 100 gulden en hooger.

' HAARVERF LORA. *

C. QXJISPEL,
Fianofabrikant,
Oostvestplein Mo. 1.

1

Korte Hoogstraat 7,

f

I

Berichten de ONTVANGST

I

PIANO'S en ORGELS met huurafbetaling.
20761 24

STEMMEN, iNBüILEN, enz,
De bekende

ONTBIJTKOEK a 12% & 25 ets.

1

SUCADEKOEK a 35 ets.
GEMBERKOEK a 35 ets.,

uit de bekende Koninklijke Luxe
Broodbakkerijen van PAUL
C. KAISER, Amsterdam,
zijn te Rotterdam uitsluitend
te verkrijgen bij:

VAN SCKA.CK & BALJQH,

j

Het beste en goedkoopste leder magazijn, van den DetailHandel, voor Zool- en Overleder
en Fournituren.
2102110
Engros en Detail.

1
j
I

vs

22100 33
Grootste soliedste verloting van
NEDERLAND.
Deze verloting heeft nog nooit
uitgesteld.

Zesde Groote Provinciale Gre.ninger Verloting te Winsofioten.
Trekking beslist 10 Sov. 1903.
SS_T Hoofdprijs: SOOO Guld."3-8
Tweede pr. Tweeduizend Gulden.
Derde prijs Duizend Gulden.
Verder: Heeren- en DamesRijwielen, Salonameubiementen,
Naaimachines, Goudon en Zilveren Horloges, enz. enz. Samen
ruim duizend kostbare prijzen.
Desverlangd wordt de minste
prijs voor f o in contanten door
het Comité teruggenomen.
Het laatst uitkomend nummer
1000 gnlden in contanten.
gs_F~ Zie de aanplakbiljetten bij
de Wederverkoopers.

Binnenweg 43, Rotterdam,

J.VANBOESSCHOTEN.

MODEBNE,
I
! LE TAILLEUB
-§
ROTTERDAM, Wijnhaven 118,

£

I

BERICHT!!!

S
_er

*°
de Najaarsstoffen m groote keuze voorradig zijn. =T

I
A
IH. ,
=

g

Wijnhaven hoek Leuvehaven 118.
Rokin 98, AMSTERDAM,

21054 30

£

In deze Courant komen Advertenties voor van Café- I
en Theetuinhouders, waarin gemeld en GËBL HFT wordt I
dat tegen hon niet te concurreeren zou vallen. Menoordeele I
of dit zoo is volgens mijn noteering.
Buffet ea Toonbank in rerlangde ETont«ooit, Nuleu wl Mabunle f JSO.—, met Spiegel- Hj
glas f 30.-, tot' 2 meter lengte der toonbank.
Eigengemaakte Eiken Koffiehuistatcls
(gegarandeerd) f 5.—. 9
Eiken gegarandeerde Leestafel
/ 10.—.
Prachtvolle Stoelen met geperiar. zitting BÉ
(Weener model) f 1.70.
Daar het te veel is alles te noteeren, wil ik alleen nog
melden, dat deze Café-Meubelen OP AFBETALING 1
zelfs nog minder in prijs worden geleverd, dan de BLUF- 1
FERS a Contant aanbieden, dus men late zich niet I
door zulke voorspiegel ingen overbluffen, maar E
ga naar het juiste adres waar op afbetaling Hg
nog voordeeliger wordt geleverd.
Billards beneden iedere aanbieding,
en Billards in huur ïl 1.50 per week.

E

P_"

AM
DEN HAAG.

21498 100

„ 12.„ 18.-

..

....
..
..

Wegens vergrooting mrjner Magazijnen

a/d. Botersloot

45, alhier, ben ik verplicht geweest, mijn Woonhuis te
VEEPLAATSEN naar Weste Wagenstraat 84 (Bovenhuis) ahvaar ik dcs avonds na 6 uren ben te spreken.

I

I
1

ï
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W
W
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Media Panatellas
Media Victoria.
__F Bouquet
__F Rotterdaramertjes
Iw Couchitas
Cr Victoria Conchas
ll Londres
Ü Conchas.
II Regalia
H Reg. Conchas .
H Bouquet.

..
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Spreekmachine,

Ook op termijnbetaling dus

VERHUUR
Orge!s,enz.
Citers, Violen, Piano's,Termynbet.
vanaf ’4 p. m:iand

Binnenweg 135.

18971 28

9*. PQ
nö
ün:f._-U.

Amerikaansche

WÜ bevelen aan een proef to nenien met het Batter i ci lB Moilejonrnaal, de Metropolstan fashion,

—

PRIIA GROVE

IJ.

S. HARTE.

Hofleverancier.
Amsterdam.
Rotterdam,
Utrcclat,

levert tot CONCURREERENDEN prijs,

ï

PORSELEIN,
GLAS- en
uA._____.__Ei.ï3E'Vv'El^K.
Specialiteit in Tafelserviezen, Waschstellen.
(Afzonderlijke lokalen).

enz.

Telefoonnummer 629.

OP CREDIET,

Speciaüleif in ENGELSCHE ANTHRACIET,

toij I*l. LEVY&Co.,
37, KienwebaTen 37,

TOT

GASFABRIEKSPRIJS.

I

per Mille

50 cent per Lot.

II Sigaretten.
«F Conchas Finos.
JT Media Victoria.
J Keg. de la Reina.
«f Vegueros.
K Londres Finos,

Tan

aanvraag onzo
22223 184

1 ER?I DE lEP. J. VAM ffiLLE.
'"

■'^B_-_-_-_^__________-___-__----__BHsa---_______^^^B___D-'

|

irn______i

O. V-APC ALPHEN,
Stationsweg IO —13,
Rotterdam.
Fabrikant van Chocolaad-, Dessert- en Suikerwerken. Specialiteit in iijne Bonbons en fondants.
De bekende Reclame-Öruidssnikcrs, in kistjes van 3 Ko.
bijzonder geschikt voor Bruiloftsfeesten en Partijen f 2.50.
Alle soorten worden geleverd tegen concurreerende prijzen.
VRAAG PRIJSCOURANT.
8543 2

nabij de Oostpoort.
Enorme voorraad.

lOp

Verzoek. GOEDKOOPE TAALCURSUS.

Klassen van 10 Personen, afz. voor eerstbeginnenden,
voor Convers. en voor Corresp. Uitsluitend des avonds na
8 uur, 2 lessen per week.
Per 3 maanden f 12.50. Fransch, Duitsch, Engelsch, door buitenlanders.
AAS PANG 1 October.
21929 CO

BERLITZ-SGHOQL, Mauritsweg 33.

H

405 50 §

1

f. £ p. "tboósselotT

WesteWagenstr. SO,RotterdKon. Geoct. Fabrikant van
vuurproef houdende

BRANDKASTEN

en
141
Brsiidltlssisde-aren.

Zie buitengewone proefnemingen felle branden: 1867,1873,
Gemakkelijkste betaling. 1876, 1881 en 1886.
Bedragen tot f 16.— zonder
E^" Prijscour.gratis toegezond.
vooruitbetalina
14 f Agent v.Kromers Protectorsloten.

§
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VËBLOfg

BOOmÜ; 20050 Ml!
in coßitssestesfS»

-

I

Vraagt nitslnitend

gklobe"-

Poetsextract
mot het merk Globe, in de
roode dwarss .reep. 22192 15

S

I

r> A TM. E S-

Sedert 12 jaren wordt door mij
met toenemend succes verkocht,

*-%i_#

üeöote

TREKKING Dinsdag 13 October 1903.

■ ■

’

Of. Bdttqers Depüatoritim

4

1 GULDEN.

Duizenden namen van personen
welko prijzen hebban gewonnen,
liggen voor belangstellenden ter
inzage.
Loten to bokomen bij C. Schusler, Ged. Botersloot; J. Van Slooten, N. Veemarkt; H.T. Niericker,
Raamstraat: 'f. Van Beerschoten,
Boekhandel: P. J. Verlooy, Boekhandel; P. J. Simons. Hugo do
Grootstraat; Rothmetjer's Boekh.;
G. J. Olrée, Gouvernestr. 90; G. J.
Hosman, Binnenweg 97a; j. Chr.
Knuttel Jr., Bergweg 6; Sigaronm.
„De Drie Kistjes", Weste Wagenstraat 53; C.H. Kraft, Weteringestraat 2; Bruiningaen Co., Weste
Wagenstraat 23; F. O E. Huethik,
Aert v. Nesstraat 90; P. Kruvt,
Oranjeboomstraat 83, Rottordam ;
H. Kooü man te IJselmonde; J.
Visser en M. Witte te Oud»
Beierland ; C. Verhoeven, Slikkerveer; O A..F. Ossebaggers, Delfts,
haven; D. De Jong Jz., Winkelier,
's Gravenzando.
De trekking geschiedt in 't openbaar in „De Harmonie" te Winschoten.
Eerlijke Wederverkoopers gevraagd door den Administrateur
E. HOEXUM Pzn., Winschoten.
Loten worden franco toegezonden na ontvangst van postwissel a 0.55 door den Administrateur E. HOEXUM Pzn.,
Winschoten.
21645 .35

van Apotheker GEORG KÜHNE,
Dresden. Onveilbaar middel tot
het verdrijven van overtollig haar
op het gelaat. Uitsluitend en alleen
verkrijgbaar bij C. KOSGHAKT! Zuidblaak 50. Prijs
tl per flacon. Men wachte zich
voor producten, die ondor donzelfden naam worden aangeboden.

I"_£^r" Prys per Lot

*°
O'SDJWIfËEiII

Grootste Magazijnen van Nederland in:

Lenveba7en Westzijde No. 35. Koopt uwe Meubelen, Kleeding,
Geklopte Cokes

1

INTERCOMMUNALE TELEPHOON.

GBOOTSTE KEUZE IN:
Krist. Romers, Karaffen, Bessertserviezeu,.

liautoor en Magazijnen

.... ’4O.Prüs

. . „50.—
. . „50.. ’50.. . . . . „50..
. „ 60.__L Reg. Londres. . . . „70.______ Reinas
„70.—
51 Reg. Reina Chica . „80.Bf Victoria
,90.© Bouquet Finos. . . „100.M, Reg. Bretanica . . „120.-

„30.„30.,30.„30.„35.„35.„40.—
„40.„40„40.„40.-

iini_i____________r~ l"

Onovertroffen,

alle ante KÖLENSOOBTEN,

[

OTTO JANSEN,

UE MUDlif l/DD
l\Ur

22188 90

.

.....

waarvan het abonnement per jaar slechts/71.50. Daarvoor ontvangt
men maandelijks het blad
heeft men jaarlijksrécht op een gratis
patroon,
ingespeld
op aanvraag wordt toegezonden en
dat
kosteloos
Heerenkleeding
Leverfc
naar maat op maanmen
een
ontvangt
gratis
waarin 500 modellen
Catalagias
delijkscheen wekelijksche conditie. Ontvangen
nCnUrim
bovenkloeding
Meisjes, Jongens en
voor
van
onderen
Dames,
de nieuwste Demisaison-Stoffen.
19691 8 kleine Kinderen. Van alle modellen in
Maandblad en Catalogus zyn
Mrd. Tailleur.
3 MEIZEBSTJKAAT 3.
de beroemde BuUericks Patronen verkrijgbaar aan ons adros
en aan dat onzer Agenten.
Proefnummers Tan de Metropolitan fashion 15 Ct.
2© Ct.
Catalogus met 500 modellen
4391 28
(Alles franco bij vooruitbetaling).
G. STEGEïtHOEK, Paleisstraat 4, Amsterdam.

ALSMEDE

.

.....
..

_P-_--_-__-_-^------^p^^^^-------------__-----_---________^___e____^B_____--_x_K__________iiiiiiiii
__.
,
,
.
.

1

g

_F Conchas

Zi?STtgS,.,., sa.

ö.KUMillardfabrikant, 1 V^^^CSff
t V^^
WÈ

BOTEBSLOOT 45, Botterd.

,20.„20.„20.„25.—
„25,„25.„25.-

Prijs per Mille

Op verlangen wordt opgegeven bij welken winkelier ter plaatse
I_ettersigaren verkrijgbaar zijn.

I

’
i/01/

’lO.-

E Pauatellas.
E Media Victoria.
E Entre Actos. .
„25.E Trahncos de Reg.. „25.E Londres
„30.—

I

Hoogachtend,

Pr^js per Mille

Londres
J$ Londres
C Londres
J> Lftadees
-1> Conchas
D Media Victoria
-mWZ Londres
E Conchas.

Kofflehuishonders I

Telephoon 2289. ft

Amsterdam,

Bloemgracht 143.

I

14f

7» Noordblaak.

I !door

aer Nouveautés

I

De Koningin van alls Haarverven.
is gegar. onschadelijk,
eenvoudig in gebruik.
Natuurlijke kienr,
slechts eenmaal maandelijks te gebruiken.
Wie eens met LOUA
een proef heeft genomen,
zal beslist geen andere
haarverf meer gebruiken.
Flacon / 1.50.
Maandenlang toereikend
Lab. „SEMIRA"

--

■

i De 'Xieuwelioudeii doet Eg
grijze haar binnen enkeie g
I| het
dageü verdwijnen, maakt het &
p§ glansrijk en zacht, is onscha- H

I
1
1

delijk Voor do huiden verft

B

Maisllosm

8
h
I

Prijs S 5cent de flaoon
en 11.50 de dubbele flacon,
Verkrijgbaar te I_.ot.or.
dan» bij C.A. E. WEB
BEX, Drogist Oppert 34.

|

Se Prijs: Rijtuig bespannen met 2 paarden of 2000 guld. in cont.
3e „
Rijtuig bespannen met Spaarden of 1000 guld. incont.
4e
Dogcart bespannen met 1 paard of 750 guldon in cont.
VOORTS: Paarden. Kooien, Rijwielen, Naaimachines, gouden
en zilveren Horloges, Meubelen, Huishoudelijke Artikelen, enz. enz.
Desverlangd wordt voor ieder Paard f SOO, voor iedere Koe
SOO
en voor de minste prijzen
5 in contanten door het
f
Comité uitgekeerd.—
Bij de vorige verlo _g werd de Hoofdprijs van f 22000 in Besto en goedkoopste in gebruik.
Mag in geen huishouding ontcontanten uitbetaald aan den Heer A. J. SMITS, Z.O. Buitensingel
245. 's-Hage, en do 2e prijs viel ten deel aan den Heor KASTELEIN, breken.
Vraagt Uw Winkelier!
te Breukelen.
(
Overal verkrijgbaar!
JKïj||§§|^* Aanvragen om wederverkoop, richte men aan het
AGENTEN:
- -'
WË**W Kantoor van het Comité te OUDE WATER.
14f
De Ondernemers:
21024 82
JT. BOER eu D. W. VAN BEÜSEKOM. {

—- — — — ’ _________ —

—

__

„victöhu".

OEBR. ALTOHA, Rotteriiam.

RotterdamschNieuwsblad.stadstijd.Winterdinst 1903-1904.
Nijmegen.
Rotterdam D.P.
Rottef(i' Amsterd. Amsterd.
Gorinehem.
Weesp.p. Weesp.p.Botterd

"^Vertrek Aank. I Vertrek Aank.
5.54 Ms 8.4
5.50* 8.21
7.5 Bs 8.28
6.24* 8.21
7.50 BP- 9.14
7.58IP 9.18
Bs 9.42
8.45 *10.5
8.18
BP
10.8 11.24 10.5 msiiisbp.li
10.35® 1.23 11.50 «s 1.52
11.50*1.5
1— Dp2.18
1.25 2.56
1.-w 2.24
2.34*3.45
2.55 4.9
3.5* 4.32
4.6 BP 5.30
5.23 * 6.59
4.5* 5.17
6.38 DP 7.57
4.23* 5.55
6.45 * 8.40
4.45Bs 6.6
7.45 DP9.S J
5.5* 7.4
8.22 *U.lO
8.41* 9.58
8.45 * 9.58
9.56*11.26
HlO.6 IIP 11.26
10.5F12.21

*
*

te. sialiun Maa«. Dl' Demsche Poort.
Verschil U.H. en Keurs B—tl mio.

Vertrek

Aank.

iss
J
il En-

Van Rotterdam naar
vemen

8.15
10.35
12.23
4.23
7.29
8.41

9.13
11.25
1.27
5.27
a26
10.16

~
Den Haag

Yeerbnrg

Vertrek
5.52
10.26
1.48
4.57
6.42
9.58

11.30
1.32
5.32
8^1

5.2
6.24

D7.10

W2dp

7i4o

7.54
,58Df8.15

D8.59

9.33

6.3
10.37
1.59
5.8
6.53
10.9

5.58
10.32
1.54
5.3
6.48

10.4

Aank.

*

6.12
10.46
2.8
5.18
7.3
10.19

Aank.

6.23 8.12
7.24 8.26
7.56
8.41 9.46
8.57
9.14 10.45
9.59 11.2
10.34
11.5 12.17

—
—
—-

1.40
2.10

1.26

1.27^3.5

1.54
240

3!ö

11.55

1.57
5.57
8.56
10.42

1.52
5.52

8;51

1037

Maas,

zegwaard. Kruisweg Moertapeile

10.4
10.35 12.8
1.1
12.2

12.23

8.46

9.39

9.34

5.26

3.23
3.36

6.18
10.52
2.14
5.25
7.9
10.25

Aank.
8.4

11.49

10.57
2.19
5.30
7.14
10.30

2.56
6.7
7.57
11.27

Vertrek

Aank.

— 1T4.50
— 6.38
7.10 fiewsg.28
—
6.30
9.26
6.45
8.4

8.7
8.45
7.40 8.53
8.29 9.37
8.47 10.24
— 11.1

10.51 12.2
10.51 12.22
1.18

—
12.44
2.25

2.3.28

5.26

—
7.28
—
7.59

*6.47 7.8
7.38V*7.434 8.6
'8.10® 8.38

—
—
— *9.15 —
—
9.22 '9.32* 9.59

8.29 8.40*
— *8.47b

b

9.58 10— 10.38bll.—
10.52 U.10bfi 10.52 *U.30 b 12.3
11.40 *U.50 12.11

— —
1.45
— 'l.W*
*1.55
—
—2.11 *2.24 2.46

12.29*12.40*b 1.6
— l.ll b
b
b
b

w-9.45
9.49
10.35
11.49
1155

—
3.35
—
4.14

*3.14
*3.48

5.3
"5.13»» 5.35
'6.10M 6.34

4.23

4.52
—
5.59
6.37

—

1
1.52
2.22
2.56

- 3.39M.2
2.35 4.22 5.44
- 5.1 5.56

-

b
b

—
4.10

*3.58c* 4.24

4.26* Zo&f
4.32 *4.48 bb

——

'6.46

711 *7.25b
*1.ZT®
— *8.10
b
—
825 *8.36 b
919a
*933ci
9 21

7.10

—

8.3

6.34

Rotterdam

"__

-

1.54

—

o.ó

8.4

Vertrek

10.27

4.37^,
o.4_i
ffltM

VertreK
Haarlem. Amsterd. Aiasierd, Haarlem.

11.51

Yertrei
Leiden.

Vertrefc
Den Haag.

VeitreK

Aubnut

Vertrek

4.50

Aanïomst

- 'W-491 6.5 *6.29°«cl
5.59l~6l9lT5Ö~ 8.161
6.52 7.10 7.38 7.57 - - 6.20 6.49 7.7 '7.32 7.43
7.21 7.38 8.9 8.30 5.34 6.16 7.17 7.51 8.9 *8.37cie 8.53
8.6
- - 9._
- - 8.26 Zo^gs 8.54 ab 9 —
8.20 k 8.40 9.20 9.44 7.24 7.47 8.17 8.38 8.50 9.10 9.23
g.47
8.50* —
9.8
- *9.30b —
—
—
9.5
— — 9.57 — 7.55^8.50* — — *9.57
—
b
9.16 9.34 10.4 10.24 8.10 8.35 9.4
9.25 9.37
a
9.22*Ak 9.52 11.1 11.25 8.48 - 9.45 — 10.6 9.38 —
— —
- 9.33 9.58 10.10 10.32* —
10.13 10.35Ak — — 9.3 9.30 9.58 10.18 — *10.41 b —
10.28 10.47Ak 11.15 11.34 9.24 9.48 10.18 10.39 10.51 *ll.ll b 11.34
11.13 11.29 — - — — 10.53 11.12 — *11.33 b 11.45
11.36Ak 12.28 10.3 10.30 11.19 11.47 — '12.11* 12.14 —
11.56 12.8 '12.30"6 12.43
— — 10.42 11.5 11.35
— 12.30 — 12.54b 1.5
12.26 12.44 1.13 1.33 — —
12.344 1.4 2.— 2.25 11.54 12.2^12^9 1.9 1.21 *1.42b 2.26
1.21 1.43Ak
11.59 12.28 1.18 1.45 1.59*2.22<*
1.37 1.55 2.23 2.42 1.2 —
2.4
2.27b —
—
—
2.1 Ak 2.30 3.40 4.5
- — — 2.45 — *3.8 b —
2.18
- 1.7 1.35 2.32 2.58 3.13 *3.36">b —
3.20 3.53 4.13 2.27 —
3.1
3.24 - 3.45
Ak
3.43 3.59
- — 2.34 2.55 3.24 3.42 — *4.5 b 4.15
3.33 3.50 4.13 *Ub a 4.45
4.24 4.42 5.11 5.30
—
4.41Ak 5.7 5.59 6.20 3.19 3.45 4.18 4.38 4.50 *5.1Qb 5.20
- — 4.6 — — 5.3
5.25 b 5.40
4.53 Ak —
5.1
5.25 5.40 *6.2 ci 6.12
5.17
—
—
5.29
— 6.10 6.30 4.14 4.43 5.37 u5.59* — — —

7.38
7.50

— —

_

Dein

'

_

—
_
—

-

-

—

—
——
8.19 8.50

—

6.39 6.59 5.20

6.8

6.49 k

7.20*
8—
8.20
8.33Ak
9.13
9.44
10.10
10.54
11.38
12.36

—

— —
7.10 7.40 8.— — —
—
6.42
—
—
—
9.10 6.35 6.57 7.25
10.10
8.46 9.45
— — —
— — —
—
9.31 10.-10.20 7.1 7.34 8.35

5.50

—

—

6.16

6.24

7.5
7.46

8.18
8.55
9.4
- 9.42
- - 10.36
10.32 11.19 11.44 8.47 9.10 9.38 10.3
11.12Ak 11.42 12.2 9.11 9.33110.1 10.20
10.37
—
12.- Ak - . — —
— 10.3 10.26 11.8 11.30
12.57
110.24 10.50 11.20 11.40
I

—
6.41
-

—

6.38 b
*7.6 « —
■

7.29 11 7.49
8.9 b 8.19

8.33 *8.55c —
— *9.19b —
9.21 *9.47* —
*10.5 b —
10.15 10.35 M 10.46
- 10.49»» 10.51 * 11.13° —

— —
—
—

ïremengoeuKoope

*».ww

uiijBiion.

_

In

.

m

Hl

-

SI

mm

1._

2.21
2.40
4.15
4.40
6.7
6.23
8.26
12.3

— —
5.6
5.59
7.5

5.14
6.7
7.13
S.S.

- 6.33
- 6.44
- 5.2G
6.19
- - 6.56 7.6 7.2o 7.36
7.24
7.44 7.54 8.18 a28 8.50 9.1
10.6 10.16
9.39 8.40
- - 10.8
10.8
— —
12.17 12.26
9.59
10.27 11.51 1.30
12.31 12.40 12.49 1.— 1.19

—3.27 —
— — —
— — — —
5.32
—
—— - —- —— —
—
— — —_
—
—
— —
voor
=
12.41 —

2.59

3.7

12.19
1.35
3.18

stopt

6.27
6.42 6.50
&46 8.54
1832 12.30

„

Aank. Vertr.
5.47 5.56

-_ _ _ _
-_ — —

9.48
11.55
11.59 12.7
1.24

■

6.38
7.1
9.6

12.40 12.49
2.4
3.14
3.37 3.46

5.27
7.3
7.22 7.31
9.38

3.38

4.6

3.5
3.58

5.43 6.4
7.19
7.9
8.11
7.36
10.—
10.48 10.58 11.17

3.17
4.11

6.16
8.1
8.22

11.26
qo
scholipron
tnnt
vnnr
scnonei en.
b.b. stopt

Aank.
7.10
8.4
7.44
9.24
9.9
10-39

-1.38

3.25
4.19

Dinsdl',27

lf
Ho

10-57
12.45

9.j6

1.56

3.40

4.37
BS. 4.43
6.24
6.42
8.21
8.44
10.48
11.33 il.51

—
———

52

,H?

----e**,

Vertr.
Dinsd.5.40

il

f

,i

512

-

6
0

6-6

6

=

138
2.4

10.11

"Moor- HiBUwer6.27

<ïn
1?^
wo
12JJD
?-S ini-i
ii? feS
ÏM
43g

1(1.51

5.55

Rottsrd. mile-Botterd.
D-p- ®ni- Iaas7 12 7.18 7.27
%u 2 20 2.29

«oi
49
t-M

iï:y

§;«

|.2|
2 52

76

7.16

7A5

10-16_

J£^=:===iy=r

.

Ouder- Ca fll Rotteriaia
~
Aank.

— — ——
~
6 19

5.3i

1.«

i8:SÉ

■«

53' -

infi

5.2i

_

=

10.86

,«

»*
4.44

,J|
11-1

6.45

.

_

.

6.1 6.S 6.19
6.50 6.56 7.5
'

Mterd,

HillB- Botterd.
m, jj.

l?:«

11.21 H.29 11.36

HiUb.5.2

8.5 8.13 8.20
H.36 H.M 11.51

t.^

11 in

\

|

%

J
i

4.47
5.8

12.46

11.48 12.18

3.23
4.38

3.5

4.10
4.15
4.40
5.15
5.35
6.7

5.58 §6.42
5.41
6.10 6.49 7.16
7.44 8.21
6.43
§6.23
B.— 8.30
7.6
u&6.49 7.17 8.5 §8.44
7.44 8.15 »8.50^119.15
8.30
8.58 9.26
8.1
8.14
8.42 «9.36 10.3
§8.26
9.11 nio- 10.24 d
■ 9.8
9.35 10.20 10.48
10.41 11.9
11.11 §11.51
§

12.3

Licht gedrukte treinen geen lokaal verroer,
§ Stopt aan de halte Koeiitgeustr.
n Stopt niet aan Beurs.

Rotter-

.

Schie- Rotterdam, dam D.P.

Schie-

dam,

Aank.

|

Voor de verschillende Tramen Omnibusdiensten van Rotterdam uit zie men hierachter onder
Stoombootdiensten.' '_

AankT

6.22^6.29

8.17
9.4

9.41
9.57
10.25 10.32
10.46 10.53

7.50

9.39
9.49
10.45
11.4
11.37

11.57
12.32
12.47
1.26
1.36
2.31
2.42
3.44
3.55
4.5
4.42

4.55
5.20
5.12
6.3
6.17
6.53
7.2

7.32
7.44
8.43

8.50
9.33 9.40
9.40 9.47
10.16 10.23
I 10.57 11.4
11.1 11.8
12— 12.7
daes

Vertrek

5.7
5.17
6.22
6.54
7.34

10.29
10.35
11.10
9.56
HDP 10.6 10.35 H 11.7 11.27M511.51DP
HDP 10.51 11.24 H 11.23
11.42
H : Correspondentie op Den Haag.
Treinen met D gemerkt zijn alleen
toegankelijk tegen bijbetaling van 60 cts. I
voor een afstand van 150 Kil. en f 1.20 I
voor grooteren afstand.

„

9.53

m

1.13 § 1.56 s
1.48 2.16 g
2.59 3.40 J
3.52 §4.37 J,
4.23 Mrs 4.43 a
4.31 4.57 S
5.34 6.4 3

§2.40

-

— —

928

9.37 10.5

2.54

In

-6.52

9.24

10-§10.39»

2.21

** 2.35

3i

"58 Hl

n

8.34 s

8.8
8.44

1.40

§1.-

- -

J-J

f

7.51 Bfi«58.14|

11.29 12.1 12.11 12.45|
§11.40 12.23 12.30 12.57»
12.38 1.8 "12.41 1.6 f

-

-

6.27

10.28 10.57f.
11.17 11.45 5
"10.47 11.12 12.5 12.34 5

-

.

■..»■—

-

Vertr.
4.50
5.43
6.45
7.50
9.18
9.25
11.29
11.40

—

-

Aank. B

§7.10»
§8.4

6.47

—
4.8
dam D.P.
5.24
6.32
4.23
8.58
Vertrek
5.42 6.44 7.52 4— 5.11 6.7
5.6.59
4.56 6.2
5.53 6.55 9 55
5.10
5.45 7.13 8.7
«1DP6.24 7.16
lö'.16b
10.39
g
—
6.15
7.25 8.45
6.49 8.14 9.34
10.43*10.57^11.23
6.47
W0DP7.29 8.28 9.34 ©7.17 8.16 9.19
11.54M12.8
12.22
1146'12.-*
7.27
D9.40 10.31
|!2.13 b! 8.19 9.19 11.3
111.52
7.43
7.45 9.21 11.10
106DF9.56 11.29 —
ret()Iirl)il]eit8n Rotterdam, Sctódam, BSlIt, Ben Haag (BUTirtyGrICSer). a Exprestrein le en 2e klasse. — b Sneltrein le, 2e en 3e klasse.
RuPlIKOODe
8.10
*Od verzoek te Rijswijk. - d Op verzoek te Voorschoten, meerendeels ook Vogelenzang, Lisse of Hillegom. — e Op ver8.59
8.2
10.51^12.4
stopt
Maandag
D.F.
Dinsdag
en
Rotterdam
te
Kethel.
Vertrek
12,40
zoek te Kethel; trein
8.57
8.52 9.55 10.50
D is D trein.
9.32
DP is Delftsche Poort.
8,52 10.3011.27II5IDP
9.42
*?r""ïA%ïïï£!:ï.
9.35 10.46 -11.42
Rotterdam Rotterd. „
Esscta Esschem
„
— --——
Rotterd,
Rotterdam
10.38
Gou(l3- Souda'
D.P.
Vlissingen^BozBndaal.
Vlissingen.
Rotterdam
Maas. 10.57
Maassluis.
Maas.
D.P.
Hoek
Hoek
Rozendaal.
v.
v.
Maassluis.
Rotterdam
=======
Ylaardingen. D.P._ Vertrek A^nk" AankT~~ Aank. Vertrek Vertrek Vertrek Aank.
11.30
Holland. Holland.
D.P. Vlainünpn.
Vertrek Aank. Vertrek
Aank.
6.4
6.20 8.4
11.50
5.37
6.10 DiM 6.45
5.2
—
4.50 6.32 9.12 7.34
Vertrek
Vertrek Aankomst
Aaikomst Aankomst Aankomst Vertrek
Vertrek
5.50
6.30
7.31
8.4
7.9
6.4
12.25
7.50 9.16 11.38 9.37
6.45 H 7.55 BBUrsB.__S
H 6.24
J*"S.U
- ,«.23 Eeurs8.30
5.10 5.30 5.40 - D5.53 ~
~
9.24
8.18 H 8.41
12.40
7.54
DP 9.14
9.30 10.40&Ü
l-\l
~ ».59
B.—
8.53
9.26
7.12DP.7..0M5.
8.8
7.27 7.50 8.2 8.18 D6.10 8.47-9.53
7.20
10.47
1.19
918 1033 12.4
DP, 7.58 8.26
9.28
9.49
6.30 6.40 7.8.57 9.18 9.29
7.20 8.57 10.5
8.15
8.35
9.44
1.29
10 5
- -&Ï11.20 8.8
8.54
HBearsB.lB
10.14
9.42 10.2 10.13 10.36 7.24 7.43 7.55 8.16 «1011
10.39
10.35
8-50
9.9
2.24
ü
HlO-55 11-16M511.36DP
8.48 9.7 9.19 9.41 1129 113 3 36 c2.1
o^o
S-f2
10.57 11.19 11.30 "11.6
..
9.42
10.6
11
9.33
9.59 11 H.16
2.35
127
n.49
1 .40
1.«
10.23 10.33 10.53 1140
10.4
10.24
12.25 12.45 12.57 1.17
U.35
11.55
U28 92Q 1LM 125?
3.37
DP 10.8 10.39
12.40
1l!29 L52 2.4 2.23 11.48 12.8 12.20 12.40 2.21
H 10.35
11.5
352 11.28 - 12.2 M.6
i'sg
1.18
3.48
11.50
- fi
iip'siS
12.19
J-}J
1.47
2.35 2.56 3.6
8
5*9
3.58
12.21
Uf,
1.46 2.5 2.16 2.37
222
4.37 H12.2
2Ï9
3.37 3.59 4.10 4.24
H
12.23
12.44
H
2.35
4.35
256
3.25 3.37 3.58 .«1!
DPl.—
3.44^4.43
1.27
1.30 IH 3.48
4.35 4.55 5.9 5.29 3.6
3.16
49
5
3
4.48
Dinsd. 1.27 2.2
4.59 5.17
4.2
- 4.47 5.54
423
3.52
3.16
4.57
5.56 6.16 6.27 440
fil
H
1.54
2.27
414
5.13
6.15
Hiiih '5 2
3.54
4.51
DF2.U_b.2-31 2.54 H 4.59
6.55 7.15 7.27 7.44 5.25 5.43
6.42
DP
5.30
7.24
HiUi.s.4
5.35
10.6
2.40
3.3
5.12
5.44
9.16 9.33 6.49 7.5 7.16 7.36 8.1
6.31 8.21
8.41 9.3
9.30
9.12
3.5
5.56
3.26
5.35
5.56
8.48
8.11
8.24
1011 10 30
om
lft
9.40 tfi—
4.50
6.54
4.5
8.30
4.25
H
5.45
6.7
~r<
9.40
6.10
io. 21 8.14 9.28 10.56
ÏWlJgJ,D 930
4.44 H 6.38
6.59
8.10 "9.15 H 4.23
KSitti
10.54
8.26
10.34
6.46
85.4.45 5.19 H 7.29
DP 7.57
11.44 12.4
—
1037^ - H.16 11.16 1133
7.33
8.55»
H 5.5
5.36
7.46
8.7
10.3
10.18 11.22 10.54
6.55
8.40
5.42
6.3
H 8.10
- 11*8 12.2 12.23 «9.8
Ui 11.21 11.32 8.55
9.24
Stopt niet aan Beurs.
10.48
7.25
8.45
H 5.53
6.14
8.16
ZONDAGS
Geheele dienst buurtverkeer, except
Benrs stopt niet aan D.P.
9.5
10,7
9.39
6.24
6.46
8.34
7.55
8.1
DP.
DP
11.51
7.37
D = D treic'
7.22 H 8.35
8.59
H 6.49
12.6
12.28 12.41 8.36
1'
6.508P7.29MS 7.48 H 8.55 D 9.19
|l"l
Lage
ZwijnOMewater
WliemsBarenLage
Et
|
j1
8.19
8.40
9.37
9.58
pi
a
E
liaiei- zwüi- Willems«ie S «E
M]]lllffli
Rotterdam^,",,,,,
Eüïïr
imui D.P.
8.41
9.2
10.50
8.41
10.29
Vurir
D p UsslmoMe mil teM 4orp zwaluwe Zwaluwe florp drecit drecüt
Aank.

_

.

Vertrek

7.19

7.29
8.9
8.21
ÏÏSSB-30 8.51
8.48 9.17
9.18 9.48
9.25 10.4

——

_

5.31
6.24

§6.45

"^~"

_

9.26
7.19 9.49
8.21 10.35
10.3 11.55
1.52
11.2
12.50 2.56
2.36 5.44
5.54 8.?
8.2 D 10.31
9.19 11.27
9.28 11.42

Aank.

5.43

| Rott. Beurs^

Leiden.

Rott, D,P,

6.40

Rotter- DorBor- Rotterdam D.P. drecht. drecht. dam D.P.
"56.28

vertreK

Aank.

Via Utrecht.

Van Amsterdam naar Rotterdam.

I VertreK 'Anknutl

Aank. I Vertrek

5.2 8.40
6.24 9.9
8.15 11.2
10.4 12.5
10.35 1.50
12.23 2.21
1.54 4.52
3.5
5.54
4.23 6.53
5.53 7.55
8.19 10.52

ss ;i ss si
ü
9.13

Rotterdam

Maas, 's Bosch, 's Bosch. Maas.

Aank.

SS mSS I
" m SS; I
_
ft^-ttiS
3"
Hl l&S
i

7i \f
SS.
8.26 10.4
—

Amsterdam.
Yertreï

to Haag,

Dein.

b

Rotterdam
Amhem. UtrechtC.S. Maas._
Vertrek

Vertreï

VertreK

=~^-M 5.36
===^
— 6.15 -

—
—
MootaörF^Soetêraeer BteW~^^ffir"Mêiai
LeiascHBüd.
— — — — —6.23

ArnRotterdam
Maas. Utrecht CS. hem,
Vertrek

11.45
1.47
5.47

Yertre*

Mt.Benrs ML D.P.

— —
— 11.50

9.22
11.36
1.38
5.38
8.37
10.25

-

De treinen van en naar Nijmegen rijden ook van en naar Arnhem.
n Stopt niet aan Beurs.
t Deze trein loopt alleen Zaterdags.

Bs. Beurs

—

—

ss

in ts3

12"18

8" IL2

Bleis»Di Setterseer Mdoni
Rotterdam
Maas. MoerKapelle Knönree Zeiwaard Laiteüead. Voorturg DenHaaa
Aank.
Vertrek
8.18
8.8
8.13
6.24
7.48
7.53
7.59

—
—

81

rQi

iiK

Vertrek

Vertrek

&
411 »7i SS «1 SS -SS 'SSSS
ïffl ii:Ü : ¥:iS "SS
1 SS .1
ïSS-üiSr
SS
&
:i1238 1157 - ,ü
Jlt iM
LV"-40
«"*
»
*"« 7.16
6.21
tr- 2.23 3.40
'HS U 6.40 4.45
5.31
2.40 —
— 7.9 8.30

Zwaai»;;,

—

Aank.

's Bosch. Breda. Rotterdam D.P.

Rotterdam D. P. Rotterdam D.P. Breda.'s Bosch.
GorinChem.
Aank.
Vertrek Aank.
I H^ek Vertrek Aank.
*" 4.50 -" 7-57
Nijmegen.

12.6 12.10

6.53

7.25
8.9
8.30
9.3

9.34
9.50

—

7
7.32
8.16
8.37

g9.10

.

11.4 11.11
12.23 12.30

12.33
1.24
1.35
2.15
2.30
3.29
3.51
4.28
5.3
5.10
5.55
6.8
6.59
7.29
8.39
8.48

12.40
1.31

1.42
2.22
2.37
3.36
3.58
4.35
5.10
5.17
6.2
6.15
7.6

7.36

8.48
8.55

9.40 9.47
10.14 19.21
10.28 19.35
10.42 gi0.49
11.6 11.13
11.57 12.4
12.6 12.13
12.14 12.23

Op alle treinen, behalve de met {'
aangeduide, buurtverkeer.
{Goedkoope reiourbiljetten tire en 3ol_i

Maandag 28 September 1903.

Tweede Blad.
—

Binnenland.
Eve__a__s. op Schouwen zai men ook op

eetn proef nemen mefc de
bloeajoibolLenitlee-.t.

Oe anfcwooitten op d«e vraag Kepen nogal uit elkander. De groote meerderheidvejrkiaaTde zich vó&r den 3-iarigen leeftijd, eon
meerderheid voor deo 4-jangen, terwül ia
3 rapporten werd aangedrongen om denleeftijd op 5 jaar vast te stelten, maar dan ook
de leeftijdsgrens voor het bezoeken der lagere school op 7 jaar te brengen,
40. Acht gij he* noodzakelijk, dat er ook
van overheidswege iiurichtingea^zoogenaamde kinderbewaarplaatsen) worden geopend

onder bevoegde leiding, uitsluitend gewijd
aian de oppassing en verzorging vaa zeer

jonge kindearen.
M plaatsten nagenoeg aile vereénigingen
zich op het standpunt, dat de verzorging
der kleine kinderen van de moeder behoort
tiit te gaan, toch -was de groote meewlerheid er van overtuigd, dat de maatschappelijke toestanden kinderbewaarplaatsen
of crèches noodzakelijk maakten, en beantwoordde zij de vraag bevestigend.

Ztud-Beveüaind

— Het.

verzoek van eeiiige NerieeJaadsdhie
__KH__ue____t__a.'s aan. helt Belgische gouvemn»menit tolt 'hst oprichten van stooniikoffiebttamd'erijein tei Esisohen is geweigerd, als
zijnde be dicht bij de grens gedegen.
D3l afdeeling Hoorn der soliippejrevereemigirig SchuititJevaer" heeft in een adres
aaa dén Minister va» Waterpa at ruinoiei subeidie gevTaagd voor den aanleg van een
vluchithaven te Hoorn.
Eeeds de vorige minister erkende het nut
en bet bekmg van een dergelijke haven èn
Voor de visschersvloot èn voor de binnonsJiipparij. Toegezegd is door hefc rijk 1/3
van de kosten in den aanleg of 12. 000 mits
die provincie en de gemeente ook 1/3 daarvast droegen. Het onderhoud der Waven; was
edhifaea. voor Hoorn ts bezwaarlijk eni indien
provincie en rijk ook een gedeelte dier kosIden betalen, zou Hoorn geneigd zijn
:jrk uit te voeren.

EEN MEESTERWERK VAN BRUGGEBOUW.

’

!
Te Zaandam is zekere
die in dv
laatste dagen blijken gaf te lijden aan
dronkenn_ar.swaa.n__m en die daardoor èn
voor zichzelf on voor de. omgeving gevaar
opleverde, Dinsdagavond op het politiebureau onder toezicht gesteld. Na,weder door
cc.i vlaag te zijn aangegrepen,is hij in, denzelfden, nacht aldaar plotseling overleden.
Toen de dokter, door de politie gewaarschuwd, hulp kwam bieden, was hij reeds
gestorven.

S. K., die ongehuwd en 33 jaar oud was,
was om zijn buitengewone lichaamskracht
een bekende persoonlijkheid.
— De erfenis van ’60.000.000 Pieter
Teyler v. d. Hulst!
Dbor Burgem. en Weth. van Haarlem is
aan dea heer Bailjelt te Arnhem het volgende bericht:
„Haar aanleiding van uw ntevensaangchaald schrijven zijn door ons college inlich■tkgea ingevstonnen bij dein gemeente-archivaris. Deze inlichtingen hebben bij ons de»
overtuiging gevestigd, dat de door u aangehaalde verordeniingeni wel zijn nageleefd.
De archivaris heeft o_rs voorts beoebfediait
hij schriftelijk den uiteJag van zijn om
uwentwil ingesteld' onderzoek aan u zal mededeelcm.
Wat aangaat uw verzoek om op het gen_eerj.te-archie_: stukken! te mogen inzien,
kunnen wij 'u berichte», dat de archivaris
bereid zal worden gevonden, nadat door :._
een nauwkeurige aanduiding is gegeven van
het door u ter inzage verlangde stuk, u
daar vam de inzage te verstrekken."
Schil dipaddlen kunnen nog in den tui ra,
maar 's uiachts moeten ze b. v. in een tuinhuisje onder een kist met houtwol kunnen
kruipen. Daar kunnen ze den winterslaap
doorstaan, als ze vooraf vet geworden zijn
door zeer overvloedig voederen.
Te Broek-in-Wateiianid is het eerste
gaslicht gebrand. Op de boerderij van den
heer 3. De Bloer A«., in de Broekei-meer
aldaar, is een brongasleiding aangelegd.
Door houten pijpen welt van een diepte
van 80 voet het waker vermengd mei, brongas, met kracht maar boven. De wel geeft
naar schatting 80 liter water per miniaut,
zoodat voor langen tijd een voldoende' water- en gastoevoer zal kunnen worden tegemoet gezien.
Aangezien, aldaar veel brongas in denibo
dem is, zal deze eerste gasaanleg mogelijk
xvéi door andere worden gevolgd.
Op de Marine-begrooting van I£>o4 zijn
gelden uitgetrokken voor den, bouw vari
een badhuis voor schepelingen in de directie Heïlevoeti-luis eni voor bet maken! van
een los- en laadfcteiger ira het verbreed Kanaal te Vlissingen, waaraan het nieuwe magazijn is gelegen.

—

—
—

-—

— De heer H. L. Tuininga, accountant te
Amsterdam, heeft bij S. L. Van Looy, ts
Amsterdam een boek over de theorieën van

het dubbel-boekhouden; uitgegeven.
Het werkje beoogt hoofdzakelijk een wetenschappelijk onderzoek naar den inhou 1
der verschillende theorieën en de terngv. e
ring der ideeën, die op dit gebied h-ee/-seben, tot het natuurlijke, tot de reaJitei''..
In verband hiermede bepaalt het zich, ten
opzichte van het geschiedkundig gedeelte,'
tot een verwijzing naar enkele werken, die
dit behandelen.
De beer Tuirairaga heeft getracht ook in
dit werkje zakelijk en sober te zijn, overtuigd, naar hij zegt, dat hij, die eenige ontwikkeling bezit, hetgeen men-toch ook van
den exameii-candicÖaat mag veronderstellen, meer vruchten kan plukken van een
streng logische reden cc ring, uit welke het
verband der dingen blijkt, dan van eea populair geschreven verh_______a_ing, wciiker
diepere zin voor de oppervlakkige beschouwing, tot welke zij meestal leidt, verborgen
blijft.
Êxameneanididaten zullen, het werkje mes
profijt gebruiken.
— Te Volden zijn des nachts door de
Rij:i.:s-po.iitie twee stroopers met een lichtbak aargehoiiideh. Zes hazen hadden zij
reeds beniaehrigd.
Voorbereidend onderwijs en kinder-

—

foewaarolaatsen.

Verschenen is het rapport der enquête
inzake de verzorging van het kind beneden
6 jaar „buiten het gezin", uitgebracht door
het „landelijk onderwijs-comité", .rapporteur de heer J. A. Bergmeyer.
Het draagt tot titel: „De zorg der gemeenschap voor het zeer jonge kind" en
loopt over het voorbereidend onderwijs en
de verzorging in kinderbewaarplaatsen.
De vragen, waar het oordeel over werd
gevraagd, waren deze :
10. Acht gij het noodzakelijk, datde overheidszorg voor de opvoeding van het kind
zich uitstrekt beneden den zesjarigen leeftijd ?
Ds overgroote meeideriteid beantwoordde
deze vraag „bevestigend".
20. Zoo ja, acht gij het dao noodig, dat
het onderwijs, dat rechtstreeks dient tot
voorbereiding van het lager onderwijs en
bekend is onder de namen van „Fröbel-,
bewaarschool- en voorbereidend onderwijs",
bij de wet wordt geregeld?
J_tet antwoord op deze vraag luidde in bijna alle rapporten „bevestigend".
Aangenomen, dat de eigenlijke lagere school begint op zesjarigen leefiajd, op
melken leeftijd acht gij dan noodzakelijk,
dot het kind reede naar «ie*, zoogenaamde

bewaarschool kan gaaat

.

en zware kisten dragen en ander moeilijk
werk Veerichteii, d_tt gpede huismoeders
haar diemisibmeisjes' niet toevertrouwen.
DaaiJvoor krijgen zij een loon van 3 .ot
41/2 gulden per weefc.
lui de gezinnlen, waarin zij werken, wordt
verklaard, dlalt do ..mannelijke dienstmeisjes" een wi_ure weldaad zijn. Ten eerste
jstaaai zij a___en vroeg op en stellen er een
eer in, da,t heit vuil© deel Van hefc huishoudelijk werk afgedaan is, als het gezin opsbaa.t. Dtaaibij schijnen zij helt vuil derkeuken niet op gezicht enl Meeding mee te dragen en als er gebeld wordt, terwijl de>huisjpcftSgen juist de vaten wascht, behoeft hij al
leen de; banden af te' drogen. en zijn jasje
aan te teetkken, om: behoorlijk gekleed te
kunnen opendoen. Ook heit vrij-probleem is
met bern opgelost.
Als de buisjongens mefc hun dienst tevreden zijn, blijven zij gewoonlijk een jaar,
zsoodafc. zij dan vloiaiend Engelsch kunnen
spreken. In hun vaderland krijgen zij dan
meestal goedbetaalde betrekkingen in hotels.
Vrijgessellen en zakenimeiiischen geven de
voorkeur aan mannelijke dictnst.bo.ien, omdat zij niet alleen voortreffelijk voo_- hun
werk zijn,_naar ook voor andere karweitjes
gebruikt kunnen worden.

_

—

— Dronkenmanswaanzin S. K.,

iB hun; maiüie-ijke kracht in iet
huishouden zeer nwötig, want zij kuraian
zware mem-beten verplaatsen, __a_kke__ kolen
ye______e__l

■

De keuze vaa het kookgerei is niet zonder inlvJload op liet uiterlijk en het gaar
worden der spijzen en ook is het niei hetzelfde in welke pannen- of potten de eetn .;.»"
andere spijs tot d_^n volgenden dag bewaard
blijft.
Kopeiren voorvverpen zijn ais keuke i.igercedsohap uiterst solide, maar in ieder opzicht gevaarlijk, o_nd-_fc zij bij aanraking
Luxemburg, hoofdstad van het grooteer- besloot met het te overbruggen.
rei-t spijzen en dranken, welke zuren bevatEn. onze teekening laat zien, hoe gelukkig ten, dcor het- oplossen van koperfeelen getogdom van denzelfden naam, is de steemakkelijk giftige ei_gensc__.appe.naan hun inmen daarin is geslaagd.
nen brug rijk met de grootste hoogspanVan zandsteen gebouwd, met een dek van houd jöeedeelen^terwijl zij bij niet voldoenning. De voor kort voltooide Adolfsbrug,
cementijzer ter breedte van 16 M., is deze
welke bet dal van de Petrusbeek overspant,
de reiniging gemakkelijk kopergroen aanbrug wel van de gelukkigst denkbare arzetten, dat eveneens spijs en drank vergifheeft een boog van 84 M. wijdte.
chitectuur, zich volkomen aansluitend aan
;
tigt.
Sinds de stad van haar eeuwenoud ves"
tingpantser bevrijd werd, heeft zich er om het landschap er om heen.
Tinnen keukengereedschap is evenmin
Dö brug — naar den groothertog veraan te bevelen, omdat tin ook giftstoffcn
heen een ring gevormd van villa's en plantnoemd — kostte de stad Luxemburg bijna bevat. Daarom moéten tinnen, voorwerpen
soenen, en toen het Petrusdal een Irindemis
niet gebruikt worden voor het bewaren van
bleek voor 't verkeer van dien villa-ring, een millioen.
zure spijzen en dranken of vanmelk.
Aarden keukenvoorwerpen zijn liet veiVOOR DAMES.
ligst, doch zij bezitten het nadeel, dat zij
gemakkelijk breken en dat zij, door het opNieuwe modellen voor najaarslossen
van uit loodzout vervaardigd glahoeden.
Het „mannelijke zuur (vooral
bont-kleurige) door zuur en zout
dienstmeisje". — KeukengereedBrand Smitshoek.
schappen en hun invloed op de loodvergiftiging kunnen veroorzaken.
Het beste zijn daarom de geëmailleerde
spijzen.
Mi j n h e e r de Bedacteur!
ijzeren
keukengereedschappen, die echter
brong
volgaarne
mijn
hartelijken
Ik
dank
voor
men
ze in gebruik neemt, afgewasHet najaar is op komst en in de mode is
vcor uw bericht omtrent den „Brand" in
sehen
worden. Daarna vult men zo
moeten
"doen
het
Al
duidelijk
brengt
merkbaar.
de nazomer ook
SmitJ-ihoek. Ge hebt zeer
eenig keukenzout en
water,
met
waaraan
uitkomen, in welke netelige positie wij hier nog warme, zonnige dagen, waarop dunne zeer weinig azijn is toegevoegd,
kookt dit
.. ,u uo s kleederen van batist en linnen en lichte
verkeeren.
liet beGe hebt gezocht op te noemen wat yspöi V stroohoeden gedragen kunnen worden, het mengsel een half uur en smeert er
in.
Daartrokken
meermalen
mee
voorwerp
lang
zal
niet
meer
duren,
of de dames beniet hebben tegenover de andere ste
door worden de email-deelen, die met steginnen voor het najaarstoilet te zorgen en,
gen, gemakkelijker is het op te noemen,
zijn,
wat we hebben, dat is nihil". Ik geloof naar gewoonte, zijn het eerst cle hoeden vig genoeg met het ijzer verbonden
verwijderd. De geëmailleerde potten en
aan de beurt.
Mijnheer de Eedacteur, dat we gerust voorpannen moeten echter vrij van lood zijn,
De hoeden zijn ook ditmaal weer getroueiken kei" of straatsteen, klinker' liever
copieën
we
de
anders woïden zij, wanneer er zure spijzen
en
van
rijksdaalder
zoogenaamde
beloven
men
modelhoekunnen
een
den
der
ir.
bereid worden, van binnen bruin, terwijl
Parijsche
modistes.
De
hoedenmozal niet één cent behoeven uit te betelen.
de voor het najaar van 1903 lijkt een afdeezure vruchten, er in bederven. Om te onderHoeveel kruiswegen liggen er in den omling van een tentoonstelling van historische zoeken, of ijzeren keukengereedschappen
trek van de Gereformeerde kerk? Hoeveel kleederdrachteiijWant
gemaakt,
de bekendste hoedenovertrokken zijn met loodtinhoudend email,
gebruik
al
die
wegen
wordt van
modes van vroeger tijden vereenigen er zich bevochtigt men een lap met een oplossing
tegenover ornzen Lagen Charloiseheiidijk ?
in. Geen tijdperk van de Fransche geschievan wijnsteenzuur en legt ze in het uitgeHoeveel lantaarns branden daar enkel voordenis, van Lodewijk XV tot aan het Tweewasschen voorwerp. De lap wordt clan niet
sieraad of voor hen, die geen goede bedoede Keizerrijk, of het is door hoedenmodelgekleurd, als het email loodoxyde bevat.
lingen hebben? Wij hebben er niet eeni envertegenwoordigd.
Het hanteeren van gietijzeren, in het
kele en toch word* onze weg dag en nacht len
Als elegante, groote hoed geldt ook nu bijzonder van geëmailleerde keukenj.ereedbegaan en beraden.
de capeline, die bij een middelmatig schappen, eiseht meer omzichtigheid
opIn de stad schroomt men met schoon weer
hoogen bol een zach ten rand bezit, dien men lettendheid, dan men oppervlakkig zouenmeeschoeisel te loopen als de fonteinen der wabelieven buigen en vormen'kan. Met nen. Een ruwe slag of val veroorzaakt buiterleiding worden opengezet, het bruist,het naar
dit model wedijveren Bembrandt-hoeden
stikken
mensch
en
beest
len of barsten en als slechts een klein geir,
e
bij
ons
golft
met; breede bollen en ter zijde opgeslagen
deelte van het email springt, is het voorschier van eb stof.
randen
Directoire-hoeden met ongewoon werp voor keukengebruik feitelijk ongeBij het blusschen van den brand waaren.de hooge, en
cylindervormige bollen en breede
schikt. Voorts is het nadeelig, als in gesloten leeg ; de stoomspuit had wel achterholle randen.
i
1
blijven,
geen
daar
er
water
ëmailleerde
potten en pannen boter en meel
wege kunnen
Bovendien treft men een groot aantal angefruit wordt; nog nadeeliger, als men er
ds sloten meer was.
dere, groote modellen aan met fantastisch spijzen in laat aanbranden, omdat de aanPolitie kwam toen alles voor den grond opgeslagen
en breed over den platten bol gegebrande spijzen zóó vast aan dewandvlaklag, in 12 minuten gereden van de Nieuwe bogen randen.
Het zijn de modellen, waarook
ai
dieren,
die moeten
ken
aanzetten, dat men ze moet afkrabben,
Haven. Stomme
op cle prachtige, zeer lange struisveeren een waaronder
bedeefeg.'
de gladde oppervlakte te lijden
stiefvaderlijké
wij,
de
evenals
p_a...ts vinden, welke door de mode
1
zoo buiheeft.
ns
misgelden.
"tengewoon begunstigd worden.
-*>"<»
Het schoonmaken van ijzeren keukengerei
In en om de stad loop je schier d« __."_»" .
Voor jonge dames zijn d.e geheel platte, moet
telefoonpaen
niet geschieden door boenen, het alde
telegraafin
tegen,
sens
ronde modellen, de plateaux, nog altijd molerminst met zand. Men wascht het met
len. Hier, let wel op Smitshoek, een aandern en men verwacht, dat zij feitelijk eerst
hangsel schijnt van, Rotterdam, niet eene thans zeer gewild zullen worden. Bij deze zeepsop, spoelt bet met heet water uit en
veegt het uit met. een niet te groven linpaal. Verschoon, ik vergis mij, palen met modellen zijn ook de garnituren plat.
draden, niet voor ons, maar voor andere
Een ander model, dat voorbeschikt'schijnt nen lap, waarna het omgekeerd weggezet
wordt.
plaatsen. Bet is of ze ons er mede willen in het najaar nog een groote rol te spelen
is het langwerpige, smalle, opzij opgebogen
tergen. Waaraan we die straf toch verdiend
hebben, weet u het, lezer?
mocie!. zooals het door jonge vrouwen gaarEene zaak, Gode zij dank. hebben wij de ne gedragen wordt. Het is onder den naam
„schuit" en in bijzonderen, puntigen
eer met de stedelingen gelijk te staan, nl.
ook als ..torpedo" bekend geworden. vorm
in het betalen der belasting. Tegen NieuwBatavia, 27 Augustus.
Bij wijze van afwisseling komen do sierjaar loopen die heeren je deur plat. Ze loeA t j e h.
lijke
rocaco-hoeden,
met van achteren
ren door 't- raam, ze inforrneeren bij de burand,
slagen
onderluitenant
H. Chrisfjöffel legde
gezicht
wordt
de
kokette
De
strafrechterlijk
marquis-hoeden.het
ren en met een
js op je geweten afgevraagd. Een voorval Napoleonmodel en eindelijk een klein model met zijn marechaussees in Xe
dat ontleend is aan de modes van, liet Tweevijanden neer. ,
door mijzelf ondervonden. Op ii morgen
de
Keizerrijk
en
waarvoor
Het hoofd van Ara Roengkoe meldde zich
ik
hoor
zie
een
iets,
schrijven,
ik
brief
ts
smalle
zit een
eenigsziu/.. holle rand karakteristiek is ;s met 300 uitgewekenen bij het bestuur.
om. en daar staat een mijnheer midden in weer
in zwang.
'
etc kamer. Ik sta op en. vraag: wat er van
Djambi.
De
toques zijn smal en lang .en naderen
gijn verlangen was. Ik ben van de belasVan
den
resident
zoogenaamde
het
van Palembang is onschuitmodel,_oms ook den
ting." Afgeloopen, voortaan „kloppen".
der
24 Aug. door de Redagteekening
bolero.
van
Hooggeachte Redacteur! Nog ééne zaak
geering
volgend
telegram
Als
het
ontvangen :
Z3er
eenvoudige
hoeden
hebben
Bregewichvergat ik haast en wel een van de
civiel gezagVolgens
tonen
bericht
fungeerend
inatelotm-odesllen
den
op
bolero de
tigste, n. I. de buslichting en bestelling van overwinning behaalden ook
hebber Tabir ddo. Ngaoe 12 Aug. zijn door
de
ronde
hoebrieven.
den
patrouille onder zijn commando, krachtig
weeke, ingedeukte bollen,__.abootHoeveel keer per dag denkt u, dat onzo sing met de
gesteund door hoofden en bevolking van
panama's,
gedragen
van.
zullen
nog
brievenbus gelicht wordt. Antw. : minstens worden.
Ajer
Liki en Ngaoe, aan bovenloop zijritweemaal per dag'! Eén enkelen keer, 24
viertje
van. Soengei Arang (rechterzij rivier
uren kunnen de brieven in de bus liggen
Het
van
Tabir) opgelicht Engkoe Haddienstmeisje"
Soengei
..mannelijke
is
reeds
uren
het
hoofdop
eer ze
en dan nog 6
ji, zwager van Pangéran Toemenggoeng,
herhaaldelijk
seherts'enderwijs
voorgesteld
ptstkantoor zijn ; nabijzijnde gemeenten
Pangéran Mangkoe, zoon van Engkoe Hadals het eenige middol,om eera einde te mazenden brieven, die minstens 2 dagen werk ker
ji,. Kemas Djapas, schoonzoon en Raden Abgebrek
goede
aan
het
aan
dienstb.
"hc-bben.
den. Thans echter is het ..mannelijke doel Talip, kleinzoon van Pangéran ToeNu zegt u misschien in uwe Correspondentie : zend dan een request in 1 Juist, dit dienstmeisje" een voldongen feit geworden menggoeng zoomede twee volgelingen. Panis, zoo ik hoor, gedaan vroeger en wat was en is, naar een Engelsch blad meedeelt,in géran Semon, broeder van Pangéran Hadji Oemar, week voor aankomst patrouille
vele Londeiiische huishoudens reeds werkhet antwoord? Lr liggen haast geen briezaam. Eenigen: tijd geleden werd aan gene
naar boven Tebo.
uit
ven in de bus ! 't Is om te schateren, want zijde
van het Kanaal de, immigratie van
Buitgemaakt en in beslag genomen vele
zoo dom zijn we nog niet, om in een zooC'hineeten als. huispersoneel openlijk beblanke wapenen munitie, contanten, benegenaamde bus onze brieven te laten ligsproken,, maar bet denkbeeld vondbij de vens groote hoeveelheid baar goud.
gen, ten prooi scnier van allen en alles. openbare
meening geen gunstig onthaal en
Korin tj i
Maar, vraagt misschien een jongen, hoe daardoor bleef
Engeland bewaard vbor het
doet ge het dan? Antw. : de melkwageils, „gele gevaar". Bij
Onder dezelfde dagteekening seinde de
het lezen der betreffende
aardappelenkaiTen, hondenkarren, elkeen dagblttdartikelen kwamen
gouverneur
van Sumatra's Westkust aan de
eenige Duitschers
volgt:
die langs den weg gaat, heeft brieven voorRegeering
als
voor
en
agenturen
Zwitsers, die
hotelperKorintji
de Hoogt, voor. Charlois en Botterdam,zelfs
volkomen rustig. ControGeheel
wetenschap,
soneel hebben, tot de
dat zich
Barendrecht, de mijl op zeven, bij zich;
hier
een goede gelegenheid zou aanbieden leur maakte zonder militair geleide vierdaagschen tocht van Sandaran Agoeng naar
hier koffie, daar centen, ginds een bedankvoor jonge mannen:, die genegen warem.geje, zoo behelpen wij ons, Rotterdammers.
Koemoen, Soengei Penoeh, Soemerep,Koewone huishoudelijke bezigheden te verD<3 „brand" zal misschien meerdere aanrichten tegen een klein- loon en daarbij d.. manten en over Hiang terug. Ontvangst
dacht trekken, want als er zoo drie branEngel-cbe taal konden leeren. Het gevolg was overal zeer welwillend.
den in een jaar zijn, is de stad meer dan was, dat in de laatste twee of drie jaren in
In landschap Poelau Tengah zijn alle versterkingen door bevolking geslecht, wegaanduizend gulden kwijt, dat is rente van een
de buurt van Tottenhaus Court Boad een
heel kapitaal; dit kan waar zijn. Ik vrees
drietal agenturen zijn gevormd, die jonge leg vordert goed, bevolking verricht gewiliets anders, n.l. dat de assuranties haar prelig koeliediensten en levert materialen te
vr aan een bötoekking helpen als...
mie gaan verhoogen, omdat we maar stiefSandaran Agoeng, zij verpandt roerende
dienistaneisje.
kinderen zijn en wat zullen we eraan doen?
Op het oogenblik zijn reeds 2000 vreemgoederen en sawahs tot bijeenbrenging boeWie geeft ons goeden raad?
delingen, grootendfeete Zwitsers, Itaiianen, ten. Compagnie Van der Molen bezette 20
Geachte Redacteur, mijn dank voor de Duitschers ein Franseten in dergelijke beAugustus Hiang Tinggi tot pacificeering
scheiden, en nuttige betrekkingen werkplaatsing en daarbij houden wij ons gerevan Mendapas Soleman, Hiang Penawar en
commandeerd als ook u iets ten goede voor zaam. De jongelieden worden, voor zij naar streek Tanah Kampong zuidwaarts tot Koons kunt doen, waarvoor wij u onzen nedeEngeland gaan, geoefend in huishoudelijta Patai aan het meer.
rigen dank zullen brengen als
fcen air-beid, gewoonlijk in hotels, zoodalt zij
Over enkele dag^n treedt kapitein
zjjn
bedstof-a&ïeïnen,
vegen,
bedrevenin
Van
der Molen op als bivakcommatldant te
dw.
.UEds.
Dienaar
deßfOpoMffceai en a-odeSTe weekjes, cÊe ,<>t Sandaran Agoeng tot voortzetting van reeds
yf.*?*
s,
■*»■■
*&.„■"
duavter door ncreisjes verricht welrden. Bodoor luitenant Scheffer met succea aange-

Ingezonden Stukken.

—

.
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Koloniën.

opge-

..
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vangen pacificeering van Sandaran Agoeng
en Poelan Pandan, Compagnie Van der Molen in ffirang wordt alsdan gecommandeerf
door éérste-luitenant M^tidman. Vai:
tem Filet werd sedert 16 Aug. niets
men. Heden werd Depati Poerbo van Lc 10.
lastgever van moord te Lempoer op zendelingen van resident Benkoelen, gevangengenomen. Thans zijn alle hoofden van ;
Korintji onderworpen of gevangen. Toestand gewonden bevredigend. Gezondheidstoestand goed.
M. i d d e n-B o r n e o
In zijn Kronijk (Soer. C t.) schrijft mr.
W. F. Schimmel o. a. :
Met minder vertrouwen zie ik den loop
der gebeurtenissen in Midden-Borneo tegemoet. De daar verkregen toenadering vani
de zijde van Goesti Arsat, den pretendentsultan en de Pegoestian is op niets gebaseerd. Men kan onmogelijk, ook al blaast
men onze wapenfeiten nog zoo pp, met eenigen grond beweren, dat de vijandige partij de kracht onzer wapens heeft gevoeld en
daarvoor buigt. Het is volstrekt niet onmol
gelijk dat. indien de Begeering de schijnbaar zoo gemakkelijke en op onverklaarbare wijze verkregen onderwerping aanneemt,
do gevolgen daarvan aan een Lombok-overval zullen doen donken.
Ik heb reden te gelooven, dat de Begeering uiterst voorzichtig te werk zal moeten
gaan.
Het is waar, dat zoodoende iemand, die
werkelijk te goeder trouw naar vrede verlangt en zich wil onderwerpen, kan wordea!
afgeschrikt, dat hier de kans bestaat, dat
een politieke fout wordt begaan, met ernstige gevolgen, maar de bestaande 'iiaudelijke houding geeft reden om nu met groot
wantrouwen dezen ommekeer aan te srien
en Goesti Arsat moet in dat geval tot zekere hoogte ondervinden de gevolgen van zijn
vroeger slecht overwogen handelingen.
Het verstandigste zou wel zijn hom en
zijn partijgenooten in de gelegenheid fee
stellen te toonen dat hun onderwea-pirig inderdaad gemeend is, die dus aan te
mamef
doch onmiddellijk het terrein in groote
uitgestrektheid te verkennen en geschikt oe
maken voor onze troepen.Warsn wij Engelschen, wij zouden een paar spoorlijnen met
gepantserde treinen daar uitmuntend kunnen gebruiken. Nu zullen onze troepen hefc
zonder die bedekking wel moeten do-en en
dus uiterst voorzichtig voor ieders kans op
verraad moeten worden behoed.
Fumllieberichtenuit de Indische
bladen.
ONDERTROUWD: Anna CLanter Visscher en J. H. Stade-Japan, Weltevreden.
Josephine E. de B*uin en J. J. H. L. Flohß
Annie Bamakers v. Praag en A. Verduyn
Lunel, beiden te Semarang.
J. L. A. V.'
d. Sar en L. W. Ds Biel, Soerakarta.
GETROUWD: W. H. Broekhuysen en
M. E. H. Hondius v. Herwerden, Ohri-tine Hamers en A. Dommers, beiden te. Weltevreden.. — C. L. v. d. Akker en A. E.
Green, Batavia..
L. N. J. Baat en J. S.
Scholten, Ponorogo.
W. Groeneveld en
Gonne Jonckheer, Gedong-D'jati Soekabo-i-mi. — P. Lagaay én Corry L. Heyink, Telok Semawé-Amsterdam.
BEVALLEN: H. De Wys-Dte Bruijn, D.,
Kediri. — Bol], 55., D'enklau, D. T Van Lummel. Z., Dikshoarn—Pillard, Z., Bolufs
Lapidoth, Z., v. Eekhout, Z., allen te Weltevreden.
Adrian—Muller, D., Batavia..
Croese—v. Tiiedemann, Z., Djocja. —Biberle—De la Valette, Z., Pasoeroean.
Lens—Vorstius, D., Hulshoff—Blume, D.,
Den Outer—Klop, Z., allen te Soerabaja»
Van Delden—Vlierboom, D., Wlingi.
Benjamins-—Martherus, Z., Bnffart—Schaaf
sma, Ta., beiden te Semarang. — De Wys^—
De Bruyra, D., suikerfabriek, Meritjan.
Visser—Krausas, D., Modjokerto. — Martherus—v. Haeften, D., Batoe-Djadjar.
OVERLEDEN: S. Gatsonides, 63 j.,
Mevr. wed. M. ÏJ. A. v. Freyburg—Groos,
63 j., beiden te Semarang.
Frits v. Polanen Petel, 19 j., Tegal. — Mevr. W. A. C.
Hlemïer—Luoas, Pemiakkaesan. — F. Bj
Boos, 66 j., Zoontje van A. A. De Meyer,
beiden te Weltevreden. — Mej J. J. AnMevr. A. A. L. S.'
kringa, 44 j., Poespo.
Pool—Van 't Wout, 82 j., Pa*oe__oe___i.
Mevr. J. C. Sigmond'—Binkhuysen, 47 _
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Gemengd Nieuws.
Wi_._kels_m-.ing. Te Berlijn heeft een
vergadering van. leden der Vereeniging van
Kleine Winkeliers, door 500 personen bijge- 1
woond, zich ten zeerste verklaard tege-jte
streven om de sluiitinijj der winkel;:. o__i
uur 'savonds door te drijven. Da:;-", n
vree.de men groote schade, die alleen nog
kon wordeo, overtroffen, door die, welk ..-een
verdere beperking vam verkoap ojo Zondag
zou tengevolge hebben. Zoo oordeelde ■■':&
meeideiheiid,. waasb er was een niet onaanzienlijke miixleiheid in de vergadering.

.

.

Trawnik, waar een zoo hevige brand

gewoed heeft, is de vroegere hoofdstad van
Bosnië en telt thans ongeveer VoOO inwoners. De bouworde der stad heeft de snel-

le verbreiding van den brand in de hand gewerkt. De kleine huizen zijn gebouwd tegen
een steile berghelling en leunen schots en
scheef tegen elkaar. In 't midden van het
marktplein staat de oude Turksche moskee.
Op dit plein komen veie kleine en nauwe
steegjes uit. De afgebrande moskees zijn uit
hout opgetrokken. Voor een algeheele/ vernieling werd het plaatsje behoed door het
krachtig optreden der militairen. 3000 MenEea noodlottige gastvrijheid hebben
de bewoners van het eiland Barbados, aan
een dier verschaft, da,j zei zelf extra, ust indië op het eiland hebben, doen overbrengen. Vóór een vijf-en-twintigtal jaren leed
■de aanbouw- van Suikerriet op Barbados
aanmerkelijk veel Schade door de verwoestingen door ratten aangericht, en men beschouwde heit als een uitstekenden inval uit
Indië exemplaren van den Mungo te dben
komen, een kleine roofdiersoort, die als
zeer belust op ratten bekend stamt.D'e■ Mungo's deden hun reputatie alle eer aan en
lichtten een groote verwotesiting onder de
natten aan,maar tevens versmaadden ze alle mogelijke andere vreedzame dieren op
het eiland niet. Zoo hielden ze ook wel van
'hagedissen:, en daar dccc a__s verdelgers
van schadelijke rupsen zeer op prijs gesteld
weiden, zag men spoedig in, dat roen den
duivel met Beëlzebub had uitgedreven.
Jun'ist door de hagedissen in grooten getale verslonden rapeen vreten aan het suikerlüafc en leggen daard-oor weer de kie___*i_.
voor scbadeilijke uitwaissen. Daar nu de rupsen na, de veraieSigi-iig der hagedissen omgefc.i___d.eid voorltteelden. wordt weer groot©
sobade aast bet suikerriet geleden.En>__u_ks
heeft den 'bewttoers van Barbados, aanleiding gegwen bij hun goa-verneur aan te
dringen cvp usbvoeatfag van de Mungo's,
waartim ze 85 jaren gededen hadden gevraagd.

Stoombootdiensten.

Voor Maandag on Dinsdag voormiddag
3.30, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag
voormiddag 6

Amsterdam.
A iftachtdienst) Onderneming voor-

enUtrecht.

Ouiemberg

Stoombootreederij jop de Lek.
Afvaart Oosterkade.

heen VAN OER MAADEBf.
Telefoon 2834.

13 (Nacht dienst). Onderneming VAN
Telefoon 2229.
*mi SCHUYT.
Afvaart Maaskade O.Z.
VERTREKUUR Rotterdam 8 uur,
'savonds, geen tusschenstations.
Vertrek uur Amsterdam 8 uur,
'savonds.
Antwerpen.
Stoomvaart H. BRAAKMAN & Co.
Telefoon 2187.
Afvaart Oostpunt Prins Hendrikkade.
VERTREKUUR van Rotterdam dagelijks behalve Maandag 7 uur's morg.
V a a r tij d: 'e Gravendeel 1.30 uur,
Zijpe 4.30 uur, Wemeldingen 6 uur,
Hausweert 7.15 uur.Walsoorde B.3ouur
Antwerpen 11 uur.
Vertrekuur van Antwerpen dagelijks behalve Maandag 7 uur 's morg
Arnhem.
Stoombootonderneming
„Concordia"
A
Telefoon 2156.
Afvaart Oosterkade.
VERTREKUUR van Rotterdam, dagelijks, behalve Zondags, 7 uur 's morg.
Vaart ij d: Slikkerveer 30 mm.,
Schoonhoven 2 uur, Ameide 3 uur,
Vreeswijk 4 uur, Culemborg 5 uur,
Beusichem 5.30 uur,Wijk-bij-Duurstede
6 uur, Maurik 6 uur 20 minuten, Eek en
Wiol 6 uur 40 minuten, Ingen 7 uur
5 minuten, Rhenen 7 uur 30 minuten,
Opiieusden 7 uur 55 minuten,Wageningen 8 uur 25 minuten, Renkum 8 uur 55
minuten, Heteren 9 uur 15 minuten,
Oosterbeek 9 uur 25 minuten, Arnhem
10 uur.
Vertrekuren van Arnhem dagelijks, behalve Zondags,8.15's morg.
B Köln-Düsseldorfer Dampfsehifffarl-Ges.
Teletoon 1381.
Afvaart Prins Hendrikkade.
VERTREKUUR van Rotterdam, dagelijks 5 uur vm. Aankomst Arnhem
1 uur nm,
Vertrek uur van Arnhem dagelijks 7 uur vin. Aankomst Rotterdam
2 uur nm.
Oud-Belerland.
Stoombootmaatschappij „Oudo Maas."
Afvaart Maaskade W.Z.
VERTREKUREN van Rotterdam
naar Oud-Beierland Maandag en Dinsdag 8.30, 2 en 7.15, Woensdag, Donderdag en Zaterdag 8.30, 2 en 5.15,
VrijdagB.3o,l en s.ls;naar Heinenoord
Maandag, Dinsdag en Zaterdag 2 uur;
naar Zuidland en Koorndijk Maandag
en Dinsdag 1.30, Donderdag 2 uur.
Va ar tijd: Schiedam 30 minuten,
Vlaardingen 45 minuten, Spijkenisse
1 uur 5 minuten, Oud-Beierland 1 uur
30 minuten, Heinenoord 2 uur, Zuidland (langs Deu Tol, Hekelingen,
Nieuw-Beierlaud, Den Biersura, Koorn-

VERTREKUREN van Rotterdam:

alle werkdagen 7 en 1.30 tot Vreeswijk 3.30. Zondags geon dienst.
Vaartyd: Kralingsche Veer 80
minuten, Bolnes 30 minuten, SlikkerTeer 40 minuten, Krimpen a/d.: Lek
45 minuten, Elshont 50 minuten, Middelweg i uur, Lekkerkerk luursminuten, N.-Lekkerland 1 uur 10 minuten, Opperduit 1 uur 20 minuten,
Streefkerk 1 uur 30 minuten, Nieuwe
Veer 1 uur 35 minuten, Bergambacht
1 uur 45 minuten, Groot-Ammers 1 uur
50 minuten, Ammerstol 1 uur 55 minuten, Schoonhoven 2 uur 10 minuten,
Nieuwpoort 2 uur 20 minuten, Koekoeksveer 2 uur 45 minuten, Ameide
3 uur, Jaarsveld 3 uur 5 minuten,
Leksmond 3 uur 25 minuten,Klaphek
3 uur 40 minuten, Vianen 3 uur 50
minuten, Vreeswijk 4 uur, Hagestem
4 uur 25 minuten, Culemborg 5 uur.
Utrecht per barge of tram ongeveer
een half uur later.
Vertrekuren van Utrecht op
werkdag. 6.30 en 12.50 uur,van Culemborg: Maandag en Dinsdag 4.d0 en
1 uur, overige werkdagen 6 uur en
1 uur. Bovendien van Vreeswuk alle
werkdagen 8.3«. Zondags [geen dienst.
Delft.
Reederij „De Schie".
Afvaart Schiekade W.Z.
VERTREKUREN van Rotterdam:
7, 10, 12, 2, 4 en 6 uur.
Va art ijd: Overschie 40 minuten, Zweth ofKethel luur,Delftl.3o uur.
Vertrekuren van Delft: 7, 10,
12, 2, 4 en 6 uur.

_

Dordrecht.

Stoombootreedery FOP SMIT «fc Co.
Afvaart Oosterkade. Telephoon 2179.
VERTREKUREN van Rotterdam:
6, 8, 9, 10, 11.30,1,2. 3.30, sen 6.30.
dienst vaart niet in Nov.,
<Do laatste
Dcc, Jan, en Febr.)
Vaar t ij d: IJselmonde 12 minuten,
BolKralinMche Veer 17 minuten,minu38
minuten,
Slikkerveer
nes 29
minuten, Nieuwe
ten. Kinderdijk 46 Alblasserdam
57
minuten,
Veer 52
minuten, Hendrik ldo Ambacht l uur
3 minuten, Papendrecht 1 uur en 13 minuten, Dordrecht 1 uur en 23 minuten.
Vertrekuren van Dordrecht:
6. 7, 8, 9, 10.30, ü.30,1.30, 3,4 en 6.30.
(De laatste dienst vaart met in Nov.,
Dec. Jan. en Febr.)

Goriuchem(via Dordrecht).
Stoombootreederij FOP SMIT & Co.
Telephoon 2179.
Afvaart Oosterkade.

land Maandag en Dinsdag 6.30. 10.15
en 6.15. (Van 2 Februari af Dinsdag
6 uur), Woensdag, Donderdag en Zaterdag 6.30, 9 en 3 uur; Vrijdag 0,30,
10.15 en 3 uur. Vau HeineuoordMuand.
Dinsdag eu Zaterdag 5.45,van Zuidland en Koorndiji- Maandag, Dinsdag,
Woensdag en Vrijdag 5.15.
Den Bommel.

.Stoombootreederij Den Bommel."
Telefoon 1247.
Afvaart Maaskade W.Z.

hout.

Afvaart Oosterkade.

Telephoon 2265.
VERTREK van Rotterdam allo

werkdagen 1 uur.

Vaar tijd: Dordrecht luur 15 minuten, Zwijndrecht 1.20,'sGravendeel
1.45, De Wacht, Lage Zwaluwe 2.30,
Drimmelen 3.10 en Geertruidenb. 3.30.
Te Oosterhout por tram 25 min. later.
Vertrek van Geertruidenberg:
Maandag on Dinsdag 4 uur, overige
werkdagen 7 uur.
Van Oosterhout per tram, behalvo
Maandag en Dinsdag 6 uur.
's Zondags geen dienst.
Gouda.

Stoombootreederij „De IJsel."
Afvaart Ooslerkade. Telephoon 1950.
VERTREKUREN van Rotterdam:
alle werkdagen 7.30, 12 en 2 uur, Donderdag 5.30, 12 en 2 uur. Zondags
geen dienst.
Kralingsche
Veer
Vaart ij d:
20 minuten, Buitensluis, Stormpolder,
Nieuwo Veer, Krimpen a/d IJsel,
Capelle a/d IJsel. Sluisje, Ouderkerk
a/d IJsel 1 uur Karel van de Wal,
Evengroen, Kortenoord (Nienwerkerk
a/d IJsel) Gouderak.Moordrecht, Gouda
2 uur.
Vertrekuren van Gouda: Maandag 5, 7 en 3 uur, Dinsdag 5, 6.30
en 3 uur, (tot en met 10 Nov. 4.30
inplaats van 5 uur), Woensdag, Vrij-

Plaatsen
te lei.

de Stoomboot- en Tram■■"- met

Aalburg
Alblasserdnm
Altona
Ameide
Aminers (Groot)
Ammerstol
Amsterdam
Andel
Antwerpen
Arnhem
Barendrecht,
Beusicliem
Beierland (Nieuw)
Beierland (Oud)
Beierland (Zuid)
Bergambacht.

diensten op

Heusden.
Dord recht— Nijmegen.
Nijmegen.

Arnhem-Culemb.-Schooah.
Schoonhoven.
Culemborer—
Culemborg— Schoonhoven.

Amsterdam.
Heusden.
Antwerpen.

Arnhem.

Tram Hoekscha Waard.
Arnhem.

Denßommel—Middelharnis
Oud-Beierland. Stoomtr.

D.Bomm.-O.Beierl.Stoomtr.

Stoomtram.
Culemborg— Schoonhoven.
Ber^schen Hoek, Omnibus.
Berkel
Omnibus.
Biersurn
Den Bommel-Middelharms.
Omnibus.
Bleiswijk,
Bolnes
Culemborg—Dordrecht—

Nijmegen—Schoonhoven.
Den Bommel.

Bommel
Brakel
Nijmegen.
Brielle
Brielle.
Brouwershaven
Tram Brouwershaven.
Capelle a/d IJssel Gouda—Ouderkerk.
Per nis.
Charlois
Capelsche Veer
Capelsche Voer.
Culemborg
Arnhem—Culemborg.

Deest

Nijmegen,

.

VERTREKUREN van Rotterdam:
6, 8, 10, 11.30, 1, 2, 3.30 en 5 uur.
(De laatste iv Nov., Dcc, Jan. en
Febr. alloen des Zaterdags, de overige
maanden dagelijks.
Vaart ij d: Benedenveer- Sliedrecht
1 uur 50 'minuten, Middeuveer 2 uur
3 minuten, Gasfabriek Sliedrecht 2 uur
9 miuuton, Giessendam 2 uur 22 minuten, Hardinxveld of Werkendam 2
uur 38 minuten, Sleeuwijk 2 uur 56
minuten, Gorinehem 3 uur 8 min.
Vertrekuren van Gorinehem:
(Maandag en Dinsdag 5.15), dagelyks
6.15,7.15, 9.45, 11.45, 1.15,2.45 on 4.45,
Zaterdag 6.15.
Geertruidenberg en Ooster-

dyk.)
Vertrekuren van Oud-Beier-

VERTREKUREN van Rotterdam:
Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag eu Zaterdag 1.45 nm.; in November, December en Januari 1.15.
Vaar tijd: Schiedam een half
uur, Maardingen 45 min., Spijkenisse
1.15 uur, Hekelingen 1.45 uur. NieuwBeierland 2 uur, Den Biersurn 2.15 uur,
Koorndijk en Zuidland 2.30 uur, Stad
aan 't Uaringvliet 3 uur, Den Bommel
3.30 uur.
Vertrekuren van Den Bommel:
Maandag en Dinsdag 4.30, Donderdag,
Vrijdag en Zaterdag 6 uur.
Brielle en Oostvoorne.
Stoombooten „Maasnymph" en
„Yoorne en Pullen."
Telefoon 1247.
Afvaart Maaskade W.Z.
Dienstregeling op 1 October nog niet
vastgesteld.
Capelsche Veer.
Reederij „Arie Smit,"stoomb.ThorlX.
Afvaart Ooslerkade. Telefoon 2265.
VERTREKUUR van Rotterdam:
Maandag en Dinsdag 1.30, Donderdag,
Vrijdag en Zaterdag 1 uur.
Vaar tijd: Slikkerveer 30 min.,
Dordrecht 1 uur 15 min,, 's Gravendeel lifc nur, Lage Zwaluwe 2 uur 15
min., Drimmelen 2 uur 45 min., Keizérsveer 3 uur 15 min., Dussen 3V_ uur,
Capelsche Veer 3 uur 45 min.
Vertrekuren vau Capelsche

uur.

Delft
Den Tol
Doode waard
Dordrecht

dog ca Zaterdag 6, 7, 12 en 3 uur.
Donderdag 7, 10.30. «on 3 uur.
Zondags goen dienst.
'sGravendeel.
Reederij „Arie Smit" in aansluiting
op den dienst „Fop Smit (zieDordrecbt)
Telefoon 2265.
VERTREKUREN van Dordrecht
(Groot Hoofd) alle werkdagen, behalve
Vrijdag ft.3o, 11.30, 3 en 5 uur; Vrijdag van Dordrecht (Kalkbaven) 7.30,
8-30, 11.30. 12.30 en 1.30 en van
Groot Hoofd 5 uur.
Va ar tijd: 's Gravendeel 30 min.
Vertrekuren van 's Gravendeel
alle werkdagen, behalve Vrijdag, 8,
10.30, 2 en 3.45; Vrijdag 7, 8, 9, 12,
1 en 3.45.
Hellevoetsluis.
Stoomboot Maasnymph.
Afkaart Maaskade W.Z.
Telefoon 1247.
Dienstregeling op 1 Oct. nog niet
vastgesteld.
's Hertogeubogch.
Afvaart Oosterkade. Telephoon 2018.
VERTREKUREN van Rotterdam
alle werkdagen v.m. 9.30.
Vaar t d: Dordrecht 1 uur 15
minuten ; Gorinehem 3 uur; 's Bosch
5 uur 16 minuten.
Vertrekuren
van 'sßosch:
Maandag 8, Woensdag 18, overige
werkdagen 9.30. Zondags geen dienst.

Groot-Ammera

Haaften
Haastrecht
Hagestein
Hansweort

Hardinxveld
Heinenoord
Hekelingen

Hellevoetsluis

7 uur.
JS Nederlandsche Stoombootreederij
(dienst op Mannheim). Telef. 2221.
Afvaart Prins Hendrikkade.
VERTREKUUR van Rotterdam:
's morgens 7 uur.
Vaar t ij d: Zie bovon.
Vertrekuur van Nijmegen:
'smorgens Bum*.
Vaar tijd: Tiel 1,30 uur, Zaltbommel 2,30 uur, Gorinehem 3,30 uur,
Dordrecht 4 uur 45 minuten, Rotterdam 6 uur 15 minuten.
Ouderkerk a/d. IJsel.
Stoombootreederij „De IJsel".
Afvaart Oosterkade. Telefoon 1950.
VERTREKUREN van Rotterdam:
Maaadag en Dinsdag 7.30, 11, 12, 2,
en 4.30, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 7.30, 12, 2 en 4.30, Donderdag
5.30, 12, 2 en 4.30. Zondag geeu dienst.
Va art ijd: Zie Gouda.
Vertrekuren van Ouderkerk;
Maandag en Dinsdag 6, 8, 1 en 4 uur,
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 7, 8,
1 on 4 uur, Donderdag 8, 11.30, 1 en
4 uur, Zondag geen dienst.

Hensden.

Pernis.

Stoombootreederij „Pernis".

Feijenoordstraat 41.
Afvaart Maaskade W.Z.
VERTREKUREN van Rotterdam:
Zondag 9 en 4 uur. Maandag 9,
12.15 en 4.30, Dinsdag 9, 12.15, 2.15
en 4.30, overige dagen 9,12.15 en 4.30.
Vaart ij d: Charlois 10 minuten,
Schiedam 20 minuten, Pernis 30 minuten.
Vertrekuren van Pernis: Zondag 8 en 3 uur, Maandag 7, 10 en
3 uur, Dinsdag 7, 10, 1 en 3 uur,
overige dagen 7.30, 10, 1 en 3 uur.
Puttershoek.

Vertrekuren van Heusden:Zondag 8 en t 2.45, Maandag 4.30, 6.30
en 1 uur, over. werkdagen 6.45 en 12.45
H. van Holland en Maassluis.
Dienst „Nieuwe Waterweg."
Afvaart Maaskade W.Z.
Telefoon 1827.
VERTREKUREN van Rotterdam:
Maandag 11 en 1.30, Dinsdag 1 en
1.30, overige werkdagen 1.30.
Vaart ijd: Schiedam,Pernis, Vlaardingen, Rozenburg 1.30, Maassluis 1 45
Hoek 2.15.
'
Vertrekuren van Hoek van
Holland: Zondag en Maandag niet,
overige werkdagen 7 uur.
Van Maassluis Maandag 5.30 en 9
uur, Dinsdag 6.15, 5.30, 9.30 en 4.30,
Zaterdag 5.30 en 4.30, overige werkdagen 9 uur.

Dordtsche Stoombootmaatschappij

(in aansluiting op den dienst Fop SmitVERTREKUREN van Dordrecht:
Maandag en Dinsdag 9.30, 11.30, 3en
6 uur, Woensdag, Donderdag en Zaterdag 7.30, 10, 11.30, 3 on 5 uur, Vrijdag 7.30, 11.30, 12.45, (van Hooikado)
3 en 5 uur, Zondag (niet iv December
en Januari) 9.30, 11.30 en 3.45.

Lekkerkerk.

VERTREKUUR van Rotterdam:
Maandag en Dinsdag 8.30, 12 en 5.30;
overige werkdagen 12 en 5.30, Zon.
dag geen dienst.
Vaart ij d: Kralingsche Veer 20
minuten, Slikkerveer 35 min., Krimpen a/d Lok 45 miuuten, Schuwacht
1 uur, Lekkerkerk 1 uur 15 minuten.
Vertrckuur van Lekkerkerk:
Maandag en Dinsdag 6.15, 10 eo 2.30,
overige werkdagen 8 en 2.30, Zondag geen dienst.
Middelburg en Zierikzee.
Afvaart Oosterkade.
Rotterdam
VERTREKUREN van
worden aangegeven bij maandelijksche
lijsten.
Vertrekuren van Middelburg
en Zierikzee idem.
Telefoon

D.Bomm.-O.Beierl.Middelh.

Nijmegen.
Capelsche Veer—Dordr.—
'sBosch— Geertruidonb.Nyraegen-Tiel- Willemst.
Capelsche Veer-Geertrdenb.

Gouda—Utrecht.

Gouda.
Stoomtram,

Antw.-Cap.Voor- oGrevend.

Willemst.-Geertrai_.onb.
Culemborg—Schoonhoven.
Nijmegen.

Utrecht

*"<@feu

Culemborg
Antwerpen

Gorinehem—Nijmegen.

Oud-Beieriand.
Hellevoetsiuis-SteUondam.

Den Bommel—Oud-Beiarl.

Hoek-van-Holland Arnhem.

Kinderdijk

Klaaswaal
Klaphek

Klundert
Koehoeksveer

chtH^i
»elft.

8r...- zieriJcz. staven!». Zijpe

werft,

JtE__j_n__. Eoit.nl

.naren)

Vertr.Vertr. Vertr. Vertr. Ak. Ak.
5.22 6.3 6.15 7.— 8.45 10.30
10.20 11.2 10.— 11.55 1.10 3.25
t3.52 4.39 4.40 5.38 7.21 9.15
Reizigers kunnon zich bij gunstig
weer voor eigon rekening te Ooltgensplaat aan boord laten zetten ol vaa
boord afhalen.

Schiedam.
Van Rotterdam: (Vaa 12 Oktober
af Duyststraat. 7.40. 7.50 en aüe 10
minuten lot 10.50 n.::>., daarn* 11.10,
11.31) en 11.50.
Van Schiedam: 7.55. 8.5 en. alle 10
minuten lot 11.5 n.tv., di.irni 1 1.25,
1I'M en 18.5. Dagelijks,
/.ond-kgs, arbeiderstreineu 5.3Jei ü.JJJ v.m.
Rotterdam D.P. Brielie.
Via Vlaardingen Post boot.

Vertrek.

Dordrecht—Nijmegen.
Sloomtr. Hoekscha Waard.
Culemborg.

Willemstad.
Culemborg.

—

, „°tt«er__..Schoonh.-IJselm.
l

Oosterbeek
Oosterhout

Oudeuhoorn
Ouderkerk a/dUs
Oudewater
Overschie
Papendrecht
Pernis
St. Philipsland
Piershil
Pouderoyen
Puttershoek
Renkum
Rhenen

L-Akerland(Nieuw)Culemborg— Schoonhoven.
Leksmond
Culemborg.
Loenen
Nijmegen.
Maassluis
Maassluis—Hoek
v. HolL
Maurik
Arnhem,

Rietschuif

Middelharnis

Schoonhoven
Schuwacht

Middelburg.
Middelharnis.
Culemborg— Schoonhoven.

Willemstad.

Montfoort
Utrecht.
Gouda.
Moordrecht
Nieuwenhoora
Hellevoetsluis -Stollendam.
Nieuwerk. a/dlJsel Gouda.
Culemborg.
'ÜReuwpoort
Brielle.-Hellevsl.
-Stellend.
Nieuwesluls
«Smegen.
Itymegen

Rossum
Rozenburg

Sohiedam

Sleeuwijk
Sliedrecht

Slikkerveer

Aankomst.

8.57
10.20
1.29
3.25
3.37
5.20
6.55
8.15
Brielle. Rotterdam D.P.
Via Vlaardingen Postboot
Vertrek.
Aankomst
6.40
5.16
I.—
2.37
3.40
5.17
7.—
8.18

EOitSitol 11.1:-.-..11, P.
sü.is
Vlaardingen
PÖsft.
via
Vertrek Aank.
6.45
5.10
a57 10.35
12.25
2.5.30
3.37
8.30
6.55
8.41
10.20

Heus?...-

. .. ——
..
. . .
. .. -—
. ——
... —
.. ... ...
....
...
..
.
....
.. .. ..

PAABDENTRAM.
Overschie.
Van Rotterdam van 8.30 elk halfslag tot 10.30'savonds. Maandag boven,
dien 7.30, Dinsdag 7.:_0 van 1 Oct.
tot 31 Maart en om 7 uur in April.
Vau Overschie vau 8 uur elk heelslag lot 10 uur 's avonds, Maandag
bovendien 7 uur. Dinsdag 7 uur van
1 Oct. tot 31 Maart eu om 6.30 in
April.
Hillegersberg.

Van Rotterdam: 8.30. 9,9.30.10.30,
11.33 eu elk half uur tot 8.30. 9.30,
10.30 en 11.30. Bovendien Zondag-,
Maandag- eu Dinsdagmorgen 10 en
11 uur, Zaterdag- eu Zondagavond 9
en 10 uur; Zondagavond li uur.
Van aiUoseriborg: S. 8.30.9.10,11
en elk hali' uur tüt S uur, 9. 10en 11
uur. Bovendien Zondug-, Maandag- en
Dinsdagmorgen 'J.3J en lii.-W; Zaterdag- e;i Zondagavond 8.3Jca 9.30;
Zondagavond 10.30.

Rotterdam--HillegersbersOmnibus afrit „Hotel dj Liiars",

wijk-Berkel.
Bergschenek-Biels-

Slagveld 0.
Van Rotterdam 9. 1, 4.30 e:i 8 uur.
Rit Hillegersberg 30 min..bergsc_ienboek 1 uur, Beikel i.lO, Bleiswijk
1.15.

Van Bleiswijk 7, 11.30, 3 en C.JiO.
Vau Berkel 7.5, 11.35, 3.5 en 6.3S

——

——
———
—

——
—

Brouwershaven.
Arnhem.
Culemborg

Nijmegen.
Arnhem.

— Schoonhoven.

Geertruidenberg.
Hellevoetsluis-Stellendam.
i. Gouda—Ouderkerk.
Utrecht.
Delft—tram Overschie.
Dordrecht.
Vlaardingen—Pernis
Stoomtram Steenbergen.
Stoomtram.
Heusden.

Puttershoek.

Arnhem.
Arnhem.
Heusden.
Nijmegen.
Hoek-v.-Holl. —Maassluis.
Den Bommel—Brielle—

HeUev-sL-Hoek-Middelh.-

-

Pernis-Stellond. Vlaard.
Arnh. -Calemb.-Schoonhov.
Lekkerkerk.
Gorinehem.
Gorinehem—Nijmegen.
ATnh.-C__p-_lfwt-_eT«-Culemb.

-

— —
—

——
—

Stoomtr. Hockscho Waard.
Nijmegen.
Zeeuwsche booteu.—Tram

"Dordr.- Lekerk. NijmegenSchoonh.

B.Bonjtn. Middelh.-O.Beierl.
Spijkenisse
Haringvl.
a/'t
Den Bommel.
Stad
Zsche boot, Tram Brouwsh.
Stavenisse

l.

S. P.
via Yi__r_:u;__! Ml).
Vertrek Aaak.
6.10
5.16
7._i5
0.41
12.35
2.37
3.15
5.17
6.40
8.48
12.4
SJ.O

STOOMTRAM
Hoeksche Waard en Willemstad.
6.— 7,35 9.42 11.55 *L— 1.55
Rotterdam
Barendrecht
6.25 7.55 10.9 12.20 1.27 2.15
*3.9 4.27 7.10 8.38 10.56 1.- 2.25 2.56
Krooswijk
Oud-Beierland 3,19 4.37 7.20 8.48 11.6 1.10 2.35 3.Ü
Nieuw-Beierl.
3.43 5.1 7.42
11.32 1.32 3.1
Piershil
3.53 5.11 7.53
11.43 i.42 3.12
Goudswaard
4.5 5.23 8.5
11.56 1.53 3.25
Klaaswaal
7.27 a5O 11.15 1.23 2.45 3.11
Numansdorp
7.43 9.4 11.30 1.3 S 3.7 3.-24
3.5 >
Willemstad.
ais 9.30 12.— 2.10
Zuid-Beierland.
B.— 9.25 11.57 2.52 a47 3.47
8.55
4.5
Strijen.

Opijnen

Krimpen a/d Lek Culemb..l^kkerk.-Schoonb.
Krimpen a/d IJsel Gouda— Ouderkerk.
Ny megen.
Leeuwen
Lekkerkerk
.c,,,lenib..Lekkerk.- Schoonh.

Moerdijk

Ak Ak.
11.51 12.35
6.16 7.3
10.36 11.23

—

Opperduit

Gapelsche Voor.
Delft.

—

Middelweg

wersa.

(_-_7Bii)

Ak.
Vertr. Vertr. Ak.
7.35 9.15 10.66 12.35
1.55 3.3Ö 5.21 6.10
f6.15 7.55 9.40

Opheusden

Gouda- Lekkerk.-Nijmeg.

Middelburg

Zeeland.
Hotterd. vumaas-l- Zijoe StaY.nisse ïïeriö, Brott-

Ooltgensplaat

Den Bommel-Oud-Beierland
Koorndijk
Kralingsche Veer Culemborg Dordrecht
_

STOOMTRAM.

Ochteu

Culemborg.

Jaarsveld

mmmw-

Willemstad.

Reederij ARIE SMIT, ss. „Thor".
Afvaart Oosleikade.
VERTREKUUR van ltoilerdam,
alle werkdagen 1.30 n.m. Zondag
geen dienst.
Vaar tijd: Dordrecht 1.15 uur,
Zwijndrecht 1 uur 20 mia. 's Gravendeel 1 uur 35 minuten. De Wacht 1.45,
Willemsdorp 2 uur, Moerdijk 2.15,
Klundert 2 uur 30 iniuuteu, ..'Metastad 3 uur.
Vertrekuren van Willemstad:
Maandag en Dinsdag 4.30 v.m., de
overige werkdagen 7 uur. Zondag geen
dienst.
IJseimonde.
A Stoombootreederij „Maas eu IJsel".
Afvaart Oosterkade. Telephoon 2171.
VERTREKUREN van itotterdain:
Dagelijks 9, 11, 1, 3, 4.30 eu 0 uur,
Zaterdag bovendien 7.30 n.m. Bovendien naar Kralingsnhe Veer 12 eu 5.30.
V a ar t ij d tot IJselmonde 30 minuten, langs Plantage, Gasfabriek, Kralingsche Veer.
Vertrekuren van IJselmonde:
Dagelijks 8, 9.45, 12, 2, 3.45 en 5.16.
Zaterdag bovendien 6.30 n.m. Bovendien van Kralingsche Veer 8.45 en 3.15.
B
Reederij Fop Smit.
Van Kralingsche Veer telkens na
aankomst van een raderboot naar of
van Dordrecht en verder geregeld tot
9 uur 'savonds.
'Van IJselmonde 6.12 en verder telkens 5 minuten vóór het vertrek der
stoombooten van Kralingsche Veer^

Numansdorp

Heusden.

Jutfaas
Kandelaar
Keizersveor
Kethel

Afvaart Maaskade W.Z. Teleph. 2171.
VERTREKUREN van Rotterdam:
dagelijks, behalve Zondag, a—, 10.30,
1.30, 3.80 en 5 uur. Dinsdag 1 uur,
inplaats van 1.30.
In October en April is de dienst:
7.30, 10.30, 1.30, 5 en 6.30.
Vaart ij d: Schiedam een half uur,
Pernis 45 ïnin. Vlaardingen een uur.
Vertrekuren van Viaarüingen:
dagelijks, behalve Zondag, 6.15, 7.30,
10, 1.45 en 3.30.
In Oclober en April 5.45, 7.30, 10,
2.30 en 4.31».

Brabant
fyia i__i_-_ii__.-ï, z©6 en st. Pïiiïjjsiaai)
Einer_a__. smmgsix i
Hiitertai.
Vertr.
Ak.
Verlr.
AU.
7.35
1.10
1 5.50 10.30
1.55
7—
g«j
9.30
10.43
4.15
9.15-;J
f0.15
Alle deze diensten vertrek Rotterdam Stieltjesplein.
f Alleen in Oclober, Maart e:i April,

Afvaart Maaskade WZ.
VERTREKUUR van Rotterdam:
Dagelijks, behalve 's Zondags, 2 uur.
Vaart ij d: Schiedam 30 mm.,
Vlaardingen 45 min., Nieuvvesluis 1
uur 10 min., Hellevoetsluis 2 uur,
Stellendam 2.45.
Vertrekuren van Stellendam:
6-10
10.4J)
Maandag en Dinsdag 5 uur, overige Strijen
*3.60
6.8.8
10.4J)
Zuid-Beierland
werkdagen 6.15.
3.50 5.55 8.25 10.J.5
Willemstad.
4.27 6.27 8.56 11.2
Tiel.
"Numansdorp
4.59 6.43 9.101116
Klaaswaal
„Harmonie I en II."
4.15 6.— 8.35
Goudswaard
Afvaart Oosterkade. Telephoon 2171.
4.30 6.11 8.46
Piershil
VERTREK Rotterdam alle werkdaNieuw-Beierland.
4.43 6.23 8.54
gen 11 uur.
Oud-Beierland
5.15 6.50 9.14 11.25
Va ar tijd: Dordrecht 1 uur 15 mi6.35 7.10 9.31 11.44
nuten, Gorinehem 2 uur 45 minuten, Krooswijk
Zaltbommel 4 uur 30 minuten, Tiel 6 u. Barendrecht
6.25 7.55 10.9 12.20
Rotterdam.
Vertrek van Tiel: Maandag 4.30
7.— S.-'S 10.30 12.44
en ca. 11 uur, over. werkdagen 7.30 v.m.
-* Alleen Maandag en Dinsdag.

Hoek-van-Holland.

Ingen

Vlaardingen.
Vlaardingsche Stoomboot-My.

Stellendam.
Stoombootmaatschappij Maasnymph.
Telefoon 1247.

£

Heusden

van RoUerdam
aHe werkdagen 5 ;on 2 uur.
Vaar tijd: Gonda 2 uur, Haas.
trecht 2% uur, Hekeudorp 3 uur,
Oudewater 4 uur, Montfoort 5 uur,
IJselstein 6y4 uur, Jutfaas 7 uur,
Utrecht 71/2 uur.
Vertrekuren van Utrecht alle
werkdagen 5 en 2 uur.
(De booten van 2 uur gaan lot Oude.
water en vervolgen den volgenden
morgen hun reis.)

A Stoombootreederij op de Lek.
Afvaart Oosterkade.
VERTREKUREN van Rotterdam:
alle werkdagen 7, lt. 1.30, 3.30 an
6.15, Dinsdag tot 8 Dcc bovendien
12.30. Zoudags geen dienst.
Vaart ij d: Zie Culemborg.
Vertrekuren van Schoonhoven:
Maandag en Dinsdag 5, 6.15, 10, 2 en
3.10, overige werkdagen 6.39. 8.10, W,
2 en 3.10. Zondags geeu dienst.
B Dienst L. VAN ZESSEN êc ZONEN.
Afvaart Oosterkade.
VERTREKUREN van RoUerdam:
dagelijks, behalve Zondag, 9.45 ca 6 30,
Dinsdag 12.30 en 5.33.
Vertrekuren van Schoonhoven
Maandag 4.45 eu 12.30, Dinsdag 6.30
en 3 uur, ovor. werkdagen 6.30 en 12.30.

van Rotterdam:
op alle werkdagen 8.30 on 2 uur, in
April: Maandag 8.30, 2 en 6.15, Dinsdag 10.30 en 2 uur, Woensdag en Vrydag 8.30, 1.30 en 6.15, Donderdag on
Zaterdag 8.30 en 3 uur.
Vaart ij d: Schiedam 30 minuten, Vlaardingen 45 minuten, Spjgkenisse 1.16 uur, Den Tol 1.45 nur
Nieuw Beierland 2 uur, Den Biersurn
2,15 uur, Zuidland 2,30 uur Middelharnis 3 uur.
..at.
Vertrekuren van Middelharnis:
en DinsMaandag
Oct., Febr. en Maart
werkdagen
overige
uur,
dag 5 en 2
en Dins6.30 en 2 uur, Nov. Maandag
dag 5.30 en 2 uur; overige werkdagen
6.30 en 2 uur, Dee. en Jan. Maandag
en Dinsdag 5.30 en 1.30, overige
April:
werkdagen 6.30 en 1.30.
o, 6.30
Dinsdag
uur,,
Maandag 5 en 1
Woensdag en Vrijdag 6 30,
Zaterdag
1 en 5.33, Donderdag on
2.30.
6.80 en
Geen dienst op Zondagen.

ÏS

1flpk jin_*

VERTREKUREN

Schoonhoven.

Middelharnis.
en
Stoomboot-Mfl. „Overflakkee W.Z.
Maaskade
Afvaart
Goedereede".
2234.

VERTREKUREN

Utrecht.
Stoomboot „Estafette." Afvaart Oos-

Vertrekuren van Puttershoek
Maandag 6, 8, 10.30 en 3.45, Woensdag, Donderdag en Zaterdag 6.45, 8,
10.30, 2 en 3.45, Vrijdag 0.45, 8, 9.15,
2 en 3.45. Zondag (niet in December
en Januari) 8, 10.30 en 3.45.

Stoomboot-Reederij „Maas «n IJsel"
Afvaart Oosterkade. Telephoon 2171.

Delft.

A»_mib_

Veer,
Vaart ij d: Kralingsche
Bolnes, Slikkerveer, Kinderdijk, Nieuwe Veer, Alblasserdam, Dordrecht 1.46
uur; Sliedrecht, Giessendara, HardinxveldjGoriuehem 3.3üuur; Woudrichem,
Brakel, Zuilichem, Herwijnen, Haaften, Zaltbommel 4.30 uur; Opijnen,
Hurweuen, Rossum, Varik, Dreuinel,
Tiel 6 nur; Leeuwen, Ochten,Druten,
Dodewaard, Deest, Ewijk, Loenen,
Slijk, Ewijk, Altona, Nijmegen 8.30
uur of 9.30 uur.
Vertrekuur van Nijmegen dagelijks behalve des Zondags 'smorgens

Stoombootreederij L. DE BEER & Co.
VERTREKUREN van Rotterdam
in aansluiting met de booten van
Fop Smit. (Zie Dordt.)
(De Zondagsdienst vervalt na 30N0v.(
Vertrek van Gorinehem: Zondag
9.30 en 5.8, Maandag 11, 1, 3.30 e n
5.8, (van 1 Dec. tot 16 Jan. 4.8), overige dagen 9.8, 3.30 en 5.8, (van
1 Dec. tot 16 Jan. 4.08.) '
V a a r t ij d tusschen Gorinehem en
Heusden H/_ uur. Stations: Woudrichem, Rijswijk, Neder-Andel, OpperAndel, Pouderoyen, Veen, Rietschuif,
Wijk, Aalburg, Heusden.

Heivoet (Nieaw) Hellevoetsluis.
Hendr. IdoAmb. Dordrecht,
's Hertogenbosch 's Hertogenbosch.
R^mogen.
Borwfnen

Hotoren

8.30.

_

Drimmelen
Dreumel
Nijmegen.
Njjmegen.
Druten
Capelsche Voer.
Dussen
" Arnhem.
Eek ien Wiel
Culemborg—Schoonhoven.
Elshout
Nijmegen.
Ewijk
Geertruidenberg Geertruidenberg.
GorJachem—Nijmogon.
Giessendam
Giessen Nieuwkerkfiorihchem.
Gorinehem—'s Hertogenb.Gorinehem
Heus den-Nïjmagen-Tiel.

Gouda
Gouderak
Goudswaard
's Gravendeel

Nijmegen.

A Nijmeegsche Stoomboot-Maatschappijen. Afvaart Onde Haven. Telef. ___&_■.
VERTREKUUR van Rotterdam:
dagelyks behalve des Zondags's morg.

4.25
4.50
5.35
5.45

—— ——
— —

6.15
6.36
7.16
7.26
7.U»
7.54
B.'.

——
—

5.55 7.32 9.12
ü.12 7.Vli 9.25

—
—
—
—— — —
——
—
—
——
——
—
—
(Ud

7.8

8.10
8.7
8.15
6._ J.j

1.17
1.20
1.49
2.3
1.30 *3.—
1.42 3.12
1.50 323
2.10 _\5'J
2.23 4AK
3.2
3.25

7.46
8.10
8.48
8.58

9.10

—
—

2.53 3.52 7.H 8.10
2.55 4 i". 7.10 8.15
J..24 4.46 7.35 8.59
34j 5.-2
7.51 9.12
4.27
8.J.5
4.3!)
8.47
4.:0
858
3.53 5.17 7.57 9 i! 0
4.10 5.;i7 8.1.. '.J.37
4.5 J O.ló b.50 1.U2
6.11 t.42 9.15 10.35

Stellendam
Steenbergen
Stormpolder
Streefkerk
Tiel
Utrecht
Varik
Veen
Vianen
Vlaardingen

Slelleudam.
Stoomtram.
Gouda— Ouderkerk.
Culemborg —Schoonhoven.
Nijmegen—Tiel.
Utrecht—Cuiemborg.
Nijmegen.
Heusden.

Vreeswijk
Wacht (De)
Wageningen
Walsoorde
Wemeldingen
Werkendam
Wieldrecht

Arnhem—Culemborg.
Geertruidenb.-- Willemstad.
Arnhem.
Antwerpen.
Antwerpen.

Willemsstad

Willemsdorp
Woudrichem

Culemborg.

D. Üomm.-Brielle-Hellevsl..
Hoek- Middelh.-Stei leudam
—Vlaardingen.

Gorinehem.

'sGra ven deel.

Willemstad, Zsche booten
tram Brouwershaven.

Willemstad.
Heusden—Nijmegen.
Wijk bijDuurstede Arnhem.
IJselmonde, Dordrecht
IJselmonde
Uselstein
Utrecht.
Nijmegen—Tiel.
Zaltbommel
Zierikzee
ZierikzecTram Brouwersh.
Zuidland
DenBommel—iliddelharnls
Oud-Beieriand.
Nijmegen.
Zuilichem
Capelsche v.-G eer truiden!».
Zwaluwe (Lage)

Zwartewaal

Brielle.

Zwijndrecht

Willemstad-- Geertruidenfc
Antwerpen—ïram Bra»
wersh., Zeeuwsche bootas

Zweth
Zijpe

Delft.

kassier»

"

es

Hakelaam

v^teAssuranttto.^
üent® van 6e3dea
|S__f=& » «iéposato, vsjS»

MARK & Co.

Wilhelmina Singel 43, MAASTRICHT.

Verstrekt onder billyke voorwaarden €_EI_»EN van af
500. —. Ook op langen termijn onder persoonlijken of zakelijken
WISSK-LS, COUPONS, waarborg, versterkt door een polis van levensverzekering. 2057 12

koopen

en Terkoopen

vreemde BAWKJ-OTEIf
en MUIffTSPECIEBr, bezorgen IWCASSEEKIMnol twee dagenopzegging2VspCt.
GEJf en UITB-ETAlilïfnader
'isoor langeren termijn tot
QEJT

mmm mm,
l.
—: ROTTERDAM.
Jneassearingen, Deposito's.
Makelaars in Assnrantiën

en Wissels. 11198 7

Jttitllicïapl
te BOTTEBDAM,

fcelast zich met den in- en ver»
koop van Wissels, telegrafische uitbetalingen en
den aan- en verk«w»p van
«Heeten; opent rekening«onrant alsmede handels"re 4 ieten in het Bnitenlaud
en verschaft iielscredietbrie-

ven.

Neemt gelden a deposito:.
met twee dagen opzegging 3 0/o
▼oor drie maanden vast.
3V»°/0
voor andere termijnen tegen overeen te komen voorwaarden.
Gelegenheid tot het buren
van Brandkastjes in de brandvrije Kelders der Maatschappij
en tot het in bewaring geven van
Effecten en andere waarden.
Reglement en tarief gratis
2ico9 29
vsrkrügbaar.
Bezorging van Transport- en Brandverzeke-

.

ring.

Iê Wis»}- in Effêfitenbaak
--("^»S*f
;

Tüdelyk ~^t-

WDNBAVEN 63,

f

«.
koopt en verkoopt:
Wissels, Effecten. Coupons en vreemde Bank.
meten "

opent Rekening-Courant
met rentevergoeding;

onder Directie der Heeren BICKER GAARTEN & Co., Wijnstraat 91.
22023 24

Gevestigd te ROTTERDAM.
Gedempte Glaskaven 33.

De Notaris M. M. C.
A__Ë_sk. VAN DER LOO, residec■ rende te Rotterdam, zal
-ÜJUiIL. Woensdag 14 October 1903, v e i 1 e n, en Woensdag 31 Oetober 1903, toewijzen, beide dagen des namiddags ten 5 uur, in het Notarishuis, aan de Geldersche kado te
Rotterdam:
Sfo.l. Een PABTDenERVE,
ingericht tot' PAKHUIS met
TWEE BOYENWONINGEN, te
Rotterdam aan de Infirmeriestraat No. 7, kadaster Sectie
U No. 3313, groot 1 are 34 een-

Geplaatst Maatschappelijk
Kapitaal

5.000.000.

Directie: Mr. H. VAILLANT
en JACs. KOLFF.
De Bank geeft Voorschot-

ten (ook a3n bouwondernemers)

op langen en korten termijn, op
voordeelige voorwaarden, onder
zakelijk verband of borgtocht, in
beide gevallen versterkt door een
Polis van Levensverzekering,
opent Rekening-Go-irant
met rentevergoeding,
neemt gelden & deposito
togen vergoeding van:
opzegging 31/4 %
met één dag
met één maand
%
„ 3ife
4 %
met één jaar
geeft schuldbrieven uit
a pari, rentende 4 °/0, in stukken
van ’looo.—, ’5OO.- énf 100.-.
N.B. Het Kantoor is des Zaterdags na twee uur n.m. gesloten.
22196 34

,

Grondbelasting over 1903 f 51.28.
Het Pakhuis is onverhuurd.
De eerste Boyenwoning is verhuurd voor ’2O per maand.
De tweede Boyenwoning is verhuurd voor f 17 per maand.
No. 3. Een DUBBEL
PAN» en ERVE, ingericht
tot TWEE BENEDENHUIZEN
en VIER BOVEN WONING EN te
Rotterdam aan de Hoogdorpstraat No.3 2, kadaster sectie U,
No. 3288, groot 3 aren 15 centiaren.
Grondbelasting over 1903 f 43.35.
Verhuurd voor f 748.80 's jaars.
ISo. 3. Een DUBBEL
PAN» en ERVE, ingericht tot
TWEE BENEDENHUIZEN en
VIER BOVEN WONINGEN teßotterdam aan de Hoogdorpstraat No. 3 3, kadaster Sectie {
U, No. 3287, groot 1 are 83,-<».e-tiaren.
Grondbelasting ovor 1903 43.35.
Verhuurd voor f 743.60 'sjaars.
No. 4. Een PAN» en
EBVE. ingericht tot BENEDENHUIS met TWEE BOYENWONINGEN to Rotterdam aan
de Hoogdorpstraat No. 3',
kadaster Sectie U, No. 3286, groot
95 centiaren.
Grondbelasting over 1903 23.64.
Verhuurd voor/'317.20's jaars.

„

MBMBINd.
mm

Zaterdag 3 Oetober 1903,
des namiddags 3 ure, zal door den
Architect C. BUURMAN te Bergschenhoek, in het Koffiehuis van
den Heer P. ROOS te Terbregge
(gemeente Hillegersberg), worden

aanbesteed:

’

Het BOUWEN van 2
Woonhuizen te NieüwTerbregge in 1 perceel.

Kantoor: Toerijstuin No. 10.

Voor drie maanden vast 3 %.
16985 IS

HENBI JOËBS.

Wijnstraat 40. j Rotterdam.
Eliecten en Coopons,j.
Beleeningen, Prolongatiën, .4

bestaande in BENEDEN- of WINKELHUIS met ZOLDERS, VLIERINGEN en ERVE, aan de
Noordzijde van den Hang te
Rotterdam, geteekend Ko. 23,
laatstleden Woonsdag door den
Notaris P. C. VAN VOLLENHOVEN in het Notarishuis aan de
Gelderschekade alhier geveild,
zal op Woensdag den 30
September 1903,- des namiddags ten 5 ure, terzelfder plaatse
door voornoemden Notaris worden afgeslagen^ .22-200 17

AFSLAG.

tiaron.

Assurantiën, Incasseeringen.

_

„
„
Rotterdamsche

Le. ._...r_.i._ii >

60 ïoörscHoMi.

Hoofdkantoor to Rottordam.'

Wijnstraat 40.

.

,

Afslag.,

Be Assurantis-Maatsehappij

IOEffEeüüSfiHELLOYD"

fIIEFSTAL^WAM

.&Marii&Vite«|rtanis3l-

Hos. 97, 99 en 101, (onmid-

dellijk bjj den Nieuwen Binnenweg) te Rotterdam, als:
Hommer Een : Het PAND
Ko. 9T, bestaande in WERKPLAATS of PAKHUIS, Bel-Etage
en twee BOYENWONINGEN,
met Open Plaats en ERVE,
kadaster Gemeente Delftshaven,
Sectie B, No. 7759, groot 64
centiaren.
Verhuurd in vier gedeelten te
zamen voor /IO per week of
f520 'sjaars.
Grondbelasting over 1903/25.59.
Nommer Twee: Het PAN»
No. 99, naast het vorig perceel,
bestaande in WINKELHUIS en
twee BOYENWONINGEN met
Open Plaats en ERVE, kadaster
Gemeente Delftshaven, Sectie B,
No. 7760, groot 64 centiaren.
Verhuurd in drie gedeelten te
zamen voor ’10.25 per week of
’533 'sjaars.
Grondbelasting over 1903 29.52.
en Nommer Drie. Het
PAN» No. 101, naast het vorig
perceel, bestaande in PAKHUIS
bf WERKPLAATS, Bel-Etage en
vrij BOVENHUIS met achtergelegen groot perceel Open
«reod en ERVE, kadaster
Gemeente Delftshaven, Sectie B,
N0.7761,gr00t 3 aren 82 een tiaren.
Verhuurd in drie gedeelten, te
zamen voor ’8.25 per week cf
’429 'sjaars.
. Grondbelasting over 1903 21.87.
Betaling der koopv«nningen 14
November 1903.
De perceelen zullen afzonderlijk
worden geveild, en na don afzonderlijken afslag gecombineerd
worden aangeboden.
De perceelen zijn te bezichtigen
twee dagen vóór en op den dag
der veiling, van des Voormiddags
ten 10 tot des namiddags ten 3
ure. op vertoon van een permissiebiljet door voornoemden Notaris DWARSBOOM af te geven,
ten wiens kantore aan de Wijnstraat No. 140 (hoek Posthoornsteeg) te Rotterdam, tevens
nadere inlichtingen zjjn te bekomen.
22213 91

Medoc, St. Estephe, St. Julien, St. Emilion, Chat. Margaux, Chat. Beaumont, Chat.
Montrose, Chat. La Moulinière, Barsac, Rudesheimer,
Graves, Chat. Lanère, Haut
Sauternes, Durkheimer, Samos, Bergerac, Malaga, Muscatel d'Algarve, Bourgogne,
Vermouth, R. en W. Port,
Sherry en Madeira. Van ieder
Merk 30 Kisten ad 48 en 55
Kisten ad 12 Flesschen.
Tokayer, in Kisten yan 12
Flesschen.

.

Champagne (Merk Bouzy
Cremant), in Kisten van »/, en

’

»Vi Flesschen.

De Wynen zullen te zien en te
proeven zyn in het Notarishuis
Zwarte Hondstraat No. 2, te Rotterdam op Maandag 38 Sept.
1003, van 1 tot 4 uur on op den
dag der veiling van IO tot 3 uur,
terwijl tevens intijds ten Kantore
van VAN MARLE ENDE SILLE,
Vlasmarkt 5, Rotterdam, Notitiën
en, tegen betaling, Proefflesschen
verkrijgbaar zullen zijn. 21599 51

’

Openbare Verkooping
van.

«s"*^^v^ït

__«___.

Weder voarliasden

TAS ALPiIES

napés,

Fauteuils,

'

Stoelen,

of

It.

jgmm^

P^^

Voor deVrouwen. 'OeenItedrog.
Raadpleeg Mevr. VANZEGGEREN. Pillen, onder welken naam
die ook verkocht worden, treffen
geen doel. Spreekuur iederen
Dinsdag enden eersten Zondag Pi I-jan van
a^ BÜsterveld
van elke maand van 10 tot 2 uur: rillcll Uroscoop, te Rotterdam
Plantageweg 11, Rotterdam; oveDaar my door veel jarige onderrige dagen: Jacob Catskade 11, vinding geblekeD is, hoevele per' 21584 10
Amsterdam.
sonen lijdende zijn aan Hoofdpijn, Lus.

Intermediair
**"

Tdoik
& zoon,
Sioom-SBasslijperij

Fim L. MO,

Bagijnenstraat 13

en Siader-Farsplmes,

Yerïiuizen van Gasornamenten, Baden en Badkachels.
;.; Groote keuze
.Hf

Barnes-, lieeren-

UITERST LAGB

Overtrokken,

YB.IJZW. j
Bepareeren. j

Baard- en Snorgroei-Pommade

'Y>-■<%_*

WAAK IS DE WET ?
dio ons belet, aan iedereen to zeggen dat SCHREUDER- & BAKSTEEN,. Juweliers, Binnenrotte
178, Rott., zeer goed gesort. zijn in
Gouden-, Zilveren-, Diamantwerken, Horloges enz. ? Dat zij tevens
!beïeu,.als: Cylindcr-Schrijf- oen degelijk assort.Pondules.Klok'bureau, 3 'Bureaustoelen, ken, Régulateurs, Wokkers en Bain voorraad hebben? DatTwee-pers. Lessenaars, 2 rometers
zij 5% korting a contant toestaan?
Notenh'. Papierkastjes, Co- Dat
zij alle kunstvoorwerpen, van
pieerpers, enz.
welken aard ook, repareeren? 141
Twee dagen te voren van 10 DE WET belet zulk niet I
21600 79
tot 4 uur te zien.

Gas-, Water- en BierleiEünpn.
Etalage-Artikelen.

f

"lf
WS.
*<Bii

Hf,
li____d__

Bouwterrein,'

van af de
GROOTE SORTEERINO

|

van
r- HEBFFELS.
Het eenige Baard- en Snorgroeimiddel der
- $w« wereld, waarvan een werkeiyk goed succes te
verwachten is. Ditzelfde is volkomen onschawSSh. -____£*«
delyk en kan aan eiken jongjen man, die het
tÊ_W-§sÈ^
sieraad van een snor zijn eigendom noemen
'__/ w warm aanbevolen worden. Tevens ook
w
onovertroffen tegon kaalhoofden, waar nog
J. /Sji' haarwortels voorhanden zijn. Bij geen succes
|g§? £eid terug. Per 1/1 pot f 3, i/? pot f3. Labora.
a22or*r
yg|> torium Semira". B<F*DeT)öt: Amsterdam,
J^.^fpöw^
y** BLOEMGRACHT 143.
20633 30
<<sST*

andere Beelden, Brandkast,
Brandkist,,Bad- en Verwarmingstoestel, Haarden, Kachels,': goede Vloerkieeden,
[eenige Boeken, enz. enz.
Diverae Kantporraen-

41,
BoerensteigsrHoofdsteeg.

_

/"„

Verkrijgbaar to Rotterdam: „DE OUDE POST", Gond- 1
sehesingcl 81; J. W LEEFLANG, Kosestraat; HALM- 1
MANS DE JONGH, Binnenweg; UITDENBOOGAARD I
& LAUAVAARS, Hoogstr. 378; A. W. v. d. BERG, I
Hoofdsteeg 19; A.NAGTEGAAL. Schied. Dijk 185; I
C. GALL, Zwaanshals; Gebr. VAN DER ZWAAL Wzn., §
Havenstraat 19; L. C. VERKERK, Jonkertrans- S
straat ©5; C. J. SCHOONDERWOLF, West-Krniskadc; I
J. HIBBELER J.Hzn., Lagedijk 141; C. DE LANGE, M
Goudschëplein 4; L. VAN RIJNBACH, Zomerhof I
straat; J. EINDHOVEN Sc Co., Lagendijk 107; DE I
HEER & Co., Oostzeed. 332; M. KOUWENHOVEN, I
Crooswijkscheweg 4; PH. LINNEMAN, Lange 1
Warande; W. VAN LEEN, Erasmusstraat 7 ; J. v. I
TRIGT, Hofdijk; P. STEUTEL. Vlaardisigcn; P. J. Bj
VAN DER SMAN, Schiedam; WOLFF & Co., Gouda: Bj
ARIE MOUT, Grondheerendijk 80. «Charlois ; E. §
TASELAAR.IJseImonde; J. METSELAAR, Bergscbcn- I
heck, Bode; P. KLAPWIJK. Berkel; W. DONKER, I
Krimpen a/d. Lek ;C. en G. DUBBELMAN, Slikker- I
veer; J. DE KONINGH Czn., Strijen; A. TASELAAR, I
Itiynsbeerenland: L. M. .G. VAN WELL tel
Zegwaard; H. POT, Nieuw-Lekkcrland ; A. VAN |
WALSUM Pz., Ouderkerk a/d. IJsel ; P. A. MULLER I
& Zn., Delft; Gez. GRUIJS, Overschie; JACOB DAM, I
Xienw-Beierland.
22195 146

Ondergordijnen, Bronzen en

3e Huis

I

de hoest werd gestild, ik gaf I

Gentraal-Dépot L. I. AKKER, v.Aikemadestr, 11, Rotterdam,

ISo. 177,
kadaster
bekend Gemeente Charlois,
waarbij VAN BORSELEN, Sectie D, No. 2177, ter grootte
MOERENHOUT, SCHELF- van drie Aren zevenen teer(Gevelbreedte
17i/2
HOUT, VAN SCHENDEL, tig centiaren.
ongeveer
diepte
Meter,
20 Metor.")
J. STROEBEL, e.a.; Spiegels, Aanvaarding en betaling
14
Prenten L. en G., Pendules November 190:3 of zooveel vroeger
en
Candelabres, fraaie als kan worden overeengekomen.
Nadere inlichtingen te bekomen
verguld koperen Penten
kantore van den genoemden
te
dule (Caiiiedraal
Notaris DWATiSH.JIS aan de
Rïseims), Antieke Con- Wijnstraat No. 140 (hoek Postsole-Klok, Kamerkronen hoornsteeg) te Rotterdam.
en Gasornementen, Over- en
22214 41

opvolgervan YIGrIER

fl

Hoogachtend,
(gQt) A DEN HER'TOGj
Zaagmolenstraat No. 12.
ABDIJSIROOP uit het klooster Sancta Paulo is een I
afdoend middel tegen borst- en longaandoenin- I
gen, Asthma, Kink- en Slijmiioest, veronderde I
en hardnekkige verkoudheden, InfSnenza. 1
Keelpljn, Heeschheid enz. enz. Ook bijzonder i
aanbevolen voor kinderen en ouden van dagen, daar deze I
Siroop de Slijm gemakkelijk loost en volkomen onschadelijk I
voor het gestel is.
Prijs per flacon van fl,—, f 2.— en ’3.50.

zeer goede&childerijen,

"

dokter a^s e vee huismidde-

9

w___B

„..„»,„„
Tt
De Heer
A. DEN HERTOG,
volgens portret.

Salon-,. Speel- en andere gelegen, aan den IXilledijk: te
naast het Pand aldaar
Tafels, Wasch- en Bedtafels, | Rotterdam,
geteekend
bij het

Het Plaatjes.

____

Meer dan een jaar was ik

Y^^g^^ /j

.

Grondbelasting over 1903/19.70.
Het PA'lïD, ingericht tot
Verhuurd voor / 265.20 's jaars.
5
WINKELHUIS met WONING,
No. 9. Eon PAN» en
* *^~ Deposito-Rente .y>
twee BOVEN WONINGEN.LOODS ERVE, ingericht
tot BENEmet één dag opzegging
3 % en ERVE, staande en gelegen DEN- en BOVEN HUIS te Rotter'
met één maand
3i/4 % aan de Oostzyde van do Vlietka- dam aan de Hendrik de
a
3i/j % de te Rotterdam, geteekend No. Keijzerstraat No. 9, kadaster
met drie maanden
met één jaar
4 % 80, en
Sectio B, No. 3764, groot 54 cenhet PAND, ingericht tot tiaren. '
22212 124
WINKELHUIS met WONING,
over 1903 f 19.70.
Grondbelasting
BOYENWONINGEN.
OPEN
twee
Verhuurd voor f 265.20's jaars.
PLAATS en ERVE, staando en
Aanvaarding bij de betaling op
gelegen alsvoren, naast of ten
noorden van het vorig perceel, 16 November 1903.
De perceelen zullen eerst afzongeteekend No. 78,
laatstleden Donderdag door den derlijk» werden geveild en afgeNotaris Mr. P. J. VAN WIJN- slagen en daarna de perceelen 2
GAARDEN in het Notarishuis tot en met 4, en 5 tot en met 9
aan de Gelderschekade te Rotter- gecombineerd wordon afgeslagen.
*m dam in het openbaar geveild, Do perceelen zijn te bezichtigen
zullen op Doisderdag 1 Oclo- '12, 13 en 14 October 1993, van
Dagelijks geopend van 9 tot 5 uur ber 1903 des namiddags ten 3 des voormiddags 10 tot des na26511 13 : uur--terzelfder plaatse door voor- middags ,3 uur, op vertoon van
noemden Notaris worden afge- ean permissiebillet door voor
slagen, en wel eerst olk perceel !I' noemden Notaris af te geven, ten
afzondelijk en' daarna de beide wiens kantoro te Rotterdam,
perceelen gecombineerd. 22193 30 i Noordblaak Tl, zoomede ten kantore van den Notaris J. M. DI.TK■jg ROTTERDAM. ;j (c)
■HOEF te Helmond, nadere informatiën to bekomen'zijn.
Sluit beleeningen op solido
.
i
effecJen tot een jaarlijksche rente,
thans 4 % voor Hollandsche en
Het voor enkele jaren geres41/s% voor vreemde fondsen.
taureerd PAJfD, bestaande, in
15447 10 modern ingerichte WINKEL met
KANTOOR, grooten KELDER,
WOONHUIS, OPEN PLAATS en
ERVE, staande en gelegen aan
de Kaasmarkt nabij de Botersloot te Rotterdam, geteesluit verzekeringen op
kend Wo. 3, laatstleden DonderDe Kiudcrgodichtjcs van Mr.
dag
door
de
Notarissen
Effecten
en
A.
P.
A.
HIERONYMUS
VAN ALPHEN,
Goederen,
werende
VINK en Mr. P. J. VAN WIJN- vol met plaatjes tusschen den
GAARDEN in het Notarishuis aan tekst. 10e druk. Franco voor
a fieldswaarden,
2880 15 de Geldersche Kado te Rotterdam /0.90. In Prachtband voor ’1.25.
tegen
in het openbaar gereild, zal op
Van Alphen met Plaatjes,
Donderdag 1 Oetober 1903 '! schrijve men op den Postwissel
dea namiddags ten 3 uur terzelf- ■ van slechts /0.90 of ’1,25.
,_, Nadoe müebfa-gen hg
der plaatse door voornoemde NoTe bekomen, bij J». BOLLE,
Bazaar van Goedkoope Boeken,
tarissen worden afgeslagen.
22199 22
te Rotterdam. ,___.-. 22103 18
-19 _»«**«£*»____.

_

RUILSTRAAT

Openbare
Vrijwillige Verkooping.

HëfFAHD,

Ontvang- en Betaalkantoor

naast elkander staande en gelel
gen aan de Westzijde van de

VAN MARLE EN DE SILLE
zijn voornemens ten overstaan
van de Notarissen SCHADEE EN
LAMBERT op Dinsdag .39
September 1993, des namiddags ten 3 ure, in het Notarishuis Zwarte Hondstraat No. 2
te Rotterdam, de navolgende
WIJNEN, publiek te verkoopen:

No. 5. Een PAN» en
Do Notarissen SCHADEE en
EKVE, ingericht tot WINKELmet BOVENHUIS te Rotterdam LAMBERT, resideerende te Rotaan de Hendrik deKeijzer- terdam, zyn voornemens onder
straat No. 1, kadaster Sectie directie van VAN MARLE en DE
R, No. 3768, groot 51 centiaren. SILLE, op Vrijdag 2 Oclober
Grondbelasting over 190;.. f 21.65. 1903, des voormidd;. Gs ten 10
Verhuurd voor/351.— 'sjaars. ure, aan de Scheepmakershaven
No. 42, te Rotterdam, publiek te
No. 6. Een PAN» en verkoopen :
ERVE, ingericht tot BENEGoud en Zilver, waarbij
DEN- en BOVENHUIS te Rotterdam aan de Hendrik de zeer fraai bewerkte Geëmaill.
Keijserstraat No. 3, kadaster
Gouden Snuifdoos,
Sectie R, No. 3767, groot 53
Paris) met nnini(Govers,
centiaren.
Gouatunrteekening,
Grondbelasting over 1903 f Ï9.70.
Verhuurd voor f 265.20 'g jf_a_re. den Munten, Antiek
De Notaris P.DWARSHUTS
zilveren Speelgoed, resideerende te Rotterdam, is
No. 7. Een PAN» en
EKVE, ingericht tot BENE- Theeservies en Prescn- voornemens om, bij veiling op
DEN- en'BOVENHUIS te Rot- teerdoosjes; Groot
en Woensdag den 14 October
terdam aan do Hendrik de
1903 en bij toewijzing op
Keij'/.erstras>t No. 5, kadaster Klein Tafel- en Theezilver, Woensdag den 31 October
Sectie R, No. 3iüG, groot 53 cen- Glaswerk met zilver, geor- 1!>03, , telkens des namiddags
tiaren.
neerd, Porselein, Kristal en ten 5 ure, in het Notarishuis aan
Grondbelasting over 1903/" 19.70.
Bedlin- de Gelderschekade te Rotterdam
Verhuurd voor f 265.20 's jaars. Glaswerk, Tafel- en -Bedde- in het openbaar te verkoopen:
nen,-Ledikanten en
No. .8. Een PAN» en goed, SToteuh. Salon-Een Perceel
ERVE, ingericht tot BENE- A.nseu»lement,grootZaalDEN- en BOVENHUIS te Rotterdam aan de Hendrik de. bu_ïetViLinnen-,. Cornode- en ;
Keijzerstraat No; 7, kadaster andero Kasten' v ani.. Ja- j
Sectie K, No. 3765,'gr00t 53 een* pansehé' ■&écrët*i«,e_ Ca-

Het Onderling Crediet

B. DE.REGT lzn.
Credieten, opent
Rekeningen- Conrant,
neemt gelden & deposito,
belast zich met Incasseeringen en sluit Releeningen.
Vergoeding -van dop'osito-rente:
Met tv. cc dagen opzegging 2i;.j%.

ijppc. fubémi

Migen
Moatiei
’

,

Verleent

H. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK. Drie hechte, sterke en
weldoortimmerde

Openbare
Vrijwillige Verkooping.

Bestek en teekening liggen ter
geeft voorschotten;
inzage in voornoemd Kofüehuis.
opent credieten in het Lichtdrukken der teekening tegen
IS9Ö4 24 betaling k
Buitenland;
fl.— te bekomen by
sluit prolongatiën;
22214 22
den
Architect.
«teemt gelden h deposito;
op-vorderbaarzonder voorafgaande
"pzegging,
tegen rente vergoeding van 31/9 %
met 10dagen opzegging van "» %
Het PAKfD en ERVE, ingemet tiriemaandenopzegging 3'/_ % richt voor Koffiehuis on BOzes
3ijj% VENHUIS, aan den Steiger
een jaar
4 % ISo. 68 te Rotterdam, 11. Donderdag door den Notaris Mr, J. H.'D.
SCHENKENBERG VAN MIEROP
in liet Notarishuis aldaar gé»
veild, zal op Donderdag 1
(Opgericht 27Fehruari 1865).
Oetober 1903 des namiddags
teu 3 uro terzelfder plaatse wor22125 16
den afgeslagen.
Direct' e:
Hoogste bod in veiling ’9250.
Mr. M. BURGERHOUT.

,,

Directeuren Utrechtsche Hypotheekbank,

L. VAN LIER.

AFSLAC.

~

ls voorneom, bij veiling op
Woensdag den 11 Oetober
1003 en bij toewijzing op
Woensdag don 31 Oetober
1903, telkens des namiddags
ten 5 ure, in het Notarishuis
aan de Gelderschekade te Rotterdam, in het openbaar te verkoopen :

BIJKANTOOR gevestigd te Rotterdam,

MaasirweßM

’

|

««"
«"^Saßtrtterdam,
C-jLJgmens

mmmm
mmmmm
een

iyiWARIIW

I BORSTPLEURIS, E

De Notaris P. DWARS_a___tfr HUIS.
\esideerende te

Tot het sluiten van hypotheken heeft de

buitenland,
J overeen te komen voorwaarden belasten opzichbetmet
aan- en
VAN WAARDE» verkoop van EFFECTEJT,
«eigens bepalingen, die gratis sluiten BE_LEEIf IM «Elf
18880 17 enPROLOBiGATIEI en
lfcrkr_jgbaa£_zün.
verstrekken CREDIETUM GELBIN BBIETEH
VBESTE Deposito.
op de voor'
S*-- -~r- A
plaatsen
naamste
van Europa
twee dagen opzogging 21/5 pCt en Amerika.
I*3B 20
oor langeren termijn tot nader
-. overeen te komen voorwaarden.
JAK HAYEXAAK«fc ZOOS.
18881 8
(^

fet

Optore
Vrijwillige Verkooping,

Nieuwe Nederlandsche Credietbank,

jORNAMMTEN^ASïVLPEN.ete _

moede, Ge-

MATTKRIJ en

'7*\

"-Sp^JSs?.

'i^^M^^^^

GLASVKKZ3I.VEKIM6.

Volgens het beste Engelsche Systeem.
14 f

Rotterdam.

zwakto,
Bleekzucht,

e nevo'Sen

'*&-

Beerensteiger Na. 40
ü_^^^?^^j. Zwaarmoe;
S
9.
dikheid. Geen Nieaweliaven
VPeligé pyn
■

ifl*

'

«sr *"faê

1. 1CJ.

DE WIT,

Deskundige voor Vrouwen. §
Dagelijks gratis te spreken I
van v.m.10 uur tot 'savonds B
.9 uur
21916. 9 §
Binnenrotte 85.

sio >

cfp^p
"rus per *#zjp ?5\ >&-&.
Lfes^^J^jgpS**^
dans.Tuber-

culose

der

beenderen, Zenuwziekten, Geheime ziekte, Vrouwenziekte enz.
enz. is het mij gelukt een Mli»-j __>___L te vinden, dat bovenge-

noemde kwalen, alsook andere uit
het Zenuwgestel en Rugiremerg
voortkomende ziekten, volkomen
ais en afdoende bestrijdt.
't Gebruik van oenige flacons
Vlechten, van al
’0.75 bewerkt
een in 't oog vallende
Enkelo Strengen, van af
0.60
Roll.'Orepé (echt haar) v. af. 0.10 beterschap.
2.00
Scheidingen, van af
Geheele Kapsels, van af
8.00
Geheelo Pruiken, van af
6.00 kunnen gehruikt worden zoowol
Toupet's, van af
4.00 door volwassenen als door kinNaar buiten de stad wordt ook deren.
op zicht gezonden. .Reparatiön
spoedig en;, biliijk.
tl* Mijn
JHaarwerk-JEabriek bevatten geen schadelijke be<jJoji ;_sche-vase»i£ii-a;i_ 7£. standdeelen. Overal verkrijgbaar
in bovenstaande verpakking voorzien van mijn hanateekenïng, en
te Rotterdam bij H.H. Drogisten:
A. W. VAN DEN BERG. HoofdONTVANGEN oene grooto partij stee"'; S. J.'G. WULFF. Westnieuv..and 22; UITDENBOOGAARD en LAUWAARS. Hoogsti.37B; LINKENANN. Lange Warande;
J. HALMMANS DE
J. W.
in alle pryzen.
14f .TONG J.Czn. Binnenweg 59.FeijenG. LEEFLANG.P.osestr. 34
oord; DE HEER en Co.. OostzeedijkB22: te Schiedam by P. J.v.
22,
d. SMAN, ERKELENS SWART,
firma
KA PPELHOF& HOVING-H;
__=_:
_Z_: Zie üe Etalage.
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„Misdadige woeling." — Zonder
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Stilzwijgend.
weerklank.
Slagvaardig. — Politiek en verstandig.
Niet onnoodig.
Onverzwakt.
Socialistische zelfverloochening.
De zelfstandigheid dor Kroon.
De .Koninklijke afstammelinge. — Venijn en
haat.
Vergiftiging en hongerHet recht van ontferdood.
ming.
Te vroeg van huis. ReZedelijk oorgeeringsverweer.
doel.
PoZedelijkheidsbesef.
litieke reclame. — Huichelaar.
Onder de verdrukking.
Gauw
tevreden.
Mans genoeg.
Verzoening met de daad. —VanKoi's
blunders. Geen misdadige woeling.

Onze -vrees, dat de bekende zinsnede in
misdadige
woeling tegelijk het openbaar gezag en de
maatschappelijke levensbeweging bedreigde, bleek hoo vast het vaderland op zijn
weermacht rekenen kan,"
de hartstochten
in beweging zou brengen, is Dinsdag bewaarheid geworden, al willen wij er dadelijk, tot ons genoegen, bijvoegen dat het
ten slotte nogal meeviel.
In de adressen van de beide Kamers zijn
de woorden niet overgenomen. Juist omdat
die adressen neutraal en kleurloos zijii,vait
dit, naar onze bescheiden meening, op. De
weglating krijgt beteekenis wanneer men
een weerklank geeft. De Eerste Kamer gaf
stilzwijgend den bescheiden wenk, dat de
Troonrede de gedachte in andere woorden
had kunnen uitspreken. Dé premier hechtte daaraan echter geen beteekenis, omdat
er mondeling niet de aandacht op is gevestigd, iets wat wij in dit goval volkomen
overbodig achten, en wat de Eerste Kamer
zeker heeft nagelaten om aan haar wenk
niet het welwillend karakter te ontnemen.
In de Tweede Kamer lichtte de heer De Savornin Lohman de geheele weglating van
de veelbesproken woorden, zonder meer, toe
door den wensch om niet noodelooze discussie uit te lokken over iets wat bij ieder
behalve bij de socialisten vaststond.
En ook die reden achten wij niet afdoende,
omdat, wanneer ieders opinie 't ware dat
wat vaststaat ook onbesproken kon blijven,
discussie niet ware te vreezen geweest,méér
dan nu van de zijde der sociaal-democraten. Geprikkeld door de verklaring van den
heer Goeman Borgesius, dat het grootste
deel der liberale partij in het adres kon berusten, omdat de bedoelde woorden waren
weggelaten, zeide de heer De Savornin Lohman nog, dat de meerderheid nu, gelijk te
voren, slagvaardig was en van haar geheele
instemming zou doen blijken, wanneer de
overzijde een afkeurende verklaring in het
adres zou wenschen op te nemen. Doch ook
dit beteekent weinig, want waar 't op aankomt is, dat de omnie der Kamer, der overgroote meerderheid van meest alle partijen,
zooals zij zich in April heeft uitgesproken,
niet verzwakt werd. En dit
de heer De
Savornin Lohman is te scherpzinnig om dit
niet te begrijpen — zou 't gevolg geweest
zijn wanneer het ontwerp-adres met instemming de woorden der Troonrede op dit punt
had overgenomen. Daarom had de commissie politiek en verstamdig gehandeld, toen
zij niet prikkelde tot debat. Dit moet men
haar gereedelijk toestemmen ; maar deheer
Lohman had niet als reden voor het stilzwijgen moeten opgeven het onnoodige van
de herhaling der woorden in het adres.
Ons dunkt, wanmeeir het mi de Troonrede
ntoodig wais, kom 't in het adres niet mispla_ub__t gieiacht worden door dagenen, die 't
in de Troonred» niet overbodig vojïdtem.
Eén der hoofdargumenten voordoe noodzafeehjikbead, door deen premier aangevoerd,
was de plicht der Regeering,daar,waar zij
«_iead__ op 25 Februari van „misdadige woeling" bad gesproken, na de latere, zooveel
ernstiger gebeurtenissen, een zwakker uitdrukking de Regeering zelve en hare cona_»qule(__]_-.e zoude helbben verzwiakt. Alis di_b
wtaiar is voor de Regeering.b.ijfifc 't ook waar
vioor de overgroote meeitderheid der Kamers, die dasfijds met de Regeering trouw
js medegegaamj
Todh zou zeker niemamld in de SfcaifenGeaaeraal er de Regeering een verwijt vam

de Troonrede „Vooral toen een
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Losse Bladen.
InenomRotterdam.
Penschetsen door HENRI M. DEKKING.
Aanzoek.
Rustig stond zij voor de deur van haar
winkeltje de breede vlakte van de Oranjeboomstraat in te staren. En zij voelde zich
zeer eenzaam.
■: Zoon
nieuwe straat van. enkel burgerwónlrigen is van eon affreuze desolaatheid.
De huizen, ongezellig, vijandig, zijn in twee
rijen ver van elkaar weg gaan.staan en laten een ongure steenen leegte, waarin zich
de voetganger erbarmelijk verlegen en verlaten gevoelt.
In een nieuwe straat is een stemming van
wrok. Zoon nieuwe straat symboliseert de
moderne bestaansmani&r van egoïst, onliartolijk, onhuiselijk samenleven, waarin naaste buren elkaar niet kennen en één ziek
kan worden, doodgaan en zelfs begraven
zijn, terwijl niemand beneden of boven 't
bemerkt. Zoon nieuwe brééde straat met
haar koude strakke huizen, huizen als lijken met leege oogen,ofals kille draken met
open gulzige bekken, zoon nieuws straat
is de wiezenlooze imitatie van de buitenlandsche grosstadtische straat, gemaakt
met, o zeker, brave bedoelingen en hygiënisch overleg, maar liefdeloos, maar smakeloos. Zij is een moord aan onze goed oud_Hollandsch gemeenschapsgevoel. Zoon
te-aai is een hooa aan het bijbelgebod van

tegen de socialisten. En terwijl hij, eenerzijds tot het Ministerie de bedo richt om
een anderen koers in te staan, om t© trachten samenwerking te verkrijgen ook met
hen, wie men dan toch, zooals hij zegt, eerlijkheid en rechtvaardigheid niet, zal betwisten
(Samenwerking metmij.dien gij
huichelaar hebt genoemd Iriep de heer Kuyper)
vraagt de heer Troelstra andei-zijds
striemende voortzetting van den smaad en
de vervolging.
Waarom ? Omdat die socialisten slechts
onder de verdrukking kunnen groeien ; omdat Duitschland dat klaar heeft bewezen ;
omdat de jongste Gemeenteraadsverkiezingen dat ook al hebben aangetoond. Op dat
punt zijn de socialisten al heel spoedig tevreden; nederlagen schijnen bij hen nietl»
rekenen, als de cijfers waarmede het echec
wordt geleden, slechts vooruitgang aantoonen en niet op hen, maar op de liberalen
de slagen neerkomen ten bate van de c_ericale partij. Zelfs dier socialisten val te Rotterdam wordt min of meer als een triumf
voor hem uitgelegd, hetgeen meteen den
heer Troelstra gelegenheid geeft om het
vuurtje aan. te stoken tusschen de clericalen en de liberalen, die door hun vijanden
worden geprikkeld en verdacht gemaakt
wegens verholen- bondgenooten van de socialisten.De minister Kuyper meent glimlachend' dat de liberalen mans genoeg zijn
om zelven hun belang te begrijpen-Hij laat
zich met dat politieke stoken niet in ; maar
wanneer hij evenwel afgerekend heeft met
de misdaad, met het misdadige in zedelij
ken zin, van de woeling van. misdadigers
is niet gesproken en is ook niet gedoeld to
spraken
dan herinnert de premier dit
voor de toekomst de hand der verzoening
niet alleen niet ontbreekt, maar zelfsreeds
is uitgestoken.Esrst door het ernstig onderzoek naar de misstanden, die voedsel hebben kunnen geven aan de beweging; daarna door de verklaring in dezelfde Troonrede, dat op de ontwikkeling van de arbeidersbeweging, mite in gezonden zin, het
streven der Regeering blijft gericht.
Dat is nog iets meer en iets practischer
dan enkel het Politieke stoken tegen de socialisten, dat de heer Troelstra slechts kon
ontdekken.
Eerst gestraft, daarna onderzocht.
Zóó
was het hier te lande, zeide de heer Van
Kol, toen hij 's morgens over de koloniale
paragraaf even sprak. Maar omgekeerd
niet eerst geholpen en daarna onderzocht,
in Indië. Dientengevolge is daar onder de
inlandsche bevolking hongersnood ontstaan.
Twee grove fouten in één redeneering. Er
is bijna 3 millioen ten koste gelegd aan aanmerkelijke leniging van den nood onder de
Javanen, rekende de Minister-nresident
hem voor; en voorzichtigheidshalve sloeg
hij den heer Van Kol de licntvaardigè bewering van hongersnood uit de hand door
een bundel officieels rapporten omtrent den
oogst en den stand der gewassen voor voedingsmiddelen in de verschillende residenties van Java.
En toen was de wijsheid
van den heer Van Kol uitgeput, die voorts
op zijn beurt verzoening vroeg, zijnerzijds
voor Panglima Polem, „den gevallen vorst,
den overwonnen held, den lovalen vijand".
Ook deze groote woorden hadden kunnen
gespaard worden, want niemand denkt er

Het opdrijven van slachtvee, dat de manoeuvre-troepen vergezelt voor het
gebruik der soldaten.

ïiebbeii gemaakt wanneer zij tbanis niethad
herzagd wa* in Februari is gezegd, juist
omdat het eem algemeen erkend feit wais.
Niet het karakter der revolutdonnaire beweging wordt onlbkend door eenig lid buiten de sociaal-detnoe-ra.tiisöbe partij, maar

En waartoe dienen dan nog al die bekentenissen?
Alleen om er deze gevolgtrekking uit af fee
leiden, dat het de pficht is van hen, die de
eerste wpeW hebben op touw gezet, om
E_ -Li ken
i ' Hlmte en rustig die organisatie
>de middelen van aanval en ver1-.10

l^

de mioodizakelijkihead, de wenschelijkbedd oim
men d^arbjÜ noodig heeft, te comdat karakter nu nog eeiius scherp te aecenn Zlch ten slotte dus dè pieden
itueeren. Alleen daarover liep de strijd. Eh cap (van
rea,f
de voeten tot het hoofd)
mv biad de heer Troelstra er zich gevoegte wanelijk toe kunmenii bepalen akte te nemem van nen voor den aanval dien men voornemens
is
aan
jmaar
dit
te herhalen en dus nög eens den
de houding der beid© Kamera;
siag te slaan, zoo
wais den leider der sociaal-democratische
men hoopt en verwacht
groep niet voldoende. Dte Begeerimg wilde dan met een beter gevolg.
„Zou het n,u van de zijde der Begeering
hij aanvailletai. En om dit te kunnien- doen
met onverantwoordelijk zijn, indien zij
sbeflid's' hij zelfs de amti-monardhale begripzijde, eensdeels om be; dit niet slechts vermoedende, maar met luipen! zijnier partij ter
dat bet de persoon der stemme vernemende
verwijten
te
Ministerie
het niet voor
den a»btengTO>j_d
naren plicht hield om ook harerzijds
op
veel
Koningin
te
dier
zich op
schoof, dat 't mieer dan eenig bewind de dien toekomstigen aanval voor te bereiden %
Z-ij vertrouwt, dat
zelfe:.ia.n.dighaid van, de Kroon wegcijferde;
wanneer het zedelijk oordoen
Koi.-,r,gin,
gedoor
de
te
deel in den boezem der natie niet bedoranderdeels
vkje.ein diaJt Zij door Hare Ministers gedwonven ot vervalscht wordt, maar wanneer het
gen was geworden, Hare edelste gevoelens integendeel wordt gesterkt, in dat zedelijk
als Vrouw, als afst___n_me!inge „uit eem geoordeel zelf een bolwerk zal zijn opgeworpen, waarop ten tweeden en ten derden maslacht, dat aan het hoofd der „kleine luyle zulk een aanval zal afstuiten".
dein" wel sterker acties tegen die machthebbers van vroeger dagen op touw gezet
Zaedaar de hoofdraden verklaard van het
heeifit", te onderdrukken. Heb was voor den toas gezegde in de Troonrede, door
het
heer Troefeibra „een weerzinwekkend
Jtioofd van het belaagde „gezag bi.j de graslbrijdens
nog
schouwspel, den overwonnen
tie Goets uitgesproken. De heer Troelstra
abeeds venijn en haat in het door smart gelooft aan die reden niet, omdat
zegt de
Verwrongen gelaat te zien spuwen, hen, alMinister
het zedelijkheidsbesef tot de
de
zien
moddieper
te
in
wegbrappan
weer
socialistische partij niet is doorgedrongen
der der ellende, waarin zij zijn weggezonen men dus geen uitgangspunt heeft voor
ken. Dat is geen Koninklijke daad. Dait-kan een vruchtbaar
gedachtenwisseling op dit
gemoed,
door parzijn opgekomen in een
stuk. Maar de heer Troelstra denkt er antijzucht veaisbomipt, in eon hoofd dat er op ders over.
Hij aiet bij het Ministerie den
peinst zijn vijanid te vemietigein, dat kan toeleg
politieke maohtsbedoelingen
om
met
niet opgekomen zija in het brein eener Kohet vuurtje zoolang- en zoo goed mogelijk
ningin.
warm te houden, totdat er weer nieuwe verDe Minister Kuyper liet die dikke woorkomen. Niets dan politieke recladen liggen. Hij liet de persoon der Koningin kiezingen
me
hij
ziet
voor zich en onuitroeibaren haat
nadrukkelijk,
verklaarde
debat,
buiten het
dat voor elke letter der Troonrede slechts
het Ministerie aansprakelijk is; maar hij
stelde alleen een wedervraag. „Wanneer
men denkt aan de ellende, die door duizenden en honderdduizenden gekomen zou zijn,
indien de Regeering er niet in goslaagJ. .vare, dat misdadige plan te verijdelen; wanneer men denkt aan hen, die dan ziek door
vergiftiging of door honger bevangen zouden zijn geworden, of dvi niet die honder.lduizend-cn geen ontferming moet worden gevoeld en of dan een man als de heer Troelstra, die zich niet heeft ontzien met meedoogenlooze onibarmartigheid vrouwen en
kinderen, zelfs geheele steden aan de realiseering van zijn plannen te wagen, het zedelijk recht heeft om hier nog van eon tooa
van oulfcrmlng te sprek.u 1"
En dan nog. In de eigen rede, door den
heer Troelstra Dinsdag gehouden, waarin
hij edelmoedigheid vroeg voor de slachtoffers der staking,waarin hij vergevensgezindheid vroeg en kalmte, ock om met vrucht
het sociale werk met de Begeering te kunneffvooitzetten— wij zien de treffende harmonie al!
in diezelfde rede gaf hij den
Minister-president reden te over om zijn
waarschuwende stem te verheffen tegen hetzeide
geen wellicht nog komen zou. Want
de Minister, en'dit gaf geheel terug de strekking von een deel der rede van. den heer
Troelstra men geeft alleen maar toe, te
vroeg van huis.te zijn gegaan ; niet genoeg
georganiseerd te zijn geweest; onvoorzichtig, vóór men behoorlijk was ingericht en geladen, vooruit te zijn getrokken, en dat me 1
ddaraan de nederlaag te danken had.
Fransche Alpenjagers op
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dezen wrokkigen tijd.
En wie nu eenmaal beslist in hygiënisch
belang zoon stadsaanleg geboden vindt,
kan er toch zeker onmogelijk iets meer in
zien, dan een bitter, wrang, niet verzoefc,:zurig medicijn. Wat zij aan de longen vergoedt, bederft zij aan de ziel, deze liefdeloos geplaveide, tooilooze, grauwe, breede
nieuwe straat.
Zoo ongeveer dacht Mijntje, toen zij -zich
zoo eenzaam voelde, wem zij voor haar winkeltje stond in de Oranjeboomstraat.
Vóór haar ging een verspreid, haastig,
onbelangrijk straatleven en achter haai
sliep de leege, zindelijke Winkel. Voor het
venster, in de zon, tusschen „grutten van
den nieuwen oogst ii zestien Centen dckop",
lag ele poes ineengekronkeld.
De geluiden uit cle straat dreven over de
vlakte wazig weg en in den winkel was de
stilte des grafs.
Op de grens van twee 'werelden stond
Mijntje; de straatwereld, waarin vporhaat
geen enkel belang was en de winkelwereld,
(lic verzonken scheen .in loom afwachten.
Mijntje staarde en zag niets. Geen, bekend gezicht onder de haastige voorbijgangers trok haar turende blik weg van liet
eesnle vage punt eng ens rnktten op het. stoffige trottoir. Geen geluid, voor haar bestemd, hief haar denken op uit de suffe
leegba», waarin het verslonken scheen.
Mijbfcje zag nieits, hoorde niets. Mijinfcje
sliep niefc open oogen» Mijntje leek daar
meeagezeb can straks wel weer te wolden
weggehaald.
En daarom buitiöaisporig groot was baar
schrik toe» pèc^BSiag vlkk _j_-v__st feaar aan

__

toch uiterst besdbeidlstn hoog-krakend sHtemi-

—

mabje haar fcoeepiiak ."
Staat uwe zoo in
'tzoimietje, buurvrouw?... Wel hé, schrik
uw© van mie...
Mijntje, die met een schok hoar leurnendem romp tegen, den deurpost voelde opglijdleto), stond even gansch confuus. Niefc
zoo dadolijk was zij zioh deu nieuwen toc.siband bewust
Maar toen ze herkende 't magere, glabeere gezichtje naast haar, waaruit die stem
kwam-, was zij ook daide.ilijk bij we&bein..
He buurman, ja, stotterde zij, ik wist
. heusch niet...
Waant uwe zoo diep i n gedachten
J,a, ia. Ik zou ha^st zeggen dat 'k

—
——

Staande dutte. D&fc deen paarden voor dokteralaoiaisaes óók, hèhèhè
Een Hef giimilßohje olooid© Mijntie's Hem*
vol bolüg.gezipafc. Meb een
a l'
]laai
je was zij actóerwoaits
v/ink cl
treden.
°
— Hebt u oog. ee n onejo bafcankussentjes
yloior me, juffrouw,
vroeg beit vriendeliik
buur_i_ar_r_eke, gereed om°óók
winkd
bmöan te gaan.
— O, zeker, zeker, haasifcte zii zich ie
--.1 wou u

— Dutóe?

voorziihtiral.
dl

zeggen.
een kilo hebben.
Een kilo iswat veel, hihihi
Zij sbor-dlon nu sMnen. in den winkel, zii
achtei- de booabaüK,, hij &r vóór> Hi j hcX ,&
netjes de deur daefc^edaaca. Tegen da kleurig geßdüJ-kto, zmlcMijke, blioWle kistjese» potóaareöks, aie aohter haar den waad
ga._!_3c_ie_ijk vulc._,_ kwa.ni haar iauo-diKr rond
gezichb allervoarcleeligsit uit. LeunieSd p
die toorJba'nlK, zijn oeen gestrekt tegem eea
gewist p-tooleoi»!**-*^ «ia* melfc eem tea vol

—

manoeuvre.

groene zeep de ruimte vóór. de
to-onbaink
sierdei, keek hij gretig in haar flets© blauwe oogen die verlegen lonkten
1S liet met uw koest?
vroegs zij,J' om
«i
iets 7te
* zeggen.
g*d\ket gaat, betuigde hij jjve*"nt Jes helpen goed. Zij smeren
de keel nietwaar. Met een
keel hoest
een mensch eerder dan metdroge
een gesmeerde.
üven dacht zij over deze wijsgeeïige stelling na, knikte dan bevestigend
en keerde
zich ons naar de kussentjesdoos hoog op een
. plank.
Hij zag haar teenwippen en de handen,uitgestrekte armen, piukend nipnen naar de

,-.7^
dfwT

. ..

bus.

■— Ik zou wel zeggen,wil 'k u helpen,buurVTóuw, maar uwe is nog ies grooter as ik.
O, dank uwe, 't gaat wel.
Ze bereikte de bus en ranselde met harde
slagen van haar vette hand op den bodem
den zoetigen klomp los.
■— 't Is warm, zoi hij. Ze kleven.
Ja... We hebben anders nog niet veel
zomer gehad.
ï.ee'. Maar 't zou kunnen komen nou
het herfst is. Ze bennen boven in de war
juffrouw.
Dat lijkt wel zóó.
Wéétu dat er tegen Kerstmis felle hitte is voorspeld . vroeg hij guitig.
Nee' lachte zij ongeioovig,' terwijl zij
de kussentjes zorgvol afwoog.
Hi.hi hi. Uwe laat je beetnemen, grinnikte hij.
Wel foei, 't is zonde ja, bekende zij. Zal
uwe gebruik maken?
Gul hield zij hem het open zakje voor
Wel ja, la' 'k er ééntje nemen, ik kan

—
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Manoeuwres.
(Bij de platen.)

In het begin dezer maand zijn de groote
manoeuvres van het Fransche leger onder
het opperbevel van generaal MeJteger gehouden in h-et zuid-oostelijk deel der Republiek. Het grootste gedeelte van het leger
nam er aan deel en voor het eerst zijn alle
regimenten van het leger er bij
betrokken
geweest. Zelfs de rappe Alpen.iagers manoeuvreerden in het vlakke veld met da
zouaven en de linie-infantsrie.
Alleen de koloniale-infanterie ontbrak.
Volgens de bladen hebben deze manoeuvres groote verwachtingen gewekt voor do
deugdzaamheid van het Fransche leger ca
alle wapens moeten blijk gegeven"hebben
van zeldzaam uithoudingsvermogen en goeden
geest.

Stadsnieuws.
KamervanArbeidvoordeßouw-

oedrijven.
Naar wij vernemen is door een timmermansknecht, die na zijn ziekte niet weder
bij zijn patroon werd aangenomen, omdat in
zijn plaats een ander was gekomen en de
werkzaamheden in eiien tijd verminderd waren, de hulp ingeroepen van deze Kamer van
Arbeid, met het- gevolg : dat hij door bemiddeling van heb bestuur weder werd aangenomen.
De werkman dankte schriftelijk voor de

bemiddeling.
Door den heer W. G.Brandenburg alhier is in zijn kwaliteit ais geweste-

lijk penningmeester van bet Ondersteumngsfond__ vam het Ned?rl. Onderwijzei*genootschap aan dat fonds de som van ’BOO

afgedragen.
Aan de firma Pelt cm Hooykaas

alhier is gegund de leve-rir-g va.n, 100 kub.
meten- graniet ten b.-ili,>eva v.vi de bra
de Ko:..i:;ve__are,i_ Vaai'_ te Amsterdam (Sloten).
Na ar wij vernemen zij n op de
werf „Vulcan" te Vc.gcp.ack twee stoomschepen van ca. 1200 tons elk in opdracht gegeven voor den geregelden dienst tusschen
Rotterdam en Hamburg,het eene voor rekening der heeren P. A. Van Es & Co. te Rotterdam, het andere voor die van den heer
A. Kirsten te Hamburg.
Beide schepen, die dus belangrijk grooter
zijn dan die, welke tot dusver in deze vaa.-fc
door genoemde firma's werden gebezigd,
zullen in het begin van hefc volgende jaar
worden opgeleverd.
Ter Cen tr aïe^B eor etar i e der
gemeente (afd. A) zijn ter visie gelegd!:
10. eem verzoek van H. L. J. Kolff vao

Oostier-wijk, om vergunning tot hefc oprichkachelsmederij achter heCpaad
aan de Va-n der Ta,k_._.r.=tat no. 19 ;
20. eem verzoek van J. H. D. Durgelmaa,
om vergunning tot het oprichten van. een
rookerij cm zouterij van spek en vleeschwaren, in het pand aan de boeten steeg no. 1
;
30. een verzoek van M. Iburg Hz., om
vergunning bot het oprichten van een broodbakkerij in bet in aanbouw zijnde pand aaa
de Wo-l-phaertsstraat no. 5:3 ;
40. een verzoek vian P. Gssaweijer, om
vergunning tot het oprichten van een broodbakkerij in heb pand aam de Korbe Kade no.
5;
Vrijdag, dem 9 Oobolberl9o3, zal ten Baadhuize, des namiddags te 2 uur ge'legonbeid
worden gegeven om daartegen bezwaren
in te brengen en deze mondeling ca sch.iitólijk toe te lichten, en zoowel de verzoekers als zij,die bezwaren hebbsm in te brengen, kunnen gedurende drie dagen vóóï
eveiïïge____»emd tijdstip, op de Secretarie der
gemeenbe van deter zake ingekomen schrifturen kennis nemen.
Het register van inschr ij ving
en de alphabetische naamlijst van de in deze gemeente voor de lichting van 1904 voor
de militie ingeschrevenen, zullen ter lezing
liggen aan het Bureau voor Militie en
Schutterij Achterklooster 60, gedurende de
werkdagen van 24 dezer tot cri met 2 October aanstaande, van lc tot o uur, terwijl
bezwaren tegen register of naamlijst binnen
voormelden termijn kunnen worden ingebracht bi.j den Commissaris der Koningin in
de Provincie Zuid-Holland, bij onderteekend verzoekschrift op ongezegeld papier
"en gestaald door de noodige bewijsstukken.
ten vam een

1

—

naastenliefde; zij is een barre wraak van

anders over. Van „misdadige woeling" ia
hier geen sprake. A la guerre comme k la
guerre : dat hebben wijzelven óók Fanglima Polem ruimschoots geleerd!

Het verzoekschrift moet ingeleverd wor-

het nooit jonger doen as vandaag.
Hij nam voorzichtig een kussentje tusschen duim en wijsvinger en deponeerde dat
diep in zijn wijden mond. Smakelijk klakten
zijn tong en zijn lipjes op het stukje zoetigheid, terwijl zij handig het zakje dichtvouwde.

——
——

Hoeveel is het. vroeg hij.
Zeven centen, buurman, evenveel aa
gisteren.
'Fc Is niet duur.
Nee' duur ben 'k niet. Ik geef veel
voor een beetje.
Zij lachte hom guitig toe :', Zóó bc;
ip";'hëm af, ia aakEn. die lach, re;.
te -hém confuus. Hij sloeg zijri
i.eer
en keek in de groene■"_._.
hij
munueide :
ü is wel een goed menso-ï,
juffrouw Van der. Dintcrcii.
Toen sloeg ook zij de oogen neer. in de
opengeschoven geldia en wel drie minuten
stonden zij aldus, sprakeloos.
U krijgt een kleur, waagde hij toen,
schuchter, op te merken. Ln teen zij nög
erger bloosde thans, zei hij, ijverig: —Ik
meen het, u is een goeie vrouw. Een best©
vrouw.
'kHeb van kindsheid af al last van
kleuren gehad, deelde zij verlegen ___cc.Da.t
zit in 't bloed.
Ja ja-, dat zit in 't bloed, bevestigde
bij. Mijn oudste zuster had het zóó erg, dat
ze al een kleur krce£ als ze het woord
„bloot" maar hoorde. Ik voor mijn werd
wit, spierwit. Ik ben nooit zoo volblocdig
geweest Maar _£ ben gezond van lijf en loden, al ben ik drie-en-veertig.
Zij gevoelde dat het discours op een kritiek punt geraakte en met vrouwelijke*

—

—

—
—

den bij den Burgemeester, die het aan den
Commissaris der Koningin doorzendt.

regenachtigen zomerdag, werd te Huizen

een weduwe met twee jonge kinderen op
atraat
gezet, omdat zij de buur niet betaalpostduivenvereßuiging
Prins
De
de. Terwijl de vrouw treurig zat te kijken te
Hendrik, gevestigd bij den heer D. v. Mastrigt,
Dijkdwarsstraat 11, hield Zondag j.l. een ondermidden van haar schamel huisraad, terwijl
ling en kasconcours van nit Bheine, 210 E. H. De
de regen neerplaste en de kinderen huilUniven werden daar Zondagmorgen om 7 unr in
den, kwam Hendrik daar langs met zijn
vrijheid gesteld en bereikten haar hokken als
vriend Willem K.
yolgt:
le kas- en le ond. pr. H. Lansink, 10—2—54; 2e
—■ 't Is toch 'n schandaal, zei Hendrik, om
ond. pr. H. Maxkveld, 10—5—12; 3e ond. pr. L. De 'n arme weduwe zoo op straat te zetten.
Bniter, 10—.—12; 2e kaspr. en 4e ond. pr. J. Win.
Nou, antwoordde Willem, da's wel
kelman, 10—4—17; 3e kaspr. F. Treffers, 10—5—7; 4e
goed; ieder 't zijn en de kwoai niks.
kaspr. en 5e ond. pr. A. Eiedeman, 10—6—29; 6e ond.
pr. I. Vonk, 10—6—49; 5e kaspr. en 7e ond. pr. J.
Hendrik was hierover „woeiend kwoad"
Winkelman, 10—7—7; 6e kaspr. en 8e ond. pr. A.
hij zegt; hij dacht aan zijn eigen
zooals
pr.
Eiedeman, 10—7—24; 7e kaspr. en 9e ond.
J.De
zn twee bloeien van kinderen.
vrouw
ën
Hartög, 10—8—22; 8e kaapr. en 10e ond. pr. D. v. MasBeiden gingen naar hun werk, Hendrik
trig-, 10—9—30; 9e kaspr. H. Lansink, -10—10—2; 10e
kaspr. dez., 10—10—2; 11e kaspr. F. Treffers, 10—10— metselde aan een huis, terwijl Willem kalk
32; 12e kaspr. W. Eietveld, 10—11—37; 13e kaspr. A.
maakte, die door den opperman Harmen
Biedeman, 10—11—52; 14e kaspr. dez., idem.
werd aangedragen.
Inkorven voor de wedvlucht Nieu-verkerk, ZonHendrik „stond nog maar aldoor te kodagmorgen van 7 tot 9 nnr, africhting Nunspeet,
103 K.M.
ken" en toen Willem hem nog bovendien
verwijten deed over geleverde komkommers
De Eot terdamsche postduivenvoreeniging Willems Vrienden, gevestigd Van Eeijnen augurken, werd hem 't hart uit 't lijf
Btraat 44, hield Zondag 20 September een ondergehaald", zooals hij zegt. Hjj liep op zijn
ling concours van Lochem. (129 K.M.) De duiven
vriend toe en sloeg hem met zijn troffel op
werden aldaar te 8 nur in vrijheid gesteld en bereiKten haar hokken als volgt:
het oog, zoodat het bloed uit de wond liep.
le pr. F. Schenderling, 9—51—22; 2e pr. dez., 9—
Willem liep met zijn bloedend oog in de
63—20; 3e pr. O. De Eet, 9—55—30; 4e pr. P. Escebach,
hand en den opperman Harmen aan de
eene
9—58—5; 5e pr. v. d. Voet, 10—2—6; 6e pr. Escebach,
10—3-2.
andere naar den veldwachter, die procesverbaal opmaakte.
Hendrik verklaart thans voor de rechtbank,
dat hij zoo „woeiend nijdig" was,dat
volgens
de wet;
(Dït artikel is verzekerd
hij nergens meer van weet. De mishandelhet overdrukken verboden.)
de Willem werd, evenals de opperman HarXXXIII.
men, ais getuige gehoord. Harmen, die aan
Van Jaoob van Ru.isia.el, die tet de grootden veldwachter verteld had, alles gezien
,'e_3 vam alle tijden beste 'ardi?.
hebben, zegt nu dat hij alleen gezien
te
hooit, bez:. cms museum eenige schilderijheeft
dat Hendrik een troffel opnam;even
en, waaronder er één. is, dat een. koi'oj veld
later
„hield
Willem zijn bloedend oog in de
vooie&eijfc. Hoi hauigfc in de deede bovenzaal
dat er geslagen is,heeft hij niet
hand",
maar
waar wij nog steeds vertoeven.
gezien.
Ongetwijfeld behoort dit schilderijtje tofc
Als de president, mr. baron Van Imhof,
de zeer goed-s uitingen van. Ru.:.sda.r,l's merkhem op het zonderlinge in. zijn houding
waardig t__le_.it. Omstreeks 16G0 is het gevijst en vraagt, of hij nu staat te liegon,
sehildeid, in den tijd dus, toen de kunsteomdat hij bang is gemaakt, barst lij in
naar op een groote hoogte stern-d en ree.is
snikken uit en zegt:
Ach Edelachtbare
BBier.ig zijner beete werken had vervaarhet
is
heeren,
eerlijk
ik heb lietniet
waar,
digd. Hij woor.de in die jaren in Amsèergezien.
nog
hij
maar
hoetzeer
toch
aldoor
met
diaim.
Eisch voor Hendrik 14 dagen gevangenisgeheel zijn wezen in Baarlcoms omstreken
leeMe. toont ons dit so.jVlu'erii^je maar ai straf.
Hendrik hield hierna een vurig r.'cidooi.
te duidelijk. Heit is een brokje natuur, zooHij zei o. a.
Ik heb in mijn drift niet geals de heuvel-ge dumstreken tusschen Haarweten
wat
ik
deed,
Edelachtbare heeren en
letm en de z?,e er toen zoovele konden aandaarom zou ik nu in de gevangenis moewijzen. Een heerlijk golvend blond korenveld, gegroeid ort de zachte diuïae-nJiefliiig, ten. Ik moet voor 'n vrouw en twee kinderen den kost verdienen en dan hier, dan
beeft Rui-scüa/sl voor dit schilderij geïnspidaar werken.
hereerd. Eea mooie, lichbbewolkbs blauwe
U weet ook wel, dat iemand die in de gemel welft zich over het- bij uitstek SG__ilvangenis heeft gezeten, nergens meer gederajchlb-ge, door enkele boomen „gertofteld is en dat de gevangenisstraf voor mij
feaidls" landschap, waarachter een wijd panorama zich uitiabrekt met de zee in het gelijk staat met gebrek. Ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan en ben nog nooit voor
verschiet.
Een vam die wondermooie momenten in den rechter geweest. Ik hoop dat de heeren
de nabuur, die zoovelen genieten, maar daaraan zullen denken.
slechte weinige uitverkoren kunstenaars
kuunlen vatf leggen m!e*b 't penseel!
Wat mosten die oude Haarlemsche landBdhapsahihfers veel hebben gedwaald in de
duinen en in de bossehen en weiden rond
hun stad! Hun schilderijen neet alleen, geIn eetn civiele procedure, welke behanVen oos telkens en, telkens weer nieuwe,
deld
werd voor heb ka-ntongeiiecht te Dormetb frisebheid ca levenslust geschilderde drecht, kwamen op een vordering va»
’49
plekjes uib de omgeving dier stad, miaar
niet minder dam f325 kosteot De vordering
ook de talrijke schetób Dekbladen, die nog betrof
betaling van overiageJagen, waarbij
van Rur'isdael eni andere Haarlemsche landfirma
in vrijwaring weid. betrokken.
een
schap-JC-iikTers zijn overgebleven, wemelen
-Ham puniben uit die streken.
Bij bevelschrift der Rechtbank te MidJa, zij namen de nabuur en nieJfcs anders delburg is verwezen naar de openbare tetot maatstaf en tot voorbeeld. En dat is
rechtzitting de zaak tegen L. J. Van T., 44
wel een van de grootste geheim en vani hunjaar, zonder bejroep, geboren te Hellevoetgrootheid, want hun kunst is door waarzonder vaste woonplaats, thans- gesluis,
ineiid en ongeku&steldheid .groot!
detineerd in het Huis van Bewaring te Middelburg, ter zake dat hij te Vlissingen ter
uitvoering van zijn voornemen en met 't
oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordeelen J. F. H. en diens huisvrouw M. M.
of
een van hen heeft trachten te bewegen
paard
gestolen.
Een
aan hem f 100 of f 50 af te geven, door lisTe Dordrecht etend terecht cle 21-j__rige
bedrieglijk en in strijd met de waararbeider Arie V. uit Zuid-Beierland,die was tiglijk,
op
heid
3 Sept. 1903 aan genoemden H. en
beschuldigd ten riadeele van W. Kooiman
echtgenoote,
waarvan hij laatstgenoemde
fee HeèneEöoïd een paard (voethit) uit een
vroeger
te
Ostende
ontmoet had, een brief
gehaald
weide te hebbe»
in den nacht-van
volgenden inhoud:
schrijven
van
den
te
21—22 Augustus j.l. en daarmede te zijn
„Vlissingen,
September
3
1903. Mijnheer
geredlen raar Rotterdam om te tiachten
Herinnert
ge
u nog, madahe:'. alc. ..-ar to gelde te maken. Hij werd en madame H.
schoonzuster
een
eens
uw
me,
toen
u
met
echter terstond na de veïmis&ing .door den
dat
H.,
bij
visite
maakte
weduwe
Van
der
achtervolgd,
Kooimaa
die
hem
te
yan,
zoon
bij
C.
iemand
die
ook
van
dan
er
to-jn
was,
geopende
RoJ_6e_.td.__m, uia&aöe Voor een
Transvaal kwam, dat is nu de persoon, die
brug, a«__itrof en mei behulp van een rgent
u op 't oogenblik schrijft. Ik ben van Lonvam politie med'siiam naar een politiebuden met de mail gekomen, zooals u weet,
reau aid-iar. Beklaagde bekende aldaar terstond het paacd te hebben weggejeomen
wellicht niet, heb ik verscheidene huizen, in
Pretoria enz., waarvan me de buur, 245
met het doel ais bovengemeld.
pond sterling, elke drie maanden per South
Eisch : 9 maart-ten gev-arigerii&sbraf.
Beklaagde, die in de laatste dagen, weiAfrica Bank wordt opgezonden. Dat geld
heeft men mij geheel gerold of ontstolen
gert iets te zeggen, baid als toegevoegd verdediger den heer mr. P. Blusisé, van; Ouden ik vind me daardoor in zulk een. moeieAl'blas, die aan de rechtbank verzocht een
lijke positie, dat ik ten, einde raad me tot
onderzoek raar de veiabaadeilijke vermou wend met het vriendelijk verzoek me met
ge_.6 van beklaagde.
50 of 100 gulden voor eenige dagen te willen helpen. Ik ben een goed vriend van uw
Jeugdige driftkop.
moeder in E. en zal het haar teruggeven
De rechtbank te Heerenveen is thans meof anders aan u opsturen. Ik ben geheel
degegaan met het requisitoir van het O. M. vreemd
hier, heb in geheel Holland geen faen heeft den 15-jarigen J. K. te Oudehome, milie en dit verlies heeft mij in zulk eem
die in korten tijd driemaal terechtstond wemoeielijke positie gebracht, dat ik niet weet
gens mishandeling zijner ouders, veroorwat te doen. Ach, wees zoo goed en kom
deeld tot plaatsing in een Rijksopvoedingsme eens opzoeken, ik ben in hotel „Goes"
gesticht tot 30 Mei 1906.
gelogeerd, maar spreek s.v.p. niet over dat
Boerenkrijg.
geldvorlies, daar de politie alhier verzocht
Hendrik S., een 23-jarig Huizer boertje, heeft 'fc geheim te houden. Of als u mij een
boodschap zenden wilt, hoop ik even bij u
stond voor de Amsterdamsche rechtbank terecht wegens mishandeling.
aan te komen. Ik heb direct naar Afrika
In den vroegen morgen van een guren,
getelegrafeerd, maar kan dat niet ontvin-

—

In het Museum Boymans.

—

—

Binnenland.

—
—

Rechtzaken.

—

zooals dat in de romans heet —wiltact
do zij 't afleiden.
Hebt u het druk vandaag? vroeg zij.
O ja, heel erg, antwoordde hij, heel
erg. Maar ik heb alleen goeie klanten. De
huurders van mijn eigendommetjes bennen
goed en de huurders van de eigendommejes die ik beheer, bennen goed. Buskop mot
het van mijn niet hebben.
Alweer raakte hij een teere quaestie en
wederom beproefde zij afleiding.
Dr mocht wel is gesproeid worden buiten, vindt uwe niet. 't Is zóó stoffig.
Ja juffrouw, ja, ja. Veels te stoffig is
het. En uwe en ik brengen toch ook onze
belastingen op an de sted. Waarom komt
hier nou geen sproeiwagen. Ik zal er toch
eens een ingezonden stuk over schrijven.Er
zijn er al vier van me geplaatst, twee over
de straatbelasting, één over de tram en
één over de Koningshavenbrug. 'kHeb ze
bij me.
Vlug diepte hij uit zijn binnenzak een
tasch en uit die tasch een paar krantenknipsels op, die hij haar meb een hoofsche
geste aanbood.
En terwijl zij zioh verdiepte in zijn verzamelde werken, keek hij den winkel rond.
't Zag er alles proper uit, dacht hij, en- er
stond voor heel wat waarde aan kruienierswaren. Zie zat er niet zoo slecht bij.
Hoelange bent uwe nou al weduwe,
vroeg hij, plotseling.
Zij, juist bezig in de door hem behandelde quaestie van het nadeel der fc:r>am&topplaatsen op tochtige hoeken, schrok er van
op.
Hee __eit u f vroeg zij, ofschoon rij wist
.wat hij gevraagd had.

——

—
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—

—

—
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Hoelang uwe man zaliger overleden

is ? smeekte hij, keurig.
— Dat wordt met November vier jaar,

antwoordde zij met gepaste treurigheid.
Al vier jaar, herhaalde hij, peinzend.
—En hoelang is uw zuster al dood. informeerde zij, op haar beurt belangstellend.
Terwijl zij 'fc vroeg, bedacht zij hoe dom
die vraag was, omdat hij weer op zijn apropos zou worden gebracht Wat raakten haar
zijn intieme zaken. Maar hij was subiet met
zijn antwoord klaar:
Een jaar en acht weken, vandaag pre-

—
cies.

Gretig begluurde hij haar bloeienden mond
die een fel-rood kransje was om haar spitse
gele tanden.
Wat is uwe nog een knappe vrouw,
juffrouw Van der Dintersn! riep hij uit,
spontaan bewogen.
Mijntje bloosde tot haar nek.
O foei, o foei, stotterde zij. Uwe zoudt
een mensch verlegen maken.
Zij zag hoe hij, ferm, zich van de toonbank had losgemaakt en nu vierkant op zijn
beenen stond,naast de zeepfcon. En zij wachtte angstig.
—' Daar is een spreekwoord, buurvrouw,
een oud spreekwoord en dat zegt: „Eendracht maakt macht."
Spreekwoorden klessen wel ijs, schuchter-lachte zij.
Dit niet, juffrouw Van der Dintemn,
dit is een waar woord en dat hebben onze
vaderen in den tachtigjarigen wor&telstrijd
mefc Spanje ondervonden.
Hij sprak goed, vond rij. Ea zoo nietjes.
Een kwiek ventje was hij toch zooala hij

—
—
—
—

September.

voor einde
Ik zou u dus ten
fen
oogste dankbaar zijn, els u me dat genoewillen,
gen
Hoogachtend,

zoudt

doen.

Uw

Ed. dw. dor. J. Leonard".
Welken brief hij door middel vande pose
aan voornoemden H. en echtgenoote te
Vlissingen heeft verzanden, waarbij de uitvoering van zijn voornemen oie* is voltooid, tengevolge van de van zijn wil onafhankelijke omstandigheid dat voornoemde
M. M., na het ontvangen van den brief, fee
Ostende inlichtingen, omtrent beklaagde,
heeft ingewonnen en tengevolge van de omtrent hem ontvangen ongunstige inlichtingen noch door haar, noch door haar echtgenoot aan hem geld is afgegeven.
Het Vredespaleis!
In aansluiting aan hetgeen dezer dagen
is medegedeeld omtrent de plannen voorde
stichting van het vredespaleis uit de gift
van Carnegie, kan thans worden gemeld,
dat de Minister van Buitenl. Zaken heeft
ingesteld een commissie, ten. einde van advies te dienen en voorbereidende maatregelen te treffen inzake den bouw en de inrichting van een gebouw voor het permanente Hof van Arbitrage met een bibliotheek te 's Gravenhage. De commissie is
saamgesteld uit de heeren: jhr. mr. A. F.
De Savornin Lohman, lid der Tweede Kamer, oud-Minister van Binnenlandsche Zaken, lid van het Permanente Hof van Arbitrage, voorzitter der commissie; mr. T.
M. C. Asser, lid van den Raad van State,
lid van het Permanente Hof van Arbitrage ; mr. L. H. Ruyssenaers, buitengewoon
gezant en gevolmachtigd minister in disponibiliteit, secretaris-generaal van het
Permanente Hof van Arbitrage; dr. P. I
H. Cuypers, architect der Rijks Museumgebouwen, te Roermond; C. Muysken, architect, voorzitter der commissie tot restauratie der grafelijke zalen,oud-voorzitter
en eerelid der Maatschappij ter bevordering van Bouwkunst, te Baarn ; A. Saim
Gzn., architect, voorzitter der Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst, te Amsterdam ; O. H. Peters, rijksbouwmeester,
in het eerste district der landsgebouwen te
's Gravenhage ; dr. E. C. Knuttel, idem in
het tweede district aldaar; jhr. mr. W.
Röell, le-secretaris van het Internationale
Bureau van het Permanente Hof van Arbitrage,laatstgenoemde tevens secretaris der
commissie.
De commissie is gisteren door den Minister van Buitenlandsche Zaken in een bijeenkomst aan zijn departement geïnstalleerd.
— Door den heer G. F. C. Van der Laan,
hoofd eener openbare lagere school te
's Gravenhage, is in een adres aan den
Delftschen gemeenteraad een klacht geuit
ten opzichte van het onderwijzend personeel der H. B. S. met 3-jarigen cursus te
's Gravenhage.
Adressants dochter was gedurende den
afgeloopen cursus leerling der le klasse
dier school en was blijkens haar rapporten
over het le en 2e kwartaal steeds no. 1 der
klasse. Toch ging ze bij de overgangsexamen_ niet over en toen adressant een mondeling onderhoud had met den directeur en
eenige leeraren dier school,werd hem het uitzicht geopend op een schikking, die echter
eerst na de vacantie kon olaats hebben.
Van deze schikking is echter niets gekomen, terwül daardoor aan zijn dochter de
gelegenheid was ontnomen aan het toelatingsexamen eener andere school deel te nemen. Hoewel hij meent bij autoriteiten wel
recht te kunnen krijgen, acht adressant het
in het belang zijner dochter niet wenschelijk een beslissing uit te lokken, evenmin
haar nog verder deze school te doen bezoeken.Daarom verzocht de heer Van derLaan
zijn dochter alsnog na gebleken bekwaamheid de lessen der tweede klasse der H. B.
S. te Delft te laten volgen. De directeur
van laatstgenoemde school heeft haar reeds
een examen afgenomen en acht haar geschikt die lessen te volgen.
Te Dinxperloo is hefc eindelijk na veel
moeite gelukt de kratnkzinnige vrouw, voor
wier plaatsing men herhaald vergeefsche
moeite deed, opgenomen te krijgen in heb
gesticht te Zutfein.
■
Otodarzeesthe torpedaboot!
Op de Marinebegrooting is een klein bedrag uitgetrokken om aaa, de Staten-Generaal de gelegenheid te geven eerni beslissing
te rcme.! over dte aanschaffing van een onderzeesehe torpedoboot.
De onldeiihawdelingiein over de aanschaffing van deze booifc, type Holland', die geruime" tijd hebben geduurd', haddenihet gevolg, diait, de: Minister aan, dsKon. Mij. De
Schelde'"' te Vli-sisingen,, die in de-ze voor de
Etecbric-boafc Cy. optreedt, de_ toezegging
deed dab hij, beihouclbns goedkeuring bij de
wet, zulk eein vaartuig zou aanschaffen,, mits
heb geheel Voldeed aan verschillende te
stellesn edsehen. De prijs, voor de- boot te
bèta-ten, bedraagt, met inbegrip vande kosten van proefinemiingen f 430.000. Bij suppl.
begrootóng za.l de geheele prijs worden aangevraagd, ten laste van het dienstjaar waarin eventueel de levering geschiedt. Levering van torpedo's is in den opgegeven prijs
niet begrepen.

—
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OESTERS EN MOSSELS.

Tot de uitgezochtste lekkernijen behooren

in sommige landen de huisjesslakken en

daar stond.
— Als de ééne hand de ander wascht
worden ze beiden schoon, juffrouw Van
der Diniteren.
Ja, ja, dat is wel waar.
Wat is de mensch alleen, zegt d*.
schrift.
Dapper declameerde hij. Hij was nu in
vuur enl zij begreep, angstig begreep zij
het, da/t het niet meer te keeren zou zijn.
En, daarom, beste juffrouw... gelukkig
schoot n,u zijn stem in een hoestbui weg
en dadelijk, handig, had zij hem de nog geopende kussenitjestrommel voorgehouden.
Zal u zich nog eris bedienen, inviteerde zij. U hebt het leelijk te pakken, hoor.
U mag je wel warm houden, buurman.
Gelooft uwe dat. vroeg hij teeder,een
tweede kussentje innemend.
Ja, ja zeker. Een mensch kan nooit to
voorzichtig zijn. Een tante van me had
kou gevat en ze heeft zich niet ontzien en
in een week was ze zóó gezond en zÖ-5
dood.
Och ja, maar 't zal zoo[n vaart niet
met me loopen, berustigde hij.
Moet u niet zeggen. Hoeveel menschen
is ingaan er niet aan influenza. En wat
fluenza anders as verwaarloosde kou.
Jawel, maar als je een beetje hoeat...
U hoest al vier dagen en diep uit uw
borst. Laat de dokter d?r is naar kijken,
I._ heb in mijn familie bij ondeiwinding...
wü ik
en bij me eersten... bij me eigen
bij me eigen man.
zeggen
Istie óók schielijk gestorven.
Ja, héél schielijk. En hij was nog
jong mi nooit iets gescheeld.
Dat was wel een slag voor u,zoo alleen

——
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vooral de groote of wijnfoergslak wondt menigmaal met opzet aangekweekt ten koste
van een deel van den wijnoogst. Wij kunnen ons niet voorstellen, nietwaar, dat
men kan smullen van dat viezej slijmige
diertje, maar toch wordt i___ onize hotels en
aan de bekende wagens op onze straten
door lekkerbekken evenzeer genoten van
oesters en mossels, die met de slakken tot
delzelfde klasse, dié der weekdieren, vasa
het dierenrijk behooren;. 't Is waar een
kwestie van gewoonte. Want zien cue lillende kwabben van dieren er eigenlijk wel
smakelijker uit dan slakken ? Van jongsaf
is men er aan gewoon geraakt models -n
oesters te zien eten: daardoor wordt de
tegenzin, die de onbedorven mensch voor
zulk een spijs aan dea dag zou leggen,ten
slotte overwonnen.
Weet men wel, dat deze weekdieren,wanneer zij door den mensch worden gegeten,
noodlottige vergiftigingstoevallen tengevolge kunnen hebben?
De oesters, die bij de weelderige Rom_inen al in hoog aanzien waren, zijn mocielijk verteerbaar. Rauw eigenlijk nog beter
dan dat ze gekookt, gebraden of gestoofd
zijn, want door deze bereidingswijzen, stolt
het eiwit en krimpt de vezelstof van het
vieesch mr, waardoor beide minder oplosbaar worden in het maagsap ; terwijl de
gesmolten boter, die er gewoonlijk bij gebruikt wordt, de verteerbaarheid nog vermindert. Dr. Beaumont vond voor den. duur
der vertering: rauw 3 uur, gebraden- 3uur
en een kwartier, gestoofd 3 1/2 uur. Vooral
bekomen de oesters slecht aan hen,, die
aan indigesties onderhevig zijn en dikwijls
zegt dr. Pearson, hebben, zij, die aan zwakke fipijsvertering of jicht lijden, hoogst nadeelige gevolgen er van ondervonden, wanneer zij hefc waagden de oesters rauw ie
gebruiken. Vaak wordt dan ook, om de verteerbaarheid te bevorderen, een flinke do
sis peper er aan toegevoegd. Welk een
schadelijken invloed zulk een prikkelend
middol op de spijsverteringsorganen heeft,
is te dezer plaatse al eeue uitvoerig uit-'
eengezet. Een buitengewone krachtsinspanning van de maag vorderen, de oesters
wanneer zij geheel
en ook de mossels
worden ingeslikt.
. Men heeffc aan oesters opwekkende eigenschappen toegeschreven, op grond van
de meening, dat zij veel phosphor zouden
bevatten ; doch het is nog niet bewezen,
dat de oesters in dit opzicht andere dierea
zouden overtreffen. Overigens bestaan, zi
uit 87.4 procent water en slechts 12.6 procent vaste stof zoodat de voedzaaniheid
zeker al heel veel te wenschen overlaat en
in ieder geval nimmer in overeenstemming
zou kunnen zijn met den hoogen prijs. En

_
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wat de goede eigenschappen voor ziekei
betreft, verklaarde een geneeskundige raa
naam, nimmer eenig blijk van de geneeskrachtige werking der oesters te hebben

gezien.

De mossel wordt vooral door de lagere

volksklassen gegeten en ook haar vieesch is

moei'dijk te verteren. Het gebruik van mossels veroorzaakt soms verschijnselen van
vergiftiging: nu eens een geprikkelden of
ontstekingstoestand in het darmkanaal;
dan weer een huiduitslag, op netelroos gelijkend en met hevige borstbekleminiug
(asthma) vergezeld; eindelijk ook een verl_.mi__ingstoe_.tand van bijzonderen aard.Het is niet onwaarschijnlijk, dat die vergiftige eigenschappen op rekening moeten gesteld worden van het voedsel der mossels
(straaldieren) of van de voorwerpen, waarop zij hebben geleefd.
Voor het overige gelden de meeste opmerkingen omtrent de waarde der oesters
als voedingsmiddel ook voor dc mossels.
Dikwijls worden de mossels in azijn bewaard en het is niet onwaarschijnlijk, dat
daardoor de verteerbaarheid wordt bevorderd, doch daartegenover staan da schadelijke werkingen, weike de azijn uitoefent
en die reeds vroeger zijn aangetoond.

**
Recepten voor de Vegetarische tafel.
Rozijnensoep: Zet parelgort in ruim water op en doe er, nadat ze een jjaar uur gekookt heeft, goed schoongemaakte sultanerozijnen in, benevens wat besesnnafc, frambozensirocp en" een citroenschil. Op een
zacht vuur nog ruim een uur doorkoken en
suiker naar smaak.
Roomvlade: Kluts drie eierdooiers met
1/2 ons suiker, voeg er vervolgens 2 1/2 ons
bloem bij en 1/4 liter melk. Z-st alles opeen
zacht vuur en roer gestadig. in dezelfde
richting, totdat de vla de gewenschte dikte heeft.
Vijgen: Zet de vijgen een avond te voren,
na ze goed gewasschen to hebbsn.te weeken.
Stoof ze dan volgenden dag met een deel
van hefc weekwatór tot ze een bruinachtige
kleur hebben verkregen en eet ze met het
overgebleven, weókwater.
Za;idkoekjcs: Kneed een pond (5 ons)
meel, 3 1/2 ons boter, 2 nr„. suiker en een ei
goed dooreen.Voor het vormen maakt men
gebruik van blikjes, of men maakt met de
hand balletjes e_a drukt die met een vork
plat. Telkens mojt-en dan handen en vorK
in.heb water wrorden gehouden.Bét bakken
geschiedt in een matig verhitten oven.

Toelichting
DE

BIJ

SPOORWEG-,TRAM-ENSTOMBDIEN.
Hierbij bieden wij onzen lezers den winterdienst aan van alle spoorwegen, tramwegen
en stoombooten, die van Rotterdam uit het verkeer met ons land onderhoudan.
Deze dienst loopt van 1 October 1903 tot 30 April 1901.
Zoo langzamerhand zijn onze lezers wel gewend geraakt aan het gebruik va:i onze opgaven,
bij welker samenstelling bovenal in het oog werd gehouden, dat ook wciui^-bereisdeugebruik
er van moeten maken.
Doch ler wille van onze vele"nieuwe lezers wenschen wjj nog op enkele bijzonderheden
even de aandacht te vestigen.
De Greenwichtijd is door ons herleid in stadstij.3. .Dc hier aangegeven ureu zijn dus
die, welke de torenklokken en de pendules in de huiskamers aanwijzen.
De uren Tan aankomst en vertrek voor elke reis vindt men in één rij, naast
elkaar geplaatst en niet, als in de meeste reiswijzer;-, boven elkaar. Mea heeft dus met
één blik een overzicht van het tijdsverloop voor elke reis.
Wij wijzen er op dat een N it_ de dienstregeliug RoUerdam—Don. recht, Rotterdam—
Gorinehem en Rotterdam —Rosendaal Esschen aangeeit welke treinen san station
Benrs niot stoppen. Wie dus iemand van den treiu moet hnlen, onderzoek* eerst
of de trein aan Beurs of alleen aan D. P. stopt. Treinen die alleen aan Beurs steppen zijn
vermeld met de bijvoeging „Beurs." Stoppen treinen aan station Maas eu aan D. F. dan
is dit vermeld. Welke treinen aan de halte Roentgenstraat sloppen, tea bate van de
bewoners van Feijenoord, vindt men in de route Rotterdam — Dordrecht raet § aangegeven.
Voor enkele sneltreinen zal het noodig wezen dat JïdekJasse-reiziiaers. inlformeeren
of de trein, waarmede zij wenschen te reizen, rijtuigen 3de klasse bevat.
Om de lijsten duidelijk en gemakkelijk te overzien te houden, hebben wij aanwijzingen
van dezen aard moeten laten vervallen.
Op de trajecten Rotterdam—Den Haag, Rotterdam—Schiedam en Rotterdam- Hoek v. Holland
is aangegeven welke treinen een goedkoop verkeer onderhouden. Bij de beido laatste diensten
doen dit, op een enkele, aangegeven, uilzondering na, alle treinen; bij den eersten dienst
zijn de buurtverkeertreinen met een sterretje aaugeteekend bij bet uur van aankomst of
vertrek te Rotterdam. Zij vervoeren reizigers 2de en 3de klasse voor dea enkele-reis-prijs heen
en terug. Maar de biljetten zgn maar één daggeldig, alleen in de aangegeven treinen en onderweg mag de reis niet worden afgebroken. Wie plaats wil nemen in een anderen trein dan die
is aangegeven, voor dit goedkoop verkeer, moet den halven eukele-reis-prijs bijbetalen.
Alle andere rctourbiljetlcn zijn één maand geldig.
De nieuwe halte Ouderkerk a/d IJsel is in de lijst opgenomen,
De dienstregeling der stoombooten en trams op Rotterdam voorziet steeds in eene behoefte,
omdat zij, in een volkomen volledigheid, nergens te vinden is en omdat een groot aantal plaatsen
niet anders dan per stoomboot te bereiken zijn. Liggen zij aan de spoorlijnen daa tóch is de
vrachtprijs voor passagiers en goederen lager ou soms zeer aanmerkelijk lager.
De vaartijden van Rotterdam naar alle stations zijn, tot de bepaling van uren van vertrek
en aankomst nw* iusschenstatioiis, zoo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Zekerheid is echter
meestal niet te gevea,<»_ndat ladingen onderweg destoombooten soms geducht kunnen ophouden.
Als de kantoren vm» de stoombootdiensten aan de telephoon zijn aangesloten, is het
nummer opgegeven.
Een alphabetisch register van allo stations aan tram- en stoombootlijnen geleden, met opgave daarbij welke diensten ze aandoen, verhoogt naar wn'meenen, de practische bruikbaarheid
van onze lijst.
Om den gids steeds in de huiskamer bij de hand te hebben, geven wij als meest
practischen maatregel aan, hem uit de courant te vemen en op karton te plakken: aan de
eene zijde de spoordiensten, aan de andere de stoombootdiensten. Opgehangen aau de
binnenzijde van een kastdeur zijn beide gidsen zoo elk oogenblik te raadplegen.
Een uitgave van onze gidsen, op karton gedrukt, is mede verschenen, in°dcn vorm zooals
hij reeds op vele plaatsen, hotels, kantoren, winkels enz. een onmisbare vraagbaak .3 ge \vorde:i.

-

achter te blijven.
Over het graf van haar man heen was hij
wederom aan zijn doel gekomen,zij begreep
het en zag geen uitweg meer.
Een vrouw alléén heeft he.t hard te ver-

—

Nou ja, ons kent ons, hè. Zoon man
met huisies hè. Eén pot nat. Trekken maar,
zooveel ze kenne hè? En als- 't één week
mankeert, Buskop hè .
— U overdrijft, protesteerde Mijntje ha*»
telijk. Ze zijn niet allemaal eender en ik geloof van buurman niet wat u daar zegt.
Nou, alla dan,een goed geloof kan bergen verzetten, maar ik kèn ze.
Buurman was nu hersteld van zijn schrik.
Toorn om dat plomne. brutale wijf krieuwelde in zijn kiel. Zijn grijze oogen glommen. Van zijn mat gelaat trok alle klurtint
weg. Wit zag ie, het wit, dat zijn blos was.
En nijdjV dapper, kefte hij het grove
vrouwmensch zijn smadelijk antwoord in 't
gezicht: As jij zo kèn... as jij zo kèn... dan
hei je 't er zeker naar gemaakt...
—■ Nou,
nou, maak je niet dik ! hoonde
de vrouw, heel niet verschrokken van ziju
aanval.
Zenuwachtig greep de kleine man het zakje boterkussentjes dat nog voor hem op de
toonbank lag en stopte 't in de achterzak
van zijn gekleede jas.
lk zal straks wel is kom^n betalen,
'uffrouw Van der Dinteren, ik heb geen
Jein geld bij me, maar ik ben over een
uur terug.
En terwijl vlak er op de lompe buurvrouw over hem heen dreinde: —Je mot
huisbazen nóóit borgen mensch, die deuge
, zag hij in Mijntjes oovoor geen cent
gen een vriendelijken glans, die hem bewees
dat hij straks welkom zou wezen, dat hij
straks rustig zou mogen uitspreken en dat
hij kans had.
Fier, de brutaio indringster negeerend,
ging 't verliefd mannetje de straat op.

—
.
— Nou nou, schikt
winkeltje
—
het,zeker,
Dat
u is toch al—
leen?
zeker.
—— Jawel,
Ik ben oók alleen, juffrouw Van der
duren.

dat

gaat best. "

gaat

bij mijn nog al. Me

maar

eigenlijk wel. Ja

Dinteren.
Nu moest het komen, dacht zij. _Hij gaf
het niet gauw op. Hij hield vol en daar had
zij toch eigenlijk wel respectvoor. Klein
maar dapper was ie.
goeie
—— U hebttoch
vreemde, juffrouw
ren,
vreemde.
— Nee' da's wel Een

meid,troosttezij.
een
Een
Van der DinteEn een vreemde heeft
een
tooh nóóit zooveel hart voor je,als eigen.
vreemde bt^
waar.
een vreemde.
Is 't niet zoo juffrouw Van der Dinteren? En kijk is, ik heb zoo bij me zelf gedacht, u en ik... Hij zweeg even... u en ik...
Pïo_np! met een hardtem stoot werd de
deur opengegooid en eem potig wijf stapte
deta winkel in.
Goeie morrege same! dreunde een
jzrwiare
sltem^ de luwe afwachting vian verliefden kout weg. En met spottende verba__sicl_belid sloeg de sltte-m galmend op:
Zóó, ben je nog hier, -ouwe huisiesmelker ?
Zifn dte buurtjes allemaal binnen ? Duitendief!
Hé, Hé, grinnikte 't gestoorde mamnetje, heeletmttn va-Oietitee^om zulk een steor-
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T.v.Blankensteijn

Schied. .Dijk 27.
Vogels, als

rokken, Costumes, Schoen
jes, Muskaatvinkei!, lijwerk, Gordijnen, Vloerklee
gervinkjes,
Nonnetjes,
den, Tafelkleeden. Zeil adres: Kippengaas vanaf Handvinkjes,
ZiiverfaLoopers, Bedden, Dekens 3 ets. per M. Asphaltpapicr zant jes en nog zooveel
Matrassen,Ledikanten,Kin .f 1.35 per 15 M., 10 cis. per n_eer andere soort en.voor
slechts 90 ets.3 p.p. Grasderwagens, Fornuizen, Hor M. Mica van 3 ets. per s,
parJtieten 2.75 p.p., groeloges, Klokken, Spiegels Poken 10 ets. Zware
kolen- ne Amazone-Papegaiien,
Kasten, Tafels, Stoelen,On schoppen 7 ets., Kachelröo?dergoed, Manufacturen, om ters on kolenbakken. Good- benevens witte tamme
M. SANDEKS.Nieuwstraa koopste adres voor hand- Kaketoetjee IC.OO per ;_tuk
Bijstvogels 3.46
No. 16.
zagen, metselaarsgereed- spierwitte
p.p., Hondjes, volwassen
schap en slagersartiJ:,
tonge dieren, als .Smoes-
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I Militaire Dienst

Rechtzaken.
BOURGONJE, Practi

zijn,Goudscheweg 118,
da
gelijks te spreken ovei
alle voorkomende recht
zaken, Sterfboedels, Er

fenissen,
Huwelijkszaken,
lncasseering
van
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I
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Magnetisme.

90 Cents.
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Ziektekiemraje Melk

I

concurreerende prijzen.

KLEIIE ADÏERTESTIËI.

Negentig cents kost t Een theor. en pract. Mag)rachtige jonge, Hark»
vlechten van een sterke netiseur k__n weer eenige fogels
voor 11.00 per etuis,
rotting zitting in Weener Heeren of Dames plaatsen
Stoelen (sterk gespannen en ter beoefening van het Mag- sunnen. bij niet voldoeiing
geruild
v.orden,met
van prima rotting Vlecht- netisme, Somnambulisme, schriftelijke gara__tie,l».
band gemaakt). Stoelen persoonlijk Magnetisme, de kroond Papegaaienvoo^
dag
Hypnotismo,
worden afgehaald en be Suggostie,
der, Leeuweriken- en II»
zorgd. Adree: Firma Wed Bio_og_e ( Spiritualisme enz. relvoeder, Sijsen- en Putzeer
0. S. KLEIJKAMP, Wijn Zeer dienstig hoe men tervoeder. Ik maak voorBtraat 85,
macht op «ichzelven en al op mijn Pacejtaaieovoor
invloed op «nderen kan voeder attent. Door éa
uitoefenen. Billijke eondi groote hoeveelheid noten
weinig geld TE KOOP.
Voor vrijwillige dienst ti.n. Fr. br., No, 3846, Bur en pitten geeft het den
bij:
neming bij de Infante van dit Blad.
Vogel afleiding, verder
Zangzaad voor Kanaries
rie. Huzaren, Artillerie
Genie, enz. van het le
om de Vogels op zaag te
hier te lande, vooi
honden of weder te krij>
e Koloniale troepen ii
gen, dit alles is in AraOost- en West-Indië, d<
hem met den eersten en
Koloniale Reserve enz. Benthemstraat 47 van cci eereprijs
Tüfekroond, allet
wende men zich recht Handel in
Aardappelen li Duitsch fabrikaat, met
streeks tot het Garni 't groot en klein.
gedrukte
Beschrijving,
Onderge
zoenaburean, gevestigc teekende
geeft hiermed. veider Sephiaschalen om
Hoogstraat No. 193 ei
22219 24
in
de
Kooi
te hangen, algeopend van des mor kennis aan bewoners tus
1 uur nm. schen Teilingerstraat ei les varieerende in de prij.
■ens 8 ure totinlichtingei
Zomerhofstraat, dat hfl aai Zen van 0.04 tot en met
waar alle
en hulp kosteloos wor bovenstaand adres aanst 35 cts.. bi.i ANTON SUworden verstrekt. Verde Woensdag opent een Han THEKLAND,
Adres :Sergeant SLENDï 1 del in Aardappelen in 1
BROEK. ABsendelftstr__! groot en klein. Hopend me
een rnim bezoek vereerd t<
Hofleverancier.
worden. Met beleefde aan
Vooi
beveling,
en Zangklasse. Aanvanj puike waarB.en MÜD.
goede bedie
van den nieuwen cursus ning wordt ingestaan.
voorhanden van f 0.09 ca
October, tweo lesuren pc:
hooger.
maak attent.
week, (theoretisch en prac- Groote prijsvermindering dat er Ik
op mijn groote
Gedurende de maand September tisch) conditiën ’4.00 Pel van gerookte
Binnenplaats een Bassin
kwartaal. Aanneming var
in aanbouw is, waarin ik
nieuweLeerlingendagelijks
de Goudvisschen tot tien
Voorhenzonderinstrumen! de dikke van f 1.50 voor f 1 duizend stuks kan laten
tot
studee
bestaat gelegen
de 5 ons, van ouds bekend* jzwemmen, zoodat ik mijn
Adres: Aert van Nes adres voor beste eigenge Goudvisschen, gelijk m_ju
met 10-15 % Korting. ren.
straat 8g beneden.
rookte Hollandsche Paling Vofrels, met tien dnizenM. EOEPIUS, Aert Van deti kan importeeren.l__
Nesstraat 31 en Heerenstr |zal dan in staat zijn liefWederverkoopers per 1( nebfcers Goudvisschen te
Bn itsch en Fransch, 25 |8.
leveren vanaf 0.03 per
g stuk.
cent per les, privaatles- kilo flink rabat.
Dus. liefhebbers,
sen 75 cent. Gemakkelijwacht eenige. dagen en ge
ke methode voor lezen,
kunt de Goudvisschien
snreken en schrrjvenfhsnonder tien duizenden
delscorrespondentie). On. Splinternieuwe hoogarm zoeken, alles direct uituit
derwijs aan eerstbegin IHandnaaimachines aange Zuid-Europa
geünpor.
nenden eu meergevorder- boden voor spotprijzen, bo- tosrd. Bet dr. J.ahmunn's
zijn do wettig gedeponeerde den.
Afzonderlijke cur- nedon alle concurrentie il
I
sus voor dames. Adre? contant, ook o]^ termijnbe- Voedingszout, met de afpeisoonlijk of met fran- taling, langdurige garantie, gestempelde GoudlakVerco brieven onder lettprA gratis onderricht, gebruikte pakking-sdoozon. mei da
Duitsch. beschrijving ei
in den Boekhandel van waaronder $Jzoo goed
door mij in bet
beste middel, N. J. VEKHOEFP en! splinternieuwe origineele weder
I het moest gebruikte en werkelijk
vertaald vau
ZCON,
Houttuin 63, bij Singcrhandnaaimachmes Hollandsch
dat een verrassend resultaat geeft. De CapJr. Liihmaon ’0.45 per
g_ vanaf 8, verbeterde Singer- liK.sje,
sules kunnen gebruikt worden ïonder dat de Hoofdsteeg.
ANTON SITTHEKïandnaaimachines, dubbel -AND,
mn rijn dagelijksche bezigheden behoeft te
landapparaat, vliegwiel 6,
stakrn. Men \rage de echte Grötinerschß
Taroliu Capsules en weigcre alle zoogenaamde per woek, maand of 3 maan- :>estwerkende Haódnaaibetere middelen. De doos met 50 Capsules den. Levering door het ge- aiachinos 5, origineel,
kost /1.50 en 13te verkrijgen bij Snabilié) heele rijk van Heeren-, Jon- 'ertrapnaaimachines 9
Steiger 27, Botterdam.
genheeren- en Klnderklee- Kohier Naaimachinemagading, Japonstoffen, Blouses _ijn L. DORSMAN, Nieuwe
Mantels, Onder- en Slijk Markt 14, Rotterdam.
grijze Bijstvogels. Fazant-

t-w.» k<_ mo*.
stoomzuivelfabriek:
West-KeedrjkKo. 10.
lUonarcierdyksc_icweg
geschikt voor RestauS«laotï_e_if_t_. aat Wo. 105.
Hillegersberg,
ratie, Winkel enz.,

Hofleverancier van H. M. de Koningin-Moeder.
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internationale Tentoonstelling van de Schoenen *-eder-lndustrïe te Waalwijk geëxposeerde machines verkregen
alléén onze naaimachines de hoogste onderscheiding, t. w. de door
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Hoogstraat 126,

Van ai|e op

j-Voordsingrel

_—

Hifeles Restaurant

Ovai3iebeioinJ_trii._UKo.S34,
t§S«
Per ',i «esch ’0.09, per Vs flesch ’0.041/..
kad. Sectio Q, No. 3926, groot (iii Bunsems, 600 Stellingtou- S*S'
r
voor de leege '/, on i« flesschen ’O.lO g^n.
(Statiegeld
S
centiaren.
Kalkkuipen,
KeklerAven, 25
per stuk.)
"S-2 I Tarolin Capsules
Verhuurd als perceel No. 4, wind, 10 Steen- en MetseI
te zamen per jaar voor 452.-40.
a
DER
ijzeren
Grondbelasting over 1903 29.51. laarswagens, Lier,
g-B.
Directeur.
22289 10&
Straatbelasting over 1903 7.50. Blokken, Kettingen, KalkKo. O. Een dito PAKD mouwen, Ladders, en twee
geheel ingericht als- en gelegen Metselaars Handkarrenenz.,
naast het vorige perceel, OPEN
,
benevens eene partij:
PLAATS en ERVE te Rotterdam, aan do Oostzijde van de
De heer G. J. SCHUIJT Jr., drogist, Haarlemmerstraat
OraujebooiMstraat Ko. 330
22301 26
139 te Amsterdam, heeft het volgende schrijven ontvangen 1
kad. sectie Q, No. 3927, groot 66
Engelsche
van den heer B. G. KANTERS, Haarlemmerdijk 36 te AmCentiaren.
Verhuurd als perceel No. 4, te
Amsterdam, 14 September 1903.
Kamen per jaar voor ’452.40.
M! Langs-dezen weg moet ik myne ingenomenheid betuiHoogstraEt 110,
Grondbelasting over 1903 ’29.51.
U aan mij verkochte echte
i gen over do wijze, waarop de door
„ ’7.50.
Straatbelasting
gewerkt heeft. Ik kan dan ook
lilierendrank
§
IfüMAl-'s
Vnlkanrdcii.
Ko. 7. Een dito PAKD, gedoen, dan dezen drank aan uw clientèle en hefc
1 niet anders
Vt-lksoB__.lB.
Stempelinrichting
aanbevelen, overtuigd zijnde, dat de uitwerking de
heel ingericht als, en gelogen
publiek
Gelakte
.liiaelsel».
naast het vorige perceel, OPEN
Maiirden. 1 heilzaamste gevolgen heeft.
Passage SS.
PLAATS en ERVE, te Rotter- CiPS-niaiHeerde
Tegelplateo.
dam, aan de Oostzijde van de
ROTTERDAM. 14 j
Vunrselieriïien. 14 f
Oranjeboouistraat Ko. 328
msmma_,mt
Viiïeinüuers.
■ umi ■■■i_-_i.iill«.|B
kad. sectie Q, No. 3679, groot ©7
Centiaren.
Scherp
(beslist afdoend middel togen a'.lc in- en uitwendige
Verhuurd het Benedenhuis tot
klierziekten).
<]
1 November 1906 voor 170 per
Boyenwoningen
te zaPer flesch met gebruiksaanwijzing I.ooc
jaar en de
week,
makenpor
voor
5.70
men
f
Is verkrijgbaar te Rotterdam bij I. H.'l. SNABILIÉ. Stei- B
de tezamen eene jaarlijksche
verkrijgbaar
bij
ger
27; F. E. VAN SAK TEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 1; f
gratis
■ Feijenoord:
huuropbrengst van ’466.40.
J. W. G. LEEFLANG, Rosestraat 34; Schiedam: R
Speciaal bereid.
Grondlasten over 1903 ’29.51.
SMAN,
I
Hoofdstraat 115, KAPELHOF & HO VINGH, 1
P. J. v. d.
Straatbelasting „
’7.50. Deskundige vour vrouwen. 1 Korte Dam 5 ; Vlaardingen : P. J. v. d. SMAN, Hoofdstraat 191 ;
krachtig voedsel.
Een
Maassluis: C. DE BLOOIS, Markt H 10; Delft: Firma P. _\.
1
Ko. 8. Een dubbel PAKD beDagel. te spreken.
1 MULLER & ZOON in „de Salamander"; Schoonhoven: Firma 1 Verwekt geen dorst.
staande in KOFFIEHUIS met
A. O FIJN VAN DRAAT.
WONINGEN, twee BOVENHUI! y.GöU{isc._ew,
(N.B. De roode band om den hals der flesch moet de |
21904 10
ZEN, ieder van twee WONINGEN
70
naamteekening dragen van J. Th. HOMAN.)
en een enkel PAKD bestaande
in PAKHUIS, waarin TimmerREUVERS,
J.
manswerkplaats, twee BOYENBoerenvißClisnarkt 6,
WONINGEN, OPEN PLAATS en
hoek Spoorviaduct,
EKVE te Rotterdam, aan de bericht de ontvangst van :
Westzijde van de Oranjcbooiiten geplukt.
straat Kos. 40© en 407, op Tafelrozijn-trossen
Matvijgen.
14
f
Feijenvan Hector Malot, uit hetFransch
den hoek van denKorten
Smirnavijgen.
mmW J_fJ_W_a
WËÊÊF
t tt Él.l
oorddijk, No. 11, kad. sectie Q Nos.
door GERARD KELLER, hetbei^_4L&mmmmW**\mmm\Wsmmm
*f«y
rm^
Sap.
op
Kersen
Jf_\f
__t_f
A_ _______\._ï*4£*_\__\__\
____________■
3103 en 3102, tezamen groot 1
kroonde
beroemde werk met
Abrikozen op Sap.
platen,
Are 88 Centiaren.
100
is verkrijgbaar voor
Boonen.
Bruine
Verhuurd het Koffiehuis met
den spotprijs van f 1.25, in moCapucijners.
Woning en een gedeelte van het
dernen Prachtband voor den spotGroenten in Blik.
Pakhuis tot 1 October l£oB,voor
prijs
van f 1.75.
1903.
’60.75 per maand, de Boyenwo- " A_LI_ES GEWAS
Alleen op de Wereld met 100
ningen, tezamen voor 19.50 per
platen voor slechts f 1.25, of in
gedeelte
terwijl
overige
het
week,
Prachtband voor sl. ’1.75.
van het Pah_Kuis is in eigen geHet zenden van Postwissel ad
bruik,huurwaarde/2.— per week
Siechts ’1.25 of ’l.7s,waarby staat:
makende eene jaarlijksche huurAlleen op de Wereld, is voldoende
waarde van 1743.
Inrichting met Vrouweom dit keurig werk franco, te
Grondlasten over 1903 f 88.54. lijke Deskundigen.
ontvangen.
„ ’22.50. aüettvrste middelen. InStraatbelasting
Verkrijgbaar bij D. 801-LB,
Ko. 9. Een blok van ases lichtingen gratis.
voor Zwakte en Enkel_siektc, Engelscbe ziekte,
wordt
ten
zeerste
aanbevolen.
VRIJE HUISJES te RotterBazaar
van Goedkoope Boeken,
„Z>e Gids", door Mevr. A.,
Hoofddepót voor Hang bij de Visehmarkt, te Rotgebruiksaanwijzing
0.00.
dam, aan den West-Varkeupakje
mét
Per
volledige
mot
duizendtal),
(4de
546 26
oordsclicnweg Kos, 33, 34 prysc. 40 ets., na ontv. v. post w Rotterdam S.'J. G. WÏJEFF, Westnieuwland 83. 8561 12
en 36, van daar doorloopende tot
'
aan de Varkenoordsche kade Nos.
19412G 12
33, 35 en 37, met het eeuwigdurend erfpachtsrecht van den
v
grond, kad. Sectie V, Nes. 163,
164, 165 en 166, te zamen groot Koninklijke Nederlandsche
Sen betref.
vA
3 aren 85 centiaren.
de verkoop Deskundige voor
Verhuurd te zamen per week
Trouwen,
"voor f 12.30, makende eene jaarJij ksche huuropbrengst van
EN
wt

Bouwmaterialen.
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_R,OTT_Eïtl>A.iy[: HOOGSTRAAT 346, bij de Vlasmarkt

.
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Stellingdeelen,
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Hoogste Onderscheïdlngl
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Veilen en op Woensdag Sl
canon
October daaraanvolgende, by
f 42.—
De perceelen zullen eerst ieder
afslag te Terkoopen, telkens
des namiddags ten 5 uur, in het afzonderlijk en daarna in combiNotarishuis te Rotterdam, aan de natiën worden afgeslagen.
Datum van aanvaarding en beGelderschekade:
taling der kooppenningen 1 DeKo. ï. Een hecht, sterk en cember 1903.
goed onderhouden PAKD, beTe bezichtigen twee dagen vóór
staando in TWEE BENEDEN- en en op den dag der veiling van
en VIER BOYENWONINGEN, 10 uur des voormiddags tot 4
OPEN PLAATS en EKVE, te uur des namiddags, op vertoon
Rotterdam, aan de Rosestraat van een permissiebiljet, waarop
Ko. IS6, kad. Sectie Q, No. 1823, de huren specifiek voorkomen,
groot 1 are 11 centiaren.
verkrijgbaar'ten Kantore van geVerhuurd per week te zamen noemden Notaris te Rotterdam,
voor/13.40, makendeeenejaarlijk- aan de Hoogstraat No. 371, alwaar
sche huuropbrengst van f 696.80. men tevens nadere informatiën
Grondlasten over 1903 39.37. kan bekomen.
22282 190
Straatbelasting,,
„ f 10. —.
Ko. 8. Een ditoPAKI>, geheel ingericht als- en gelegen
naast het vorige perceel, OPEN
PLAATS en ERVE, te Rotter- op Maaai-Uig 28 SepïeuiJwer
dam, aan de Rosestraat 1903, des morgens te 10 nnr,
Ko. 187, kad. Sectie Q, No. 1824, in en voor het Pand Helmergroot 1 are 13 centiaren.
straat Ko. IO te Rotterdam,
Verhuurd als perceel No. 1, ten laste van M. EIJL, vsn
te zamen voor ’696.80 per jaar.
Grondlasten over 1903 89.37.
„ / 10. —.
Straatbelasting „
. JSo. 3. Een dito PAK»,
geheel ingericht als- en gelegen
na-ast het vorige perceel, OPEN
PLAATS en EKVE, te Eotter- als: 2 Mah. Tafels, dito en
dam, aan de Rosestraat Ko. Weenerstoelen, Kasten, Spie188, kad. Sectie Q, No. 1825,
gels, Schilderijen, Fornuis,
groot 1 are 12 centiaren.
Verhuurd als perceel No. 1, te Vloerzijl, Karpet, Gordijnen,
zamen voor f 696.80 per jaar. Pendüle,Naai___ac__i__e,Steen-,
Grondlasten over 1903 f 39.37. Glas- en Aardewerk enz.
Straatbelasting over 1903 f 10.
Voor den verkoop te bezichtigen.
Ko. 4. Een dito PAKD,
De Deurwaarder belast met
bestaande in BENEDENHUIS,
de executie,
twee JBOVENWONINGEN, OPEN 22260 26
F. M. LOR WA.
PLAATS en EKVE te Rotterdam, aan de Oostzijde van de
Oranjebooni_.traatKo.333, De Deurwaarder W. FONTIJnabij de '„Gasfabriek, kad. Sectio NE, is voornemens op DonderQ, No. 3925, groot öö centiaren. dag 1 October 0.k., voormidVerhuurd per week te zamen dags IO uur, aan de Binnenrotte
voor ’8.70, makende eene jaar- te Rotterdam, te verlsoopeu:
lijksche huuropbrengst v, 452.40.
Planken, Binten, Ribben,
Grondlasten over 1903 ’29.51.
Straatbelasting over 1903 7.50. Ramen, Deuren, Kozijnen,
Ko. 5. Een dito PAKD, Brandhout enz., alsmede :
geheel ingericht als- en gelegen
cene groote partij Metsenaast het vorisre perceel. OPEN laarsmaterialen en GereedPLAATS en EKVE to Rotter- schappen, bestaande uit Steldam, aan de Oostzijdo van de

’
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OP DE LEK
_

met de Salon-Raderbooten MET GELE SCHOORSTEEKEK.

Openbare

nemens

_

gelden. Abonnement flO
per jaar. Opmaken onderhandsche akten.Aan-

bieding

onderhandsch

prima Zakmessen en scha- jes, Schippertjes. Pinren. H.B.'T HOOFT, Meent chertjes, alles voor 9.00
per stuk. Men neme nota
33, b/d Oppert.
van de beschrijving, welke ïk aangeef over Dr.
Voedingzoat,
Lotunann's
voorGemeubileerdeKamers in het boekje, dat ik caWoningenhuurder
geef
bij
en
en deau
aankoop
Verhuurders is deHand 1eid. ran iederen Vogel, over
door v. d. VEES", 75 biadz. le verzorging en de teelt
ran Harzer Kan arievocent, 20, Boekh. Di
rels. opzetten van Vogels
Oppert No. 150.
;n Zoogdieren, natnurge.
rouw, alles tegen scherp
:oncurreerende pri;zen,

Onmisbaar

aceoord aan schuldeiechers. Verdediging in
alle Proceszaken. Yoqgdijbenoeming. Advies in Eigenmimers bosto 3.30 JraagPrijscouraot er van
Militaire, dem 2.80, nog idem 2.50i| tan.
Burgerlijke,
Handels-,
Strafzaken dien Eigenheimers; bonte
enz. 50 cent. Goudsche3.40, blauwe
wer No. 118, nabij den -eeuwsche
JJeeu.vsche 3.30, blauwe
Goudschensingel.
g.
Melingen 2.25. witto Drie- 7 Schied.dijk 27.
ingen 2.30, Zandjammen
'.SO, aUes wintêrprovisio.
ligplaats Eugelsche Kerk,
op 14 Huizen 90 % of 700.0 Haringvliet, by Schipper L.
Schiedamschedijk 27.vindt
Hypotheek, .-.onder aflos- BOÜWENS.
annoodig zijn enorme
sing a 5 % of met 1 '■■_ afprijzen en hooge onderlossing. Br. fr. N O 3953
scheidingen bekend te
Bur. van dit Blad.
Door Ondergeteekende maken, welke reeds door
wordt zooals andere ja- hem behaald zijn. Men
slecht? Vak- en DagGevraagd alsl Hypo.he.k ren practisch en degelijk leze
Wanneer men naOnderricht in het Hou- bladen.
ten, Marmeren en Pen- gaat het aantal Vogel.
gegeven, handelaren, die de laatOP -:en Sleep.,,.*.,, tegen seelschrijven
stalen van den ste jaren verschenen en
flinke rente, liefst van waarvan
vorigen Cursus steeds te veder verdwenen zijn,mij
Particulier.
Br. f
Ko bezichtigen
zijn. Avond- dunkt dat dan ieder /er«.t-83, Bur. van dit
Blad. lessen worden gegeven tuigd moet zijn, dal AKvan 7 tot 10 uur, tegen TONSDTHEELAimS-hi*
zeer billüke conditiën. damschedijk 27,
door J. KOOMANS. Zomerhofstraat 80, Speciaal
Flesschen voorradig!!!! Hout- en Marmt-rschilder. ie
grootste, meest gesorBoode Port 77 o. Witte Aanmelding vóór 3 Octob.
Port 80 c. Madeira 80 c,
ieerde. oudste.vertrouwd.
ite,vakkundigste
St.
Emilion
en goedBordeaux
of
St. Julien 55 c. Cognac
Het ecuig:-.t adres waar :oopste Inrichting od dit
85 c, Muscfcatwijn 75 e..
rebied in Nederland. De
irma is opgericht in 1837.
Bergerac 85 c Samos 70
c.,
0.. Sauternes 85
-Fran- vei kocht wordt is Alke- Mies bij elkaar gerekend
scho Brandewijn 75 c. Al- madeplein No. 19, boven- lehaaldo ik over de 200
les per Flesch afgehaald huis. Levert alle soorteu rouden, zilveren, bi.nzen
aan 't Pakhuis.
van Goederen op weke- Medailles en Diploma's.
lijksche afbetaling vannf ruiten de Kunstvoorwerp
_B cent, zooals Demisai- pen. P.S.
Voorhanden
Costuums, Japon- jonge
ledige
Mannen, HarzerKa.
Voor
Flcsei 3 cent sons,
terug. Kwaliteit dezer stoffen, Vloerzeil.Karpet- narievogels.
Wiinen, die wegens direc- :en, Spiegels, Schiid .rijen
te Import en zonder tus- en alle zooveel mogelijke
schenkomst van Beiziger., aoeueren. Prijzeu als a Magazijn
zoo goedkoop aangebo- contant. Voor nette en
den kunnen worden, on- solide bediening wordt
overtrefbaar. Zegt het Ingestaan. Alkemadeplein
g 68
voort! Betaalt niet lan- No. 19, bovenhuis.
Noordmolenstraat 61.
ger .hooge prijzen en
levert op wekelijksche en
drinkt niet langer de inafbetamaandelijksche
Noordbrab. Schoenwin- ling
ferieure wijnen, die meu kel
alle soorten ManuJOZEF BLANKERS. facturen,
overal duur verkoopt!!!!
Bedden,
DeStadhuissteeg 12. Groote kens, Ledikanten. Matrassen, Karnetten.VloerMejuffrouw D. VAN DER
zeilen. T,oopers. Groote
MEYDEN, Noordmoleniitr. wegens den grooten voor. sorteering Japonstoffen,
No. 13, beveelt zich beleefd raad Heerenchroom bot- Damescostuumro-tkeu en
aan tot het maken van tines vanaf ’5, Dames- Damesblouses, Corsetien.
knoop-, riig en elastiek- Gordijnen Mantels, Hee*
Dames- en
Laarzen vanaf fS.SO.Wa. ren- en Jongeheerenoos»
terschoenen. Schoollaai' tuums en Dc_nisaisot_a»
aan onge- Kinderwagens,
Tafel».
Ook kunnen Meisjes gepl. uen. Pantoffels
lig- nrijzen. Komt Stoelen. Kasten, Spiegels.
"worden, om aau eigen werk kend
zien en overtuigt ii.St.-d- S_.hilderije_i. Foj_u-_u__a«v
naaien en knippen te leeren -huissteeg
12.
JOZEF alles vanaf 50 cent pc»
ook van 5 tot 7 uur,
BLANKERS.
week.
8

Aardappelen.

int, Sutherland,

Gevraagd,

int. Sutherland,

.

SchildercursüsT

2000 a 2500 Gld.

~2ÖOÖÖT

is en blijft

Zonder Handgeld

Bierhaven 10.

Nederland,

Uitverkoop

Crooswijkschekade No, 21. Kindercostumes.

Spreekuur dagelijks (beh. Zondag) 's middags 5—7 uur,
Dinsdagsmorgens 10—1 en
Woensdagsavonds tot 9 uur.

[

Z.ie vervolg

Vierde en Vijfde Blad.
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i^mnwiini, m__a__»__i

irerkr^jg^baar.

a.B.
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10. MELHKAIirEBr, Porselein,' achtkantig, Oor ca bovenrand met gond. Fijn Bloemen>deeor

i

20. BIERGLAZE-ï op Toet. Eivorm
30. BIEB- en OELKGLAXEI, xouder Toet.
40. GLAZEN op Toet. Geslepen
50. GLAZEN op Toet. Geheel glad
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Noordblaak No. 53.
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Waarde
Waarde
Waarde
Waarde
Waarde

50 Ct.7
voor 25 Ct.
6 Ct.,
voor SttCt.
8 Ct.,
voor 5 Ct.
12 Ctn by uitzondering voor 5 Ct.
6

Ct.,

voor 3 Ct.

wegens opheffing onzer Zaak.

Alle voorhanden zijnde ZIJBEN- en WÖLI.EI STOFFES, waaronder
alle H.4 SJTES NOUTEAUTÉS voor het a.s. seizoen, worden ver beneden
fabrieksprijzen uitverkocht.

f1

»_E VEBKOOP «ESCHIKWT UITSI_ÏJIT.?._VI> & COJfTAJÏT.

Seots-ïGmulsioii,

teSen

Antinervin.
MI van
mr , n. Lesage,
t
-aa 14.
« zennwtegen alle
Dr.
middel

I kwalen, zooals slapeloosheid, hoofdpijn,
toevallen, kiespijn, lichaamspijn, etc. f 1.20.
MAAGPOEÖEK, van. „Niehle" tegen
| alle maagkwalen, zooals: maagkramp, maag-'
9 zuur, slechte spijsvertering etc. 75 et.

St-_>_ali»ll»n
rra_is_cne -Sï^aipiiisn,
ten-e Fran_-eh__
Eg Echte

Ivoor

,

Voor verzwakte
vrouwra, per acon

,
.
1 tegen longtering en

!

,

zwakke borst,

WW
üUiAi Uüïi,
per 100

Iivoor zuigen,
voor

Il

AARDAPPELEN

JAN "FAN DER GRIJP,

.

Kamfer en Pepermunt

TAHBFOEBEE, M
Per ons 20 et'

Haarkleurmifiidel,

nvf
""E^
iff
voor

. flflU

Aacon 70 et.
de B-nté,
om blank vel te krijgen, 60 et.

zwart >

-ut-]"

'

"

H

OOSferSChG "pillen,

ter verkrijging van een fraaie buste,
Per flacon f 2.—.

hBÉraBKÏ.WfrK

’p
%llll|\
IJO^''^-^^-

.
jaQ^lTilElig^fflo

--1.20
I.—
- 0.55
- 0.30
'. - 0.50
- 0.60

1.50

...

.. .-0.60
. . . , . - 0.20
0.75

RHEUMATIEKPLEISTERS.
EKSTEROOGENPLEISTERS
EMSERPASTILLES
ASTHMAPOEDER
EIWITSTAAL.

.-0.50

...
.

brkokTrs f6o6- '
e

len 'f lm 2°'

§
I

I

f

1

"n

Bijsterveld, tegen zwakte,
1.25.

koartj^f

tegen

._

Bedwateren f 1.50.

—

==

SS pCt- besparing-.

IJL»
| JJ|

Van der
„Wel natuurlijk met Ahoi!"

|

WINTERHANDENZALF ... - 0.60
per ons - 0.35
EIKELCACAO
per
100
TEERCAPSULES
stuks - 0.50
BREUKBANDEN
vanaf - 1.50
„ - 0.60
VROUWENSPUITEN.

r>E

0.60
.0.20

-

KB. Knip deze PRIJSCOURANT uit en bewaar dezelve zorgvuldig.

©p

22256 22

H OlTjm-liAHTAARN,
Ö

....
..... .

lp|j

Beslist goedkoopste Adres 1

p. p. f 0.75

KRUL WATER

/mi?
Rooy?^!^

Waarmede poetst die vrouw

contant

Keizerstraat €5,
ROTTERDAM.

ffl

Vierguldeus Schocnenbazap,
HANS 53

ONDERZOEK V-^ÏV Uï^ljXE.
Zuivering en desinfectie van Schepen en Huizen. „FUÜAMS", beste middel tegen Kakkerlakken, Wandgedierte
etc. f 1.80. Poeder tegen de mot f 0.50.
B£p~ Goedkoopst adres voor he} gereedmaken van recepten,
Volledige prijscourant gratis op aanvrage,

#

Filiaal: ROTTEttPAM.

ft
en
Ter_jjyu_*«.taliissr.
H Harmonica's,
Citers,
Mondharmonica's,
on Zonophones,
| Draaiorgels en Speeldoozen in alle prijzen!Violen
Grootste sorteering 1

... -

STAPHORSTERKRUIDEN.
HOOFDPIJNTABLETTEN

22205 44

Steeatolen Handels f ereeiiiii.

MÜZIEK-IWSTJRUSE EüraEütf

- 1.20
.
1.50
- 0.50
ODOL
- 0.75
KOORTSPILLEN
Verkrijgbaar: Alle middelen tegen Urine-ziekten en alie middelen voor gehuwden.
per Kilo
per 1000 st.
KINADROPPELS van Dr. De Vrij
KINA-STAAL WIJN

STAALPILLEN ,

zijn in voorraad en worden tegen concurreerenden
! prijs aan huis bezorgd. Bestellingen worden aangenomen aan het Mantoor, Station Maas, voormalig,
Rijks Entrepot.
TELEFOON TSo. 3103.

PïllfiSl ItliAH'm_v_].«"_"

,«

ferm* HSPO^

hoek Goudscheslraar
f 0.75

p"koker

rfpßi^"

lr

fi

PiNKPILLEN

erc*

ifnftTS^^^^^f^^^^^fc-'

JiJüuipoeÉr"

75 et.
tegen
i%a,^4rvv^-^4-i-^a^a*m.ill^vr,

-^^Tttlry-a*

is' MrH^:^^^^fflr

|.

iPa-it.

"

iffr^^^^^^^^^^^^SË^I^H^SH: Rn« rT**"
-"iBS-

prima kwaliteit en geklopt,

fl9n

IrSPÜf-fem,

s^ l|^^^^^g H

jonge zwakke kindemi, 50 et.

1^

Dagelijks versche aanvoer van puik beste

■

riFWIINTIVPTIIIIR
MtsrlJN.i!_biUUH,
(Japansche), helpt dadelijk,^ et.

\/f/^^S>-

/

per 5 ons 70 o,

ABDIJSIROOP
EREUKZALF
AAMBEIENZALF
SANGUINOSE
PASTILLES GERAUDEL
KLOOSTERBALSEM

I;

tegen zeer lage prijzen.
22254 24
tegen onzuiver bloed, f 1.50. Geneest ook |
: LOELEIQL.IE,
branderigheid en puisten.
tegen
open wonden en open bee- m
langdurige
|
Balsem van -Anijszaad,
Telefoon 2139.
per flacon f 1.20.
nen
of
kraambeenen
M AASSTATION.
teSen kink- en slij mh o est, 60 et.
tegen
geheime
«lekten en ziekten
EIJKEKAj (smakeloos) middel tegen de
OorDlon
i (11 ülöllj der urinewegen van man envrouw f 1.20. H
dronkenschap f 1.20.
Middel tegen de
p
't
GALSTEEN,
"___ ""____
f 3-50INSPUITING voor TrOBffNI,
s

<(fOf
ü

3JLelli^aillïer,

Koci'-.^.sieigei* 4 & 5.

9.45 en nam. 5.30.
Dinsdags 13.30 en 5.30 nam.
Kantoor en Pakhuis te Rotterdam Haringvliet Z.Z. Wo. 100
TELEPHOON 3100.
Ligplaats der Boot Oosterkade.
13605 28
.zoariDActs gee-V piemst.

tot verwijderiug van roos en onzuiverheden ij
Ij
en tot bevordering der haargroei fl.

Kif llWMmlmmmÊè' Hll MW*

gr.°f 2.70.

I

K

W^REL.
SaloDSchroefboot „JOHAN IU".
Dagelijks van Rotterdam naar Schoonhoven.
Voormiddag

[tegen branderige oogleden en jeuk, 60 et.

W^^SÏ^W
f«ÉW dpk mKw-10 Bft ltis*

.—.

'

11 YEMIGEICo.
"lraat 162,
NIKKEL- "

Kiua-Haarwater,

U^^^tn
fllfJß^^^O Hli
Hf W_

W

verschillende

i

Oude Kachels en Fornuizen worden tegen nieuwe ingeruild.

OOGZALF,

Laxeertaliletjes,

.iJjy

matïhen en

I^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^,

van

Gemeente-Gasfabrieken.

af f 6.50.

FiBEIES en lAGAZUI

Firma!, WITSTUN, Plan C.

Leverancier

Alle soorten Geëmailleerde Goederen tot spotprijzen.

JpiSpfpßff

of mondziekten, 40 et.

MW*3^

&

tegen keelziekten, 50 et.

I ten.

éSßÊa^mV^^m^

MCRBAND*.
1
-<c^
Ca*9it\i
I^!^^^ M /As*Kfi^
ft Vl/1
j^^^Pj^^^j^^^W ~®~

Pastilles,

tegen onmacht en slechte gewoon-

|

>

jonge kinderen, (beter dan
Zuurstroop), 35 et.
zebrïnazalf,
tegen huidziekten, f 1.20.

Tersterkm % spillen,

®o^* vöorhanden een keurige 'collectie ryk geëmailleerde en rijk vernikkelde

FOHigyaZEÜ, tra»

_-^M(i IÈfïWPJ^?GI?_C_LI I h &£?
X+ziè*****-*^
'^nMJgr^rv
/-_*^^<a___w> _
>>*—

Zuurpoeder,

E Amerikaansche

1

voor Magazijn-, Fabriek, en Wiakelverlichting, afgebrand in kistjes van 24 stuks per stuk 9 cea.tKistjes worden tegen betaling
van f 1.25 statiegeld in bruikleea
gegeven.
Gaatjesglazen, Stiften en gej woneGlazen tegen concurreerende
pryzen.
22230 20

■

tegen

i

Voor goede qualiteit der lak wordt ge-

tot zeer billijke prijzen, vanaf /"4.50.
e grootste keuze in geëmailleerde, gegoten,
22221 G 105
vernikkelde en gepolijste

ffl^^^^^H^^^v

fearsaparille,

I

tegen rheumatiek, verrekkingen,
verstuikingen, etc. f 1.20.
-gkiseapoedeb,
tegen zwaren en langdungen hoest,

tand_

I1

RÉGULATEUR-KACHELS,

'P^_Stö^_sl_SS____^

tegen gal, verstoppingen slechte stoelgang,
90 et
aJ-T^^X^A nn' 11 X

=..„

bloedarmoede, 50 et.
'Koningshalsem,

fc^H^S^
ü»l_sl§Lo9l_li
W^m*

Eau de Bptot,

voor klierachtige kinderen 75 et.

1 GlflÉGlöllSJeS

met breeden Verwarming» voet, 3 Kookgaten,
Ovens eu vöör en opzij de stoking

m*T~

I

PRIKfA

Vuurvast Verlakte Kachels

ll^HHil
l^^^^___li_Sll^a

I1

I

FINALE LIKWIDATIE

f

. _.

Vuurvast Verlakte Kachels

l-_-^^^^P"^s_3;'i
lilÉ^ÉliillÉïÉS

WÈ

n

Met succes worden door mij geleverd:

|lj|

°P do Visc-amarkt en Keizerstraat
voor
cent' per 0ns s<* cBnt per Pond; by p- JANSEN, Kei'
zerstraat 11 en Visehmarkt,
Eotterdam. By afname van 20 K.Q.
daarboven 30 % korting.
22231 21
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Zie ZOI<CI>AG en MAANDAG onze ETALAGES.

Mj___WÊËÊ££_Éo&^^
ra_É_l_i_£ $&
\\_^^&sV

I

.

In drie slijpsels eo drie verschillende modellen. Flinke grootte

——
j&^s^s^ Dagslïjks puike Zeeuwsche Gepelde 11,Garnalen

Fr

11 «n i

B jh_-*_j____-»

....im

""^ü

JÊ

HANS 53,

A

ÏFF? F?9f2 *

' P '~l **

Banketbakker,

Goissiscliawfeg 152.

DINERS, SOUPERS en afzonderlijke SCHOTELS. l_chte Parijlevert :
sche VANILLE ZANDSPRITS;
'alle soorten HEEKES- en dagelijks verseh.
22191 10^
I)AMi_i_LAAB-_I_S in de
nieuwste modellen van fijn, sserk
Chroom- on Kalfslcder, aan den
i vasten prijs van
22210 25
Speciale Inrichting tot het laden on repareeren van Accumiilatoren. Aanleg voor
Onze prijzen zijn beneden alle Electrisch Licht en Krachtoverconcurrentie. Door eigen fabrica- brengiug. Het goedkoopsto adre»
tie kunnen wij verkoopen recht voor aanleg van Klecti'ische Schelstreeks aan particulieren tegon len en alle voorkomende werkgoedkoope fabrieksprijzen.
zaamheden.
22265 14
W. €. BKOKBiSMIT,
Fijae afwerking.
Coolschestraat No. 56,
Alle gewenschte modellen.
Verlengde ____ro_s_-_a___k
b/d.
gegarandeerd.
Zuiver leder

AcMmnlatoreu.

Vier Gulden.

ROTTERDAMSCH

Maandag 28 September 1903.
1

NIEUWSBLAD

-dideodbetalinig niet meer op den gewonen
voet zou plaats hebben, doch tot vermindering zou worden besloten. De gewone aandeelen sloten zich natuurlijk onmiddeilijk
bij de reactie aa_n.
De geld-circulatie in Amerika geeft gelukkig geen aanleiding tot bezorgdheid, de
maatregel door de directie der schatkist genomen, schijnt uitstekend te werken en bovendien wordt bevestigd de reeds vroeger
gegeven verklaring, dat de banken voldoende voor de geldbehoeften van het najaar
waren toegerust. Onder deze omstandigheden is door de regeering afgezien, althans
voorloopig,van haar voornamen om reeds in
dezen herfst nog, het wetsvoorstel tot herziening van het muntstelsel bij het congres
in behandeling te brengen.

HET BEGENTESSEHUIS.

Vierde Blad.
FIMANCIEELE KROMIEK.

In langen tijd heeft de fondsenmarkt niet
800 gevoelig onder den ban der politiek geStaan als tegenwoordig. Zoowel in het "Westen als in het Oosten doet zij merkbaar
naar invloed gelden, al zijn de oorzaken
*an geheel verschillend karakter. Iv her
Oosten de ernstige worsteling tusschen verschillende volksstammen, in het Westen
«en diepgaand verschil tusschen Chamberlain niet zijn nieuwe belastingmaatregelen
.en een groot deol der Engelsche natie.Zeer
ongunstig zijn die plannen ontvangen en
«it werd oorzaak, dat er in den boezem van
net vroeger zoo eendrachtig denkend en
handelend Engeland, een scheuring is ontstaan, die, thans nog betrekkelijk onschadelijk, toch kan leiden tot omvangrijke afscheiding en krachtige oppositie. De toekomst toch wordt, in verband met de nieuwe belastingpolitiek, niet zonder ongerustheid ingezien, want het Engelsche volk is
te sterk aan zijn oude handelstraclities gehecht, om daarmeda te breken. De thans
opkomende beweging beteekent niet alleen
<?en algtheele wijziging der .handelspolitiek,
«och brengt het gevaar mede.dat daarJoor
een langzame vervreemding der Engelsche
kclcmën zal ontstaan, waarvan zoowel in
Australië ah Canada meermalen teekenen
*ijn waargenomen. De reeds zoolang sluimerende ontevredenheid tegenover de imperia lisiischo politiek van C__a_-.oe_.-V.__,
komt nu op eenmaal tot uitbarsting, ente
«ien opzichte zal Engeland thans in ee-.
trjdn.rk komen, waarin politieke oneenigneid meer en meer op den voorgrond zal

Stadsnieuws.
Op de algemeene vergadering
van de Vereeniging van Onderwijzers in het
district Tiel, die heden Zaterdag gehouden
wordt, zal mej. Ida Heijermans alhier een
voordracht houden over „Meisjesopvoeding".
Aam den heer H. Versloot, gewezen klerk der teleigrtifie, is eem rijkspensioeai verleend vam ’BOO 'sjaars.
Te Nsustad- in MiecklenbuTg
is de heer Q. A. D. Emmen te Rotterdam.
bevorderd tob electro-teöhnlisch. ingenieur.
De Maatschappij van Schroefstoombootdiensten' W. Bus te Haarlem,
heeft aan haar vloot weder een nieuw schip
toegevoegd. Aldaar is gearriveerd een flink
gebouwde 80 tons stoomboot van- 14 paaraekrachten, genaamd Lastdrager V", welks bestemd is voor de vaart op Rotterdam.
De Tooneel vereen. „ELunst na
den Arbeid" besloot op haar laatstgehouden ledenvergadering een Operettenclub op
te richten. Bereids trad een 40-tal dames en
heeren toe. Als directeur is aangezocht de
heer Joh. Van der Sluis, welke deze benoeming heeft aanvaard. Besloten werd de repetitiën te houden op Donderdag in 't Ver-

treden.

. DeenLondenscheook,beurs ziet dit zeer goed
beaamt
dat het aftreden van
jn
een wijzitring in de binnenJ-hamberlain
landsche staatkunde zal tengevolge hebben

hetgeen de_ markt ongaarne ziet, wel wetende wat is, maar niet wat worden kan.
«Sovendien zijn de zeer ong'^tige berichten omtrent de oeconomisch. bestanden in
Zuid-Afrika, zeker niet geschikt om aan de
Strnv::i..g eenig? opwekking to bezorgen,
fcoodat alle aanleiding voor een gunstiger
beweging ten eenen male ontbreekt. De

öaweeën van den oorlog en de verstoktbeid der Engelsche regeering,die nog steeds
geen inzicht toont te bezitten voor hetgeen
» Zuid-Afrika het allereerst noodig is, n.l.
«et mogelijk te maken, dat daar geschikte
weikkrachten worden verkregen en kunnen
borden behouden, dit alles maakt. datZiofrika in kwijnenden toestand blijft, en
dit slaat onmiddellijk terug op Engeland,
«at met millioenen en millioenen bij Zuid«irika geïnteresseerd is. De toestand der
aandeelen-inarkt te Londen vor.nt dan
gJjid een
ook
uiterst gevoelig kruidje-roer-metilet, dat bij de geringste beweging slechts
huivering ondervindt.
Ook gaf de geldmarkt stof te over tot ongerustheid en depressie, en zelfs het bestendigd blijven van het Engelsch bankdisoonto, waar men allerwegen vast op eer
verhooging had gerekend, was niet in staat
om der markt eenige opwekking te geven,
J*y bleef onveranderlijk flauw en lusteloos.
Ook op onze beurs liet de stemming de
geheele week veel te wenschen over. Dat
een algemeene gereserveerdheid bij geldbelegging en speculatie is ingetreden, was
ln alle afdeelingen merkbaar, want geen
enkele soort maakte door meerdere levendigheid een uitzondering op de stille houding. De afkeer om tot het doen van zaken
over te g__an, schijnt algemeen.
Oultuux-ondernemingen waren een fractie
lager, alleen voor aandeelen Moorman was
het verschil van meer beteekenis, terwijl
voor de tabakswaarden de stemming verdeeld was. Voor Langkat-Tabak en Sumattra-Culfcuur-Mij. was de koers niet ongunstig, voor aandeelen Ajrendsburg, LangkatCidtuur en Sa.koeda daarentegen merkbaar
lager. Voor mijn waarden was de stemming
bepaald beter, aandeelen Guyanagoud-Mij.
en Kwandanig-Soemalata ondervonde.n een
belangrijk herstel, waarbij zich ook. de
Transvalia's aansloten. De aandeelen der
petroleumbromien bleven bij hoogst beperkten handel, op gelijke koersen dobbelen.
Alleen Java-potrolemm-aandeelen plotseling
aangeboden, merkwaardig genoeg tegelijk
met het verschijnen van een bericht omtrent
de productie over dit jaar, hetwelk een gunstigen indruk beoogde te maken. Van welke
zijde kwam dit aanbod?
In Bibi-Eibat is een spuitende naphth-t-bron aangeboord van de alleTkrachtigste capaciteit, die in 24 uur 500.000 pud opwierp.
Tengevolge hiervan werden de naburige
veld_._ overstroomd en bet ongeluk heeft
gewild dat daarbij brand uitbrak, die met
ongekende wo'cde de omliggende petroleumwerken heeft aangetast. Daaronder behooren die dsr Naphthamaatschappijen Biaku,
Nobel en andere.
Ds aideeling der Staatsfondsen had een
zeer stil verloop, hoewel de algemeene geest
■wel van een vaste houding getuigde. Niettegenstaande de allerongunstigste berichten die nog steeds de verschrikkelijkste toestanden om Turkije blijven afschilderen,had
«Ut blijkbaar toch niet veel invloed op de
waardeering voor Turksche waarden. Vooral te Lopden en Parijs.werd daarvoor veel
Belangstelling aan den dag gelegd/De nieuwe 4 pCt. Obligatiën die, tengevolge van
bet tot stand komen der unificatie zullen
worden uitgegeven, werden te Londen reeds
bij voorbaat verhandeld tegen koersen van
82 a 84 pCt., ofschoon de werkelijke uitgifte der nieuwe stukken nog in de toefcomst ligt. Misschien nog wel heel ver. Ongetwijfeld vormt deze koere een ergen tegevaller met die welken, men bij den aanvang
iaer conversie-ondöiihiandelingen; voor de
nieuwe waarde meende te mogen aannemen,
dooh het is nu eenmaal niet mogelijk om
<fe ' politietke omstandigheden', waarin het
ffurksche rijk verkeert, afgescheiden te houÖen van een waarde-beoordeeling der Turk«ché fondsen. Diaarvoor is de toestand te
ernstig en mocht bet werkelijk nog tot een
Oorlog met Bulgarije komen, (waarvoor de
Sjansen gelukkig beginnen te verminderen)
Wan zonden natuurlijk allereerst de Staatsdaaronder te lijden hebben, dus
pnkomsten
«öok die onder beheer van den Raad van
A4n___aistp}-.ti©. Uit dit oogpunt bezien, is

ecnigingsgebouw, Goudscheweg.

Men kan 't betpeuren,dat onze oude mooie tails misschien beter in den prentenatlas
gebleven.
grachten verdwijnen, dat het rustig-voornaSober, en rustig van mas>saverdeeling,ook
me onzer oude havens aan het verkeer, aan
de moderne eischen van winkelbouw wordt in de details gelukkig van verhouding, is
het een aer meest geslaagde en nionumenopgeofferd, te veranderen is het niet.'
En wijzer lijkt het zeker, met alle macht taafete onder de nieuwe gebouwen van Rotte streven-naar schoonheid in 'ibnieuwe, terdam en waardig in "tegenstelling met de
dan klagend over wat verloren ging, aller
producten van bouwkundige koekenbakkerij
lei ïeelijks als vaaizelf sprekend te acoepteeaan de Eeederijstraat.
ren.
Zoowel het „Begentcasehuis'* als een paar
Diat ooi de nieuwe tijd goede dingen kleine gevelarchitecturen aan de Grla.K.haven
voortbrengen kan, begint zoo langzamerdoen 't betreuren, dat men 't bij de bebouwing v__n genoemde rtraat niet met een
hand d-Tiicïelijfc te worden en ook de architectuur gaat
na allerlei hyperbolische prijsvraag geprobeerd heeft.
bokkesprongen
weer een tijdperk van
ernstiger kunst tegemoet.
Het „Regentes&ehuis" is op een onderEen gelukkige proeve van goede nieuwe bouw van hardsteen opgetrokken van gele
bouwkuns* is het Regcntes&ehuis, dat bij- baksteen, door donkere banden afgewisseld,
tegenover deRegentesiseibni g fcerijl hout- en ijzerwerk in sprekende kleuna voltooid
op den hoek van Glas- en Wijnhaven staat. ren zijn geschild-Hrd.
Naar de plannen van den Rotterdamschen
Heit grootste deel van het benedengearchitect Buskens gebouwd, is het wel het bouw is door de firma Benier & Co.—in
beste werk, dat we van dien bouwkunstekantoorinrichtingen betrokken. De overige deelen zijn nog niet geheel voltooid.
naar zagen ■ al waren enkele „Wiener" dé-

——
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de tegenwoordige koers der nieuwe stukken zelfs nog bevredigend. Maar het is niet
alleen in Turkije dat de politieke toestand
groote zorg wekt, ook in het naburige Oostenrijk-Hongarije wordt de horizon donker
en drukken de ongunstige omstandigheden
merkbaar op de fondsen dezer beide Staten.
De oppositie tusschen Hongarije ca Oostenrijk is heviger dan ooit en de halstarrige
houding van Hongarije, juist noi een gemeenschappelijk overleg tusschen de beide
rijken, met het oog op den toestand bij de
O'pstolijke buren, gevorderd wordt,heeft op
de Weener beurs geen vriendelijk onthaal
gevonden en heeft deze hare ontstemming
dan ook meer tegen de Hongaarsche fondsen doen uitkomen.
Voor Mexico blijft niet alleen van belang
de zeer vaste zilverprijs, welke voortdurend stijging toont, maar vooral de duidelijke^ verklaring van den minister van financiën ten opzichte van zijn munthervormmgsplannen en de wijze waarop hij deze
grootsche onderneming meent te kunnen
tot stand brengen. Tegenwoordig wordt
aan deze plannen veel meer beteekenis gehecht ..dan oorspronkelijk het geval was
toen zij openbaar werden gemaakt (zij weiden met veel twijfel in de mogelijkheid deiuitvoering ontvangen) en dat het oogmerk
van den minister bereikt zal kunnen worden, wordt niet zoo krachtig meer ontkend.
Dit reeds is aanleiding genoeg om voorde
Mexicaansche waarden een hoopvolle toekomst te mogen verwachten. Dit geldt dan
ook voor de Mexicaansche spoorwegen,die
door de aanhoudende stijging van het zilver, hun inkomsten ook dadelijk in waarde
zien toenemen. Ware het niet dat op de
Londensche beurs de stemming zoo geheel
„down" was, ongetwijfeld zouden de koersen der Mexicaansche waarden in het algemeen een veel beter aanzien hebben. Overigens is ook voor de Zuid-Amerikaansche
afdeeling alle belangstelling voor het oogenblik geheel geweken, in afwachting van
fleuriger dagen.
Niets onbetrouwbaarder dan de oogst- en
weerberichten uit Amerika. Dat men op
zeer uiteenloopende berichten voorbereii
moest zijn als eenmaal de oogsttijd in aanvooroptocht was, is hier reeds vroeger
gesteld, het is het telken jare wederkeerend geliefkoosd spelletje der Amerikaan
sche sneculatie. Zoo ook waren de berichten in het laatst der vorige week zoo ongunstig, er werd zoo jammerend meeding
gemaakt van groote schade door storm en
vorst veroorzaakt, dat de markt daandoor
meegewel zeer gevoelig moest wordenstemming
sleept en dan, ook in gedrukte
bleed: verkeeren. He*' laatste oogstiberrcht
luidt daarentegen weer geheel anaers en
deelt mede dat de zoo strenge vorst weinig
of geen schade aan de maïs heeft toegebracht en dat bovendien reeds oen gro 6
deett vaan den ta-Pwe-oogs* xs bimieng»haatd. InAuetßjhen hebben etc slechte weer-

-

berichten niet nagelaten de speculatie»
meer bepaald de contramine, in de hand té
werken,, terwijl de gunstiger tijdingen weinig of geen invloed konden uitoefenen.
Buitendien is voor de de markt een sterk
déprimeerende invloed gekomen door d*
slechte geruchten welke omtrent de positie
der Staal-trust blijven aanhouden en steeds
een ernstiger karakter aannemen. Dat het
met deze grootsche onderneming op een
eind loopt, zal door de toekomst wel bebevestigd worden. Behalve de aanzienlijke
prijsverlaging van het gietijzer, blijkt nu
toch dat,ndettegenstaande alle tegenspraak,
vei.aeh-ller.de fabrieken der ,Staal-trust,

voornamelijk de Oarnegie-werken zijn gesloten.
Dit reeds beduidt over het derde kwartaal een vermindering in netto-ontvangs-ten van 2 a 3 millioen dollars, dus zou over
het geheele jaar een zeer gevoelige inkrimping van het voor dividend beschikbaar kapitaal moeten opleveren. Dat het- syndicaat,
de plaatsing der obligatiën,
gevormd vooromstandigheden
geen neiging
onder deze
en
dus
tracht
verlenging
zich van
tot
toont
hun participatie te ontdoen, valt niet te
verwonderen, en het gevolg daarvan is, dat
ter markt worden geveel dezer papierenbelangrijke
daling in de
zeer
bracht en een
obligatiën te New-York heeft plaats gehad.
de berichten omtrent de loopende orders schijnen niet betrouwbaar en beproeft
de directie een loonreouctie bij de werklieden te kunnen invoeren, kortom alles duidt
er op dat een ingrijpende verandering m het
wezen dezer maatschappij niet meer zal zijn
vroeg of
te voorkomen en een reorganisatie
laat wel het eind van het treurig üed zal
zijn. Treurig niet het minste voor ons land,
dat aan aan de Steel-aandeelen „kostbare"
herinneringen zal behouden. Men schat,
naar eenigszins betrouwbare gegevens, dat
door Holland voor ee;t bedrag van ongeveer
20 niillioen gulden is opgenomen en wel
voornamelijk toen de koersen nog 35 a 40
pCt. noteerden, zoodat alleen door deze
fondsen het publiek ongeveer lo millioen
heeft verloren. Het geheele verlies in het
laatste jaar door ons land in Amerikaansche
waarden geleden, is nu moeielijk te benaderen, doch liet vertegenwoordigt ongetwijfeld eon niet onaanzienlijk deel van het nationaal vermogen. Een zustsrfonds
Steel-aandeelen, de Car & Foundry hebben evenmin vreugde bereid, ook hierin was
afbrokkelen van den koers het da.^elijk-ch
verschijnsel, waarbij nu ten slotte" het gerucht wordt vernomen dat het eevstVomend
dividend lager zal worden gesteld '"och
heeft deze onderneming met veel minder
ongunstige omstandigheden te kamp-r dan
eerstgenoemde maatschappij, zij
in overvloed cm niet zulk een ontzettend
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kapitaal. Preferente aandeelen
Southern Railway waren vrij belangrijk lage?, injy^cfeaspjd Wfet ke* gemeub <fe# da (ü"wejrwatesd

Gemeentoraadsv e ir k i e z i n) g e n.
De vooruitstrevend-liberale kiesvereeniging Rotterdam", district V, hield gisteravond een huishoudelijke vergadering bij
Coomans, gevolgd door een openbare, ter
verkiezing van een definitieven candidaat
voor het lidmaatschap van den Gemeenteia ad.
Alvorens daartoe over te gaan wenschte
df voorzitter, de heer J. H. H. Eothmeijer, zich te kwijten van een duren plicht-tegenover het tusschentijds aftredend Gemeenteraadslid, wethouder G. H. Hintzen.
We wisten, zei hij, dat hij zou bedanken
al-- lid van den Gemeenteraad en üus als
wethouder van financiën.Toch kwani de mededeeling vau zijn besluit, als een aonderbui op een schoonen zomerdag, onverwacht zoo spoedig na de algemeene verkiezingen. Vroeger _.ijn meermalen de beginselen van den heer Hintzen bestreden op
onze vergaderingen, maar dit nam niet weg,
en dit getuigt van den gezonden grondslag
onzer vereeniging, dat wij geweten h-bben
over die beginselen heen te zien op zijn
groote kunde, die hem, bij zijn lidmaatschap van den B.aad een zoo groote voorschrede gaven.Vóór- en tegenstander,vriend
en vijand, allen erkennen in den heer Hintzen een eminent knap man, een groot financier, die aan Rotterdam veel goeds bewezen heeft en nog zal bewijzen, zoo we hopen. Bij zijn heengaan uit den Gemeenteraad, is het een troost, dat we.hem^nietbetreuren hoeven als een doode, of ais een
die rust gaat nemen in een der aangenamer
oorden van ons land. Geplaatst als hij is
aan het hoofd van een der voornaamste
bankiershuizen van Rotterdam, mogen wij
verwachten, dat hij, bij zijn bekenjle voorliefde en grooto genegenheid voor Potterdam, voorzeker niet achter zal blij vei. ab
't noodig is in groote financieele vraagstukken aan onze gemeente zijn dien .ten te
bewijzen, door zijn adviezen, waar wij ook
m de toekomst prijs op zullen stellen. Zijn
werkkring zij een gezegende werkkring,
moge de heer Hintzen nog lang in ons midden zijn als een der beste burgers van Rotterdam. (Toej.) voorzitter, den, op verDaarna heet de
zoek der vergadering, in haar midden gekomen heer A. Robertson W.Azn. welkom,
hem mededeelend, dat hij in de huishoudelijke vergadering, die vooraf is gegaan met
algemeene stemmen tot voorloopig candidaat is benoemd. En nu is mij de taak opgedragen, zegt hij, u te vragen of u genegen zijt eenige vragen te beantwoorden,
waardoor wij te weten komen welke richting u omtrent urgente vraagstukken hebt.
die bij Gemeenteraadsverkiezingen op den
voorgrond treden.
De heer Robertson verklaart zich, voor
zoover t hem mogelijk is, bereid
De eerste vraag luidt: Wat is uw meening omtrent de rechtspositie
van de gemeente-ambtenaren en -werklieden.
Antw. De toestand op 't oogenblik is zeer
af te keuren. Een Raad van Verzoening in
den geest als die te Amsterdam kortelings
i* tot stand gekomen, zou hier zeer noodzakelijk zijn.
Hoe denkt u over bepalingen omtrent
mindmum-ioon en maximum-arbeid 1
Antw. Ik ben er een warm voorstander
van, niet alleen om er de proef mee le nemen, maar om ze onmiddellijk in te voeren.
—■ Hoe denkt u over schoolartsen, sohoolbadsn, kinderspeelplaatsen?
Antw. Lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, ben ik een
groot voor.tander van schoolartsiem; met
in die mate ben ik echter ook voorstander
van schoolbaden. En als u met speelplaatsen bedoelt, _de speelplaatsen buiten de
scholen, dan is mijn meening dat de eigenaardige Rotterdamsche toestanden zich
minder daartoe leenen, wijl die plaateen uit
de gemeente verwijderd moeiten woi-den ge
houden en de jeugd eer toont liever in de
stad te spelen. Intusschen ben ik er _.eer
voor en acht ik een proef wenschelijk, overeenki mstig het geschrevene door den heer
Zwartendijk over wat in Dnitschla'id te de-,
zen oozichte geschiedt.
Wat denkt u van> de Steaa^bola^tkigj
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Anltw. Daar ben ik beslist tegen. Ofschoon!
ik er in den* beginne iets voor gevoelde ii
mij gefolekem.daib er een, speciale categorie
te veel door wondt gedrukt, cm ook dat zij
onevenredig drukt. Waar eenmaal eea bebelasJtinig naar het inkomen is aa_oge__a_x_en,
daa_r moet man met eea belasting op a_ndere basis m. i. zeer voorzichtig wezen, en de
ebraatibelastin.g voldoeit niet.
Wat dankt u over de eleetrische tramplannen?
Antw. Daarover zal ik me niet- uitlaten.
Ikzelf zou dolgraag zien, diat de electnischo
tram er kwam. Ik zie de bezwaren mie*, inwaar m vele Düitsobe plaatsen b.v.
de eleotrische tnam gevonden wor^t. overal
Maar
er schijnen moeielijkheden desniettegenstaande te bestaan cm waar ik v_un de stukken daarover geen inzage had, kan ik ze
n-et feooomdeelen. Heit spreekt vajuzelf, dat
Jk de aleotrische tram gaarne zien zal, e*.
lijk gij allen, dlait is buiten kijf.
Dö voorzitter dankt dien heer Robertsen
voor de kort en belder gegeven inlici__t__c_gen, waardoor de kiezers weten,dat de heer
Robe rt som niet ie eem man om met een slag
om zijn anm door de wereld te gaam. Hij
dankt hem voor zijn bereidwilligheid otn
op de vergadering te kofmiem en hoopt, dat
hij de oandüdaat der vereenig-kig moge worden en het gelukken moge hem te brengen-,
op de plaats, die wij. zegt hij, wemodhen,
daft gij moogt innemen en in welke gij, gekozen, zoo hopen wij. eeni sieraad vam dien
Rotteixlamscheni GemeeT__e>_aad zult zijn.
Daarna verlaat de heer Robertson de vergadering en wordt hij, bij acclamatie, definitief candidaat gesteld voor 'het lidmaatschap van den Raad, waarbij de voorzitter
opmerkt, dat de vereeniging zich zeker
niet behoeft te schamen voor den dag te
komen met een man,die zoo ruiterlijk voor
zijn ideeën over vraagstukken van den dag
uitkomt. De heer A. Robertson W.Azn.,
hij voort, is dus als candidaat van de
iberalo Kiesvereeniging Rotterdam geproclameerd en mij is de taak aan te sporen
tot het in het werk stellen van aüe krachten, om onzen candidaat te doen slagen.
Dat elkeen daartoe medewerke, dat allen
als één man opkomen en reeds bij de eerste verkiezing zorgen onzen candidaat in
den Gemeenteraad te brengen.
Op een desbetreffende vraag van een der
leden antwoordde de voorzitter.dat de heer
Robertson is mede-oprichter der Vereenitot Verfraaiing van Rotterdam en tot
evordering van het Vreemdelingenverkeer ; voorts lid van de Commissie van
Toezicht or> het Lager Onderwijs.
Daarna werd de vergadering gesloten.
De Vriizinnig-Democratische Kiesvereeniging hield gisteravond in het gebouw.
„Mercurius" aan de Hoogstraat, onder
voorzitterschap van mr. S. J. L. Van Aalten Jr. ter besnreking van de verkiezing
van een lid van den Gemeenteraad in district V, ter voorziening in de vacature-G..
H. Hintzen.
Op de voorloopige candidaten]ijst werden geplaatst de heeren H. C. P. Me Groot,
P. Ledeboer en mr.- A. O. H. ïellegen Bzn^
CORRESPONDENTIE.
EL, alhier. De minste aanslag in de Bedrijfsbelasting is f 1. Bezv\aaiscmiit op ongeregeld "apier, en wel :10. ingeval men zelf
aangifte deed doch de commissie daarvau
afweek, aan den voorzitter der Commissie
van Aanslag ; 20. ingeval men zelf geen aangifte heeft gedaan en de aanslag dus ambtshalve is opgelegd, aan den Baad van beroep
voor de Bedrijfsbelasting, beiden alhier. Inzending bij aan geteekenden brief per post.
H. V. , alhier. Benoeming van een provisioneelen bewindvoerder over een krankzinnige moet door tusschenkomst van een
worden aangevraagd bij de Rechtank van de woonplaats van den krankzinnige. Met bewijs van onvermogen zal het
denkelijk wel kosteloos kunnen geschieden.
Doch waartoe zou het dienen.als er toch geen
geldis, zooals gij schrijft?
— K. K., alhier. Zoo gij de voogdij over
uw kinderen niet wilt verliezen, moet gij
eerst een toezienden vooerd laten benoeme:i
en daarna aan den kantonrechter verzoeken
om in de voogdij bevestigd te worden, alles
vóórdat gij gaat hei-trouwen. Gij moet u
daartoe vervoegen aan het kantongerecht
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Erocureur

Noordsingel.

—. ÏL Wi, alhier. lemand, die nög geen
volle 23 jaar oud is, kan zonder toestemming zijner ouders niet trouwen. Tusschen
23 en 30 jaar oud zijnde, moet die toestemming nog wel gevraagd, maar kan tegen weigering de tusschenkomst des kantonrechters
ingeroepen worden om drie maanden daarna te kunnen trouwen.
— M. S., alhier. Zie den tweeden zin van
het voorgaande antwoord. Wanneer echter
de door u bedoelde meerderjarige -^ersoon
een onecht kind en niet op wettelijke wijze
door de moeder erkend is, behoeft aan dio
moeder geen toestemming gevraagd te wor-

den,

—

J. v. 8.. alhier. Omtrent de Vermogensbelasting kan in het algemeen gezegd
worden, dat zij neerkomt op f 1.25 van elke
f 1000, terwijl de eerste f 10.000 vrij blijven.
Het grondbelastingbiljet vermeldt de belastbare opbrengst, en diezelfde belastbare

opbrengst is grondslag voor de Straatbelauting.Hcc cle Grondbelasting berekend wordt
ii te ingewikkeld om hier uit te leggen,doch
de aanslag verschilt niet veel het eéne jaar
bij het andere.
Aanslag ad/92 in de Bedrijfsbelasbing voor
iemand die seen Vermogensbelasting betaalt, duidt op f 5400 inkomen.
G. J. K. Voor hetgeen gij van plan rijt
te doen, zoudt gij voor do Nederlandsche
wet strafbaar zijn met gevangenisstraf tot
drie maanden.
J. A. v.H. Zoo uw aanstaande te G.
woont en gij aldaar wilt trouwen, moet gij
ook aldaar aanteekenen. Of er te G. op
Zaterdag getrouwd kan worden, moet uw
aanstaande op het gemeentehuis maar eens
gaan vragen.
A. IX, alhier. Wij kunneu u slechts herhalen, dat wettelijke verplichting om aan
behoeftige ouders onderhoud te verschaffen,
enkel rust op meerderjarige kinderen.
— W. S. Al zijn uw ouders overleden, zoo
kan een fout in uw naam in uw geboorteacte nog wel hersteld worden. Gij hebt u
daartoe te wenden tot de rechtbank uwer
geboorteplaats, door tusschenkomst van een
procureur on met de noodige bewijsstukken.
S. G. K., alhier. Gij kunt u met eea
bewijs van onvermogen vervoegen bij het
Bureau van Consultatie der Orde van Advocaten, op Woensdag om 2 uren, gerechtsgebouw NoordsingeL
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het
— 8.,grondalhier. In scheiding
schien

gebeurde hgt b_____voor
van tafel an
bed, niet voor echtscheiding, evenmin voor
een aanklacht wegena benadeeding of iete
dergelijks. Zoolang geen scheiding is uitgesproken, heeft de man geen recht om aan
zijn vrouw, als die tot hem terugkeert, onderdak te weigeren.
—P. R., alhier. De straatbeïasitang is ntet
ieen belasting, die op huur geheven wordt
eu kan dus bij het door u aangehaald contract niet op den huurder verhaald worden.
—W. v. L., alhier. Gij moet u wenden
aam de Rij__.i_rverKeker_nlgb_-___k te Amsterdam, die de uitkeering te bepalen heeffc
Z. K., alhier. Aan hetgeen gij schrijft,
ïs langs gerechtelijken weg niets te doen.
J. W. v. d. S., te M Zie het antwoord
aan H. W. alhier in dit nummer.
M. A., alhier. In dat geval wordt over
helft
van den gemeenschappelijken boe'do
del successierecht betaald ad vier percent,
waarbij 38 opcenten komen.
A. B. te R. De familieraad wordt samengesteld: uit de naaste verwanten,zooveel
mogelijk uit beide liniën. Een broeder der
overleden vrouw komt het eerst in aanmerking voor toezienden voogd.
Sooro,Barendrecht en A. J. 8., alhier.
Ziet gij niet tegen een paar jaar
en misschien nog langer wachten op, dan kunt
gij solliciteeren naar een betrekking bij de
Rijksverzekeringbank. Op 't oogenblik zijn
natuurlijk alle plaatsen bezet en voor eventueele vacaturen bestaat er al zulk een lange lijst met sollicitanten,dat het een wanhopig werk lijkt unu nog op te geven. De<
hoogste betrekkingenl vergeeft H. M. de
Koningin op advies van Z. Etxe. den Minister van Binnenl. Zaken, die in de mindere
plaatsen zelf door benoemingen voorziet.
J. T. v. L., alhier. De fietswegen naar
Den Haag kunt gij op de kaart in de Tijdingzaal komen nazien.De naaste weggaat
over Overschie, Delft, 21.8 K.M.
Een abonné, alhier. Een brief aan Mr.
Pieitpocit Morgao.—Banker geadresseerd
TJjuited States of America zal wel terecht
komen.
—■ Aij alhier. Om een proefje boter te laten keuren hebt gij u te vervoegen naar het
bureau van keurmeesters van levensmiddelein, a.bai-feoir.
J. H. v. V. Siam is een onafhankelijk
koninkrijk onder regeering van koning PaChiüalongkorn, geboren 20
September 1853, gekroond 1 October 1868.
Abonné, Den riaag. De minimum leeftijd, waarop men examen kan doen als
apoülhekex'eEos'.is vastgesteld op 18 jaar. Gemiddeld wordt de studietijd berekend op
twee j.-tren. De opleiding geschiedt veelal,
tegen betaling van leergeld, dooreen
apotheker. Te Rotterdam bestaat een cursus voor de opleiding van apothekeressen,
waarvan secretaris is de heer Westendorp,
apotheker en wethouder te Schiedam. Het
leergeld voor de__en cursus bedraagt 100
gulden 's jaars.
— A.ï GV 8., alhier. Houtwormen laten
zich wel dooden door benzinedampen,doch
daarmede moet men erg voorzichtig zijn.
Van alle andere middelen is petroleum nog
het beste,al moeten wij er dadelijk aan toevoegen, dat het aanzien der meubelen er
niet door verbetert. Met een fijn naaimachine-spuitje of met een lap, gedrenkt in
petroleum, worden de wormgaatjes ingespoten of bestreken. Dit eenige malen herhaald, heeft stellig een gunstig resultaat.
De kap van een linnenkast-, geheel door
houtwormen in beslag genomen, werd IQ
jaar geleden flink met petroleum begoten;
sedert vertoonde zich geen enkel wormpje
meer.
M. P„ alhier. Indien gij geen verdere
verwanten of vrienden in den Transvaal
hebt, wien gij inlichtingen zoudt kunnen
vragen omtrent uw broeder, wend u dan
bij gezegeld verzoekschrift tot onzen Minister van Buitenlandsche Zaken. Deel
daarin beknopt mede al wat tot de opsporing van uw broeder zou kunnen leiden :
naam, laatste of vermoedelijke woonplaats,
do betrekking die hij bekleedde, gehuwd of
ongehuwd, oudeirdom enz.
—■_ J. la. D., alhier. Vlekken van galnoten-inkt verwijdert men uit linnen, doorde
vlek zorgvuldig met een warme geconcentreerde oplossing van wijnsteenzuur te behandelen en daarna met koud water uitte
spoelen. Is de vlek verouderd, wasch haar
dan uit met een verdunde tinchlozuuroplossing en spoel zorgvuldig met warm water
na
G. J., alhier. De Theissloten trekken
1 April en 1 October. Den uitslag der trekking van 1 Aprn kunt u vinden in het
Nieuwsblad van 6 April.
S. E. De eischen voor de examens bij
den spoorweg- en den post- en telegraafdienst liggen voor u ter inzage aan het bureau van het Nieuwsblad.
■—
W., abonné te Bolnes. Wanneer va"?
vijf broeders no. 1 en 3 gediend hebbero erhun dienst is voldoende geweest, dan hebben no. 2en 4 na len tot- vrijstelling; e
"
jongste is weer diersetiplichtig. Uw vierde
zoon kan dus als reden tot vrijstelling opgeven: broederdiensjt.
— C. De H. Wend u tot den commandant
van het corps genietroepen te Utrecht.
J- W. 8., alhier. Om tot hst instructiebataljon, te Kampen te worden toegelaten,
moet men t-üs_3__ben 161/2 jaar en 19 jaar
oud zyn. Werd u tot den, commandeerenden
officier va.m het Lns___Tuotie-ba,taljon per gefrankeerden brief.
— Len. aaneteand milicien, zij meegedeeld, dat de voordcelen van voorbereidend
militair onderricht kunnen zijn : keuze van
garnizoen en korter diensttijd.
A. G. Wa.nneer de miliciens ingedeell
zijn, komt de sergeanVmajoor vragen», wij
bij de wielrijders geplaatst wil worden. Uit
de sollicitanten worden dan de meest geschikten gekozen.
H. G. De inschrijving voor het voorbereidend militair onderricht heeft reeds
maanden geleden plaats gehad.
,.— Gerardo. Gij behoeft u miet persoonlijk aau te geven voor de loting, dit kunnen uw ouders b.v. doen, evenmin behoef.
gij bij de loting tegenwoordig te zijn. Wordt
daarbij een dienstplichtig nummer getrokken dan kunt gij altijd nog terugkomen,
doch wanneer gij in gebreke blijft,wordt gij
besenouwd ate achterblijver en zoodra gij
■u weer m Nederland vertoont,aangehouden.
Len abonnee te Schiedam. Wilt gij westen of het bedoelde Noordholkndsehe Wit«be-kruislot al of niet is uitgeloot, wendt u
dan. tot een of ander effectenkan.toor,wiaar
men dit zeker wel voor u zal willen nakijA_
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H. M. H, alhier. In de meeste gevalden zijn connectiesmet verhuurkantoren van
ivrouwolijk dienetuersoneel niet aan te rai,den.Gewoonlijk zit daar wat anders achter.
(Wij zullen ons daarom onthouden van het
.geven van adressen van zoodanige verhuurIkar.ter:-., en raden u aan, in uw gevalleen
advertentie te plaatsen in een Hannoyerseh blad. Dat zal wèl zoo goed' doel tref-

fen.

(

—

P. De Q,, __Q___sr. Wij knnnen ons niet
LmfmtfHn; mat net goven van handelsadreesen. Wendt u tot een handelsinfonnatiebareau voor he* adrea van den Hongaaraeben uitvinder C__anyi.
A. v. K., alhier. Sollicitaties am geplaatst te worden aan de Bank van Lee-

—

ning, zijn te richten; tot bet Bestuur der
Bank van Leening. Voorzitter is de heer
G. H. Hintzen, wethouder; secretaris de
heer Van Banning.
Mr. W.j alhier. De inrichting voor
Slöjdronderwijs alhier is gevestigd: Jaoobuss_-raat 23, adres den heer A. Groene
veld, onderwijzer.
P. D., Vlaardinger-Ambacht. Gij kunt
n&et te voorzichtig zijn met het reinigen
van vergulde candelabres, die door vliegen
zijn bevuild, want de meeste middelen tasten het dunne laagje vernis aan en maken
het vergulde voorwerp iswart. Probeer het
eens met schoon water, waarmede gij de
candelabres voorzichtig afbet. Lukt het
niet, dan kunt gij hetzelfde doen met eea
sopje van witte zeep, waarbij gij echter
zorg most dragen de candelabres onmiddel
lijk met schoon water na te spoelen.
Abonné, alhier. Zijt ge toegerust met
een goedgevulde portemonnaie en met een
goed vertrouwen ln die Amerikaansche pillen of eleetrische gordels, dan zult gij misschien baat vinden bij deze middelen.
R., alhier. Waar gij u moet aanmelden om als „aankomend bediende" bij de
Staatsspoor te komen? Wel, ga eens naar
het station D. P., daar zal men u volledig
kunnen inlichten, en dte eischen mededeelen
waaraan gij voor verschillende betrekkingen bij de 8. S. moet voldoen.
W., alhier. Te 's Gravenhage en te
Amsterdam bestaan instellingen, die u geld
zullen, vorschaffen op kapitaal, dat op het
Grootboek is geplaatst en dat belast is met
vruchtgebruik. Over de soliditeit dier instellingen zai een informatiebureau u de
nood'ige inlichtingen kunnen verschaffen.
ledere effectenhandelaar kan als bemiddelaar optreden.
J. T. Voor de betrekking van .machir's: op een rijksstoomgemaal moet gij uper
e-jlliciiWieibrici' wendem tot iieeiea dijkgraaf
ca ho^'gheeiini-j-.eri'. vaa hot betrokken \vihap.
J. De V., alhier. Hoewel het zeer begrijpelijk is dat gij dankbaar gestemd zijt
jegens de hoofden der Rotterdamsche Gezondheidskolonie te Ulvenhout voor de
weldaad aan uw kind,zoö kan dit toch geen
onderwerp van een Ingezonden Stuk uitmaken ; dit is van te particulieren aard.
H. R. en W. W., alhier. Wanneer gij
in het bezit zijt van twee goede borgen dan
kunt gij geld krijgen tegen lage rente bij
de Vereeniging Armenzorg en bijna zonder
renteberekening bij Nederig en Menschlievend bij D. J. P. Storm Lotz, Oppert.
— J. B. B., alhier. Wanneer gij een paar
avonden den post van dien agent moest
overnemen en gij zoudt ondervinden hoe
die knapen
den goeden niet te na gesproken
het een politieman lastig maken
omdat zij weten dat veelal aan een procesverbaal geen gevolg gegeven wordt, omdat
men zegt: het is toch treurig om zoon
jongen voor zijn leven ongelukkig te maken, dan zoudt gij den man dikwerf bewonderen, die kalm blijft en den jongen, die
hem gisteren zoo gesard heeft, toch maar
rustig laat doorloopen. Zulk een agent heeft
geen ander middel om hen in toom te houden dan zoo nu en dan één eens krachtig
aan te vatten.
B. beklaagt zich dat tegenwoordig weder jongens aangenomen worden om bij de
winch te staan en dat de ouden van dagen,
die voor dit werk zoo bijzonder geschikt
zijn, door de krassen worden ter zijde gesteld ; hij noodigt heeren stevedoors uit in
O.eze hun invloed te laten gelden.
A. N. H, alhier. Gij zijt met i'w sollicitatie veel te hoog begonnen ; gij moest
niet aanvangen bij B. & W. In uw geval
meet gij kennissen trachten te krijgen onder de gemeente-werklieden en dan wanneer gij van dezen hoort dat er een betrekking open is dan er zoo spoedig m.«gelijk
Vi erk van gemaakt; eerst bij de mindermogenden en dan zoo verder tot bij de
hoogst^mogenden toe. Slaagt gij dan niet
den eersten keer dan zal dit voor een volgende poging van dienst kunnen zijn ; in
deze geldt als regel: de aanhouder wint.
Ïa. E. .1. De 8., alhier, moet medegedeeld worden dat de redactie geen plaatsruimte kan afstaan aan beschouwingen over
besprekingen in het Nieuwsblad over
opvoeringen van tooneelvereenigingen.
— H, alhier. Beschouwingen als de uwe
over ..Broodopslag" behooren thuis in een
vergadering van bakkersbedienden; wanneer het Nieuwsblad ging toegeven
aan liet bespreken van toonregelingen dan
zou er geen plaatsruimte in het blad voor
andere stukken zijn. Het is begrijpelijk dat
ioder tracht om meer te verdienen en daardoor de levens-voorwaarden te verbeteren,
maar ook de bakkers, die het best betaald
werden, pruttelen tegenwoordig zoo onaangenaam, dat de band, die vroeger bestond
tusschen den patroon en de bakkersgezellen, geheel verbroken is en de patroons niet
meer loon betalen dan maar juist noodig
12 om over voldoende werkkrachten te blijven beschikken.
— B. L., alhier. Een brief uit Calcutta
kan in 17 dagen hier zijn.
D. J. P., te Hellevoetsluis. Emigratiebureaux,die personen aannemen onder verplichting om gedurende een bepaalden tijd,
hetzij in Zuid-Afrika of Amerika, te werken kennen wij niet.
V., alhier. Het bericht door u bedoeld
over de examens voor de sollicitanten voor
surnumerairs, is juist; het is ontleend aan
de Staatsbegroobing, die met bijlagen is
uitgegeven. Alleen moet daarbij vermeld
worden kadaster.Gewoonlijk neemt mer. kadaster en belastingen bijeen.
— Mej. H. 8., alhier. Aan het sanatorium
Oranje-Nassau-Oörd is verbonden het Koningin-Emma-fonds en daarvoor mr>et men
zich richten tot den geneesheer directeur
dier instelling, Donath, maar gij hebt zter
weinig kans voor uw zuster een plaats
machtig te worden: er zijn honderden sollicitanten en het fonds is niet sterk genoeg
om meer dan een paar lijders en lijdeietJóen
te verplegen.
.— ïa. P. V., te Delft. Behalve Ju t Koningin-Ennna-fonds te Renkum bestaan er in
Nederland geen sanatoria-, waar men gratis
verpleegd kan worden ; de minste kosten
zijn,behalve voor dc installatie —minsten»
fl5 —- twee gulden daags en een verblijf
van minstens drie maanden kan beterschap
brengen, indien de lijderesse thuis den leefregel niet kan voortzetten. Vv ordt dit alles
to bezwaarlijk,dan is aan te raden een dokter te vragen, welken leefregel en voeding
men thuis moet volgen en nemen en een
ernstig gestrerg doorgevoerde behandeling
thuis kan wonderbaarlijk zijn in haar gevolgen.
Een abonné, alhier. Uw klacht over
de oefeningen van het 6de regiment te Bre-
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da zal niet in het Rotterdamsch

opgenomen. Het
ia niet van de officieren te verge». aat rij
alleen bij mooi weer oefeningen_ houden:
in den oorlog vraagt men ook niet, r>l_ de
heeren hun schoenen ook bespatton zullen,
maar dan wordt doorgemarcheerd. Zr>o ook

Nieuwsblad worden

met de oefeningen. Deze diene__ om de manschappen te harden en den officieren hun
troep goed te leeren kennen, opdat zij weten, dat men op die manschappen vertrouwen kan in alle omstandigheden.
M. v. d. S., alhier. De klacht over het
niet goed beheeren van de garderobe moet
gij richten aan het bestuur van „Excelsior", dan zal men er wel voor zorgen, dat
dit jaar geen hoeden en paraplüies wegraken.
J. J. De M., alhier. Indertijd werd gezegd, dat een Brusselsche firma zich zal
vestigen op den hoek van het Roode Zand
en de Laurentiusstraat, maar of deze van
plan is om hier-ook schoeisel, te gaan verkoopen, kan u niet medegedeeld worden,
dat zal men moeten afwachten.
—E. J. L., alhier. De Nederlandsche Bank
is een instelling, die afgescheiden van den
Staat werkt, maar onder zeer gestrenge
voorwaarden, die een hooge soliditeit waarborgen, het recht heeft in Nederland als
wettig betaalmiddel erkende bankbiljetten
uit te geven, waartegen een groot deel aan
munbmateriaal in de kelders van de Bank
beschikbaar gehouden moet blijven. Daarvoor treedt de Bank op als kassier van den
Staat voor het overbrengen van de ontvangen belastinggelden en het. doen van
uitbetalingen daar waar het rijk geld noodig heeft.
■— M. DL, Maassluis. De uitzondering,betreffende den leeftijd is alleen voor hen.die
ret ds in het loopende jaar aan de gehouden examens hebben deelgenomen, en aan
de eischen voldaan, doch niet voor benoeming in aanmerking kwamen. Bij uitzondering mogen zij nog tot de in November a.s.
te houden examens op den vroegeren voe.
worden toegelaten n.l. tot het examen voor
klerk met den leeftijd van 17 tot 20 jaar
en tot dat voor telefoniste met den leeftijd
van 16 tot 26 jaar. Door hen, die nog niet
aan het examen hebben deelgenomen, moet
de Staatscourant No. 214 geraadpleegd worden.
Een getrouw lezer zij medegedeeld,
dat wij het door u bedoelde huis Groencstijn als inrichting om kinderen op te nemen, niet hebben kunnen ontdekken.
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PREDIKANTENLIJST.
Zondag 27 September.
in
de voormiddagbeurt, bij de 2de
Collecte
inzameling, voor het Luth. Genootschap
voor In- en Uitwendige Zending.
Ds. Bergman, Evang. Luthersche Gemeente, Wolfshoek, voormiddag te 10 uren.
Ds. J. J. L. Duyvendak, Ev. Luth, pred.
te Schiedam, 'savonds te 6'-k uren.
Ds. Stenfert Kroese, Remonstr. Gereformeerde Gemeente, Westersingel 76, voormiddag te 8 uren.
Ds. Eldering, voormiddag te 10 uren.
Ds. Binnerts, Doopsgezinde Gemeente,
voormiddag te 10 uren.
Gebouw „Irene", Van Oldenbarneveltstraat No. 59.
Godsdienstoefening voor Jongeliedenvan
10—16 jaar.
Zondag: Zangoefening.
Deutsche Evangelische Gemeinde.

Kirche: Zwaite Paardenstraat.
Sonntag Vormittags 10% Uhr : PfarrerA.

Freymark.
Sonntag Vormittags 12 Uhr: Kindergottesdienst.
Dienstag Abends SV» Uhr: Vorb.ereitung
zum Kindergottesdienst in der Sacristei.
Mr. Sujol, Eglise Béformée Wallonne,
Hoogstraat (hoek Boode Zaad), Dimanebe
matin a 10 heures.
Church of England, Eiland
Sckoonderloo 14.
Divine Service.
Bev. N. S.M.Atkinson, Church ofEngland,
Sunday mom. at 11 o'clock, Seamen's Institute, Terwenakker 6. Sunday evening
at 7i& o'clock, Rev. N. S. M. Atkinson,
Chaplain.
Scotch Church, Vasteland 2.
Divine Service.
Bev. J. Irwin Brown, M.A. 8.D., Sunday
mom. at 10i/_ o'clock ; even. at 6Va o'clock.
Sunday mom. at 12 o'clock, Sunday-school.
Christelijk Gerei. Gemeente.
Kerkgebouw ingangen Jonkerfransstraat 51
en Nieuwo Goudscbedwatsstraat 99.
De heer M. Koomans, beroepen pred. te
Zwolle, voormiddag te 10 uren, 's avonds te
, ,„
6 uren.
,___-,
Ds. G. Klumper, pred. te Gouda, Woensdagavond te 8 uren.
Gereformeerde Kerk A en B.
Ds. Bavinck, Kerk Hovenlersstraat 32,
Woensdagavond te 6 uren.
Ds. Douma, Kerk West-Zeedijk, tegenover het Park, voormiddag te lü uren;
Nieuwe Noorderkerk, Snellemanstraat,
's avonds te 6 uren.
Ds. E. Kropveld, van Rijswijk, Kerk Hoveriersstraat 32, voormiddag te 10 uren;
Kerk Goudsche Singel 53, s avonds te6uren.
Ds. Landwehr, .Kerk Goudsche Singel 53,
voormiddag te 10 uren; Kerk West-Zeedijk,
tegenover het Park, 's avonds to 6 uren.
Ds. Visser Nieuwe Noorderkerk, Snellemanstraat, 'voormiddag te 10 uren; Kerk
Hoveniersstraat 32, 'savonds te 6 uren;
Nieuwe Noorderkerk, Snellemanstr, aJ,
Woensdagnamiddag te 3 uren, Huwelijksbevestiging.
In alle beurten, bij den derden rondgang,
collecte voor de Verpleegden der Gemeente.
Da. Van den Brink, Nieuwe Oosterkerk,
Goudscheweg 19, voormiddag te 10 uren;
Nieuwe Westerkerk, Ammanstraat 23,
'savonds te 6 uren, Voorbereiding, Doopsbediening.

Ds. Sillevis Smitt, Nieuwe Oosterkerk,

Goudscheweg IS), Dinsdagavond te 7 uren,
Doopsbediening.
Ds. Van Veelo, Nieuwe Westerkerk, Ammanstraat 23, voormiddag te 10 uren.
Ds. Veder, Gebouw „De Hoop", Coolvest 44, voormiddag te 10 uren ; Nieuwe
Oosterkerk, Goudscheweg 19, 'savonds te
6 uren.
Ds. Van Veelo, Feijenoord, (School aan de
Marine3traat), 's avonds te 6 uren.
Ds. C. Pieneman, Kerkgebouw Boezemsingel 43,Gereform. Gemeente onder'tKruis,
voormiddag te 10 uren ; 's avonds te 6 uren ;
Donderdagavond te 8 uren.
De heer Schenk, Hoogduitsche Gereform.
Gemeente, voormiddag te 10 uren.
Ds. Stam, van Capelle a/d. IJsel, Dinsdagavond te 7Va uren.
Ds. Van Leeuwen, van Utrecht, Donderdagavond to 71/3 uren.
Ds. Beversluis, Gereformeerde Gemeente,

lokaalKorteWarande.voormiddagtelOuren,
's avonds te 6 uren.

Kerkgebouw: Van der Sluisstraat 106,

bij den Proveniprasmgél.
Vrije Geref. Gemeente.
Ds. A. W. F. Visée, voormiddag te 10 uren ;
's avonde te 6 uren.
Da H. A. Minderman, Gerei. Kruisge-

meente, Zaal Eehoboth, Eleonorastraat 17,

voormiddag te 10 uren ; 's avondste 6 uren.
Stads-Evangelisatie Jeruël.
Lokaal Jan van Loonslaan 20.
Zondagmorgen 8 uur, Bidstond, tractaatverspreiding. Zondagmorgen 10 uur. Evangelische samenkomst. Zondagmorgen 12
Zondagsschool, Zondagmiddag 4 uur,
uur.
Meisjes-Vereeniging. Zondagavond 7 uur.
Volkssamenkomst. Maandagmiddag 21/2
uur, Vrouwen-Vereeniging. Maandagavond
6 1/2 uur, Meisjes-Vereeniging. Maandagavond 81/2 uur, Repetitie v/h. Zangkoor.
Dinsdagavond 6 uur, Meisjes-Vereeniging,
Dinsdagavond 81/2 uur, Repetitie v/h. Fanfarecorps. Woensdagavond 7 uur. Bijbelklasse voor Meisjes. Woensdagavond 81/2
uur, Bijbellezing. Vrijdagavond 81/2 uur,

Cursus Zondagsschool.

Lokaal Vierwindenstr. 19—21,b/d. Zandstr.
Zondagmorgen 12 uur. Zondagsschool
Zondagavond 5 uur. Voikssamenkomst.
Dinsdagavond 81/2 uur, idem. Vrijdagavond 8 1/2 uur Volkssamenkomst.
Lokaal Gaffeldwarsstraat,
's Morgens 10 uur, Zondagsschool.
Lokaal Oosteinde 10.
Zondag 6 uur. Dinsdag 8 1/2 uur. Donderdag 8 1/2 uur, Volkssamenkomst.
Lokaal Fuijkstraat 3.
Zondag 7 uur. Maandag 8 1/2 uur.Donderdag 8 1/2 uur, Voikssamenkomst.
Lokaal Aimondestraat 66.
Zondag : lü e» 12.30 uur, Zondagsschool;
6 uur, Voikssamenkomst.
Maandag : 6 uur, Meisjes-Vereeniging ;
81/2, Volksbijeenkomst..
Dinsdag : 8 1/2 uur, Samenkomst.
Donderdag: 81/2 uur, Samenkomst.
Vrijdag : 3 1/2 uur, Zondagsschoolcursu3.
Lokaal N. Binnenweg 709 (Delftshaven).
Zondagmorgen 10 uur, Zondagsschool.
Zondagavond 7 uur. Maandïigavond 81/2
uur, Godsd. Samenkomst. Donderdagavond
8 1/2 uur, Godsd. Samenkomst, Donderdagavond 61/2 uur, Meisjesvereeniging. Vrijdagavond 6 1/2 uur, Vronwenvereeniging.
Groote Kerk.
Delftshaven. Ds. Wielinga, Nederd, Gereform. Gem., voormiddag te 10uren.
Ds. Loois, namiddag te 2 uren.
Ds. Datema, 's avonds te 6 uren.
Ds. Loois, Vrijdagavond te 7 uren, Voorber. t.'h. H. Avondmaal.
Nieuwe Kerk.
Prof. Dr. S. D. Van Veen, Hoogleeraar
te !Jtrecht. voormiddag te 10 uren.
Di. Wielinga, 'savonds te 6 uren, Doopsbedienis.g.
Zendingslokaal Söhooneberg.
Dr. J. A. Cramer, pred. te 's Gravenhage,
voormiddag te 10 uren.

GersforH-Be-*'? Kerk.
Geselius-Kerk.
Ds. Datema, voormiddag te 10 uren;

's avonds te 6 uren.
Gerefonaeerde Kerk.
Kerkgebouw Avwane Coaeordia..
Zondag in alle beurten collecte voor het
fonds Kerkbouw.
Ds. Van der Velden, voormiddag te
9"ii uren.
Ds. Oudkerk, 'savonds te 53.*.uren.
Ds. Oudkerk, Woensdagnamiddag te
2 uren, Huwelijksbevestiging.
Hulp-kerk Dssjksfcraat 16.
Ds. Oudkerk, voormiddag te 9:V± ure».
Ds. Van der Velden, 's avonds te &% uren.
Hillegersberg. Ds. Klomp, Ned. Herv.
Gem., voormiddag te 9'a uren.
Namiddag te 2 uren, geen dienst.
GerefKerk.
Ds. C. B. Bavinck, van Rotterdam, voormiddag te SVs uren ; 's avonds te 6 uren.
Bergschenhoek. Ned. Herv. Gem., voormiddag te 9% uren, geen dienst.
Ds. J. C. Klomp, pred. te Hillegersberg,
namiddag te 2 uren.
IJselmonde. Ds. Hoekstra, Ned. Herv.
Gem., voormiddag te 9Va uren; namiddag
te fSfk uren.
Charlois.
Gereformeerde Kerk.

—

Gouwjsfcraafc.

Ds. Miedema, voormiddag te 9Vj uren;
's avonds te 5Va uren.
Collecte voor Hulpbehoevende Kerken.

Lokaal „Elim".

De heer P. C. J. Camphuis, voormiddag
te Q-k uren.
Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis.

Zuidhoek

112.

Ds. J. R. Van Oort,voormiddag teötya uren,
'savonds te s'/_ uren.
Overschie. Ds. W. Van der Waal, Nederd.
Gereform. Gemeente,voormiddagte9i/3 uren,
namiddag te 2 uren.
Gereformeerde Kerk.
Ds. W. Meijnen, voormiddag te 10 uren;
'savonds te 5-ijfe uren.

Ingebonden Stukken.
Rot emlam,24 September 1903.

Arm Transvaal, Arm. Rotterdam !
Mijnheer de Redacteur!
Gisteravond in uw blad het Ingezonden
Stuk gelezen hebbende, geteekend A. J- 8.,
moet ik bekennen, clat ik het met schrijver
dezes volmaakt eens ben. Het is treurig al_
fati.oenlijk werkman zonder werk te zijn en
nergens ondersteuning te kunnen vinden,
maar hoe willen de heeren Meier en Stokman, wien hij ten slotte raad in dezen
vraagt, hulp trachten te verleenen aan iemand, dien zij niet kennen Waarom de
naam en adres niet voluit er onder geplaatst, dan zou zijn verzoek misschien ingewilligd kunnen worden. Er mag toch niet
verondersteld wórden, dat hij zulks niet
durft. Indien hij zulks had gedaan, zouden
er misschien wel medelijdende menschen
zijn, die naar hem informeeren willen en in
dienst nemen.
IJ, Mijnheer de Redacteur, dankzeggend
voor de verleende plaatsruimte.
P.

.

Rotterdam, 23 September 1903.
Coneorten

Rotterd.

Uierganrde.

Mijnheer de Redacteur!

Alhoewel het mijn gewoonte niet is schrijvers van ingezonden stukken van repliek te
dienen, maak ik voor-ditmaal hierop een uitzondering en verzoek ik u onderstaande regelen wel in uw blad te willen doen opnemen, ten einde „een muziekliefhebber( ?)''
mijn verbazing te doen kennen over het feit
dat iemand, die zich aldus noemt, zoo ge-

steld is op de concerten in de Societeitazaal.
Erkennende het treurige feit van het gemis eener concertzaal in de R. D. en het onpractische van het geheele Societeitsgebouw, ondanks zijn schoonheid, heb ik toch
liever dat de concerten, zelfs bij regen, wind
of koude, buiten gehouden worden,daar eerstens een harmonie-orkest voor genoemde
zaal veel te zwaar is en tweedens de geïmproviseerde concertzaal totaal gemis van
acoustiek bezit.
Eén en ander wordt blijkbaar door de heeren van het bestuur en den neer Seidel maar
al te wel ingezien.
Ik ken muziekliefhebbers die, wanneer zij
veronderstellen dat hot concert binnen zal
plaats vinden, niet ter Diergaarde opgaan,
alhoewel zij on de buiten gehouden concerten nooit schitteren door afwezigheid.
Daarom zou ik genoemden muziekliefhebber den raad willen geven, zich een» degelijk af te vragen of hij wel een muziekliefhebber is, of dat hij de concerten aljeen
maar bezoekt om te zien en gezien te worden.
U dankend voor de verleende plaatsruimte,

Hoogachtend:

Ook een Muziekliefhebber-

Een Jengeus-wedioop.
de Redacteur!
Tot mijn verwondering las ik in uw geacht blad een antwoord op mijn ingebonden stukje. Dit stukje, hetwelk slechts doelde op een releveering der feiten, was geenszins gesteld tot het uitlokken van een twistgesprek, in geen geval had ik een soortgelijken vuigen laster verwacht.
Ooggetuige v. D. begint met te zeggen,
dat hij het ingezonden stukje van mij wel
verwacht had, dus er moest iets plaats gehad hebben, dat wel de moeite van vermelden waard was. Immers anders had hij
toch zulk een verwachting niet gekoesterd.
Ooggetuige Van D. beweert, verder, dat
ondergeteekende wellicht morgen et overmorgen wéér met een ingezonden ;■ tak over
den last, door de jongens aan hem veroorzaakt, komt. Hoe kan dat „wéér" geplaatst
worden, aangezien door ondergeteekende
vcor die geschiedenis nog nimmer een ingezonden stuk werd geplaatst.
Waar ooggetuige v. D. dergelijke dingen
geheel uit de lucht grijpt, hoe kan men dan
geloof hechten aan die viezige verdere onwaarheid. Trouwens, mijn bekenden kennen mij te goed, om niet van het tegendeel overtuigd te zijn, en daarom maak ik
gaarne mijn naam bekend.
Doch eilieve! ooggetuige Van D., wie is
u. Is u een edele concurrent wellicht. Of
is u familie van den Judas, die óók voor
dertig zilverlingen zijnen Heer verkocht?
01 waait de wind soms uit een anderen
hoek, van de zijde waar men er belang aan
kan hechten, om er den draai aan te geven, als in het vorige stukje geschiedt 1! Ik
tart u, Van D., om uwen naam bekend te
maken, ik tart u, Van D., om uwe bewering met bewijs te staven. Ik noem u een
la-ffen lasteraar, indien u zich achter uwe
initialen blijft verschuilen, doch ook daar
zal de strafrechter u weten te vinden.
Met dank voor de plaatsing,
Hoogachtend,
UEds. dw. dnr.
W. BOSSERS,
Zaagmolenstraat 59.
Mijnheer

■—— mmmmmmmmm.mmm■____-_-_-_---_-__-__-________,

Binnenland.
—

Een der laatste oudstrijders van 1830
is al op bijzonder treurige wijze om het leven gekomen. Toen de 93-jarige H. Groot
Zwaaftink, te Raalte, het vuur wilde aanmaken, vatten zijn kleeren vlam, waarna
hij maar buiten vluchtte. Zijn zoon wilde
met een emmer water nog het vuur blusschen, doch te laat. De ongelukkig is aan.
de bekomen brandwonden overleden.

—

Een wreedaard!
H. M. de Koningin heeft afwijzend batschikt op het ten behoeve van G. v. d. W«
te Bennekom ingediend gratie-rsquort.
Hij was bij vonnis der rechtbank te Arnhem veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf wegens mishandeling van een varken,
dat hij roet dmn vinger de oogen uitstak en
de openingen daarna met groene zeep vulde.
Tot gemeentelijk inspecteur van het
woningtoezicht te Leeuwarden is benoemd
de heer H. Thora. Prikker te Bruinige.
— Ds. Los zal president Kruger verge-

—

Door den heer Bredell is, namens president Kruger, tot den kerkeraad der Gvref. Gemeente A in dc Havenstraat t; Hilversum, het verzoek gericht, aan d;;. 8. O.
Los, predikaiiib. bij die gemeente, veÜofte
willen geven, den president naar liet Zeiden
te vergezellen, ten einde aldaar de hui_selijke godsdienstoefeningen, te leiden.
In een. vergadering van. leden dier Gemeente, naar wier kerk de president des
Zondags steeds hsenging,ia nu besloten, djn
predikant eenige maanden verlof te geven,
ten einde hem ia staat te stellen aan het verzoek van president Kruger te kunnen voldoen.

Hieuws op Scheepvaartgebied.
stoomschepen,
Verdwenen

Aan de reeds zoo lange lijst van „veran»
een
te schepen." zullen binnenkort weertoegeworden
-teomschepon
moeten
vieital
\OQSTXl.

Nummer één is het groote Oostenrijksche
slo.ni-chip Klek", cilait 15 Juli van Colombo naar de Middellandsche Zee vertrok en
waarvan sedi.rt niets meer werd gehoord.
De gezagvoerder van het Engelsche
__'o.o'.nseh,ip „Alciuous" rapporteerde 6 Augustus uit Perim op het Oosteinde van
Socctia een wrak gezien te hebben, waarvan alleen het halfdek, wit of loodkleurig
geschilderd en oogenschijnlijk 50 a 60 voet
lang, zichtbaar was; er was geen hut op
het halfdek, de groote mast was geelachtig
geschilderd en twee laadbocmen bevonden
zich aan de voorzijde van het halfdek.
In scheepvaartklingen is men het er tamelijk over eens, dat het 't wrak van de
Klek" was en het stoomschip met alle opvarenden daar zijn ondergang gevonden
heeft.
Nummf r twee is het Franscho stoomschip
„Amiral Gueydoir_",een der r_deuw_vje steomschepen van de „Compagnie des Ühargeurs
Réunis", in 1901 te St. Nazaire to water
gelaten en 5860 ton groot.
Het vertrok 2 Juli van Havre via Marseüle naar Cochin, en passeerde 22 Juli PxwfcSaid. oo weer naar Colombo.
Het laatste bericht omtrent dit stoomschip is van 30 Juli, toen het door het sedert te Duinkerken aangekomen Engelsch*
stoomschip „CTon Graat" werd gepa__se«p
op 13 «r. 9 min. N. Pr. ao. 50 gr. 44 nan-

———M^.-—^^_________i.

O. L., 40 mijlen tem N. O. van Socofcia, Pttnta Arenas naar liverpool, dook heeft
koersende naar Colombo en oogenoo-tiinlqi Punta Arenas niet bereikt.
in goeden staat.
Berst geloofde men, dat het stoomschip
Het stoomschip „Amiral Fouriohon",van Panta Arenas gepasseerd zou aijn, direct
dezelfde maatschap-ij, dat 19 Augustus van koers zettende naar de Kaap Verdische EiPort-Said vertrok, heeft naar het vermiste landen, doch later bleek, dat het Punta
stoomschip gezocht en stelde o. a. ook een
Arenas moest aandoen om de lading te
oompleteeren en 28 Augustus daar werd
Onderzoek in op de noordkust van het eiland Soootra (de zuidkust was niet te na- verwacht. Bovendien had het bij zijn verderen wegens den hevigen N. O. Moesson, trek van Ooronel slechts 400 ton kolea aan
die in den Indischen Oceaan heerschte), boord, wat niet verder toereikend zou zijn
doch arriveerde 4 September te Colombio dan tot Montevideo.
zonder eenig spoor er van gevonden te hebHet Duitsche stoomschip „Avubis", vier
ben.
dagen na de „Laurel Branch" van Cbroi_ei
en 7 September van Punta Arenas vertrokAan boord van de „Amiral Gueydon" bevonden zich 17 passagiers, 49 man equipage ken, heeft niets van het schip gezien, zoodat
het zoo goed als zeker is, dat het tusschen
en 5000 ton diverse koopamunsgoedereiii.
Lang koesterde men de hoop, dat het Ccronel en Punta Arenas gebleven is.
De lading van de „Laurel Branch" beStoomschip door het breken van de as of anstond
ongehouden
uit 100 ton suiker voor Antwerpen,
gedere machineschade werd
;
wezen werd' o. a. op hat stoomsc_np,,E____ieRios", van dezelfde maatschappij, dat 3 Januari van Durban (Natel) naar Rio-de^Janeiro vertrok, 13 Jan. de schroefas brak en
eerst 3 Maart, ruim anderhalve maand over
tijd, onder zeil de bestemming bereikte,terwijl er in al dien tijd hoegenaamd niets van

het schir> werd gehoord.
Nu echter heeft men alle hoop laten var

ron. En het feit, dat het schip, nadat er aan
dö herverzekering.snitajrkt te Londen tot S 2
pCt. herverzekering op was betaald, als onVerzekeifoaar aan de mankt is onttrokken,
evenals de ..Kiek" bewijst, dat men ook
daar aanneemt, dat het schip is vergaan.
Nummer drie is de ..Laurel Branch", een
sltlaJkm sohroefstoomschip van 3308 ton, in
1893 tei S-Hidë-rland gebouwd en eigendom
tier heeren F. en W. RHson te Marypo-nt.
Het vertrok 23 Augustus van Coronel via

te Huur,

en
Noordsingel
kosten Tram, Voor- en Achterkamer, Keuken, enz., alleen voor een net, klein
gezin. Huurprijs ’3.50 p.
week. Te bevra.gen Noordsingel 147, bovenhuis.

pe i.ieu.vsJjhuF
slechts

netto 2e Etage,

Terst7 të "Hüür;
een Pakhuis, groot plm.

Vrüdag 18 dezer, gaande
het Circus, door 100 _£__, met lieer achter geVan
woning, bestaande uit
Delftsche- en Poortstraat legen
Keuken en
Baar eiijde Schiekade W.Z.: twee Kamers, gunstig
gelePlaats,
een Gouden Bril in Etui.
omtrek
Nieuwe
veegen,
Tegen belooning terug to
en vooralle doelein■:ii Schickado W.Z. 11■ markt
den goschikt. Huurprijs
aannemelijk. Te bevragen:
Timmerm answerkplaais.
een Portemonnaie. met . Schotorboschsi raat 68 en 70.
eenige
eenig kiem Geld en
Bonnetjes. Terugbezorging
Vondelstraat No. 7 zal een
Te huur govraagd: een
belooning ontvangen.
Bakkerij of te bouwen Bakkerij, aan de scheepvaart
gelogen. Fr. br., No. 3830,
Bur. van dit Blad.

.

"H.H. Bouwers.

Terstond të Hüür

op de Hoogstraat N 0.124
te Eotterdam, boven de
firma de Wed. I. FLOEIJN, op de eerste verdieping een flinke Ach.
teikamer, voorzien van
vole gemakken en Waterleiding. Huurprijs per
week ’1.25. Eiken dag te
«ien, des morgens van 10
tot 12 unr.
S__

Eerste
Diergaardestraat,
nette nieuwe Woningen,
I;
yoor Jeine gezinnen. Huurprijs per week ’2.60 en
Dagelijks te bezichti’2.50.
gen. Adres bjj den opzichter aldaar op No. 10. Niet
op Zondag.

BenedeiiwoDing. 2 Slttap-

een vrije Woning, è, 1.50
per week. Kortekade 120.

Te Huur:

gemak-

nla-ataen, vari alle
ken voonden, met 50 meter Bleek ca Loods, ’1.60
per week, 1 dito met 44
meter, grooter schuurtje,
f 1.70 per week. Adret;:
Adamshoflaan 150.

te Huur
Terstondklein
gezin,

voor een
Noorderstraat No. 23, le
Ktage, Voorkamer, Zij- en
Achterkamer met één
bjiur, 2.25 p. w. Dagelijks

tè

bezichtigen.

Te Huur:

een vrije Achterwoning,
Iste Etage, zjjndo Kamer,
Keuken, Alcoven en vrije
Zolder met Slaapplaats,
Waterleiding en Privaat,
Bloekereteeg No. 6. Huur
fi_.1.50 per woek. Te bevragen
SCHüLSGEN, BleekerBteeg 10.

Te Huur
ln 't O. Oudendijk, vrjje
Etage, naar de eischen dea
tijds ingericht, ’2O, 17 p.
m. Ket'.ingstraat, Ie Etage
2.80, 2e 2.70- Noorden, Beiioutntiuis mot groote Tuin
voor alle
f 3.10. Winkelhuis
doeleinden geschikt. Baanstraat. 3« Etage 2.26. Adres:
A. BOELS & Zn., Prins
FreiJ.plein 7, Kelt:.
20, Vinkenstr. 46, Baanstr.

W 0.56.

Te Huur

~Te Huur

'"

, Te Huur ’.

voor nette gezinnen Ta! borstraat 46 een ruimo
jle en 2e Etage, groote
Voorkamer,
3 Alcoven.
groote Huiskamer, a f 2.70
Gasen ’2.60 per week.
20
een
i■ houders.raatEtage,
Voorprachtige le
Achterkamer,
Keuken.
en
Alcove enZijkarner js, 2.90
i per week. Te bevragen bij
J. M. DE WQJjF. Gashouderstraat 2u en P. DE
BTJIJTEE, Taborstraat 7.

’

Te Huur:

Lusthofstraat 127, mooie
2e Etage, fl . per maand,
’3 lier week; Hieuwe Bubecsslraat 73, Winkelhuis,
zeer goschikt voor ScJioe. nen en Laarzon. Te boyragen No. 71 Nieuwe Ua
straat oa Ie Pijnackerstraat
47, A. BINNEWEfI-

"Te Huur

Lambertusstraat, ruimo en
geriefelijk ingerichte lsto
en 2de Etagos, hu e
’l4 en ’l5 per ma.an.l.
Adres P. W. v. d. (xIUNT,
Polanenetraat 1, hoek Hoilaan.

Te Huur

’

2.60. een Iste Verdieping,
Plerctstr. 18, bestaande uit
a

Voorkamer, Achterkamer,

Keuken, alles netjes gewit,

terstond, omtrek Delftschc- geschilderd en beha
droog To bevragen by P
poort, oen goriefelijl;
iihuis. boy. twee HUIJZEN,T< .lensstraat 90.
Vertrekken, afgesl.Keukenkast. Gaslicht, Plaats en
Kelder, drie Slaapplaatsen

Te Huur

prjjs ’3.20 op Feijenoord, vrije Etages,
per week. Te bevr. Dellt- van alle gemakken voorzien
. bestaando uit Voor- en
l Ach terkamer, doorloopendo
Goedkoop w
I Alkoven, vriien Zolder onz.,
2.25, 2.40. 2.50, 2.70,3.00Doligeheel vrije Boyenwonin- siraat vrije Etages mot
gen, geheel vrijo Trap on prachiig uitzicht 3-30, 3.15.
voor alle doelZolder, met Warande en Winkeüiuis
5.00. Adres:
vele gemakken, voor ’2.50 einden geschikt
Prins Freen ’2.35 per week, gelegen A. BOELS & J&j.,
i ti de Hillegondastraat hoek derikplein 7, Feijenoorddijk
liattes.raj.t. Te bevragen bij 69, Persoonstraat 52, Delien vele kasten,

Te Huur:

MOOI.HUiJ/.KJN, Bakkoni gtraat 40.
aldaar en Nieuwo Rueous-13 bij den Oudendijk-

Café metËllTarddubbele zaken
'terstond te huur of tekoop:
«en Café met BiJlard,
gelegen op Katoniireeiit. 'J'o
bevragen Paul Krugorsir.
No. 27, alhier.
..s

Netto Woningen

Te
Huur
Oosteindo 26A en 28

a 2.50.
een Pakhui» met Open
Plaats, voor allo doeleinden
likt, voorzien van Plé,
Waterleiding, Stookplaats.
Te bevragen bij H. KOOD.
HCJ.J/i'J.N,
''190-

Terstond te Huur
aan de Botte,

oen geheel

Te Huur,

vrij
Huisje, bevattende
Voor- on Achterkamer,
Grooto Loods met Waterketel. Afdak, Achterplaats,
Tuintje enz. Alsmedo eon
geheel vrij Huisje mot
Bleekveld eu oen Pakhuis

Te Huur,

boveahuis^

op den hoek van de Hameien Loofdukstr,'.ut, voorzien
van allo gemakken, 2.50—
£60-2.70 per week. Te
bovragen bii W. C. BAL,
traat No. 41, inden van 200 M2. oppervlakte.
J_wuanslials,i ngang Wolstr. Adros: Dijkstraat No. 145,

Verlengde Schiekade, 2
Trije Huisjes met grooto
ïvin, huur ’l.BO p. weok.
Adres: Boilevoysstraat No.
S4, boaoden.

f e Huur,

"TTïïuur,

Nieuwe Markt 2, eene Boyenwoning a /7.50 per week,
uitsluitend voor 2 eenige
menschen. (óéne bedstede).

Adres:

A.

J.
in

DAMAN

Sigaren,
WILLEMS,
Nieuwe
Markt
22.
87;
linker Rottekade Eorsto
met opstand
Terdioping achter ’155;
Verdioping achter en Muntgas
85.Te bevragen DONKEBS

rwe^de. .-.ingel

No.

te ïïuur,

4.

TTHuurT

bijzonder geschikt voor
Melk. JBoter en Kaaszaak,
huur per -week ’4, Bokelstraat 9, daar naast een gesloten Benedenhuis, bevattende Voor-enAchterkamer
drie Slaapplaatsen Keukentje en verdero gomak-

Mlkemadeyiein le Etage,
eu achter keurig
>teor
Uitzicht, 3.10 per week.
bevragen HoveniersBPe
"traat 29. Aan dit adres
gevraagd een Sohooasnak*r3k_uaoht.
..-.s _v kuc, huur per week f 2.90.

’

. :*"

■.

te Mansedill© en veroorzaakte een vedies
rond f 1.800.000.
De sdhade van bet Nederlandlsche barkscifaip „Amsterdam■", dat te New-Yoa* in
brand geraakte, bedraagt f 48.000.
Voorts hadden zware' branden plaats op
het groote Japansche stoomschip Kaw-___hi
Maru", de Engelsche stoomschepen „Mavian

shona",
Balucheston"
„Ptortugalete'",
„Oousius Arb-b", „Indramadi", „Thnr
land Castle" en de Engelsche zeilschepen
..Rosa", „Eskdale" en „Earl of Dunmore''
en het Duitsche stoomschip „Planet".
Geheel door brand vernield werden het
Engelsche stoomschip „Lady Margaret", de
Italiaanisohe bark ..Angela en Maria" en
het Belgische jacht „HbhenzoUerai" voor
zoover bekend, hadden 4 der geteisterde
schepen als lading graan, 1 katoen, 6 stuk-

goederen, 2 petroleum, 2 chemicaliën en 3

kolen.

*#*

Noordsingel: een ruime 2de
Etage, bevat grooto "V oorTu ssche nk amer,
karn er,
ruime Achterkamer, met
Zoldei',
Warande, Keuken. Kasten,
drie Slaappl., ruime
weilanruim uitzicht over
den eu Bejgweg, huurprys
per maaud. Dagelijks
’l4bezichtigen.
Adres- Agte
niesestraat; No. 96, Eerste
Etage.

den der stad. dat

....

Eijwiel f42.50.

Zeldzaam koopje. Gewonnen van de groote H_.arlemmerm eer vuï loting. To
gevraagd een Iste Etage koop een speciaal nieuw
of Benedenhuis. klom ge- eerste klasse Heerenrijzin, omstreeks 16 gulden wiel met prima Dunlopper maand, niet buiten iion_!ippuigbanden,Wande stad. Br. fr-, No. 3795, dalstnnr.Genescei'
Perry ketting. BrookSüUBur. v. d. Biad.

Door

bijzouderc

standigheden

om-

Winkelhuis.

Over te nemen:
e

eTjoflen: een «.arte
Bs.ri_espeler.ne,
Winter
fin
ruid, ">o'-szaakje,
t. chic moddat 14 jaar bestaan hoeft de een zwart go-L
tegen mventarisnriis Br Manteltje, slanke TaJlic,
23'3 Bnraw" te zamen voor TA. A____qb.
West-Zeedijk 70, 3-m. beldit Blad. '
len, naast de Sehoepstim-

e.,

_

?

£v ~*\?i' f

Kleerenkastkoop i mennaoaiaan.

!"Ter Overname

Demi,

Te Koop

J

Adriaan!

Te Huur,

-

GëÜbêïëgging'T Ter overname

Te Huur,

H&WlëlrrJders.

-OekklëëdT"

Sigarenwinkel.

Te Huur

_

’

Heerenrijwiel,

ter Overname

"Ameublement. '*

Te Huur

Waterstokerij

Aapje.

Gelderland,

ter Overname

Eijwielbanden.

Ter overname

Buitenbanden

Gevraagd:

Papegaai

______

Sakshoorus

Te Eoop

3.50,

Spatschermen

compleet 1, Voorwielvelgrem en Freewheel 3.75,
Stuurstangen
nikkelen

circa 1000 kilo Kroonijzer
en 12900 Hoefnagels voor
spotprJ i
HOE-

1.75, Wonderlampjes 1.75
Overschie.
met 12 carbidpatronen. DKMAKEKS.
prima koper vcrnikiieiiJe
Acetyleenlamp 1.75, 2.75,
Solarlantaarn 6.50, New 'wegens omstandigheden
Departurefreewheelnaaf ecu W isseherij, waarin
10, carbid 0.30 per kiJo- voor een kiem gezin bebus. Bandbeilen 0.35,K- i Btn.an is. huur vnn de tui.
thedraalbellen 1,3-K
me gelegenheid en overnelampen 1.75, enz. LamituuAS* .u OiJójk Br. fr.
steeg No. 8.
No. 5.'13, Bur. van dit 81.

Ter overname

"20KoopDames.
een

ïüiwielcn-

Uitverkoop.

Kolossale

groote nitver.

Te

f

splinternicuwe

hagel-

H__nd-

van
de
koop in Premier Stores, inaalm__chine
Lamsteeg 8. van nieuwe 1nieuwste verbeteringen,
fijne
jaar
kast,B
luxe
Engelsche Dames- enHee- 1met
renrijwielen vanaf 45 tot 1garantie, van 40 gulden
en
nu
20 gld., bij W.
voor
Premierrijwielen,
de
\

'

130.
ÜLEN.Hoogstraat
drie, slechts 3 stuks nieu- VEKMK
J
Engelsche Eijwielen No. 78, Magazijn op wekeafbetaling, o»__e
met de bekende Bakker- lijksche
J
kunnen worbanden uit Kidderbork, -I Machines
ingeruild, Inrichting
voor spotprijs van /SB, «den
naratic.
een paar stuks met de |

-

"we

Parqui Hagenbanden

Kostganger,C. L.

en —Wegens afschaffing

Continental D-Banden,
ook ’5O. tevens 17 stuks

Te Koop:

Engelsclfó monsterrijwiePaard, Tuig en Boklen tot elk aannemelijk ;een
wagen en eon Wagen met
bod. alle Eijwielen met Kap,
alias 1» goeden staat
toebehooren en een jaar
gsraotie.Haast v en pro. <en voor l-iHJgken prijs. Te
Piet Heinspleiu
fiteert nu van do gele-1 bevragen
06, De__t_-_.Tea.
genheid verder.

'

0pvoorMa9 gld. een

Te Koop

piachtvoJle- Hingerhand
mahonie-

één uur, Nadorstslraat 79,
beneden.

Boor toeval
naaimachine op
houten voet.dubbel naiidapparaat en notenhouten
afsiuitkast. 6 jtuar garan- aangeboden een zoo goed
tie en gratis onderricht
als niouwe zwart laken
door een Dame, by W llameswintermantel
met
VEBME ÜBEN, Hoogstraat
volant, voor een middelNo 78, Magazijn op wee Pcrso°n, gekost
kelijksche afbetaling.spe- W,V
«ehb.
nu voor ’7.50,
ciale Inrichting voor al- te zien*’lBdagelijks
van 10
le voorkomen ue repaia. "« 4 uur, Meermanstr.
tic.
.
n°- 6, 2m. bellen.

Dames
Gratis
niet, maar wel be-

raat
neden alle concurrentie.
Te koop een zooals nieu-

we Singerhandnaaimachine, van de Singer Manu-

facturing

Coiri, rölid
voor 12

ter Overname

b,"? net Persoon, ge,va? buitcn.wenscht
!^i
Jjn _;aak

Over te nemen,

afbetaling, doch
°P
y*"e. op

geen
nader overeen
t-arantie te komen conditiën. Br.
17 B'ireaa
bij W. VEHMEBXEN,
Hoogstraat No. 78, Maga'
«ijn op wekelijksche afbetaling, oude Machines
kunnen
worden
ingeruild, speciale Inrichting
*»art galon-Ameublem.,
reparatie.
Toor
met rood pluche bekleed,
Gevraagd ter overname: ook afzonderlijk, fijne
»w. Salontafel ’lO, kleinere r-7.50. Canapé fit*
’lO per stuEC
en verdere Teekenbesoo«toelen ’1.50 per stuk.
fiedhoden, mits in goeden "Barnes
schrü/eta«a«e f6.
Btaat j-jade. Fr. te, Ho.
HofpleialSr ot«»
3329, but. Tan. <_R Blad. ] "Wltßelwi^oort.

Kokertje, enz.,
gld., met 6 jaar

dit

~Të~Koop:

een Teekenbord

»^«a

gosd be
Overnemingssoni

een
evert.

f 3030.
Br. fr. No. 3930 Bur. van
dit Blad.

g_

I No^l2B.
I Aan '.-tboden: een groote

Voorkamer,

,f, voor een net

_

Paarden.
Te koop aangeboden

, 5.50
! met
3
Pi::
jaar oud, 1 behandeling
verzekerd.
gev.
maat, ge144,
Vi
schikt .""' dravend werk Adree:
de Be..
uhuis,
Wa
Eou ï,! e il. .eitje.
jaar
trant.
oud, hard loopend iv
Tuig, met Tuig en Luxe
Doskarrotjo. Alles is ook
zonderlijk te koop, aangeboden een gemeuZvaanstraat No. 9, !,. \ de bileerde Beneden-Voo-OooiYOSt.
j kamer met Alkoof, «onI de" pension it 8 Guldeu
I per maan'! .e»araan iv
Noorden. Br. Fr. onWegens verhuizing te ! het
koop aangeboden 10 stuks , de,- no. 3731 aan het Bur.
o.iiie Postduiven, niet ge- van dit Blad.
vlogen hebbende, tegen
spotprijs. Per stuk 30—50
het paar. //res Gaffel- aangeboden : een nette ge
stiant 93, benedon.
me',
erde
Kamer
il aan hetzelfdo
di tegen I Oetober
Inwoning aangeYo u' dea spotprijs van
a methüiseiiik verkeer
fSl&t) te koop: eea flink»
rsoon. Adr
Kinderwagen, rijde nde op voer
boeren riemen, geheel oa. Joü-terfrai.
*_"____.
f
rayJeer gestof «serd. tv aar
JSen Heer
aeu 1
a.a.l
twee Kinderen ia
a net
l.uniiert aitten, ook Zondags tft Kien. Adres: \J._\n_
baanstr~y.it No. 41, 2Thmc.
Slaapka
Zoo spoedig mogelijk niet a_E_t__de_-£__e
bij
mer. b
vootk
Br. fr.. Xo. 3£16. Bnr. v. d. 81.
aangeboden, een lief bc- j In 't Centrum
te hnnr
Kruidenierszaakje
klant
in een klein gezin zo;.
me', aanverwante artike!
len, voor den spotprijs '■ kinderen een frissehe ruivan 110 euldeu, mooi huis I me
met 3 Slaapplaatsen, 4 I
gulden per week. Ook de |
Inventaris te koop. Goen met degelijk Pension.destusßchenpersoneri_j.r. fr., ; verkiezend met gebruik
No. 3791, Bur. v. d. Blad. j van Zijkamer, zoer geschut voor twee Heeren
die samen wenschen to
'wonen. Adres: K*»:straat
Ter overname aange- i j No^jJl.

_

_

Te Koop

!

del, Bel, Acetylecnlan;
Bovenstaande ta
taarn. langen Pomp,i-.ibgevraagd die uit elkanGe
berpouipkleinmer,
der genomen kan wor- aingeboden: een ge'
reedsebaptasch en houTe huur groot Winkelden. Br. fr. met opgaaf klant Caté. 2 gßètoffecxde
SpatscherPlymouth
ten
ruime
Woning,
huis met
van prijs en maat No' .Kamers en do Zaak voor de
men voor slechts .J..50.
Alkemadestraat
staande
3-2.1. Bureau van dit 81. ..ouni.a van f 350, huurprijs
dingen on
20, goed geschikt voor onnoodig af te
ig. yierwinüer.straat 9.
gewenscht. Te sien
vele zaken, ook voor klei- spoed
Zondag;. Lange Toook
ne o_'-__.fcsi__rderü of anderszins. Huur ’9 per w. renfrtraat lS.over dc kerk
Te Koop eoo w«inigr ccdragan
Alle werkdagen te bevradonfcerö J>eini ;
bij
gen
voor «en inidrfelinatiff ■ :aaji£el>oden oen Aujerik.
POTJE WIJD.
eea e»- j
ter« en 2
,Per
Groenelaan 2_.
tevens
sooo,
. MULDEK,
g-ebrnikt
<ic «faß on Vest en Ja- [; knie® wellen.
straat 7. bij de IÖ u
gooden
zeer
staat
A.
doch
in
bij
Te
ziei
J.
Quotte»..
en
'jü
het beste
avonds
-RAVKUÜStJ, Mr. Kleer. \ To bozichtitren
adres voor HH. Wiel
0z.68,
uur,
MausJta.de
maker, Zwart Janstraat na 6
tegen 1 Oetober Anjeren Kenners, bove.
87,tc£;evioTer de tramhalte 2-maal bellen
straat 18, Noordereiland tevens a;in voor alle
Feijenoord, een lsto Eta- tien aan Rijwielen on Moge. Te bevragen De Kuitoren, spoedige en accurate
lerstraat 8, beneden.
Te koop aangeboden in aangeboden een Café-Bil.
bediening. Rijwielen, onverde oude etad ec-n fiink lar.l met vergunning. Br.
schillig welk merk, wordon
Pand, bev. groot Winkel- fr. No. 3798, Bureau van
door mfl met extra korting
huis, 5 Boyenwoningen, dit Blad.
in de Oashondcrstr>^t geleverd, vraag prijsopgaaf
goed in orde, rendeeren"
een Benedenhuis, voor alsook van alle mi
de 13%. Koopsom rier
g
Onderdeelen.
netto lieden en een Kavan
don
duizeoC direct
mer en Keuken, a 1.90,
eigenaar. Br. fr. No. 3820, Te koop aangeboden een
een rnim Pakhuis 2.75
van jiit Blad.
Bureau
Dekkleed. SM. lang, 4M.
per week. Te bevragen:
breed, tegen matigen pr.
De Feijenoordschol'ij'.vieiTaborstraat 34, bij C. v. handc)
Br. fr. No. 3S_l. Bureau
d. HEIJDENting Oranjebooms,
naar van dit BJad.
vertrek
Wegens
niouwe Haaren- en Dameselders wordt liefst zoo Wegens vertrek naar
:i vanaf 45 gld. met
eiter
mogelijk
spoedig
Buitenbanden
gevraagd voor een net, garantie.
aangeboden n derj
overname
vrij
’5.50,
’7,50.
Bo- ’3,50. ’4,50,
klein gezin een
zeer nette SigareMaak,
venhuis met Zijkamertje, Binnenbanden ’1,50, ’2,00,
op goeden stand, bewij.
in den pri.js van 20 tot 22
Onderdeelen en
2.50,’3,50.
aangeboden een flink bezen
vari omzet voorhanmaand,
omgulden per
benoodigdheden
grooto
fr. No. 3835, Bur. kanle Zaak in Kl uideden.
Br.
Bergtrek Noordsingel,
mk jinj- rail dit_B lad.
voorra;i
niers- en Grutterswaren
Provenierssingel, ____!■
wog.
%
.
met verkoop van Tabak,
Oudedijk
Plantagewee.
Sigaren en veel Brand"" Pxtra koopje. Een
en Crooswijkscliesinge..
stoffen en Petroleum,
Franco brieven aan P.
spotprijs van ’7O welke een klein
Voor
bui'gorH. W. Sluiters, Alewiju
woiut te koon aangebobestaan oplevert, gelegen
Florisstraat 23.
op den netstcn en volkmerk Einghaiu eb
den een prachtig Amenhlemeut, beste.'.nde uit 6 rijken stand to Feijen"Drie -oime Slaapplaat- Dunlopbanden, curtudlaufvussen.
enz.
mahonie
t;uirn,
oord, met flinke, ruime
sen
massief
tasch, pomp, bel
Woning,
overnemingsvoor den spotprijs vau ’3O.
storten ou P/ï^ïfS.ÏS"
OV.oape,
hee)
bekleede
soni zeer billijk ou diBr. fr., No. 3931i kun.
trijp,ternwotroodzijdeu
rect te aanvaarden. Adr.
Kamer, Keuken, Slaapkat l on eed fraaie i.ic.kan- OranJ2Jooomstr. 231.
g
mertje, vele kasten.stille
uit
geheel
kast die
ruim uitzicht, it
kan worden
genomen
der
’2.15 per week, uitsluimet gebeeldhouwde deuten klein gezin. Te zien ter overname aangeboden
ren
en een Vulkacbel.
Een lief, klein Aapje,
eu te bevragen Coolskade verkoopt 50 Meter Water,
Adres Wiekstraat 56, bo- vertrouwd
bij kindoren.
li in de Poortstraat, H. 240 kan Olie per week.vervenhuisAdres.
KOMIEK, op No. 39 Paken
Kuipen
I.eeren.
Pi'oveuiersstr.No.
turnrt
17. tiroeiitenza.ik.
buls ii ’0.65 p.w., flinke verkoopt veel steenkolen
Handwagen te koop geen Waschartikelen. OverBoor
bijzondero omvraagd, kromme as met nemingssom 4SO. Aan hetTe Apeldoorn te koop
Huisje met Tuin, standigheden
moereu, zelfde adrcs,Zon- zelfde adresAardappeleneen
vryeUtboobeeenigo
,
1Te
dags niet.
balU.en te kï^i
waarin Bouwland, groot
vragen bij J. vv'IJNSTEmeu en
KEES, Gedempte Slaak
ongeveer 1400 M„ zeer ge- aangeboden een Café met
No. 122.
schikt voor gep., voor Billard, op goeden stand,
f 1250, waarop zoo noodig
voor deu spotprijs van....
Door toevallige omstanal* hypotheek gev. Wat zegt u?? VierhonParqui
Hagenbuiten- digheid
’5OO
H.
Adres
blijven.
kan
derdvijftig gulden.Prachband 7.so,Continental DBOESVEf-D, Brinklaan tige Inventaris. Br. fr.
Buitenband 6.50, prima
No. 3792. Bur. van dit 81.
i7j_j_id_u_r.
aangeboden: een vanouds
bekende Zaak in Koek,
2.75, 3.E0, ' 50 met zes Banket, Chocolaad- eu
gemaanden garantie. Bin- Suike.-v.'erk, welke ecu
Teekengereedschap,goeden
eu geTo koop: eon mooie groene
nenbanden i_so, 2, 2.5C,ze,. goed bestaan geeft
in
doch
bruikt
P'pogaai, vol in de veeron,
maanden gegarandeerd. legen aan de ..cheepv.
zijnd, voor Bouwstaat
j
3906,
liur. van
ParquiHageubin nenband Br. fr. No.
kundig Teekenen-. Adres onge gczonduVogeloSpi oekt
3.50, Voetporapen 0.35 en dit Blad.
"rUM, KuOeOWtr.
■ lief en is zeer mak.
0.85. Hammokzadels vanUiterste prjjs ’lB. Te beNo- 116.
:
Heeren Hoefsmeden
af 1.30, Cbristyzadcls 3,
zichtigen, ook 's Zondags na
hou teu

notte Gestoffeerde
Voorkamer met frissehe
Alkoof, op Feijenoord. Fr.
brieven, No. 3756, Bureau
van dit Blad.
Gevra-agd, by 2 menschen
zonder kinderen: eon

aangeboden
een
flink of Vader on Zoon, bü
Proefioka.il, iv het mid- DE POTTEB, Adrianaslr.

Te Huur

groote

Te Hunr:

een

Ter overname

in de
flinke
2 Bedsteden en
van alle gemakken voorzien, voor k'ein gezin.le
bevragen Jleereustraat 6.
Huur 1.90 per week.

.

nieuwe moderne Ganglantaarn. G. A. VAN ALMËN,
Hofdijk 53.

(en

A. : Kun je dan nergens voor in geestdrift geraken t
B. : Neen, ik ben, helaas, eens voor iets in geestdrift geraakt
Aguiesestraat een en acht weken later was het voorwerp van mijn geestdrift
Kamer en Keuken, mijn vrouw.
verder

"

i.i

Goedkoop.

Te Eoop:

een eigengemaakt IJzeren
eenman:. Ledikant, verstelbaar met Schroeven, enoen

Te koop gevraagd: alle
Soorten van Boomen,roeit
verveert direct. Adres
Klompenmakerij Bloemstraat
23. I. H. VAN
OVEIiBfJT.K.

Te Euur,

II

.______———^mm^^^^

aTI^

"~ Boomen.

Agnicsestraat 102, bü den

lil

*"

Te Koop
drie Hand persen en eenige ijzeren Linialen, als
ook eenig ande; Boekbiu
der .ïe.o.'d-chap.t,.t spotprije wordt alles opgeruimd, wegens vertrek u.
bnit'n de .tad ïe. beziohgen tusscheu I—ï uui v.
AlJic_r.ade.tr 15.

Voor-1

m.

Het nut van twee schroeven.
het Russisch stoomschip „Trouvor," Activeerden
in goeden welstand te Aden."
voordeel,
groote
Bet
dat bet dubfoelHiei-uit blijkt ïtat de brand moet rijn uitflchroefstelsel aanbiedt, is zoo pas weer gebroken
kort nadat het schip door het
eens duidelijk gebleken.
„dan Grant" werd gepasseerd
Het stalen schroefstoomsehip „GaKcsaai", stoomschip
Uit
Aden
wordt aan de Daily Mail »el
groot
van de „ünion Castie Line", «757 ton
meld:
in 1900 gebouwd, dat op de reis van LonZiehier bijzonderheden over de solnpden naar Kaapstad 18 Sept. van Las Palmas vertrok, werd 19 Sept. gepraaid met breuk van de „Amiral Gueydon": „Op 30
verlies van de bakboordsschroef. Het schip Juli, te middernacht, ontplofte de kctelea
deelde het vuur mee aan de boot. Ean makon echter, met één machine werkend, met troos
werd in zee geworpen. Zijn lijk is niet
een 8-mijls vaart de reis voortzetten enverteruggevonden. Men was op 46 mijlen van
langde geen assistentie.
De Hamburg—Amerika^Lijner „Palatóa", het eiland Sokotra. Den volgenden dag
poogde men vruchteloos op het eiland ts
van Hamburg naar New-York, brak 13 Sept. landen.
De zee stond hol Het schip werd
een der schroefassen, doch bereikte, met in
richting
de
der Arabische kust gedreéén machine werkend, 22 Sept. zonder
ven. Na drie dagen van vreeselijken angst
vreemde hulp behouden de bestemming.
Waren deze schepen niet van een dubbel besloot de kapitein de boot te verlaten.
Bij middel van. twee bootjes weiden de
stel machines voorzien geweest, zouden aspassagiers
en de bemanning in de baai van
suradeuren ongetwijfeld' belangrijke som- Kouryan-Houiyan,
aan land gezet. Er wermen aan hulploon hebben moeten betalen, den
tenten op den oever Opgericht. Dö lezoo er niets ergers gebeurd was.
vensmiddelen wanen overvloedig. Men haalde ze van het schip. Gedurende '46 dagen
leefden
de schipbreukelingen aldus, ferwijl
Naschrift.
zij veel leden van de hitte. De Arabieren
Van het stoomschip ..Amiral Gueydon'
toonden zich zeer voorkomend en de sulis onver-wacht betrekkelijk gunstig nieuws tan van Merbat leverde hun eindeJijk drie
ingekomen. De „Compagnie des Chargeurs booten, waarmee zij poogden Mascate t*
Reunis" ontving het volgend telegram van
611'- Zi^ ontlcoel'teii de stoomboot
den kapitein:
„Afghanistan", maar de kapitein weigerde
„Aden, 24 Sept. 10 uur 's morgens. Den hun hulp. Zij werden
eindelijk
30 Juli, tijdens storm, brak aan boord door de Russische stoomboot opgenomen
„Trouvor."
van de „Amiral Gueydon" brand uit. Was
Elet
stoomschip
is
„Kiek"
door Lloyds
verplicht' koers te zetten naar de Arabi- reeds officeel als ..oveidue" geannonceerd,
schip
Het
is
zinken.
sche kust om niet te
wat beteekenit dat
de volgende week,
verloren. Passagiers en bemanning gered, tenzij eenig bericht het
er
van
mocht inkomen,
die
vermatroos,
één
uitzondering
van
met
als „vermist" zal worden geboekt
gered
door
Schipbreukelingen
is.
dwenen

HH. Boekbinders.
aangeboden:

GESTRAFTE GEESTDRIFT.

zeer I

Te Huur,

Verloren:

Te ïïuur,

35:

bey.

deele zeer zware verliezer, aa» reee_srs,resp.

asffiuranfcie-mQ^usöhappijeïi, berokkende*].
De zwaarste brand had plaats op het
nieuwe stoomschip „Tonkin", van de
„Compagnie des Messageries Maritimes"

en Achterkamer,2 Alkoven, |
Staapkamertjo,
Keuken,

nabij

10 Cents.

Verloren,

l

***

Soheepsbranden.
In de miaand Augustus hadden niet minder dan 34 scheepabranden plaats, die ten

wit gemarmerde Trappen
en Gangen. Huur ’l6 per
maand of ’3.70 per week

Mooie Boyenwoning

nit deze rubriek te her-

vertrokken.

Op 17 September dreven op heit stüand
te Graveiinös twee reddingsbooten aan,
waarlop de naam „Napoli", terwijl een visscher in die omgeving het lijk van een matroos, dat was vasltlgeibo'nde-i aan een reddingsboei, opvischte. Aangezien de DoiverOstende mailbooten op het Goodwin Sand
het wrak van een stoomschip rapporteeren
ein de kapitein van het vuurschip „Snow"

Alkemadeplein

$0 Cent per geheele annonce, bij vooruitbetaling, aan ons
Bureau, de Kiosken en de Agenten van dit Blad.

plaatsen in .Het Goedkoo-

n.i

Te Huur

Kleine Advertentien.

Advertentien

2500 ton erts van Antofagasta, 500 ton cacao
voor Liverpool en Antwerpen en 1000 ton
salpeter voor Liverpool, benevens 700 ton
diverse koopmansgoederen.
De totale waarde van schip en lading
wordt geschat op ’1.440.000.
Het vierde stoomschip is de „Napoli",
van den reeder Hanne, te Bergen, Noorwegen, 577 ton groot en 8 September met een
lading kolen van Sunderland naar Barcelo-

■aam» lijken beeft, aks» <früv.___, «oh* meahafc
aoaader twijfel dat d» „Napwi" in dato hevagen storm, iraSke ep 10 en 11 September
wwaddie, op höt Gooiclwin Sind is veronlgeïafct.
Op de twee laatstgenoemde stoomschepen wondt aan de berverzekeringsmarkt t©
londen herverzekering betaald tot 90 pöt

Te Huur

Zeldzaam.

Te ïïuur

IKinderwagen,

■

Gemeub. Eamer,

.

ter Overname

I

Voorkamer

HÉL Slagers.

boden, een VieeschhouweTe Buur aangeboden
rij en Spekslagerij in
volkrijke buurt, voor elk een nette gemeubileerde

Voorkamer

aannemelijk bod. Spoed

vereischt. Br. fr., No. 3797
Bur. v. d. Blad.
met Alcoof, met of zonder Pension, op nrttcn
. Btand vau I''e_ '^uörd. Br.
fr. No. 5c22, Bureau \an
aangcJjoden een Penantdit Blad.

''

I

'

op

fB.

ecu J_L__bo_iie-

hor.ten Tafel f 0, een Mahoniehouten
Penant
kastjo f 7, een Vulkaehel [
en Koplaat
met zinken
lenbak
8, een Hangkast fS. Ploretstraat 34, I
beneden.
'

In het Koorden aangeboden «en eenvoudig

Kamer
! Gemeub.
met
of zonAlcoof, met

der Pension. Br. fr. Nb.
383 K lanear \an_dit UL

l
ElafmetïïrEs.
: een Gemeub. Kamers
Te koop

gevraagd
gebruikte, doch in goedeu
slaat ïjjnde Es-KI
merk, Anken. Br. it:,
B, Teiidingzaul N«
blad, Vlaardingen.

aangebod.: een stuk Grond,
groot 318 vierk. M..,gunstig
te Katendreeht
nabij do nieuwo Kut
haven, breodte 20 M. en
diepte 16M.1V.br., No. 3772,
Bur. van

—TrKööjT

!

Huur aangeboden
Zitkamer met twee
frissehe Slaapvertrekken
en dezeujJï Pension, _eer
geschikt voor twee Ïleeren of Dames dio samen
wensten te won_n. ;'. / 30
per maand, ook afzonderlijk te huur. in dc nalaiheid van Beurs en Postkantoor. Br. fr. No. 38.3,
Br.rea.u van dit Blad.
Ecu Heer "ioekjJ
Te

een

Gemeub. Eamer.
met

Pension in ntt gezin, liefst niet
ver van
gevraagd: een Muziekauto- den Blaak. Br.te fr.
met
niaat met Platen van condities en
volledige
inongevoer 65 a 75 centniieter, lichtingen
onder
No.
3671
met
Bollen. GeBlad.
yan
lieve prijsopg. en afmeting Te Huur:dit
een nette
te zenden aan J.

o^zonder

WAAL.

Bur^

VER-

Winselniann

Ter Overnameaangeboden. Wegens

langdurige ziekte een Bierbottolanj en tevens loop
waarvan de bewijzen van
omzet voorhanden zün. Fr.
br., No. 3763, Bur. van dit

Hoofdsteeg.

g

Te Huur:

Een net gemeubileerde
Zit- en Slaapkamer, in
het Noorden, a.d. Tram
ge!ee-(a (geslpten Beuedenhuisl. Br. fr. No. 3934
Bur. van dit Blath^
Blad.
Ben nette BurgerweduWegens sterfgeval uit de we vraagt een ongemeu-

hand

fcileerde

Te Koop:

Voorkamer

huur, in den
van
een antiek Kabinet, een fte1.25 of f 1.50 ofprijs
om met
Spiegel,
Bed,
Veeren
een
een Weduwe te samen te

eenKachel en een prachtige huren. Br. fr. No. 3910,
doorgewerkte Salondoek. Bur. van dit Blad.
To zien dagelyks 's too
In een net gezirTzonder
'e:
tusschen 10en 11 enbehalye
kinderen kunnen 2 nette
tusschen 2 en 3,
Zondags.Tusschenpersonen
komen niet in aanmerking.
Adres: Nieuwstraat No. 15,
tweemaal bellen.
~"Voor den spotprijs van

Eostgangers

geplaatst

worden, 5.50,a11es onder begrepen, Florastraat 23, eerste verdie.
ping. Den geheelen
te bespreken.

dae

Ter Overname slaapgelegenheid
aangeboden: een prachtig Bij

nette, bejaarde
Terra-Cotta Italiaansch No- wed. een
een ruime, frissehe
Salon-Ameubleter.hout
I
Voorkamer, met riant
ment, bestaande uit een uitzicht op den
BoezemTafel, Canapé, 2 Crapauds singel, le Stage. Te be-

i «s?s_>£iiïïïa

hygiënisch

vunnf

epor_4re_)ruik

cent.

verbeterde

Lreukbarjdcu

zeer

en
ff>

zoo-

ge-makke-

dracht, 230 ct3.,asbesizoien voor gevoelige
bekroond
met en
zyi,H-:tvjcten 73 ets.,
gouden medaille, langdurige,
r i.e- Bnikbanden voer dames
neden alle concurrentie. 290 ets.. prima Brunscke
Oude Machines kuuneu watten S et. per pakje.
Jlngaziin
worden ingeruild bij W. Goedkoopste
van Veiband- en VcrpleHo
VEEMEULKN.
gingsartikelcn
Bc NoorNo. 78, Speciale Inlichderpost",
EotJerdara.
ting voor alle voorkomen- Erasmusstraat
raagt
71.\
reparatie.
de
g;
prijscourant.
g
Staalnaaimachiufs,
afgewerlri.

iij;,; in

fijn

Maatknip-

71 Erasmusstr.

InrieJiting, Haagscheveer 8. 71, ..Be Noorderpost".
Ouders die hun do
goedkoopste a-J-re* vcor
Verband- en VerpJ.-gingsartikelen. Omit-rsteken
TtlaaJ
k,om keJc) Breaibandrn (en.
:
fl.«0, dabbeJ? f 2.75,
Gehoorbuisjes / JJ.öO. Verbandtroic;
, rou-

wenspuiten vror
aile
doeleinden ee.vbikt comar Heitjes, pleet ’1.20, Verfcaudwa*des
ri_aa per K-fl. ! \.m\
op den dag geen gelegen- nak.ies vanaf
7 J '. cent.
heid hebben.
Breukbanden zander Voer
2.50.
Htceds
aan
Jiuiu te
Ëen beschaafde
f.

_

ontbieden.

Jonge Dame

%

17.50 Veeren Bed
niet 17.50cadeau

beveelt zich beleefd aan
tot het geven van grondig Piano-onderricht. Er.
fr. No. 3523, Bureau van Indien mijn concurrenten
dit Blad.
zoon
Veeren Bed, Pehrtv
en 2 Kussens met 30 pond
gezuiverde veeren leveren
Wedn.. m.b. 1., vaste be- Kunnon voor 17.00. een beter soort met ni a. t rassen
trekking, zoekt
kennis22.50. mijn wijd en zijd bemaking met Burgerdochter of W.d., P. G. en niet kende Eeclamestel 2-perß.
stel,prachtige watveereu
geheel afhankelijk,om na ten,
wollen en in,Uton devoldoende kennismaking ken,
matrassen, bed en
een Huwelijk aan ti jraan peluwovertrek
_B._o. een
Alleen op ernstig schrij- di.o soort, alles veel beter
ven met duidelijk adres kwaliteit ?3.6ö. iets seldwordt aciit gesJatren. Br. saams t-'l.hH, men is vtarfr. No. 133__. Bureau van pücht bij het vulien der
bedden tegenwoordig te
Wed, lijn "iom de uitstekende
en goede gewaste
zonder kindere .
iware tijken te boaordeelaste, .
ees nu aitndaehtigde
iide advertcutie. Het
i.' a.w eigen belang.l.HOß.
met
NEMA>., Noordmolenstr.

Huwelijk.

Eennismakm^

55 en 65 ;j..

23^

positie, om eer.

can te gaan. Fr.br. v

ingewacht, waai
onder No. 3803, Bur.
dit Blad.

vari
:

Les.

.

LEEFLAJTG, Zonieri:

Ne. 31.

stappen

om

molenstraat ZZ, zijn Beddegoed te koopen. want
men is zeker daar reei
goedkooper en toch goede
waar te krijgen dan in a&
die winkels welke diebt
bij spoor en booten gelegen zijn, met bun groote huur en belasting, dat
moét dc kooper' alweer
befcUen men kcwijpt bij mij
2-persoons «waar gevulde
bedden 5. ka»»,l.}jodden
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Ëachelpijpen.
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ibij I. HOBNMAN. Koord-

hel bijweri'ljjke Leerken
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opleiding voor VorhischooJ
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6000 i'Ja.'iieJptipea. ,-p

Men moet
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vanaf 7,9.12.50,e_.ti a zwaar
;" ia. «nollen en gewatteerde dekens vanaf i 2.50,1-e-

-vans.r

3.75,

v. Jagen m. piek
/J. sO.Strooinatrassen vanaf 2. kapok, zeegras en
matrassen
tot <!"
ste prijïen
boven f 10 een extra <___-

25, KoSekan-

Oliekannen 20, K

80, Schalen en Borden 11,1
Emmers l
d) 65, i i
enz. Weduwe ö. C. v. d
WIJNGAARB. Binnenweg
Nos. 6 en 8, Schiedan
Dijk 35.
g_
I Dagelijks te 1

Gedurende den i.ttvarwordt up diverse
Sirr^-ekaïachincs
iiooee

korting

toegostu-an. Verj»'t:ïiji-. cr.7,e prijien cnMar-

chinos met aiuic.-o.VïMïrraad circa CO Mac_iiues,
.bsucYCJi-.
160CO der niv^uw-.
1
en bekeno.se e u'uten,
::e,
middelsoort en
enRlvicrvisch, Visehmarkt pronte, te^en de verminBank No. 2, ook beste ge- derde prijken. Ror-':rai__ën
rookte Paling, Paling in ;i;jn
tieiuidweei geWJT»
Moot- en CTatis, oude
of j_r..'ür_>-Ke-a
enz.
A-H.
ROliS
ten worden ïnet V5
PIUS, Oppert 44. Aan het- vergoeding
te^t-;i nieuwe
zelfde adres een Pakhuis te in jK:eï"li Ud eu on ta i ddotg
huur govraagd.
liiit vnrnictig-d.
Op een netten Naaiwinkel kunnen een paar
insti'umenten, a's liameroigels. Speeldoozen; Hargeplaatst worden, Prot. monica's, Mdndha vmoniFluiten.
Godsd..die pas van school ka's,
Citer».
komen, om grondig alle Blaas-, Strijkir.rJrnmenOnder- en Boyengoederen ten eh alle andere Mute leeren naaien, 23 et.per ziekinstrumenten zullen
week. En een Meisje om wegens verplaatsing 08kosteloos het naaien to -7.er Magazijnen naar no.
leeren. Br. fr. No. 3962 96
buiteugelvone
tot
Bur. van dit Blad.
spotDrijzen werden uitverkocht. Koop geen Mualvoziekinstrumenten
Wel, -wol, -wat heoft KA- rens onzen vooT-raad geTAN, Jonkerfransstraat 44, niën te hebbeu. Alles
weer mooie
moet weg. Spotprijzen.
Ccoeur.entie onmogelijk.
PH. HAKKEET. Hofleveop afbetaling ontvangen rancier. 92 Weste Wagenstraat. Telefoon Interen heeft steeds voorradig com.
407.

levende Palmg

Gemeub. Eamer takken

Krimpen aaa den
IJsel. Aan hetzelfde adree
een Roeiboot en oen IJs-ol' met pension, op dc Iste
vrijen opgang.
Kennistent, 5 bjj 7 Meter,
te Etage,
Houttuin 65, nabij de
koop.

Suspensoirs.

Voor

wekelijksche en maandelijksohe afbetaling zijn
vei krijgbaar
de echte

Te Koop

spi-ege!

Vrouwenspuiten

In den Hang No. 36 Bo- i geheel compleet 120 ets.,
venhuis bestaaS' gelegen- S staalpillen per Ï000 stuks
heid voor nette Coinmen- 1L .0 ets.. dr. Brlemous ech.
salcn, ook enkel Slaap- t ,e Zenuwpasliiles perflagelegenheid vdör Heer of c ;on TOO cents. Laat u geen
Dame, helder en net kan nagemaakte verkoopen,
op gerekend worden. Aan welke goedkooper ziju.depastilles helpen voor^
hetzelfde adres tweeper- _e
soons Kapok Bed, een alle zeninvongesteldbeWintermantel, een For- deu binnen enkele dagen,
nuis, Keukentafel en ' te derparelen roor liek»urinewegen 100
meer luxe Artikeleu. Ook stuks
225 cts. Alleen verZondags te koop. J. A.
krijgbaar bij „De NoorBEEDA.
derpost ', Erasmusstraat
g
TL

vragen Mj QjBÈAfiHOFF,

v. Galenstra*» 17.

Leerlingen

Müaek-

Wintermantels

Winterstof, Demi-saisons,

Winterjassen, HeerencosinBen solied JPersoon,
tuums, Bedden. Bekons, vasie
Betrekking, vraag»
Fornuizen. K_u___els,Schoen- beleefd zonder borg
werk. Horloges, Kettingen,
Karpetten, Zeilen. Baaien,
wollen Dooken, Kinderwategen 10 pOt. en aflossine
gens, Meubelen, te veel om jjer halve maand.
Br. fr.
op te noemen, met weinig' lett. H. S. aan den Agent
handgeld, beste goederen, van dit Blad te HeUeNo. 44.
g i voetslui».

f5O ter leen.

Sim wervoig £een SeßisuL

—

_-— —__

ScbMerscÉooL
Practisch onderricht in
het nabootsen van alle in het vak
Voorkomende Houten Marmerpoorten, het Émailleeren van
Goud achter glas, Letter schrij Ten,
Portret teekenen enz., van

2 Nw. 1903 tet 30 Jan. 1904.

3 Maanden 45 gulden.
Inlichtingen worden op aan22263 18
vraag toegezonden.
A. GBOESKVELD _Lz.,
Speciaal Hout- en Marmerschilder,
Krimpen a/d IJsel.

Stoomboot-Reederjj
„WAAS en IJSEL."

FuWeist-Eeplii.
Aanvangende 10ctober.

Dagelijks van ROTTERDAM naar

PLANTAGE, GASFABRIEK,

KRALINGSCHE VEER en IJSEL-

MONDE,
1-, 11—, §12.-, L-, 3.-,4.30,

.

§5.30, 6.- uur,
Zaterdag bovendien 7.30 nm.
Dagelijks van IJSELMONDE,
KRALINGSCHE VEER, GASFABRIEK, PLANTAGE naar
ROTTERDAM
a-, §8.45, 9.45, 12.-, 2.-, §3.15,

I

—■«______B-LJ-.

in i

r J-XLL.iU-j

ui

i_.il

"..',,""

L_jq_..-_-_jqi«_j»w__g__-_B_g-^^

«E-M?"?—"-"'s; s_____g--_a___-_"^iP-.^^

J

CS-eldeu

worden verstrekt son der IeTensïeri. onder strenge discretie en gemakkelijke conditiön op
één borg, Hulzen, vrne&tU
gebruik, erfenissen ele.
Kantooruren: Dag. 'sav. 7—9,
Plantageweg 35 beneden.
22222 10

■■henri krelincm■
VERKOOPHUIS

WÊ

HR

■

Hoogstraat 306.

- Steiger 35.

ROTTERDAM,
onder lossing Nassauhaven:
SUNDSVALL, per s.s. Indiaan 31432 Gesch. gepl.

mm

delen
enz.

wijk: 11321 le soort
Grenen Delen,

■

190S--19IM

CROONSTAD, per s.s. Dorothea : 13657 stuks Vnro
Oelen,

SUNDSVALL, per Leon ora:

EH

ontvangen de NOUVEAUTÉS in.

16028 Vuren 2x3.
ORNSKOLDVIKper s.s.Georgia: 75588 Vuren delen, Platen en Schroten.
22291 30

Concurreerende pr ij _en.

BDinzahd-Aardappëlen ï

3.45,5.15 uur,

Zaterdag bovendien 6.30 nm.
De met § gemerkte diensten
niet langsüasfabriek en IJselmonde.
22278 45

Stoomboot „Lekkerkerk." H
Van Rotterdam naar Lekkerkerk; ÜH
—
■R
Van Lekkerkerk naar Rotterdam;

Zwarte e» Gekleurde

ONDER-ROKKEN,
COSTUUM-ROKKEN

en Dinsdag 8.30, 12.-en 5.30 uur,
overige werkdagen 12. en 5.30 u.

en

PELTERIJEN.

22293325

WÊÈ
Hü
MM
I

Maandag en Dinsdag 6.—,10.—
en 2.30 uur,
overige vrerkdagen B.— en 2.30 u.
De Ondernemers,
J. Sc A. VAN DER SCHUIJT.

______

Bestrijding van Bloedarmoede, Bleekzucht, Mala-

a f I.—.
ChemischeFabriek van H. NANNING, den Haag.
Zij zijn overal

22281 16

ANT. FÜNKE, Dec-Schilder, Aert

v.

B
B

I

§

ROTTERDAM.
Telefoon Ko. 12841.

Ut

Be]. WESTMAAS,

9 Deskundige voor Vrouwen \
g «oudsche Singel 1V0.36, I
jH is dagelijks te spreken van 1
1 's morg. 12 u.tot 's av. 9 uur.
OfX)iï_

Q

azsuoö

j

---^-----^^"

Nesstr. 98.

1

lOnze

I

Posthoornsteeg 12,

Vraagt ter vervanging van Natuurboter_

fItiSËMfJ raAWBJPPftS van Dr. DE UU

»

J. P. US3O&E,

:

SCK__ULRSR-€IJRSITiSi.
j£3Ï»"^-SS. ria (Binnenkoorts), Algemeene Zwakte, voortdurend»
eetlust.
jjör\^^*^f\ Hoofdpijn en Gebrek aan
Opening derDag-en Avond-Cnrsns in hetDecoratie-Schilderen.
_rw^^____C___r_^_^^_3_
De 3_3o_fci-'t©
Oct. a.s.
ISTov.
a.s.
ÜAG-OUBtSIJS
dragen buiten op de roode doo» mijn naam onder neven\A^*/^P*y/^f/
verkrijgbaar:
Circulaires op aanvraag
Men lette daarop.
W2___xj__s__?VdiG_\r staand fabrieksmerk.
verkrijgbaar
\_fJ7to_^bS_a3<_y

Prachtige Duinzand-Aarda
appelen zijn gearriveerd.
Prijs per mud ’s.—, per halfmud
’2.65, per kwart mud ’1.50,
Als monster per kilo/ 0.12.
0-_gr* Prima Muisjes Aard'
appelen.

||

ZIJDE*

ELTJ^^EEL, FLANELLEN,

"*ïïa_B_dag

___4fiW"l ~Jiv-

Kraal_ic___rose_c

CROONSTAD, per s.s. Kat-

IH

Voor het NAJAARS- en WINTERSEIZOEN

■H

Jj.SGbiMel&Ce.

. *\JI

*"*_^_--———'

~~~

bruSnt en braadt
als Natuurboter.

J'-^^f^?
*^^ 22/2 CENT per CARTON van # K.G.

In elk Carton bevindt zioh een kaartje, waarop voorkomt één der letters van
het woord „COLUMBIA". Indien gij de kaartjes, die het woord „COLUMBIA"
vormen, bij elkaar hebt en ons franoo terugzendt, dan ontvangt gij hiervoor per
postwissel EEN GULDEN. Die binnen drie maanden ons het grootst» aantal
toezendt, ontvangt een oxti*a premie van
f

_________

25 Gulden
■
de daaropvolgende 10 Gulden,
«ie daaropvolgende

■

O

_s
ov

«S

mm

*

OUlClön.

Verkrijgbaar bij deo Heer A. HIEÜWERF te Hillegersberg, Agent voor Rotterdam.

E

6RAHOP III 10. I

lis

Besorgung durch der penzen
Stadt „jeden Morgen" alle Sorten
Deutsches Brot. Geseuert vvd
nicht geseuert. Schwarz Brot,
Oberliinderbrot, Weissbrot, kleine
Brödchen, Mangbrot, u. s. w.

het beste middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte, dat I
tot op heden hier in Nedorlond in den handel gebracht werd. S
"Sjmguinose versterkt het bloed.
Sanguinose zuivert het bloed.
Sanguinose maakt uw zenuwen sterk.
Sanguinose helpt daar waar niets meer helpt.
ledere maand ontvangen wh' verklaringen van hen, die 1
de S;jn^uinose niet alleen geholpen heeft, maar er weder Ë 01 Schiedamschedijk Ol
geheel door hersteld zyn.
22189 14
Mej. ANTJE VAN DER PLAS, Zeesteeg, Katwijk, schrn'ft ons:
Weet ge 't wel dat nietHet is mij een behoefte u hartelijk dank te zeggen, dat u |
de
in
den
handel
I
Sanguinose
gebracht
hebt.
Ik
was
door
alle concurtegenstaande
1 bloedarmoede en zenuwzwakte
geheel verzwakt. Toen begon' rentie
i ik met uw voortreffelijke Sanguinose te gebruiken en na-een
ilesch begon het reeds wonderbaar te helpen. Toen hield ik
nog wat vol, en ben thans geheel genezen.
i
U kunt van dit schrijven gerust gebruik maken tot heil
der lijdende menschheid.
nog steeds is de beste
2 cent Sigaar en deze
ANTJE v. d. PLAS.

MI BEELE H.6zn.,

(waarop zoowel groote als kleine platen kunnen gespeeld worden) B
met Concert geluidweer
j&%\ §ever en vernikkelden m I
Hoorn, benevens 6 groote , j^^^^Ë^S °f kleine Muziekplaten B II
volgens keuze uit onze
Catalogus, en HOUTEN B ■

i

NAALDENDOOS met

4©o Gramophone-Naalden,

1

wordt van af heden franco door geheel
geleverd voor
Nederland
*****
o

**fe*

I

|

B....__aß!.w._l_f

SA_SC.ÏJI_Sr©SE

is het goedkoopste arti-

-1 kei dat in Nederland verscheen tot genezing

I van Bloedarmoede

en Xcnuwzwakte.

Prijs per fl. f 1.50, 6 fl. f B,—, 12 fl. f 15.—.
Rotterdam :
VAN SCHAICK & BALJON, Noordblaak 79.
F. W. O LEDEBOER, Hoofdsteeg 1.
L. C. VERKERK, Jonkerfransstraat 65.
S. J. G. WULFF, Westnieuwland 22.
E. VRUGTMAN Jr., Witte de Withstraat en Passage.
SCHILPEROORT v. IJPEN & Co., Delftshaven. "
A. W. v. d. BERG, Hoofdsteeg 19.
F. CAMPAGNE, N. Binnenweg.
J. HENSING, Scheepstimmermanslaan.
| J. HALMMANS DE JONG, Binnenweg 59.
9 P. C. DE HEER, Kruiskade 82.
A. INGENOOL, Oostzeedyk 53.
20472 100
S J. W. G. LEEFLANG, Rosestraat 34.
W. J. PALING, Van der Takstraat 36.
&
Ylaardingen : P. STEUTEL, Pepersteeg.
jÊT

I
Alleen echt en gegarandeerd wanneer voorzien van
onderstaand Han delsmerfe s

B

gefabriceerd wordt bij

W. v.d. VOET Wz.,
Oostvestplein 53/57.
22277 G 14

(Ml

l-WFf&l&ii QUa
öppnim ng van Briefkaarten
van verschillende plaatsen
in Nederland.

Vliegers AanziGhtsUsnhEoÉ-l
STEIGER 25.

22314 U

Stalhouderij.
Vanaf heden beschikbaar all»
soorten _a_.jtnigeu»-tegen billyk
tarief.
Beleefd aanbevelend,

Hoveniersstraat 39.

1

1

Rotterdam»
Tele£ Intera No. 3585.

.^^m^

J

T. .DE GE-IJiS,

Aanvang der lessen October a.s. Kinderlessen

1 singel 78,

Woensdag- en Zaterdagmiddag. Bespreken: G-oudsche-

1

_HH___n___-_____-_____SS.:.___^____-__K,T VS«->P----H-____-------HO*«HHIH^__HH_! _______Hfi^^^^^^"^*Bfi__Hß«W_WMMttBßiM««»»^M""^*'"*"

over de Hoveniersstraat.

22305 20

ö. «Fc J; OOOJIu
|
Mappen van IABIIRSS BCHOGBSTBEHHASTEIS.
AnM.terda-_a: Bloemgr. 77. Botterdam: Delftsohestr. 61.

Breede
22321 10

IliHedijk 51.

Telefoon 3033.

Zuster VAN BRËEMEN,

Gediplomeerd Deskundige voor
Vrouwen.
Nieuwstraat 19, b/h Postkantoor. Zondaga ook te spreken.
1——■

-

—^ÏSI

Stadsnieuws.

MairÉg

28 September 1903,

Vijfde Blad.
De crisis op het Balkan-Schiereiland.
Te oordcelen naar den toon, dien het ka-

binet van Bulgarije nu weer tegenover de
I'orte aanslaat, zou men niet geneigd zijn
te geloovein aan die waarheid der berichten nit Sofia en. Konstantinopei, volgens
een ontspanning in de verhouding
tusschen Turkije en Bulgarije merkbaar is.
Pc sultan heeft namelijk een irade uitgevaardigd, waarin grootendeels wordt te

gemoetgékomen aaa de bekende Bulgaarsche voorstellen. Het irade somt een gansche reeks hervormingen op, die onverwijld
moeten worden toegepast in de vilajets
Ko,T_sowo, Monastir, Saloniki en Adrian o
pel. Bioven.dien is besloten een comrniss.-;
te volman (naar den wensch der Bulgaar
sche regeering) om de plaatselijke autonomie en andere hervorjmingsquaesties in Macedonië te bestudeeren en ts helpen doorvoe
ren. Zij zal bestaan uit'Khulüssi Bey, voor :
zatter van den gemeenteraad van Saloniki
en een vertegenwoordiger va.n elke öhristen-secbe in Macedonië, namelijk een Bulgaar, een Serviër, een Griek en een Walach. Tot voorzitter der commissie is benoe'mid Hiim.t Pacha, inspecteur-generaal
der Roeinelisehe vilajets.
Ooik zijn. van Koinsfcantinopel uit bevelen
gegeven aan de burgerlijke en militaire autoriteiten niet betrekking tat den wederopbouw dbr dorpen cm de terugbreniging der
Vluchtelingen naar hun haardsteden.
De Rulgaaiisohe regeering nu, iin plaats
van tevreden te zijn met deze tegemoetkomingen aan haar wemsöben, heeft bij mo-iidfe van haar premier, generaal Petrof, aan
den Turksahien vertegenwoordiger te Sofia
niet
klten meedeelon, dat mon in Bulgarije
gelooft aan dem ernst van, de bedoelingen
der Ponte, zoolang de Bulgaai'sche regeering niet zwart-on wit deze beloften heeft
"omfcvangen en zoolang de Turksche troepen
niiet van de grens worden teruggetrokken.
Intus_.che.n is de indruk.dien de officieeie
verklaring van. de Rnissiischis regeering, met
be_».'ekikii.g tot dein Macedonische quaestie
gepubliceerd, te Sofia heeft gemaakt, van
dien aard, dat men in Bulgarije wel sen
toontje lager zal gaan zingen. Men weot nu.
dlat vsn de mogendheden totaal niets te hopen is en dat men dus in een everitueelen
ooriog tegen Turkije heel alleen zou staan.
"Alleen Servië zou Bulgarije mogelijk steunen. Maar nu komen uit Weenen geruchten, dalt Rustend in dat geval den.sultan
da* het
toch de vrije hand' zon laten cacenTurk.eiy.et'jen
tegen
zich ook niet zou
'_K.be suy,e're_._ii,eit over Servië en Bulgarije
onder op^ertoa&ichlt van Bastaard en Oostenrijk.
In Engeland, waar men de op de Boeren
gepleegde gruwelen toeliet en Kitcheneren
.teRoberts de grootste slachters van denzien
genwoordigen tijd, maakt men
warm voor de Macedonische gruwelen, ln
een groote vergadering, esrgisteravoncl in
d-; Londensche City gehouden, is een motie aangenomen, waarin de op de __laceüonische CAristenen gepleegde gruwelen met
verontwaardiging worden veroordeeld en
aan de groote mogendheden, in het bijzonder aan Engeland, wordt verzocht, een eind
te maken aan de moorden.
Een dergelijke motie is aangenomen in
een openbare vergadering te Manchester,
die gepresideerd werd door den burgemees-

-

In antwoord op een brief van den aartsbisschop van Canterbury,die, den Bntschen

minister-president opmerkzaam makend op
den toenemenden angst van de leden der
Engelsche kerk, te kennen gaf, dat geen
maatregel onbeproefd mocht gelaten worden
welke het lijden der Macedonische bevolking zou kunnen verminderen, heeft de premier Balfour verklaard, dat de gebeurtenissen op den Balkan ook bij hem een gevoel
van afschuw en verontwaardiging hadden
gt wekt.
Balfour verklaarde verder, dat, wanneer
het Oosten rijk-Russische hervormingsplan
ernstig doorgevoerd was door de Porte en
ruiterlijk aangenomen door de belanghebbende volken, de wereld gespaard zou zijn
voor deze afschuwelijkheden. Hij hoopte,
dat de oplossing van het vraagstuk lag m
de voortdurende samenwerking van Oostenrijk en RusJland, gesteund door de overige
mogendheden, die het tractaat van Berlijn
onderteekenden.
Het heet voorts, dat den Engelschen ge
zant te Konstantinopei, O'Conor, in opdracht is gegeven, der Porte te verklaren,
dat noch Turkije, noch Bulgarije hulp van
de Britsche regeering hebben te verwachten, wanneer zij openlijk of in het geheim
de invoering der reeds bekend gemaakte
"hervormingen tegenwerken. Deze hervormingen zijn, naar het der Britsche regeering
voorkomt, het minimum van wat gevraagd
us.
Stappen zijn genomen, om deze hervormingen door te voeren, al zijn de moeielijkheden van den tegenwoordigen toestand
nadeelig voor een aandringen op krachtiger maatregelen, dan tot dusver door d^
Turksche autoriteiten zijn getroffen.
Een gelijkluidende kennisgeving is gezonden aan de Bulgaarsche regeering.
Volgens een bericht uit Londen, zou koning Edward den ozaar per brief verzocht
Ihelbbein,, het initiatief te nemen tot het
doen van stappen uij de overige mogendheden, om een eind te mtalken aan het bloedvergieten in Macedonië. Indien de c__aar
voor dit verzoek doof blijft, zon koning Edward traclhtem, zich fee verstaan met Frankrijk en Italië oveir een gemeenisdhappelijke
tu_a_) ahenikomist.

Plaatselijk Nieuws.
SCHIEDAM.
Bij Koniiniklijk besluit is aan de heeren G.
pPisaeir Bzn.., kapiteto-aommandant, D, Vis"a&r, le Inibeteaint en A. B. Meilink, le luiJbmant bij het thans ontbonden weeateariheljdisoorpsi, gervonmd uit de soherpsohuttoa_t_veree__ig.ii_g alhier, op bun verzoek eervol ont»lag verieend.
—t De 40-jarige T.
Leenders, wojxenidiß

een zitting van doctoren, waarin de mo*
ders verplicht zijn, haar babiee door dei
dbctorea, die met het toezioht belast zijn,
bij
régefaiatige tuissjcibenipoozen te laten onB y_ waa r s o h o o 1 o n d e r w ij z e r e sderzoeken, zood'at de lichamelijke gro?i de*"
sen.
kinderen nagegaan en eventueele ziekteverHet bestuur der Vereeniging van Bewaarschijnselen onmiddellijk ontdek'!; kunnen
zich,bij
schoolonderwijzenessen alhier heeft
worden.
adres, tot den Baad der gemeente gewend1,
Maar ook, voor wat de wijze va.n heit vermet het volgend.. :
krijgen
der melk betreft.zijn alle voorzoigsdat bedoelde vereeniging 'jEdelAchtb.
"rt genomen. In de eerste plaai»
wenschte voor te stellen de verordening,
noemen we ___er de oplichting van e.
regelende de jaarwedden van onderwijzetr.sehe mod e 1-melkei ij, die zich vertoeft op
ressen aan Openbare Bewaarscholen alhier,
een c 'ïamd in de Seine, nabij Bougival.
te willen herzien ;
wekt- een turbine de elr.et'r'sche knaöht
Daar
dat zij dit verzoek grondt op het feit, dat op, welke in
deze met_Mnrieb6___,g de hoofddoor oiidea-wijzenep.en aan Openbare Berol speelt. Al dadelijk vs_ft bet op, dat alwaarscholen eerst na minstens acht jaren les er blauw geverfd is. Het moet namedien als zoodanig een weliswaar onafhanlijk gebleken zijn, dat de vliegen van alle
kelijk, maar niettemin zoer sober bestaan kleuren lif. minst houden van blauw, dus
kan worden veroverd;
aan an soor* „b'anw-vrees" lijden, welke
Het electrisch melktoestel in werking.
dat de jaarwedden van- onderwijzeressen
p .mem /.'.ih ten nutte gem.'-iakt
c'
Openbare
Bewaarscholen
alhier
bedraaan
d^ ko-fßt'a'l'en zooveel mogelijk
i';
"
Bij
glasblazerij
D. v. d. Zwam, Sclaavcnburch 37, een gen :
in de
■
Hoflaanstraat 11, kreeg
honden
vam de lastige, vize imdrinbij
zwart
Buitenhavenweg,
kinderschoen!
Dia Schie" aan den
onderwijzeres
als
zooxija de s&dleai nog
zoodra
een
ZOO,
f
Bij
Johs. Zijdenbos, Ged. Biersloot 54,
afnemen van een mand van een trechtoid niet aat_'._eptt_sd__ (kiemvrij) zand,
danig
aangesteld
is
ia het vertelkens,
;
een
rechteroog,
bruin
kinderschoentje.
ter, een stukje steenkool in het
.!gelij'ks zorgvuldig verwijderd wordt
Bij postdirecteur, Westh.kade 24, een strijken van twee volle jaren dienst, wordt
wat hem veel pijn veroorzaakte. Hij moest psar
de
mest.
jaarwedde
verhoogd,
totdat
ineifc
haar
met f5O
witte handschoenen.
het werk nederl eggen en zich onder geneesVoor
bet melken wordt de eleotrieite-t
zij
het
maximum
van
bereikt
heeft;
500
f
kundige behandeling stellen.
— Van 18 tot 26 September kwamen aldat dus in het guTretigste geval op zeven geibrudkt. Het daarvoor gebezigd toestel,
hier binnen 49 schepen, te. zamen aanbrendat op de plaat tweemaal is voorge.jte.d,
en-twintigjarigen leeftijd het maximum, zegDe 45-jarige P. W. v. d. Heijden, wogende 17.208 ton pekelharing,
182 ton steurge ’5OO verkregen wordt, terwijl f5OO hev een-., terwijl het in werking is en eenmaal,
nende Lange Achterweg 23, had gisteren
mg n laooo stuks Steurharing.
ininimunHsalaris is van onck -.vijzaressen bij iet.: grooter, ter betere veraansöhouv-elijhet ongeluk van een beladen molenwagen
vVan vi
kinjj; van de ondemdeelen, heistaat uitmondvallen,
Vlaardingen
straat
te
Langehaven,
op
binnen
de
kwamen
.'-.3
schehet Lager Onderwijs, die dit reeds op achtaan
pen
zijn. mei'; ringen van
zoodanig
beinwendig
fc-chevemngen
12, Katwijk 3 en Amleeftijd kunnen verdienen en dan stukken, die omgeven
tienjarigen
waardoor hij zich
gelegd
1.
worden tegei» et» uicaoutchouc en
zeerde, dat hij niet meer in staat was te sterdam
na twintig jaren diens: een maximum bereiDoor
VangSt
gemiddeld
behander
koeien.
een electrisch gedregeneeskundige
ers
per schip is dus 355 ken van f luOO;
werken en zich onder
heit
toestel
in werking gepomp
wordt
ven
deling moest stellen.
dat dus onderwijzeressen bij het Lager
Nog kwamen binnen 8 bomschuiten met
ste, d en oefent cfen tegelijkertijd een zaehtweemaal zooveel verdienen als
Daar dooi- de verbouwing van het e.en vangst van 2225 kantjes pekelharingen Ondewijs
ten, pijnloozen druk en een zuigende weronderwijzeressen aan Openbare I', waar2/o kantjes steurharing
Vslksiiuis,men is nl. bezig een centrale verking uit. Door slangen, wier zindelijkheid
scholen ;
warming aan te leggen, de tooneelzaal nog
niets te wenisehen overlaat, wordt de _nel_c
op de Bewaardat
haar
genomen,
is
werkzaamheden
kan
worden
de
is
de
toestand
vernemen,
van
gebruik
niet in
in groote, koperen reservours gebracht. Op
senipper Jj.. Verheer nogal bevredigend.
uitvoering van de <leck_n.atieclub T. A. V.
deze wijize worden acht koeien tegelijk geE. JN. U. uitgesteld tot Zondag 4 October
Offers der zee!
molkenDe namen der
De miellk komt ten slotte in een lokaal,
a.s.
Scheveningers, die bij
een
waar
door miiddiel van eleetriciteit. heft veeaanvaring
logger
uit
den
door
den
VL
12
in
permanente
commissie
Door de
volle zee het leven verloren zijn: Maarten
voeder klein gehakt en de flesschen, waargenerale
kas
is
hare
de
in
voor
kerkeraad
Spaans, 21 jaar; Cornelis Spaans, 21 jaar ;
in de melk moet komen, o_ngewßS»o__en,
vergadering tot secisteravond gehouden
gespoeld en gevuld worden.
leums Pronfe, is jaar en Arie Spaans, 14
■
heer
G.
Van
Zon.
de
cretaris benoemd
jaar.
Maarten en Arie Spaans waren
broeders.
voorwerpen.
Gevonden
Aanwezig aa.n het eommu^ariaat van. po-,
„_"T, Binnen van de haringvisscherij alhier:
jongeirsvest, Proteslïtie " wit gordijn, gemerkt
25 Sept. V1.170 I- su ]inde, M. Poot, 384 ton
foudraal,rootantse!) kerkboekje,
Hobbe Smith.
, ; J_£ 172 Jeannette, Joh. v.d. Lugt,
de zakdoek, sleutel, paar broekmoffen voor E?o
378 ton ; SCH 151 Hubertus Jacobus, A. G.
September-expositie
bij Oldenzeel is
De
,
Blok, 350 ton ;
fiets rijders.
VL
Nestor
Sepl.
26
151
I,
aquarellen van
schilderijen
H.
er
en
adreseen
van
volgende
Teru" te bekomen aan de
struis, JJ64ton pekelh/en 20.000stuks steurh.
geld,
Hobbe
Smith.
eenig
inhoudende
portcmonniaie.
sen :
en de bommen SCH 102 met 306'kantjes
Wie zich een voor-indruk heeft gevormd
J; Valkenburg, Warande 81 ; gouden ring,
pot-elh. ; SCH 194 met 170 kantjes pekelh. en
manchetknoop
;
177
uit
de gunstige heoordeelingen, die het reHoofdstraat
K.appel,
H.
107 kantjes steurh. ; 265 met 335 kantjes ; 218
Brpersvest 89.; gewicht J. F.
nomméö van dezen schilder hebben helpen
B.' Sonnevsld,
met.34o kantjes pekelh.
vestigen, byzonderiijk de Duitsche b.'ü.irM. Smit"-, Hoogstraat 155; armband en roMarktbericht (Vrijdag): Nieuwe Holl.
;
deelingen,
waarin o.a. geconstateerd wordt
zenkrans, O Verkade. Visschersstraat 1
haring, volle f 9, ijle fjf alles per ton.
een „algemeine interesse und Rewundestukken seheepstouw. Hoofdstraat 187 ; kinde'rscbocntje, J. Mak.Hoofdstraat 91 ; halsi:\r-g' -.waarin geroemd worden de „GlühenBurger lijke S tan d,
den Earb'èhgebüng * die Hobbe Smith op
ketting met slot.' J. 'De Bruin, MaasJ_ofje,sS.
, 23-25 September.
lij zou brengen met Makart en zijn
één
; GEBOREN : Coriielis,z. van A. De Wit en
- Gi.storii..middag (wist-roeks 3 .uur- werd
Sinn
bei
P.eiz" op
en
Overveld,
Hoog
O.
Dte
J.
M.
Fra.
■S.
door de rijkf.i.mbtonai-en
Kortèdijk. ■■— Johanna, d.
-.-, slotte bepaald wondt
bp-.-n"..
vulling
der
reiniging
Eleetrische
en
dat:
van I. Van der Pijl en JS. Van der Brugge, 3e
De Ruiter in he* oaié van iM O. N. aan
öft
v/irken
wie
ein
Gedkhfc,
melkbeslag
genomen
Rierslootsteeg.
een
flesschen.
in
Nicolaas
Anthonius
Singel
--den
und duftig", die. zal voor een onpleMaria, d. van J. P. Groenewegen en A. H. school, al zijn zij va.n andéren aard, niet zart
kan,, imhoudende ongeveer 6 liter moutwijn
zierige teleurstelling komen te staan.
geSteijger,
'door
document
en
.daarle
gedekt
Bierslootsteeg.
Willem
Leuniet
minder inspanning vereischen dan di
Want aan de hooge verwachtingen, die
bracht door den mélkverkooper A. N.A.,- nis, z. van D. De Jonge en P. J. Beekman,
onderwijzeressen
bij
Lager
het
Onderwijs;
dergelijke
recensies konden wekker,, be8e Nieuwlandsteeg,
-wonende alhier...
dat vele onderwijzeressen, om in haar antwoordt deze expositie geenszins .
Binnengekomen van de haringvisscheonderhoud te voorzien, de avonduren moeEr zijn een 34-tal schilderijen en 11 aquaGodsdienstoefeningen, Zondag27 Sept.
rij Seh. 250 L. R. Koolemans Beijne/n'",J.
ten besteden om in een andere betrekking rellen, waarvan verreweg het me<_ste beneNED. HERT. CERK.
vermeerdering Harer inkomsten te verknjA. Roeleveld, met 12 last.
den of abij het mid&ohnal
Voorm. 9.30 ure. Ds. James.
Nam.
Ds.
Hobbe Smith is zeker een ervaren en
2.—
Burgerlijke Stand.
James.
zij
dat
daardoor
haar
studie
niet
kunnen
„
Avond
lang niet onknap schilder, maar
5.30
Ds.
Van
technisch
't
Hooft.
24—25 Sept.
hoegenaamd geen ontspanzijn streek is te vlot, te rauw. Hobbe Smith
onderhouden
en
NEDÈÉL.
PROTESTANTENBOND
GEBOREN: Catharina, d. v. J. Vijgening kunnen genieten ;
.
schildert ontzaglijk veel en hij .childort
Voorm. 10.30 ure. D M. H. Schippers
boom en C. VanKatwijk, Adrianastraat.
datzij daardoor"dikwijls zieken overspan-, met evenveel pleizier de meest uiteeniooGEREFORMEERDE KERKEN.
Petronella, d. v. T._ Van Stijn en L. Mak,
jier.de genres, ofschoon hij feitelijk alleen
nen zijn eu dientengevolge de zoo hoog nooKerkgebouw Landstraat.
Nieuwsticht Noordzijde.
dige
opgewektheid
zijn bloemen en in zijn naakt iet: ver-,
lust
missen
in
en
om
de
Voorm. 9.30 ure. Ds. Sieders.
moeielijke
zij
mag,
VLAARDINGEN.
en
vermoeiende
die
dat naar het ge^de zweemt.
taak,
op
Ds,
Avond 5.—
Sieders.
Dadelijk
de
zij erkend, dat het Zjj
Bewaarschool
te
vervullen
naar
overgehebben,
Met 1 October a.s. is naar hier
Lokaal LD i'DE EN VREDE*
tjalk je op de Zaan" in atmosfeer met diepbehooren
w-ar
te
nemen
pliaalbsit de brievenbesteller K. v. d. Valk,
Ged. Biersloot.
dat dit alle oorzaken zijn, die zeer nate en levendige iichtglar.zing wel de bekothans te Hidilegom.
Voorm. 9.30 ure. Ds. Drost.
gevolgen
ring
hebben
heeft van Hollandsch waterland, maar
deelig
e
zoowel
voor
het
In het gebouw der Christelijke JonAvond 5.— „ Ds. Drost.
dit i.-; dan de uitzondering, die den regel
onderwijs als voor de onderwijzeressen ;
gelinig.s-Vereeaiginig,,Liefde en Vrede",Ged.
bevestigt. Alle andere Hollandsclie buitenVRIJE GEREF. GEMEENTE.
dat Z.Bd.Achtb., de Wethouder van onBiersloot, zaïl Woensdagavond als spreker
stukjfes, met hier en daar fragmeutariscb
Voorm. 9.30 ure. Ds. Densel.
derwij*, in de raadsvergadering van 13 Feoptreden ds. J. E. Vomkeniberg, vian BarenAvond 5.— „ Ds. Densel.
bruari 1902 gezegd heeft, dat Burgemeester g-oed, blijven beneden dc onderwerpen, zij
zijn ruw, ruig en vlekkerig gepenseeld en
drecht, bondsivoorzi'tJter vam de- Geref. Jon>■ " Wethouder* van oordeel zijn, dat voor
geven meer den indruk van een, niet eens
gelinigis-Boöd en zal daar eendrede houden
MAASSLUIS.
eenige verhooging van het maximum terzeer vlot imitatietalent dan vau werkelijke
ter bepleiting van de anti-revolutiónmaire
men zijn ;
Van hier zijn ter haringvisscherij vertrokliefde voor en van een volkomen kennen
beginselen.
aanstelling
hulponbij
dat
de
tot
eersie
163
Groen van Prinsterer", J.
ken : MA
van
ons prachtig bulten. Het is vrij opperverhoogd
met
100
derwijzeres
het salaris
f
Tuit; MA 152 „Concordia", J. Smit; MA
atelierwerk, naar enkele ichetsén,
vlakkig
tot
stijgt
zobJdat
maximum
’6OO,
het
wordt,
120 „Koningin Wilhelmina", O Smoor.
ca
den indruk van buitenstuk;cs vaiï
onder
onderwijzeressen
slechts
maar dat van zes
Burgerlij ke Stand.
één de functie van eerste hulponderwijzerer; 01 ze meesters gedaan en niet het esultiat
Van 18—25 September.
— desnoods het niet gelukt resultaat - van
kan vervullen ;
ONDERTROUWD.- Jacobus Van der
liefdevol, langdurig waarnemen van de nahoofd van een Openbare Bewaardat
een
der Stelt. *
End en Trijntje Van
school na zestien jaren dienst een maximum tuur.
GETROUWD: Arie Bravenboeren Jaapje bèreikt van f 1000 ;
Dit geldt in mindere mate van de binnenKloppenburg.
dat zij tevens ’2OO vergoeding krijgt voor huisjes, omdat daar atelier-studie .oldocn
GEBOREN: Cornelis z.v. P. Speijer en wo.ii.iH.mur ;
de is. En zoo neemt mer. in 6, „Zeeuwsch
A. Poldervaart, Hubbertus z.v. J. Jordens
dat een eerste hulponderwijzeres verplicht .binhenhuisje", een taere behandeling van
en A. Kramer, Simon z.v. D. Van Dijken is en geschikt moet zijn on- eefi
cl" det,ue veer, die, met de wel goede be
hoofd
M. Post.
derwyzeres bij ontstentenis te vSrv_.DKé__
werking der figuren, een moeder met kind,
OVERLEDEN: Adrianus Top 2 md.
dat het verschil m bezoldiging van
een een aantrekkelijk schilderij bezorgdth.
hootdonderwijzeres
L.' bloeoaea liggen, als gezegd, mét de
en
een
hulponHOEK-VAN-HOLLAND.
eerstraak._.'udiee,
derwijzeres
dus
niet
is
'i meest in Si-i.i.h's vermogen.
naar
Sedert twee dagen wordt hier ver_ni_fe van hetgeen van haar. geeischtevenredigheid
Twee bloemstukke*, 1 c-hry..'..r,.hc_nu.n en
*
wordt ;
een zekere H. J. K. .banketbakker. Eergisteradenen, waarom zij UEd.Achtb.
18 bloemen, het laai', ste yesn een zwierige,
trein
den
naar
eerbie- elegante
hij
mefc
Rottordam
ging
ren
schikking, mogen alweer wat zorgdig,
maar
dringend
verzoekt, het daarheen vuldiger ei-.
,'rk'ji-. e_schei_,zij buigen in elk
om, naar men zegt, met geld wat hij bij
te wülen letden, dat niet alleen
het rnajxigeval
zich had, rekeningen daar te gaan betalen.
van
tal
mum
voor alle onderwijzeressen worde vernaaktsiud.ies, waaraan de meeete zorg
Hij is nog niet teruggekomen en men vreest
hoogd, maar ook dat het 'eerder bereikbaar is Do
ongehik
gegeven,
blijver, een heel eind van het
een
overkomen
is.
da* hem
worde gesteld door:
voorbeeld
.Alma. Tadema, die we óók
Gistermorgen U uur werd in het Café
groots
*—
1
Bst
aanvangsalaris
verhoogen
te
en
in
één
adètm
mn!
Hobbe Sinüh genoemd
Nieuwlandschen
al
Polder, aanbeWitlam,
2 de tweejaaiiijksche verhooging te ver■vonder, maar dit is dan ook hr:! minste
steed, de bouw van een koffiehuis met
anderen in een eénjaarlijk_,che.
-wat men er van zeggen kan. I>e hosch.muJ
Het electrisch melktoestel.
woning, voor den heer C. De Bruin, alhier,
bouwkundige L. Braber, wonende
(4) liggend ouder sluier en tusaehen bloedoor
den
Aan C. Niemandsverdriet, bakker alinschrijvers
De
men
cm tot op zekere hoogte ook de Lei.te Rotterdam.
waren : firma
hier, is verguinninig veirleend tatiapridbting Benard
teHidylle (2) hebben een niet te miskennen
Van der Klei ’B9OO,
’8970,
H
van een bakkerij in* ae*b perceel le Kuipercharme.
Hagoort f 8869, D. Soeteman 8780, K. Kleiöbeeg nr. 2.
(Bij de platen.)
Op 33 „In geel zijden ochtendkleeti" ;a
wegt ’8587, allen te Hoek van Holland:
belang
verzorging
Het
van
de
van
een
de opmerkelijk goede nabootsing van de.
Ajan J. Leis, reedier en koopmaln te K. Petit ’8561, te Rotterdam. De gunning stad,
voor alles va.n haar kinderbevolen
bekend.
marmer
niet
en trap, 't bewijs diat Hobbe Smith
opnog
is
Kinderdijk, is vergunning vefrieenid tot
feirig, met degelijke, zuivere, door en door tot heden vóór alles eea atellerman is. En
richting van een kuiperij in het perceel
's GRAVEZ ANDE.
gehande melkv springt nfat het minst in het als hij zich dat bewust wofdt, zijn sujet,
landstraat nlr. 51.
in Frankrijk, waar de zwakke toeneoog
zal de
Diinsdaig
niet zoekt buiten zijn bereik en naar wat
school
ming
E.
v.
d.
bJfenddar bevolking de aandacht gevestigd
Plant,
dier Horvonmkten alhier worden ingewijd
Door deni heer J.
meer zorgvuldige bewerking wil trachten
heeft op de sterfte onder de kinderen n iis
Deze school is aangesloten bij de Vereemieester, is aan R. enW. ontólag aangeer stellig kajiis^ dat. we 't een heel eind
van deize op de voedingswijze der zuigelinniginig voor Christelijk Volksonderwijs"
vraagd.
brengen tot de goede appreciatie
verder
gen:. Bet is gebleken', welk een aanziendlie
men
hem bij onze buren zoo gul heeft,
NAALDWIJK.
lijk aandeel onzuivere en bedorven melk op
Gevonden voorwerpen:
gegeven.
Burgerlijke stand.
de dariaziakten heeft, weike iederen zomer
Bij Pieters Brons, Waalstraat 43, een
De heer J. Ootfbet, solopitstanjnist van tit
teil
van kiene kindeaen wegrukken, en daarGEHUWD:
A.
schoen met knoopjes.
j.
Solleveld,
alhier, is geëngageerd ais eerst*
40
en
Maria
Btafmuzie-i
een
zakom bemoeien zich in een aantal Franisöhe
Prins, 39 j.
.Baj D. Boer, Steijnstraat 42,
dte Eransche Opera fee 's Grar
trompet
aan
Parijs
bovenaan staat, venfhage.
GEBOREN: Arnoldus Adrianus z v W. -.twden, waaronder
m
Weeshuispl.
de antoriteiteto zoowel als particuliere verH. .Ruddenbohmer,
L. Groenewegen en J. M. De Vet'tp
In October is bij de Franuche Optnra.
eeniigingen er rich mee, beate, zuivere,door
kinderschoentje.
Arie
**
:
1. een
OVERLEDEN
Van
Staalduïnen,
4
nog
te waehteai „Mireille", waarvan de tAstenilLisatie tegen bederf beveiligde kindterCornelis Diepstraten. 4 weken.
Bij W. Hillenaar, Tweetnendenstraat 20, weken.
te__tt_*l
bestemd' is voor mlle. Ruby.
moeders
te
al
verstrekken,
melk aan arm» de am__t__njd__heden
,brei, _,
een sleutel.
ROZENBURG.
van
tegen
eemige maande» weid beinchtnei
Vóór
niia-tgeiaing
een
**
Bij P. v. Berkel, Achterstraat 8,
beda-nkan va_a den beer M. A. BrandU Bly_p
De heer H. Asscheman, hoofd der Chr. zeer geringen prijs of gratis. Nog zegenrij*
dio „Goutbe d* Jr. aJ» dürect-iir der TteAscihe Za_a«ye«eejn?School alhier, is tegen 1 Jan. a. s. als zoodaker wowilfc deze inrkdjvtang,
Rij D. v. d. Zwam, Solaavenbuech 3^ een nig
vwjsüeüasift^»*»Rijswijk.
benoemd te
laat/ heet, hiötdow, dis* sij _Mae_-*a_-_tm* "gssg. Aiüe pogingfe» om eem
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acfcettk directeur en be_=fc_tur fe treffen mis
lu'_-ten,evena__s hefc regelen van de beatnurßverkierirag. Nu heeft, hel'; oude beetuur zijn
cirjt____ag genomen■; dl., heeren., die &■-■; Ac
zijde vam dit bestuur & aan, zullea dat voorbeeld volgen, waardoor de n__i._Y.enpa.-iijen
zóó zwaik worden, dat bet voorobestaao. dar
vereenigirg als geervengd koor onmogelijk
is. Zij bestond 36 ja.ar.
Ned'. Tooneel" zullen de voor** Bij ..Ho;
rollen in ..N.aoh..u..yr als volgt
raams-e"
wonden vervuld: De sbapsóeehouder, Te.ine; zijn vrouw, mevr. Ma___n; haar zus-ter,
mej. Rika Hotpper; Pepei, K. Van Dijk;
de pelgrim, Jan C. De Vos: de too .rjel; dv. b;_K3efer, Roya ardte ; Satin. La Roehe de,
k_nd
De
ia
vertaling
van
ibr_,To-_urxa,ire.
van mr. Van Loghesn, de regie van Qhnspijn.
** R__c__aa.nl Hol is thans in zoover hersteld, dai; hij het ziekenhuis heeft ve:J. iten.
** Mv_.i.rdag a. s. aai te Ameterdauja het
eenöie optieden pkiate hebben var. mevr.
Julia vao Lier—Cuijpers bij het Haai HJicvch
itw«Hie«ige_sel«eè__4ï. Vertoond zal w
___»ru/\ eeo tooneeistuk van Felix Pba
Dit stak, dat voor 'fcesußfc ia Nede___a__d zal
worden opgevoerd, speelt in de tooneel we-

i-U

In die werk treden op de da-ne.; Julia, v.
C. Oareisen, M. Schalkers,
G. Beekman ende heeren Louis Bouwmeester, Frite Bc«rwß__eeafce_r, E. Erfmana;, Louis
ds Vries,. D. v. Oïlafea, M. Van Warmelo,
J. Brongers en K. Sfcoete.
** Evenals reeds sinds jaar en dag geschiedt met vorstelijke personen, zulle_i in
de naaste toekomst de Strauszen (dat wl
dan zeggen de componisten, va.n dien nr.ani)
gennmrn'STd worden: te Bsrlijn heeft man
een Rictiard Stauiaz var:, gewonen burgerlijken komaf die Strausz II wordt gelieetea, te.r-ondei'soh.eiding vsn den adellijken,
die eweineens aan de Hofopera veibonden
is ; dan heefi: men Edi_a_td Stro-usz en diens
neef, de rek.hjn_a.t_.re erfgenaam ma de dynastie der w..:»3.._r_.p.>nisten en nu is teDusaeiklorf neg een Sk.ui.sz opgestaan-, diie gelukkig eed-buteerd heeft als operadingenr
met „Mavtioa.'.
Het appèl tegen het veelbesproken
proces, inzake Simplicissimus voor de
teekening „Gesandtenerziehung" (de redacteur en de teekenaar werden veroordeeld
tot dertig mark boete elk) is door den officier van justitie ingetrokken.
** Nader wordt door de directie van liet
„Kleine und Neue Theater" te Berlijn bekend gemaakt, dat Agnes Sorma zich bij
haar vast engagement van December _>.s.
af verbonden heeft geen tournees moer
te zullen ondernemen en geen gastvoorstellingen meer te geven bovendien,
** De conservator van de Grieksche en
Romeinsche antiquiteiten in het Parijsche
Louvre, Héron de Villefosse, heeft van den
artist Elina niets bijzonders vernomen met
betrekking tot den zilverschat van Boscoreale, bewijzen kon de man niet geven voor
zijn beweren, doch hij stofte op in zijn bezit zijnde documenten, alleen voor te leggen
aan een door den minister van onderwijs
en schoone kunsten te benoemen commissie van onderzoek en dan zou tevens blijken, dat er nog veel meer antiquiteiten
valsch zijn. Elina zijnerzijds bericht, dat de
directeur der nationale musea, Kampfen,
hem gelukgewcnscht zou hebben met zijn
oampagne tegen valschheden.
** Voor Engelands grooten dichter John
Milton, staat er alleen een borstbeeld in
Smt-Giles van de hand van Bacon en dan
is ui des dichters geboortehuis in BreadStreet een steen aangebracht. Dat zal nu
anders worden : naast Sint Giles-kerk wordt
een standbeeld cpgericht, levensgroot op
een voetstuk, tot een totale hoogte van
twaalf voet-, geheel van brons, daar marmer
het Britsche klimaat niet verdraagt en op
het voetstuk komen alleen enkele regels uit
Paradise Lost". Er is 3600 pond sterling
voor noodig en reeds is er duizend pond
bijeen uit de parochie der kerk, plus twee'
duizend pond door inschrijving van elders.
** In een staatje aangaand, de verdiensten van Duitsche schrijvers, teruggaande
tot Gellert en Klopstock, vinden we vermeld,dat Spielhagen zich rijk heeft geschreven, dat George Ebers met zijn oud-Egyptische romans meer dan een millioen heeft
verdiend en Paul Heyse met zijn zoetelijke
novellen en romans wel ongeveer even zooveel. Fritz Peuter bracht 't tot een jaarlijksch inkomen van twintigduizend t-lialers.
Dahn. Baumbach en Wolff krijgen één tot
anderhalve mark voor elk verkocht boek
van hun werken. Sudermann heeft alleen
met zijn tooneelwerk „Die Ehre" driehonderd duizend mark schoon geld gemaakten heeft een kasteel. Hauptmann bezit
meer dan één villa. Frenssen heeft met
„Jom UU", zijn succesroman, 125000 mark

I_iea--^Cuijpers,

**

Kleine Advertentien.

50 Cent per gehoele annonce, by vooruitbetaling, aan ons
Bureau, de Kiosken en de Agen ton van dit Blad.

Weggeloopen:

Vrij.

een grysklourige SnoekTe huur: een vrijo Eerste
hond, luisterend naar den Etage, bev. gr. Voor- on
met lederen Achterkamer,
Zykamer,
naam „Prins,
Halsband, gemonteerd met groote Keuken, glasdichte
twee
doorloopendo
Serre,
en koperenterug
sloo^e.
nikkel belooning
te Slaapkamers, vier SlaapTegen
69, plaatsen, vole Kasten, Gas
Maüritsstraat
bezorgen
en Waterleiding, Plee met
Wate'retokerij.
: watercloset, afgesloten Zolder met waterleiding, mooi
uitzicht over tuinen, huur
in de Jericholaan: een per maand f 18. Te zien
modern en zeer ruim Bo- ■ Agniesestraat 97, sloutels
venhuis, bevattende 7 j No. 105 en 91.
groote en kleine Kamers,
naar verkiezing direct of 2 groote
aanvaarden, huurtater te
prys
zeer billiik, alsmede
een dito Benedenhuis mot to huur, Voorkamer met
5 Kamers en Ilinke Tuin, Kouken en grooto Alkoof

~TTEu_r

Boyenwoningen

huurprijs f23 per maand. kast in de gang enz., en
Te bevragen iedoren dag, | oon Achterkamei met KeuJerichoJaan ï.o. 60, boven. kou on groote Alkooi, boide
Ie verdieping, alleen voor
kleine nette gezinnen, huur
’2,50 en f 2^5 per week,
Te huur,Hamelstraat 14 mooie opgang. Te zien Drieen 16, vlak bij het Pontje vriendenstraat 47 naby
de
over het Schuttersveld, I St. Josephkerk.
gezicht op de Eotte, vrije
Tot lagen prijs
Bovenwoning, dus alleen
geb-uik van den zolder,
2.75, vrij Benedenhuis
fmet
Keider.geschikt voor in de Korte Wagenstraat
Weik of Bergplaats fl. twee Zolders met VlieAdres: O. A. Dekker, v.d. ring, droog en licht. Te
bevragen Weste WagenWerffstraat 62, bij de
g straat f___^
Jonkerfransstraat.

Vrij wonen.

te Huur.

Zaal
disponibel

gratis

voor

Benedenhuis.

Te huur een net gerieBenedenhuis met
Plaats, Kelder en van alle gemakken voorzieu.
nuur per week 3.05. tevens ook lichte Waxkpl.
f 2 -.:. w. Te bevr. Viietk_ufc No. 12. B. v. d.
GKIUNDT. Oostelijk ge-

Vergaderingen,enz. bij P. felijk

J. H. JELKWAN; Jnn
van Loonslaan 59, die zich
tevens aanbeveelt voor
de levering van alle
voorkomende
Dranken
yoor
Bruiloften en Partijen tot concurreerende

prijsden

.

Te Hüür
Ltnkerrotteka4e

12". op
"ne-

Te Huur

een net Hi
den- en een Bo>
Haur f 1.51 en
" u,
wee., ges.
een f3.15 per
iels
of twee menschen. ie beter bezichtiging ". lc'aar,
jiagan bij A, VAL, Win- Adres J. GEOENEWEG,
Noord_nol«n9tra_vt jjg, 62,

verdiend en Peter Rosegger en Ganghofer
verkeeren óók in zeer goeden doen.
In Nederland heeft geen schrijver het nog
tot villabezitter of kapitalist gebracht dooide opbrengst zijner pen'
** Het heet, dat de groothertog van Oldenburg voornemens is ecu Muziekacademie op ta richten onder leiding van den
viool-virtuoos Willy Rurmester, die eenige
dagen op het kasteel Lensahn de gast is geweest van het groothertogelijke echtpaar
en samen met de groot-hertogin, die goed
piano speeltmuziek heeft gemaakt.
De koriste van het operagezelschap te
Darittstadt, Sofie Ro__zma.nn, heeft niet alleen vóór enkels jaren den titel „Kammorchoiistin" ontvangen, doch nu, ter gelegenheid van haar vijftigjarig jubileum aa.n het
Hofopsrakoor, is zij_ begiftigd met de gouden rasxiaille van de" Ludwigs-orde.
** Het heet uit Brussel, dat, ingevolge
de mislukking van ..Le miracle de SaintAntoir.e", deze klucht reeds van het repertoire van, het Maeteriinck-ensemble is afgevoerd.
"::;:
Het Dtagelijksch Bestuur en de gemeenteraad van Berlijn hebben nu ook besloten geen, gevolgen te geven aan de uitii-j.odiging tot bijwoning van de inwijding
va.n het Wagnerstandbeold.
't Zal bij die plechtigheid dus heel vol
wezen van de menschen, die er niet zijn !

VERWACHTING VAN HET WEDER.
'sMiddags 12 uur.
25 Sept.

____

Barom. bij 0° Cels, "67.2 mM.
Therm. in de seh, 17.0~C.63 F.
temper, 'sn. 12.2"C,ól OFt
Max. temp. vor.d. 22.0-C.72"F.
Windr. en kracht 0.Z.0. 1
Bewolk. der lucht Nevelig

28 Sept.

765.5 miL

17.0",C.63"F.

12.6CC.SS°F.

]9.8°C.67°F.

Z.W. 2
Bewolkt

**

paald had.

De zaak kwam voor den kantonrechter en
bij vonnis van 14 Januari werden de werklieden in het gelijk gestald, tenzij de werkgever onder eede zou durven bevestigen,
dat hij onder die conditie de menschen had
aangenomen.

De

barometej'stand

Dientengevolge legde de lieer V. op 18
Maart den navolgenden eed' af:
Ik zweer, dat het niet waar is dat ik den
ei:<c-lier (den bootwerker C. Brous c.s.) voor
het bij dagvaarding bedoelde werk heb doen
mon, zonder eenig beding omtrent het
aantel werkkrachten van den ploeg, doch
dat het integendeel waar is, dat ik die aanneming heb doen verrichten met het beding.dat door mij bij de 9 aangenomen meneen machinist en een als twee werkkrachten geldende stoomkraan zouden worden geleverd, zoodat de ploeg geacht zou
worden uit 12 menschen te bestaan.
Nu volgde van de zijde der bootwerkers
een aanklacht wegens meineed.
En onder veel belangstelling op de tribune kwam deze zaak heden voor.
De beklaagde erkende den eed te hebben afgelegd, maar in het volle vertrouwen
van de waarheid. Met zijn broer P. V., die
het volk aanneemt, had hij al vroeger de
afspraak gemaakt, de condities van huur
betreffende. Bepaald werd, dat wanneer gebruik gemaakt werd van stoomkracht, de■/,," zou gelden voor 3 man, dus zooals de
term luidt: geen vrij stoom.
"Da beklaagde meende, dat ook voor de
Icding. in quaestie de afspraak zou gelden,
want hij had gezegd:. Denk om dezelfde
cc ndities.
De eerste getuige, de bootwerker C.
Brons, wist niets van deze conditie, noch
vcór, noch gedurende de lading, al waren
zij ook toegepast bij het laden van vorige
schepen.
Ook op de pertinente vragen van den verdediger antwoordde getuige, dat hij nooit
iets van de nieuwe condities gehoord had
vóór de uitbetaling.
Zoo verklaarden ook de andere los-werkïieden die aan dte lading van de „Petarl"
hadden deelgenomen.
Dte bioer van beklaagde verklaarde, dat
hij tegen, d:e werklieden, aangenomen voor
de lading van de „Peari" niets van de bewuste condities gezegd had, maar hij veronderstelde wel, dlat ze hun bekend wiaren.
Van. achteren bezien, oordeelde getuige
hieit wel wensdhelijk dat hij het gezegd had.
Hij kon zich niet herinneren da/t zijn broer
telefonisch gesproken had over dezelfde
condities. Het kon wel zijn, maar diat hij
het. nie-;.- veretaan had.
Voordat de eed v/end afgelegd had getuige den broer im den waan gekuteo, dat 'ie
weikliedbn op dezelfde coniditiee ais de vorige waren) aanigenoimen.
Deze belangrijke verklaring weid na veel
d'oolw«gen en br-eed-ademige discnsisies door
dtejn verdedoger, mr. Van. Hamei, voorgelegd
en dbor getuige bevestigd.

was hedennamiddag

halfvier onveranderd.
De achtdaagsche wielerwedstrijd op de
BuffaJobaan!
Eergisteren Donrie-rdsg is er in de acht
uur gereiden : 1 Peitit-Br _óon, 313 kil. 500;
2 GougioÜt-t, 313 kil. 494 ; 3 Georget, 311 kil.
400; 4 Pothier, 289 kil. 200; SJ. Fiseher,
3B? kil. 400; 6 Beaugendro, 287 kil. 100;
Auoonturiea-, 282 kil. 900 ; 8 Kimble, 259 kil.'■
200; 9 Darrsgon, 228 kil. 300.
Zoo werd de stand :
1 Gougoitz, 1.189 kil. 192 ; 2 Pe'tit-Breton,
1.187 kil. 700; 3 Geoiget, 1.186 kil. 794; 4
Aucouturier, 1.159 kil. 192; 5 Pothier, 1.149
kil. 600; 6 J. Fischeir, 1.108 kil. 300; 7 Kimble, 1.104 kil. ; 8 Diarilagon- 963 kil. 100.
;;:'
Nu nog komt de Amerikaansche renner Nat Butler naar Frankrijk, om er deel
te nemen aan wedstrijden.
':'""~
De bekende Fransche wielrenner over
den gemiddeidea afeband Edoaaid Taylor,
die besohikte over eea mooien stijl, in 1897,
den vierden Juli, debatteerde met eea overwiiHMeag over vijftig kilometer, G-Minn .t.on
e.i Li uiten kbppe.'.d: die sinds afwifi . !-.:":!
gakjïöjpt weid doir of zelf klopte Ch&ocipion,
B->t_hawt», Rourotie, Digeon.Laitipuj: eaz. ;
die in 1898 in. Amerika is gaan rijder... waar
hij te dbsn had mat Mic__aël ca Linten en
d_u.7_ in 1899 en 1900 weer veel van zich deed
hooren, terwijl hij driemaal het weretóreooid voor het uur heeft gehouden, is te
Perieux aam tering o'veïleilen,eersit drie-e-n-twintig jaar oud.
** Opnieuw is nu den Roomsch-Katholieken geestelijken in het diocees Augsburg
het wielrijden verboden. Reeds vóór enkele
jaren werd een verbod uitgevaardigd, doch
allengskens raakte het in vergetelheid.
** Met het renpaard „Backfish" ia in een
hurdlerace de jockey Wright te Saint-Ouen
komen te vallen, zoodat hij onder de paarden geraakte. Nog een half etmaal ongeveer heeft hij geleefd.
** Aan het hoofd van het ranglijstje der
winnende renstal-eigenaars in Frankrijk, in
dit seizoen, staat op 't oogenblik de heer
Edm. Blanc met. ruim 1.0Ö0.000 francs, 2e
baron De Schickler met J>90.757, 3e Caiclault
284.177 en 4e W. Vanderbilt, 283.813 francs.
** Men meent nu, dat de „Shamrock II"
vcor zeven duizend dollars is aangekocht
voor de Duitsche jaehtsport.
** Voor dsn loopwedstrijd Bordeaux—Pa^
rijs, waarvoor de start plaats heeft Dinsdag
den ze-sden October des morgens om tien
uur, op het hoofdplein van Bordeaux, terwijl de aankomst te Parijs geschiedt opden
hoek van de rue du Helder, hebben nu 125
liefhebbers van een gezond loopje ingeschreven.

Zwakke Zuidelijke wind ; bewolkt; 's mor-

gens nevelig; weinig verandering in tem-

peratuur.

maar een exceptioneel geval is, zal de tijd
leeren.
Het vermoeden ligt voor de hand, dat de
laatstgenoemde veronderstelling juist is,
daar de justitieele hemel heden lang niet
onbewolkt is; er gaan geruchten van huiszoekingen bij een groote firma hier ter
stede.
Dus eerst de nieuwe zaken,
Bij insiuiping.

Ze iogeerde in een schuit en maakte van
daaruit shiiptocbten, de 41-jarige M. K.,
weduwe C. A. Het v-rouwtj* werkte, volgens
eigen zeggen, in een bepaalde richting,
maakte er speciaal haar werk von zoM-TO
ts bezoeken en daar waschgoed te ontvreemden. Zoo bekende zij op 3 Augustus
11. van een zolder, behoorend bij een pand,
bewoond door niet minder dan 8 gezinnen,
in de Ond-.ie_.straat 2 gordijnen te hebben
weggenomte-n. En op 31 Juli te voren had
zij een hemd en een schort weggenomen uit
een woning in de Schoolstraat.
Gerequireerd werd een gevangenisstraf
van vier maanden.
De verdediger ondersteunde het verzoek
van bekla__g__e om mindere straf, daar zij
uit nood heeft gestolen.. De vrouw was geheel verwaarloosd. 'Pleiter deelde ten slotte de verdere goede voornemens van zijn
cliënte mee om als werkster in haar behoeften te gaan voorzien
Een ondankbare logé.
Hij was in dienst geweest bij den bakker S. Koster in de Goudschestraat ern na
dien tijd niet gelukkig, zoo ongelukkig
zelfs dat hij geen plaats had om zijn hoofd
neer te leggen, geen kosthuis.
De herinneringen aan zijn vroegere betrekking in de Geadschestraat brachten
den 39-jarigen Th. De K. er toe met eea
op de markt gekochten sleutel, die bsel
toevallig (!) paste, zich toegang te yersehaffen tot de bakkerij om daar een. uiltje
te knappen.
Maar de bakker begon goederen te vermissen uit bakkerij en winkel en twee rechercheurs stelden zich verdekt op en. in
den. nacht van 7 op 8 Augustus snapten zij
onzen man, die, na een poosje geslapen te
hebben, zioh verwijderde... met de noodige
suca-de, suiker en gember.
Al een aardige hoeveelheid van. dit goedje waê de deur uitgebracht., vermoedelijk
door beklaagde.
Dte eisch luidde zes maanden gevangenisstraf.
De^ pjeiitibetaorgsber, m«g. mr. A. E. Kok,
omstiajüdügiheIvr-r-it ee-_»_re
c_e_i in. mei. 'heit- doel de st-rafoiate te vermir-Js-iem. BeskL heeft heé feit gedaan onArroudissements-Bechtbank.
de. den irn^óeci der o_n_.tondig_iede_i, daar
hij
rireibs vten_Be___-_e. En bek-a-arïde's verle(Kamer van Strafzaken).
den is gure .ra?, zei vox. Kok. Mefc het oog
Zitting van Zaterdag 26 September.
o-p be-t 'meerdere wenk in de baitersbmnEen nienwe regeling ?
ohia ',rs rjp.yi -..vir/er vroes mr. Kok tegemdien
beklaagde'» mvrijWeiïdteistfe'llinig.
tijd
De president deelde bij den aanvang der
zitting mee, dat de uitspraken van de zaEen interessant geval.
ken die de vorige week behandeld zijn, zulHet betreft eetn besöhmldiglng wegens
len vermeld worden na afloop van de nieumieüiTeeic-, maar een', waarvan de belhaaaid'ewe zaken. Mogelijk wordt het dus te laat
____ug n___i_ beik^.r.DteÖ.Hrg tagetnoelt gezien
om ze heden nog op te nemen.
werd, vooral in fcoo-werKerisfcrb-gen. Het
Of deze regeling voor goed zal zijn of prooeis loopt namelijk taßsehen eenige Kot1

-

Uitspraken.

De rechtbank wees voorts de volgende
vonnissen :
A. J. A. H. P., 35 jaar, straatmaker te
's Gravenhage, wegens verduistering van
handwagens, tot 6 maanden gevangenis-

straf.

F. B. P., 21 jaar, sleeper alhier, wegens
verduistering van een handwagen tot 6
maanden gevangenisstraf.
A. H, 24 jaar, los-werkman zonder vaste
woonplaats, wegenis verduistering van geld
alhier tot 1 maaind geva.i_geniss.traf.
J. B. La Gr., 51 jaar, commissionair alhier, wegens verduistering van een hond tot
f 10 boete, subs. 5 dagen hechtenis.
'M. V , 68 jaar, zonder beroep alhier, wegens diefstal van gas, door de buitenleiding
onmiddellijk met de binnenleiding te verbinden, tot één maand gevangenisstraf.
Vrijgesgroken.
Rechtbank
te Middelburg deed uit
De
spraak in de zaak tegen den 72-jarigen burgemeester, geboren en wonende- te Borsse-

Rechtzaken.

■

■

Bakkerij.

Te Huur

Te huur ZwaanshalsNo.
13 een Bakkerij metWerk-

Terstond te huur, Dier-

v. Nesstraat No. 56
een nette Iste Etage, 2
nlaats, Bergplaats voor Kamers, van aile'gemakWagen enz. Aldaar te ken voorzien, voor ’3.35
zien. Te bevragen Nieu- per week. Sleutels ter bewe Markt 11, H. JOEIS- zichtiging op de 3de verd.
SEN—EEEEEWOTJT, Ta- Adres J. GEOENEWEG,
Aert

piitwit jy.l.

Noordmolenstraat f.2.

TeHuur

Te Huur

1 Agniesestraat 107

een 2de
Etage, 2Kamers, Keuken,
etc,
3 Alkoven
voor 2.80
per week. Sleutels om te
bezichtigen in het café
beneden. Adres: .T. GEOE.

NEWEG.

:

i straat 62.

Noc-rdmolen-

Te Huur

!

Taborstraat,vroeger War-

me t-ziersl aar., op de Liinbaanhofjes, vrije Huis- I Agniesestraat No. 52 een
vrij Bovenhuis, netjes in
jes a f 1.70 per week.SJouordo, mot Warande en altels bij VEBSCHOOE, ; le gemakken
voor f 19 per
GEOENEWEG,

adres

J.

J- GEOENoordmolenstraat No. 62. : ï?i.Sa?^A<lres:
NEWEG, Noordmolenstr.
No. 62.

Te Huur
Schoterboschlaan,

:]."

Te Huur:

hoek
A ntoniestraat, een flink ■
;
Woning
met
Winkelhuis
h, f 5 per week.Sleutels ter
beaichtiging daarboven.
Adres: J. GEOENEWEG, '
Noordmolenstraat No. 62.

i

Te Huur,

Reclame.

ïe Huur-

in de Eozeuburgstraat
No. 75, Kralj
ingericht
Winkelhuis,

Droogloo-8,

'

Attentie.

Prinsecstraat No. 51 te
haar oen Zolderkamertjo
Kast en
Gootsteenkast metWatera op-

hi.

Noorden, een Pakin
huis met vry Bovenhuis,
voor een not, klein gezin, gelegen Krommewiekstraat
zynde 2 Voorkamers, Al- No. 9, het Pakhuis Jbevat 120
achtergrond, huur
koof, ruime Keukenkamer meter
met Slaappl. en Muntgas- 6.50 por week. To bevragen:
J.
licht en verder alle gemak;

I

gersberg;

Terstond te huur

Tërst.
te Huur
Jacob Catsstraat 15,

.

Boyenwoningen en
denwoningen, groote Kamer, Keuken,2 Bedsteden
vele Ka.-ten, Plee, Waterleulmg,Opi-u Plaatsje eu
gebruik van Zolder, ü 1.90
2.20 per week, in de Isa-ün
Ho bertstraat 37. Te beGoudschesingel
vragen
64, J. H. TENT.

fe Huur,

een mooie tweede Etage,
met grooto Voorkamer en

een f

Schoenen

;.
Ka:;, i ',

Te bevrigen

* w.

;
10,
elen
Boter..loot behoefte is. Adres: Boe22
e zemsinitei

26,

:

27.
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Te Huur
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" end vook
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Te Euur droge
.
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Achter^ mer. Gootateenopolaataen
.Te boen vele K i
en
PleretstraatKo.
Eichtis

Wis wil
■

16: een 2de
Etage, '2.90 per w.,Lijn-

.

Terstond te Huur
Bene-

'Gevraagd
fft

Te Huur,

Boschlaan

Pakhuis.

TeHuur

Eaephorststraat Nos. 18
en 24: pracb ,ige Beneden.

""""TeHuur:

stad,
bo.

zien Va__ derSchellingstr.
No. 32 en te bevr. So. 30,
Winke Ih nis^ buur billijk.

Rijwieibanden

Terstond te Euur

ii.

Werkplaats, dagelijks te

Posthoornsteeg Boyenwoning, ad 285 per week.
Kruisstraat Bovenhuis 22 \
per maand, Haarlemmer- j
straat Boyenwoning 215 j
per week. Binnenrotte van de Firma VEEOU58, Boyenwoning 2.20 per DEN & Co., Bierhaven 30,
1.50. Nieuwe zw. binnenweek, Zandstraat 76, Boyenwoning 1.80 nor week. banden v.af 1.50,1/2 j. gaJ. VEESPEILLESchieka. rantie 2, dito zwaarder
2.50, 1 jaar garantie 3.50,
de 117.
Buitenbanden 3.50, dubb.
Canvas, 1/2 j. gegarand.
buitenband 4.50 en 5.50, 1
jaar garantie 6.50 en 7.50,
j
een
Terstond te huur
nikk. monflink groot Pakhuis, Wol- Spatschermen
Lielefoppenstraat 49a, 3.60 tuur 1.25, Kettingen
0.25, Eng.
deren
Tasschen
per week. Te bevragen
Free0.25,
Sarolea
sleutels
Bovenhuis.
wheals 2.50, Voetpompen
gummi slang 0.75 (uit-

denhuis, bevattende Voor- lmizen, bevaUendo Voor
en Achterkamer, twee door- ,en Achterkamer, drie
doorloop
loopendo Alkoven,Keuken, 1 slaapplaatsen,
Warande en ruime Kolder a ': en drogen, luchtigen,
Kelder
o'
werkpl.
fl6 por maand. Adres: I lichten
Jacob Catsstraatlo9, winkel. : waarin ook waterleiding-,
' cootsteen en stewkpiaats,
No. 30: een mooi Wiukeluitstekend voor
■ iiuis,
in de Nadorststraat 169, by : Brooddepot.
Groentende Binnenweg, vcor oennot ; | winkel of Barbier etiz.,
gezin, een 2o Etage, be- " I 4 00, waarbij ook Eeer gestaande in e":.; Voorkamer, , " riefelijkc jyoning. Adr.es:
groote Keukenkamer, 3 io. J. WAMSTEEKEE,
Bedsteden mot Alkoof, 4 Zwaanshals 29,
grooto Kasten,
verdere gemakken,huur per
week
2.70. Adros: H. Ge-udscheri.iweg 270 bij
GLIJNIÜS, Kruiskado 7^_ den Goudscheweg een eer- ste en tweede Etage,Voorj-.e ...r. 2 Alkoven, Achen een vrijen
een vrü Boyenhuisje of terkamer J. ,Ier week Adr.
Benedonbuis
raaf 76.
mertje, voor ecu kiem net
ééziu, Sm
tijd.

een netßen.huis met tuin
en terooten Kelder . of

haanstraat 19/2 eau iste
Verdieping, f 1.92 per w.
Te bevragen aldaar en
g
Agniesestraat 9.

Te Huur,

I,

een eerste Etage.bestnaude uit twee ruime
mers
3 Sl

Rijwielen 45,

Eigen fabrikaat Eijwie' len Eiet llondsga-rantie (1
jaar) 45 Desverkiezend
of spatI met FreAwbeelEijwiel
s.herüien.
' desverkiezend Freewheel
en Terugtraprem 55,
l.eü:-o geheel vernikkeld
i 65. Speciaal naar keuzo
gebouwd Eijwiel echte
of Dunlopbani Bakkerden
85. Eigen stoomslij!
' pc.ij en vernikkelinrichting. Eigen EmaÜleerinriehting. i-Jigen Kijwielbouv.erij. Firma J. VEUO'C-JÏ.N & Co.,Ged.Bi
30. l-'abriek Bajonetstr.
No. 82.

.

naar

/ 35"Rijwiel,

koopje, splinternieuw, m.

.hoeren .a

i

en

.

nabij

eer-

htig
v e-

g

een A-nVena_?.r terstond
te koop, spoed
Z<mdagfl
len. 1
te zien. Nadorststraat B,
■

leneden.

...i
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aangespoeld hout.
Beklaagde werd vrijgesproken van het
hem ten laste gelegde op grond van de
volgende overwegingen :
dat de ter terechtzitting onder eede ge-,
hoorde getuigen hebben verklaard: J. Wal.
hcut, W. J. Rottier, C. Kortenbout, J. De
Hullu, ieder afzonderlijk, -"Joch eensluitend^
dat zij in den avond van 29 Maart jl. hebben gezien dat aan het strand' te Rorssete
is aangespoeld een groote hoeveelheid balken, ribben en planken, verontreinigd do^r
daaraan klevende meststof van vee en dat,
hoewel zij ditmaal niet hebben gezien.dafc
die afkomstig was van afgebroken en overboord gegooide beestenstallen, zij vroeger
meermalen hebben gezien,*dat de bemanning van voorbijvarende stoombooten de
houten stallen, waarin vee aan boord was
vervoerd, afbraken en het daarvan afko-mende hout overboord wierpen ;
dat op grond van deze verklaringen mag
worden aangenomen, dat evenzeer als zulks
vroeger herhaaldelijk geschied, ook hefc
in bedoelden avond aangespoelde hout, blijkens de daaraan klevende meststoffen, a£komstig was van de afbraak van beesteastallen, die door de bemanning van een
voorbijvarende stoomboot overboord waren
geworpen ; dlat n.u de vraag rijst of ondei?
deze omstandigheden die voorwerpen moeten beschouwd worden als zaken; die tengevolge van den afstand,dien de eigenaar
van zijn eigendom gedaan heoft, hem niet
meer toebehooren en het eigendom wonden
van hem, die zich dezelve liet eerst toeeigent ; dat hiertoe dient vast te staart,
dat werkelijk de eigenaar zich van zijn eigendom heeft willen ontdoen en het niet
voldoende is, zoo slecht iemand, wellicht
een onbevoegde', tegen den wil of buiten
weten van den eigenaar, die goederen had
geabandonneerd, in welk geval de eigenaar
door zulk een handeling van derden zijneigendomsrecht niet zou hebben verloren,
maar zijn eigendom, krachtens de bepalinf
van art. 638 van, het Burgerlijk Wetboek,
zou kunnen terugvorderen;
dat gebleken is dat deze handeling van
overboord gooien van afgebroken beestenstallen niet op zichzelve staat, maar herhaal ielijk is voorgekomen waaruit het vermoeden rijst, dat zulke handelingen gebruikelijk zijn en met goedvinden van den ei
genaar geschieden ; dat in ieder geval voor.
een schuldverklaring aan verduistering of
diefstal van strandgoed dient vast te staan,
dar dit nog een, zij het ook onbekenden,
eigenaar had en dat, waar dit bewijs ni_t
is geleverd, maar er veeleer reden tot het
aannemen- vani het tegenovergestelde, althans reden tot twijfel bestaat, niet kan gezegd worden, dat door het wegnemen var»
dit- strar.dgoed is weggenomen »goed, dat
alsnog aan een ander toebehoorde ;
dat het bij deze beschouwing onverschillig is, of dat strandgoed al of niet waardo
heeft en evenzeer of de beklaagde, in dwaling daaromtrent verkeerende, gemeend
heeft dit goed als strandvonder zich te
moeten aantrekken en naar de bergplaats
vooi- dc strandvonderij te doen overbrenn
gen ;
dat wat er overigens dan ook moge bi>
wezen zijn van het ten laste gelegde, da*
de beklaagde zich van dat strandgoed __o«
hebben toegeëigend of dat hij daarvan
met oogmerk van wederrechtelijke toeëigenJng zon hebben weggenomen, in beide ge-,
vallen een der elementen van het misdrijf
niet is bewezen, namelijk dat het goed aaiï
een ander toebehoort.

Ingezonden Stukken.
Ro-ttbrd'.r.m, September 1803.
Mijnheer de Redacteur!
Yeixoeko een plaateje in uw veelgelezen
ibtladl. Bij vooilbo/at mijn dank.
De bewoners van
Ruwanrdstraat
te Ou-d-DeMtóhiaven noodigen beleefd de
heeren der Gieaoijndb-aidisooimniissie eens ud6
t___ar een kijkje te n-eaniem, om tot- de oofc<M___iin# te komen van dem vreeee.ijken
steak dïe daar heersoht, voortkojmeude uit
dte sifcickemöe sloot en gelegen voor de woningen van bove'nigemoiemde sfeaa.:. Weliicsht
dat er dian een eiirude zou komen a,a_i diiea
oiniboudbareoai s*a_nlk. welke daar heei.cht*
Vo.oua.l als er ___ec__£ wöcter in aant-o-cht ia
en de gezondheid van mönsoh en beest ontneemt.
Mijnheer de Redacteur, ntogmaabs hartelijk dankzeggend voor de plaatsing verblijven we me*

Hootgaohting

l>e Bewonens vam de Ruwaardßt.raai6
te Oud!-Delftshaven.
Gevraagd: oen
40 Dag-Dienstbode.
Rijwielkoopje
of 2maal bere.
Eijwiel, 1den, prachtig vernikkeld,
met groot luxe Kettingwiel en alle toebehooren,
benevens gereedschap.wegens bijzonfiere omstandigheden voor 40 gulden.
Spoed vereischt. Te zien
Baan 12, Imaal bellen,bij
het Hogendorpsplein.Zondags tot 5 uur 's middags

35 Gli
Rijwiel
toevallige

omstante koop: een
bijzonder sterk solied
Heerer.rijwi .l.goed in lak
en nikkel, met prima
Continental banden (non
slipping), omgebogen velgen, gereedschap, tasch,
lantaarn, pomp, bel of
hoorn, "oor slechts /35
Te b.zich.Jgen bij J.
BEKKEK, Zegwaardstr
37,aa.n tramlijn naoij den
Ook ZonIVoordsinsel.
dag voormiddag tot 11 u.
Door

Adres: SEI.IFFEHS. i.tieltjesplein 9, Feijenoord. Aan
't Keilde adres een Winkel»
huis te huur, voor allo doeleindon geschikt.
Er biedt zich nan een
E.K.

Meisje,

om de groote Mekl bo»
htilp7,aam to zijn. Br. te,
No. 3834, Bur. van ditjÜ^
Eon fatsoenlijk

digheden

EHTWïelrijders.
Do sedert 1890gevest igde

werkplaats voorreparatiën
eu verkoop vanßijwielen en
Onderdeelen, is het eenige
goede adres, aldaar worden
reparatiën spoedigst,
solido en metgarantie ai'gelever'l en alleen gwedo betrouwtiare 'Rijwielen verkocht. Specialo inrichting
voor reparatiën aan Motorrijwielen en alle mechani[nstrumenten. JOS, F.
BKOEKMA ÏTS.Kipstraat 40.

Loopmeisje

gevraagd. 13 k 14 jaar. O,
VAN STETJYK, Bosoh.
laan Noy 19.
f

Dienstbode.

Gevraagd terstend een
Dienstbode,
V.0.. van
goede getuigen voorzien.
Adros Bierhaven. benedenhuis, 33. Spreekuur
's avonds na 8 uur.

j

Een nette, fatsoenlijke
jonge Vrouw vraagt een
paar notte
'

Werkhuizen.

Adres: West-Varkenoordscheweg 87 klein 38, Feijen-

oord.

~Een Wed. van buiten,
P.G., geheel alleen,, raagt
beleefd nette

Werkhuizen,

Dinsdag, Woensdag. Don.
derdag en "Vrijdag dispo~'Eon nelto Juffrouw biedt nibel,
ook niet ongenezich aan als
gen Dinsdags een nette
Wasch te wassohen of le
huizen sri__. m ta
bij een eenig hoef oi' klein dige
maken, van goede ; etuigezin. Br. fr., No. 3752. Bar. gen voorzieu. Br. fr. lett.
van dit Blad.
STEAASS. bii J.G.

Huishoudster,
.

Mej. VT_KEM_

HEIJ^Jioe^CharJoia^

'jU, Verloskundige, Sion-11 73, vraagt zoo
Fen fatsoenlijke J
spoedig mogelijk een be- (EO.) leeftijd 30 jaar, biedt

schaafd

Burgermeisje,
. geschikt
geuteg?
■"

■

54,

briek, hnur f 3 pc
Sleutel in het Winkel-

huis.

schroefba-ar).

-

111

I

le, tegen wien door het O. M. drie maanden gevangenisstraf en ontzetting uit zijn
ambt was gevorderd wegens het als strand
vonder zich wederrechtelijk toeëigenen van

ilinke

Te Huur

Tweedein Etage.
de

Te huur
Pieretstraat No. 22 een tweede
Etage a f2.40 p. w., bev.
gr. Voor- en Achterkamer
drie Slaapplaatsen, vele
Kasten en dergelijke gemakken. Sleutels aan dc
overzijde bij den Schoen.
maker en te bevra;:en
Bergweg No. 91A, Hille-

]

Te Huur

of

f 4.50 ..er week. .
;iet Waratide.vrijLil. il
en Zoldor, a. f 8.75 per w.
Te bevragen aldaar en bij t.'.-.chen 10 ep 11 nur en
J. CL HOiHW, Boe-euisiu- verder Kruiskade 23, beja!kb. ~* ****'
n_M_<.n
■

ii

op één trap met afgeschoten
Zolder. Huur 3.10 perweek.
Te bezichtigen tusschen 9 in de Generaal van der
en 11 en 2 tot 5.
Heydenstraat: een KaI mer en Keuken, van alle
voorzien, voor
i gemakken
straat, f 2.00 per
'
de
aan
in de Eaephorststraat bü
week. Esn groote Voorden Bergweg, een vrye Bo- i1 kamer,
Iste Etöü f 1.60
yenwoning,
Voorkamer, I en een groote
AeuterkaZykamer, Alkoof, Achterk. ï mer f 1.25 in de Lomen Keuken met twee wa- hardstraat. Te bevragen
randes, vryen Zolder met
Wed. D. CASSA—De
Kamer, huurprys fIS per KI ..EEK, Katshoek 25. Ta.
maand. Adres A. P. VEE pijtwinkel. over de Amg_
SLUIJS Benthuizerstraat -bach tssc hook
21 —23 hoek Raephorststr.
Bene-

Hoogstraat 78 Voorkamer
1.80, Achterkamer metKeuken 1.75; Pottebakkerssteeg
16 kloine Voorkamer I.—,
groote Achterkamer I.— ;
: Kruisstraat 2 netteBoven', woning voor klein gezin
15.- per maand ; Korto Hil20 een lestraat
Bovonwoning 2.70,
Eubroekstraat N.Tuintje,
Huisje
met
vrij
Benedenhuis 3.25. Bevragen
Kelder en verdere gemak- ' i DULFEK, v. d. Takstraat5.
ken i. 1.90 per week. Sleutels op no. 24 ter bezichtiging. Adres: J. GEOENEWEG, Noordmolenstraat ! terstond: een Hink Pakhuis
No. 62.
jen daarboven een groote
'; Zoldor, gesel.ikt voor alie
| doeleinden, gelegen aan de
der Leckestraat No.24.
Voor billyken prys Muur-. '" I vau
by 0. A. ZANINI,
Vlakto te huur, drukke Adres
Aannemer,
Vrodenoordstr.
passage, by I. DE WINTER, No. 7.
Koopman, Ouile-Tonge.

"Te Huur

een 2de Etage,

Te Huur
het

ken, prachtig; uitzicht, twee KEOON.

Te Huur

Sla&kstraat hofje Vredenoord een vrij Huisje
met Tuintje voor f 1.65
per week. Sleutels aldaar
bii Hofman. Adres: J.
GROENEWEG, Noordmolenstraat No. 62.

gaardesingel 27:

ll—

u-

J

teaxiamsexhe bootwerkers en den stuwadoor
B.V.
Deze stuwadoor had in Oc; obe; van het
vorige jaar eenige n_'3s_sebe_ï in dienst voor
het Sausen van stpsowails. Volgen® regel zijn
er 12 man in een ploeg en si ji.Jinkraan en
and.!' materiaal irprd*. ook gewoonlijk verschaft door deu we>kgev:r.
De stuwadoor nam echter geen 12 man
aan, maar ö. die, na afloop t-an het werk,
het loon ad SO ets. per last,volgens de loonlijst van 1896, kwamen opvragen. Doch nn
betaalde de stuwadoor ook slechts voor 9
man uit, ofschoon zij het werk voor 12 hadden gedaan, wat door de bootwerkers gereclameerd werd. De heer V. weigerde echter meer te betalen, want van het loon
moesten ook stoomkraan en ander materiaal betaald worden, wat hij vroeger al be-

)fee ii.
■

■

l te komen.
1 r^rsoon liefst tusschen
5 en 8 uur.

an als

Huishoudster,
huis-

of a

, ge__in,

>.j

vau dit Blad.

i-J-jon

. net
eoniff
.eren

e.3B<,3,J3___.

fcestoff. Kamer II Abonnementen.
gmtrek Centraal

Mejuifrouw J.,

Bïj Sus-ters,

statiën worden gesloten op minstens f 5 per maand door
geraagd met en zonder U.
B. VON DEli lï__/_IL
_?nBi<M-, Br. fr.. met prijsop- | Marchand-Taillenr.
CpoKo. 112. Boekband. D. ! van Nesstraat 25, ue Aert
goe-BLAZER ,1: JIEÏZ, Kruis- i deren blijven het eigenstraat 58.
; dom van geabonneerden.
I Demisaisons vanaf /'l5,
f ló.Pani Costuums vanaf,
vanaf 4.50,v00r eleyoot een net jongmensch I talons
gante Coupe, degelijke
Ws t75 per week met bewerking wordt gegaWasch, Logies en Thee, des. randeerd, nog een groote
met Kost
I _artij JDeini-iai3on3,weikeverkiezend
Per week, met frisch gem. voor spotprijs worden
Eamer en afgesloten Hang.- opgeruimd.
Van der Duijnstraat
tost.
Zonder Handgeld.
«o. 59. vry bovenhuis by' de

Mej. Antonia,

gevestigd Goudschen EU.
wee 67 (afstammend van
de beraamde Planeetkun.
dige Mid. Lenormand.die
aan keizer Napoleon I
zijn grooten roem en aan
duizenden edellieden hun
val vo. i-speld het>ft),geclt
opheldering in hot dage.
lijksch leven, zegt het
verleden en voorspelt d«>
toekomst. Toegangsprijs
25 cent. Dagelijks te spreken van 10 tot 10 uur.

de beroemde Planeetkundige. is te spreken van 'S morgens 10 tot ;s avonds 10 u.,.
alleen te spreken voor

Tollïnt ;r:r'.t SO, W-' (Sm.
gevestigd
NoondsingoJ,
1891. oprniu-ing van gebruikte Pi:iSßr.-ehoenmakeirinaehines. Eingepcclkleermakersmachines,
Na aistersringsiioeJtrapnaairaachincs en Hand.
machines met dubbel
hfcr.dapparaac en Afsluitkast 10 gulden. Al deze
zijn degelijk in orde en
nog jaren bruikbaar,
maar niet als nieuw opgelakt, beschilderd on 't
wiel vernikkeld, dus geen
oud maak nieuw. Eepara-

Huisraad.

Wat geeft toch

2
donkere Linnenkast,
ronde Tafeltjes met gedraaide pootjes, geschikt
en
voor Café oï Wanuioegoreen r«>d Lancaster
dijn, 2M. breed, een rond
gegoten Kacheltje met

bedjvtgei: wordt.Quj- uuest,
Citv^rk<»»iïJ, araanr
ge«n
wel naar ecu Winkel, die
goe'lkoop sti| ie aitikeieu
verkoopt, teg.»__ï de helft
dèr werkelijke waardo,en
dat is de

Wegenß veriiumiig o«n al die Tfitverlïoopen.daur
mooio, goed. onctfertior.dcn mo'i cc \o'-h nabttd nwntfa

Met

een

N&t» wnr-.l:
flink Kinder-

■

Werkmeisjsr,

kunnsnde naaien,
stoppen

er.

oen Jlinko

voor dag

t.n

on

"<'
nétte

nacht, liei'st

van buiten.Schiedamschcm

flink

,

Jongen,

.

15 ii 16 jaar. voor winkelBi. ir.. N... 138. bur.
van
dit Blad.
.ehvrouw i
beleefd droge of
gevraagd: een
aankomende

inaxen.

i

v.-ui

:

Dienstbode,.

net

|

Schied.
I>. «. _U_a-e_R
Spi-eektijd
Sineel
82.
vraagt
's morgens vóór 12 uur natte
Door de ondervinding
avonds tusschen 7 en
en
's
leeren, dat
kan
vi
8 uur.
HAEPMAN,
Pijp en Plaatje, Wieg,een
ANDEIES
Gevraagd, door een beStrooveer No. 2
zwarte Pelerinj met een
bleek van 13a l4jaß__,tegen hoog
kwame raoéeuaaister net- voorzien vau vrije
en van LOUIS VAN ZANfluweel bewerkt stuk Te
-en' zolder. Adres Ttiindcr- loon.
e
ivaaniheid.
Mantel.
gesloten
een
straal 101/5TEN, Hoogstraat 147,twee
Adre.s:FRAXZZ:J!.S.MA\N
Zondag, Woel
'
heele
zien
ook
v.
en
Mt-okt-r.
besteedt voor
.: 35»
hiizen vanaf de Goudgedeelten van Inboedel-V
sche Wagenstraat, in OnBr Fr. onder no. 3777
TapijHeerenkleederen,
zoogeregelde
Goederen,
r
ten, ijzeren Ledikanten, Spiegelfabriek
als Gasbranders, prima ' aan het Bur: vaii dit 81. of aankomend Halfwas ge*X«rpB bLCU,
YergnL ;
Gevraag een SmMsjoninruilen,
tieinrich.ing,
kwaliteit, 28 cent, GasBedden Winkel-, Zolder- I der, Oppert 99 en
vraagd. Adres J. A.y.SPAS- gon
gioote
105,
Ontvangen:
en
een
bij.
«gierhofetraat.
en Magazijnopruimingen. de St.
goed kunnende voorenz.
Kado,-16J
tegeu ballons 16 cent, GaatjesKarpetten,
.
j
Jacobstraat.
GrooJE^Hoite
partij
slaan ou cao Wagenmakeraglazen 10 cent, rechte
Een ruime frissehe
Het beste en het meest .te eorteering van Spie.
Magazijn de Magneet,
Meisje,
lage
prijzen.
een
netongekend
bekende adres is dus.. I gela, Schilderij- en PorGlaxen ü cent, Gadkous. DORTjonge:.
Noordmolenstraat .9, verv.middag lichte huiselijke
Ziode Etalage, .(waalfols jes
HAEPMAN, tietlijsten,
ANDEIES
11 cont. Stiften 1 et.
VVEGT. Oostvestplein 40 g
koopt op afbetaling van
4.75, prima
Schilderstukto -verrichbradwol
f
werkzaamheden
dagelijks
161,
Is
No.
Strooveer
2.
igchiedamschedijk
fijne
geslepen
verder
plaatsing
ken, Aquarellen, Etsen,
tö huur aangeboden, zeer 53 cent per week lieerenZendt Photo
bardwol f6.00. Breed taten en nam. v. naaien ie .nen halfwas- zoektwaar,
ontbieden.
eerste, adres voor alle
te
Watoretellen 90 et., Beels«n Gravures.Gonn
drie
vergoeding, onverschillig
geschikt voor 2 heeren die ; en Jongebeerencofituums,
niit. gebloemd en ge- den
Ijzerwerk, Kipmet
eenige
soorten
Briefkaart50
cent
het
paar,
Japonstoffen,
beter adres hier tweede
.jaar in een betrekking go25. wollen looner;; Biergla«en met deksel 35
Stationsweg 93.
samen wenschen te wonen -1 ren, Dekens, ManufactustïreentGordijnstoffen
Adres:
pengaas vanaf 3 et., SteVber direct gevraagd: oen
Vitrages,
het
omlijsten
voor
vau
gege-ede
11.
y.iin.Je.
van
13met gebruik van Zitkamer. Vloerkieeden.
Biscuitpatten 60 et.
f3.50 per 25 kiSpiegels,
BS) biedt zich aan te- tuigen voonden. Adres: Jongen, voor ie.i]v n sain.
Platen, (schilderstukken,
prachtige breede schoor, :ct..
Aan hetzelfdo adres een "1 Schilderijen, Tafels, Stoe> keldraad
Bierglazen
'
lo, Asphaltpapier per rol
Geal
4
epen.
et.
ii f 1.75 per week.
gen Nov. ecu nette
enz., enz., alles tot conbreed
steanf'-anje
25,
Eranciseastraat No. 7,Rot- kelweak,
„In dou Nieuwen IJzerwin- curTeetende
öeiner Slaapkamertje te len,. Kasten, Horloges,, van 15 M. f, 1.50. Paarden"
BEE
- H. JOEISSEK
prijaen. GeVloer_»il, rooden mg; 50. ;
terdam.
kel", Jonkerfransstraat 57, ygg_'gd
huur mét of zonder Pension i:'■ veider alle artikelen van en Paardenhalsters, Ko"
sedert
RËWOUT'.
Tapü twinkel,
1876.
Bollen matten f ïmWed. I
Kippongaas
Eotterdam,
Aert v. Kesstraat No, 143a, ,! 50 per week,let vooral op
lenschoppen 6 en zware
Nieuwc-markt
11;
"
'
Pijn
en
D. CASSA DE KLKKK. Olie- en Azijnstellcn 75
P.G.. 20 jaar, liefst als
vanat' 3 cent, Stekoldraad
Kolenbakken 60 et., Guttois vanai' den Maurits- ■ j naam en adres, Noordcent, nikkelen Theepot25'
tweede of Mtid-alleen.Br.
Gevraagd: een flinke
3.50 per 25 kilo, Asphaltpata-Penba banden van
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machine on Gopiüorwerk. was, van goede getuigen
bij
Engelsche
oi
gaan
eenige boodschappen het
i Kasten, alle daartoe bekinderen
om
te
Kerk, over pand 7 eu 9.
Fr. Br, No, 3787, bur. van dit voorzien, bjj W. v. d.
modevak te loeren. Adres:
behulpzaam voor de GrooGevraagd: liefst in het : hooreiific artikelen. Alles
Blad.
STROOM, Provenierssingel
Gerard Scholtenstraat 19.
te-Meid. Adres: B OORop solide Panden, aan het
Noorden
I-1 op wekelijksiliö. maandeonder
No. 51.
gewoon
netton stand
Een VleeschhouwersOostmaasstr^Jglijksche en driemaandcvraagt Kantoor, School of
NELISSE,
adres
een
zelfde
Hnis
met
en
van
te
werken
mondelijksclie conditie J. H.
«agazijn, om schoon te
Vergunning te koop. Br, fr.
Meubelen. Wegens plaatsTerstond gevraagd: eon.
linge getuigen voorzien. Vr.
TaPPEB COOKE, AJkenouden, verder voor allen Er biedt zich aan, voor
No.J 3976, Bureau v. fl; Blad.
gebrek opruiming van net R. K.
S
br., N0.3886,.3886,Bur. van dit 81. gevraagd.
met waterleiding, zolder- madestr. 5.
werkzaamheden
8. OOiIKN,
Ben not, jong Persoen,
genegen.
Keukentafels f 1.60, Huisterstond of 1 October: een
vertrek of anderszins voor
Terstond' gevraagd een |
amsebectijk 133.
Boezemstraat
biedt zich beleoffl aan als
97, M. v. d. nette
tafels f2.40. groote HuisJuffrouw, oud 23 jaar,
wed. met kmd. Br. fr. No.
Weijden.
een bekwaam Koetste-,
tafels f2.70. groote Lm. voor dag en nacht, 16 a 17
hier of in Don Haag. Br.
;
99, Bur. van dit Blad. )
Er biedt zlcïi aan: een
Goudscheweg 79, Koffie
is men er van, als men
nenkasten 112, iets kleiNo. 3885, bureau van dit
woek,
voetper
fr.,
1,50
loon
jaar,
dagen,
Zaterdag
f
voor halve
i
25, 'ihee grof on fiin 9,
'■-*'.: stad. Br.
I ziet en hoort voor welke
ner f 10.50, gewone 18.50, van*goode getuigen
voorz.
Blad.
don gahuolen dag. Adres! Een net Persoon; oud
Cacaopoeder 9, Suiker 20,
grooteDienstbodenkasten
belachelijke prijzen de
~
Burgermeoster
vrij
28 jaar,
vsn sterken :
.ros:
Wgastraat 44.
Bastert 19. Stilfre. 9, Ver. / 6 losse Kasten 1 17, Sa- Adres:
op een vrij boven- rcusaehuige partij Mandoof z^irde, maar I
Hoffmanplein 33, benoden.
netjes kunnendo werkon
niaal
" drank,
micelli 9, Griesmeel 9,
’5.25, Schulpeoii uët
Gevraagd:
uis zeergeschikt voor 2-1 tels. Golfcapes, Mantellontafels
en
goed
een
kunnende
verstaan i
burgerpot kokea,
Groene Erwten 10, Capuais zoodanig werktafels f 5enz. enz. Alles
broers of 2 vrienden, met ; stollen, waaroiuier naueist in een klein gezin, v. l reeds
Gevraagd in een klein
door het aflezen va&iden I
cijners 12, Bruine Boozaam geweest, zag zich
eigen Fabrikaat, Berkel- gezin, terstond: een
van een gomou- tuuriük debijallernieuwste
mond,
v'
verzoekt
beleeid !
j
Blieven
No.
gaarne
!_<_.'
franco,
M. BOOD.
op een net atefler
|
nen 10, Zeep gr. en geel
etraat 4. einde Vlietkti,de
ileerde voorkamer mot , dessins,
Keizerstraat,
dit Blad. I geplaatst (modevak). Br.
nietbenodtade 16jaar.Adr.' hem passende Betrek- I | Gevraagd een
Jco-^Jhiroaujan
71/2, 5 pond 35, Zout 3,
hoek
Hang,
slaapen
aparte
alcoof
king, onverschillig weike. I
bekwame
Fr. No. 3773 Bur. van dit Eendraohtsweg 31.
worden en on5 pond 14, Soda 2, 5 pond
plaats, ook Kostgangers verkocht
genegen om eersto tv.ee i SpeJ;s:a.gers'_neckt of aen
Blad.
dio kan
willekeurig rijst de vraag
7, Blauwsel per doo. 15,
Rijnschip,
op
Terstond.gevraagd:
eon
nette
flink
__dr.
IKijfwas.
(
voor ;5 p. w., alles onder
!I. J.
r.< i'^-yi. Nieuwe r.ursusmaanden zonder tracteLucifers 3 cent. Aanbevevraagt
en huishoudauj.;. 18.
Er biedt zich aan: ecu Een jongeVronw
begropen. Oudaenstraat 62,
ment op proef te -.-.erken MJÜLLBR,
lend J. F. BOSHUYZEN.
hoogstens 6 per« wasschen
een
(van
paar
Een
verrichten.
beleefd
nette
bezigheden
netto Jongedochter, van.
eens bellen, bij de JonkerBr. Ft. onder no. 3779 aan
beginnen in Oct. Lesgeld ke
g
,
het is bijna
letter K, bij W. KOK,
buiten, als Werkster, voor
goed met
fransstraat.
i! er aan, want
de hand kunnen- het Bur. van dit Blad.
per mnd. f 1.25 voor een Fr. br.,
een grooVerder
a
cadeau.
Maandag
en Dinsdag en en Werkhuizen;
de werken. Zich aan te
Er kan een. nette fat- ' te partij echte Leidsche
cursus, f2voor twee uur. Boekh. Rosestraat
Halfwas ei
i
AdreBVrijdag, van goedo getui- BAUWENS,
Cursussen v.Handelscorr.
melden Maandagavond 8-9
soenlijke
Nov.
wollen Dekens, iets vuil
4
gen
vraagd. W. N. V.\ N K LEEF,
zich
tegen
biedt
CoolvestNo.
kleeren,
Er
voorzien.
Adres:
J.
Wijnhaven
opleiding ex. Mêic. van
de
88
uuralsmede
geworden,
Adres:J.v.DANTZIG,
Meubelfabrikant,
!I laatste afgepaste AxminLeen .venVERSTEEGT, CrooswJuk(ingang kleine de_r), op2per aan: een R. C.
hoogstens 4 pers.
6t. Jacobstraat 22.
straat No. 8, Rotterdam.
Ben Naaister vraigFbê"ruiming van Abonnegevr. voor eer. schoenschestraat 66, beneden.
maand. Aanmelding bij
leefd
geplaatst worden, a f 5.50 | eter Karpetten, waaroneenig
Voor direct gevraagd: een poetsinrichting. leeftijd
Gevniagd: ion Hink nat
ment3-.leeren,. waaronder ; L, DEKKEB.. OnderwijpaEr biedt zich
"ein
per week, alles er onder " der de zeldzaamste
gekleede Jassen en Jam nette Buitenmeid,aan:
14—IB jaar, v*st loon en
men bijna
zer in de moderne Talen, liefst omtrekFeijenoord,
liefst
begrepen. Adres: Wed. J- tronen,eendiezuur gezicht
quettes met en zonder
goea
veel verval. Persixmlijk
Zomerhofstraat 80.
voor
kleiu gezin, burgerpot
M. A. KUIJPEKS, Ooster- ' | krijgt.
Vesten, lichte Costumes,
Tuindersdw.- tei- opleidingineen winkelaan huis, ook goed beHet is dus raadvan getuigen voorzien, aanmelden
kunnonde koken en werken
straat No. 5.
verkoop
tegen
kend
Btraat no. 5, Zaterdag Fr. Br, K0.137, Bnr. v.d.81.
dralang
te
E«n net
voormet
billijke
getuigen
Benangerszaam niet te
eenige
kogoode
van
"in
bokendheid
met
een klein gezin, van.get. I| naaiwerk, nieuw
en 7 1/2 iror.
prnzen van lichte en doni
en spoedig een. kijkje
ken vereischto. Loon 2.50 tuss-dien 6 lfl
zien. Adres brieven onder
Ilinke
kere Demisaisons en Win' i len
0"- Brieven franco,! ! goed, ook voor Kinderen
li"
por week. Brieven oi' aante nemen in het meest
lett.
kios^Oogtvestpl&in.
M,
terjassen,
gevraagd
Direct
een
veralle maten. . gevraagd voor dadelijk v.
Bureau van dit SfJSS, "«t-ies afgwerkt eu
,! bekende en steedsBOOD,
biedingen onder No. 3882, Kieermakers"Gevraagd: een
bilhjiteu
Wijnhayon 88, (ingang
trouwde adres M.
prijs. Adres:
Bureau vanditßlad.'
10-4 uur bij 2 klV.nekmkleine deur).
voor direct gevraagd bü
38,
Voor 10 gulden te koop i Hang, hoek Keizerstraat.
Boezemstraat
Mevr.
O.C.
deren. Adres:
2-maai
Een nette vrouw vraagt
D. P. WAAN LU, Schilder
bjdlon.
aangeboden: een zoo goed
Pastoor KNEIPP's
SAOTEANG, Prins Hentegen Kost en Inwoning, Vearsi jden str«utt
beieeld natte of drooge
als nieuwo HandnaaimaTegen K ovembor gevraagd:
47, Fjajenoord L
driklaan
loon naar bekwaarahsid.
Gevraagd ecu iatsoei-Mevrouw P- A. LUIJiLJN,
een nette, heldere
chine, dubbel handappa- ■ onmogelijk. Om dit te ,
Er ï'iedt fich nan een Oostvestploin_4L_^
Adres Binnenweg No. 31a, lijko
raat of vliegwiel, schuitje i ondervinden, volgen hier
goed
medicament,
zijnde
gekunnende werken on
voorzien van bleek en droog- 1-m. lïeT.en.
zonder gaatjes, zeli'wer- ■ eenige prijzen, zooal»:
"Tirktond gevraagd: een me. de
droogde en gezuiverde
met
wasch kunnendo om -loon
kendo garenwinder, houten i Eegulateurklokken
zolder, voor goede behangulden
110
en
waschin
paklang,
nacht,
Brandnotelwortel
va-n
flinke
Er biedt zich aan een niet beneden dé 23 jaar,
c.M.
deling wordt ingestaan. Br.
voor dag eu
das en nacht,
voetstuk, werkt geruisch- slagwerk, 100
jes inh. IUO gram met gegetuigen
KlokL<>od- en
-s^'eyenoordstraat 15. geld, van goede getuigen
mondelT.ge
P.G, van
aigen
Fr.
loos, 3 jaar sphiftelnke ga- 6 gulden, staandel,2o,nikBur.
v.
d.
Blad.
No.j7_,
bruiksaanwijzing,
voorzien. Adres: OostzoeL
is uiten Wekkers
Br. fr. No.
voorzien.
vcorzien. Aan heUelfde
rantie, eenSingerringspoel '; ken
sluitend
48,
bovenhuis.
verkrijgbaar
2.25,
zilen
diik
Horloges
a
koken
kelen
:
adres
b.
iemand
Gevraagd:
goed
kunnende
een paar nette Wordt
z. a.
als
37J4_JJiir^_van_dit_Blad
centraal Bobbln Kleerma- |! veren Hecren- en Dames«ent bij J. HALMEO.
gevraagd: een
tevens Leidekker. Bv fr. bovenvermeld 'AS^res B.
werken. Adres: Oppert
kerstrapnaaimachine,
22 i horloges 3.60, gouden
MANS DE JONGH J.Czn.,
3789,
of
K.
No.
geDienstbode,
OSWENHK,
E.
Bureau
van
VAN
lloofdD.
dit
bezichtigen
Drogist,
gulden. Te
Binnenweg 59,
I fleeren- en Dameshorlovraagd, voor halve dagen, Bla-d.
straat 137, t
dubb. Pakket, franco n.
VAN BEUSICHE f, Noord- '. ges vanaf 7.50. Verder
burgergezin zonder kimiete loeren, om de wasch van negen
vlug en .zindelijk kunnende
nog een paar Dagen dismolensïraat 7, b/d Zwaans- ' ruim gesorteerd in alle
o. v. postwissel f Q. 55.
lemand zoekt langs de.
,
ren:eennet
werk
zag
hebbende,
,
werken,
personen
droog
o
1
van
den
modobrongen,
goode
van
ponibel
getuigen
zen weg een
hals.
gouden en zilveren werper
aangevuld a
maand.
Adr.
stok
thuis
te
Onvoorzien.
gaarne
G-,11.
bezorgen.
die
Te
?
bevragen bil de
ken. K. EBLBI, St. JaNo. 31.
noodig zieïi aan te inoldon
Qashoudorstraat
40. cent per dag, met onWed. A.J.DEKOK.Boekh. biedt zich aan, oud 23 j,
oobstraat 23, Eotterd.
behulpzaam te van den P.G-, dio eon burzonder
War
genegen
goodo
getuigen
en
.aat
voor Binnenvaart of Fa- als pakhuiswerk of iets
Een Bakker vraagt 25 p.
Twee notte
goode inrichting. Fr. br.,
zijn in een winkel. Br. gerpot kan kokon. Adresbrie;--. Kr. fr. No. 3755,
Coöperatieve Volks-VoorEen naaister vraagt
Melk tegen Éroodte
Tapte
v.
d.
81.
dergelijks, ook eenigen
Bar.
fr. No. 3758
No. 3753, Bur. v. d.BlatL
Bureau van dit Blad.
Bchotbank met Spaarkas
slijten.
br.,
120,
borg kunnetftle 3t.-i.en en
Er.
No.
8ur.
(260,
Straatweg
te Eotterdam, opgericht
Rotterdam.
Een Heer, middolbaren van dit Blad.
Er biedt zich aan: een net
met paard kunnende omoud
door do Vereeniging voor leeftijd, eigen werkzaamhed -_ Ca-6 Nettf, BinËen notte Juffrouw,
gap.n. Br. fr. ivo. 383-.
en ook aan huis ï
Gemeente- en Volksbe- den on veel geld verdiont,
zag zich gaarnenrocic
jaar,
P.G-,
70.
." van dit Blad.
20
Een
zag
naaien,
omtrek
N.
man
van
biedt
langen. Geeft aan haar wenschtfgaarne langs dozon
buiten,
BinnonJongedochter
Een
ne geplaatst ter
oud 18 jaar, voor dag en
wog. Br, fr. Nft 3i49, Bur. zich aan ais: Boeren-of Pakleden voorschotten van meer gebruikeljjkon weg in
va-n
gaarne
voorzien,
zich
ÖireCt BSTraa«a: nacht, var, goeds getuigen
is ..eder gearriveerd, is
van dltJßlacl,
huisknecht of iets derge15 tot ’lOO. Ter verkrij- konnis te komen met een
eenige nette Werkhuizen,
verhuisd van Goudsche
ging van het Lidmaat«Jen, Adi'es; Gen
lijks, tevens geigetuigen voordat men zijn Horloge
Jongedame
van
eoedo
ofWodttwetusgeWagenstraat naar Korte
Bur. in de huishouding, ook
schap vervoege men zich schon de 25 en 45 j., stipte
15,
den kunnende omgaan, Adr. goedkoop en goed gereyan
fr.
No.
3774
zien
Br.
26,
Brandt.traat
negen en bekwaam om in
aan het kantoor Wijnzii is de
onder letter B, bii G. J. naroerd krijgt ? Wbi buK.
var, dit Blad.
geheimhouding verzekerd.
beroc_ndste PlaneetkunGovra.vtd in oen bui
straa* No. 113. Dagelijke
een winkel behulpzaam te
in een i<-,,i„ gezin,zonder vraagt beleerd
:ii. Binnon- EBLEL St.
Pr. br., No. 104,Bur. van dit
dige van Nederland.geeft
ongeveer
geopend van 10—5 uur.
gezin,
Buroau
100,
zijn. Er. fr.. No.
«"deren, Ge.:.23, Eotterdam. Daar
■*"
Bhut
en
opheldering
yeiafcer.
nor.ogeraad
in
Hfc
ff.
393,
:
0
van dit B ad.
Gevraagd direct
leen kost eon
Bui.
op
alle duistere zaken, zoowacatM»
,;d.
fatV.
Kleine
een
waar
r,
Wordt gevraagd
. Grossiers:
wol in het verledene als
Terstond gevraagd: oor;
', ■'.
Aankonïo
Boenliike Dienstbode, tegen
ilinke. aankomendo
net, b
in de toekomst en schetst
.lalillg
tushoog
loon. Spreektijd
mot of zonder Levensvereen ieder zijn karakter.
■er
4
2-,, rn Wtizers 1-: <■ J wsr9
Zonder
55
cent
en
uur.
per
Mud,
thuisbe.. -)_»Dagelijks të spreken van
schen 7getuigen onnoodig
zekering, als Borg huizen
zoekt plaai sJng,niot o
kitte
en echuldbe'centenissen. zorgd, niet por zakje, maar
eoede
kunnen d
10 tot 10 uur. Adres is:
gen Aandeelhouder
reparatiën graaf»
Adres; Agniesestraat 24,
ire&l
Ko.
voor
in!
rt
Hoog
te
melden.
fr. No. 3966. Bur, van per Mr.d. Adres: f?. MOL,
aan
wordo:t.
26,1Korts Braadtstraat
,ÏBi_»Adrta üidenbarb jiioiaa.
i 3812, bur. van dit Blad.
nestraat 18.
It Blad,
Dirksmitsstraat No. 44.
-maal bellen.
_ev_U'a\t 99.
etraat 276.
y«n.
No. 103. Bur. van dit Blad-
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van _euTeliaven O.Z. 46 naar

Leuvehaven O.Z.

.¥. €. OTIJSRIHTCt ®%.

Goedkoope Uitstapjes
BRIELLE en OOSTVOORNE aan Zee (tot aan het Strand),
27 SJEPTEMB-ER,

'

c^Ti
r;^^^L_'

Saloiistooïiischip ,JAASHTHPH I."

1

Vertrek, van ROTTERDAM, West-M'aaskade, 's morgens 8.30 u.
en 's namiddags 1.30 u.
Vertrek van OOSTVOORNE 's namiddags 1 en 5 uur.
Verdere informaties verstrekt de Directeur:

A. WILTON VAN REEDE,

Maaskade 4a. Telefoon 1347.

22306 42

Tl? HUïïEs

1 NOVEMBER.
Iste ETAGE. Stationsplein
f 2J.— p.m.
Gr. BENEDE NHUIS, Zijde windenstraat direct bij do Kruiskade.
3.50 p.w.
2 Gr. KAMERS. 2 Alkoven, Keuken en Plaats
„ 3.55 p.w.
Ie" ETAGE, Helmerstraat
„ 3.25 p.w.
Ie ETAGE, Aert Van Nesstraat
„ 2,85 p.w.
2e ETAGE, Verlengde Binnenweg 602.
„ 1,80 p.w.
Ie ETAGE, flinken Kamer
„ 1.55 p.w,
2e ETAGE, flinken Kamer
„ 1.85 p.w.
BENEDENHUISJE, Hofje
22327 30
Alle 3 Crispijnlaan.
Te bevragen bij W. VOLLEMANS, Timmerman. K.uisstraat 48.

'
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Cursussen voor cerstbeginnenden: handelscursussen,

enz,

20130
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Woonst", en Zaterd.

s-*\*.

Brandhout.
22319 28
Te bevragen aan bovengenoemde werken en brj J. LUKJE,
Slooper, Pupillenstraat 104, Rotterdam (Oud-Delftshaven).

van het echte

ÉG.MGEB's,

Hoogstraat 340

Telefoon 1218.
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EEN ONUITPUTTELIJKE BRON,

6. 1. V. VELSEN Ir.

Bovenzaal
Propatria, Scheepmakershaven 29.
Aanstaanden Zondag 27 September, 8 uur, OPENING van
den Clubavond. De muziek is
weder onder dezelfde leiding als
voorgaande jaren.
22318 15
Besprekiiu; van Lessen, Agniesestraat 54. Des Zondags van
4 tot 6 aan dé Bovenzaal.

’

I Mevr. LYDIA

TAN r*

Adres:
filecpei-syest 2,
fl4 1
bii de Niouwoliavonsteeg.
■_HBfiß9a________3____i

|

SLIKKERVEER?

’

Ie klasse fabrikaat

I BILJART

KleedingstukkenJ

compleet

38 Zomerhofstraat SS.

CHR. KUYK.
Opgericht 1852.

14f

[

'

gèrs,

Kruis:

IVtrechtsch

Stedelijk Orchest.

I

4 Aboneeißeütssoncerten

J. H. F. v. BEEK,

Dans onderwijzer.
.Hen plaats hebben. ï>c I G-oisdschcrij
weg I_7,
§
inteekeuing blijft nog
„Feestgebouw".
22287 16 E
owengcétels*.
Van af heden gelegenheid
tot inschrijving,
22026 15

________■■■■■■
Rett. Harddravei ij-Vereeniging,

MFJBRAVÊBJIEN

en- WIDBEHHEH

met Hindernissen,

Weste Wagenstraat 73.

met toetofiwen,

u t

i>__rvoï_,__]viJ

_-

Coolsingel 16..
Gedurende deze week:

üïee9 Cannss,
BSorsfe-SarSoj etc»
Van 28 Sept-4 Oct.:

op Woensdag 30 Septemb,'o3, AIIMIÏI
voor Paaiden en Hitten,
op het Exsrcifieterrein der d.d.

2-325T12~

"

_.

Dir.
_—

'

i—"_a

Buitengewoon succes!

«4H.SPEENHÖFF^
„Diebter-Zanger"
in zijne Holl. Voordrachten.

SOESMAN.

Stormachtig

Directeur: CARL PFLaGINQ.

succes van

erUitstek. Gezelschap^, -^_

iSOLSERenIW] Kinematograaf
Kienwe

Keelden:

■_^____■____■_■■_" «_.■___■«^■■■■■-^■^««"«^^■^^"

Verder Schitterend, Groot

"

o.a. Bezoek van 11. M. de

Koningin en den Prius-

Geuiaal ad. Paardea-'i'cntoonHteUing te 's H-age.
Zaterdagen
Peden laatste
Zondagavond Voorstelling v/h. Aanvang 8 uur. Opening 7 uur.
2229-5 27

Amusant Program.
22279 22

eROOTESCHÖOWBüEa
Aert van Nesstraat.

Nieuwe Nederl. Opera
van het

Paleis voor Volksvlijt

TIVOLi-S.HODWBDRG.
Haarl. Toon.

Dir. LOUIS BOUWDEESTEB
Heden ZATERDAG 26 SEPT.,
8 uur:

Amsterdam Zaken zijl Zaten.
...

Woensdag 30 Sept. 1903

Isldore

I.ecliat
. LOUIS
BOUWMEESTER.
ZONDAG 27 SEPT.

I\Ali.ljl__^
Bureau 7„„ur.

.....

8 uur.
Drama in 5 bedrijven.
22255 20
Xarcis
LOUIS BOUWMEESTER.

Aanvang

Directeur: P. D. v. EIJBDÈN.

Zondag en Dinsdag, 8

«:_":

HET LEVEHSDAL'

Bureau Zondag dea gansehen
dag geopeud.
22303 13

Bromlgeewi-EiiweisiMe.
MAANDAG en DINSDAG:

IlMliUöliliulöjii
Gew. prijzen.

Aanv. S uur.

Plaafesbespr. dagel. van 10—3.

Zondags den geheelea dag.
22335 35

mak, bei-hit
Bovenhuis, bij de Nieuwe Kooi, voor dl
Veemarkt, ook Zondags.

■

.

en

Heerenrijwiel.

'

Spreekraachines.

"WieirijdersT

■

Te "Koop,

HenriVanEmdèn

;Te : Köop,

Waarschuwing.

;
fSOEijwierfSO.
Door

Kipstriat 44, E'd.ni.Let
goed op woonplaats.Spe'
opbouden met rij- " wegens 'omstandigheden:
Konijnen,
den te koop een beslist ' oeri Hok met 7
ciaal adres voor goed'
dubbele
Ben koope eu solide reparaf
eeiste klas Rijwiel, merk ' een Hok met
Whitworth, met besteI : met Kippen en Kuikens. Te tien i"_ tis r "«„,__■
Attesten V.
Dunlopbanden en alle toe : : zien Zondag van 10-1 uur.' 'strume-iten.
yoiiditeit ter inzage.
behooren voor spotprijs Bloemstraat N0.64.
'
van f 30, nieuw gekost/* 126
Machine en Banden zijn
zonder gebreken. Dagelijks en Zondags te zieni voor potprijs ecu mooie Gebruikt geen I'rausche
Koopmanswagen,
voor of nagemaakte Duitsche

i

[

.

.

bii VAN PEUPDEN.Delftdoeleinden geschikt. Kalk., welke bladdert en
sohestraat No. 10, A. vele
Haast u. Prins Ale.cau- scheur,, maar de echte
KYRESTEIN.
: derstraat 5, Winkelhnis, üuitsehe Witkalk
~
Aangeboden:
Salon-

Merk Pü. M. A.
|
zoo
als
Ameublementen., aangeboden eenDamosman- één

Te" Koop

Slaapkamer

In
keer
vit.
sneeuw,
bladdert of
tel en een zwarte Jas, voor; scheurt niet, vvelka doonbillijken prijs. Aanhetzolfde dergeteekende in 't jaar
adres een nette Kostganger 1891 alhier heeft ingeGarnituur, Canapé, Stijl- ' gevraagd bij
menschon voerd. é,i.é kuiken welke
stoeten, Stijltafel 55,ove- "' ! zonder kinderen; Adres niet voorzien ki:'n " vatt het
wettig gedeponeerd Merk
bekieede canapé, stijl- ' 'Eerlaerstraat 6. bei
stoelen, Stijltafel 75; Ca- :
Ph. M. A. :_*jn namaak.ln
Stijl,
tiapé, Fauteuils,
pakken 13 en 8 cent, LINstoelen, Stijltafel 85; CaNEMAWN, Lange Warannapé. Crapeauds, Stijlkoop voor ’17,50 cene de IÖ3 eu 80, Wed. Van
'
Te
Stijltafel,
Stijl- '
Echten—Bennrng,
stoelen.
Haspiegel
125; dof noten prachtige nieuwe gehaakte venstr. 198. Delftshaven:
Stijk-tel Canapé, Stijlta- ; ;Sprei. Te zien Katshoekt& T. Penning Kieuwe Binfei, Stijlstoelen, Salon- ! Spoed!
nenweg
f77; SpruQt.
buffet 150; Leercanapé, '
Nieuwen Binn. uweg,boek
Leerstoelen, Tafel 60;eBluemkweckerSïtr.; Gal,
Spinhoven,
iken buffet, eiken stoelen,
eon Handwa- Zwaanshals;
eiken tafel 85; eiken ; Mingeboden,
Meidoorn^tr.; 0. 1 ,ange800
draagvermogen
pen,
(
edikant,
1
Waschtaioen.Herlaerstr, i2;Boon,
tol, Spiegel, Nachtkast 1Kilo. Aan hetzelfde
Zegwaard; Teensma.Fèij65; nitch pine Ledikant, < Ben Ronde.tafel te koop. Ti enoordstr. 35; Kool. KaWaschtafel,Nachtkast 55, 1bevragen
Noordmolen- tendrechfschelaan ; Bus se,
Ledikanten f 12.50,Wasch- ( iwarsstraat 5.
A.lmondestr. 30. Zeegras
taf els.Spiegetka sten, Stijl4 et. het pcmd.Haren Wit1 ta fel. Coulisse-, Schuiftakwasten vanaf 3;k_
; fels, Amerikaansche Bureaux, Gaskronen 15, zij ■ wegens ouderdom: oen
Kaplampen f 12.50, ; Zaak in Groenten on Aard1den
Pendules,
Candelabres , appelen, tevens Wagenver- Verbaasd staat men als
f 12.50. Boekenkast 35.00. i tmurderij met 17 'Wagens, men de buitengewone
Salonbuffet 37.50, Stijl- do Wagens alleen leveren keus ziet van de nieuw! spiegels 15, Canapés 25. f 12 verdienste per week op, ste
Leercanapés 17.50, Leerstoelen 22.50, Stijlstoelen ; zjj is gelegen in her. beste
te
30, Voltaires / l£.so,Etagè- i gedeelte der slad. Adres
die ik voorbanden heb.
res 7.50, Pianostoeltjea 'vernemen bij A. KEMP,
g
Wie deze prachtige chi3.50, Engelsche Ledikan- Meermansstraat 31.
que Mantels niet gezien
12,50,
ten
Bronzen Pendu ""prachtige mahoniehou- heeft,
kan het niet geiles met beelden 25. Ook ten
looven en niet alleen dat
Zondags,
■__
het alle zoo elegante moWegens verandering van
dellen zijn. moet men
zaken
te.koop op zeldzaam zwa- ook de prijzen in aandan
merking nemen,
ren. Duiten gewoon mot vr;agt
men hoe komt hij
Vrrchten gebeeldhonw,aangeboden:
er
aan?
heb
ik
voet,
Daarbij
een nette ie,i
voor den eiiotalle kleuren en modelKruidenierszaak, in net prijs van f 11:50, heeft
miii'den der stad. Bewij- veel meer gekust.. Te zien len en ook iedere maat.
zen van omzet voorhan- Zaagmolenstraat No. 119, Alsook voorhanden een
|den, billijken prijs, huur Bovenhuis, in 't Noorden. nieuwe partij hoogst elegante Damescapes. Dus
tgering. Aan hetzelfde adr. ,
dames, verzuimt vooral
ecu Fiets te koop. Te bejvragen Crooswijksehen- '
niet van deze gelegenkoop
een
(winkel).
prachtige
weg
Te
heid gebruik te maken,
"98
>
groote massief, mahonie aan het bekende adres
bij 1.. DE (HIOOT. E.taml.iiiiirnkast. 32.50, \
54. zware Kr__voetï?tfei straat 60.
burgerbestaan
ï)ubest
van 1.50, Kinderwagen 2
vanoudj Café rnët eigen
Mafideuspörtwa-vvers,
i
en blijvende ver- gentie, Engelseh l,odiBillard
19CJ,
overname ,'
kant. Penanttafel en nog
{gunning,
waarop f 1000, gevvenscht, kleiner? dingen.alles netgevestigd kan blijven als jes onderhouden. Adres Indien mijn r-mienrreqbolid.teit.aan het Biliard Hn.go de flrootstraat 13A ten zoon Veeren 11 d Pewordt enkel ruimschoots
Te koop aangeboden luw en 2 Kussens met 50
de huur verdiend, alle begebeeld- pond gexniverde \ eren
wijzen ter inzage en 1/2 oen prachtige
leveren Kunnen vo- r I'YjO
maand nog reëole over- houwde mahonie
een beter soort-met matuiging. Br. fr. No. 46,
trassen 22.50.mijn wijd en
Bur. van dit Bla'L
zijd bekende Reciair.cjtel
gekrimpvrij
voor ’32.
2-pers. veeren stel, nrachmakt,kan geheel uit elk. tige v.itten. woelen en
ander eu een Kruisv .et- baolton deken matrassen,
Goudschewagenstraat 4,
ge bed én
peluwove: trek
biedt ter overname aan tafel met fraaien
voet voor 28.50, een dito soort, aleen Café, Tapperij, Slij- betldhouwden
spotprijs van f ll.ele- les veel beter kwaliteit
terij, gelegen bij Viscb- den
denipte Slaakkade 65, bo- 33.t0,
zeldzaams 42.50.
marki. Huur en Koopsom venhuis. Alle dagen te men iets
is verplicht bij het
billijk, ruime, nette Wo- bezichtigen, behalve Zonder
liedden tegenvullen
ning en een degelijke dags.
woordig te zijn om do
Zaak, die een Burgerbeveeren .en
staan oplevert, ook een Door omstandigheden uitstekende
goode gewaste zware tijCafé, Tapperij, Hoek.
te
beoordeelcn.
Lees
ken
huis, voor 250, huur 5.50
nu aandachtig de volgenen een Café vergunning, aangeboden
lief
een
de advertentie. Het is
huur 5. Koopsom 250. De- Snoepzaakje met aanver- e.w
eigenbelang.
ze is 40 jaar door dezelf- wante
artikelen. ook
den gedreven. Bevragen Aardappolenbakken met
bii KASLANDER,
Bascule aany.-ezig. Huur
Door vertrek 2 prachti- en Overnemingssom ge- Kapokbedden vanaf 7.50
Br. fr. No. 3997 Bur. on hooger, goedkoopst
ring.
ge
adres voorKapok-.SpringVan dit Blad.
,

]

Dames!

'

Te jsoop

fer~~Overname

,

|

Papegaai, heel

1) Gulden.
als keurige losse mahonie Linnenkast 50.00,zeer
tiebureau ü
groote 33.00,fraais
Kotter-,
Wegens vertrek van ar- ■ kast
48,
Saionkiistje
tistcn te koop: e?r,i zeer? 24,00, Sa
mooi Damesrijwiel, goed1 gels. gebogen Penant
in lak en nikkel, met; kast
21.00,
mahonie
tasch, 'gereedschap, bel1
12.00, Wijl
en Dunlopbanden, een1 Kruisvoettafel
14.50,
tafels
mahonie uovoor die lange winterlleerenrijwiel met spat- " ten eu dofnotenhouteu avonden:
niets is ge***
sohermen.Dunlopbauden,: Kussenstoelen met leder
.ar. Om r.icß
tasch, gereedschap en bel1 22.00, met zijden trijp zoo een Instrr.n
'-'
merk Bleetrie, beide /' 70, 25.00. Rugsüoelen en Stijl.
"ntigen, gai
of ieder f 35. Te zien Na- "■ stoelen, gebeeldhouwde naar Kipstraat 44; daat
47,
beneden,
dcrststiaat
■ j-.'ussen-'tooicn,Pk.
vindt ge ze in ruime keuRotterdam.
. Wilhslmina t'.v.iteoil 1' ïg ze voorradig, alsook d*
stoel 3.00, fraaie mai me mooiste en nieuwste niuren Pendule met Coupes ziekjplaten, tegen zeer la16.50 Ca- ge prijzen. Alles veel
Ik verkoop, zoolang de, en Candelabres
rugbeklecde
'oper dan bij andevoorraad strekt, een par- ' rapé 17.50, 22 00, uittrek- re handelaren,
van af
tij aangehouden Rijwiei- Leerstoelen
geen bluf maal
24,
10.50, gaatjosstoelen f'
onderdeelen als volgt "; tafel
waarheid.
O'
Buitenbanden /'2.60, Bin- 10.75, fraaie gesleepen Sa'"
bij mij word
nenbanden, zwaar, f 1.40," lonspiegel 6.50. Stijlspie zelf.
groote [winkelran
14.00,
5.G0,
gel
'
Vloerkleed
Zadels (nagel) zwaar 1.50,' naimeren
laijr.eMaWasebtafe. taald. Bij atlejaar
'edeien tassrhen /"25.8-ti-" , 9.00, dof Salonkast,
dito ehines is een
tenbanden, syst. Contitic
verzekerd.
of
nent ’3.25, fijne Blookot- [haaie rugbeklecde Stoe- gebruikte platenOude
worden
tuig / 0.90 enz., enz.haastlen, prachtige bijbehoo- tegen
gewoon tarief inïende Tafels, canapés.
u. ook Zondags. A'adorst-' ; Crapeauds
geruild. Aanbevelend "
enz.
straat 6, beneden.

Aan de Dans-Academie
van JAC*. KOOPMAN, v.
OldenbarneveUairaat 57,
zullen de Lessen den 12& a
October a.s. beginnen.
Men vrage s.v.p. toezending van
het prospectus.
21912 14
Reform.- Wals j Nieuw
\
Mutor-Polka. !
en
Coronatia. I eenvoudig.

Aanvang Oct. a.s. van verschillende Cursussen voor eerstHoewel het benoodigde 1 beginnenden.
aantal abonnementen nog M
2 Lessen per week ’l.— per
niet t' tl volle bereikt is, kan | maand. Woensdagsavonds en
toch reeds medegedeeld worZondags van 71/2 —101/3 uur voor
den, dat de
meergevorderden.

... i»"r

Wegens plaatsgebrek f»
koop aangeboden: e*»
groene Ar a /.one

Boesemsino-e1126 'zeer

"
voor /'4O. ii. Adros:
b.

Dames-

keurige

dSalon-Meubelenlf

Door
in uitst iki i den si aai, ver, iel, nici'kFon-

I SST"DAÏBSLES "^h l

Groote -Schouwburg.
Het Rollefö, Tooneeigezelsehapr
Veeren en Kapok Beiliiaa,
Alle soorten Matrassen.
IJzeren Ledikanten en Wiep

Oppert 148.

Telefoon-Interc. 2971.

j

ö

De W. C. „Prins Headrik"
No. 1. DX HOLLANDSCHE ILLÜSTttATIE, kolossaal groot laat heden Zaterdagavond
mengelwerk, vol met platen en verhalen. Prijs 1.50.
extra Trams loopon naar en
Ao. 2. EIGEN HAAKS), vol met iijne Platen, extra zwaar van „Plaats Lommerrijk",
mengelwerk, aangename lectuur voor iedereen. Prijs f 6.50.
a/d. Bergweg, tegen gewoon taINo. 3. DE AARDE EN HAAR VOLKEN, met meer dan rief. Aanvang van denFeestavond
200 Pinten, groot 40. werk over Land- en Volkenkunde, Ontdek- Bi/ 2 uur.
22311 12
kingen, Reizen, enz. enz,, te voel om te noemen, in één woord,
Introducties, komt allen!!
meer dan mooi. Pr^js f 5.20.
DE DRIE groote zware Werken, rijk aan lectuur en platen,
ter waarde van f 16.20 voor ’3.25.
Voor do gezellige huiskamer niet mooier dan deze drie
Gediplomeerd Deskundige v,
kolossale groote werken. Was het niet dat de Magazijnen over- Vrouwen.Dag.
consult v.lO-9 u
laden zijn, dan kocht men dit alles zeker niet voor den spotprijs
r
van ’3.25.
Nieuwe Binnenweg 368.
by D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken,
Maan- en Woensdag.
Mingeg.
te Rotterdam. Franco na ontvangst Postwissel van slechts 3.25, Inlicht. Boekw. en Geschrift.,
"waarop vermeld: Uet „ware Pak.
547 52
19411 G 9
Gratis.

—
Abonnements-

Aü BOS MARCBÉ,

hoogst

voor f3.25 in Plaats van f 16.20:

l'B"l'l?Bm__iö,,"' ,ll,,|

Het Dames- enKinderheedenMagazp 22334 12

Schutterij,_inker ftottekade
Lijders aan Jicht enßheumatiek
PRIJZEN DER PLAATSEN:
ten zeerste aanbevolen.
f "1.50 en 50 Cent.
Vf' Voor de ECHTHEID J_gT- Totalisator aanwezig.
der Goederen is ieder stuk met
de iïaudteekening van Prof.
Dr. G. JAEGER voorzien en wordt
22271 39
voor naniaaksel
GEWAARSCHU "*VD.
p^~ SPECIALITEIT in
Kousen en Trieotgoederen.

O nul; f <le I'akliuizen zoo vol z'yn als een ei,

T^belomen

"

Dansen.

M

,^^^v^

6EOPEMD:

1

Hoogstraat 14.

_F

weder de nieuwste en meest chique dansen. Cornfortable inrichting lé klasse Zaal.
22311 18

2i.ozijuen, Stal»

deuren, I'asrdenkribben
ISuiven,
en
Marnieren
hehoorsteenmaiitels
enz.
enz, Ook een groote partij

v. 8- 10. Zond. 27 Sept. v. I—3 en 's av. v. 6—B u.

’1 per mnd. Degelijke, makkelijke leerwijze. Het onderwijs omvat

Siinten, Planken, Ramen,

Deuren.

MAHLÊMo.

■

>

waar ik U beleefd uitnoodig tot een bezoek aan
mijn Magazijnen.

CÜUSUS

tot de laagste

«_^>

/^_9

__"''-Jr

'

_
DANSEN, n
Afbraak!
Zond. 4 Oct. Eerstbeg. halfvijf. Meergev.
Afbraak! 6V4 u.Opening
Inl. dag. Vredenoordlaan 29. Spreokuur a/d Zaal eiken Maand.,

IN TCQMI
IMRPTSI IMH wordt aan
111 I _nl?IIÜIl_n nU«O Elegante

&*

22312 135

W.B. Ons EEOTIG adres is

|
van
Spotkoopje.
omstandighedeneen

Vrijwillige Verkooping

Hoordsingel 69.

ÏXeerenbleedliis 2
W

è

Oude KüOlieSs worden iogeruilif.

.'■'

"

HoolU-Depót

solide personen geleverd.
Heerenkleeding naar
Haat. Groote keuze nieuwste Stoffen in eiken gewilden prijs. Coupe
en bewerking gegarandeerd. Levering zonder prijsverhooging.
Stipte geheimhouding. Brieven fr., No. 2232-1, Bur. van dit Blad.
16

,

lapip Hoogstraat 101-103,

KAMERS met PEMSIOBf.

TE HUUR aan «len Stationsweg. ©oor verbouwing krijgt de «5 ia kei een moderne
Pui. Te bevragen bij ©„ VERHEUÏ, __2_©s»-¥,
Oppert 18Q.
22286 20

,
.
...
....
Huislioüdelyke Artikelen.

„. ,

en al,°

ALLES EIGEN FABRIKAAT,
ScSnerp conc_r3*ee&*cside prijzen.

j^^^^^^^^^^^^.

TE KOOP de solideAfbraak
van de Stalhouderij vanden Heer
DE KONING, van ouds,De Lelie",
gelegen Oostplein :io. 2, aan
GEVRAAGD door een dame, zoo spoedig mogelijk, eene vrije de Oostpoort bij den Molen, en de
frissche gemeubileerde AH- en Slaapkamer, met uit- Sleeper.j van den Heer DE KOstekend Peusion. Brieven met prijsopgaaf onder letters A. 8., NING, aan de l>warsbierstr.
Kiosk Van Hogendorpsplein.
2232S12
No. 5 to Rotterdam, besta nde
uit: 200.000 harde en zachte
IJselsteeis. 80.000 hardo roode
.'.'<>£! pen. 6CCO blauwe en 20.C0
roode Diikpannen, zware

Winkel met Woning

Fp verlakte MlLUilaaiii, Wi_m
met en zonder grooten voet,
in alle Modellen

.

E, B. NEWENHAM, Provenierssiagel 20.

Pitreleüffllarapen v.af 1.20 Vulkacheïs. v.af 4.00.
7.50.
Haarden
6_SKROHEN
en Maarden. Nikkelen Galorifères „ 9,25.

H

met het nieuwgebouwde snelvarende prachtig ingerichte
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is de Grootste Sorteeringf
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Benevens Bestelhuis der Hollandsche Spoorweg Mij.

_ÖSri»lG

Hoogstraat 101-103,

*.'-."'-

de Sigaren-, Koffie- en Theehande! van

_____—_.

*"„___.__—__._,

Wintermantels.
Mantels,

"

.

.

Zrnisvoettafel

ter Overname

'1
;

Linnenkast 32 50

"Telden Haag\

17.50 Meeren Bed
met 17.50 cadeau

|

Linnenkast,

Kaslander,

ter Overname

2-Pers. Bed 5,60.

___

Kippenhokken
jonge "Geldbelegging.

en Zeegrasmatr;

iied adres voor alie soorten Dekens, alt-és wordt
bij mij gemaakt. Hoven
10'gulden 1 Deken cadeau
Men gaat naar Kipstraat
'2, Korte Bnanstraat len
overtuige zich van de
prijzen, A. v. d. __ti_.

20
kippen en een Duivenhok Te koop gevraagd, dibij A. SPAANS, Verl. rect van den eigenaar
Spoorsingel bij den Over- Ude pandjes met ecu oi
of
weg, Nieuwersehie.
verdiepingen
twee
vrije Huisjes met Tuin.
tjes. Weekwoningen, geen
Winkelhuizen.niet opgaaf
met Rennen,

-

Te Koop

aangeboden: een volledige prachtige Café-m-ventaris. voor den ineestbieiende. Billaid iaatst model, »ok alles afzonderlijk
te koop. Br. fr. No. 3989,
Bur. van dit blad.

Gafé-Billari

van Koopsom,v.o.n.,hu ur(ti-imdlssi-u, Voor den
aitkomst,
Straat en nummers. Br.

Konden Winter

Fr No. 5995 Bur. van dit
Blad.
vindt men de
~

goedkoopste on

Te Koop

beste

en

soliedete

Haarden. Kache's en Fornvtizen bij W. FBINOE,
aangeboden een op een
der drukste standen der

Zandstraal

gelegen

Kipstraat 34,

Café

met Vergunning, doorlo- Yulreïulateüi kdch;U, ge.
nikkelen
met Piana, Speel- eraailleerd m_
pende,
Wegens sterfgeval en
voet en ei' neem,
doos
en
Billard. Uuur ge- 'kon en vulemmer,
spoedubbels zaken zoo
pra'ch.
barea
dig mogelijk over to ne- ring. Br. fr. No. 3993 Bar.
afgewerkt vanaf 9.50.
men een naar de ei-ehen jran dit Blad:
Qegoten,geëraailleerde en
des tijds ingericht Cai'égepolijst" Fornuizen,keuBillafu, 'voor den spotpr.
rig afgewerkt, met geslevan ’lOO. Inmr van liet
en gejpobod pen bovehplaat
brachtige Hbeklluia ge voor elk aanriém'elijk
baggettèn vanaf
v rl--'eev.t-. i 15
ring en besten stand.Br. eer 13!':■-.:--.'t
vanaf
ïegeiplate'p
met 2 dubbele Chas- ó.50.
fv. No. 5978, Kur. van dit bii
en Vulsis. Br: fr. No. 5957, Bar. 2.so.lColenbaVkon
emmers vanaf 75 ets., tevan dit Blad,
~
vens een groote collectie
huishoudelijke artikelen
en prachtige sorteering
Voor nette Mensebei
L,ampen va"".! 2.50, Alles
bestaat gelegen beid een Te koop: 3 vrachtwa- vaste doel;
billijke prijvanouds bekend. Café-Hil- gens., ges -hikt voor Hit- zen.
Aanbevelend W.
ten eu Paarden, 1 lichte PIiINOK.
lard over te nemen.huurü*.
Kipstraat
prijs r5.50 per week.koop. Sleeperswa-gen, voor dras nn t 500. bij uitstek ge- vend werk, verdei ver(Jute
brieht
das
legen en is reeds 7 jaren lehülenvte Ba-kkers-.Krui- Nur
( -h
Babnl !;egründet
door dezelfde mens.hen jdsniers- on Bierwagens,l si
Rotter,
seit
ISÜO
in
1895,
gedreven Te bevragen rij roote trai tij vV'iele_ As_EETJWEN. sen en Veeren,in verschil- dam.
v.
'JOH.
r/jotlen en z\vaaiv
finaal- en Wijnhandel
Vli.'-lkade \ To SÜ, alhier. ten. Adies. ,T. DIKMANS,
59.
hat Jeder, der seineOarWegens stil te gaan leven
deroben, wenn noch so
ter overname aangöliojdön j
hc-fleckt vvd abgetraken
ecu
inir in Arjjeit giebt; lieover ie tiomnu in [."mde- fere selbige v, ie neu zu.
en
■
nterflGeldej sch War riiek. Specialitit ChemiGaren. Pmul ■- n r^*»- sche
für
Keinignug
In Boter, Kaas. Eioreit en ren,
en ge- Lierrn Garderoben. Auf
jet.
Galanterieën
.]::::" ei ivanto ar! ikéton. gb■
i"iii]'.'!'i
i«
de
(■) "■> ■■■
Wunsch Eeparatur. Bevoor ecrsl beginnen
een ruim
seiügung des ülauzens
den. Spoe I ■■'- isclit. To \ volke rt, bt^vijzenI'estaan
vt.or. dév Kammgafn- undChebevragen P. ROZEBQOM, handen, nette woning,
Billig und
viot-Anzüge.
Rosespoorstraat 13, l-'oOon- c.jH"i plaats kleine muir,
A-;sfithrung.
:,-are
..-,.,.,. pes^ïïikt vos l' een Poiitoidre ciÈ_ige sooord.
Wegons
fr. letter fort.
BEINH. POSSvertrek nair klein crovüiii. fï-r. .;.
;(i.
[ndiS direct
A. Boekiiaadei
Hembrandtstr.
VESJf:
7-iOKR, Üiai^aJaoottiötcuiK
,
N0..53
aangoboden : een nette Sivan Airsterd-J '.'ijler-iamd.
g '; ii
g ü ..(i inkel, óp
,),..,.
S r. geeft
stane, legen uiterst lagen Paridon, gelegen in dewn! i-: ;.,;■'■ duistere zanabijheid der
prijs. Br. tv., Ne. 96,Bureau middelli.ike
\ Gil- i: ",::> Kruiskade, 'dj V.": in .".■< -'■'■■-I'Hleu en
van dii Blad.
voorkeur 7A idewindestr. be^en, is 'e l-evoemdeta
of B vjouets!i-.i it Week- i-i het v-rvke i 'i; 't een ei,
of .Ma:m",v-:i!,!:(iu. wel- ts -'- r-.. ;: v- 'itft 'sóraatNo.
7 nCt. rondeeren on
i ;, : !", i'.r .i.r over de
een drukbeklnnte Zaak ke
in Aardappelen en Groen- goed verUm-.rd zijn. op tui!;, ni">ufl nand. Aau
s.v.p.van
".isnering.
Imurwaa■s -.orden
kan f
ton., alleen ï!
: i t'-'-prieven
drukken stand, voor 1:j0 iv-te-i. ko-eisu'e oa v :-,;m- ge geheime
. 0.'.;-evi. ook reqoeS"
gulden. Br. fr. No. 39<M liegen. Br. ir. No, "5,4.1!u;g
-'van dit Blad.
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"Te Koop

Vergunning.

Wagens.

Geld gewonnen

Een beste Zaak

nette Zaak

ter Overname

Ter Overname

Te koop gëvr-./- Mei u fr. Luciene,
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Derde en Vierde Blad,

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
iaaefeg 28 Septembsr 1903
it Mm? bestaat eit ZES Bladen.

Zesde Blad.
Stadsnieuws.
Het programma van de muziekuitvoering, te geven in de OfficierenBocieteit in het Park, op Zondag 27 September, des namiddags te _Vs uren, luidt
als volgt:
1. „Ons Stafmuziekkorps",
J. Blazer.
Aiarsch
2. Ouverture
La belle
Galathée"
F. v. Suppé.
3. „La Housarde", Valse
militaire........ L. Ganne.
4. Fantaisie uit „Faust"
Ch. Gounod.
(arr. F. Dunkier).
F.Mendelssohn.
5. Bruiloftsmarsch
6. Gzafdas
J. Grossmann.
7. Fautaisie uit „ Tannhanse:" (arr. A. Seidel). R. Wagner.
8. Se_,'^^> irsch
G. B. v.Krieken.
9. V__«!
en15-jt.riige
i■ e
suikerwerker
Johs. Boogaarts, wonende 'i'uindersstraat
_0, en werkzaam op ds chocolade-fabriek
des' firma Karslei in de Baan, had hedenmorgen het eageiuk zich de rechterhand
met kokende suüïer te branden. De knaap
werd in het Ziekenhuis verbonden.
Donderdag 1 October hoopt de
heer J, G. Ernst Doininik chef der firma
Br.isch én Rothensiein expediteurs Boompje: 50 den dag te herdenken waarop hij 25
jaar bij genoemde tirma werkzaam is.
B- en W. hebben aan den heerH.
Wensel, adjunctcommies aan het bureau
van bevolking, met ingang van 1 October
a.s. op zijn verzoek eervol ontslag verleend,
met toekenning van pensioen.
Op de
Gemeen tereiniging.
straat is gevonden: een zilveren Zeeuwsche
knoop.
De rechtmatige eigenaar kan dezen terugbekomen, bureau Kipstraat 46.
Met de verbreedingvan deVredenoordkade is men thans zoover gevorderd,
dat alle boomen die daar stonden zijn omgehakt, terwijl men begonnen is aan de
bestrating van dat gedeelte.
Door over een schutting te
klimmen hebben zich vannacht een of meer
personen toegang verschaft tot de houtsoopeiij van den heer Jan P. Heimer aan de
Kidderstraat. Zij drongen een kantoortje
binnen, doorsnuffelde dat, doch werden
vermoedelijk geotoord, daar er niets wordt
Vermist.
Het O. M. eischte heden vrijBpraak in de zaak van den stuwadoor B.
V. , beschuldigd van meineed, als zijnde
het wettig en overtuigend bewijs niet geleverd. De verdediger mr. J. A. Van Hamel
sloot zich bij het requisitoir aan, alhoewel
hij het aspect anders achtte. Onder „Kechttt&ken" is de geheele opzet dezer zaak

..
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vermeld.

Den 12en October zal de hoof dagent H. P. Scheentjes, dienstdoende aan
het bureau der eerste afdeeling, zijn 35-jarig jubileum vieren in politiedienst.
Wegens landlooperij is naar
bet Huis van Bewaring overgebracht een
oud Oost-Indisch militair.
Aan het postkantoor teßotterdam is bevorderd met ingang van 1 Oct.
aanstaande J. L. Corlemeijer, kantoorknecht, tot assistent.
Gistermiddag 5 uur viel de 10-jarige J. K., wonende Meermansstraat no. 11,
in de Heerenstraat van een vrachtwagen,
bestemd voor den vleeschhouwer B. v. B.
uit Schiedam. De jongen werd van denschrik
in de
bewusteloos. Na verbonden te zijn Goudapotheek van den heer Kal aan den
wshen Singel, werd de knaap naar de ouderbjke woning gebracht.
Aan boord vanhet stoomschip
de tremmer
„Leonore", is aangeüouden,
aanhouding
door den
wiens
C. F. A. K.,
officier van justitie was verzocht.
De walbaas J. v. T., won en die
Kortebrantstraat, kreeg gisteravond aan de
op
Oosterkade een zware koolzuurflesch verHij
werd
daardoor
den rechtervoet.
wond en door dr. W. B. v. Staveren verbonden.
Met ingang van 1 Jan. a. s. is de
beer J. J. Poelmans, 2e klerk ter Secretarie
(afd. bevolking) bevorderd tot Ie klerk,
Morgen, Zondag, houden de Heiligen der Laatste Dagen hun halfjaarlijksche
conferentie, des morgens en des avonds.

Dezevergaderingenwordenopgeluisterddoor
de medewerking van het zangkoor „Hoop
van Israël" van deRotterdamsche gemeente.
De

Oommissie voor het Sup-

pletiefoiids voor het Christelijk onderwijs,
uitgaande van den kerkeraad der Gereformeerde Kerk A alhier, heeft haar 4e jaartversdag uitgebracht. In drie jaren, zegt
bet, won het Fonds ean- bekendheid, die
ieder di=i
«enerzijds
en zeer terecht
cv behoefte aan had, tot het aanvragen

—

—
— hun,

iransteun drong; anderzijdte —en zeer ten
onrechte
die het Fonds steunen
fcenden, vrijheid gaf, den driejarige n*i
maar op eigen beenen te laten staar» en

gewonnen, 3 oude leden werden verloren.
Wat ten slobbe, zegt het versla-g, den arbeid van het aigedodpen jaar betreft,, stoffelijk moge hij oms zorg hebben getost,
geestelijk was hy rijker gezegend dan ooit
te voren.
„Nimmer waren de aanvragen om steun
zoovc-i,-. En wij gevoelden, aan die aanvragen moest voldaan. Niemand mocht al'geweaea. En deden wij het niet gewillig, '■■
nood was ons evenwel opgelegd.
De commissie besbaat uit dei beerea A.
Van Duyn, A. Kros Jr., C. G. Meedier, P.
Van der Meer, T. Van der Meer, L. Meesters, C. P. Van Renesein.
De commissie uit de gemeente!edlein uit
de hieerea M. F. Dorsen, M. Van Reyn A
Pzn., S. C. De Haam, A. G. Vk»ea-, J. VanKLave/reit, H. Van Remssen, G. Van Sluis,
R. Go'ulandeT, G. P. Vaoi Poolen', C. Van
Booked, W. Van der Kaadeni, B. Eteddeins,
N. A. Van der Heuvel, P. De Bruin,A. Pluymert.
Nadat 'Donderdagavond in de
cantine der marinierskazerne een concert
gegeven was door „Amicitia", het eeremuziekkorps der Ned. Vereeniging van
oudstrijders der zee- en landmacht uit Ned.
Indië, „Het Vaderland Getrouw", onder
leiding van den kapelmeester, den heer A.
Scheffers, werd door de besturen van Het
en van „Amicitia"
Vaderland Getrouw"
besloten, a.s. Zondagmorgen gezamenlijk,
met tamboers en muziek, een wandeling te
maken. Aantreden om 7 uur voor den
Grooten Schouwburg aan de Aert van Nesstraat. Vandaar zal worden gemarcheerd
langs Coolsingel, Schiekade, Schiestraat,
Delftschestraat, Stationsplein, Kruisstraat,
Kruiskade, West-Kruiskade, DiergaardesinSt. Mariastraat,
gel, Batavierenstraat,
Nieuwen Binnenweg, Eendraohtsweg, Witte
de'Withstraat, Schiedamscben Singel, Kortenaerstraat, Eendraohtsweg, Scheepstimmermanslaan, Parklaan naar het Park. In
de Officieren-sociëteit aldaar zal de troep
worden gefotografeerd door den heer W.
Ganter, hof-fotograaf. Daarna wordt hij.

ontbonden.

— ...

Muzikanten en tamboers zullen in marsch-.

tenue zijn.

Sinds eenige dagen wordt A.
Vroinans, die te Rotterdam als poldcrgast
werkzaam is, en te Raamsdonk thuis behoort, vermist. Zaterdagavond wandelde
hij nog in gezelschap van eenige vrienden.
Vermoedelijk is hem een ongeluk overkomen.
Hedennacht te 3% uur werd
door de begrafenisvereeniging „Memento
Mori" naar het Maasstation vervoerd, met
bestemming narr Schiermonnikoog, het lijk
van den heer Geert Carot, ]e-stuurman
van het s.s. „Batavier V". Kransen van
personeel eu directie dekten de kit.
De heerWolmarans ging h ede nochtend naar Rotterdam ora het hier tentoongestelde vee, voor Zuid-Afrika bestemd,
te bezichtigen.
Gisteravond wilde eenbewoonster der Looierstraat in het pandjeshuis
van B. aan de Oed. Binnenrotte een win
36, gaan lossen,
terjas, ter waarde van
die zij eenige maanden geleden daar had
beleend. Het bleek echter, dat de jas niet
meer was te vinden. Trans heeft zij bij
de politie een klacht wegens verduistering
ingediend.
In een portiek aan het WestNieuwland werden hedennacht slapende
aangetroffen twee jongens van 12 en 13 jaar,
die waren weggeloopen uit het kinderhuis
„Welkom" aan de Slotlaan.
De commissaris van politie der
3de afd., bureau Meermanstraat, verzoekt
de opsporing van den 44-jarigen stukadoor
P. L. v. d. Sluis, die sedert 1 September
wordt vermist en in de echtelijke woning
aan de Veemarkt No. 21, zijn vrouw en twee
jeugdige kinderen onverzorgd heeft achtergelaten.

.
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A. 8., expeditieknecht alhier,
den 10 September 1.1. door de rechtbank
alhier, ter zake van diefstal van kruidna-

gelen uit een loods aan de Rijnhaven, veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf,
heeft tegen dit vonnis hooger beroep aangeteekend.

Vanmorgen 9 uur werdopden
politiepost aan De Heuvel verbonden de
werkman Pieter Troost, wonende Rosestraat 12. Aan boord van het in de Schiehaven liggend rijnschip „Sommerfort" had
hij een balk op de rechterhand gekregen,
waardoor dit lichaamsdeel vrij ernstig was

verwond.

Gisteravond werd na ar het Zie-J.

kenhuis gebracht de 14-jarige Corns
Goedvolk, wonende Peperstraat 4. In de
St. Laurensstraat was hij van het verhoog;
de gedeelte in een diepte gevallen, waarbij
hij inwendig aan de borst was gekneusd.
De meubelmaker P. Spaanderman, wonende Schooterbosehstraat, had
aan den 40-jarigen witwerker H., die aan

de Rubroekstraat woont en een werkplaats
heeft aan de Wilde Zeesteeg, drie penantkastjes ter afwerking toevertrouwd. Thans
moet gebleken zijn, dat H. die kastjes ten
eigen bate heeft beleend.
Door den Directeur-Generaal
der Staatsspoor is eene eervolle vermelding toegekend aan J. Smulders, poetser
en T. J. Harmsen, zadelmaker, beiden te
Rotterdam (Maas), wegens betoonde eerlijkheid
Bij de uitgevers G. Delwel& Co.
alhier is een werk ter perse, dat zeker in
ruime mate de aandacht verdient van allen
die hun loopbaan in den handel gekozen
hebben of voornemens zijn zulke te doen.
Het draagt tot titel „Engels-ene Correspondentie, ten dienste van bet Handelsonderwrje" door L. F. Aaema. De schrijveor heeft
zijn stof in de volgende onderdeelen gerangschikt : lm en Verkoop, Agentuur en
Comanissie, Expeditie, Assurantie, Resmi■sen en Traiten, Administratie, Boekhouding, Aepountaney, Orediet en Bankwezen,

gaan.
De eerste vergadering in het nieuwe jaar
22 Mei 1902
begon al met een flink
tekort. Kon op de vorige vergadering nog
jrorden. gewezen op een batig saJidio van
stond men voor een tekort van
f 10, nu
Besloten werd, nieuwe circulairea
Scheepszaken, Diversen, Adveftentiën. Uit
Kaam te stellen en daarmede weder de gedeze opsomming van onderwerpen ziet men
in
gaan.
Op
meente
te
24 Juni was bet tereeds,
dat de hajidelscorreapondientie hier in
kort gestegen tot
244; op 15 Jnli tot
uitgebreiden zm behandeld is en
den
meest
In verband hiermede werd een com/350.
kennismaking
roet den inhoud van het
de
missie benoemd tot verzameling van gelden. Haar eexste leveaisteeken was een gift werk geeft een zeer gwnstigen indruk van
den ernst en de kunde, waarmee de schrijWan f 53.ü_ Ia bet geheel werd voor 88 kinbedotea,
deren to* steun
ver _rjn oadeorwesp heeft behandeld.
SI kinderen ver_n bc* ixxdds&ak adNa*aßtóë» «Be_te_s
Ügseu de aehooi, £2 nieuw© laden wagte»
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DAMPROBLEEM.
Zwart.

Wit wint in 5 zetten.
(Oplossing elders in dit blad.)
schisma's van de wijze waarop men in EhgoJscbe -en Ameiikaa_tsche bladen advartentiën op den handel betrekking hebbende,
opstelt en bervens modellen van brieven,
naar aanleiding van die advertentiën ge
schreven. Vooral voor kantoorbediende, die
door

zelfonderrieht hun opleiding willen vol-

maken, kan dit werk van groot nut zijn. Hiet
wordt uitgegeven in 5 afleveringen, elk van
48 pag. De eerste zal 1 October a.s verschij-11611
V€r<i'ere om de veertien dagen,
*f bij de
terwijl
laatste aflevering een linnen
sbempelband voor het complete werk ge-

is^

voegd zal

worden.

Een"br ie venbesteller kocht op
don. Noordblaak van een man, die later
bleek te zijn de 38-jarige koopman J. De
~V lies, verblijf houdend in een logement aan
Groote Kerkplein, een vrij groote hoeveelheid po'sderchoeolade voor ’l. Later
bleek den brievenbesteller, dat de koopman
hem bij den neus had gehad, want alleen
het bovenste laagje was chocolade en wat
daaronder zat weinig meer dan straatvuil.
Toen de brievenbesteller den bedrieger dan
ook gistermiddag op den Bergweg tegenkwam, waarschuwde hij de politie, die den
koopman inrekende en proces-ver haal tegen
hem opmaakte.
De
preni ie vereen igin g
„De
Eendracht" van spuit 8 heeft zich met een
schrijve» tot heb College van Hoofdlieden
van de Brandweer gewend, om mede te
deelem, dat de vereeniging op haar vergadering vatïi 24 September besloten heeft het
reglement der vereeniging te blijven handhaven. Art. 1 bepaalt: De vereoncging
tan doel, door het betalen eener wehee^t
kelijtecbe con_"ibu_e, een, fonds te vor
men, ton einde baar leden en- particulieren
die wor brand eerste waarschuwer zijn, een
uitkeeriog toe te kennen, bijaldien er een
premie of gratificatie verdiend wordt.
Vrijdag,
2 October
a. s. zal
voor het kantongerecht no. II alhier terechtstaan F. C. D. S., masseur alhier,be
kla-agd van het onbevoegd verleemen vai
geneeskundigen bijstand.

"**

Diefstalkroniek. —Gistermiddag werden op heeterdaad betrapt twee
fabrieksjongens van 15 en 16 jaar, die bezig
waren appelen te stelen uit den tuin van
den heer K„ aan de Vijverlaan. De jongens
zijn op het politiebureau Hoflaan in bewaring gesteld.
De bierhuishoudster D. V., aan de Ged
Binnenrotte, vermiste vanmorgen haar zak
20, dien zrj, vóór zij gi D g slapen,
met
onder haar hoofdkussen had gelegd
Op het politiebureau Groote Pauwénsteeg
is in bewaring gesteld een jonge vrouw M
G. genaamd, die verdacht wordt vannacht
in de Halvemaanstraat een zeeman
twee
rijksdaalders te nebben ontstolen.
Ter gelegenheid van den ondertrouw van den heer G. A. De Monyé,
opzichter der gemeeote-re in jgin „ afd V
C. te Delftshaven, verzamelden zich gistermorgen aan den post Schoonderloo werklieden der reiniging om hun chef op feestelijke wyze, te midden van groen, te ontvangen. Nadat de heer De Monyé en zijn bruid
van zWn woning aan den ' s Qravendijkwal
waren gehaald, werden ze verwelkomd
door
een commissie tut de
voorzitter, v. d. Jagt, het werkbeden.wier
bruidspaar de fraaie
cadeaux aanbood, waarvoor aJlen graag een
bijdrage hadden afgezonderd, nl. een keurigen staanden spiegel, een, op vier pilaren
rustende, staande klok, twee vrouwenbeelden!, de telegrafie en de telefonie voorstellende, twee vazen en een begeleidend album, waarin de namen der gevers waren

afgevaardigden van bonden en belangrijke
vereenigi ngea, ter beharudeling van bet
vraagstuk der werkloosheid ; op een, volgende vergadering te behandelen het onderwerp werkloosheid in de metaalindustrie in
verband met den aanbouw van marineiK-che
pen en een onderzoek in te stellen naarde
klonen en werktijden der suppoosten- in het
Ziekenhuis, waaromtrent eenige mededeelingen ter vergadering waren gedaan..
De verkiezing van. eenßaads
lid in V,
Burgemeester en Wethouders hebben» hun
vroeger besluit dienaangaande gewijzigd ca
thans bepaald, dat de verkiezing van een
Raadslid in V ter voorziening in de vacature _». H. Hiratzen, zal plaate hebbeo. op
5 October, de stemming, zoo noodig op 16
en de herstemming, zoo noodig, op 36 October a.s.
Het stoomschip „Potsdam" dir
Hofflaiud-Amerika-Lijn vertrok heden van
hier öaar New-Vork, via Boulogne s/M. mot
391 kajuate.paissagieira, be_eve_s 372 passagiers detrde klasse.
Het o>p Woensdag 16 September van NewVork naar bier vertrokken »ix)oinischJ-p,,State-ndia-m"had 55 ka,jiwtapa«sagiers aan boord.
De prijzen op de Groote Markt
iraren naden als volgt: prij per bos 3 et.,
selderij per bos 3 et., zuring per mandje
25 et., kropsalade per krop Styg et.,
radijs per bos 3 et., spinazie per mandje
30 et., postelein per mandje 40 et., peentjes per bos 4 et., peen per kilo 5 et.,
gele komkommers per stuk 12 et., groene
komkommers per stuk 8 et., bloemkool
p. stuk 10—13 et., snijboonen p. 100 30 et.,
prinsesseboonen per 100 15 et., roode
kooi per stuk 10 et., savoye-kool per
stuk 12 et., witte kool per stuk 12 et.,
andijvie per stronk 2 et, knolselderij
per bos 40 et., aardappelen per tyi mud
et.,
’1.90, capucijners per pond
meloenen per stuk 40—60, witte uitjes
per kilo 8 et., kroten per bos 4 et.,
groenekool per stuk 4 et., druiven per
pond 40—60 et., tomaten per pond 25 et.,
ajuin per kilo 5 et., knolrapen per stuk
8 et., Fransche selderij per struik
et.
Aangekomen op heden aan d «
vieeh-mairfst alhier de schokkers M.A. 61,
Z.W. 9 en aangevoerd v&n IJmuuden, Nieuwediiep, BrieUe en hier 108 manden, 3 kis-

—

—

ten.

De prijzen waren voor groote tong 58 tot
94 et., middelsoort 32 toit 41 et., klecin 14
tolt 21 et., kleine tarbot 45 tot 95 ot. per
stuk ; uitilegtgers 10.80, ston_?c__ f 3 tot
’4.70, schar ’2 tot ’2.70, riviervisch 80 et.
toit f 1.70 per mand ; bot 33 tot 96 ot. per
korfje.
Heden werden aan het Kralingsche
Veer ter markt aangevoerd : 25 Zomerzalmen, prijs ’1.30 „’2.25 ; 2 St. Jacobzalmen,
f 1.50 a 2, alles p. „ Ro.
AGENDA VAN GEBOOBTEDAGEN.
27 September.
1848 H. A. v. Baak, directeur van de Wisselen Effectenbank.
28 September.
Rijn,
G.
1846
Van
conservator en bibliothecaris aan het archief.
1850 Chr. Schepp, hoofd eener school.
Faillissementen in bet arrondissement Rotterdam.
Ver if icatiö n.
Dinsdag 29 September.
2 Uur. Verif. verg. faill. W. Van Aalst,
metselaar, Rotterdam (oud-Charlois), cur.
mr. J. G. Schürmann.
21/2 Uur. Idem L. Peperzak, schilder,
B-f llevoysstraat 13, alhier, cur. mr. H. J. F.
Heijman.

’

—

’

Rechtercomm. in beide mr. S. Gratama.

SanonT^^liTir^loerkerk—De"_i_deiC
J. v. Strijon—Bloemberg, D.

—

D

— EG.
Scheffer—v. Venrooij, Z. —H. Westaorp—

——

Geurs, Z.
broek, Z.

A. M. Nieuwenhuizen—Ruif.
H. M. Hollaar—Grimmelijkhuizen, D. —G. De Leeuw—v. Marwijk, Z
J. v. Esch—Vos, D.
A. Van der Graaf
—De Langen, D. —A. A. Speksnijder—
Breedvelt, D.
M J. O. v. Duimen—Ringeling, D.
H. W. M. Aandeweg—Engelage, D.
J. W. Proveniers-Willemsa.
D. —A. P. J. Wittka-mp—v.
Vliet, Z.
A. A, De Sterke—Vossems, D.
A. Hatenboer—v. Braband, Z. —M. J. Oaarls
P. Van den Heuvel—HooBuscher, D.
gen doorn, Z.
E. C. Van der Laak—Van
Leent, D.
M. S. Pikaar—Wigmoïe, Z.
W. Den Braber—Gebraad, D.
C. H. O.
Holtmark van Dijkerhof—Van den Heet
kamp, Z. —J. Van der Leun—v. Wa-lsum,
Z. — D. Degenaar—Sehmit, D.
F. A.
M. W. Schuring
Boosten—Schroders, Z.
o. Leeflang—Meulendijk, Z.
Mooij, D.
A. A. Heiligers—Snethorst, D. — R. y.
d. Bijl—Arensman, D.
A. C. Hermans—
Dekkers, Z. —_.M. De Beun—De Boer,
Z.
J. O. -Schenkevcld—v. Londen, Z.
J De Looff—v. Vliet, Ivl. D. —A. Stolk—
v. Vliet, Ivl. Z. en D.

—

—

—
—
—
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—
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—

—

—

—
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—
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OVERLEDEN:

—

G. Kerkhof, wede. v. M. Brons, 70 j.
S. De Jong, jd.. 1 m. — J. C. Schell, jd.,
C, J. v. Putten, jm. 4j. — M.
17 m.
De Kok, irn., 3 m. — W. Dekker, jd., 6 J.
B. Mulder, jd.. 19 j.
A. Zondervao,
jm., 8 m.
R. De Jong, m. v. J. Runia,
} 71 j. — M. Moems. jd., 66 j. — C. Cleton,
lm v. G. W. v. d. Boeve,7B j. L. Blum,
Ph. Hoogenboom, jm., 13 d.
| 52 j.

—

—

—

—

—

—

Vermakelijkheden, vergaderingen

enz.
Zaterdag 26 September.
Schouwburg, Aert Van Nesstraat. Ned*
opera „Lohengrin", 8 uur.
Tivoli-Schouwburg. „Zaken zijn zaken",
8 uur.
Circns-Variété, Stationsplein. Speoialitaiten-Voorstelling, 8 nue.
Casino-Variété, CoolsiogeL Speoialiteiten-Voorstelbng, 3 nur.
„Prins Hendrik". Soiree. „Lommerrijk",

BV2

uur.

„Leger des Heils", Keerweeriaan, Benthemstraat 30, Hofstraat, Roentganstraatea
Alkemadeplein 22. Openbare samenkomst
fc uur.
Zondag 27 September.
„Leger des Heils", Keerweeriaan, Benthemstraat 30, Holstraat, Roentgenstraat en
Alkemadeplein 22. Bidstond v.m. 7 uur,
10"s uur heiligingsconferentie, n.m. 3 en
7.30 heilsdemonstraties. Kindersamenkomst
Maandag n.m. 6 uur.
„Ons Belang". Vergadering. Korte Hoogstraat 24, 12 uur.
Arbeiders-Kiesvereeniging „Rotterdam".
Vergadering. „De Ster", 1 uur.
Officieren-Sociëteit. Concert, 2'is uur.
De Heiligen der laatste dagen. Conferentie. „Excelsior", 7 uur.
Schouwburg, Aert Van Nesstraat. „Het

levensdal",

8 uur.

Tivoli-Schouwburg. „Narcis", 8 uur.
Circus-Variété, Stationsplein. Specialiteiten-Voorstelling, 8 uur.
Casino-Variété, Coolsingel. Specialitei-

ten-Voorstelling, 8 uur.
Museum Boymans, 10—5

uur, (6 et.) Voor

Vreemdelingen iVlaaudag B—s ara 25 et.
Museum voor Land- en Volkenkunde en
Maritiem Museum, Willemskade, 10—4 nur
5 et., schoolkinderen onder geleide Tan
onderwijzers 1 et.. Maandag gesloten.
Diergaarde, ’0.50 voor Treemdelingen.
Panorama, CoolsingeL 20 Cts., (10 ets.
voor kinderen), 10—10 uur.
Gemeentebibliotheek (Museum Boymans),
11 —5 uur, gratis, Maandag gesloten.
„Kunstkring". Tentoonstelling, 10—5 uur,
vreemdelingen ’0.50.
Kunstzalen Oldenzeel, Glashaven 20. Tentoonstelling, 10—4 uur, niet-leden ’0.25.

Woensdag 30 September.
10 Uur. Verif. verg. faill. EL Verboom,
veehandelaar te Reeuwijk, cur. mr, M. M.
Schim van derLoeff.
101/2 Uur. Idem J. Van Vliet, commissionair in aardappelen, Schoutenstraat 46
Waterstand.
alhier, cur. mr. W. A. Van Traa.
Rotterdam, 27 Sept. Ie getij 7.33, _a getjf
10 3/4 Uur. Idem C. A. G. Goudriaan,
7.57
V'ijnhaven 20, aitiier, cur. mr. M. E. HaveBuslichtingen aan het Postkantoor.
laar.
Zondag 27 September,
Il 1/4 Uur. Idem W. J. De Vlaming, koop4.30'5m.,8.55*5m.,1.50'5av.,7.35'5av.
Parijs.
man, vroeger te Lekkerkerk, thans MauritsBerlijn 4.10'5m., t 8.25'5m., z. 11.40 'sin.,
straat 72, alhier, cur. mr. A. J. Fortuin.
«.§4.so'sav., z.§5.55, z. f 6.45, z. 7.3»
mr.
C. O. Segers.
Rechtercomm. in alle
'sav.
Onze Tijdingaal.
Londen (over Vlissingen) B.s'sm., 8.20 'sast
(op Zon- en feestdagen 7.35 'sav.)
Toen in 1766 Stadhouder Willem V zelf
„ (over Ostende)
de regeering aanvaard had en de groote
4.50 'sav. (op Zonverwachtingen omtrent het herstelde staden feestdagen 1.50 'sav.)
houderschap teleurstellend bleven, werd
t Geen aangeteekende correspondentie.
bet volk meer en meer ontevreden over
b. Op Zon- en feestdagen niet.
het Staatsbestuur. Ten slotte kreeg Willem
I Op Zon- en feestdagen 3.30 'sav.
V de schuld van al het kwaad, dat hij toch
De uren worden berekend volgens Amsterniet vermocht te beletten. De Staatsgezindamschen tijd.
den van die dagen begonnen aan te dringen op nauwere aansluiting bij Frankrijk
en legden een vijandige gezindheid tegen
Engeland
aan den dag. Lang toonde dit INGEZONDEN HEDEDEELIJGEN
bijeengebracht.
and
toegeefirjkheid, wyl het in vele moeiGetroffen zeide de heer De Monyé dank. lijkheden
Grand Hotel Coomaas.
gewikkeld was. Toen echter de
sprekend met welwillendheid over zijn perDiner
du
Dimanche _7 sept. 1903, a ’1.56
Hollandsche kooplieden aan zijn opgestane
en de goede verstandhouding, die er
Ie couvert.
kolomen
m
aangetroffen.
Amerika krijgsbehoeften leversteeds onder wordt
Consommé de volaille
den en de kaper Paul Jones met veroverde
Nog werd, namens het bestuur der Rotaux quenelles.
Engelsche schepen in onze zeegaten geduld
terdamsche stadsreinigersvereemging.
het
Söle
a la Colbert.
werd, zegde Engeland ons den oorlog aan
woord gevoerd door den voorzitter K.Kruitd'agneau
Gigot
in 1780. Wij illustreeren dit gedeelte onzer
hof.
la rénaisance.
a
geschiedenis, 1766 tot 1780, door de platen
De hoofdopzichter, de opzichter Ie klasse
Paupiettes de veau
uit onze historische prentverzameling in
en de andere opzichters waren tegenwooren démi-glace.
onze tijdingzaal te brengen.
dig bij deze huldiging van den heer De MoPointes d'asperges.
zijn
ondergeschikten.
De belangstellende vindt tevens in onze
nyé door
Poularde de Breda.
S
Vervolgens werd het bruidspaar op dezelftijdingzaal de portretten van Ledenberg,
Compóte de poires.
de hartelijke en feestelijke wijze ontvangen Maria v. Nassau en baron Van Westreenen
Glacé a la vanille.
op den tweeden JJelftshavenschen post der v. Tiellandt, welke voorkomen onder de
Fruitg.
22302 1»
reiniging, aan het Lage Erf. Hier werden, data dezer week.
de
hartelijke gelukwenschen
namens allen,
Een bijzonder fraai bewerkt ijalksohip,
uitgesproken door den voorzitter der comgtmaakt
door J. Jonkman, Cools-cbedwars
1
missie, v. Vrugt. -tiet hoofdpersoneel en de straat no. 9, wordt heden in de groote kast
van
Uelttshaven
opzichters terwijl
waren hierbij* teonze töj_sng__»l geëxposeerd. Deskunook de directeur dei- van
genwoordig,
digen
zullen haer met groote waardeering
Toen ik kaalhoofdig was gaf
reiniging, de heer MA. Van der Perk geknap sfcuk handwerk aanschouwen,
een
zeer
_H"^^_ mij een oud geleerde het geheim
de
hulde, aan opzichter De waarin elk
tuige was van
onderdeed,prachtig verzorgd,een
Sjk van een he mieuwer van het
Monyé gebracht en het personeel daarvoor waarlijk kranag
hoofdhaar. 40 daten daarna
(f
geheel
AjSSraE
belpen
heeft
volmaop hartelijke wrjze dank zei.
W$ bergroeide mijn hoofdhaar, goken. En ook voor leeken is d_t mooie
was. Dnizemle
\_Él^_^P'>'ss uJk het te voren
Op de gisteravond gehouden
scheepje zeer beèangwekkend. Jonkman
_T^^^EjÉfi_ voorbeelden van gelijk suece»!
_«_
zijn
vrije
vergadering van den. Algemeenen Beetuurbeeft er
Tan ongeveervier jaIk stelde deze wondervolle toeI^SMB-li bereiding
dersboüd, voorzitter D. De Klerk, werden ren aan besteed.
te koop om dezelve
S
-BBkj3R^|B
per
d? volgende besluiten genomen: een adres
fPwilß___L_Miß bekend te maken en zend ik een,
©on doo» ijrati» aan
te zanden aan' deregeering inzake het aani :derdie er mij aanvrsgej *"**;
vullen van, de Ongevallenwet 1901 met ee96 September.
Probeert haar, geHjk ik het genr'ge bedrijven, nl. het geheele bakkersbe
a_«aaover tuigd zijn. Men
gij
»»»
>B_VALLEN:
daan heK, au
d :;f. dat van eagenbouwers, aannemers van
dit
blad»
tot:
van
aanduiding
(met
wn zien
bcstekwerk; m het begin, v_i de volgende
J. M. K Padmos—v. d. Stutten, D. —F.
yy«( ), PBMI
JJiWI!!»
_.
vscgadesaag
Polsfc-ömgman,
maand e»
te beleggen met
G. Sobenk—Vaa
&

’

à

50

cents

per

regel.

ceel

' IK WAS KAALHQOFD.G

Éi3B»_

_

BargerHjke Staal

—

Ipost

°"

Binnenland.
26 September.
Bij Koninklijk besluit is aan Petrus
Bruins, bediende bij de kassiersfirma J. B.
N. Laurijssen te Breda, de eere-medaille der
orde van Oranje-N assau, in zilver, toegekend.
Bij Koninklijk besluit is mr. A. F. Van
Leyden, laatstelijk zaakgelastigde en consul-generaal der Nederlanden te Caracas
(op zijn verzoek gesteld in disponibiliteit
buiten bezwaar van 's lands schatkist) bencemd tot officier in de orde van Oranje-

—
—

—
—

Nassau.

—

Aan den luitenant ter zee Iste klasse
v_i Ufford, is op zijn
verzoek eervol onitelag verleend uit den zeedienst.
Befvordeird tot luitenant ter zee Iste klasse de luitenants ter zee 2de klaisse J. W. F.
J. De "Wal en M. Schoo.
Benoemd : tot ontvanger der directe
oelastingen en accijnzen te Lisse ca., P.
Broeksmit, ontvanger derzelfde middelen te
Maarsen ca. ; tot ontv. der dir. bel. en
ace te Appingedam ca,, W. C. Kuyk, ontv.
derz. midd. te Driebergen ca. ; tot ontv.
der dir. bel., invoerr. en accijnzen te Aalten, E. Overbosch S.zoon, ontv. der dir. bel.
en ace te Hardenberg ca.; tot ontv. der
dir. bel. en ace te Hardenberg ca.. H. F.
t/. Van Lelijveld. surnumerair der dir. bel.,
invoerr. en ace uit de directie Arnhem ;
Aot ontv. der dir. bel., invoerr. en ace te
Kerkrade, J. C. L. Zilkens, sum. derz.
midd. uit de directie Maastricht; tot ontv.
der dir. bel. en ace te Aardenburg c.a., B.
Van Ewijk, surn. der dir. bel., invoerr. en
ace uit de directie Arnhem ; tot ontv. der
dir. bel. en ace te Tubbergen ca., A. W.
Behm, surn. der dir. bel, invoerr. en ace
uit de directie Arnhem.
■
Voordracht voor hoofd der school in
vijk II te Aalsmeer, de heeren : W. L. Ten
Brugge, hoofd te Voorburg; J. G. H. Holman, hoofd te Amsterdam; K. Sanders,
hoofd te Lekkerkerk.
— Te Vianen is in de laatst gehouden
raadsvergadering besloten! dn jaarwedde
van den te benoemen onderwijzer met acte
Franech, met f 100 te verhoogen en deze to
stellen op een minimum salaris van /' 700.
Aan een oproeping tegen een honorarium
van ’6OO heeft niet één sollicitant gehoor
gegeven.
Ned. Her-v. Kerk. Beroepen te Finsterwotde ds. J. Ten Bruggfe-kate te Westwoud.
Naar Zieriksee ds. H. G. O'ldcm_o te Haastrecht.
Aangenomen naar Niéuw-Buinien T.
_3_a__.i__j_, oar.d. te Ergwierum.
Bedar.ikfc voor Zevenhuizen! (bij Goudi)
dloor B. S. Dijkstra te Warms. Voor Maasdam door ds. C. D__t te O ebten.
H'&T'ko-zen tot lid van bet kiescollege
der Ned. Herv. Gemeente te Krimpen a. d.
L«<k de heer A. Hak.
R. K. Kerk. Te Haarlem is thans officieel bevestiging ontvangen van de benoeming van. mgr. A. J. Galliër tot bisschop
vso. Haarlem.

,ibr. H. L. Quarles

—

—

—

—

—

—
—

schipper H. Tillekes, van Vlaardingen en
verzocht hem behulpzaam te willen zijn bij
het zoeken. Schipper Tillekes vond nu Dinsdag den stoomtrawler uit Grimsby G. Y.
1054" bezig de verloren netten op te baleu.
Hij zette daarop op den Engelsehman aan,
naderde hem zoo dicht mogelijk en wierp
toen een werpanker in de netten. Toen dit
lukte, stoomde hij met volle kracht achteruit, waardoor den Engelschman de netten
ontglipten,wedke nu door Tillekes aan boord
werden genomen en bij binnenkomst aan
den rechtmatdgen eigenaar, A. De Jong te
Scheveningen, teruggegeven werdten.
Een fruitverkooper te Go-es verkocht
peren
voor dein buitengewoon hoogen
58
prijs vam f 8.
1 October sluiten te Scheveninigen behalve bet Kurha-us ook het groote restaurant en de éb_bliss_ne_:tem op den boulevard. De Bar blijft den beelen winter open.
F., die dezer dagen trachtte, door oplichting, aicb het gelid van twee pos-twisseis
aan het postkantoor te Amsterdam te doen
afgeven, is door de poütie aangehouden.;
heo bleek een oude bekende van de justitie
te zijih, die reeds meer d„_ één vonnisi achter dein rug heeft. Hij had bovendien getracht bij een. bewoner van de Heerengracht, onder valsc_e voorgeven», geld in
zijn bezit ta krijgen en werd als toen door
de politie medetgenoimen naar het politiebureau „Voormalig Gymnasium", waar
bleek, dat hij de gezochte man was.
Bij de te Delft gehouden aanbesteding
van het bouwen: eeineir inrichting voor veeein vleeschkeuiing, tevens waag op een terredni aan. den Burgwal, warem minste inschrijvers J. W. Bdiotn en J. Van Rijn .e
Dteififc voor f 7299.
De heer C. Ouwer'kerk en ech-tgenoote
te Haarlemmermeer zijn benoemd tot vader en moeder in 'fc kTa_k_noiigen_estic_>
„Veld wijle' te Erme-10.
Bakkers-nachtarbeid !
Het te Leeuwarden bestaand comité tot
afschaffing van den bakkers-nachtarbeid
heeft besloten, niet langer te ijveren voor
plaatselijke afschaffing, maar een actie te
gaan voeren voor de afschaffing van den
nachtarbeid der bakkers in het algemeen.
Het mooie weer dezer dagen komt den
bloembollenkweekers in Haariem's omstreken ook zeer te stade, daar 't nu de planttijd is en dit werk door de nattigheid zeer
werd belemmerd.
—" Opslag!
De jaarweddevan den onder-directeur der
lichtfabrieken te Haarlem, den heer J. G.
Bellaar Spruyt, 'is van / _IXX) op ’3500 ge-.,
bracht.
— Dure dahlia's'!
Een bekend bloemkweeker hier te lande
heeft f 20Ü0 geboden vooreen 8 tal verscheidenheden enkelbloemige dahlia's,waarvan er
gisteren enkele ter bezichtiging waren gesteld op de tuinbouwtentoonstelling té
Leiden.
— H. M. de Koningin-Moeder bracht Vrijdagmiddag een bezoek aan het Meteorologisch Instituut te De Bilt (bij Utrecht).H.M.
bleef van kwart vóór drieën tot kwartier
over vijf uur aan het Instituut en was daarbij, behalve door de leden van de hofnouding. freule v. d. Poll, jhr. Paul van Wieldrecht, kamerheer, en jhr. De Ranitz, intendant, vergezeld door den erfprins van Erbach-Schönberg. Toen H. M. binnenkwam,
boden een paai' dochtertjes van enkele ambtenaren een bouquet aan, daarna werden
door deze meisjes bloemen gestrooid op den
weg, welken H. M. het allereerst zoude volgen. H.M. werd bij de bezichtigingvan
't gebouw begeleid door dr. C. H. Wind,
hoofddirecteur, en de afdeelingsdirecteuren.
Aan alle kamers van 't gebouw en het bij
't Instituut oehoorende terrein werd een bezoek gebracht. De toren van het Instituut
werd ook beklommen.
Alle ambtenaren genoten de eer aan
H M. de koningin-Moeder te worden voorgesteld.
Door den kapitein, eerst aanwez&nd
ingeniieur te iireda„is gisteren teWillemstad
aanbesteed het uitbreiden, verbeteren en
inrichten van deponeer- en wapenkamers te
Willenrsbad en- aanhoorigheden. (Raming

—

—

— H. M. de Koningin heeft den heer dr.
R. De Josselïn de Jong, te 's Gravenhage,
arts, benoemd tot geneesheer en heelmeester bij de Koninklijke hofhouding.
Te Emmen zijn vier kinderen van J.
B. ongesteld geworden tengevolge van het
eten. van vergiftige bessen.
Door spoedig verleende geneeskundige
hulp zijn gelukkig allen weer hersteld.
Door het Ministerie van Waters-tart
zijn goedgekeurd de plannen- tot het uitvoeren van werken achter den verlengde i
strekdam te Nijmegen, waartoe de Raad
in zijn vergadering van 7 Februari jl. besloot.
Door het uitvoeren van dit werk, zal aan
da bovenzijde der stad een goede ligplaats
voor schepen ontstaan, terwijl de daar aangelegde los-wal daardoor tot waarde voor
het verkeer zal komen.
Het fruit is in. Zeeuwsch-Vlaanderen
eng schaarsch, vooral peren zijn er weinig.
Voor goede poorten peren wordt graag 16
oant per K. G. betaald; appels gelden 12a
14 cent per K. G.
Schoolartsen !
Met 10 tegen 8 stemmen heeft de raad
van Zaandam besloten, dat een schoolarts
zal worden aangesteld.
Is dat geld verknoeien of wat anders!
Het nieuwe asphalt, dat drie dagen geleden in de Leidschestraat te Amsterdam gelegd werd, is gisteren voor een deel weder
opgebroken!
— Een treurig ongeluk had op den Steenoven van de heeren v. Lookeren Campagne
te Hellouw plaats. Bij het opruimen van
een tas steencn voor 't plaatsen van een
machinegebouwtje, stortte die plotseling in
en werd de werkman J. v. Brakel onder de
massa bedolven.
Hoewel de steenen spoedig verwijderd
verden, bleek de toestand van den man
hopeloos. Dr. Van Wielingen uit Waardenburg, met spoed ontboden, constateerde
been- en armbreuk en indrukking van de
borstkas. Na een half uur lijdens trad dan
ook de dood in.
De man laat een huisgezin met 6 kinderen na.
Vleesch of vergift?
Wij lezen thans in het Leidsch Dag-
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Buitenland.
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Uitslag als volgt: H. Harmsen- ’lO2B,
A Oosters f 1077, R, J. Lodder f 1139.L. Lenoir f 1185, J. Joele 1237. N. De Vos f 1259,
L. Dorsman^ van Ooltgensplaat 1308.
Waar vorige jaren met ijsgan.g in de
Lek de overtocht tusschen Vianen en, Vreeswijk geschiedde met roeiboot zal dit voortaan plaats vinden met een ijzeren pont. De
firma gebr. Jonker te Kinderdijk zal deze
maken en leveren voor 3249.
— De Staatscommissie van enquête omtrent het spoorwegpersoneel hoorde gisteren den heer mr. dr. K. 11. Beyen,. secretaris en chef van den eentralen dienst bij
de S.S., te De Bilt.
Bij Regenten van het Geuzengesticht
te Brielle is weer in dank ingekomen :
Van de Centenvereeniging Hosea f 14.46.
Door den heer Luitjes van Loodsschoener
No. 9, f 10.—. Van Loodsschoener No. 11
f 12.—. Van Mej. Valsar te Honsellcdijk
en verdere kleinere giften ten bedrage van
f 38.61. Voor de aardappelenkelder kwam
in f 63.85.
Vrijgesproken!
Zoodra Vrijdag te Borsele telefonisch
bericht van de vrijspraak des burgemeesters was ontvangen, werd uit vele woningen
de vlag ontplooid. Het muziekgezelschap
toonde zijn ingenomenheid met dezen uitblad:
slag door de uitvoering van eenige nummers
In het begin dezer week werd in enkele voor
s burgemeesters woning.
gezinnen alhier geneeskundige hulp ingeroepen omdat sommige leden van die huisgeH. M. de Koningin en Z. K. H. de
zinnen ongesteld waren geworden, naar men Prins zijn Vrijdagavond tegen 7 uur te
vermoedde tengevolge van het eten van Schwerin aangekomen. Zij werden aan het
werst, afkomstig uit een winkel in de Groestation door groothertogin Marie hartelijk
nesteeg. Daarmede werden de politie en de begroet. Daar en op het Louiseplein wachtte
ambtenaren van den keuringsdienst in keneen dichte volksmenigte, die H. M. en den
nis gesteld en toen is dadelijk ter plaatse Prins levenaig toejuichte.
een onderzoek begonnen. Hoewel de slager
In een open rijtuig met vier paarden reed
was uitverkocht, kon bij een der koopers
mennaar Rabensteinfeld.
nog een gedeelte der worst worden verkre— Te Vreeswijk hebben kermisgasten
om scheikundige proeven te nemen,
Donderdagavond
bij de Raadsleden, die
[et zekerheid schijnt
nog geen resultaat
daarvan verkregen te zijn, doch men zegt, vóór de inkrimping der kermis hebben
dat de verschijnselen meer wijzen op gestemd, de ruiten ingegooid.
vleesch- dan op worstvergiftiging. De worst
— Met October worden verplaatst (tijwerd door den slager zelf gemaakt, naar delijk) de 1kommiezen 4e kl. bij 's Rijks belastingen W. Leèuwenburgh' van Sas van
hij beweert van gekeurd vleesch, wat voorGent (tijd.) naar Nieuwesluis en H. De
alsnog niet kan worden weersproken:
Niet te voorzichtig kan men dus zijn bij Haart van Löbith naar Goedereede, (res.
Ouddorp.
het koopen van worst.
Aan L. Naaktgeboren.-seinwachter op
Engelschen en Hollanders op zee!
l
blokpost
52 IJselmonde—.Willemsdorp, is,
Vorige week Donderdag werd van den te
betoonde activiteit, een eervolle
Scbeveningen thuisbehoorenden logger wegens
vermelding toegekend.
„Zorg en Vlijt", schipper D. Toet, door een
Engelschen stoomtrawler 40 netten mat
Gisteren geraakte het ruim 3-jarig
toebehooren gekapt. De logger bleef op zee zoontje van den heer Muis te Gouda aan
om de verloren netten te zoeken. Zondag I de Spoorstraat aldaar te water. Hoewel er
praalde hij den. stoomiogges „Mevfxaiva^^ j [""bijna onmiddeHijk hulp opdaagde,
mocht

—

—

Geheim!
Sophie : Julia en Frits zijn- verloofd, maar
zij willen hun engagement nog geheim houden, zei Julia mij.
Frans: Ja, Frits heeft mij dat ook gezegd !
— Onze ontevredenheid over hetgeen wij
missen, komt hoofdzakelijk voort uit gebrek
aan dankbaarheid voor hetgeen wij bezitten.

—

’

het den geroepen geneesheer, dr. Hofmann,
niet gelukken de levensgeesten weer op te
wekken.
De Chr. Volksbond te Gouda zal 1 Oct.
zijn 10-jarig bestaan in de Groote of St.
Janskerk feestelijk herdenken, waarbij als
feestredenaar zal optreden dr. J. Th. de
Visser uit Amsterdam. De Chr. Zangvereeniging „Crescendo" zal hare medewerking verleenen.
27 September 1838, A. E. J. Modderman, geboren te Winschoten:
Dte|;e bekwame rechtsgeleerde studeerde
te Leiden en promoveerde in 1863. Hij vestigde zich te 's Gravenhage als advocaat
bij den Hoogen Raad, maar werd reeds in
1864 tot hoogleeraar te Amsterdam, benoemd. In 1871 werd hij professor te Leiden. Van 1879 tot 1883 was hij Ministervan
Justitie en ontwierp hij o.a. een-nieuw Wetboek van Strafrecht, dat werd aangenomen.
Niet all-e heil van wetten verwachtende,
sprak hij eens in de Tweede Kamer het bekende woord: „Herziet u zelf." In Augustus 1885 overleed hij.
28 September 1678, Gillis van Ledènberg maakte een eind aan zijn leven :
Led-enberg was een aanhanger van 01-denbarneve.lt. Hij wist te bewerken, dat de
Staten v. Utrecht ook 'waardgelders in
dienst namen. Met Oldenba-rnevelt, De
Groot en Hoogerbeets werd hij in 1618 ir.
hechtenis genomen. Tijdens de instructie
der zaak benam hij zichzelf het leven. Toch
ging het proces door en Ledenberg werd
schuldig bevonden. Zijn goederen werden,
verbeurd verklaard en zijn lijk moest 3 weken in de kist aan de galg hangen. Daarop werd hij begraven.

—
—

FRANKRIJK.
Het Muroccaansche vraagstuk.
Het Maroocaanisohe vraagstuk is er ook
een, van dezulke, die1, zooail nikt tot de eeuwige, dan toch tot de peirmarne-rnte kunnen
worden gerekend ©n dut, door de intieme
belangstelling van Spaiije, Frankrijk e» Engeland in de allereerst© plaats niet zoo licht
van het geregelde- repertoirie zal geraken,!
De mogelijkheid van een formeeie inmenging in dein loop ..der zaleen in het sultanaat
aan Afrika's noordkust, is feitelijk ter sprake gebracht door ;.dtejpi Socioal-demociatischein leider Jaurès in bet blad La petrte république vóór ettelijke diagen
reeds ; dan is de. zaak warm gehouden, door
ettelijke min of meer verdacihite onthullingen aangaande de door de regeering van
Frankrijk gekoesterde expediticiplannen, in
verband met de on-rust in de Algerijnsche
provincie Oran, waar de- lui van Marocco
uit danig huishouden, en, ten slotte heeft de
zaak een zekere be'teekeniis gekregen door
de breedvoeria-e beschouwingen over Frankrijks taak tegenover Maiocco^i-nde T ©m p s
in den vorm van een ingaande gedaobtenwisse'liiiig met Ja-urès.
Dit geschrijf kwam hierop neer, dat het
groote Parijsche blad tegenover Jaurès' bestrijding te vuur en te zwaard van een expeditie met naastingsbedoelingen, den eisch
stelde, dat Jaurès zou formuleeren practische voorstellen voor een tegenover Marocco te volgen taktiek, met vermijding van
een expeditie in min-viedelievenden en bepaald baatzucbtigen geest en van de protectoraatsverklaring van Frankrijk vis-a-vis
Marocco, onder voorbehoud evenwel, dat
Frankrijks positie aan de Noordkust van
Afrika, behoorlijk gegarandeerd zou worden.
Jaurès verviel in algemeenheden, neerkomend op een defensieve actie ter behartiging van de belangen in Algerië en hij bepleitte een vreedzame tusscbenkomst, ter
vermijding van een periode van groote
moeielijkheden in 't verschiet: men moest
terugkomen, van alle avOnturiersplannen.
In laatste instantie heeft Jaurès de Maroccaansche quaestie vergeleken met de Siameesche. De minister van buitenlandsche
zaken, Delcassé, heeft zich ten tijde van
het sluiten van het verdrag van Frankrijk
met Siam, als een waarlijk verstandig diplomaat en als een vriend des vredes doen
kennen. Daarna heeft hij echter, tegenover
de critieken van rlanoteau, Doumer e. a.,
van de handhaving van dat uitnemende verdiag afgezien. Dit is een nederlaag voorde
krloniaJe politici geweest, die nu, nadat de
minister zich zoo zwak had getoond, erop
rekenen, ook in de Maroccaansche aangelegenheden aan hun meeningen den doorslag te geven. Het Parlement moet nu
klaarheid in deze twee quaesties brengen.
De militaire leiders hadden voor den herfst
de expeditie naar Marocco en voor de aanstaande lente een veldtocht in Siam ontworpen. Aan. deze avontuurlijke politiek moet
een einde worden gemaakt, zegt Jaurès.
Ondertusschen werden uit Engelsche bron
geruchten verspreid over ond;rhand;ehnigen
tusschen Engeland en Frankrijk, ter oplossing van het Maroccaansche vraagstuk en
ail'lengskens is in Frankrijk de meening ontstaan: de regeering voert iets in 't schild,
een gewapend optreden in Marocco wordt
voorbereid' en deze meening heeft sta.nd
gehouden, ten spijt van alle pogingen in
officieusiein en niet-officieusen zin aange
wend om de aandacht van de zaak af te
leiden.
D© doodzwijgperiode werd door de leidende Briteche bkden óók ernstiglijk betracht: men hoorde, zag en zweeg.
En dan komt nu opeens de Lorade-nsche
correspondent der Figaro den volke kond
doen, dat... een Britsch-Fransoh vergelijk
met betrekking tot Marocco gesloten staat
te worden, onder deelneming van Spanje
en Italië; dat die oplossing bestaan zou in
een Fransch protectoraat met neutralisatie
van een gedeelte der Maroccaansche kust
en-dat Engeland ter' vergoeding in ruil zou
krijgen de erkenning van zijn protectoraat
over Egypte en Spanje en "Italië op andere
wijze schadeloos gesteld zouden worden.
Of het blad dit opzienbarende, diep ingrijpende nieuws verantwoorden kan valt'e
bezien: van, andere zijde' is er tot op dit
'oogcnblik geen bevestiging gekomen, doch
dat er wat broeit schij_t gewis en in zijn
vorm is hot Figaro-nieuwtje zeer beslist.
— 't Is beslist: vioè-admiraal Maréchal
is bij presidentieel besluit, op voordr-acht■vani minrister Peilatam, op non-aotiviteit v,e«Jteld, zoodialfc d_s da c__pag_© van _&tioi__ieti_ahe zijde tegen de bestraffing, in de

ivj^acèéiisg- d*A^e»«i.uo(t.

in zelf strijd te bran_en en. hem zoo mogelijk bj mopeoi Pelloban te negeeren totaal
nxslukt is.
De president en de kabinetsraad hebben
aillecM in aanmerking genomen, dat de v;oe _dmir'a-! een Oüfbahoorlijk, oneerbiedig,
onbeleefd schrijven heeft gericht tot den
_>i-M«tèï van marine.
Diat de admiraal een clericaal van besliste overtuiging was -en hij 'tzelf is geweest,
die luitenant Hourst heeft bewogen zich in
de bres te stellen voor geestelijken tegenover Chineezen, die van het bekeeringewerk niet gediend bleken, heeft geen punt
van overweging uitgemaakt: de minister
van büitenjiaaidteche zaken heeft indertijd tegen het eigenmachtige doen van luitenant
Hourst geprotesteerd uit vrees voor verwik
kelingen en toen heeft zijn marine-collega
bet gis-pingsbevel doen toekomen aan den
vice-admiraal, in diens kwaliteit van bevelhebber der Fransche zeemacht in 't Uiterste Oosten.
Wel doet de gestrafte nog poging voor
den Raad van (State te worden gedaagd,
hcewel zijn straf een disciplinair karakter
draagt, doch zonder veel hoop op succes :
hij hoopt nu maar, dat een ander minister
Van marine hem weder in zijn rang zal her
stellen en gaat ondertusschen yisF.cben,
naar hij zegt.
Wat wel 'te voorzien was, de zaak zal het
cr-derwerp uitmaken van een interpellatie
in de Fransche Kamer. De heer Amédée
Reille heeft minister Pelletan geschreven
hem in de Kamer te zullen vragen naar de
redenen van het op non-activiteit stellen
van admiraal Maréchal.
— Gisteren is in Algèrië een begin gemaakt met de teepassing der wet op de
vereenigingen : gewapenderhand zijn de
broeders van den Heiligen Carolus te Blidah uitgezet. Vijf brigades gendarmes onder bevel van een kapitein stelden zich op
om het gebouw en toen de over.ste weigerde de deur te openen, werd overgegaan tot
forceering van. den toegang. Dan liet de
overste zich met gewold wegvoeren dooiden commissaris van politie tot aan een
door vrienden gereedgehouden rijtuig.
■—'Die vrienden van den wereldvrede uit
all© hemelstreken zijn te-n slotte toch uitgepraat geraakt te Ro-maan en nu gaan ze
wat fuiven te Havre.

DUITSCHLAND.
Tot burgemeester van Bie'tigheim is gekozen met 36 stemmen tegen 29 op den csntrumscandidaat,
Sohimidt.

den

sociaal-democraat

— Vblgews de Vorwarts zijn bij debegrafenis van den sociaal-democraat Meiling te Dresden, de roode linten. van- de
grafkran-em verwijderd.
De adelborst Hüssener heeft, door het
schandelijk lichte vonnis, hem wegens zijn.
moord in koelen bloede opgelegd, gansene*?
lijk overstuur geraakt ('t is feitelijk eero premie op het gebruik van steek- en schietwapenen op weerkiozen, door gegradueerdern) de oüibesöhaamidllieid gehad een aanklacht in te dienen tegen de Ess© n, e r
Vo 1k szeit v rag wegens b©lëadigii)_',d-och
dat is door dan Officier vian Justitie afge-

—

wezen.
—r Voor de derde Kamer van bet Landgericht" te Berlijn, is gisteren in behandeling gekomen de zaak van de Vorwartsredacteuren Leid en Kalmski, inzake het
Kaiserinsel"-plan (het bind
veelbesproken
heeft in den breede gemeld, dat Wilhelm 11,
uit vrees voor revolutie of aanslag, een versterkt kasteel zou do-en bouwen op het eilan Pichelswerder in den Havel).
Leid is aangeklaagd wegens „groberUnfug J' en niajesteitssebennis, als zijnde de
strekking van het artikel den keizer zelven
vi or te stellen als den ontwerper van de
hoogst zonderlinge plannen, uit angst voor
een oproer.
Kalinski is aangeklaagd wegens beleediging van den hofmaarschalk Von Trotha,
daar deze op zijn vertoog, dat hij van dergelijke plannen niets wist, beschuldigd is
van opzettelijke onwaarheid.
'Die getuigen a décharge,opgeroepen door
de verdediging (de chef van het militaire
kabinet Von Hülsen-Haseler en majoor Von
Zastrow,) waren niet opgekomen en all 2
andere getuigen verklaarden van het plan
niets te weten.
Dan volgde verdaging tot Dinsdag a.s.
De czaar ©n de czarina zijn heelhuids
met hun kroost te Darmstadt aangekomen,
begroet naar behooren- door de vorstelijke
personen en toegejuicht als gebruikelijk
door de nieuwsgierigen.

—

OOSTENRIJK-HONGARIJE.
't Is gisteren weer uiterst roerig geweest

in den Oostenrijkschen Rijksraad en in Hongarije is 't ook nog maar niet kalm. Terwijl ten slotte door den Rijksraad besloten
werd tot de urgentie van 't voorstel van Tsjechische zijde om den derden jaargang der
recruten dadelijk af te danken, heeft de
onafhankelijkheidspartij van Hongarije den
voorzitter van het Huis ter hand gesteld
het nieuwe samenroepingsverzoek.

Telegrammen.
'

PARIJS,

26 September. Volgens een tele-

gram uit Londen aan de Figaro staat een

Fi&_isch-E_ge_èh'ë overeenkomst geslotente worden met mede-werking vau Spanje --.n

Italië, ter deÊrniti&ve regeling van; het Marötokaanscho vraagstuk, door middel van-de
aik-)cd:gi,Eig vani het Fraosch© protectoraat,
mie-t neutralisatie van een deel der Marokkoansohe kust,, terwijl Engeland waarschijnlijk

zou'

verkrijgen d© erkenning van het

protectoraat over Ee^-nte en Spanje ©n Ita-

lië schadeloos zouden worden gesteld. De
zou binnenkort onderteekend
worden.

overeon_ioim_t

KONSTANTINOPEL, 24 September. Het
Russisch© en 'b Oostenrijk sobe' communiqué
hebben in regeeringskringen een uitnemen-

den indruk gemaakt. Men heeft nu de zedat de beide groote mogendheden
bij haar houding tegenover het Macedonische vraagstuk persisteeren en men is volkomen gerustgesteld ten, aanzien van de
gevolgen van het bezoek van den czaar
aan Weenen.
LONDEN, 26 September. Het heet al
hier,' dat de Porte als ean der voorwaarden voor de-regeling der vraagstukken,met
de Vereenigde Staten, gesteld heeft onverwijlde terugtrekking van het Amerikaansche eskader te Beiroet: Men ineeflt; dat
de regeering der Unie niet gezind is in de
zen toe te geven.
BELGRADO, 25 September. De gezant te
Konstantinopel heeft vóór zijn vertrek naar
hier, van de Porte de besliste toezegging
v-arkregen, dat de Servische nationaliteit,
de eeredienst en de politieke en onderwijsinstellingen erkend zuilen worden, allerwegen waar op Turksch grondgebied Servi-

kerheid,

**M g^n^j^^ej^igd zijn.,
r

,

SOFIA, 25 September. Het regeeringsoï*
ggan Novivek verklaart ziab. onvoorwaardelijk vóór de handhaving des vrede*
en betoogt, dat het isolement van Bulgarije
ir. geval van oorlog, duidelijk valt af te leiden uit het antwoord der mogendheden og
de Bulgaarsche nota.
WEENEN, 26 September. Uit Bucarest
v crdt gemeld, dat de regeering van Roemenie een aantal Bulgaren, die onder verdenking staan gemeenschap te onderhouden
met de Macedonische opstandeling ;n, heeft
laten uitzetten.
KONSTANTINQPEL,2SSeptember.Dioor

de Porto is nader betoogd, dat de mobilisatie van -twee Kleinariatische reserve-divisies
alleen geschied is ter keering van een eve»tueelen inval van Macedonische zijde vca
het grensgebied bij Küstendil uit.
SOFIA, 26 September. In antwoord op
belt irade, waarin den inspeeteiur-gerteraaß
Hiiimi Paoha gelast wordt de vervolging d'rr
Macedoniiërs te staken, beeft de mmiisiterpresdemt Betrof verklaard, dat hij ds voorstellen van xiirkije als van geeneilei waarde zou beschouwen,tot de troeipeo.be wegingen in werkelijkheid' gestaakt zijn.
KONSTANTINOPEL, 25 September. In
verband met de aanstaande beraadslaging
van den czaar van Rusland met den keizer
van Oostenrijk en hun ministers van buitenlandsche zaken, wordt alhier de mogelijkheid besproken van een vlootdemons" ratie,
met een internationaal karakter, indien de
hervormingen niet binnen een bepaalde periode tot stand gebracht mochten zijn,
ROME, 26 September. Aan de vlooörevue
bij Napels in de volgende maand, voorden
czaar en den koning, zal ook dselgei-omeiï
worden door eenige schenen van h-'i, Russisch© eskader der Middellvudsoho _<?e.
WEENEN, 26 September. Waat__ij_ijK
zal het geheel© Horriaareclie ka-hir,.'., onder voorzitteischao van graaf _hue>! -He-dervary, zich ongewijzigd aan bet Parlement presente eren. De mir.iistets h naden
zich nu bezig met de siame'cstellin.g van hun
program, ter verkrijging van een pedéidew
lijke kalmeering. Waaïschij.r.lijk zal overgegaan worden, tot aimuleering van de o ;" verschillende plaateen genomen be_ui__: ter
weigering van belastingbetaling en heden
of Maandlag zal er een decreet ve-rr.e'?:jr.eni
tegen dergelijke besluiten, welke gevaar opleveren voor het staa „krediet.
ROME, 26 September. Bij gelegenheid
van het bezoek van den koning aan Parijs,
zal hij den president der Republiek fermeéï
uitnoodigen tot een contra-bezoek te Rome.
Waarschijnlijk zal de president zich in, het
begin van het volgende jaar van dezen
plicht kwijten.
WEENEN, 26 September. Er is een. vervolging ingesteld wegens majes-teib-fehennis, tegen een. blad te Agrani, dat een artikel gepubliceerd heeft, waarboven de door
den afgevaardigde Bara-bas in het Hongaarsche Huis van afgevaardigden geotezigdS
woorden „der- Teufel hat den Eid geholt."

LONDEN, 26 September. Aan.de Mo rrtiing Post wordt uit Pretoria gemeld.
dat de pestziekte „Badwater" geheetei],zóó
er.Vtig is geworden dat het 'verkeer van
vee langs de wegen verboden is, in verscheidene steden. Men vreest, dat het. geheele land van hoornvee ontbloot zal worden.
WEENEN. 26 September. De com'mi: sicuit het Hongaarsehe Huis van Afgevaardigden voor de immuniteit, heeft de afgevaardigden Rigo en Lapgyel wegens de door
hen in de zitting van eergisteren gedane
uitlatingen, veroordeeld om plechtig hun
verontschuldigingen aan te bieden.
BELGRADO, 25 September. Het verhoor
der te Nisch gearresteerde officieren, is hedenmorgen geëindigd.
De audüiteur-mii.t-a-ir heeft in zijn requisitoir betoogd, dat de kapitein -Sova.kovitsch
en Zolowitsch, luitenant-kolonel Lugur_e.roki en luitenant Drudrirowitsch, beschouwd
moeten worden als de voornaamste .chub
dig.en en het grootste dccl der ver ir.L-voordtlijkheid moeten dragen. Wel hsbfcen de
overige beschuldigden gezondigd tegen de
militaire discipline, doch in aanmerking
moet worden genomen, dat zij door slechte raadgevingen op den dwaalweg rijn geleid, wat moet gelden als een verzachtende

omstandigheid.
LONDEN, 26

September. . Eer. groot
stoomschip, waarvan de naam als Sophia Amrnet" wordt opgegeven, is tee
hoogte van de kust van N-orth'imb- liandi»
aanvaring gekomen met een Schot: ch visscheisvaartuig 'en zonk dientengevolge.
Veertien man worden vermist. (Een stoom*
schip, dat Sophia Am-rhet heet komt op
Lloyds' naamlijst niet voor. Wei bestaaS
een vaartuig „Sbphie An.net", een so'iroéfstoomboot, die te Harlingen thuïsbehoort.')
WEENEN, 26 September. De Kossuthpartij is vastbesloten graaf Khuen-Hedervary in alle verdere werkzaamheden te geUi
te werken.
PARIJS, 26 September. De minister van
buitenlandsche zaken spreekt tegen, dat er
tusscben de- mogendheden een overeen*
komst is , gesloten met -betrekking tot MarocQO. Ook is hét onjuist, dat er sprake geweest , is, i. in gedachtenwisselingen, welke
lnfbben plaats gehad tusschen verschillende
regeeringen, ; van dè 'vestiging van een
Fransen protectoraat over Marocco.

Laatste Berichten.
Het Amsterdamsch Sanatorium

voor

Longtijders.

Hedenmiddag is het Amsterdamsen. Sanatorium voói longlijders, gelegen in cic lom;
mèrrijke dreven van het Gooi tusschen Laren en Laar-en-bérg, en het schilderachtige.
Valkeveen, ongeveer driekwartier wande'lens varr het „lauwe" 'Zuider-Zeet;traricL
plechtig door H. M. de Koningin-Moede?
aan zijn bestemming gewijd.
Het kloeke gebouw is opgericht naar dei
plannen van den heer Ed. Cuypérs voor ongeveer 1 1/2 ton en verrees binnen anderhalf
jaar- Allen,' die het gebouw bezichtigden e_
df; uitgezochte plek er voor kennen, dennenbósschèn en zeelucht, zullen moeten .erkennen, dat er moeilijk ter wereld een be>
nlaats vooreen hersteb
'tef en geschikter'
lirigsoord voor lon glijders, té. ykiden is.
In en om het gebouw zag er alles evea
aangenaam, ja zelfs ietwat feestelijk uil
door vlaggengewaai en bloementooi. Allee
duidde aan, dat er Hoog Bezoek verwacht

werd.
Even vóór het bepaalde tijdstip, 3 uaiv
verscheen H: M. met gevolg en hofrijtttiae*
van Soestdijk. Aan den hoofdingang; stond
nagenoeg geheel de commissie voor da
stichting ter opwachting en.ontvangst «*»
js_-k--%»§. smmm^kutiiÊLi»k^^^

Jhr.

»na._^_il, ka_ bet zrjn, spoedig gevolgd
wordetn en moge dte steur* van zoovelen,dde_
wij nog zoo noodag hefo__ii,o_3 met oaAoude_ worden, opdat boredkt wordt het doel
v_n het sanatorium
Hoog-Lara", n.l. het
bergeven von do ge_oni_berid aan eem zoo
groot mogelijk aantal arme borstlijdeiß 1

strijding der vreeselrjke ziekte kraobtdadig
ter band kan genomen worden, als het war
re een stempel drukt op het feifc van beden,
een hoogere wijding geeft aan deze plechtigheid. Daarvoor zrj Uwe Majesteit onze
hartgrondige dank gebracht.
In korte trekken memoreerde spreker hetgeen aan dezen zoo gewichtigen dag is
voorafgegaan en brachtbuide aan de dames
mevrouw Vening Meinesse—Den Tex, mevrouw Pel—«Salomonson, me\rouw Stumpff
—Becbifc, mevrouw V_sering—^S'amdberg en
mevr. Den Tex—Ketjen, die dezen zwaren
arbeid, met succes ten einde brachten!
Ik mag dezen terugblik op bet verleden
daarvan waren heengevloden, trad jhr. Den tóe* eindigen, zei spreker, zonder een woord
Tex een paar schreden vooruit. Hij hield van hartdijken dank uit te spreken aan <m_
een toespraak, waaraan het volgende is «en kunldigen, ijverigan architect, Eeraar_

C. J. Den Tex, voorz., dr. Van
Waaienburg, secretaris, mr. G. Vissering,
peaningm., prof. dr. P. K. Pel, mr. F. S.
v. Nierop, W. Hovy, dr. Posthumus Meyes,
en dr. „tumpff, directeur van bet BinnenGastbuis te Amsterdam, leden.
alsmede de archiZoodra deze heeren
tect aan ff. M. waren voorgesteld en een
Prachtige bouquet Haar was aangeboden,
werd de Hooge Bezoekster de met heesters
en bloemen kwistig versierde ontvangkamer
binnengeleid, waar het A-Capella Koor onöei- leiding van den heer Ant. Averkamp
het volkslied en Wilhelmus (oude-toonzetting) zong. En zoodra de laatste tonen
mr.

—

ontleend:
Als voorzitter der Vereeniging Amsterdamsen, Sanatorium voor borstlijders zij het
mij vergund tot Uwe Majesteit den eerbiedigen dank van het bestuur uit te spreken
dat het Haar behaagd heeft onzen ir.nigen
yensch wel te willen vervullen en ook deze
inrichting voor borstlijders te openen!
In hooge mate heeft ons dat besluit verheugd, omdat de daad der opening door de
Koninklijke Vrouwe, Die zelf zulk een schitterend, voorbeeld heeft gegeven, hoe de be-

Beurs van Amsterdam.
Vr.Krs. Heden.
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lIOXTEKüAM:, 26 Sept.
Kol tic. Goed-ordinair Java 27 c.
Dito Santos 18— c.
Suiker. Prijsh. Sept. f 10.",_
Margarine. Afgedaan 60 tcs.
Utah f 37, 35 tcs. Progress (prijs

.

.

geheim.)
T i n. Flauw. Banca prompt f 70i<4
Nov.-veiling f 70/;8, llilliton loco
i 70y4 , Oct-levering f 70ya
Bericht van de makelaars Cantzlaar
en Schalkwijk :
Petroleum. Loco f 10.45 in cousumtie.
Algemeen overzicht der week.
Koffie. Sedert het vorig bericht
verkeerde de markt in vaste stemming met goeden afzet in alle soorten.
De noteeriug van goed-ordinair Java
bleef 27 c, terwijl die van Santos van
17i/2 c. op 18 c. moest worden verhoogd.
Rijst blijft vast gestemd.
Thee regelmatig gevraagd. In de
Java-veiling vau 24 dezer werden
meerendeels iets hoogere prijzen betaald.
Specerijen. Van de 17 dezer
opgehouden Noot werden 33 kisten
afgedaan. Foelie vast. Peper kalm.
Nagelen willig en belangrijk hooger.
Cacao goed gevraagd.
Ruwe Suiker. De markt opende
deze week in kalme stemming en
was er verder weinig verandering te
bespeuren. De omzetten bleven gering.
September f lOVis , Oct./Dec. f 107/ 16

-

genoteerd.

Vruchten. Krenten en Rozijn
onveranderd kalm. Pruimen en Appelen prijshoudend met tot consumtieorders beperkten handel. Sucade
▼ast. Amandelen voor loco stijgend
wegens gebrek aan voorraad, op afiadlng lager koopbaar. Vijgen stegen
*«a fractie ondanks vermeerderde

**nvoerea.

Bengaal vaster; de taxaties van
den oogst blijven onzeker.
Arnerikaansciie Terpentijnolie. He marttt was deze week zeer
kalm en de omzal van weinig beteekeiiis. Prijzen gingen iets la^er.
Wij n_eereu hedou bij 2-ï vaten te
Charlois te ontvangen: Loco i2o—,
Sept./Oct.-aflading f 26-, JMov./Uec,aflading f 2o>/&.
Statistiek Rotterdam: Aangevoerd
per Thordis 3192 vt., afgeleverd 199
vt., voorraad 3930 vt.
Statistiek Londen : 19 Sept. 1903:
1901.
19J2.
1901.
Voorraad 17753 it. 23972 »t. 32J32 vt.
Zeilend 10J50 B 714*, 9453»,
Totaal 23403 vt 31121 Vt. 42335 vt.
Afl. IJan./
19 Sept. 63031 » 64933 , 64231 ,
N0t,25-3ept. 42/3 sh. 3i.9sh. 20/- sll,
Statistiek Amerika:
Voorraad 325U3 vt. 29971 ït. 21001) vt.

_

ban van Swgudregt:
Palm pitte ti. Markt sluit iets
gemakkelijker, afdoeningen kwamen
nog niet tot stand. Palmolie va3t.
T a 1k lager aangeboden.
SCHIEDAM, 23 Sept. Moutwijo.
Oflicieele noteering der Beurscoin»
missie 19, 0. .Noteering der distilla*
Moutwijn 1 lo,a , Jenever
teurs:
1 1t.50; Amsterdarasche proef f 1 .—,
alles per Hectoliter zonder fust au
zonder belasting. Stemming vast.
Spoeling per ketel f u.jj.
BBIBLLL, 26 .Sept. Opbrengst van
de producten in degisterengehouden
veiling der Tuinbouwvereeuiging:
Suiuerboonen 5a 16 et., snijboonen
(stam) 10 a 16 et. per Kg., snijboonen
(staak) t 2.10 a 2.80 per 1000, witte
et. per Kg., aardappelen
uien 0 a
3.90,
poters f 1,80 a 2.45 per
a
f3.—
70 kilo, peen f 0.80 a 1. , krooten
f 2,10 a 2.75 per 100 bos, bloemkool
f5,50 a 9,50, savoye kool f 4.10 a
B,—, roode kool f 5,50 a 7.75, witte
kool f 2.25 a 3.50 per 10J, appelen
f 2.20 a 4.75, peren f 1.50 a 6.90 petkin, andijvie f 0.70 a 1.40 per 100 kr.,
raipknollei) f 2.10 a 4.30, augurken
1 0.24 a 0.28, per 100, ch irlotten 10-^0
a 0.75 per kilo. uien f 1.60 u 2—per
50 kilo.
NAALDWIJK, 25 Sept. Kleine veiling. Druiven 20 a 40 et. pond, meloenen 12 a 47 et. stuk, perziken 6
alil et, komkommers 1 a 8 et. stuk
tomaten 4 a 7ife et. pond, augurken
25 a 35 et. per tüü, handpereu 5 a
17 et. stuk, andijvie 20 et., kool 1 a
4 et. stuk, bloemkool 1-% a 6 et., appelen f2.10 a 2.75 en peren f 2.50 a
3.40 per kin, snijboonen 20 a 45 et.
en suikerbooneu 4 a 6 et. per IÜO,
kroten 60 a 67 et., eieren f 4.C0 a
4.9;) per 100, spruitkOol 05 a 00 et.

—

Handelsberichten.

.

. ....

Noteering
Savaimah 57 ets. 46 V* ets. 33'Acts.
Bericht van de makelaars Moutau*

ia

15*

Ma rg ar in e. Deze week afgedaan
pi', m. 3iüli tcs. waarvan op ailading
pi. ra. 2550 tcs. Voorraad pi. m. 1720
tcs. Stoomeiid pi. m. 7110 tcs.
Tabak. Verkocht werden bij inschrijving .62*1 pn. Java' 338 I>n*
Sumatra eu 4'Jl pa. BorneJ. WilheLAangevoerd per st. Queen
mina 152 vt. Maryland (117 vt. stoom.
verk.), per Je=sy Burus Sit vt. Keutucky, per st. Wittekind 18a pn. iaraguay.
Up 2 Oct. komen bij inschrijving
aan de markt 185 pil. Paraguay.
stil.
Zaden. In zakei bleef hetmos,
Karwijzaad onveranderd. Bruinhiauwterdzaad vast, geel do. en
maauzaad als voren, kanariezaad
lager koopbaar.
„,
Men noteert: Karwijzaad f"**
a 113/4, liiauw Maauziad I u
a 131/. per 50 K6. netto, Bruin
Mosterdzaad f 27 7s a -Si' 2.' Uee'
KanarieMosterdzaad 1' 10- all-,Kg,
netto
zaad f 12- a t*tf per i«M>
Alles inclusief baal. "
Bericht van de makelaars Cantzlaar
,
en -chaikwijk:
.'
Indigo. Java uit Ie h uid 4 kisten
verkocht; de volgende weeu komen
verschillende nieuwe partijen aan ue

a

95

62-V8
97'7i6
44%
23<y,6
22/,6
17%
18
967/8
Z)"/»6
19%
SB"'/„

"^^

markt.

8

wei_-

van heden
zaaimheden af tot op den dag hebben
wi]
veel,
was hem geen moeite tevoorlichting
of
mezijn
om
nooit tevergeefs
dewerking gevraagd, .ook daar waar deze
niet tolt den, kring zijner werkzaamheden
met
behoorden en wanneer wii dut gebouw
hebben too
betrekkelijk geringe
dan. hebben wij dat
stand kunnen brengen,deel
aan zijn kunde,
groot
een
zeker voor
aan zijn energie te danken.
" " „ "„
Moge dit sanatorium door vel© nieuwe in-

.

50

94
90

Van, den, aanvang onzer

Cuypers.

Mewrouiwl
Namens het bestuur van het Ami&fercteumsch sanatorium vian borstlijders heb ik
de eer Uwe Majiestedt eeffbied&glijk te verzoeken dit huis te opemem. Moge Gods zegen, die gerust heelt op zoovele daden, van
de Moeder oneer geliefde Konangin'jOök aan
deze daad van Uwe Majesteit verbonden
zijn!
H. M., hierop kort a_twöordende, verzekerdie aan de commissie, dlalb Zij gaanniei gevolg gaf aan dte uitnoodiginig om ook deze
_i<_ibing te openen. Zij dlankte en bracht
hulde aan die commissie eiu de scneirikens,
die den bouw hadden mogelijk gemaakt en
sprak ten slotte den wensen, uit, dait Vele
zieken er genezing m/odhtein vinden.
Het koor hief hiertnia nog een paar liederen aan, waarvan helt laatste de 118ePsalm

AMSTERDAM,25 Sept.

Prijzen der aardappelen: Friesche
Jammen f 2.80 a 2.90, Friesche
Borgergelen f 2.70 a 2.85, Friesche
Blauwen f 2.40 a 2.90, Friesche o.—,
Andijker Muisjes f 2.(50 a 2.70,
Geldersche Blauwen f 2.50 a 2.70,
Zeeuwsche Bonten f 3.10 a 3,30,
Zeeuwsche Blauwen f 3.10 a 3.30,
Duitsche Hamburgers f 3.00 a 4.—,
2.10 a 2.30,
Duitsche Rooden f2.50
f
a 2.70,
Bols
Fransche
Eigenheimers f 1.80 a 2.—.
Aanvoer 10 ladingen.
BREUKELEN', 25 Sept. Kaas. Aanroer 53 wagens, të zamen 2445 stuks,
wegende 17115 KG. Prijs le soort
f_t a 26.—, 2e soort f2O a 23.—,
Edammer f -, per 50 KG.
Handel vlug.
DELFT, 26 Sept. Kaas. Aanvoer 32
stapels, wegende 11265KG. Prysf 25.—
a 32 50 per 100 KG.
LEIDEN, 25 Sept. Vee. Aanvoer en
prijzen als volgt: 53 Stieren f5B a
367, 132 Kalf- en Melkkoeien f 125 a

-

—

2J. per 50 KG., Leidaclje t' 43
150 KG.
par
a
OUDE-lON GE, 25 Sept.
Tarwe
IG.3J & 7.25; Gerit 15 >n a 7Vs ets. par
kilo; liogge f 4Hö i 5 20; Haver ti a
B.i/g e. p. kilo. Boter 70 et. per 5 ons;
Eieren _■'■:« cent per stuk.
Aardappelen 13.— a o.—.
ZWOLLER KERSPEL, 24 Sept. Vee.
De ha luel wai heien voor nturonde en verachte zalfde koe.eu
zeer sleelit, prijzen dalende, vet vee
le kwal. redelijk, punten, stieren,
kalveren en sctiapen sleelit, var&eus
prijshoudend.
Men besteedde voor: vette Koeien
2sd, dito Stieren
en Oïsen
en
125 a 280,
Oïseu 1 ito
fi' 120 a2óo,
a 200, dito-Kalveren 140 a 80, dito
I-apen eu Lammeren
S.iiupeu
S.
Lammereu f 13 a 25,
2>,
40 e.
3o a 40
c. per KG., dito
dito Varkens
varkeus 3.»
LjndiU 34
voor Londen
31 a 36
3ö c. per KG., nounou.
versch.;ekalidb Koe.eu ti 105
reide en verjch-;ekalidb
re.tde
schotten eu
eu Va^rzju
21-5, dito Schotten
a 215,
Vaarz.su'
Uil)
ft'loo
Koeien
spoeling Koeien
of snoelinü
guste of
220, sriisle
a ff220.
i
fSO a 170, dito Vaarzen
75 a l->~>,
Nuv. kalvende Koeieu f 100 a 19J,
Ossen voor de sp leiing f 100 a '1„5,
Drachtige en guste i'iiticei f-ioal2i,
Pinkstieren fOO a 145, Gris- ot'
Foükalveren f 20 a 05, Nuchtere
Kalveren f 5 a 15.
<ly a
ÜO

—

il

CüaGHE_.ANp_RLECH_,2e3epL

Veë. Aangevoerd ió.ió it anderen,
waarvan otl Oasen, 117 Stiero.i, 927
Koeien. Men betaalde voor Us.se w
fr. O.SS a 0.9a, Stieren fr. 0.73 a O.ö-j,
Koeien tr. 0.7 da 0.55 per KG.
21
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Budapest,25 Sept. Grause.
Medegedeeld door Smalt en Zoon,
25 Sa pt, 26 Sept.
7,50
7,44
Tarwe pot October^...
6,14
September.»
Muis
6.13
»
New-York,Siotkoaraen van 25 Sept.
Korde
Tarwe
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440
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330002
335JL-7

W/05?

338800 392920

Waterstandberichten.
Vreeswijk. 25Sept. VVatersL 1.54 M. Val 0,11 «
Keuleiu.- 26
173 " Val C,06
"" 1,75
Caub....„. 25 "
Val (05 "
»
hebl...__ 26 "
2.29 "" Val 104 "
"
3,15* Val 0 09»"
Miinabelm 26

"" "" 120 " Val 1,03 "
WISSELKOERS.
Disconlo per

Onveranderd met

Wm. li'-'an U Go. 6,it.
KarlSchrjoM 0, st.
Franziska, st
Kotterdam, st.
Nlagara, si.

Wondt

smgnwi

'Maria Adèle,
Clara, Van Ooijen
Van Kocverdcn
St. Anlonlus, Van Loon I |
OUllSCilLA.Na
Karl Schroers iö,
Schmitt
Hamlet, st
2s, Maler
Adler, st
Catharlna,st
i Gebroeders, Weinle
ConiDiuaiiu '2,9t
I'iat VeluQtas 4, st
Unltas i.st
Hard f, st
Nederland, st.

Johann Tneresia,
Arzheimer

De Tweeling,
v. il. Wijnkaart
Magdaleaa, Muiier
MOjaauscHT.
GertruJe, Jousien

Uoutschlaiid.it.

Ha ui, sL
Mannheim 8, st

giiudV

Waikura, Wtllemsen

21 Sept
rot r Kiim vi.
AndrletleFraiiclua, st
Josephiua, >t.
Quarta. st.
Wm. ligaa & Co. 12,st.
Flat Voluatas 8, at.
Mane, st

GaiUNGtlKU.
Jacoua.Scnuller
DUII'SÜIL.

Adriana

1l>.
'3 Hertogenbosch, st
Llna st.
james Watt, at
Combinatie i. st.
GonaraalCiir. DaWet.st

WIIhelmlna.sL;

Ceioj.-st

Gynirie, öftrge,

Binnenl.llavens.

Sept.

3/ro.

KorL

gisteren.

HAVRE, 24 Sept.
De gezagvoerder van het stoomschip
Oranje Nassau, vanden Kon. VVest-Ind.
Maildienst, rapporteert den 19 Sept.
op 435 mijlen ZW. van Ouessant op
41° 52' NB. en 14° 10' WL, door een
zware ZO. storm te zijn beloopon,
waardoor hij genoodzaakt was gedurende twee etmalen bij te draaien.
De storm strekte zich waarschjnlijk
ook over tiet vaste land uit, daar er
zich zeer veel en allerlei soorten van
landvogels aan boord bevonden, die
naar zee waren gewaaid, en een
schuilplaats aan boord zochten. De
laagst geobserveerde barometerstand
was 725.5 oiM,
Gedurende dezen storm sloeg ook
een der reddingsboeien over boord,
gemerkt „Oranje Nassau Amsterdam",
Indien dus deze boei ergens'aandrijft
of opgevischt wordt, behoeft dat geen
reden tot ongerustheid te zijn.

dito

Doric, bar^o, .
dito
BEVEZIEU gepasseerd
Ver.rokken
23 Sept Anvei-sville.st,
23Sept Rcichsbolo, licht i
Antiverp ïi/Congo

UELLEVOETSLUIS

Breinen PENAR'fjI uangekoioen
de slu 2i Sept I'oseLlon, st,
iittir to a

djar

gesleept

ÏVslegrairti

Mc:bil KARRY

211 [>ró.,T«.-s,«t,

l.l'.lt)ll)f.> aanwko.uon

Bordeaux ïlSpt Qtj

ofstecKUolm.s
|
li.tiru u
bi. Petersburg HETHH aanjiko nca
Hem, st,
Urhlul 2i„pt uie'ta'Gor .5..-t,
Hobo, st.
Lis a.nin
Do.rlrjelit
Auiora.st
Müia.a I.MTfI aangi-koiioii
i,m)
vil,...
verlroikeii 21 Sept Uunvard, st
2ü boi.t talisman, &,
Atv terpen

.

LSlth

llrltaunia, st,

u.tirlin
Ruitenl.llavens. SIIIELDS aangekomen
ii
Sepi
/.uld-ilolland,st,
aang.
BUENOS-VYRIiS
Ijtur 11 ,1
25 Sept Jcanue, st,
dito
Snip Islaml Warkwortri.st
Arcidu.li.sviar,a Teiosa
Ait. ir 1,1 n
ANTWKIIPI.N aangek.
25 Seiit Sirius, sl,
Incliinaree.st.
uil»
Vertrokken
Aitior la n
"',l
Sept vLini-.iieiiii, st,
ftANI'ES aangeko.nea
23S.pt L'rtarU No, 3,»
KoiterdanV No-vyork
.t.»ttorl,i

24

t

n

CADIX

GÏUMSBV aaagekoinan

,

nangekomen -.( sept War,Lipton, st

GuadLma, si,

.i).Drll.Q

aangekomen

Penelopo, st

2 > Seiit

riib
_AR«_o*'_:__
r?
2u S.pt Ceres, st,
I
Tarragana ,1
...,..„„
CAIANIa vertrokken
1

HAMBURG iia'iaekoiiicri
ia Sop. lleiitleld, st,
ii..jrli'ii

Rhein, st,

dit)

luu us, »t,
Ro.na, st.,
Porti liiao, st,
Lalin.iicutei-,

dilo
dito

dito

25 Sopt lielena, st.
dito
gesieept doordoslu.
„„„,,,
Messina
GEIVLIA aangekomen
Kr.iutiand
25 Sept Lcda,st,
ALToNA aangekomen
Lissabon 1 21 Sept Eortuna, st,
MALAGA vertrokken
otts-i-Jim
IPlLLAUaa'igek.iiiien
23 S,: pt Titan, st,
Albureira i'ls sept Saturnus,st,

.... ...

„.„„,,,
NAUPI.IA

aangekomen

ivo.

Zeus, st,

25 Sept

en.iagen

NEUEAHRWASSER

Vertrokken
I'iraeus :
MALTA vertrokken
■ii Sept Pomona, st,
25 Scp! Fóylemore, st,
A osterdam

..,,-.

Suliiia/ltotterdam

I.IBAU aangekomen
21 Sept Eos, st,

21 Sept ilane, st
„ ,
24 Sept l'abasco,st,

ilotterdara

'brall/AoUerdam

KROOiNSTADaangek
"22 Sept Cioreg, -t,

Menibland.st, Dunau/

lottardaiu

RON NE vertrokken
24 Sept Allde, sL

a",

Sundsvall

Gepasseerd
«3 Sept Durango, st,

naar ivustèndje

LONDEn aangekomen
2o Sept Batavier VI, st,
RottjrJun
■>
IV, sl,
Batavier
dito
Import st,
dito
leal,st,
üitl)

,„

vertr.
ARCHAiNGEL
SeplLeersum,st,
ïTi

Amsturdam
gepasseerd
24 Sept Itlersum, st,

LODINGEN

.

,

West-llartlepool/
Archangel
BERGEN aangekomen
21 Sept logérld, st,

buii»iiine ,sleepij., dito
Rotterdam
BOTTEBDAM Aangekomen.
23 SEPTEMBER.
YDUN, sL Kroonstud, Vroego en Do Wys, 2e
Kalendreciitgclieliaven, Hout
I'EURO. st Mal moe, J. I. on I. Schellen, Binnenhaven, Hallast.
RHE|\ si. Hamburg, Wambersle ca Zoon
Spo.irliaven L ö. Stukgoed.
LËO.NOUSY. si. Sundjvuii. Ruys ca Co. Schiehaven, Hout

"«"'e*.
i'S,ISallasL
CKO£*k
Parkkade,

HidTï ca Pielen
en Co. le

DOKOIIIka, st. Kroonslad, Kuys

hateudreJil-clieuaven, Hout.

A

_lni -, VaD e»eaCo.Spoor_»_\ Stukgoed.
' ' »l' lbrail- Wn>- H.
"'
"*>'SJ>'ri U'r,)S
Mull»S.„
' Gra»»Boei
iea,
5 Cu-,
/»vi

vkiia

'J'

Graan

3«
_

Co.
in Lo

""&_& wa~

t',e"

f' Sc"elle". *>

»r 7„

-

,%-Orl_m, Wm. 11. Muller

pfvf- Stukgoed.
Parkkade,.

fii.h.t-

,Ma"?l>i"'g,

_ los'

Win. H. Muller en Go.

8l Huelva. Wm,

H. Muller

S Koperert».
\stJ ' "wwicH, Hudlg ca Pietors
wmterkade,
BallusL
en Pleten, WeaterV,E^A'«" Harwicb.' kadi*
passagier».
pftkr

l

hmiiiV

_»._,

m^«^Md

en
iirx IA.VI, st.
UEX
Lulea, 1' Drugliorn, Boei' ïl
Ijzererts.
ST*iX_ï AM'*t- NewTortLHolland-Amerlka Ljjn

t!

_n?iu r-iï,.n\l.l,akaue. Stukgoed en

MOOItIIELD,
-üïvoo U,

passagiers,

st. Taganrog, Kuy» en 10.

Graan
BATAVIER il, st Londen. Ned. Slb.
Boorapjes, Stukgoed

R»o-

Maatschjj.

COKENNIE, st. uamzig, Joh. Ottea en Zoon
Binnenhaven. Stukgoed.
OCTUBRE, st. hllüa'o, Krupp'sch Spedttion,
Boei 10, IJzerorti.
SANi'UNUS, st. Wilhelnshaven, Van Santen en

.

Co.

Scliiebaven,

BallasL

WlTTËNßEß(j,sLSantos,*Viri, H. Muller en Co.
Ryaüavea, Koffie.

Europeesobe staatsfondsen waren, beden
vcor Servië, Turken en MetaJüeken vast,
Nationale SchdWsoorten prijsboudencL
Zuid-Amerikaanisobe stil en weinig veranderd ; Cbbimbianen flauw.
Van de Industrieelen waren in tabak weinig zaken. EotterdaanDieli zwak en 4 % lager. Petrolewmwaardein kalm, Periak en
Enims flauw. Minwaarden voor Trans«_lia's 2 a 3 % lager. Van de Scheepvaart; andcelen waren Amerikaansche vaart w-.xier
1 % beter. Warschau-Weenen onveranderd,
Indische Sporen 1 7/8 % beter.
Amerikaansche Sporen openden herstellende, maar kalm. De markt was later stil
en onregelmatig met zwakken hoofdtoon,
slot nagenoeg onveranderd bij openinp.Gulfwaarden en Rock lsland beter. Steels flauw,
later iets beter.

Beurs van Rotterdam.
De fondsenmarkt toonde beden geen bij<
zonderheden met uitzondering van eoniga
vraag maar Amerik.' Stoomvaa-rt en beleggings-aankoopen, had de Beurs een stil beloop. Amerikaansche Sporen waren over '%
algemeen prij-flioudcnd, doch niet geringe,
omzet.

TOURVIAIINE, st. Sheerness, Slinkert en Dolk
lo ilopboel, Ballast.
SPAK'l'l, st. Ibrail, tiudi- en Veder, Roei 8
Graan.
MISKKVA, st. Albefuelra, Wambersie en /-oon
KÜnliaTiii O, IJ/.ereits.
KAROLOS, st. Galatz, Hudig en Veder, Maas

Het dubbelschroefstoomscbip l'ots»
dam, der Holland.Amerika lijn.vt-r-rolt
Zaterdag 28 ir'ept., des v,m, van Hot»
terdüinnaar \ewyork.
Het dubbel-chriiéfstoomschip Slatendam, der Solland-Atnerika lijn,
arriveerde Zaterdag 2ö Sept. des v.in.
van Newyork te Rotterdam.
Het stoomschip Anistelland, arriveerde 25 Sept. van Hueiios-Ayres te
Amsterdam.
Uet stoomschip Prinses Sophie van
Batavia naar Amsterdam, passeerde
25 Sept. Point de Galle.
Het stoom.-chip Timor, van Batavia
naar Amsterdam, passeerde 25 Sept.,
des nam. teO uur, Dungeness.
Het stoomschip Oranje vertrok 26
Sept. van Amsterdam naar Batavia;
Het stoomschip Prins Hendrik, via
Amsterdam naür; Batavia, passeerde
24 Sept. Kaap del Ar mi.
Het stoomschip Oranje Nassau, \sn

Vertrokken.

85 SEI'TKMBKR.
MUMDAKA, st. Ballast Nevfcastlo.
st. Ballast, Newcastl».
S.NIUiSvVOKL'fI.
WII'PKK. st Stukgoed, Meitin.
TlitLM, st. Stukgoed. Dauüig.
OUliM'l \, sl. Stukgoed, 1.-.'Kn.
KI.NDKKDIJK. it. Ballast. Cardill.
GL-iSGDW, st. S;ukgoed, (irünjemoutll.
SivlI'SHA, st. Ballast, Mewcaslla.
ïli SI'.PI'ÜVIttER.

ASTILLERO, sL Ballast, Santander.
GUÈR.NSiV. st. Hallas,, Waiiana.

FLORIDA, sL Ballast, Cardllï.
MtGIIEL AiNGttl.O, st. Ballast, Ganiltt.
en passagiers, Newyork
POI'SDAM. sL Stukgoed
JKSSIE BUiv.NS. si. Stukgoed, ilaiuboig.
CITY OF HAMBURG, sL Stukgoed, Dublin
SULLUBü, st Kolen, l'oit-Sald.
GASTRO URDIAI.ES, st. Kolen, Bordeaux.

GRI'.NAIJIHIt.St.

Stukgoed.

.Ne.vcastl»

REGIMA, Parijer, Stukgooi, llelgoiand.
Dllü.VlOitE, st Balla.-t, Odessa
FEBItERÜ, St. Steeu'solen, St. .N'azairo.
MASSAPEOUA, ft. Slakgoed. Plilladelphta.
iloole.
DERWEiNd'. st. Stukgoed,
PETiïRßüku, $L Stukgoed on geslaclit vee, Uarwleb
DRLSDKN, st. Siukgoed en pas;rgiers, Uarwieh
BATAVIER V, Si. Stukgoed, Londen.
EXPORT. sLStJkgoei, Londen.
WIOOEO.\, sL Stukgoed, Londen
HAMBURG, sl Stukgoed, Hamburg.
C VUL. O. KJi'.i.LHiiiiG, s;.Stu»gaeJ, Gotlienburg
UER'\llN\,sL Stukgoed. Kingslvnn.
AMSl'HitUi n, st. stukgoed, iiunlee.
ARV Süi lEEliV.it. st. Stukgoed. ;lavr».
SWALLOW, st. Stukgoed, ilull.
Ll.NLOi.iV.st. Siukgoad, -.ii'i.nsar
■SOGTHGAI'E, st. Ballast, Uuotlt
GRiUNGESBERG, sL Ballast, Oxebsand.
Bll'l'lin.N. st S.nkjoed. Siütra,nplon.

Doi'TLRUL.sL

Paramaribo naar Ainsterdsin,

Stukgoed, Liverpool.

schepen
RowoVertrdweracdnadmet.
te

Vertrokken:

_

RKSITTÜTION, van
van Algiers
Uusisa ai 11 uu,tu lous.
20 Sopt van Algiers t s. aISLABY, van Keilen
19 Se|.t

vtrrtr

;_

2l> Sept. 12.1Ü v.B}. van Havre.
Het storrraschip Tjimahi, van Amsterdam naar Brtavia, arriveerde 26
Sept. te Poil-Said.
Het stoomschip Praesiilent, vaa
Oost-Afrika naar Vüssinge i en Hamburg, vertrok 24 Sept. van Zanzibar.
Het stoomschip Gouverneur, vaa
Hamburg en Rotterdam naar OostAirik i, vertrok 25 Sept. van Napels.
Het stoomschip Markgra'', van Hamburg en Rotterdam naar Oost-Afrika,
vertrok 25 Sept. van Mozambique.
Het stoomschip lierzog, van OostAfrika naar Vlissioge i en Hamburg,
passeerde 2-"> Sept. Duessaiit.
Het stoomschip Kuiser, van OostAfrika,naar Viissiiijen e:i Hamburg,
passeerde 24 September Ouessaut
Het stoomschip Lismore Caslle arriveerde 25 sept. van Southampton te
Kaapstad.
Het stoomschip Alnwick Caslle, van
Southampton naar Kaapstad, vertrok
H Sept. van Madeira.
Uet stoomschip German arriveerde
25 Sept. van Kaapstad te Southampton.
f let stoomschip Walm er Caslle
arriveerde 2ü Sept. v;n Kaapsta 1 te

aaiigeivoüien

ai sjpt üoicoati st.
"23 Sept Prauziika l'o leus
Ait'.ordaia
vV'in lau SWANS.ÉA a,ii-sKo.i,eii
l'rei'alria.st, Londen Sa Sept Voijlitstrooili, Bt,
20 AsiiKte. s ,
Rouaan
bil tol
Verirunkoa
aang
23 Mascolto, st,
Leltb GONNAHSQUAY
24 Sept Soa Syray, si,
Giir.stianiui
'ihiln.st
AJltsrUiü
2li seia Jrion, st.
DUBLIN aangeko.aeu

Oberon, st,

Beurs van Amsterdam.

Haven, Graan,

Hxcelsior, st
.Crescendo 3, at
| 'La bon. Jouateo
J. Rlulrt Son, Neuer
'St. Josef, Hossel
Loliongrln, Sack
Jusittla '2, Hooijmaaijera Cornelia Theo.lora,
lioifmann
i
Hoinrteb, Van lissen
Hboderel 1'J, l.eniwebor Kornblu.ncben,
Winsberg
Basalt 13, Ziminerinau !
Izar, Ten Ca! o
Leopóld .Vlarlaune i,
Kiamer Joliann Wilhelm %

Ruurort... 25

ROTTERDAM. 26

Oud en Mouw Gastel,st.

* Co. li.st.

Combinale i,st.
Maria, st.
Johanna 1, st.
Spesalulis, -'t
Th S. Van vleetereD9,st.

a»

Tari's 1893. Cliemlu de fer jlótropol tam.
Trekklna 25 Sept. lletaaioaar 10 Oct.
Met Er. 10C0OO Mo. 95973 ■
10003
" 8/541 234330
Met Kr. 1000:

13537
29 58
62755
70557

ROTTERDAM.

Wm. I'gan

20% a

»—

Anloo, »l

DARDAiNELLENgaaass

Uitlotingen.

..

Het wielerfeest zal bestaan in een wedstrijd voor wielerclubs, bestaande uit minstens 8 leden. Het ligt in de bedoeling prijzen uit te loven voor de mooist versierde rijwielen en club, welke in optocht, opgeluisterd door muziek,door de stad zullen rijden.
Als Ie prijs wordt uitgeloofd ' 50, 2e /' 30, 3e
f2O en 4e f 10.
Verder zal nog worden uitgeloofd een
verguld zilveren medaille voor die club,welke het verst komt en een dito voor die club
die de meeste leden afvaaruigt.
Clubs die wenschen deel te nemen, moeten zich uiterlijk Zaterdag 3 October aanmelden bij den secretaris, den heer J. Beyersbergén, Bindstraat' 15, Breda.

enar

——— ——— ——— ..
— ——— KONST.ANTINüPEi
l
_

Betaald.
Er. 2Ü>/„ a

Officteele 110 L

——

——

Antwerpen,25 SepL

Loco

October.

LOBIT,25Sept.Gepascbeersitlnl

LISSABON
sept

Hamburg,21 Step. Kotfie.
Noteèrlng van good a verago Santos. Telegram

—

De -wielerclub „Biedanda" heeft het
plan opgevat de feesten te Breda bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Ko-

ninklijke Militaire Academie op 21—24 October a.s. op te luisteren door een schitterend wielerfeest te geven op Donderdag 22

van Sweelinok was.
Aan de uitnoodiiginig van dan heer Den
Tex om H. M. nu te mogen voortgaan tot

251,107 V^re ditat 110 a "231, 219 vette
Ossen en Koeien 1127 a 237, öö a 74
c. per Kn., 273Graskalverenil7 ■_. 63,
62 vette aito f 33 a lUrf, 75 as.s c. par
K.;„ 27 -N achtera dit i 19.—- a2i, 486
vette Schapea 1 1(5 a 'il.—, 4:5 aöOe.
per t-tjx., 2/3 weids div t lla 2ii, Ml
magere Varkens 1 14 a 33, 33 a 35 c
per Kei, 379 Biggen 1 3.— a 13, 449
.Lammeren f 10.
a 16.—, 9 Veulens
ï (57 a 103, 0 Pairden f ■— a —.
Kaaa. Aan voer 102 partyen. Goudsche

foe_kfotiging der zalen werd gaarne gevolg
gegeven, waarbij H. M. Zich tot in, bijzon_ei_ede_ over verschillende zaken, door de
comrmdasie Met i__d_te_', terwijl in de veredhiiMe_de zalen geneesbeerem, directrice en
zusters werden voorgesteld.

1-2. 1:6110 lons.
10 Sept. v_ nulliiuore ss. RU.NO, 43*9 netto
luns
. SGSept. van Beacliyhe'ii I is ARIAüNK, van tic
Hii.l. /.eu, la iie-iu touó.
2:) Rpi.
vau liüuao ss IV) il Ut U.N.
-ïi sepl. van Bordeaux ss. UO_,.yNDE3,
4'öt
netto luns.
25 _j t ,a,i Breiieo ss. AKIÜN, 170, netto torn.
2.; .-..-JH. uu Bruuebuttei .-8.
ASC.I.HIA \an
.Volpemundo.
So-thampton.
2, sept. vi.r. lirun-bultol s.-. JASO.V. van Sloltin
liet sio mischip Tint.icrel Castte, van
til ne.lo tong
Kaapstad n iar Suuth'airiptorjv verirok
Sö Se,,! va.i nrunshultcl ss. SKA.NUIA, van
u-_liiiutiil, 280.< ceao icns.
25 Sept. van de C.u,arischeEilanden.
1) S«tt v_ Gtllialul tv
SS. SUNPULP, 3ÖO uetlo
Het stoomschip Haglun Castte, van
Umi.
Soiilli.impton naar Kaapstad, vertrok
53 Sei.t. \an Dantzlg ss. JERN. 571 net.o [una
25 Sipi. van de Camu-isehe Cilajiuen.
lu Sopt. van- t'a.üaiiellen es, DUISRogea, van
,rail, 1L52 nello lons.
li>. t ?too-i]schip s u lOlt'v CssAle.; van
"21 Sept van itlseueur ss. KALK A, van St. PetersKaap
-tad na. r .- o i. mr
vertrok
burg, liirï netto lous.
2. - -upt. van de Canuris- heEilanden.
24 S |)t. van 1-ai.iiüuth. liet schip OKlilA, Woindel
11,
Sur,
t stoomschip Uis. met de mails
berg, van. Sau laan
21 Sept. van jl-'ii.lsteire ts. Holvlll, van Odessa
Van H-die', China <..,, A u-I rll ië ex ss.
2iii3 ne to lous.
StfSei.il. van! [Gibraltar si. QUARMiRO, van Viit na, nrri\ eerde :!5 Se;pl; van PuftSaia to llrludisi.
NtcoluteSj. *<lvi i.e.10 lous
"25 SüjA. van GiDi-alir ss, BEETfOR'fïl van
iVueolau-fl; 1722 iiauo L-ns
ROCTERDAM,26 Sept.
24 Sept. van Gibraltar, ss. I'vCli'lC. van TaHel stoom eh p uu Ktijter vertrok
ganrog, 10'Jl uelto lons.
25 _-j»l. vau Gent nti.ir Pl.yih
24 Sepl. van Ulbraliar ss, TURNU SiVEltlN
van lntail, 141Uneito loos.
liet sloor«s><hip Mei-rdjnij vertrok
2i Sept. vau üiüraltar ss, ACiIAIA, van liari
20 Sept., des mpr_e.is, van Cardiff
'.
ü'jo neito lons
n.i.,r 'liiiiis.
21 SepL van Gibraltar s-. ATBARA.vaoSullnn
23 Sepl. vu» Gibraltar ss. CouO.NATIO V vaii
Het stoomschip India in. arriveerde
udsssa. 147S netto lons.
20 Sept. van Suutierlund to Stockholm.
23 Sept. van Gibraltar ss. lIURWORTH van
11 t stoomschip LJiirgcmeeiter s' JaKuslendje, 1321 ne to (ons
25 Sopt. van tiibral ar ss. GiU'ENJACKET
van
cob.
van Tueodusia uuur Einden, pas«-i,»«u
korten. 182» netto lons
seerde 21- Sept. de Dariia-eileii
83 Sept. van Gibraltar ss HROADGARTH van
Odessa, 20.9 oeüo lons.
Het sloJinstliip iVoord-Holland ar20 Sopl. van Hamburg uo.NAU, lichter
riveerde 25 Sept. van SI. Malö to
15 SepL van kaap lienry sa.
ftew-Castle.
van Mobile.
liet tankt t< o ; schip Charlois, van
19 SepL van l.lzurd ss. CHICKLADE, van
Newyoik, IstB netto lons. Arriveerde 33Sept.
Philailelpbia i.aar Breinen aveu, pasto Hamburg.
25 Sopt. i:e.ach> lu'inl,.
19 Sept. van Malta ss. DELOS, van l'atras, 1413 : seerde stoom-,,
hip leutonia, van.RotHet
netto lons.
23 Sept. van .Vlarselllo is LAWOE, van Java
terdam
ir boston, passeerde 25
1817 netto lons.
Sept.
ïi Se,pt. vau Uarseille ss. CYRENIAN, ulürello ■
liet stoomschip Olanda is 25 Sept.
Uns.
23 Sept. van Marseilte is. UOGOR, van Java
van New.aaie on Tyne te Genua
ïaou netto tons.
aa"hjj;e»oineu.
13 SepL van Hemel /.UKUNI-T, lichter
23 SepL van Memel ss ARNOI D, "53 nltotor.s
Johanna arriveerde
83 Sept. van Newyork dubbslss. KljS.\_-iu
25 sept. vau shieltis ta Caeu.
707G netto tons.
Le ijzeren
13 Sept. \iin
schoener Lina,
ss. CAPENOR, van Gulp.kapt. Koen, arriveeide _o sept. van
ort, liiül neito ions.
13
te Hatnbur,'.
UNTAI-LON, van Port
Artiiui. I9Bi netto tens.
Het sbiomstb
Isa is 25 Sept.
24 Sept. van Ouessant ss. JOSEPIIINv vin
van
becldo, 820 netto tons
' ' an
Koningsbergen
Hotlerd.nn
te
23 Sept. van Uuo tanIss.LKKEITIO
van Billis» aai g 'küiiiuii.
Het tlroogdo'i voor Durban, geOrleans, 2074 novo tons.
sleept
12 Sept van Pcusutota ss. VALEMU,
dour de ft'ede* 1. slcephcolen
2111
D6Lio tons.
Zwutte Zee ei Oceaan, is i-J. -ept.,
V" 0rll"d
DELISTO, van Ktlbao
des nam. halt drie, op 40' -\Lr. tn6°
1 1
»*"
20 SepL van Riga
ss. HElvil'eld,
Wl. gepr.iaid, koersende Z.W., door
22 Sepl. van Sagres ss. EVANGELINE, van
Nicolaielt, 2133 netto tons.
het te Cardiff aangekomeu stoomschip
Ï3 Sept. van Sagres SS. TREGOTHNAN, van
Tliu.s^ou.
Ibrall. 1983 netto lons.
LONDEN, 25 Sept.
24 Sept van Sagres ss. PHOEBUS, van Odessa
het
Kanaal
In
en de Noordzee was
2038 net.o tons.
23 Sept van Seu.bal B. KRONOS.
het den geheelen dag üik van mist.23 Sept. van Slax ss. ELLEWüUTSDIJK, 101» In enkele havens was de scheepvaart
netto tons
23 Sept van Sletlin ss. URSULA, 301 netto toos geheel gestremd. Vele ongelukken
20 Sepl. vau St. I'e.ersburg S 3.lüilAiN SIK vl.
worden gerapporteerd.
23 Sopt. van St. Petoisburg ss. F. HISGHOKF
De stoomsvhepen Yarmoulh, vaa
718 netto loos.
Huil
naar Yarmouth en Saa Gull,
23 Sepl. van SL Vincent ss. ORU.VIELZIER, van
Rosarlo, 2333 netto lons
van Rotterdam naar Li uil, beide met"
14 SepL van Syra ss THEVIIS, van Batoum,
stukgoed, kwamen gisteravond op de
1027 neito tons.
Humuer met elkaar in botsing. De
14 Sept. van Syra ss. ECATERINA COUPPA,
van Galat/., 1770 netto toni.
Yarmoulh kreeg zware schade aan
25 Sept. van Tarlfa ss. I'OLAiNA, van Sullna
steven en boeg, liep gedeeltelijk vol
1895 neito tons.
82 SepL van Tenenlle ss. SPARTAN PKI.NCE
water en keerde naar Huil terug om
van Piatarlvior, 2127 netto lons.
te
dokken. Dè Sea Gull bekwam
23 SepL van Teuerillo ss. MK.NDOZA van
schade
aan bakbóordaboeg boven de
" Montevideo; iB3t> netto tons.
'
waterlijn.
23 Sept. van Wtght ss. IAURELYVOOD van
Guirport, 1395 netto tons.
26 Sept. Een Ned. stoomschip, ver-

_

-i'ton.

Caïo'laßGO

I

BeacCvhe.id.

[lètMoomscbip

_ft_f 3_"ï_*s

Il l2l'

—
Altona
—
—

3/tnast

pp.

F

Stoomvaartberichten.
Het stoomschip Bogor,

van Java
naar Rotterdam, vertrok 25 Sept. van

Marseille.
Het stoomschip Ardjoeno, van Java

naar Rotterdam, vertrok 25 Sepl, van
Aden., .
Het stoomschip Gedé, van Rollerdam naar Java, arriveerde 25 Sept.
te Padang.

moedelijk de Sophia Annet, is ter
hoogte van Nortnumberlaud in aanvaring geweest met een Schótsch
visschersvaartuig en dientengevolge
gezonken; veertien man zonden
daarbij zijn verdronken.
Het stoomschip Sophie Annet uit
Harlingen vertrok 23 Sept. vaa
IJ muiden naar Gran'gé'móulh.
Het schip meet 798 tons netto en
1319 tons bruto, en is in 1879 gebouwd.
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Rotterdamse!)*

|_3J[iri3Ec_lïsreiipE|
van

iJOHAHMESJALTZHER
AETJE LAKERVELD.

J. P. SALTZHERR.
13
A. P. SALTZHERR.
R'dam, i October 1903.
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1

I

Ii

M den dag te herdenken, waarfij op hij vóór 55 jaren in
«.dienst trad bij de Heeren
I A. PICQ & ZOON te RotV terdam.
16
E Zijne dankbareKinderen en
Behuwdkindoren.
9
Warmoeziersatraat 100A.

1jg

in
handen bij

Noord.laak

f!
|

$

S
&

#

VAN DORT
en
ADRIANA CORNELIA PAANS.
"4 bepc-

Geboren t
JOHAN CHRISTIAAN,
Zoon van
L C. LICHT ENAUER en
NELLY LICHTENAUER-8
HEYBLOM.
Rotterdam, 25 September 1903.

] ïk breng

49,

i
|

kunstgebit, vervaardigt

Consulteeren.

22298 7

Dr, T, 6. DE MQNGHY
,

is we:»eb
te consulteereu.
Keel»,

ÏVeua ,

22274 6
Oorarta,

Dr. VAN SELMS,
is Maandag 28 en Dinsdag 39 September

AFWEZIG,
22283 9

i

Inrichtingen.

voor behandeling van

Zenuw-, StofwisselingsEN

22203 15

Bh-ïrosaiisohe kiekten,
Eotterd.:

t>chied;imscho Singel 11,

»r. KliS CAXK.
Den Haag: Buitenhof 47,
Pr. OOBtlKltiiK.

KllOIf!

TE KOOP: een hagel splinter-

nieuw HandnaaiinacJ»ine, van de
nieuwste verü_ei'in?3n, met fijne
luxe kast, 8 jaar garantie, van 40
gtd. en :i i voer 20 gld. bij W. VEHoqgsiraat No. 73, ook op
22290 12

gedood!

19410 46

Mevr. D. H. MEIJER Jr.,

nK_"__Tj

VRAAGT, wegens ziekte van haar
22238 7

tegenwoordige, een

net EIMDEBIEISJS.
Adres: Saftlevenstraat 12.

Mevr. JOS. VAN RAALTE,

i

_

.—-

->

bij firnvi E. C.
Zich to
PAPEN HU IJZEN, Schic

m f/)

het beste en voordeellggte

/1
£ ■?
»

5

ISOHB W JLT___&

\

3. %2

————

der Wereld.

%
Sclieepsbescliieters. %5S
\%
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%,
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Voor Mondspoeling slechts 5 druppels op (g
een derde glas water.
fD

a

3.

S
m

Verkrijgbaar bij PERRT & Co„ Kolkkade 6 flj" ÏÈ
Heeren VAN STRAALEN, Terstond GEVRAAGD bekwame
OT
m
(Plan
C); Firma SNABILIÉ, Steiger 27; S. J.
Scheepatoe-Chielers
bij
de
M ,
MONSIEUR
&
ERKELENS,
m G. WULFF, West-Nieuwland 22; A. W. v. d. B
VRAG-BN -voor vast werk:
Firma P. BOELE Pz., ScheepsM
E
BERG, Hoofdsteeg 19;
bouwvverf te Slikkerveer, bij Rotm
ÜITDENBOOGAARD & LAÜWAARS.
Hoogstraat 378.
22239 9
16945 5t »
leeftijd ,23—35 jaar, met het bot- terdam.
telen en kurken grondig bekend.
Zich in persoon te vervoegen
Open Rijstuin 8, Maandag 28 üezer Terstond of later zoekt een
tusschen 2 en 4 uur namiddags. gehuwd Banketbakker PLAAT22264 10
SING, hier of elders. Niet ongenegen de leiding eener zaak op zich bekwaam om in een Winkelzaak de functie van Casaière te
REIZIGER.
Er b. z. a. iemand, bek. in N.- te nemen. Goede getuigen staan kunnen waarnemen. Goede referentiën gewenscht.
Holl., Friesland en Gron., als Rei- ten dienste. Br. fr., No. 22237,
Br. fr., No. 22332, bur. van dit blad.
10
9
ziger of Depöth. Get. v. eerlijkh. Bur. van dit Blad.
en goed gedrag voorh. Br. fr. lett.
Tegen half October BIEDT
W. M., aan ZWAAN "& Zn., te
ZICH
AAN, liefst in eene luxe
Alkmaar.
22187 7 .
Bakkerij, een B. K. Bakkersknecht, van goede getuigen
voorzien. Br. fr., lett. P.P., ter
GEVRAAGD: NAAISTERS, uitsluitend voor
GEVRAAGD, voor Loopwerk, Boekh. van G. J. ZUIDAM. Delft. Jongens-Pakjes.
Het geheele jaar door vast werk.]
22122 6
meestal binnenshuis. Géén Kan«
toorbediende. Br. fr., No. 22276,
Bur. van dit Blad,
6
22313 20

een flinke Enecht,

ff

B^

H7ËÏAIEETBAIËËÏ&

GËVIUAGO:

een aankomend

22276 6

TBAPPEESDHÏÏEEER,
bij DE BOER & Co., Houttuin 41.

SIiDSENECHT,

AGENTEN GEVRAAGDE

Voor Rotterdam en omstreken worden voor.eene solide binnenMaatschappij flinke Per-^ucii
GEVRAAGD, voor de afcieoling Volksverzekering. Hooge provisie,
inoassoioon en bij het aanwerven van 20 leden wordt eon va_o
16
toelage verstrekt Brieven franco, No. 22340, bureau van ditBlad.

landsche Levensverzekering

BÏËEEÏII

TE HUUR met Oven, naar
keuze des huurders, hork Hamel,
en l-issoi'dakrssraat.
Huur naar overeenkomst.
Adres: Jacob Catsstraat 121.
21499 7

Sehilder-Gorays.

niet ben. 24 jaar, voor Meid-alleen,
goed kunnende werken, loon f 100
Depot - LGDEWIJK BORSTEL " Haapcliew 10.
en f 26 waschgeld. Brieven fr., Centraal
een Dienstbode,

No. 22333, Bur. van dit Blad. 9

NAAISTER.

Adres: P. J. SCHMITS, Zalm22330 5
haven 2, Rotterdam.

PRACTISCH ONDERRICHT in het Schilderen der voornaamste
Hout- en Mfermersourien, Pcaseelsch. _lt, j£eeoratieT«
Versieringen, enz. I>ag- en Avondlessen. Aanvang 5 Oct.
Gelegenheid zich hiervoor aan te moldon des avonds van 6 tot
8 uur JBvter_ot_ 13.
Aanbevelend WKSfSI3V« Sc OOTTUB,
22321 20
Decorateurs,
Gcd. Iss>ifea--*lo>t 12.
Huisscliilders,

BI&iSITMUAMJSIEISr (£,_£*) I.GO.
BREURBANDEi\
zonder Veer f B.—.
Geheel bekleed JElastiek.uitmuntend door degelijkheid. te pus _wmm%: \
. .
______*_.
een lichte Winkel of Werk-

’

.

Op een Atelier GEVRAAGD: eene
■
bekwame
JLi_i;en_&aÊ£ter,
voor het vervaardigen van fijne
Geheel nieuw verbouwd
Ondergoederen en Kinderkleeding.
8
Br. fr.,No. 22272, Bur. v. d. blad. TE HUUR in de omgeving der TE HUUR, op een der drukste
standen, huurprijs f 850 'sjaars.
6
Zandstraat.
Aan de Fröbelschool, TollensBr. fr. No. 22337, bur. v. d. blad.. Te bevragen bij G. E. NELLSstraat 71, wordt een
22257 5
SEN, vau Oldenbarneveltstraat 25.
22267 7
■

■

lis lüt ïroiÉi

C_E_iscy£^sss«giJ

EWSEKSLINSS

tTbbüï

GEVRAAGD. Adr: Hoofd d. school. Lombardstraat over de Hal, met
de Binnenrol to, een
Een Dame wenscht
5 uitzicht opEtage,
Tweede
bevattende 4
Kamers, Kouken en Zoider, huurmet inbegrip der waterleiin het Dames-Hoedenvak. Fr. br. prijs
per
ding
Te be’16.50
met condit. No. 22229, bur.jv. d. 81. vragen Hoogstraatmaand.
2jö,i bene lon22304 10
huis).

grondig onderricht

DIeRERS DORÜI

Eene Duitsche Dame

WINKELS:

die de Berlitz-methode in NewVork bij den Heer BERLITZ geleerd, en daarin jaren onderwijs
gegeven heeft, geeft Duitsclie
20458 20
en jK-ngeisehe J.essen.
Uitstekende informatiën van
Woensdagavond 1.1.
eerste families. Billijke conditien.
Wegfëgeloopeii ' Brieven fr., onder No. 22336,
een mooi wit, met zwartgevlekte Bureau van dit Blad.
11
rug, bastaard Faniiyliondje
EEN OÜD-LEERLING
(teef): kopje: zwart, geel en wit,
der ïsidustrieèU'.isool wenscht'
en mooie witto pluimstaart.
Terug te bez. tegen belooning, Cursusles te geven in Cosv. Oldenbarneveltstraat No. 51. tnuninaalen alsmede Maatnemen en Knippen aan
22268 G 9
Meisjes uit den netten stand. Fr.
VjEß_Oß__ï,
brieven letter I, aan BORGH's
Vrijdagavond, een inweelen Boekh.Erasmusstraat 67. 22309 8
Broelie, zijnde een Takje, gaande van Weezenstraat, Coolsingel,
GEVRAAGD met 1 Nov. a.B.
Diergaarde en torug Diergaarde- of vroeger, eene flinke
laan, Coolsingel, Boymansplein,
Hang, Weezenstraat.
Den eerlijken vinder wordt beMevr. VAN BUIKKN. Petroleefd verzocht deze tegen goede leumfiaven, Oud-.Charlois. 22285 6
belooning terug te bezorgen Weezenstraat 10.
22243 11
GEVRAAGD:
Er wordt terstond GEVRAAGD, een Burgerjuff. of "Wed., P. G., m.
L, ter verpleging -van een ouden
Heer. Br. fr., No. 22259, bur. van
5
jaar.
boven de 17
Voor dag en dit Blad.
nacht.
22249 6
Ken fatsoenlijk Meisje,
Adres: Westersingel 22.
R. K., 23 jaar, zag zich gaarne
Wordt GEVRAAGD terstond~öf tegen half November geplaatst als
Wsnkeljuffronw, intern, onmet 1 Oct. een
22218 6
verschillig waar of in welk artikel,
liefst Banketbakkerij. Niet ongeP. G., als Meid-alleen, van g. g. negen in de huishouding behulpzaam te zijn. Br. fr., No. 22228,
v. z. Adres Oppert 98.
Bur. van dit Blad.
9
Tegen November wordt GETerstond GEVRAAGD: een
VRAAGD, een fatsoenlijke,

Oost-Zeedijk 215,
H-est-KrußSkade 801

DIEESTB9DE,

een MEISJE,

■

nette Dienstbode,

flinke WERKMEID,

WIIKEI.BUIS

Fr. br., met prijs en waar gele- op het werk St. Laurem-straat
gen, IS o. 22224, Bur. v. d. 81. 9 hoek Spuiwater en bij H.J. MEUTGEERT, Zaagmolenstraat 0.
TE HUUR met recht van koop:
22317 10
een Fabriekspand,
ingericht voor Stoomwasscherij
met Stoomketel en Machine 230
O meter binnenwerk,3 hoog mot
lift, Telefoon enz. Ook geschikt te k. Br. fr., No. 22242, Bur. v. d. bl
voor Tabaksfakriek of iets dergelijks. Gelegen aan weg en Maaswater te Rotterdam.
10
Br.fr., No. 22823, bur. v.'.d. Blad.
Door vertrek naai elders ecu
ll__-R__ll-I3 m. Tuin, bev.
3 Kamers m. gr. Keuken ; bjvcn:
Winkelhnis met Woning, 4 kl. Kamers, gr., droogen Zolder
Open Plaats en Kelderpakhuis, en Vliering, verdor waterdichten
te zamen groot 175 o meter, beste Kelder en gr. Achtergebouw.
gedeelte Oostzeedijk, huur Rondom het huis Tuin met
’950. Bagwinkelije Strooveer Heestergowas, 20 lijne Vruchtb.,
Druivenw., Moestuin, Kipponren
’lBO. Werkpïaatsen, Pak- 2gel.
welv. dorp. gez. bosehrijke
huizen aldaar en Coolvest. ZoJstreek,
nabij Oisterwijk, N.-B. 16
Bovenhuizen,
«iers Coolvest.
Br. fr., No. 2222Ö, bur. v. d. Biad.
Boyenwoningen in alle prijzen, Lamsteeg, Torenzicht Strooveer naast Hofplein, en Oostzee-:
dyk beste gedeelte.
Een iedor kan zijn eigen Gaslicht makon. zeer voordelig en
gemakkelijk voor buitenp asttVeerhaven
bebouwd Terrein
sen.
Gasmachines voor billijW.Z., 9 X 38 M. Zeer billijk.
prijs.
ken
21610 10
Adres met brieven, Kantoor
Aert van Nesstraat 117.
Hoogstraat 246.
22300 22

Prachtige gemeubileerde

MTOHBTS

Zit- en Slaapkamers

TE HUUR, m. of z. pension, zeer
ge-chikt voor twee vrienden of
Heer en D irne. Aert van Nesstraat 91, benedenhuis. 22246 7

lööl] Kflopï 7

~wï tf-K i f. n vis.
TE HUUR gedempte Slaak No,
57, een ruim Winüeluwl*.
Te bevragen H. DE GROOT.
Heemraadsstraat.bij de Schoonon-. ■Dijkstraat
222(39 6
No. 19.
bergerweg, nette vrije etages
en Benedeuhiiizcn vanaf f 14
-’2B t;er maand. Dagelijks te
zien en te bevr. aldaar bij L. Door omstandigheden TE HUUR
EüELSCHAAP, No. 12, en een aangeboden tegen 1 Nov. a.s. een
net Ben.huis Bellevoysstr. No. flink Benedenhuis ni. Tuin,
53, te bevr. No. 57, Winkelhnis, aan de Diergaardelaan alhier voor
huur ’l6 per maand. 22315 11 een klein gezin. Huurprijs ’750.
Brieven franco No. 22261, bur.
van dit blad.
9

HhTbüürT-:

TÏHUÜR,

B__edeülrais met Tui_.

Te huur JaricMaan ■:

ZWEISïaTen DÜBBËLD

vrije Beneden- en BorenTimmerlieden,
huizen, Nos. 25-27-29. Adres
P_
huur.
Aannemelijke
aits Fi*eil.eï*ikplein 12
aldaar.
21933 6
HEBBEN TE HUUR:
1 prachtig BOVENHUIS a/d Maaskade a fböOp.j.,l ruim nieuw PAKHU IS.groot erf a 4 gld. p.w. 1 WAmodern
Ondendijk,
aan den
Boven*>n TKIiSTOKERIJ voorshands 5 gld.
ingerichte
Beneuenhiiizen, mefc Ameri-. later S gld p/w. BOYENWONINmarmeren GEN zeer geriefelijk voor kleine
Clo&ets,
kaansebe
onz.Huur
van gezinnen ’2.20 en 2.40 p. vr., alles
Schoorsteenmantels
te Feijenoord,
maand.
Pk-ach22270 14
per
Gld.
14 tot 16
Nieuwe
tig uitzicht over de
Plantage. Dagelijks te zien en
te bevragen, bij L. BLOEMENTerstond TE HÜUR:"een zoer
DAAL, Oudendijk 279. 22194 12 nette Boyenwoning, 1e Etage
zijnde: Voorkamer, Alcoof, Achterkamer, Keuken en Zolderkamer, gelagen Weste Wagenstraat.
Te bevragen: Oppert 140. 22280 8
Wegens sterfgeval uit de hand
TE HUUR, Oostzeedijk TE KOOP: het ijzeren Aaksciiip
Anna Maria, groot 55 last. Te zien
193. Huurprijs f 380.— en te bevragen
te Vianen a/d. Lek,
22216 10
bij de Wei. VAN LENT, Boteiteta.
jaar.
per
22331 5

ËüTHiis iit Ti

Dooreigenaarvan'eoiivoormi taaide Wasch- en Stnjkmr,col.:: g, op
TE KOOP op notten stand. Bene- een der beste standen in Piottardenhuis met Tuin en vrij Boven- dam, wordt vau para.mi ir TER
huis, ruim uitzicht achter. Zeer LEEN GEVRAAGD: om-ureeks
geschikt voor zelf bewoning.
Koopsom ’7OOO vrij op naam. TWEEDÜIZESfISÜL^;;!
Brieven franco, onder No. 22322, voor het aanschaffen Wan Machinerie. Steller dezes hec't rorbur. van dit BlacL
10
soonlijk een zeor goed gesaia: icor.de betrekking, zooiat voldoende
zekerheid aanwezig is.
Brieven franco, No. 22202, Bar.
zonder gebrek. Hoogstr. 111 boy. van dit Blad.
14
22227 4

Boyenwoning.

bMlöis

iijwiel 1 25,

TER OVERNAME aangeboden:

______________

TEEÖBP9E?E_/i6D:

-

Klein Boveiilmisje

Broüiakfcerskngciif,

laaufactaren.

ToffïüïïsT

Te

Bekwame Tioiineri isden

’

.

BETHEILIGÜNG.

Inventaris,
Café mst vergunning

_

MEISJE of

QasmaGhin. te koop.

TE HOOP:

TE HUUR

Z__.Jl.Xb

AFBRAAK TE KOOP,

plaats met Kantoortje, met bestaande in een groote partij
boven groote Woning, in het Oos- zware Binten, 2 stel mooie Inten, Nieuwohaven, Kipstraat of rijdeureu, IS.aui- en BJ*-_rOostvestplein.
kozijuen enz. enz. Te bevragen

v. g. g. voorzien. Loon f 100 en f 26
een solied
van 2 k 3 verwaschgeld.
22209 6 TE HUUR voor een gesloten diepingen, Pand
noodig zich aan te melden, en
weekwoningen,
van
Kruiskade 134, Benedenhuis.
genegen .een muts te dragen.
Dansclnb, des Zondagsavonds een bouwer of eigenaar zelf, gecentrum der stad. lieve opgaaf van huuruitkomst
Adres: Mevrouw SCHREVEL,
GEVRAAGD voor dadelijk, be- van 8-10 uur,
aanwezig. en koopsom.
Pianist
en
Luterschevest 62.
22232 7
Onderwijzer
8
kwame sjaiereu
van
bureau
22310,
No.
Br. fr.
Bnfr.. No. 22342, Bur. v. d. blad.
Wordt GEVRAAGD terstond,
dit Blad.
Friesche Bakkerij, Teijlineon zeer fatsoenlijk en eerlijk
geschiktheid,
hoog
gerstraat 10, Rotterdam. Dagegebleken
na
lijks versch prima Rogoebrood,
loon en vast werk, bij de MachineVIÖÜW, fabriek
WILScheepswerf
en
B.
broze
Beschuit, Koek, Taai, Banvan middelbaren leeftijd om in een
22147 8
TE HUUR met mooi uitzicht, het ket onzv; Men vrage prijscourant
Christelijke Inrichting behulp- TON te Rotterdam.
en neme proef. Aan hetzelfdeadres
6
Pandje is ook Te Koop.
zaam te zijn.
10
GEVRAAGD een bekwaam
v/h Noorden een nette Karrijder
Voroiichte, vlugheid en bovenal
Br. fr. No. 22338, bur. v. d. blad. I gevr.:
I
zich aan te melden hedenav.
van Christelijke beginselen.
tusschen 8 en 10 u. Teijlingers. 10.
Fr. br., No. 22251. bur. v. d.Blad.
22344 9'
voor nachtwerk en een flinke
In
een
van'de
welvarendste
dorJongen. Adres W. J. H. SCHOLfeo.op aangeboden:
pen van Zuid-Holland wordt TE
Tegen November of voor direct TEN, Havenstraat.9, Delftshaven' KOOP
solied
een
Jioffienangeb.
met gummiban_JEen D
22240 7
gevraagd: een flinke Juffrouw,
huis* arme.v Proeflokaal alies met den i.laa : model), oen S___
bekend met Gemaakt Goed en
Verdunning. Aanvaarding 1 Mei 8 personen met tent, een Calèmet bnr^or publiés kunnende om1904. koopsom 9500. Br. fr., No.
gaan, tegen hoog salaris. Brieven kunnen dadelijk werk bekomen bij 22343, Bureau van dit 81. ’9OOO che ui ut win terkap.
Bri
wleo.Jett.sP.
met opgaaf waar in betrekking, Th. OVERMEBR, te Borkel. Z.-11. eerste hypotheek kan er op gehanuv-; .
Lr.uiakade ,
No. 22339, Bur. van dit Blad. 9 I
22235 4
11
vestigd blijven.
2223-7 9 -1
31, Rotterdam.
G.,

-

Urrl_nLilijiJl_n.

Zich te vervoegen met getuigschriften en diploma's, bij de Kon.
ParkPetruleum-Maatsehappij,
22217 16
straat 6, Den Haag.

WERKMEID,

Tegen 1 Nov. wordt gevraagd:

Adres: E. mm, Hoofdsieeg.

Gevraagd s
een 2e MGHIHÏST,
een 3e IACEINIST en
een 2e OFFICÏEB,

Flinke OPPERLIEDEN GEVRAAGD voor
voor tic groote vaart. geruimen tijd werk.
22252 16
Kennis van de Engelsche taal
M. A. VAN RIET, Hugp de Grootstraat 42.
Op de Steendrukkerij van de strekt -tot aanbeveling.

Firma Wed. F. G. MORTELMANS
Boompjes 31,
wordt GEVRAAGD,een bekwaam
Brieven franoo,
Etiquettensnijder.
VRAAGT tegen November, een
met opgave van ouderdom, gebekwame
huwd of ongehuwd, met verdiend
loon, de Heemstraat, -'s Graven22284 10
van goede mondelinge getuigen hage.
Spreekuur
van
voorzien.
's avonds
GEVRAAGD: een bekwame ;
7 tot 9 uur.
22297 10

Bcctor LEHIAN SON

DIENSTBODE,
Etectrisohe en Mapeiisciis ■P. üiiike
zonder goede getuigen on-

wi ■■■!.

LOOPJONGEN

Hendrik Jan Averink,

is weder te

E
E

bh de Boschlaan.
Plaatsing geheel zonder pijn
en met schriftelijke garantie.
N.B. Voor mingegoeden in termijnbetaling.
18924 16

feroom ververij!

DANKBETUIGING.

.

lea nette IDFFEOUW ge?raagd,

Jonkerfransstraat 95,

-

Onzen hartelijken dank aan de
Heeren Directeur, Doctoren en
Zusters verpleegsters, zaal 8 en 7,
Toor de zorg volle en liefderijke
verpleging, welke ons Dochtertje
Wilhelmina, gedurende vijftien
weken heelt genoten.
Schipper S. VAN't ZANT,
\_
Echtgeuoote en Kinderen.
Rotterdam, 26 Sept. 1903.

seconde worden
de microben van

S. KNAP, Mee, Dentiste, | Influenza

ARIE LEEUWENSTEIN,

P. W. AVERINK,) AmsterA. M. AVERINK,) dam.
E. AYELTS AVERINK.
E. H.J.AYELTS AVERINK.
J. AYELTS AVERINK.
Delden, 22 Sept. 1903.

E

ting!

/'S.— per tand, ’4o.— per.

j
J

besmetIn ééne

I verdere

Heden werden wij verblijd door H Goedkoopste inricht ma. I
de geboorte van een Koon.
Gevestigd sinds 1872.
H. H. TEN CATE.
a ’2.- per tand, §
J. TEN CATE’4O.- per gebit,
V-AN LONKHUYZEN. n plaatsing zonder pijn en met
II
Eibergen, 24 Sept. 1903.
i achriflelijke garantie.
Geboren:
B aileTaudlteelknndigc 1
opera tien geheet
CATHARINA,
pijnloos.
Dochter van
S. R. BOUWMAN.
J. BOUWMAN-BRUNNER.
I Koninkl. Gebrev. Tandarts, E
in
II
Oppert 156, alhier.
I—■
Hedon overleed tot onzen
diepe droefheid, onze dierbare
59.i6 19
Echtgenoot en Vader, de Heer
Alom verkrijgbaar de Bron»
zouten
van de bekende fabriek:
gep. Adjudant-OnderofficierGeweermaker van het 0.-I. Dr.Chr.BRÜNNENGBABEB.
Leger, in den ouderdom van
Karlsbader, Emser, Vichy,
ruim 60 jaar.
Hunyade Janos enz., in origineele
Wed. A. LEEUWENSTEIN
flacons. ledere flacon is voorzien
VAN OQSTERHOUT.
van Hollandsche gebruiksaanC. LEEUWENSTEIN.
wijzing.
19175 10
A. J. LEEUWENSTEIN.
Voordeeligst in hofgebruik.
R'dam, 25 September 1903.
Jficob Loisstraat 6.
Eenke en algemeene kenKoninklijke
nisgeving.
18
Heden overleed te Delden,
in den ouderdom van ruim
75 jaren, onze geliefde Broeder
,en Neef,

U het

middel tegen

Kimst-Taaden

I

een Leer-,

~Dfl

Rotterdam.

a

1 Oct,

GEVRAAGD

F. W. JL SCHffiENBERB,

©

'

een.
22207 6

TOKEHIEfIBÏ.

liag of aaiik. 3e Bed., P, G. 5
Br. fr., No. 22325, bur. v. d. Blad.

voor14 f

-

GEVRAAGD:

geef teen gunst^ .Sokende Firma
GEVRAAGD in een drukke
aan Dames en Heeren, die boven- Zaak van Koloniale Waren en
genoemde Artikelen bh' particulie- Comestibles, een bekwame
ren wenschen te verkoopen.
_egr- Betaling na verkoop. 13:
Br. fr., No. 22234, bur. v. d. Blad.
Brieven met opgave van ouderdom, waar werkzaam, enz., No.
8
22241, :bur. v. d. blad.

Kol-1 iMserfii!

Ondertrouwd :
ANTOON DIRK ABRAHAM

'uGrevelduin-Capelle,)

Tot 30 pCt, Provisie

Best veranderde:

Eo BOÜILLOIRS,
verschillende modellen

pette

ju mi-ir im_ji_n»Mnw«■-.

THEE,KOFFIE, GACAO. BankBt„akkBPslo£flinf.
vervoegen

TOOlï DJS HEKST.
ALGEMEENE VERGADERING
der Leden op l)in wiag 20
September a.s., des avonds ten
Sife ure, in het gebouw „Irene",
Van Oldenbarneveltstraat.
AGENDA.
Uitbrengen der jaarverslagen.
Verkiezing Bestuursladen.
22211 14
HET BESTUUR.

f

Den 3 October a.s. hoopt &
onze geliefde Vader,
w

LAMBERTÜS .POLLUX,

SIGABEH 15 "/.

VsMiging

Terstond

■

Ein DeutscherSÜCHTmit2ooo
en blijvende
in.het bis 3ÖOO Gulden acrive Ëetheilicentrum der stad, tegen billijken gung an Sirgend|jeinem|eintragliprijs. Brieven franco No. 22208, chem Geschaft. Br. fr. No. 22303,
Expedition dieses Blattes.
7
7
bureau van dit blad.

TmnseliilÖSHÖND,

zeer mooi on zeldzaam exemplaar
TE KOOP aangeboden, tegen
spotprijs, wegens plaatsgebrek,
leeftijd ca. twee jaar, zeer vortrouwd met kinderen erj tevens
9
zeor waakzaam.
Br. fr., No. 22250, Bur. v. d. blad.

Wagens sterfgeval
TE KOOP: nieuwe Piano, eerste klasse fabrikaat, voor de helft
6
van den kostend-in prijs.
Br. fr.. No. 22245,Bur. v. d. blad.
Vergunning.
■

Oêl

LMB.

; geboden:
___?<_
een net _*£& BSi-Aarti, met blij-

':' Ue-vragen :
STEENBEEK, Binnenweg 27. 22307 8
vi

Do

rj

.

lemand

van midd. leeftijd, mot
eenig vermogen, wonende op
een dorp, zoekt kennism. met
jonged. ofWod.,om b« w«'isjk
aan te gaan. Br. iett. K, iloekh.
IJNTJES, Maassluis. 22226 6

"

WAABSGHOWIXfi.

De DIRECTIE der Amsterdamscho Glasverzekering Maatschappij „de Atlas", maakt bekend, dat
de Heer J. DX GROOT, wonende P.osostraat 35, vanaf heden
opbondt Agent te zijn van
bovengenoemde Maatschappij.
Dat aan dien Heer geen orders
gegeven, of posten door hem gesloten mogen werden betrekendtt
22238 17
die Maatschappij.
Gelieve do ordors omtrent breuken van ruiten to doen geworden
bij den Heer J. v. d. MARK, v.
d. Duiustiaat 48—50, Rotterdam.

