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Eerste Blad.
Tien prijzen ad 10.
.Gisteren

’

hebben wij omstandig medegeMd, dat er tien prijzen van f 10 zijn uitROofd voor hen, die vóór morgen Zater*_ twaalf uur voormiddag het juiste aanopgeven der advertentiën in het blad
Zaterdagavond verschijnt en waarin de
jieuwjaarswenseben worden opgenomen,
kn. moet daarbij niet alleen de Nieuwer..yein schen tellen maar ook de Kleine
Bvertentiën, zoomede de Advertentiën ad
ö cents per regel opgegeven, ja, zelfs de
Marnes onder de rubriek Ingezonden Me«deeldngen ad 50 cents per regel. Mochten
'6er personen het juiste aantal raden, dam
'Orden de prijzen verdeeld, zonder echter
dan
ti-der dan f 2.i>. te worden, bij meer
"fc-tig juiste opgaven beslist het lot.

P

ft

aan het Nieuwsblad werk"am zijn van do mededinging uitgesloten,
■**_* het dezen natuurlijk gemakkelijker

Personen
a-

anderen is om gegevens uit voorgaan-6 jaren te verschaffen.
enWorden anders advertentiën voor dtoedden dag. indien de plaatsruimte dit
**t. tot- halftwee aangenomen -Nie-uwjaarsBPertentdën ad 50 cents worden slechts tot
uur berekend. Wie na dien tijd zijn
te zien kan
ivertenbie geplaatst wenscht
'e slechts opgeven tegen berekening van
3 ets per regel, terwijl die annonce niet
'eer bij de Nieuwjaars-Wenschen gezet
rordt- maar bij de gewone advertentiën.

Stadsnieuws.

'

de
bijzonder
Wij
meien en
op
er
te
lezers
iach* van onze
»___vestigen,

an

dat

het

den

ï-j-ibesbollei- verboden is om
|aar te wenschen, maar dat dit vervolstrekt niet uitsluit, dat die trouwe
.ren der posterijen een ±.ieuwjaarsver-

_g mogen* aannemen. Waar vroeger d©
>onie bestond om den brievenbesteller
te geven, nadat er zoggena^rid ge-

ï^eging den man een ïeuwjaarsgift in ds
«a-iid stoppen. Wanneer men denkt, noe
_x

«oor

weder .en wind zij zich steeds spoeden

Pm op tijd do brieven en nieuwsbladen te
harte
"^stellen, dan zullen velen hun van
?en tegemoetkoming gunnen, die geschondat
den ka,n worden met het vertrouwen, gift
de
■"fez-e veelal zeer kalm© inhuisvadersmaar
de
drank,
■tiet zullen omzetten
Verrassing zullen besteden ten nutte van
gezin.
-Moge in vele huisgezinnen een welkome
vreugde bereiden!

De
Door dan siborm is een schoorsteen naar
Storm.

,

beneden

gekomen

vian

pand 39 aan de Plw-

Vanmiddag 13/4 uur woei de schutting
voor het perceel aan den Zuidblaak,

om

fraai op het nieuwe kantoorgebouw der fi_*na R,.~'Mee_ & Zoonen verrijzen zal.
■
Óok in de Hoevestraait is een schutting
omgewaaid.
Van het dak van het Oost-Indische Huis
aan de Boompjes is hedenmiddag een
Schoorsteen afgewaaid, waardoor ook enkele telefoondraden afknapten.
Ko stelooze s pij sinrich ting v oor
behoeftige schoolkinderen. Heden is aan
1623 kinderen een warm middagmaal verstrekt.
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In de timmermanswerkplaats
der gemeente aan de Galerij No. 11 ver-
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tot

wisseiwachter C. J. Mommaas. ï. Letterie
en J. Walbrout, allen te Feijenoord.
Voor eenige dagen had de 75-jarige Catharina Dansberg, Wed. Bakker,
wonende irichilderssteeg 11, het ongeluk,
in nare woning te vallen en daarbij
haar linkerdijbëen te breken. Gisteren werd
zij, op aüvied van dr. Eschauzier per rijtuig
naar net Ziekenhuis vervoerd, alwaar haar
opname noodzakelijk werd geacht.
Od het politiebureau Pauw e nsteeg is in bewaring gesteld de maga_ijnbediende- G. L. V. uit de Nieuwe Kerkstraat. Hij heeft bekend zich bij herhaling
aan verduistering van diverse goederen te
hebben schuldig gemaakt ten nadeele der
firma Conrads aan het Westnieuwiand, bij
wie hij in betrekking was. De goederen
werden bij verschillende opkooper_ te gelde

gemaakt.

Gisteravond omstreeks Buuris
het Rijnschip,,Luctoret Emergo", schipper
A. Boutsema, dat van boei 24, alwaar het
uit het stoomschip,,Floridaij"zererts geladen
had, ep de rivier zonder sleepboot aan het
verhalen was, bij boei 16 tegen het rOer gestooten van een ander Rijnschip dat daar
langszij de lag ; daardoor kreeg de „Luctor
et Ëmergo'7 een gat en isjdientengevolge gezonken.
De bootwerker P. 8., wonende
Josephlaan no, 11, kreeg in bet ruim van
het aan paal 16 in de Rijnhaven liggend
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_: SO Cent per regeL Groote letters worden berekend naai plaatsruimte.
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Zaterdag 31 Deoember 1904.

wondde de timmerman H. H., wonende
Zaagmolenstraat No. 11 gistermiddag de
linkerhand vrij ernstig aan een schaal. Hij
werd op het politiebureau Galerij verbonden.
Eerlang wordt overgeplaatst
naar Rotterdam (H. Hart), als kapelaan,
pater J. R. Van der Veer 0.P., prior van
het Dominicaner klooster te Zwolle. Zulks
ter vervanging van pater H. A. Bartijn, die
naar Schiedam vertrekt als opvolger van pater W. J.HuijsmansO.P. sinds '93kapelaan
aldaar en thans tot prior te Zwolle benoemd.
Vanwege de H. -O. Compagnie
werd hedenmiddag in het Algemeen "Verkooplokaal een groot feest gehouden, voor
de kinderen der verbruikers van H. O. Een
10-tal alleraardigste toeren werden door den
bekenden goochelaar Ferri Van Dijk uitgevoerd, Tusschen de eerste en tweede afdeeling werd een groote mondbalwedstrijd
uitgevoerd, waaraan alle kinderen deelnamen. Onder het zeer groote aantal opgekomen kinderen was een goede orde en
allen genoten naar hartelust.
Onder eere-vo o r z i 11ersc h ap
van den heer S. Tugini, gezant van Italië,
bij het Nederlandsche Hof, heeft zich eene
commissie gevormd tot behartiging van de
belangen der Nederlandsche inzenders op
de internationale tentoonstelling, welke in
190. te Milaan zal gehouden worden ter
gelegenheid van de feestelijke opening van
den Bimplontunnel.
Üit Rotterdam hebben in die commissie
zitting de heeren J. Hudig, wethonder,
consul van Italië; J. J. M. Blankenheijm,
fabrikant; mr. G. H. M. Delprat, directeur
der Hpaarbank. E. P. De Monchy Rzn.,
koopman, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. en A. Plate, voorzitter
dezer Kamer.
De koopman M. K., wonendein
een aan de Rechter Rottekade liggende tjalk
verkocht gistermiddag in de Rosestraat i_
hectoliter aardappelenvoor een spotprijsje.
De juffrouw, die gelukkige eigenares van
een mooi partijtje dacht geworden te zijn,
keek raar op den neus, toen zij zag, dat
de aardappelen voor zeven achtste verrot waren. Zij stelde nu de politie met het
geval in kennis en deze liet er een keurmeester bij komen, die de juffrouw den weigemeenden raad gaf, de aardappelen maar
niet op te eten. Ze waren bedorven en schadelijk voor de gezondheid.
Door den directe ur gen era al
...or.cgca

i
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stoomschip Blue Jacket" een baal rijst tegen het lichaam, tengevolge waarvan hij
inwendige kneuzingen bekwam en vermoedelijk een zijner ribben brak. De politie
bracht den man per brancard naar huis
Bewoners y-an deParklaanhebben bij het Gemeentebestuur het verzoek
ingediend de palen, die ten behoeve der
electrische tram in het midden der Parklaan
tusschen de beide tramsporen zijn geplaatst,
te doen verplaatsen naar de aijkanten èn
uit een oogpunt van welstand, èn ter voorkoming van ongelukken.
Vannacht is een poging tot
inbraak gedaan in pand 65 aan den Hang,
bewoond door den horlogemaker J. W. H.
Van Eimeren. De inbreker is over het dak
gekomen en heeft het zolderraam opengebroken, maar schijnt gestoord te zijn, want
er is niets vermist.
De scho en winkelier ste r mej.
Messer, Passage No. 11, is voor 5 paar
schoenen opgelicht door een man, die zich
voor loopknecht uitgaf. De dader is bekend.
Hedenmorgen reed een slef-perswagen van de firma Borleffs op het Roodezand eein winkelruit van het Warenhuis
in. Dit is de 7e maal.
VoortduDiefstalkroniek.
rend wordt er 's nachts fruit gestolen van
de losplaats aan de Punt van de Wijnhaven Zuidzijde. Thans weer heeft de koopman W. F. op het politiebureau Pauwensteeg aangifte gedaan, dat van zijn aldaar
liggenden lichter twee zakken appelen gestolen zijn.
Uit de portiek van den winkel van den
manufacturier P. J. K., aan de Lusthofstraat No. 185, is een stuk schortenbont
van 50 el gestolen.
Een bewoonster van de Zandstraat no. 22,
C. P. genaamd, heeft op het politiebureau
Pauwensteeg aangifte gedaan, dat uit haar
woning eenige gouden lijfsieraden gestolen
zijn.
Vannacht is weer eens ingebroken in de
melkkiosk, staande aan den ingang van het
Park. Er werd een melkkan gestolen.
Ten nadeele van den landbouwer H. aan
den Schulpweg zijn 4 grijze eenden weggenomen herkenbaar aan een gaatje in hun

—

zwemvliezen.

De stoker J. v. G. uit de Hartmansstraat,
heeft aangifte gedaan, dat hij in een nerhevg aan de Nassauhaven zijn zilveren cylinderhorloge met kei ting is kwijtgeraakt.
Aan den binnenkant wa_ het horloge gemerkt, J. A. B. v. Ge-mert;
Gisteravond G uur werd naar het politiebureau Tolhuislaan overgebracht de bootwerker W. F. P., wonende Prinsanstrar.t,
die bij den bierhuishouder H. L. W. in de
Tolhuislaan een zakje tarwe trachtte te verkoopen. vermoedelijk afkomstig van diefstal
van 't in de Rijnhaven liggend stoomschip

„Mapia."

Door den portier van Wilton's Scheeps-

werf en Machinefabriek werden gistermiddag; aan den Oostkousdijk aangehouden en
gebracht naar het politiebureau Aelbrechtskolk de 24-jarige J- T. en zijn 22-jange broeder A. T. uit de 2e Lombardstraat, beiden
varensgezel. Zij waren in 't bezit van 25 kilogram oud ijzer, vermoedelijk door hen ge-

stolen.
Vannacht is van pand No. 115 aan de
Leuvehaven hot daklood gestolen.
Van een bode-wiagen,.d_e zijn standplaats

heeft in de fieurssteeg, is een pak met jongenskleedingstukken ontvreemd, toebehoorend© aan dan koopman De V. van de
Delftschevaart. Een gedeelte van heit gestolen© is later tarugg-vonden in een
brandgang, ui'jkamende in de Nieuwstraat
en op foet Westnieuwiand.
Door de arrestatie van den
ladelichter J. O S. aan de Banketstraat is
de politie op het spoor gekomen van zijn
medeplichtige, P. D., uit de Rubensstraat.
In diens woning werd het geld, dat gestolen
werd bij den winkelier J. F. B. v. G. aan
de Van Meekerenstraat No. 40, in een bed-

stede teruggevonden. Beide verdachten zijn
thans opgesloten op het politiebureau Meer-

mansstraat.
Door deEotterdamache recherche werd in een logement te Leiden aangehouden de 25-jarige varensgezel van hier
B. M. J. G., wiens aanhouding verzocht
was door den commissaris van politie te
's Hertogenbosch in verband met den aldaar gepleegden diefstal uit een winkel
van gouden en zilveren voorwerpen. Hij
is naar Den Bosch overgebracht.
Door Burg. enWeth. zijn benoemd : tot brandmeester aan spuit no. 11
de heer H. J. Touw Jr., Oosterstraat 47,
thans brandspuitmeester aan deze spuit;
tot brandmeester aan spuit ino. 18 de heer
E. H. Bieshaar, Weste Wagenstraat 48,
thans brandspuitmeester aan deze spuit;
tot brandspuitmeester aan spuit no. 19 de
heer L. Meenhorst, Ged. Binnenrotte 115,
thans brandspuitmeester aan spuit no. 17en
tot brandspuitmeester aan s*puit no. «_ de
heer A. Soetijkouw, Beurssteeg 19.
Ee n !h a1ve e e u >\ kassier.
Dten len. Januari hoopt de beer K. G. P.
(Pest den dag te herdenken, waarop hij
vóór 40 jaar als kassier aan de Bijbank der
Ned-ttiand-cl-e Bank verbondm werd en
juist 50 jaar lang d. betrekking van kassier heeft vervuld daar hij reeds 10 jaar
als zoodanig bij den 'betaalmeester -werkzaam was, vóór hij aan de Nederlandsche
Bank kwam.
Op den-elfden datum 'hopen, eveneens
aan de Bijbank der Nederlandsche Bank,
hun 40-jarig jubileum te vieren de heeren
A. Bosch, (beambte 'bij de afdeeling DAsconito en J. H. __i-hc_bri___, aan de afdteeling Bfeleening.
Geduirande al die jaren hebben de jubilarissen zicih door groote plichtsbetrachting
en welwillendheid jegens ieder, die met
ben dn- aanraking kwam, onderscheiden.
Geen wonder dan ook, dat zij het volste
vertrouwen hunner patroons genieten en
de hoogachting van het publiek. Ongetwijfeld zal het hun dien dag niet aan talrijke
bewijzen van sympathie en waardeering
ontbreken.
De „Batavier II".
zooHet stoomschip „Batavier II" dat
gistermorgen halfzeven bij
als gemeld
het Bokkegat op de kust van Goedereede
op de kribben liep, is in den loop van den
dag met eigen kracht, en assistentie van de
sleepboot „Katwijk" 'vlotgekonien en_ zonder schade aan schip en machines gisteravond 7 uur den Nieuwen Waterweg binnengestoorad. Gelijk bericht is, werd de lading gro.tendeels in 10 blazerschuiton overgenomen. Ze wordt thans uit dezo vaartuigen aan de Boompjes gelost. Een klein gedeelte der lading, een partij lompen uit het
achterruim, werd overboord geworpen. Het
aantal passagiers dat op een blazerschuit
aan den Hoek-van-Holland aan land werd
gebracht, bedroeg 24. Behalve de sleepboot
ivatwijk" gingen ter assistentie uit de
sleepbooten „Scheveningen", „Rotterdam"
en „Noordzee", maar geen dezer vaartuigen kon het schip nabij komen. Toen het
avondtij nogal hoog opliep slaagde de „Katwijk er in de „Batavier" tofcoplOOvaam
overgebracht
te" naderen. Er werd een troszelf
getrokken
terwijl van de „Batavier"
werd op een vooraf daartoe uitgebracht anker. Zoo kwam het stoomschip tegen 7 uur
vlot.
Naar het _Tui_ .ïan Böwrar.-.g
zijn overgebracht A. W. en T. P. W., verdacht van diefstal van hazelnoten uit een
pakhuis aan de Banket-straat. De opkooper
Den H. uit de Eerste Pijnackerstraat, die
van heling wordt verdacht, is na opgemaakt proces-verbaal op vrije voeten gesteld.
Gister_vo_ . werd in het Ziekenhuis gebracht cm aldaar opgenomen de
7-jarige Pieter Jacques, wonende Warmoeziersstraat 44/7. Het knaapje was spe-

.
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lende m de ouderlijke woning gevallen en
had daarbij zijn linkerarm gebroken.

De laatste haringlogger, de
„Martina Johanna'-', schipper 1.. Buis, van
den reeder G. Van Leeuwen is te Delfshaven binnengekomen met 50 kantjes ha-

ring.

Op den politiepost Oostpoort
werd gisteravond 5 uur verbonden d© 26-jarige maohine drijver J. L., wonende Oosteinide no. 18. In de werkplaats van den
heer J. H. B. aan de Nieuwehaven no. 42
had hij bij het opleggen van een drijfriem
de -rechterhand geklemd en bloedend verwond.
Gasten vam spuit 39 b'luschten.
gistermiddag een schoorsteenbrand, door
■roetaanlading ontstaan ten 'huize van N.
V. in de Oranjeboomstnaat 349.
Terwijl gistermiddag de 40-jarige Margaretha E. Huls, wonende Tejjlingerstraat 5, met een emmer gaskolen het
portaal harer woning opkwam, stootte zij,
doordat zij misgreep, met de rechterhand
door een glazen tochtdeur, waardoor zij een
groote vleeschwond aan haar onderarm bekwam. In het Ziekenhuis werd haar heelkundige bulp verleend.
De kabel kaap Haiti Puerto
Plata is hersteld, waardoor weder gemeenschap met de Dominicaansche Republiek,
Curacao, Venezuela, Maria Galanti, lies
Saintes. Fransch en Nederlandsch Guyana
verkregen is.
De prijzen op de Groote Marxt
war-n heden als volgt: prij per boa sc_,,
selderij per bos 3 er., krop.alade par krop
12 ou, radijs per bos
et., peentjes
per bos 6 et., peen per kilo 8 et., bloemkool
per stuk 20 et., roode-kool per stuk 10
et., savoye-kool per stuk 12 et., witteet., andijvie per
kool per stuk
stronk 2 et., spruiten per kilo 20 et.,
knolselderij per bos 50 et., aardappelen
(ronde) per Vs mud ,'l.lO, kroten per mand
60 et., groenekool per stuk 4 et., boerekool
per mand 30 et., rammenas per bos 3 et»,
witloof per kilo 35 et., waterkers per bos
20 et., krulandijvie per stuk 25 et., tomaten
et.,
per pond
et., druiven per pond
Fransche selderij per stronk 3_ct., Lissabonsche ajuin per stuk 5 7 et., ajuin, per kilo
et., ronde knollen
15 et., chalotten per kilo
p. mandje et., langeknollen p.
schorseneren per bos lö et., k-oirapea
et.
per stuk
Aangekomen op heden _ph de
vischmarkt alhier de s_
2 roeibooten met bot uit Iernis, en iiangevoerd van hier en elders 434 manden, 1- kis-
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—

—

ten.

De prijzen waren voor groote tarbot
’8.20, klein 70 et.—’ 1.20, kauujauw ’l—
55—
’1.70, middelsoort levende s

.

70 et., middelsoort tong 85 et., klei- 20 et.,
kleine schol 40 et. per stuk; bol ’6.20—
2.40—f 2.80, uitleggers
’7.30, spiering
’17.20, handschol 8.40—’ 11.50, -toitschol
’3.80—’6.90, schar ’2.4o—f 2.00, IJti. schol
’5.50—’6.80, gullen ’3.20—’4.70, schetvisch ’5.60—’8.20, weijting 2.-10—’3.20
per mand.
Heden was aan het Kralingsche Veer
ter markt aangevoerd: 1 SVinterzalau, prijs
f 4.35 per i/_ kilo.
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hetarrondisseRotterdam.
Vrijdag 30 December.

Faillissementen in
ment

Geëindigd is het faillissement van J. Van
Wijk, smid alhier, handelende onder de
firma J. G. v. Wijk.

—

CORRESPONDEXTIE.

te Charlois. Het bestuur van
den Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik, bestaat o.a. uit de 'heeren C.
Vreede, voorzitter; W. C. Kelder, penningmeester en W. _T. Van Vliet, secretaris, Gerard -Wholten straat 92.

Abonnee

Abonncert U op het Rotterdamsch Nieuwsblad met Letterkundig Bijvoegsel —en Roman-Bijvoegsel, tot 31 December Gratis.

indien ik
geheel verlamd, dat ik, bij. mijn poging twijfel hebben aangenomen,
geweest
hun dit
voorzichtig
was
zoo
om op It© staan, zoo lang £k was op den maar
aanbod onder vier oogen en in stilte te
grond viel. Het gelach, dat ik toen hoorer wel twmitig personen
de, -deed mij zoo pijnlijk aan, dat, indien doen, maar d. arhoorden,
konden zij zich
waren, die ons
ik op dat oogenblik krachtig genoeg gewrevel, dat hun
Hun
omkoopen.
laten
weest was en wapenen had gehad, ik 'het niet
verloren ging,
onihandigheid
mijn
hoop door
zeker met mijn leven zou hebben betaald.
dat zij mij. nu
voelen,
ik
hierdoor
te
kreeg
Daar echter aan alles een einde komt,
dan teonmenschelijiker
behandelden
(Vervolg.)
61)
nog
hielden ook de cipier en zijn kr.chts einvoren.
greToen wij het woord Conciergerie hoorden delijk op met lachen; twee van hen
Nu werd ik naar den kerker gebracht,
uitspreken, hielden wij ons voor verloren, pen mij met dierlijke woestheid aan en
of geduwden mij neer op een bank tegen den maar of men mij daarheen gedragen
omu-D wij allen wisten, dat de Conciergerie
mij door lange ganof
men
heeft;
gevansleept
van
schavot.
Toen
in
de
voorportaal
mijn
was
het
muur.
Dat
was
intrede
het
gen, naar boven of naar beneden heeft
genis ; van nu af was ik staatsgevangene
wij daar eindelijk aankwamen, nam men
bereidwilligheid
Republiek!
gebracht, dat kan ik niet zeggen, want
op,
want
der
Fransche
groote
ons met
gevangenen
van het oogenblik af, dat men mij scheid:
aan do Conciergerie werden
XXIV.
maakte
imde- van mijn reisgezellen herinner ik mij
afgewezen;
guillotine
nooit
de
in
de
strafgevangenis
minuut
De
slechts één enkel godruisöh, dat zwak
nog
ruimmers eiken dag, elk uur, elke
Conciergerie.
Spanmijn
den
oor-en drong: waarschijnlijk liet
men
in
met
kon
te. Slechts
moeite
tengeden
lag
gevangenis,_
Zoo
ik dan in de
knarsen van slat en grendel; dit gedruiseh
jaard en mij aan den smallen kant van
volge van de ondergane smadelijke en joeg mij een koude rilling over het liwagen doen uitstappen. De ketens, waarmede men ons belast had, waren namelijk pijnlijke mishandeling zóó uitgeput, dat ik chaam.
werktuiglijk alles verdroeg, wat de cipiersHoe lang deze toestand van verdoovmg
zóó buitengewoon dik en zwaar, dat de ci- knechts
mij
nauwemij
aandeden.
Ik
lette
er
voortduurde, weet ik niet. Alleen dit is dat,
piersknechts, die ons moesten dragen, ons
oogenblik,
als
een
het
op
lijks
op,
zij
mij
dat
fouilleerden
ik,
en
dat
bijgebleven,
scheldwoorden.
overlaadden met vloek--»
misdadiger en ik gaf dan ook geen acht ik weer wakker werd, honger had.
Men behandelde ons alsof wij balen kahet kwam
op hun vreugdekreet over de vondst van
groote
neer
in.
wierp
ons
de
Gedurende eenige minuten
toen waren en
louis dor, die zij in mijn zak
mij ten minste voor alsof het minuten
kamer bij den ingang, om ons daar van on- negentig
ontdekten en die mij van 't geschenk van duurde, doch het zijn misschien slechts enze ketens te ontdoen. Bij deze beleedigenzag ik niets dan
het
den ongelukkigen Gaston De Langlois nog kele seconden geweest
meest te
de en pijnlijke operatie had ik
geechter langwerden
Mijn
oogen
lijden, want de ketens van den Spanjaard waren overgebleven. Ik had bijna alle
duisternis.
stond
Nog
ding
verloren.
slechts
één
gewoon
bevesen verkogels
vcel
waren met schroeven aan de
zamerhand aan het donker krachten
ook
mij voor den geest: niet gescheiden te
moedelijk herleefden mijn
tigd, doch de mijne waren er aan_ vastgereis- en lotgenooten. weer een weinig, zoodat ik langzamerhand
smeed en men moest ze dus doorvijlen. Ik worden van mijn
hun sla"werd daarbij op den rug gelegd en had bij Eerst toen twee knechts mij met
een groote, donkere massa kon onderschei-ik
wegs'leepten,
mij
omvatten
gersarmen
en
geden, die bijna recht tegenover mij lag ;
het doorvijlen van de cipiersknechts de
volledig
beoogenblik
ik
kwam
een
tot
aardigheden
verduren.
wist
alleen niet, of die massa een doode
meenste
te
te massa of een levend wezen was.
Sta op, de ketting is los, zeide ten wusltzijn. Ik verzocht hun mij niet af zijzonderen van mijn vrienden; wanneer
Is hier iemand 1 riep ik.
slotte één der mannen, dien ik, te oordcemij deze gunst toestord^n zou ïkjhun de
Ja, kameraad, antwoordde mij een
len naar den gebiedenden en aanmanegentig louis dor, welke zij mij ontnot-genden toon, waarop hij sprak, beschouwkrijschende, sterke stem, wij zijn hier zelfs
hadden en die zij _nders toch weer met ons drieën. Ziet gij ons dan niet?
de als één der voornaamste ambtenaren men den
hoofdopzicbt.r zouden moeten afvan de Conciergerie. Ik wilde gehoorzamen, aan
Aoh, ik kan mijn oogen nauwelijks
eigen beweging laten houden.
uit
geven,
mij
den
doch mijn ledematen weigerden
opendoen.
onge«Menst. Mijn lichaam was zóó stijf en zóó Mijn folteraars zouden dit aanbod

Feuilleton.
ONDER HET SCHRIKBEWIND.

—

—

—

——
—

Het schijnt, dat men met u niet zachthandig te werk is gegaan.
Ze hebben mij buitengewoon wreed

behandeld.

— O,wordtis niets.

Aan dergelijke kleinigMaar zeg eens,
gewoon.
heden
men
kameraad, wat verschaft ons de eer van uw
gezelschap 1 zeide de krijschende stem
weer. Zijt gij politicus of ar.b_ider?
Ik begrijp u niet, burger.
Dat is toch duidelijk genoeg, zeide nu
«tem, die ik nog
een zachte cm honing-oete
of gij gebeteekent,
het
had,
gehoord
niet
of
politiek
om iets
arresteerd zijt om de
anders.
Ik ben gearresteerd, omdat ik het gewaagd heb, een arm meisje te verdedigen
tegen een ïequisitie-commissaris.
O, dan hebt ge de behandeling, die gij
dat

ofschoon, helaas, te vreezen is, dat mijn
wensch niet in vervulling zal gaan.
Burger, gij zijt vermoedelijk ook een
cffer van de politiek? vroeg ik den spreker.

—

Ik een offer der politiek? antwoordde
de krijschende stem met zulk een schallend gelach, dat mijn zwakke zenuwen er
pijnlijk door werden aangedaan, ik een
offer van de politiek? Waarlijk, dar. kent
gij mij niet. Ik ben veel te zelfzuchtig, om
mij met de aangelegenheden van anderen
te bemoeien. Wel minacht ik de politiek
niet, verre van daar; maar wanneer ik aan
pclitiek doe, gebeurt dit alleen om haar uit
te buiten voor mijn persoonlijke belangen,
zender dat ik mij daarbij bekommer om het
of lieyer_:_
volk. Zooals gij mij hier ziet
zooals gij mij 'hoort, want zien kunt gij mij
immers niet —was ik eens een vurig redeverdiend.Waarhier ondervinden mo©t,ook
naar
in de clubs, en naar gelang het uitu niet
om bemoeit ge u met dingen, die
kwam, klom ik op een steen, op een vat,
aangaan 1 Ik bemerk reeds, waar het m zit of op een tribune, en sprak het volk toe.
Gij zijt gearresteerd wegens uw gematigdin naam der vrijheid, der gelijkheid en in
heid en uw rechtschapenheid. Dat is zeker naam van tal van andere dingen, die mü
Het
niet onteerend, maar zeer gevaarlijk.
schelen; ik werd in triomf
meer aan niets konden Dat was een mooie tijd. Ik
i. hest mogelijk, dat niemand
rondgedragen.
maandenlang
u denkt, en dat men u 'hier
maakte prachtige zaken, verdiende veel
mogelijk,
ook
het
is
maar
opgesloten,
laat
geld en had een leven als een Perzische
dat men u na slechts enkele dagen voor de
satraap.
een,
Revolutie-Rechtbank daagt en dangeguilMaar wie zijt gij dan 1 viel ik mijn g_in de rede.
twee, drie verhoord, veroordeeld en
vangenis-collega
alles in minde.* dan vier uren
lotineerd
Wie ik ben? Ik ben Pampin !
—
tijd.
Zoo, zijt gij Pampin? zeide ik werk, De hemel geve, dat dit laatste gebeurtuiglijk, zonder bij mijn antwoord te danken.
ren zal,want ik voel mij zoo ongelukkig,dat
Ja, di© ben ik, kameraad, ging de man
het vooruitzicht op het schavot mij niet afschrikt doch veeleer verblijdt; ik verlang met de heesebe en krijschende stem voort,
alsof een deftig
naar niets dan naar de rust van het graf. en nog wel op een toon,
spreken
was. Het is
het
lang.
Ik
aan
personnage
wat
die
duurt
wel
rust
Hm,
het
toeval
u in mijn
dat
geluk,
inu
een
voor
wil u niet verzwijgen, dat mijn wensch
mijn woorden
gevoerd.want
heeft
leven,
nabijheid
zoo
mijn
bestaat,
tegendeel hierin
zegt men, zijn ware machtspreuken. Als
mogelijk, met honderd jaar te verlengen,

——
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—
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Binaenland.
,-_;

sterdam;

A. J. De Graaff, Oud-Vossemeer; A. Haringhuizen, Nieuwe-Niedorp;
A. R. O. Van Lierop Amsterdam; J. N.
Mulder, Loppersum; J. H. Nebbeling, Amsterdam : H. F. M. Van Nes, Assen; J.
Nikerk. 's Gravenhage; P. J. Postma, Zutfen : O. Van Swieten, Oost-Indië; K. A.
Van Vollenhoven, Rotterdam; F. H. De
Vos. Dordrecht;F. E. Willekes Macdonald,
Haarlem.
Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Hem

—

31 December 1783, G. Van
overleden:

Doeveren RUSLAND.

Deze beroemd© gen.-skundige was in
1730 te Philippine geboren. Na zijn studie
te Leiden begaf hij zich in 1752 naar Parijs. Het volgende jaar keerde hij naar 't
vaderland terug en verkreeg te Leiden den
aoctorsgraad. Een jaar later werd hij beroepen tot hoogleeraar te Groningen, waar
hij, nog geen 24 jaar oud, die betrekking
aanvaardde.
In 1771 ging hij als hoogleer(Noord-Holland) ds. N. W. Posthumus, te aar naar
Leiden.
Van Doeveren bezat beOttoland. — Te Sit. Jaco'bi Parochie H. C.
halve een keurige boekerij, een belangrijS. Wanting, cand. te Groningen.
Bedankt voor Lienden en voor Ouderkerk ke verzameling anatomische praeparaten.
a. d. Usel door ds. W. Zijl-tra, te BruMenu : Kabeljauw met mosselensaus ;
ohem c. a.
Lamscoteletten met kastanje-purée
en
Ger-ef. Kei-ken. Beroepen- te Oosterzee spruitjes; Snippen met perziken; PofTj. Petersen cand. te Amsterdam.
fertjes.
Aangenomen naar Berlikum A- SchweitVegetarisch : Citroensoep ; Gevulde uien ;
zer, te Buiksloot.
Pommes da terra soufflées met andijvie;
R.-K. Kerk. Benoemd tot pastoor te KocSchorseneren ; Appelmoes met kastanjes ;
kengen den heer J. Heerschop.
Karmelieterkoek; Dadels.
Vrouw (op Oudejaarsavond): Nog vijf
minuten,
man, en het zal twaalf slaan.
begin
Een
van brand ontstond in de
Man (diepzinnig): Ja, dan vervalt de
gasfabriek, behoorende 'bij het krankzinnihuishuur weer!
* gengesticht „Meerenberg."
Gelukkig was men het vuur spoedig meesKort is 't leven,
ter.

80 December.
De kapitein P. J. Kouwenberg,van het
regiment Grenadiers en Jagers, zal binnenkort het leper met pensioen verlaten.
Indische "begrooting!
Bij voortzetting .van de behandeling van
de Indische begrooting in de Eerste Kamer, Donderdagmiddag, voerde de heer
\an den Biesen het woord.
Zeer ingenomen toont hij zich met de oprichting van een Departement van Landbouw, maar hij waarschuwt tegen de steeds
grooter wordende ©orlogsuitgaven.
Het afschaften van de koffiecult-uur zou
de redenaar zeer betreuren.
Sprekende over het te-gelijk met de Indische begrooting behandeld wordende ontwerp nopens de 'maatregel-en tot verbetering van den eoonomiseben toestand, bestrijdt hij de opvatting, dat NederlandschIndië niet uit eigen hoofde zou kunnen leenen.
De heer Van Nie-rop vraagt inlichtingen
nopens _tst „Time_"-'beric,ht, bewerende,
dat de Nedorlandschindisehe haven Sabang
is opengesteld voor Russische schepen.
ons gegeven ;
Sprekende over 'het wetsontwerp tot I
Omtrent de aangrijpende gebeurtenis
daarom neem het wel in achtr
het nemen van maatregel-en in het belang
in een der hotels te Amsterdam, zijn nog
want het heden te verlengen,
of het gisteren weer te brengen,
van de economische ontwikkeling, vraagtHinaai' weinig nadere bij-onderbeden .e vermelden.
de heer Van Nierop zich af, of de maatstaat niet in 's inenachen macht;
Uit een schrijven, door ieder der gestorregelen wel van dien aard zijn, d.at men er
en het morgen
■venen tot de familie gericht, is gebleken
voor mag teenen. Dit nu betwijfelt hij.
is verborgen
dat hun droeve daad geen anderen grond
in een ondoorzichtbren nacht.
De heer Van -der Does .de Willoboi. herinnert aan hetgeen in de Tweede Kamer is heeft gehad dan onvoldaanheid met het le't Was nog maar kort geleden, dat de
voorgevallen, naar aanleiding van de ge-gebeide
verloofden elkander hadden leeren
toestemming
ven
-aan den bisschop, te Mehij als verpleegde,zij als verpleegnado het vormsel te gaan toedienen. Sprester
in
een
gesticht nabij Leiden.
ker hoopt dit te mogen 'beschouwen als een
De te Beemster wonende familie van het
FRANKRIJK.
-bewijs, dat- de denkbeelden van verdraagde
Door
geeft
op
volgende
wijze
kennis
Ribot
cm den nationalist Boni de
zaamheid in godsdienstzaken in Indië hebvan de diep-tragische gebeurtenis:
zijn
Castellane
i-iterpedlaties aangekondigd
ben veld gewonnen.
„Heden
I
overleden
over
plotseling
AmsterMarokko.
te
De vergadering wordt verxlaagd tot hedam onze geliefde dochter en zuster, me~~ e ouloin lieP- volgens een bericht
den 11 uur.
juffrouw Klazina Jonker, oud 28 jaar, en aan de M atin, gisteren het gerucht dat
Door de Centrale Antirevolutionnaire haar verloofde dr. Kempe, oud 26 jaar, diep een. eskader, bestaande uit twee pantserKiesvereenig.ng in het hoofdkiesdistrict betreurd door ons allen".
schepen en twee kruisers, in gereedheid
N. v. d. D.
Brielle is candidaat gesteld voor het lidgebracht voor onmiddellijk vertrek
wordt
Door den sterken wind sloeg hedenmaatschap der Tweede Kamer de heer H.
naar
Marokko.
morgen
te Oud-Beierland de dienstbode W.
C. Vegtel, lid van de Provinciale Staten
Tal van vrijmetselaars, wier namen
■Stolk
die op een trap glazen stond te zeedoor
de pers vermeld zijn in verband met
van Zuid-Holland en lid van den gemeentemen met trap en al om, waarbij zij zich üe
raad te 's Gravenhage, ook in 1901 de canverklikkmgsquaestie
in het leger, hebernstig
bezeerde.
didaat van de verbonden Christelijke parOen besloten, gerechtelijk, eerherstel te eiB
schen van die bladen, die hun namen getijen in dat district.
Mannen met doorzicht!
Op de te Breda gehouden vergadering ncemd hebben.
Op een algemeene vergadering van vrijzinnig-e kiezers van alle fractiën werd gister- ■van den Bond van Nederl. Onderwijzers
DUITSCHLAND.
zijn
met genoegen wijzen wij er op
avond te Brielle opgericht een vrijzinnige
Dte haringvis-cherij is voor de Duitsche
verstandige woorden gesproken. Aan de re-ederijen dit jaar weder
kie.vereer_ia:üig.
zeer giin.st-.ig uit■orde
was het voorstel der afdeeling Am
gevallen. De vangst der 1..7 s_-epen (waarTot bestuursleden werden benoemd de
sterdam, luidende :
heeren : J. D. Wetsels, mr. H. P. Hermans,
van 18 met stoom en 1
was
„De „Bond van Nederl. Onderwijzers" 261.651 tonnen, tor waardemexu-soh-ip)
mr. F. J. D. C. Egter van Wi_ekerke, P.
van ongeveer 5
sluite zich aan bij het Landelijk Comité n-dlioen ]____
Van der Wallen en I. K. Overbeeke.
.Na verschillend© discussiën werd besloten ■voor Algemeen Kiesrecht".
Hot grootste- aandeed hadden drie
Aan de discussie ontleenen wij het vol- üenjen te Emden, die met 35 schepen reeDinsdag 3 Januari opnieuw te vergaderen
een
v.ngst maakten van bijna 120.000 tenn-an.
tot nadere bespreking van de heeren, door I gende :
het centrale comité, dat te .Nieuwesluis ver- I De heer Buyze (Rotterdam) zeide, dat
;tl donr het gemeentebestuur van
*. ,e?
ingestelde enquête over de invoeiMberteld
fraderde. genoemd, om alsdan een definitiemen, het algemeen kiesrecht bevorderende, -mT
ven candidaat te proclameeren voor de 2de
dit beter kan doen in de kiesjvereenigimg. ring van de winkeisluiting te 8 uur des
Kamer.
Hij acht het gevaarlijk op deze wijze de avonds, verklaarden zich twee derden van
politiek in den Bond te ibrengen. De vrees het aantal winkeliers voor dit sluitingsuur
Uit Delft:
Tengevolge van dit besluit zal met 1 Ja,
Naast de a.-r. kiesvereeniging „Neder- ■is niet denkbeeldig, dat men, het voorstel nuari
a.s.het sluitingsuur worden ingevoerd.
Amsterdam aannemende, scheuring in den
land en Oranje" heeft thans ook de R.-K.
Alleen
zuil en de winkels, als tot
kie-vereeniging „Recht en Plicht" met Bond zal brengen. Men zal bepaald schade dusver, Zaterdags
tot 9 uur openblijven.
algemeene stemmen prof. mr. L. W. C. Van I aanrichten aan de sympathie, die de ouden Berg opnieuw candidaat gesteld voor ders gevoelen voor de openbare schooi en
DENEMARKEN.
het vertrouwen in de werkelijke neutraliden gemeenteraad.
Aan de Tweede Kamer is een wetsvoorAangezien -mr. v. d. Berg al. voortvaar de teit dier school schokken.
ste! toegezonden omtrent den handel in
voor de aanvaarding van de candida- I Ook de heer v. Lingen (Utrecht) meende voortbrengsel-ep van den landbouw. Het,
tuur stelde .dat hij door de drie kiesver- I dat het .meed-oen aan afe.fflesa kiesrecht heeft ' tot doel de
misbruiken tegen te
eenigingen:
O.".
N. en (worden
R. en P." en I ontegenzeglijk is een politieke actie en gaan, die voortspruiten uit den vrijen in„Burgerplicht*, zou
gesteld, en een vakbond zich daarmede niet moet in- voer, welke thans op dat gebied bestaat.
laatsgeßoem.de vereeniging met een eigen I laten.
Vaak worden uit het buitenland ingevoercandidaat uitkomt, z.ai het zeer de vraag I De heer Cr-a-merus (Breda) waarschuwde- producten weer uitgevoerd alsof zij uit
zijn, of mr. Ven den Berg zich de candida- ■de tegen het voorstel; met het geven van Denemarken zelf
afkomstig waren, met
tuur laat welgevallen.
het algemeen kiesrecht geeft men het vername wat boter betreft.
De regeering stelt voor, een nationale»
Aan de Universiteit te Leiden zijn tot stand niet. Gesteld men gal het kiesrecht
aan de boeren, in Brabant, zouden stempel in te voeren en straffen te bepaheden door den Reetor Magnificus, voor de dadelijkden
dezen
ler, op het bedrieglijk gebruik daarvan.
pastoor, op de Veluwe den doeerste maal ingeschreven 221 studenten minee
volgen.
Maar
afgescheiden
van
alles
verdeeld als volgt: Rechtzaken 73, RechGRIEKENLAND.
dient de Bond één te blijven ; krachtig één
ten en Le cicren 30, Geneeskunde 30, WisD© koning heeft zijn goedkeuring gezijn
toot
onderwijs-belangen
en
zich
niet
en Natuurkunde 31. Letteren en Wijsbegaan km leggen ter wille van het algemeen hecht aan de samenstelling van het nieugeerte 35, Godgeleerdheid 16.
we ministerie.
kiesrecht, dat verdeeldheid zaait (daveExamen Wiskunde L.O. art. 65 te rend applaus.)
BULGARIJE.
's Hage. Geslaagd de lieeren B. Coster,
De heer De Bruin, (Oosterbeek) is tegen
In het Sobranje is het bij de behandeAmsterdam ; O Van den Endc, 's Gravenhet voorstel; de Bond heeft door de poliling der begrooting tot een zeer heftig
hage ; G. Den Hoed, Rotterdam.
tiek reeds meer kwaad aan de openbare teoneel gekomen, omdat de oppositie de
school gedaan dan anderen. (Gefluit.)
Examens 'M. O. te 's Hage.
bewilliging van de geheime fondsen tot elDelfstofkunde X IV. Geslaagd de heer
Het 'voorstel-Amsterdam werd ten slotte ken prijs wilde verhinderen. Na uitsluiJ. Bot.ke, Nijmegen.
verworpen.
ting van de zitting van een der oppositieBoekhouden K XII. Geslaagd de heeren
Het voorstel om den 2en Januari als leden, slaagde de meerderheid er in een
J. C. A. Krouwels, Haarlem ; J. W. Laneen Ibeursvacantiedag te (beschouwen, is stemming door te voeren.
termans, Rotterdam ; V. J. De Gast, Amdoor de Vereeniging voor den EffectenhanSERVIE.
sten dam en mej. C.J. Van 'tßiet.Utrecnrt.
del, te Amsterdam, aangenomen.
iStiaatsini-_t_.ti_g. Toegelaten mej. E. M.
Af en toe gebeuren er dingen die er op
wijzen, dat de moord op koning Alexander
A. Snijder, Hariingen.
Nieuwj.aaiischieten !
Era-'seh akte B. Toegelaten mej. M. A.
In afwachting van de vermoedelijk wel en koningin Draga wellicht nog gewroken
zal worden.
Van der Burg, 's Gravenhage.
wee-r te vernielden berichten van ongelukTer gelegenheid van den Sint-Nikolaasbij
„Nieuwjaarschicten"
kon
het
Kweekschool voor Machinisten te Ammeldt men dag, het bescheniifeest
van de Obrenothans reeds uit Slochter-en, dat daar een
sterdam !
vitch,
gedeelte
heeft
een
het officiersvan
17-jarig
Aan d© eischen voor toelating tot de techjongeling zich 'bij ongeluk met een korps van Nisj
door de straten geloopcn,
oud geweer in den voet geschoten heeft.
nische school is voldaan door: D. Beijerhak,
revc-verschoten vernielende de porte.tMoge het anderen aanmanen tot voor- met
Vlaardingen; H. Felix, Velp j J. B. A.
■
ten van koning Peter, welke hingen in caGarrels, Groningen ; F. J. Gombault, Am- zichtigheid!
.
I fés ©n winkels.
.
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wij veertien dagen bij elkaar blijven, maak
ik u tot een man van beteekenïs, tot een
beroemdheid.
. O' k°e gelukkig zijt gij, kameraad,

—

nep de andere gevangene met de zachte
en honingzoeite stem, .denk aan uw ster, die
n d© onschatbare bescherming van den
grooten Pampin heeft verzekerd...
Wie heeft je verlof gegeven, om je
mond open te doen, mormeldier, viel Pampin den ander m de rede. Zwijg, of ik stop
je mond op de manier, die je kent.
AJ hetgeen ik tot dusverre had gehoord,
kwam mij zoo onbegrijpelijk en zonderling
voor, dat ik er een oogenblik aan twijfelde, of ik wel goed bij mijn verstand was.
Ten einde ook over dezen twijfel heen te
komen, achtte ik het 't beste aan Pampin
op den man ai te vragen, wie hij was.
Burger, zeide ik, het zelfbewustzijn,
■waarmede gij spreekt, geeft mij de overtuiging, dat gij geen gewoon mensch zijt,
maar neem mij mijn onwetendheid niet
kwalijk, ik kom van de grenzen; ik moet
bekennen, dat ik heden voor het eerst uw
naam hoor en in d© verste verte niet kan
veronderstellen, wi© gij zijt.
Hoe is dat mogelijk 1 riep Pampin
verwonderd. Kent ge mij
ebt ge nog nooit mijn naam gehoordniet?
? O
o? wat beteekent het dan toch beroemd
_ijn?
Dit antwoord en deze uiting van verbazing wekten in den hoogsten graad mijn
rueuwsgiengheid op; ik luisterde met alle
fl-tndacht en meende elk oogenblik de verwachte gewichtige inlichtingen .te zullen
verkrijgen, toen Pampin plotseling zweeg
Nu? vroeg ik.
Jawel, ik denk een oogenblik na was
net antwoord.
Waarover, als ik vragen mag?
O ja, gerust. Ik vraag mij af, óf gij
Bnsschien een spion zijt.

-

—
-

geotelijks

té

——
——

Een spion? Versta ik dat goed? Wat
bedoelt gij daarmee? Dat is voor mij He-

de mijn huiveringwekkende medegevangene
na
een poos zwijgen weer. Ik boezem u zulk
breeuwsch.
een afkeer ia, dia-t uw tong verlamd is; gij
Het komt er trouwens ook weinig op schuwt mij als
giftige slang. Dwaas
aan, of gij een spion zijt of niet, want door mensch, hoezeer een
het u aan verontbreekt
mijn talenten en mijn energie ben ik gestand en ondervinding. Het is waar, ik ben
lukkig bij de regeering en bij het publiek geen beminnelijk personage, en er zijn
menreeds al te gunstig bekend, dan dat uw verschen die zich meer aan vriendschap laten
klikkerijen van eenigen invloed zouden kun.
gelegen liggen dan ik. Ik kan er zelfs niet
nen zijn. Alleen dit wil ik u zeggen: waneens over klagen wanneer ik mijn einde vind
neer mijn verdenking bevestigd wordt
en
ophec se'ia.v-ot,, maar meent ge,dait gij aan
gij kunt gelooven, dat ik spoedig het mijne
mij slechter gezelschap hebt dan aan de
er van weten zal
draai ik u den hals om.
aanhangers van Danton, die ge in deze geBij deze woorden green Pampin mij bij
vangenis bij tientallen kunt vinden? Rondden arm en kneep mij zoo geweldig, dat ik
uit gezegd, geloof ik van neen. Wanneer ik
een schreeuw gaf.
iemand vermoord, ben ik gelijk aan een wild
Gij kunt nu voelen, hoe sterk mijn
dier, dat zijn prooi aanvalt. De'tijger verspieren zijn, zeide hij, en dat ik in staat
langt naar bloed, ik naar goud. Huichelen
ben om te doen, wat ik heb gezegd. En
doe ik niet, ik ben alleen maar wreed en ken
hiermee basta!
geen medelijden. Ik tracht mijn misdaden
Neen, niet basta! lemands arm fijn
ook niet te vergoelijken. Waartoe zou dat
knijpen is nog niet hetzelfde als antwoord dienen ? Denkt
gij soms, dat ik geen gewegeven. Ik moet u nogmaals vragen om duiten heb en ook geen droevige uren ken ?Dan
delijker toelichting ; wie zijt gij en wat behebt gij het bepaald mis. Meer dan één
doelt gij er mee, als gij. denkt dat ik een
nacht heb ik slapeloos doorgebracht, terwijl
spion ben?
it e
'■"" ■-" "mm-men voor mijn oogen zag
Ik ben, was nu het antwoord, Pampin,
van hen, die ik tot mijn slachtoffers heb
de gevreesde moordenaar, de beroemde roogemaakt. O, ik wil mij niet uitgeven voor
ver, Pampin, die nooit voor een gendarme minder slecht dan ik ben ; ik erken, dat
ik
heeft gesidderd, die driemaal gefolterd is, een misdadiger ben, die geen medelijden
Pampin, die den beul in zijn gezicht zal verdient. En toch : met de hand op het hart
uitlachen, wanneer hij sterven moet. Ik geverklaar ik, zonder mij er op te willen beloof, dat gij thans niet meer klagen zult.dat roemen,dat ik minder strafwaardig
dan
ik mij niet duidelijk genoeg uitdruk. Met een bepaald slag van lieden, voor ben
wie
den naam spion bedoel ik iemand, dien men zeker niet zooveel afschuw gevoelt als gij
voor
opsluit bij de arbeiders en de misdadigers,
mij.
om dezen hun geheimen te ontlokken.
Eerl\jk gezegd, begrijp ik niet, hoe
Ik moe. be.k..;_;iy.-n,dat mü bij die woorden
iemand Strafbaarcbr kan zijn dan gij.
een koude rilling door de leden ging, want
— Dat zal ik u duid: lijk maken. Slt
do ged.-iehts, op één lijn' te worden gest.id
en lager dan ik is degene, die den arbeid
met dieven en moordenaars en met* zulk "ge;ï
dic.Ti geschuwd I
spuis te zijn opgesloten in eenzelfde raimdaarbij
die
de oorzaken van het kwaad hette, was voor mij verschrikkelijk.
hij door zijn luiheid heeft gesticht,
Gij doet nu geen mond meer open, zei- 1 welk
op de
maatschappij werpt en op*—

—

—

—

—
—

—
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particuliere Petei-sburgsche correspondenten der Engelsche .bladen seinen
groote verslagen van het openbaar banket, dat Dinsdag in .Sarvilof-hal te St. Petersbung as gehouden ter herdenking van
ne op 27 December 1875 aangevangen misD©

lukte revolutie.

J

ST. PETERSBURG, 30 December.
Engelsche en Amerikaansche attaché
ruggekeerd van Mantsjoerije. zijn hier» 1."J
gekomen. Zij weigeren elk onderhoud.

TOKIO, 30 December. Een aam
lijst van verliezen deelt de na-men nied«l
49 gesneuveld en 58 gewonde officieren, ,VL
moedelijk alweer gevallen b;; Port AdH
CHIFOE, 29 December. He-t rei
van den algemeenen aanval op Port
thur, welke op 25 dezer begon, is dat i
Japansche linies dichter naar L::
zijn voortgeschoven. Chineezen, di
ren Port Arthur verlieten, deelen
een zeer veel geringere troepenmacht "j
Russen drie dagen lang de buitenste
schansingen verdedigde en eert;
trok toen de Japansche artillerie er '&_
slaagd was een stelling in te nemen,
waar de Russische loopgraven onder <*
enfileerend vuur konden worden genoa^
De Russen trokken terug o-p Tchi
Japanners van Dalny berichten, dat-,*
belegeraars na een reeks van nacht-1'J 1*
aanvallen den Yanghoeban -euvel na.
Het bezit van dezen heuvel stelt h«?
staat de landverbindingen tusschen i"*
tishan ten zuiden en Itsoe-shan en Au'"6
slian ten noorden te vernietigen.
Gedurende een van de nachtelijke *aï
vnllen geraakten de Japanners in w_"0ï
de en begonnen op elkaar te vuren i
**"
trokken ten slotte terug, toen het
licht doorkwam en de vergissing werd^

Tusschen de 800 en 1000 personen waren
bij het banket tegenwoordig, onder wie de
meest bekende voormannen der liberale en
socialistische beweging, literatoren, professoren en leiders der arbeiderspartijen.
De bekende Petensburgsche advocaat
Kednne, lid van den Gemeenteraad, presideerde en het onderwerp der verschillende redevoeringen was : de oorlog.
In een der eerste speeches was aangekondigd, dat men het niet noodig achtte
üe keizerlijke manifesten te bespreken.wijl
aeze documenten, die elkander tegenspraken, den toestand in den lande onveranderd lieten en ongewijzigd ook de noodzakelijkheid voor de vooruitstretvenden in
Rusland om door eigen kracht, door eigen
agitatie, -die hervormingen in den regeermgsvorm van het land te brengen, welke
zij noodig oordeelden.
De oorlog werd door alle .prekers m heftige bewoordingen veroordeeld als zijnde
een roekelooze onderneming, waaraan de
regeermg geld, goed en bloed, den bloei
en de toekomst van de natie offerde, zonaer .dat de natie zelf zulks had gewild
-\adat verschillende personen het woord
l adden gevoerd, werd onder groote
dekt.
geestdrift met 776 tegen 4 stemmen de volgenMINSK, 29 December. In het postij
de motie aangenomen:
toor
Tegenover de verschrikkingen van een met hier ter stede ontplofte heden «*
kruit gevuld pakket. Een bc-»"'
zinloozen oorlog en tegenover de enorme
opofferingen en ellende, waartoe het land werd zwaar gewond.
zijn geleid, protesteerden wij, 780
TAMBOW. 29 December. Na afloop
vertede zitting *van de provinciale staten, *'a*^
genwoordigers van de onderwezen en arbeidende klassen van Petersburg, tegen in verkiezingen hadden plaats gehad,
oen oorlog, waarin de regeering de -natie
den de afgevaardigden bij het verlaten
heeft gesleept zonder rekening te houden het gebouw door het publiek, dat de &
tong had bijgewoond en uit kroeghoud«fs.
m©t nationale meeningen of belangen.
Wij geven hierbij uitdrukking aan de marskramers en dergelijke personen ty<
stellige overtuiging, dat alleen de natie
stond, met bedreigingen ontvangen en
zelt Rusland uit zijn moeie'lijkheden kan
weerwil van de aanwezigheid van po_®*J
verlossen, door bemiddeling van vrije veraangegrepen. Over de motieven tot -f**.
tegenwoordigers van het volk, verkozen daad ontbreekt ieder bericht.
volgens de beginselen van gelijke „echten
ST. PETERSBURG, 30 December.
en geheime stemming. Ons motto is: vrepogingen tot het veroorzaken
twee
de en vrijheid!
spoorwegrampen, een op den V/eich"*
Set rapport der commissie over het spoorweg en de andere op de
,
Kalisch-ba 8'
herstel van den wettelijken toestand in Finis het volgende bekend geworden: Op J
land is door de vier standen van den Landdezer wenden op de lijn Ivangorod—Do"
dag besproken. De adel keurde het rapport
browa
door een ontploffing twee brugg.
tegen
met 79
54 stemmen goed. De minderbeschadigd, welke schade nu voorloop*
heid was voor terugzending van het rapport aan de commissie. De overige standen hersteld is, terwijl de bewaking der
hebben de behandeling nog niet ten einde gen versterkt is. Op 25 dezer werd op »
rails van den Kalisch-spoorweg door el
gebracht.
machinist een dynamietpatnoon ontdekt
MACEDONIE.
Volgens den Weener correspondent van te juister tijd verwijderd.
de Kol n. Z tg. heeft de Porte, na eerst de
BOEKAREST, 29 December. Het n_in>j
uitbreiding van het aantal vreemde gendarterie-Stoerdza heeft zijn ontslag ingediefl'
merie-officieren geweigerd te hebben, te wat door den koning werd aangenomen. K
kennen gegeven, dat zij Oostenrijk-HongaKamers zijn verdaagd. Een verdere besli'
nje en Rusland elk zes officieren zou wilsing is nog niet genomen.
len toestaan. Dit aanbod werd van de hand

_

me-e/j
_\

**

1-*^

nia^

*£

.

**

br"J

*

gewezen.

Daarna stond de Porte ook aan de andere mogendheden het gevraagde aantal officieren toe, wanneer het totaal niet meer bedroeg dan 48 en de nieuwe officieren niet
lanerer m dienst bleven dan de oude.
Hoogstwaarschijnlijk zullen de mogendheden niet ingaan op deze voorwaarden, zegt'
de berichtgever.

Eerste Kamer.

(Zitting van heden).
Bij de voortzetting der beraadslaging-31

over de

Indische begrooting

bot-oogt -de heor Van Leeuwen -dat vers-öW
lende maatregelen, door de Regeert
voorgesteld
tot bevordering van dea e«ö'
ZUID-AFRIKA.
Blijkens telegrammen aan de Engelsche nomischen toestand van Indië, niet
leeningsgeld mogen gedekt worden en
bladen bevat L a n d e n V o 1 k, het te Pretoria verschijnend blad, het verslag van een de gewone middelen behooren bekostig-*
te worden.
onderhoud tusschen lord Milner en de BoeMaar al komt de vorm hem dus ongH
renleiders, dat den dag na de begrafenis
wenscht voor, tegen het voteeren van
van president Kruger plaats had.
Lord Milner gaf bij dit onderhoud een den voor d© verschillende maatre,
overzicht van zijn denkbeelden, omtrent heeft spr. geen bezwaar. Het sluiten'
een vertegenwoordigend stelsel, waarbij een tekort van d© Indische rekenio.
schrijft spr. toe aan de eigenaardige prieen Raad zou worden ingesteld van 25 verkozenen en 12 benoemde leden. De leiders mitieve wijze van boekhouden in Indiéi
der Boeren wezen het denkbeeld van lord waardoor de uitgaven en inkomsten ni«*
Milner af.
genoeg worden uit elkaar gehouden. SpreDe Engelsche telegrammen echter meldkers hoofdbezwaar is, dat door het
den, dat L a n d e n V o 1k wel constateert ren van dis thans aangevraagde som vsfii
een verbetering in de betrekkingen tusschen 2 ton (als eersten termijn), tevens bij voorlord Milner en de voormannen der Boeren.
baat reeds een beslissing wordt genoineß
vror het aangaan van een leening.
De meest practische wijze ware deze
ton eenvoudig uit te trekken op de gewon»
Staatsbegrooting. Doet men dat niet, da»
zal het gevolg zijn dat de urgentie van een
TOKIO. 30 December. De Japanners of ander werk in het belang van Indië,,
af'
maakten bij de bezetting van het fort Erhankelijk zal worden gesteld van het toe*
loengshan 43 stukken geschut buit.
vallig aanwezig zijn van gilden.
Volgens
30
December.
Er bestaat volgens spreker geen z.g. eeuROME.
een hier
schu'ld, omdat hij niet .erkent, een scheiding
uit Oyamp-s hoofdkwartier ontvangen tele-usaehen Nederland en Indië, wat de uit"
gram zou Kouropatkine lijdende zijn aan
gaven betreft.
een borstaandoening.
Bij het -sluiten van kok—ial© leeningeto
TOKIO, 29 December. Volgens inlichtin'bci_wij_elt
spr. of men de aansprakelijkgen uit goede bron zit de Sebastopol" aan
heid
van
den
Staalt- der Nederlanden va»
den grond, is het voorschip op twee plaatzich
afschuift.
sen beschadigd en zijn etuurtoestel en roer
Spreker drong er voorts bij den Minister"
defect.
op aan, alvorens over te gaan tot herstel

do_\

■

«fl

ge

_

vote^J

Telegrammen.

treedt als een verbitterd en ijverzuchtig vijand van diegenen, die in het zweet
huns _____k__q__i zich! iets hebben verworven
en hun goeden naam hoog in eere houden.
Zoo iemand is niet alleen een huichelaar,
maar ook een lafaard ; want omdat hij tot
bevrediging zijner hartstochten zelf geen
moord of roof durft plegen, verschuilt hij
zich achter een holle phrase, doet aan politiek en vergrijpt zich in naam der vrijheid
en de gelijkheid aan macht en rijkdom; en
omdat zijn eigen bewustzijn hem zegt, dat
hij uit gebrek aan ontwikkeling niet bij
machte is,ee.n plaats in te nemen onder de
-regeerende personen, scheldt en lastert hij,
ook al weer in naam van de gelijkheid,de
personen; die aan het hoofd' der natie
staan. Natuurlijk om zichzelf naar boven
te werken. Gij ziet dus, kameraad, dat gij
u over mijn gezelschap niet .behoeft te beklagen, want gij zijt hier niet in slechter
omgeving, dan wanneer gij beland waart
onder de kornuiten van Danten.
Mijn leven lang heb ik over niets zoozeer
verbaasd gestaan al-s ever deze- woorden van
den beruchten Pampin. Ik wilde hem juist
antwoorden, toen de grendels van de deur
onzer gevangenis knarsten en drie knechts
van den cipier binnentraden, ieder met
een brandende fakkel in de hand en met
een kolossalen doghond achter zich. Zij
kwamen ons het eten brengen voor den
geheelen d&g en hielden avondinspectie.
Bij den rossen gloed der fakkels kon ik
mijn gevangenis eens opnemen en kennis
maken met mijn lotgenooten. Het hol was
niet grooter dan eenige vierkante meters,
het glom van smerigheid en in eiken hoek
n hoop vuil.
Het uiterlijk van mijn medegevangenen
was nogal verschillend*. P-anroin, dien ik
bij den e_r_-_n oogopslag herkende, wm
zulk een monsterachtig type van een mis-

dadiger, als ik in mijn leven nog geen gezien had. De moordenaar had maar één
oog en hinkte ; zijn gelaat was leelijk e»
toonde diepe rimpels, zijn borst was zóó
forsch, zijn schouders waren zóó buitengewoon breed, zijn armen zóó ongewoon lang
en dik, .dat men er niet aan behoefde t.
twijfeien, of deze -man beschikte over een
bijna bovenmenschelijke kracht; kortom,
hij leverde in heel zijn wezen het sprekende type van een moordenaar, echter zóó,
dat men hem had kunnen aanzien voor een
of ander monster van een onbekend ras,
wanneer niet m zijn grijs, fonkelend oog
evenveel verstand als sluw overleg te
lezen was geweest.
Aan Pamnin's voeten zat een man neergehurkt, die nauwelijks den jongelingsschoenen otrttwasson scheen en uit wiens
trekken diepe neerslachtigheid sprak. Hij'
was zoo in gedachten ve_x__ep.,dat hij,
toen de mannen het hol binnentraden, _«
oogen nauwelijks opsloeg.
lets meer op den achtergrond bespeurde ik ten slotte mijn derden lotgenoot.Zijn
gelaatsuitdrukking mocht ook al minder
scherp zijn dan die van Pampin
zij
scheen mij nog Steelij ker en afstootend-*"
toe wegens de uitdrukking van gemeen»
huichelarij, welke ©r uit sprak. Een goed
waarnemer kon dezen persoon reeds op
■den eersten blik naar waarde taxeeren.
Hij was degene, die mij tweemaal met zijn
fleemende stem had' toegesproken, maar
door Pampin tot zwijgen was genoodzaakt.
iNadat de cipiei -knechts onze gevangenis hadden onderzocht, zetten zij het eten
neer. Het bestond uit een bord vleesch me.
salade ; maar beide waren zoo vuil, da.
men geloofd zou hebben, dat zij van de
straat waren opgeraapt.

—

(Wordt vervolgd).

l'i__'»''l_—'—■."'L—i..._..yi—.—.i.i^m_m>.jw.ijj| _■——__)_—____r—___tt____w——r_~— mi.
j_llllii»jff—»_^___*H'—^l»-'

uitvoerrechten, deze zaak nog eens
terdege onder de oogen te zien, omdat die
-echten zoo belemmerend werken op de
productie, daar men aan den eonen kant
Verliest wat men aan den anderen wint. Ten
Va.i de

slotte geeft spreker verschillende wenken

tot verbetering van het dessa-bestuur.
De heer Van Houten betoogt dat er gaandeweg minder zorg wordt besteed aan de
financiën van ons land, die niettemin bedenkelijk zijn. Hij keurt af dat voor Indie
gerekend wordt op zeer wisselvallige inkomsten om de begrooting sluitend te maken
Spreker protesteert tegen het „geschetier
ruover onze eereschuld aan Indië, welk
moer met de cijfers in de hand niet te ver■
dedigen is.
,
Spreker sloot zich geheel aan pij het betoog van den heer Van Leeuwen, ten aanzien. v.an het leeningsv.oor_tel.
W-at betreft de Deliquaestie meent spreker dat de Minister.door bet rapport-Rhemrev. niet in zijn geheel over te leggen,heeft
medegewem. tot het exploiteeren van grieven tegen bestuursambtenaren en keurt
spr. het af, dat de Minister particulieren
over die zaak heeft geraadpleegd, met voorbijgang van hier te lande vertoevende ambtenarerv.
De heer Sickenga waarschuwt dat men
■
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Handelsberichten.

_

ROTTERDAM, 30 Dec.
K o 11 ie. Goad-ordiuair Java 32—c.
Dito Santos t> c
Snik er. Ptjsh. Dcc f 17i/s.
Tin. Vast Banca piompt f 82—,
Billitoa loco
Jauuari-veiling t _Ü
1 81—, Jan-levering f .0 .
Bericht v_n de __a_el_ars Cuitzliar

.

"n Schalkwijk:

Petroleum. Loco f 9.95 in consumtie.
SCHIEDAM, -0 December, lloutwijn
Officieele noteering der Beurseomjniasie 1 _-_*" Noteering der distillateurs: Mout-üu I 10. , Jenever
11_.—, A_.-ter__m_e_-» proef f 1..50,
alles per Hectoliter tonder fust ca
zonder belaitiHg. Stemming stil.
Spoeling ver _etel 11..0.
AMSTERDAM

29 Dec.

Prijzen der _ardapp_le_: Frtesche
Blauwen f 2.1. a 2._*. id. Borger
geleti f 1.70 a 1.-5, Zejktwsche Bonten 1' 2.10 a 130, Zo.TVvvsche Blau.
wen 1 2._0 a 2.40, Geldersche Blauwen
f 2.— a 2.20, Geldersche Bonten f o—.
Flakkeesche Eigenheimers f i._oa2.—,
Zand Thomassen f 3.60 a 4.25
Friesehe Bouten f 2.1. a 2.20,
dito Magnum Boiums f 1.70 a 1.80.
Aanvoer 2 ladiugon.

-

DORDRECHT, 30 Dec. Boter. Hooi-

boter, stukken,

i/s KG. 10..5 a 0.75,

tonnen van 10 KG. f

in deze.

■■■

De Mi-star v_- I_Y-!
de spreke._ t_

■

verschillene in

—.— - —,—,

te soort Hooiboter stukken vaa i,fc
KG. 10.- a 0.-. .«krgarine 1/9 KG.
10.2 G a 0.35; Eie.eu f 5.20 a 5.50 per
100 stuks.
Ter week.
LEERDAM, 2- Dec.
markt waren de prijzen als volgt:
Biggen f *.— a _._.), Drachtige Zeugen
f4O a _.—. -oiiijiieii f 0.25 a I._,
Lammeren fO. -- a o.—, alles perstuk.
Boter f 1.25 a 1.3*) per KG, Eieren
f4.50 a ó.— per 104 stuks.
De aanvoer van biggen was redelijk,
ha "del ving
MASTEi\!.RO_rC, 31 Dec. Hooi en
ëixoc. Deze w.__ w_rd,be->teed voor:

iiwiwmmmw__-_wpm«

oathouden van
■

.

elke bemoeienis |
no- '

'-

v

De laad!
dsrei ; vei'vre.mde eerate plaats dat van het ge de
J&pansc-e pers omtrent het tor beschikgaas. Oo!
zou het
king stellen vaa* d
ling
I iiist
cc.a der ooi_o^_roci_<___i3 paitij'-n "iets w_-?.r I
'■;"
was en dat do !_<>. ring - -I. in
t'
. /■■ __,: :: e trrt.
■'./-:-.-. !;emeest w>_n__»kte tei naohf ne
■'.■ ,
Ten aanzien v-ai» de iiiinuhas----:-.
neemt de Eegeering de voorzi:
t in
gelegd on H-.
acht welke van haar te vérwaclïtea is.
aanzie-a vasa
aeeit 'h-art
;
De Minister heeft bezwaar tegen waderijk te»mb
invoer van dwang bij het cv.
Bel, kst, co .die daarin zii.n t-_ kort geschoten.
waar deze eenmaal is afgeschaft. Ten opuiden erl
Ten aanzien yan
;. er tóisbr__-__ zijn, ma_ï Se
zicht© van invosi-inc; van uitvoerrecht.:.', beMmi
houdt de Min. zich nog steeds zijn vrijheid
':-::le.n, om er een -sis»-- aan te- maken,
voor, maar de bezwaren daartegen staan zijn nog niet. gevonden.
hem levendig voor den geest.
D.
e-n d-c bij
Het onderwijs in ladië heeft de volle aanr____ ontwerpen zijn aaegeu-om-en, zoomedacht van de ilegeering.
de vele kleine w_i&a_tti*"*i'P-'n.
De Minister deelt in -den wensch naar beperking van het opiumgebruik, maar is 't
niet eens met de middelen door v. d. BisIn dra jongste verga de ;dr»g van het
college ¥___ Ge.Lep. _~_t_______ van Zuid-Holsen aangegeven. Ten opzichte van de bedevaarten naar Mekka, acht de Ilegeering ia_c_ v.-e-rd door den voorzit ter, den Oomhet een eisch van piactische politiek zich mis sa.! der Koningin, mr. Patijn, een

Prima Kampereiiand. t IG.— a 17.—.
Biimeuvelds uit Ma-tenbi-jelt, Genemuiden en Grat h.rat lecu_i.fl». a
16.—, _e qual. i 10.— a 13.—, Stroo
f 12.— a 13.—, alles per SUÜ KG. vrij
scheep of spoor.
Handel slap.

.

—

_

Londen,3De0c.Tin.
SlStralt. L«co £t34,t5, op 3 aia.Bitaa
__>r_t

>-

_

Hamburg,

30 Dec. Koffte.

Jioteenng tui

jok». ai.r__. Sastoe,

Wt'u Vt_._r,
uuruva,
tl.rer Mail.'!....-

ïan

LC

L)a

Tulag___

S_e___M_

40'/j

rri.^a.

Budapeet, 30DG
ec. ramen.
Meuogedeetd door Smait ca Zeoaj

Uit Walcheren was heden de aanvoer
23 Doe.
30 Deo.
gering. Weinig ging er in den handel
10,21
i-,'4
Tarwe per April...".Grane,.
om eu prijzen van alle
),64
e:i
Mals
/Bi
■ !Me!___.
Peulvruchten
bleven onveranderd
Antwarp
en,
petraieuw.
29 Dec.
uitgenomen VVitteboonen die hooge*.
Ver_aooers
orscleele not.
Ketaaid.
werden gekocht.
_—
_"
19
I.lieu
Ft ta
■—
De noteering is als volgt: Nieuwe Dec.m1ier,........ "
19
ste maanden ■
tS'/j »"
"-.
Walch. T__"-_ ( 7.— a 7.10 naar 4eeMarkt
in da:in..
Wintergerst
deugd. Rogge en
niet
Rasslscbe petroleum Pr. 11.-1/.
aangeboden. Zomergerst f 4.75. Haver
BloeaL Tarwe- toor i» -aïkarij le qailitai t
a -.—, ia dan luadel te 23.50 —.—
f 3.- a 3.25. Walch. Wittehoonen &.24.50
Rosee-ïoer deba_-Br_l<r, 24,—* ,■—
f 14.25 a 14.50, Ronde Briii_eboouen
New-York, Siotkoersen van 29 Dec.
11.—, Paar" f 10.—, Lange dito f
y.—i
Ko'ila
Tarwe.deuboonen f 6.75, Tuiuboonen f 6.75,
;.
Decemiier 1904—
I2l'/j
/ bü
Kroonerwteu f 7.C0 a 7,90 vaar kwa»6d
■»
Januari tsUs..._
Februari,___.
'I '10
liteit.
Maar__
_.„
7 85
April
7 95
ZIERIKZEE, 29 Dec. Boter 57½
Mei
«.
810
s|i/s tts%
60, 021/2 en 65 et. per 5 Hectogram.
8.0
„_.
Juni.
_.
K i p- e i er e n 100 en 125 et., per 25
8 30
103'/,
Juli
_"
Augustus ......_.
840
stuk..
_,
8 50
Sepiomber
Granen. Wegens de feestdagen
8 55
October _"_....-.
was er bijna geen aanvoer, zoodat
_" .
Notemner... __,'
865
geen noteeriug is opgemaakt.
ZWOL ERKERSPEL, 29 Dec. Vee.
Waterstandbarichten.
De iiaauet wa-> heden voor ecuVrces-iJü 29 Dcc, Watorst.
1.13M. Val 0.00 81
»
rentie
en verschge_alfde koeien Keu_att«^.3o "
IÏB- Waiö-t'B >
Caub.___,
33 ■
108 Val CO5 »
iels vlugger, vet vee iets minder, pin»"
" V_10.4 »
K.o_l__._.-_
144»
"
ken redelijk, stieren en kalveren Manni__i_ 3'J «
208 Val 104
"» 0,51»" Val COS
slecht, schapen eveneens, varkeus l»ulirort_. 30 "
"
prijsiioiidend.
WISSELKOERS.
Men besteedde voor: vette Koeien
ROTTERDAM, 30 Dec.
en o__ea 11_» a 2-0, dito Stiereu
Disconlo D.:
3/m.
Kort.
L-ii--______....3 -p.st.l
<____
t I-Ja 2/0, ditoKalveren . 4_ a'JU, dito
MiV/t
tr.tCfl
47.0
Parijs
47,_y_
.3
S.hapen cii Lauautereu f la a HU,
47.45
47_82'/_
lr.loo
Antw./ltrussel...3
47__3
dito v'ar_B!ïs 3S a 41 c. per KG^ dito Zwitseri lianitp.47o*
k.W 47.35
Duits.Riiksp_.pLs
53.02'/;
R.M 100 _40
Toor Londen 3_ a 3 r > c. per KG., _»_"
-Veenen
49.75
50^5
rende ca verichiekaüdc Koeien 1 10.» llal.ltanltplU 5Hf. HiAOZ
Lr.loo 47.25
47.85
Rs.loo 125
-v—
a 2iiÜ, dito Sefaotten en Vaarzen St. Petersonrg....
Lissanon
S
Rs.looo —.—
-v—
f 100 a 220, guste of -poeliug Koeien
Koors. Bankpl.»
—v—
Kr. 100 65.53
f 80 a 17j, dito Vaarzen 1 70 a 165, Rew-Vort „
2.44:,_ —.—
Ds.l
%,Tin Pr»»
.Disconto vaa .VlsselD-'eraa
dito kalvende koeien -f. 80 a lSi»,
31/.
Ossen voor de spoeling F4OO a 190, H)6__en
Rente van Deposito-geldeub. daias-siefi 2 X
Drachtige eu gustePinken f üó a 140, met 2 dacen or-Cïïmg.
Pinkstieren f 65 a 115, Gras- ofFokSPEOIEKOERS.
kalvereu f 20 a 70, Nuchtere KalGOUD.
veren f 5 a 15, jonge Lammeren f 0. Oude perande Dukaten
f 5.73 ft 5.90
„_..
<20>H, «12.12%
Wlcbti.eSouveiei.ns
ZWOLLE, 29 Dec. Huiden. Gedu„.
II.*)
-11__
van 20 Mark
rende de maaad Dec. werden de Stukken
_"
Stukken van 20Franc
9.5.
9.6-" _6_o
in Specie per _.evolgende prijzen besteed: Koe- VJ a baren Goud pondtijn
_> 163.
-derlundscb
21, Stiere- eu Osse- 18 a 20, i'iukeZILVER.
_4.
a 23, vette Vellen 27 a 28. Nuch2.35
Stakkco Taa 5 Franc
Pruisische Daaldei...,._«.„._-_,» 1.73 »1.78
tere 2. a 30, gezouten Koe- op Hollandsche conditie 24— a 25 —, Stiere- en Z. v. 900 a _00..m___...__...__» ♦.--- "—>—
O-se-23 a 24—, piuke- 25 a 2ö—, vette
Vellen 30 a 32, Nuchtere 32 a 34c,
schepen
alles per % KG. Paarde- met staart
en __au.n f 9.— a 9.50 dito zonder
18.— a 8.50, Friesche Schapevellen
12.— a 2.50, Drentsche dito f I.— a 19 Vertrokken:
Dec. van Algiers ss. DALARNK.
1.75, Geitevelien 1' 2.—a 2.50, alles SB Uec. van Algiers es BAGDAU, ran de .Hldd
Zee, üüi netto tont.
per stuk.
23 [Jee. van Algiers sa. FRANZ I_OR-, 969
De handel was deze maand gelijlnolto ion.-.
de vorige.
M Uec. van HalUmore 83. TABASCO. VJI3 netto
tons.
CURGHEM-ANDERLECHT, 29 Dec. SS boe van Borgen s_ OLAF K.YRRE, .nnstro
tons. Vla Stavanger.
Vee. Aangevoerd 1.40 Rundereu,
Dec. vaa Breman ss. AiUO>. 170 netto tons.
waarvan 539 Ossen, 193 Stierej, 703 .9
58 Uec, aam. 10 uur van Rrunaliutiel ss. FLORA
Koeien. Men betaalde voor Ossen
van L-ticC-, 19. netto Luns.
Ir. 0.70 a 0.91, Stieren fr. 0.60 aÜ.S7. 59 Dec. voona.- S,lü uur van Brunsbultel ss,
AHIAU.._, van Rolling-eigen, 373 netto
Koeien en Vaarzen Ir. 0.60 a 0.81
tons.
per KG.
Si Dcc van DB-genesa-S. SARK, vaa Charleston
Via Bremen.
Schelknndigemeststoftenen
11 Dec. .Aa Galvestoo ss. EMMA, ISS7 netio
veevoeder.
tona
18 Dec. van Garrucba s_ GOIVBBA MR-DI
ANTWERPEN, 29 Dec.
Soda-ui13110 ut ito toas.
traat 15 V. a 16 pCt. stikstof, besch. -S Doe.
van Gibraltar «8. KIRBIEMOOR, van
fr. _-._-.
Odessa. 4109 netto tans
vaa Hamburg ss. PALL.vS, 370 nelto
Sulfaat van ammoniac, 20 a2l pCt. 30 Dec.
toas.
stikstof, beschikbaar fr. 32.50 da 100 28 Dec.
van Holtenau ss. GER ES, ve» Riga, 730
kilo.
netio toni.
j.
Dcc «aa de Kaap Verdi. _e Eilandsn
Superfosfaat, 13 pCt, in drogen voor
ss. TULLOCHMOOK, vaa VlUa CoosUlutiaa
poederachtigeu vorm: fr. -2.50 frau_ïöl netto tons.
co bestemming per 1000 kilo.
18 Dcc van Ivoostanstnopel ss. BUCURESIT
van Sulma. 143. nelto tons.
Metaal-lakken. 16 a2O pCU (75 pC_, 1» Dec.
vaa honslanunopel is. CLARIS-A RADfijnheid), per eenheid fr. 0.2-1 franco
CLIFFK, van Odes>a, 3040 netto ton-,
bestemming,
S 0Dec. van Ronslantti.opel sa POSEID. X, van
Ibraii, lOti. aetto ion-.
Op de Beurs verhandelde men:
van Koustaotlnopel Ss, EATON HALL
.Soda-nitraat.Beschikbare fr. 25.10; 20 Dec.
van Odessa. -ise netto loos.
Dec/Jan. fr. 25.10; Febr./Mrt. 19J5 S0Dec. van Kanstantiaapel ss. M .RGITGROEDEL, vau uulaiz, Hiiü netto tans.
fr. 26.10, Febr./Maart 1906 fr. 23.65;
vaa Lissabon ss. GUadiana, 301 nelto
April 1905 fr. 25.—. Markt standh. 30 Dcc
tons.
Sulfaat vaa ammoniac. BeschikbaS9Dec. Tan Llvarpool ss. SIIIELÖRAKE, 690
re fr. 31.50; Dec. fr. 31.50; Febr./
aetto tons.
Ss Dec. vau Lizard is.USUER.vaa ".ew-Orleans
Maart fr. 32.—. Markt vast,
.350 netio ton-88 Dcc vaa .wudelra ss- WITTEN BERG, v_o
Sanl-s, 2303 netto toas.
Lynkoeken,
Koeken.
inlands.he.
fr. ilijü a
SS Dec. van Malta ss. AKKANMORE, vanlbrail
; levering Dec./Janu1931 netto tona
an fr.
; dito vau Amerika, beSS Dec. van Marseiile ss. ARDIOENO. vaa Java
schikbare fr. 171&; Januari/lev. fr.
1590 oetto tons.
LLOVD, 55S netto toni.
van Memel
, Febr.. ApriMev. fr. lö-*;.; dit. van S9 3Dec.
Mobile ss. ROSÉ LKA. 1817 ue.to
Dcc
Tan
Odessa, beschikbare, fr. —, verwacht
tens.
frfr. 13—, 10 Dec. Taa N.w-Orloans ss. MARTE, S3Ï9 nett»
Koolzaadkoeken
* verwacht fr. 17</_ a 19t/ït
lons.
Kokoskoekea
van Nevr-Orleaas ss. TA-AGRA, 51.9
Arachidenkoekenfr. lSt/j a 19y2 Se- lï Dcc
netto tons.
saraeskoeken,Maart-lev.fr. __.%; Ka15 Dec. Taa Newport N.ws ss. QUEE- WILIIELMINA, van GalreslOD, 23i 7 aelto ion
toeiimoel beschikbare fr.
a St Dea
des Toorm. van :.ewïor_ dubbelss.
o.—id, D<jp./Jan.-lev. fr. 16— volgeus
ROTTERDAM, 5100 netto toits
kwaliteit. Vleeschpoeder fr. 31— ft
»3 Doe. Tan Norfotl. ss. CONINGSBY, .138 netto
tons.
; Cleveland lijnzaadmeel fr.
Si Uec. van Orsn-ss. DELOS. tï15 netto tons
per 100 kilo.
S. Dec. Tan Philadetphia ss, EUXI..IA, '-333
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Havre, 30 Dec. Keffte.

Dépêche vaa

da tttt.' Uayn

Roman e. Co
HaTro,Terto.enwoor___(l door _»_-._t.» Vaa
-looïernuys,
3 ._.,*"*""■
1_.15-_r___
2- Dec.
3b Dcc
per Januari 1905._ Fr. 4___
Februuri.
» .950
_."_ «
_, » 4975
Maart
4905 .
April
.50S
_.
Mei
50 25
g
49.75
Juni
__— o
50,50
Jult-_._...„.._. » 50 75
* a
-__j
Augmtus._._... » 51._
*s|
Sep-emoer ._._
51.25
50175
» 51.50
__?_ g
October
SoTeraher
a
" 51 75

..._..„

.

.

_!,__

___„.__. "
___,_ "

December _..-

»

.

-.

-

-temmia.-. kalm met koopors.

— ~
_._

.

nelio tona
S 9Uec. Taa Prawlepalat ss. BRJLLIANT, Taa
Newyork. SOU netto tons.
Ï9 Dec. van Prawlepolnt ss. BRECKFIELD, Taa
Gatreston, 1998 netto toas.
S 8Dec. van Samander ss. IBERIA, TG netto
ton?,

30 Uec. van Santander
netto tons.
S 8Dec. Tao Setubal st.

ss. DOROTHE.t, 1308
ur jN[is. r* __t_fft'*«

JERE RIA, 28 Dec.
Het Duitsche stoomsc np Valencia
is hier gestrand en het zal naar het
schijnt nogal moeite kosten om het
weder vlot te krggen. Woordelijke
storm.

.

v..",:

;:■;"

en

— Van

bevoegde zijde wordt geme:t.,
iq van een apoth-ek,.; i.i

:;_-:.!

■

■

i

d bij de

ms

— De Koningin déjeimeerdc heden weer
bij de K
ide».
De loden der Tweede Kamer zullen
vem
tegen de helft van Februari
weei
worden tot hervatting
der werkzatiü. heden.
— Ken poiitsevaartuig!
Ten dienste der politie te Amsterdam
wordt- gemaakt een groot benzine-moto.uiig, dat electrisch zal worden verlicht
en van een zoeklicht voorzien. 1). afmetingen zijn: 13.30 M. lang, 3 M. breed en 3 1/2
voet diepgang, terwijl de snelheid ongeveer 8 r,. M, moet bedragen.
Te Benküin is een afdeeling met 40 leden opgericht van ai
eeniging tegen Drankmisbruik. Het bestuur werd samengesteld uit de heeren D.
Van Grol, H. A. Groskamp en P. FrnithoL

—

■ij.nen niet ter verzendittg worcWaï ,
ien, zoodat een fieschje medicijn : :j
een kabeljauw moest worden verpakt, ":\i
Hf kunnen worden verzonden, gee,n '.
kmg kan hebben op den postpakket
Op Zondagen worden volstrekt geen postpakketten' ter verzending aangenomen ;
wel op feestdagen, doch dan gelden, ten
opzichte van den inhoud der pakketten, dezelfd? regelen als op werkdagen. Al wat op
werkdagen in pakketten wordt toegelaten*
kan dus ook op feestdagen worden verzonden.

Beurs van Rotterdam.
Weg
. ;. .-.dsche koersen was de omzetbeperkt,fa:.- 'atsfondsen vast gestemd. Voor Locale fondsen waren Aand. Den-cultuur prij-houdend
doch Obl. Hudig
Veder lager.
Au ."rikaansche
willig en Steels
bijzonder gezocht.

________

beslemd naar

Hel stoomschip Prins der Neder— Het met rijst geladen ottersebip
landen, van Amsterdam naar ParaJonge Franepis, schipper Van der
Verandering, «L
maribo, pus.eerde 29 Dcc Dungeness.
Wyngaert, van Ar.twe.rpe_ naar KooKoeltje Alida.sL
Het stoomschip Laeisz, van Java sendaai, is in aanvaring geweest met
Jusltlia. st
Srn&tla,*t.
Cornnii» idrianus. st
naar Ara.terdam, vertrok 98 Dcc, dehet schip Hermanus, schipper Van
Waauhelm S, EL
KiierglAJt.
Eerstgenoemd schip vernam., vau Port-Said.
Woerkom.
Iris, st.
1-lEl VclUOUS 1, St
Het stoomschip Tantalus, van Amloor de boegspriet eu eenig ijzerwerk
.U'billfft, st.
Davo, st.
sterdam en Liverpool naar Batavia, werd beschadigd. De reis is direct
Gerhard.iL
as uec
ROTitSKDAM.
Coruellu.st.
arriveerde
23 Dcc ,te Singapore.
voortgezet.
L*ir. Louis Gutjatir 5,st. IlardT, st
Het stoomschip Anabria arriveerde
Socratos. st.
Conu.lnatle 5, st.
ANTWERPEN, 29 Dec.
28 Dec. vaa Rotterdam te _*okoha_ia.
iieleuH Coi.iclla.
Gevert, at.
ijzeren binnenschip Adriaan,
Het
L'omadorf
SuslnBÜ.SL
stoomschip
Het
Bayern, van Bremen schipper A. Van
Jatun, st.
Ileï'.ia. Jaag
geladen met
en iiotteraain naar China, vertrok 29 steenen, eigenaarsToen,
Coluaibus 3,
Flat VoliiBtM 9, st
gebroeders Van
Peuaug.
otterdam,
Vaa Hoogstraten
K
Dec. vaa
at
Stolk, te Rottordam, is ter hoogte der
Karl Scfcroers zï.
Deutscbiand, st
liet stoomschip Praesident vertrok
5, aangevaren geworden
Schmitt
l'etrouella. st.
afdaken
29 Dec. van Rotterdam naar Oost- door
La Jujtlcc. »t.
1'lieibi.''. Itobwaan
de
Duitsche
stoomboot-orderney
Vf legertje, Haar.-»
burg. ."\ara»<tr i.
AOika.
en gezonken. De opvarenden werden
i'rua>< (urt 35, .Maller
Kl rob e.«ea
Het
Kanzler,
stoomschip
van Oost- gered.
Seugers
ftirftrort g, Aug«naii;cr
Afri!;a naar Vlissingen en Hamburg,
Harmonie, Van Putten
Maaabeiui 33, ivftobel
Tv.es uitgaande stoomers: liet
vertrok 2. Dec. van Port-Said.
»
47, Scöttetdor Lowecburs, Scliwlpstrt
Eng.
stoomschip Meldoa, kapt. sin!),
>
53, ll»2niaun St. Aaloalus, Ooines
Het stoomschip Herzog, van Hamnaar Buenos-Ayres, eu het Noorsche
>
Manfroeu
E5, KttttZ
llebburn.
eu
Oost-Afrika,
burgAntwerpen naar
Kbelajloia. Pendel
40. tllcttel
stoomschip Tryg, kapt. Pauiseu in balColt mlt nat. Hlldsleln iiuiiroit t.. Ziwmermann,
arriveerde 28 Dec. te Kaapstad.
last naar Skie.i, zijn aan de KruisLlbecal, Brien
Igaatitts, Wet bal
Het stoomschip Saxon vertrok 28 schans,
SIlkteTTeer 7. Koalow Ann» Scbolustic».
in de Schelde omhoog gevaDec. van Kaapstad, thuiskomende.
Lrio et/er
V«reinlsuai T, Gutjabr
ren. Het eersto schip kwam tilden11 Juulter Mla Mackay, beiclLiaan
morgen bij hoog water met assistentie
SGIliEDA.H
'S Gebroeders, Stol
van twee sleepbcotei. vlot. d.ch het
D. A. P. G. i, stracü
Jobaana Maria.
»
ROTTERDAM, 30 Dec.
1, Uotbner
v. d. Hurk
tweede bleef zitten. Hulp van sleepbooLeo Pols
llassla 2. Scblebach
Het stoomschip Dorothea vertrok
ten is ter plaatse. De Meidon heeft
Familtetrouw, Klop
ZWLtSOBBGBT.
30 Dec. van Sautander naar Rotterda reis voortgezet.
Anloo, Va» Werktovoa jnige Willem,
GOUDA.
dam.
'■ aa Gooi
Ve Meeuw, f» l Veld
HAMBURG, 29 Dec.
DOllOIiKGllT.
Het stoomschip Zuid-Holland arriIlUll'SCHLAiNO
Pltas Hendrik I, si.
beslag
Het
op de NederL, tjalk Ur_veerde
27
Dec.
Noordkaap, tl.
van Hotterdam te
t'ullbora I, Keeten
I,
kapt.
Klugkist,
nia
is oiigeheven.
ËnKMttiefc st.
UÜITSOHLAXO.
Sunderlaud.
Kosatte.sL
l.odnlï. sL
tankstoomscltip
Het
New-York,
van
POPLAR,24 Dec.
WolUo, si
Leo 13. sL
Rotterdam naar Newyork, passeerde
Hedenmorgen had in i_r_ingReach
8. Dec. Lizard.
eene aanvaring plaats tusschen het
et,
Riaaeni. Havens. Kloneer,
Het stoomschip Automaat is2B Dcc, stoomschip Groningen en de barge
ï.i-o-ueii/Rottei-jara
VLISSINGESgepi.s.-erd
des avonds, vau Hamburg en-_ 9Dec. Chtudia, waardoor iaatstgen_n:d vaar",ü Dcc Leoiioldvilic, st. !
aaoge.oaiea
LO..DKN
van Cuxhaven naar Elswick vertroktuig beschadigd ward en aan den gr.nd
Ant_.p.'u.<-ü_go
üac hatavler ll l.st
ken.
IJ -liSD„:.a.a-,.lornen ! .9
moest werden ;.ezet.
-■.Uliicslro-oiü-,
iluil Industrie, st,Rotterdam
Het stoomschip Hispania vertrok
LONDEN,29 Dec.
d
Ito
.oAire,sL
Goole KKVVl'OKXaangekciueu 29 Dec. van Passages naar Bilbao.
Een
Central
..ews-telegran.
Vertro-'.ea
uit
n Doe Ueddlag.ün, ._
Het stoomschip Graugesber!. arriï_ Uec Mars, st
New-York meldt dat een groot stoomRotterdam
L is;abun Clree. »L
veerde 29 Dcc vaa Rotterdam te schip, vermoedelijk Amerikaausch,
dito
Uuna st,
Luadou Arabisten, st.
dito
Oxelosand.
op Diamond ShuaL, nabij Kaap HatCA RDIFF aangekomen
Het tankstoomschip Ocean arriveeris gestrand eu in reddeloozeu
teras,
is Dcc Aberportb. st,
de 28 Dcc van Antwerpen te New- toestand verkeert.
-wündrecbt
Vork.
Ayigartli, st,
Uit Baltimore meldt men dat het op
BuitenlHavens.
RoLlorJam
Do koftjalk Adelaar, kapt VoorDiamond
al zitteuds stoomschip
PORT-SAID aangek.
Bl ml we ir, et.
dito
dewind, van Lemkenbalea naar Rotdrie mssle.i heeft ca vermot del ijk
SO Uec .«ara Ivolb. st, ; ' Z_.i___-oo_.st,
Gent
terdam, arriveerde 29 Dec. Ta Vlieland.
Rotter dain/Batavia P_iNAurn aangekomen
totaal verloren is.
NHWYüiIK vet trokken H Dcc Uioiiutii SI,
Gisteravond
7
kwam
uur
15
min.
De Noorsche bark
is 17
2S Dcc Excelsior, st
-Otterdam
de Batavier 11 den N. Waterweg biuDec. te St. Micha.ls bim.engelo.pen
AUtt —da lo GLASGOW aangekomen
B.__TL-0-.Ë.»i-ixü__en 2'i uec lbo Sulian, st.
nenstoomen. Het schip en de machine om geneeskundige hulp. De. gebtole
->tt)rl_:a
Ueo Eli se Marie, st,
waren, voor zoover na te gaan, geheel bemanning li.d. aan berri-bcrri.
Aottscinn- HKYSHA Te__r___e_
onbeschadigd. Het schip heeft tegeu
LIVERPOOL,29 Dec.
MONTEVIDEO vertr.
iJ Dcc Vlug,st,
den stellen kant van de Hiuderrug
Ca.üanes,
st,
Uec
De Letland lijner Yucafan, hier
90
S-vansea
-v.Ki.-1-.n SW___s_L_ aan .el,.
gezeten en met slechts 4' voet b(j laagvan New-Orleans aangekomen, had
SS Dcc _iustr_m.it.
water aan de binnenzijde van het veel le lijden van het slechte weer
A-TV.ERPKfv, aangek.
üi-istol
S_ Uec Vegiitstraom, st LIVERPOOLoangok.
schip, zoodat geen der sleepbooten op den Atlantisclieii Ocea m. Eea ver■.JL4jr___ i.i Uec Egret, st,
nabij kon komen. Bij het nog al hooge vaarlijke stortzea sloeg de bootsman,
l_t»l»_
2Ü Uec I'Ulcrn, st,
avondtij
kon de sleepboot Katwijk tot die aan het stuurrad stond, overtmord
-oiiiiumptoD OÜBtITI aangekomen
op
vaam
100
van de Batavier komen
GE .T a;m. «_o ntu
fifö». _tj________*m,s
en oisehoon men den ongelukkige de
_. Dcc YVbimbre.st,
en werd te ongeveer 5.-^0 ure door de handen nog in de hoogte zag steken
Rotterdam
L._wsr__ ;-,; _U___aaag «___>__
stooinreddingsbo.t eea tros van do kon niets tot zijns redding worden
ST.JiAZAIRB suusea.
i3 Uec Amsterdam, sd,
Batavier
naar do Katwijk overgegedaan, zoodat hij jammerlijk verlü Uec .'la.a, st.
Rairerdani
bracht, terwijl het stoomschip zei t op
dronk. De 2e stuurui.n werd door
_-__■_ j,ni "RANGEMOUTHMns.
lill.li.AO. aangoiiom.-n
ü Uec Rotterdam, st,
sedert uitgebracht anker tegolijk ecu andere storlzee tegeïi het dek
een
SS Uec Ui-ijuiulu. st,
iKi.ir dam
begon te trekken. Te 7 uur geraakte geslagen en brak een dei* h-e.nen.
Aottaoiii
V UWCA _T LE .eiLtU_l
:■< Uec lScn-ington, st,
de Batavier vlot en stoomde met ei^en tiet schip werkte zoo vree-dijk dat
TAIIIFA gejasse-ertl
.t.j__i'd___
li De;; Tema. st,
n_ar KotlerJam op. Ongemiddelen
het ontzette en over het gct__.l_ dek
Koiler__i„;i___._ _A.UA-, aa-ge_oiueu.
veer 10 blazers hebben een deel der werd groote schade aaiigericiit.
BARCELOi.A aangek.
.', Dcc IJinuideu,st
lading overgenomen.
Uec _<___li__, st.
ii. lu.utli
Het uitgaande l___lsto_U-__hip
ijtur U n i!UL_ aa.i-t _oinou
Het Belgische stoomschip ___»!" Teutonic en bet in_ro_nT__- mail—
aangek. _. üe. _wtö, st,
TARRAGOiNA
lippeville vertrok _- Dec. van de stoomschip M:ue.tic woi-ue_ aai» den
_!. Dcc Diana, st,
ÜU-.__.__
Go'idku.t naar Antwerpen met mond vau de ._er--ey (fa-tf mi-t opgeBar(__-_( goolk ia__s-_-i#a
MALAGA aangekomen J8Uec Uerwent, st.
M 1.0.iü in goud voor Londen.
houden.
SU Uec Hora, st,
Rotterdam
Stoomschip
Bevracht:
NEW-YORK, 29 Dec.
Gamma
Callx
133i. n. van Mobile naar ..e-krtand
De mist is op., e rakken en d. uitMAB.SEILI.E aangek.
CHKISTIAMA aaa_.
Ï3 uec uctuïii-e, st,
Wl Uec Jolunna st,
80 sh. Jauuari/Februari. — Stoomgebleven s tooi .sche;: oa komen binnen.
UU- iim
...tt-d-in
schip Tolosa 2009 n. van de GulfhaDe positie va;i __t inj Rre ii-land
aangek.
verlrokica
GOTHEi-B-RG
MALTA
gestamd, stoomschip örnniefz er is
_« OecCarl O.Kjelibers. 3 vens naar UK, Ciat. 10 sh. 9 d., BotÏJ Dcc I -lui, :t,
terdam 10 sh. ii d. Jan.. — Stoomschip onveranderd. De zee is n_ii._c.er woest
Piraous
Rotterdam
ERGASTERIA aangek. -_.l-.AURWASSER
Tromp .00- tons 10 % van San Lodan gisteren doch slaat uo_ ov« het
il Dcc Ambuia, st.
(niet boven) naar UK/_out. 13 schip heen. De beicanm. g .evindt
renzo
.otter lam J9Dcc .Vilnerva, -t.
KO..STAPITI-OPEL
sh. 3 d. O/C, minus 0 d., zaad 1 sh. zich ongetwijfeld nog aan _.-_rd. want
Amsterdam
KQPKNHAGLN ve.-lr.
Vertrukken
extra
duidelijk ziet me;, zoo nu en dan
1/28 Februari.
.. Dcc Uuuraten. si. _!> Uec Sirius, st,
menseben
op het dek. iteJdingsbooten
■
Amsterdam
Tbeodosla/ilotterdaiß
NIEUWE WATERWEG. 30 Dec.
lijn
in
de nabijheid ca indië* ah het
Storm,
Wind
ü.iiige
W.
lucht. weer
ROTTERDAM Aaagekemen.
wat k .uier worut de bemaauiug
Veel zee. De loodskotters zijn binnen ;
29 DECRKBER.
te redden.
ARÏ SCHEFFEK. sL Havra. KnTpee. Vaa 3a I
de stoomloodsboot doet loodsdienst. trachten
Volgens een hij de reeders ontvanen Smeer. Spoorbaven I- 3. Stukgoed.
IJMUIDEN, 39Dec.
__-_Ol_>, st Grimsßy, a«ïs en Ca. VV.ile.__.gen telegram is ook de Lergiugsloofcade. Stukgoed.
Wind ZW. Storm. De stoomschepen mer Merntt iv de nabijheid van het
SvYALLOW, _l Hult, Wa tt. Muller «aü».
Iris en Seheldestroom hebben we..ens gestrande stoomschip.
Na-uukado. Stukgoed.
GKI.UK_.LA-D. st. Sunderlaod. Ruïe ca Co.
HAVRE, 29Dec.
slecht weer vastgemaakt. De loods1» Kafeotfreclilscbehaven. Steenkolen.
binnen.
De
loodsstoomHet
zijn
Newport
kotters
hier
van
News aanBATAVIER il, SL Londen. Ned. Stb. Maat-schij.
boot doet loodsdienst.
gekomen Eng. itoomschip AngloBoompje», Stukgoed.
MAAS, *u Hamburg, Wambersle
Zooa
Chilian redde 15 Dcc, op 3.° ._ Jvbr.
AMSTERDAM, 39Dec.
Spoorhavea L. 4, stukgoed.
en 5-=" 20* Wl. kapitein Ketsen, diens
Dzn.,
De sleepboot Jan Goedkoop
30 DECEMBER.
vrouw en de overige vijf opvarenden
IRMGARD HORN. Su Genua, Wambersie ca
Goedkoop,
vau
de
firma
Gebr.
alhier,
Zoen. 1e stopboet. Ballast.
vaa den A uerikaanschen schoener
is verkocht aan het Fransche tiotiMADAWAS-A. st GalTßittn, Hudig es Veder
Rijnhaven H, Stukgoed.
vernement en bestemd voor de Ivoor, Chester, op reis van St. ___r__ns N.B.
BATAVIER IV, sL _<__«_, -«_._»_, _a_tl„ij.
knst (Westkust van Afrika). In het naar BarbaJos, welk schip in ontBoompjes. Stukgoed.
der volgende maand zal de boot redderden staat moest wor.ea verlabegin
WEST WakU HO. st. Nlco__te-. Gebr. T Udeo
ten. Ue schipbreukelingen zijn hier
derwaarts vertrekken.
Rijnhaven 4, Graan.
geland.
PKKUVIa, sL NarTi_,F.Drughorn,_laasliaTeaD
—Zaterdagmiddag
werd
goed
geraet
Uzurerla
Het wrak van den schoener, die met
volg
helling
van de
No. 4 der Neder-Kal,
il Londen, Pa. Vaa Oiumerea
landsche Seheepsbouw-Maats.bapprj hout beladen was, werd in br.iud gaNassaukade, Stukgoed.
.tokeu.
-LAND-D-O. st. odossa,S_ll_vel. en T. d.Meer
te water gelalen het tankstoomschip
MELBOURNE, 29 Dec.
Rimhaven 11, Graan.
Palembang,
gebouwd
voor de KouinkCROMIiR. sL il.rwi,;!. Hudig ca Pieters
zeilschip
Het
Meiuweu
is heden
lijke
Nederl. Maatschappij tot ExploiParkkade. Hallast.
DEUTSCIILA-0... Newyork, WambersieeuZoan
tatie van Petroleumhronnen in Ned.- hier van Liverpool aangekomen niet
Petroleamkado, Polrcleuiu.
Indiü. Het is in alle opzichten gelijk ".eggeslagen stuurrad, \crl rijrelde
Vertrokken.
aan het stoomschip Sultan van Koetei, lantaarns ca andere deks_ade, hebbende op 4-P Zbr. Eu 7ü° Oi. zeer
29 DECEMBER.
op dezelfde werf gebouwd.
VENUS. st Ballait. Cardls.
zwaai* weer gehad. De reparatie kosten
PRAESIUENT. st Stukgoed. Oost-Alrlka.
VLISSINGEN,30 Dec.
worden op £ 5.0 geschat.
30 UKi.t_-._EK.
PHILADELPHIA, 20 Dec.
De nachtmailboot Prins Hendrik,
BATAVIER IV. Stukgoed. Loadea
Het Eng. stoomschip E.lon arrivan de maatschappij Zeeland, welke
aan de Kon. Mij. „De Schelde" van veerde hier «waar lok rn t__. 1 ; de
pompen zijn gebroken en de romp is
nieuwe ketels is voorzien, zal binueoHet dubbelschro-fstooinscbip Rotkort weer in den geregelden dienst oiitzet. Het schip liad buitenge w.on
terdam, der Hollaud-Auierika lijn,
zwaar we>ir.
worden opgenomen.
van New-Vork naar Rotterdam, pasIQUIQUE,26 Dec.
HANSWEERT,29 Dec.
seerde Vrijdag 30 Dcc, des voorm.
-he
Dans Law
bar;-_lnp
Het
Ent/el
7 uur 30 min., Lizard.
De meti raacadam geladen sleepboot
hier
in
de
hav.
raad veris
Bali,
stoomschip
Het
van AmsterBonne Espórance, schipper i.
nield Een gedeelte
..nde
Dcc,
naar
vertrok
2ü
Batavia,
ters,
Yau
Lessen
naar
Am-slen.
dam
lading, ca. 2100 t.». w. Aa :.-o..rd.
, v». Suez.
hier op dsn sieenen sluisiiniiir
NAGEKOMEN BERICHTEN.
pen.Het schip _ree.* aanzieiii jkea. ei-.j
Het stoomschip Oranje, van AmHls:.
sterdam "aar Batavia, vertrok 29Dee.
aan 'tvoorscbip doch kou der-ts voorti-ia u
.-.,
ran Genua.
zetten.
van '_airag.ua- naar Y_l_..-_._.
LOBIT. 29 Dec.
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Koek. I-miiil Cv. gew. Aand.
New Urleaus _. v. «8 w.Aand.
tnited.tai Sieeli_v^_.Aaad.
Gewone Aand. Wa6asc__.»
Alg.C.y..ire£.A.Wat)_icaSp.
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Minftha___i,

MIDDELBURG. 29 Dec. Grunen.
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$*'?,
.„.
__ar.-cü_t(l.4
82"/, s B^'/,.
rnrkii-O.iiK.-____i(M
-4
7»
_ap_n.O-!i:.

voorzichtig zij inzake uitbreiding van de
vrijheid voor de Katholieke Mi__e in de

Cepasseerd

R0TT8HDAM.
Tl!90üara,»U
El a, st
Hetnncb, st.

BetteBiIlo. st.
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Scheepsttjdingen.
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Stoomvaartberichten.
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-__—___B-E":-

van de

Verloofd s
MADELELNE LEFEBVRE
en
W. J. F. DE RIJK,
Insp. Stcomwezen Ned.-Ind.
Lille (Frankrijk), 20 Dec. 1804.

zal, vanaf 2 Januari 1905,
geopend zijn van 2) Scsft

5

Ondertronwd:

U__E_

30723 12

DeVerkooplokaien en Melksajons

0. W. Kempkers
8

_

VAN

De Rotterdamsche

HrtN-irieMiflfl
HOOHOSU6EL Ho. 1,

Getrouwd:
"WOUTER BOER
en
ZULLEN OP
G-RADA J. MEIJERS,
die, mede namens wederzjjdsche
Familie hun hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van van 's nam. 1 tot 's nam. 5 uur
belangstelling bü hun huwelijk
ondervonden.
Bodegraven, \OQ
30751 17
Deo* IQn
1904*
Jutphaas,

SIEÜWJAARSOAG

_
’29

zijn GESLOTEN

.

I

I

.

„Het Wapen van

loofdsleeg
—_

rj^- Jl_ gj

|B

, l^^^^^^^ ■■niiiHiwi—i ■mw

-

noote, Moeder, BehuwdGrootmoeder, Mevrouw

B ISSfi'stasiiplpiiii!

___j___. o».

jOBBJrJJ

3078Q 90

im ■■____■■

desverlangd worden i
■goederen afgehaald. Voor hoog
■gewicht enz. inlichtingen te bek
■men Uclftsche*.trant 16—1!

BOTTERDAM.

I
KOOMAN, 1 Koopen en Verkoopen Fondsen.

Plaatsen Geld op Prolongatie, I®_3©Q©@© © ©©©©©©<
I
Kleinkinderen, 1 Bewaren Prolongat.-onderpanden
A. W. H. VAN KOOTEN 1 incasseeren Wissels.
HO Gr. Markt 11, (Huis I
(C. M.F.A. PIJL■
's Hage j
VAN KOOTEN. 1 Gontroleeren Uiflofingen.
10 in Duizend Vreezen), .
$
Haag 3.
fl©
E. JOCHEMS—VAN [I Verstrekken Credie_rie_n,
■© Telofoon No. 4202. .
BOSSUM VAN KOOTEN. 1
Verhuren Safes (loketten.) HÖ
Cf. K. JOCHEMS.
Specialiteit in
jl
■
Eenige en algemeene ken- jfl
__nier_uand-Uitzetten
5
Hg
nisgeving.
Hoedjes.
ï
|

in den ouderdom van 68jaar.
Med. namens de

Maiigy hoek -Kel_.erst.gaat.

__ri__li_ JKllÉ_ff|__|__jf_EJ^gi^

fl_f
ïeriwM COUPONS
i
Koersen,

|

t. T_Ti\nn_

_____
■g Si

tot de hoogste
i
iljfiSlrSchort'eBfranco provisie.
muvUW
Manteltjes. |
Noteeren in de Vestibule vanfl||
Bekleede Kinder wiegen J
hun Kantoor de
■M van af f 11.-, Poppenwie- »
I Heden overleed zacht en
gen van af f 1.50, Luier- |
Coupons■|£
ca
na een korte ongesteld- 9
fI kalm,
manden
van aff 0.85. Kan- »
■jS*
heid, onze innig geliefde Moe- H W_ssel__o_ee____ge__
i ten Spreien,Wagenkleedjes,
Bg
I der, Behuwd- en Grootmoeder. 1 en tegen 1 uur 's namiddags deH|f Antimacassers, Heetwater- |I
1 Mejuffrouw
___§£ kruiken enz.
29194 25 |
Koersen
ZIE
ETALAÜE!
van
diverse Beurzen.
30773 39
JÖHANHA

*

'

9

'
■g

■

I
"WESTERDUYN, 1
VAN DIJK

I©S©©@©© © ©©©©©©_

BTAATSBPOOIL
■I
■Extra AilJieÈg

9
fl

den ouderdom van 61 jaar
Uit aller.naam,
ADR. VAN DIJK.
SO Dec. 1904.
I Rotterdam,
Vinkenstraat 23.

De DIRECTEUR-GENERAAL '
de CHEF van. den Dienst I Een massief
gebeeidhouwder Exploitatie zuilen in deHbuliet meteiken
gekleurd
glas, <
maand Januari voor den Han-■dito
,
w
Riigstoelei
bekleedo
"^^~Min_mt_T_7nJWTWF____tdel te spreken zijn:
■met moquette en Tafel me
Heden overleed na een langTo Amsterdam in het lokaal■inlegblad.
:
ïe zamen voor /12C
durig en smartelijk lijden. I -Raadhuisstraat No. 4, op I Adres: Oudaenstraat 66, eersti
mijn geliefde Echtgenoot en 1 Dinsdag den derden en■huis van af de
Jonkerfr.straat
der Kinderen zorgvolle Vader, jflden zeventiendenvan twaalf■Stoffeerdery.
30802 12
ac Heer
Huur tot één uur, en
te Rotterdam in het lokaal
in den ouderdom van 35 jaren, jflZuidblaak 1.0.70, op Dinsmij Kinderen nalatende, te 1 dag den tienden en den Tierjong om dit verlies te beseffen. 1 en-twintigsten van kwart
Ook mede namens weder- Hna elf tot kwart na twaalf
uur.
20677 21
zijdsche familie
Wed. T. WAARDENBURG- I

.

Ien

_

TEUNIS WAARDENBURG,

1

IËESTiMDJES.

1

Rotterdam, 29 Decemb. 1904.
Slachthuisstraat 7.
17 flFranco liemb. of Postwissel.
Pd

O

6 fl. Goede BORDEAUX,
3 „ PORT a PORT,
3 „ MADERA DRY,
1 „ COGNAC VIEUX,

To; onze diepe droefheid flT/f
|| 11
overleed heden, in den ouder-1
dom van 91 jaar, onze lieve 1 M«___it 1" soeteMÜSCATELof
Behuwdmceder, Grootmoeder pri_a--alit.
lfl fijne BRUIDSTRAen Overgrootmoeder, Mevrouw 1 NEN, ADVOCAAT of PUNCH.

op fl--'n carton t

'

Gemeste vetteTConijim

I 29J f) ocastraat.
23733 15
■II

G@_Ü9 IJ

\e_v *_>""
bedrraktmetlett*elr,l,»l»pken_e.
'00 Visitekaarten met 100 Enveloppen 65 ceat

EEJ-IG ADRES:

T. GÜTTELINS, Poelier,

met 50 Enveloppen 40 ceat

CO_.s.HOLLMR,HoogsWI7O.
£&_
.

Wordt GEVRAAGD:

eene nette Henmeid

aan allen die hun Lompen, Beenderen, Metalen, Hazen en Konijnevellen etc. verkoopen, dat ze gaan naar de

Pannekoekstraat

30746 %

ROTTERDAM.

KS3MMIS ___. S3VIM®! !

Lange

Oosterstraat

18

Telephoon Interc. No- 3031.

30538 22

'

bij 6EBBOEDEHS EOLDEWIIN.

Ijzerwerken

Best

oi_-"

vet
en
SPEK, voor 24 Cent PB.r
- rookt
vyf Ons, met de vijf of 10 Pon-

liefst van buiten, die ook huis
werk kan verrichten.
Brieven fr. onder No. 30758 ,
Bureau van dit Blad.
8

ÏS-SI.

SPEK. \
gerookt

1

22 Cent. In het Pakhuis, Hoef
Straat SO-i.
30726 8 j

WILD en GEVOGELTE-

Zeldzaam adres vtfor den verkoop van NIEDW-LAK-ESIfSnippers van H.H. Kleermakers.
GEVRAAGD op de werf van Mej
26803 20
Heden versch verkrijgbaar: 1
de Wed. A. VAN DUIJVENDIJK ■ Groote fijne
„TMü-IPH" Ventilator, tochtvrij, geruischloozen Papendrecht.
Kalkoenen,
30716 6
gemeste Ganzen,
gans, werkt kosteloos. „RETOUR" Ventilator, tochtvrij,
Drus-el-che Poulardes,
verwijdert óf kwade dampen öf brengt versche lucht in. Prospectus met afbeelding op aanvrage gratis. PAUI. J. OPBEI,
Iloilandsche
grooto Kapot-nen,
Kantoor 173 Hillegonda_.tr., Iftotterdam. Telef. 261. Ver- P. G., .ter Electr. Drukkerij
C. GELEIJNS, Wijnbrugstraat 13
koopers voor Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.
liraadkuikcns,
30603 12
30795 4
groote Eendvogels [%v
meste en wilde),
Soepkippen,
jonge Duiven,
Een firma in MachiParelhoender»nerieën en Machineka- -, Groote fijne Ileihazen,

Jongens Gevr.,"

IMMs

jg|êj
GRAND DINER. |

-_J--^---_-B^-.-_-— __.__J.l

■

■■■■ii.ii imi.i

m

nnm

„-

..j!..729

I
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Centraal GepoMODEWIJKITOL^^

Mf£E2UMISAMf&l!__¥ (£»_;?__) /"I.@®.

.

BEIZIGEB.

nierbelnoeften

vraagt
een flink actief REIZIGER, tegen salaris
en provisie, moet zijn
goed verkooper en bekend met de branche.
Brieven met opgaaf
van referentiën onder
lett. JS H K. Adv.-_Snr.
C. IV. BETCME, Mosseltrap 3.
30777 19

Solide, breede banden van kaiif_.eder.met prima stalen veer.
Kooi-tsthermoH-C.ers f Ü.C5.— Suspensoirs vanaf f ö.3_*.
30750 12 P. G„ gevr. ter Electr. Drukkerij
,
D. GELEIJNS, Wijnbrugstraat 13.
30796 4
Bij het Staatsexamen Boekhouden I_. O. Er biedt zich aan: een
3e BAK__ERS__-_._ËC___T,
1904 slaagden 2__-.f-> mijner cand. Opleiding >m
terstond in dienst te treden,
mondeling en schriftelijk.
30739 20
g. g. v. z., liefst in Rotterdam.
_.dres J. Th. JANSEN, p. a. J.
Hoordsingel
DE DEKEN. Mr. Bakker, Charlois.
30765 6
BOTTERDAM.
Leeraar M. O.

AanL Letisrzetters,

Staatsei. Boekhouden.

..

D. WIJNANDS,

196,

IDai
&
te
I

I fiv ö_peav dor

> keurig étui,

ij

||
4tjM Ip-f^pr 50 Visitekaarten

EMU. «EU,! _

23
29 Decemb. 1904.

a

A LA SHHUTE. RIEH KAR ER EVEH OP «ACHTER.

'

■grepen,

Telephoon No. 1182.

ïilielfflina Lonisa Fan Kooien-

1 in

P

TiMnnßBffi-__-__a____a__ff^R-M_TO

flroupage Dienst.

vangt MORGENAVOND 6 uur aan.
_W Wat "DIT zeggen wil weet iedd
en is net werkelijk de moeite waard 4
etalages te bezichtigen.
50783
Meu profiteere dus vau

B-otterdam".

Tolnplk interc. No, 3983,

Kg. alO cent3, 5-25 K
21 Gelderschekade,Hl—s
15 cents. Verzending JPK;
Ha
Heden overleed, zacht en I
HPOOB en thuisbezorgen inb
hoek Koningsteeg.
kalm, onze geliefde Echtge-

geb.

I
24___HoteI„Goomai_8" H

Hiang hoek

fflH, ffliïïl ei TABAK

feeV_S_TEKAABTEf.J^f«fI
>^fee
IRotterdam-Oen
DEWIT&Oo.,
__-!_!____
___! !!_______
°*
Hasg-vise ver:

9
en 1

iin_i.Keizerstrafrf
öpiiil

Opening van het Magazijn van

i^^>^l^-r3

Voorspoedig bevallen van een
flinke Dochter,
A. P. C. NEEF-DUUR.
__ecte__-, AdministratieRotterdam, SO Dec. 1904.
en Wisselkantoor,

Rotterdam,

_-»,-

It K-NTQOR
litwaseiTu TruClefe

FaoillieberlcMen.

S. C. Ebens.
Dordrecht^
December lgo4
Amsterdam,

'CM!liaaMiaißll*^aia,ll!'4!i__S_____B^

School. I

OPGERICHT 1898.

NOORDBLAAK 97.
Ingang Keizerstraat. §
HSF" BERLSTZ METHODE. ~^g I

Letterzetters,
?. G.. gevr. ter Electr. Drukkerij
3. GELEUNS, Wijnbrugstraat 13.
30797 4

Een Jongmensch,

Fasanten,
Kor hoenders,

30748

"j

Patrijzen,

Pluvieren,

Watersnippen,

Talingen,
Sneeu w-hoenders,

Gelinotten,

Lijsters,
wilde /wijnen- «*j
Reevleesch.
Eenig adres:

T. GUTTELINGJ
Poeiier,

18

©©STJEË£.-,_r_&_iA_r»j

Telephoon Interc. No. 2031.

ROTTERDAM.

GELDBELEGGING.

TE KOOP: een sterk gebouffl
en net verhuurd Paso, nabf
de Schiekade. Fr. br., onder mott'
„Pand", aan PETERS Boekhan-0*
Lange Warande 100. 30754 1
TE KOOP aangeboden, voof
billijke prys, een zeer goed loopen»

-Billard

met Tier Zakken en volledil
de hoogte der boekhouding en toebehooren.
Adres: Stationsplein No. &
le moderne talen, veel vrijen tijd
2 Januari a.s, aanvang der Cursussen in de Pransche,
.ebbende, zag zich gaarne belast Rotterdam.
30742 10
Engelsche en Duitsche Talen. Deze Cursussen, waarvan de Ë net Administratieve werkzaamprijs slechts 50 ets. per les is, overtreffen alle andere, § ieden of anderszins. Hoog salaris
URTL._E!ï
»Oppert I
Dagelijks
daar hierin niet nieer dan 3 personen worden opgenomen. 1 ;een vereischte. Br. fr., letters Z.
versch.
Wed. den Heer
30811 13 H
S.K., Alg. Adv.-Bur. NIJGH &
PRIVAATI_ES I.—.
ROERING.
1
30799 30
TE KOOP, gelegen OostmaasstfVAN DITMAR, Rotterdam.
De
nieuwste
I
Hofleverancier,
Adres: J. SPRUIT, Mr. TimNamens de Familie:
30809 10
I St. Jacobstraat 26—SS.
merman, Oostmaasstraat 49.
C. C. C. WARMOLTS.
STEBÜOTYPEÜ»
30787 6
Telefoon No. 863.
's Gravenhage, 29 Deo. 1904.
hat-stereotypie) tevens zetter (P.
5.) gevr. ter Electr. Drukkerij C.
30775 10
WIEDE __o_____E_- vanaf 50 cent, zoolang de voorraad strekt 3ELEIJNS, Wijnbrugstraat 13.
30794 4
van de enorme koopjes in het
J. A. TREUREN,
Heden overleed, nog onver- 9 worden tegen veel verminderde
..oordniolenstraat
49
en
wacht, tot onze diepe droef- prijzen opgeruimd in de
Binnenrotte
114.
H
Confectiemagazijn
heid, onze geliefde Echtgenoot S
30781 14 Een actief Persoon GEer aan te denken, dat
en Vader,
Te Dordrecht GEVRAAGD ter- VRAAGD, om direct als Agent.
>Ü afnemers Koloniale Waren,
Schiedamsche Singel 24, stond, eene degelijke
Drogerijen te Rotterdam, werkwarm voorhanden zjjn:
Hoogleeraar aan de Rijksuni- 9
VRAAGT tegen lo Februari e k.
laam te zjjn voor een nieuw
versiteit te Leiden, in don flfl
mr
Uitsluitend solide, onbescha'
ouderdom van 62 jaren.
of zeer eenvoudige flinke JUF- rerpakt handelsartikel. Brieven
digde
Goederen.
30807 G 1*
No.
Bur.
v.
d.
Blad.
9
30745,
_*
FIAOUW, P.G., geschikt en geD. P. MULLER30803 817 B
groot gezin de
wend
om
in
een
genegen ook huiswerk te vernar
*'
richten. Zij die zuinig met een vrouw des huizes in alles te
CHR. MULLER.
gasfornuis kunnen omgaan en met helpen.
wf- Appelbollen.
jevr. P. G.,ter Electr. Drukkerij
I. F. MULLER.
Brieven met getuigenaan Mevr. IELEIJNS, Wijnbrugstraat 13.C.
F. P. MULLER.
den
stoomkooker
willen
leeren
Hiermede maak ik mijn cliën- 1B«_*
VAN DONGEN, Houttuinen 2
werken, genieten de voorkeur. Dordrecht
30793 4
Gardone Riviera, 25 Dec. '04.
teele bekend, dat ik nog een partij I
3074 J 12.
Zich aan to melden 's avonds
en andere besmettelijk*
staande klokken heb, welke ikl
Appelllappen.
tusschen 7—9. uur.
30756 14
Ziekten komen tegenwoordiiJ
WIHKELHÜIS.
vanaf heden tegen elk
ï_rder steeds versch voorhanden
en bedreigen
lijk bod, vanaf 1.75, zal opruimen. l
In eon gezin met Kinderen,
Door omstandigh. TE HUUR veelvuldig voor
de fijnste, zachtste
groote schade.
iedereen
met
Al degenen, die iets te
Profiteer van deze gelegen heid.
gedeelte
wordt GEVRAAGD, tegen 1 Febr.
van den
>p het beste
Het BESTUUR der Warfnoe- ïoudsehowe? een flink ruim
Om die schade te voorkome»
hebben van-, verschuldigd zijrfl
wr
eene alleszins bekwame
Bitterkoekjes.
verzekering
ziers-Vereeniging
„6>e Rotteraan- en papieren en besclieidenHH
W_L. *___■__._« UIS met flinke sluite men eene
«lar-i-C-jc
by
do
Rotterdam.
Ciroentenveiwar
Amandels
taai3 es
onder hunne berusting hebbenflfl
Woning, nette groote Uitstalbehoorende tot de
Verdar ruim gesorteerd in gou-HvsrZonie
gewoon zelfstandig te koken en lï__g" bericht hiermede, dateene _ast, de huur. is van den tegenStaafjes. te werken, niet als Meid-Alleen. betrekking als vaste Keur- voprdigen huurder over te nomen,
den Dames-en Heerenringen
van wijlen den Heer MEYEtflfl
POOL, gewoond hebbende aan dsfl1.50, gouden Dameshorloges
Speciaal adres voor de fijnste
Adres: Lage Oostzeedijk 243 meester bü de Vereeniging vordt thans gebezigd voor Kinvacant is.
Hugo de Grootstraat nommer 7cflH
8.50, zilveren Horloges vanaf
bij de Oostpoort.
lergoedwinkel, is ook zeer gebenedenhuis,
Cocoskoek,
Zij, die grondig bekend zijn met schikt voor Manufacturen.
Myn welbekendeßeclame- Wekker
te Rotterdam en aldaar op denflfl
30749 9
Adres
het Groentenvak en voor deze tV. F. v.BEEK,
2e December 1904 overleden, worflmet 1 jaar garantie 99 cent.
Eenig adres:
Werffstraat 24.
Met
1
Febr.
VERLANGT
v/d
men
betrekking in aanmerking wennergens tegen die prys met garan-^H
den verzocht daarvan vóór ïofll
30736 13
te Breda in oen klein gezin een schen te komen, geheven hunne
gevestigd
te
Januari 1905 opgave, lietulingfltic verkocht. Alle mogelijke ro-l
senv. burger
schriftelijke sollicitaties (met opparatiën aan bovengenoemde
of afgifte te doen ten Kantoreflfl
Premie slechts 42 cents per jaar
gaaf van leeftijd en vorigen werkvan den Notaris Mr. P. J. VANflfl
kelen worden spoedig en
voor
elke ’lO wekelijksche uit19,
West-Zeedijk
Omtrek
gezocht
kringen te zenden bij het Bestuur:
WIJNGAARDEN, aan den
uitgevoerd.
30649 23H
keering.
29391 26
dat
mazen,
goed
tegenover de Zandstraat.
naaien,
bedienen, adres „Grcentenveiling ; Strooveer, sen of twee trenjeubileerde
blaak No. 24 te Rotterdam.
en met de wasch omgaan kan, Rotterdam".
30785 35
voor
Kantoor
ani.rs,
ii
passend,
Z. g. get. onnoodig zich aan te
.anbiedingen met prijsopgave
Inlichtingen omtrent de vermelden. Br. fr. No. 30814, Bur. eischten, salaris en verdere eon nel. verwarming en licht.
I_._-_._-_T
Best VERZILVERDE
van dit Blad.
10
Fr. br., onder No. 30731, Bur.
dities worden dagelijks verstrekt
__Ef_
'" _n de waarheid. Voor 25 gulderiH UW
door den Veilingmeester in het ran dit Blad.
9
.en hagel splinternieuw hoogarm^^H
Veilingiokaal, des morgens tusBagijnenstra-tt A 3
van
Blandnaainiachiaie.
Flinke Burgerdochter, goed met schen 9-12 ure.
30772 24
■[. Notenpellers.
verbeteringen,
lieuwste
schuitje^^B
cinderen kunnende omgaan, zag
Door verandering van zaken
:onder gaatjes, en Vliegwiel, »
lich gaarne GEPLAATST als
Huurcontract
OVER TE NEaar garantie en gratis
Huishoudster. Leeftijd 28 j.
IEN
van
een
Winkel
mer- Woning
-Of
)ok op termijnbetaling 50 et. perH
23059
14
j
Voorhanden bij:
)ok niet ongenegen in Zaak of
fl4 veek, bij
groote Pakhuisruimte, Winkel
in
W. VERMEULEN.Hoog-^^B
VE_3.___.2_"
Winkel behulpzaam te zijn. Hoog aangeboden, zoowel voor Dames vaarin jarengedreven en nog in is
Terhuizen r;;n O __-.-".iitraat 78, Rotterdam,
als voor Heeren, waarmode met ien Grutters-en Kruiden.-Affaire, inenten, Baden en
1 salaris geen vereischte.
;-:■_.-.
Dordrecht en Culemborg.._ae___H
Br. fr. letters Z N D, Alg. Adv. een weinig ijver veel kan worden >ok Inventaris over te nemen.
ke_._i
Pronte
4*
netafeltjes van 2 tct fl', p.
Bur. NIJGH & VAN DITMAR, verdiend. Fr. br., Postbus 193
Adres : Hoogstraat 84. in „de o___.
■
„puinator 17.
3078.. is
Amsterdam.
Rotterdam.
30740 3
AM&IJL\,i. ASÏ __*___-,-**
80300 12
31oembaal". 80757 IX

fl

.

. . I■I Appelbomen.

_..,
■
JOANNESI
1
I Mmïm en

Martine Henriette Bisschop,

IGIJSBERTUS

II

I

I
j 1/m.imwm, Oude-Jaarsavond
I
Berlinerbollen.
Korte Hoogstraat 36.1w Amandelbollen.
i

1 18-Lansopruiming;
fl

■■
1

vorderen^M

nalatenscharflfl

Druivenscnaren.
Notenkrakers.

Oestervorken.

F. F. 1.SCHARENBEB&,
Noordblaak 49, Rotterdam.

I

... Ma

Gemberbollen.

w

■

Korte Hoogstraat 36.

Msmë,

Halfwas-Binders

béiÉ,ff|te

DIEISTBODE,

Alg. -Verzekering-M9.

Je Pbilantroop",
1835
Bolsward.

GEIEO3. EAIEiS.

Tweede Meisje,

Raamstraat

A6EBTEB gevraagd.

GOEDE

"THJISËGUDSTEBT

Firma LIJOKGO,'

Hunr over te nemen.

6as-, Water- en BiBrl3_i_fa_
Etaiap-Artikelsn,

BIJVERDIENSTE"

-

Amsterdan_,^^H
lij I. BlLirW,

stH

ï./L i mam,

Keurmeester Groeatcnveiliog.

■

deH
onderricht^^^B

AGENTUREN.

MEID-HUISHOUDSTER

H

1

Profiteert

Sneeuwballen.

vanaf^H
vanaf^H
3.35.^H
as--Boter- en
Wordt^H
I. OESTEBIAR,
Arti-^^B
netH

Overtuigt UI

BOD-GROND

Mevrouw SIJTHOFF BRESSON,

aanneme-^H

K. EBLEI, St. Jacobsiraat 23,"

■

Foelier,

Hen Gelieve!!!!

MAGAZIJNEN

Zuidfl

I

’
Deze week een groote Drijfjacht.

fnteijffi.nlI

■

Dr. Pieter Lodewijk Muiier,

|H.
I VANGEFFBNGzn.,

)p

J

'

__

*■

■

ROTTERDAMSCH

NIEUWSBLAD

Cornelis, Z. v. J. Van Bueren en A. Flohil.
Mej. v. d. Heuvel is een gevoelvolle zanCornelis, Z. v. J. v. d. Berg en J. V__
geres, voordracht en uitspraak zijn artisOorneüis, Z. v. __- Van den Ma-rel
Trigt.
va_a
D-_r__
Pretiek. Biblisdhe Lieder
en
Gezina Bregijtta, D. v.
mi_-cle de Jésus van Paladilhe waren
J. De Kiewit.
en
mier
30 Dec.
=====
29 Dcc
Heverrukkelijk ; een woord van dank aan haar J. H. P.oor.eij en A. Th. Hollander.
mM.
lena Lucia, iD. v. L. H Linthorst en A. M.
B-.--___.Mj O»Cel». 769.2 mM. 751.4
oogenblikken ons begenotvolle
voor
deze
Kramer.
Geertrui-ia Maria, D. v. A. v.
ïh-i-a. in de eoh. 8.0 oC.46'F. 8.8oC.B_,_ zorgd.
Maria PietcrMin. tempen, 'aa. 1.3 __34«F. 6.6e<_U4*F.
Mej. B. Croll, een jonge violiste, heeft d Kaaij en G. v. d. Berg.
<
Bijn
D.
P.
Van
en
M.
v. d. Marel.
v.
r.ella,
Maas. temp. vor. d, 6.6'C_44_- 10_0«G_50
voordracht;
een glansrijken toon en nobele
W. 7
'Dirkje, D. v. B. Zwartvel'd en W. Punt.
Winds. en kracht Z.W. 5
wij hopen haar hier meermalen te hooren.
tk__ik_ dor lucht Betrokken Zw. bewolkt
Dirkje, D. v. D. Boers én G. v. d. HoeDe heer L. P. Gaillard is een organist
Kronick encritick.
venu
— Leendert Jan, Z. v. L. J. Eröberg
'i'_u__vooral
Gebet
aus
;
groote
gaven
roe.
WATERSTAND.
C.
O. G. Oollee.
| Burgemeester en Wethouders hebben de
en
uitgevoerd.
hauser werd uitstekend
Rotterdam, 31 Dcc le getij 9.40, 2egetijlo.4
OVERLEDEN:
L. Lobert, 50 i.
A. v.
felegenheid, die de beide Raadscommissies ning kregen.
wel
een
stampvol,
hetgeen
De kerk was
Meer,
j.
11
P.
v.
d.
6w.
mm bood, vrieadelijK en welwillend, maar
17
en
in.
Geest,
bewijs is, dat deze concerten gewaardeerd
Met 28 tegen. 9 stemmen evenwel hanst, afgewezen.
rechtvaardig
behoorlijk:
ende
we
worden.
DE LIER.
800 kort voor den Ousgejaar__-__-d plegen delden
die de slechte jaren heeft
pachter,
oude
werden de meer béhoefDonderdagavond
IJmuibeugvisscherij
worden
en
de
te
berouwhebbead
te
Binnen van
pilo zondaars
doorgeleden, blijft 't.
tigen der Gereformeerde Keri dooT de le*29 December: VL. 199 „Martha MaKul met goede beloften en edele voorned©n,
Een langdurige discussie over het aan; den der naaivereeniging „Dorcas", als ieria"' H. v. Hoogteilingen^ 850 besommmg
mens. Dat stemt de om-zittenden vriende- vangssalaris
van de boden bij de drinklijk en vergevensgezind.
VL. 192 „Hendrika", Jn. Visser, ’550 beder jaar weer verblijd, met de uitreiking
waterleiding
nog
goed
hield
ons
een
uur
B.
zooS.
v.
„Oranje
W-,
Nassau",
somming;
voor
en
VL.
29
respect
van niet minder dan 84 doelmatige ondexZie, met alle
Het goede resultaat was, dat, in
Deventer, 735 beisomming ; VL. 85 „Bertikleedingstukken, wel een bewijs, dat eT op
vel de tweede verbinding over de Maas, als bezig.
plaats
Hunvan
zal
VL.
fl,
zijn
besomming;
door
worden
betaald.
Penning,
der
’9
L.
196
vuilnisbelt,
_e
na".
de bijeenkomsten flink gewerkt wordt.
I opruiming
’950
Aldus, na een belangrijke en geanimeer„Johanna" F. Vogler, ’465 besommmg;
WelEd.Gestr. veel te lang als quantité meIn 't begin van het volgende jr.ar- hopen
■_ge__-l_ beschouwd. En nu .stelden de be- d. zitting sloten wij gistermiddag ons
VL. 103 „Adio". A. Papeveld, ’6OO besomde
teden naar gewoonte om geldelijken
ming : VL. 86 „Au rovoir", H. v. Vliet, 415
Ptreifende commissies hen in de gelegenheid Baads-jaar. Bescheidenheid weerhoudt mij
steun bij de meergegoeden aan te kloppen.
besomming.
het oude jaar niet uit te gaan met die zon- daarover na te praten. Maar er is geen
zal
En
daar 't een liefdewerk betreft
|de op hun zielen. Een enkele belofte van eigenliefde in, als 'k onzen Raad nog vekloppen wel niet tevergeefs zijn.
«at
Burgerlijke
Stand.
fheterschap desnoods en we hadden .ons ge- le zulke jaren toewensch.
MONSTER.
28—29 December.
Het 46ste.
gevoeld en verzoend met het leven I
I lukkig
Woensdagavond hield de jongedochtersMaar B. en W. bleven verstokt.
ONDERTROUWD: Jan Arie Leendert
[ Ik heb den Burgemeester nooit zoo onvereeniging der Ned. Herv. Gem. „Pot*Maarleveld. 23 j. en Hermina Johanna Verploegh, 32 j.
_.
cas" haar 17© jaarvergadering. De bijeenverzettelijk -zien kijken als gisteren. En do
D.
J.
Kahsis,
Maria,
v.
hij
die
sinds
wethouder
GEBOREN
:
Anna
.heer Muller,
komst werd geopend door ds. Dekking,
M. Van Bodegom, 6e JSieuwregentengeA.
vaart
en
terwijl gezongen werd I's. 68: 10. Na ge♦desnoods de zonden van drieonverzettelijSCHIEDAM.
De barometeratand was hedenmiddag
landsteeg. —: Christiaan. Z. v. O Duijverwil dragen, keek nog
bed en een woord van inleiding naar aanf«lachten
halfrier achteruitgaande.
De heer J. J. Vürtheim zal 1 Januari a.s.
man eu G. Van Keulen, Markgraafstraat.
: ker dan hij gewoonlijk doet. De andere wetleiding
van 1 Cor. 12, werden de kleedingOVERLEDEN: riendrikus Van der Boraftreden als gedelegeerd commissaris der
uitgereikt ten getale van 138 stuks.
houders leken gedweeër.
Afnemende Westelijke wind ; opklarend
stukken
den, 52 j., echtg. van A. Proost, 4e AfrolMet het eerste voorstel: B. en W. uit te Schiedamsche Tramweg-Mij. Diens functie weer; geringe afname in temperatuur.
Na het uitreiken daarvan werd ge .ugon
den presidienen
door
hoodigen
plannen
in
tot
een
tweezal
dan
worden
vervuld
stoel.
te
Ps.
f do verbinding
89: 7 en een dankgebed ui-gesp. -ken,
tusschen de Maasoevers, liep dent-commissaris der Maatschappij, terMAASSLUIS.
waarna
de bedeekien vertrokken.
—" Bij de politie is terug te bekomen een
wijl als chef van -den dienst in de stad zal
I 't al heel zonderling. De heer Ferares, naVerder
werden nog eenige mededeelinuitvoering
*de
Woensdagavond
had
.Schotsche
zwarte langharige, hond, soort
mens de commissie-P. W. verdedigde het, optreden de heer H. Dulfer.
gedaan
Zangkoor.
gen
In
omtrent den toestand der verhet
Hervormd
plaats
van
herdershond, teef. Binnen 2-m. 24 uur niet
<met veel goede argumenten en beweringen,
eeniging
kennis
in
het afgeloopen jaar. Van de
prois
ter
zeiden
we:
het
burgemeester
vorig
Door
den
een
nummer
afgehaald, wordt hij afgemaakt.
die w© alle even ai-doe-de vonden behalzij,die
vernamen wij, dat er in
belanghebbenden,
bij
penningmeesteres
dat
het
is
belogebracht van
gramma belooft wat, en
ve de bewering dat de Ferrydienst de voor- zich
was van f 4.25.
deelneming
woning
batig
aan
Van
aan
den
Rotterdamkas
saldo
aangemeld
tot
een
werden
achterde
een
gebleven.
hebben
De
nummers
ven
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Het gehalte der ons storende discussies
-liep niet hoog. We hadden 't over de opnieuw verpachting van ons vroolijk Parkcafé aan den tegenwoordigen pachter voor
den pachter
f 3680. Er was een bod van
der Diergaarde-sociëteit ingekomen van
voelden enkele Leden
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iets, omdat het hooger was en anderen
voelden, er iets voor, omdat, met een nieuwen pachter, de oude vergunning, die hun
een doom in 't oog is, vervallen zou en
we dus een gemeen'tecafé zonder vergun-
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tMagnietDegengesprokenwordendat

ook de belegeraars kranige jongens zijtn,
di«, als zoj hun doel willen bereiken, hun
bloed als water
doen stroomen.
Over de voorbereiding van den aanval

H. Kuijpers, jm. 28, Beuningen, en M. A. J.
Van Öoyen, jd. 20 j.
P. C. De Graaff, jm. 44, Schaardijk 280/1,
en K. De Gruijter. wed. 50 j.

_

Tentoonstelling

van

voorwerpen van

gevallen van vermissingen van aangetee-

kunst en nijverheid. Academie, Coolvest,

kende stukken aan het parket zijn ingekomen. Z.E.A. wil over beklaagde's persoon
niet spreken, om hem niet noodelo-os te

10—ftty. uur.

Hij heeft; echter een zeer
beswaren.
stig misdrijf bedreven, dat wettig

Rechtzaken.

Kleine

JO Cent per geheele
Bureau, de Kiog-

ernen overK. Van Klaveren, jm. 19, Zwaanshals 93/1,
tuigend is bewezen geworden. De straf zou
oog het volgende :
jd. 23 j.
en J. M.
vit deze rubriek te her- Joost v. Geelstraat
dus in evenredigheid van het misdrijf plaateen
l/en 28sten dezer werd uit Tokio gemeld : H. Hilgers,Stipsen,
in „Het Goedkoo- 68, nabij de Schietbaa» I
ArrondissementsRechtbank.
jm. 23, Bembrandtstr. 67, en F.
pe Nieuwsblad" kosten laan,
zijn
moeten
en
requireerde
Z.E.A.
dat beVolgens hier ontvangen berichten maken de
1 flink, ruim c'
J. W. v. der Neut, jd. 29 j.
Kamer
van
slechts
Strafzaken.
klaagde
wegens 4 misdrijven van diefstal
zeer
geriefelijk W
Japanners met hun mijnen en loopgraven teJ. H. v. der Wal, wedr. 43, Oudaenstr. 27,
denhuis, bevat VoorZitting van Donderdag 29 December.
en 4 misdrijv-m van opzettelijke gebruikgen het oostelijk deel van den hoofdgordel
Cents,
en J. W. Kramer, jd. 40 j.
' Achterkamer en Ken' CJ
6,
lyaking van vervalschte stukken zou worder verdedigingswerken van Port Arthur
2 doorl. Alkoven. 3 ff*
C. Jocker, jm. 25, Oost Maasstr. 76, en A. Postdiefstallen.
den
veroordeeld
jaar
gevangenistot vijf
steden, 5 Kasten, WO,
vroede vorderingen. De rechtervleugel van
Van Kuijk, jd. 19 j.
Na de schorsing werd de heer P. J. Steinstraf.
zien van gas en wa-^J
-de belegeringstroepen onderhoudt met goed J. M. Van Haasteren,
haus
jm.
Josephs-tr.
die
gehoord,
37,
23,
Pres,: Beklaagde, hebt gij hierop nog
en een flink stuk Gr<*».
verklaarde, dat hij kan«evolg
jd.
en A. P. Boere,
toor hield in pand 28 aan de Wijnhaven. Van iets te zeggen?
.3.25. Aldaar te
21 j.
E.
SCHO___.__.__KMej.
zichtigen. Sleutel op
beschieting
de
de Nieuwe
G. F. Gravekamp, jm. 23, v. Meekerenstr. de vier brievenbussen in de buitendeur was
Verloskundige
TAKKEBOS,
Bekl.:
'kvind het treu70, Beneden.'fe bevi_W
Stad.
80, en J. Loenjers, jd. 23 j.
er eén door getuige in gebruik.Op Maandag _ig voor Edelachtbare...
van Goudscheweg 119 naar St,
mijn ouders, maar voor mijzelf
—a-riastraat 54Hugo de Grootstraat 40. g
De voorloonige werkzaamheden voor den
T. Verschoor, jm. 19, W. Varkenoordsche14 Maart was getuige door de huisbewaarniet.
weg 62, en E. Van Willigen, jd. 19 j.
nieuwen aanval zijn reeds gereed. Die aanster gewaarschuwd geworden, dat zij gezien
Het pleidooi.
val zal waarschijnlijk uit het Westen en het G. J. E. Van Nikkelen Kuijper, jm. 26, Ged.
had, dat een jongmensch op verdachte maeen afgeeloten Terrei"';
De
verdediger
mr. B. Spier overwoog,
lengte, minstens 20 J»*
Oosten gelijktijdig ondernomen worden, om
Slaak 79, en G. J. Zuidam, jd. 21 j.
nier bij de bus had gestaan. Later was gedat er na ruim 5 maanden instructie zeer een Goudan
' voor tijdelijk eenig Ti»
on deze wijze den tegenstand van de verG. De Haas, jm. 26, Hartmansstr. 64, en W. tuige _getelefoneerd geworden door beklaagDasspold, (mo- merwerk te verrichte*!'
aan 't licht was gekomen. Het reD. P. Holewijn, jd. 25 j.
dedigers te verzwakken.
del van een takje) met drie Adres JACOB
de, die hem over dringende zaken wenschte weinig van
sultaat
dit alles is niet groot geweest. Diamantjes, opklimmend Nieuwe Markt 16.ST-<"J
De DailyMail vernam denzelfden dag
J. De Keizer, jm. 23, Schied.dijk 210, en ti. te spreken. Op de beurs had getuige den betijd
In
dien
van grootte. Tegen hooge
is er alleen één feit ToijgekoC. Blom, jd. 19 j.
klaagde ontmoet en deze had hem verteld,
uit Tokio : Sedert een maand heeft geen
belooning terug te bezorgen
nien n.l. de zaak bij de heeren Vierhout
jonk uit Chifoe Port Arthur meer bereikt.
W. Loman, jm. 23, Gaffelstr. 56, en J. B.
dat hij uit de bus vam zijn kantoor een kenSleurs. <_,_. de 30 gevallen van vermis- Boerenvischmark-t No. .1. bij stille.fatsoenlijke **|
De Wit, jd. 23 j.
Het verzet van deRussen is in den laatsten
nisgeving van een aangeteekenden brief en
sing
den, liefst omtrek *.-|
van aangeteekende stukken, die in
G- M. De Bot, jm. 28, Raamsdonk, en M. had gehaald. Een puntje van het biljet had
fiid sterk verslapt en is alleen nog bij ErBinnemweg: een K-Hj'
1903—1904
ter
kennis
der
politie
gekoof
Willomsplein
Boompjes,
zijn
loer-shan en Sangchoeehan krachtiger
G. Verhulst, jd. 20 j.
of Kamertje. »'*
van onder het deurtje uitgestoken en de men, zijn er hem slechts vier
I bos Sleutels, tegen be- netje
merkbaar.
ten laste geleeu tot berging van e?j|
H. Alberts, im. 23, Zijdewindestr. 74, en A. verleiding was toen te sterk
terug
looning
bezorgen.
te
geworden.
Gelegd en daarvan eerst drie na beklaagde's SCHMITT, Scheops_i_n__.er- nig goed, voor pl.m. J" I
Taipinlingpas.
Gasendam, jd. 18 j.
De
tuige had op dringend verzoek van bect. per week Br. fr. *J*
arrestatie. Is heb bewezen
vroeg pleimanslaan 8.
2249, Bur. van dit B1»"'
Afgaande op berichten uit Moekden W; ,J- SleSt> im. 22, Schinkelstr. 27, en D. klaagde er geen politiezaken van gemaakt, ter — dat beklaagde
de
dief
is
van
al
die
M. Van Weelden, jd. 22 j.
doch toen de zaak grooter afmetingen stukken. JNeen, het is geenszins
pchijnt de reeds gemelde herbezetting door
onmogeF. Van de Groenendaal, jm. 20, Raamstr. nam, had getuige ook van het voorgevalle- lijk, dat beklaagde
de Russen van den Taipinlingpas een beeen Heeren-Parapluie.gaanden
naam van den beA.
35,
jd.
en
Weernering,
j.
langrijk wapenfeit te zijn. Deze pas toch,
21
ne aangifte gedaan. Bij het gesprek waren wusten man niet wil noemen. Er is we] de van ProvenierspleinMolenwaterwcg. Do eerlijke
N. Lussenburg, jm. 20, Drievriendendw.den heer Steinhaus door beklaagde brieven degelijk iets in den aardl van den cliënt, vinder
jedert eenigen tijd door de Japanners bezet, A.straat
wordt verzocht Eijwiel, fijne prac;
G.
12,
jd.
j.
en
Van Staveren,
ter hand gesteld. Beklaagde ontkende veris" £_-n punt van groote strategische waarde
19
tegen belooning haar/zflii ne, zoo goed aldat op edelmoedigheid wijst. Ik zal u eeni!
adres op te geven waar af wordt door een
teld te hebben, dat hij het stuk uit de bus ge brieven overleggen, zegt pleiter, gedaar h_i een voorname positie beheerscht R. Elzinga, jm. 26, Schalk Burgerstr. 8 en
Adres;
te
;
halen.
Proveter
vooijd.
A.
Ham,
j.
Van
24
had gehaald. Hij had het van den onbeken’.30
&an de Hoen-ho. Een gevolg van de bezetschreven door Ibem aan zijtn ouders, broenierssingel 72, Bovenhuis. name aan.el,
de gekregen.
ting van dezen pas door de Russen is dan D. Rook, jm. 28, Siondwarsstr. 36, en J.
is vootv.—,, van
der en zuster.
Degeling, jd. 21 j.
freewht
De huisbewaarster F. C. M. Van Alpben
■ook reeds geweest, dat generaal Koeroki's
Volgens pleite** waj-__t de rappon-tem, der
tilc-**'!
F.
F. Kasten, jm. 28, Bloemstr. 74, en A. E.
in het pand waar de heer Steinhaus kantoor deskundigen op een te zwakke basis getegen
eene gevlekte donkergrijze Tyrollerk..- tin
operaties
den linkervleugel en de achluisterende
Kat,
naar -.dvii
Trion, jd. 34 j.
houdt, verklaarde gezien te hebben, dat be..mm,
terhoede der Russen door dit sucè_s zijn gebouwd. Daarin
geen afwijkingen genaam „Daisy Togen be- nier.. H
W. L. De Wolf, jm. 30, Boerenvischmarkt klaagde geknield bij de brievenbus van den noemd, doch welwaren
staakt.
de overeenkomsten in 't looning terug te bezorgen, ren Gr
u;n, B«J 1
en E. F. K. Kirsch, jd. 28 j.
heer Steinhaus zat. Op een vraag wat hij handschrift. Zo_ men den beklaagde op Crooswükschesingcl _\o. 16,
Het derde Russische legerkorps V.12,
■i.iiamp. DoskuniJ» J
Van Heel, jm. 22, Duisburg en A. M. 'O.
bovenhuis.
daar deed, had hij geantwoord: —'k Heb zoon rapport durven veroordeelen? Dat er
onderzoek toe
Generaal Kaulbars heeft aan deo czaar
8
Thijse, jd. 19 j.
zien, o ,1. Zondags, Viss' j
een brief in de bus gedaan voor Lippmann na beklaagde's arrestatie veel minder geeen telegram gezonden,waai.n hij meedeelt
S'.r__u 53. v,
& Moens. Getuige's dochter, J. C. Wolters, vallen van briefvea-dui-teringe-i waren
29 DeoembeT.
een inspectie te hebben gedaan langs de
Te kuur aangeboden:
bevestigde -dit getuigenis. Tegen haar had voorgekomen, schreef pleiter hieraan toe,
1
stellingen en voorposten van 'het derdeleeen net, vrij
BEVALLEN:
gezegd op bovengemelde vraag:
dat de feitelijke daders bang zouden geL. M. Van Ette—Riemers, D.
ger. Hij bracht den troepen de hulde van
J. M. E. beklaagde
Door toevallige o"*' I
Bovenhuis,
worden
gaat
je
politie
zijn. Het was ook niet bewezen,
't
niets
aan.
De
was
toen
«ien czaar over voor hun toewijding, welke Siebers—v. d. Mee, D.
A. Groen.— gewaarschuwd geworden.
I
Volmarijngtraat No. 132, Btandigheden te ko-JV
dat
coupons,
de
beklaagde's
welke
in
bei.ulde overal met g-roote geestdrift werd Ariens, Z.
J. v. d. Wiel—v. Doom, Z.
een splintarnieuvve orl' I
17
maand
per
Huur.
en
'Een
zit
gi-ut-eie
getuige
op
ander
had
wanen geweest, van den diefstal bij de het Pakhuis f 19.50 per
ling. ecrsie k!i* I
verschillende
ontvangen. De geest van de troepen- is uitO M. Schuil—Govers, Z.
A. Den Boer—
dagen gezien, dat beklaagde in de andere heeren vierhout en Sleurs afkomstig wamaand. Genoemd P„ud se Heerenfiets m.
ste'keart en niemand denkt er aan zijn Hamerpagt, D.
E. J. Boezel—Geluk, D.
ren. Verder wees pleiter op art. 10 der is ook te koop. Te be- EngelS-he T'
gebouwen liep.
plicht te veirzaken. De mannen zien er
F. H. Bazen—Blokzeijl, D.
md
W. J. v.
je daar, beklaagde 1 Postwet. De afgifte der stukken had niet vragen bij H. W. P-E complect
liep
Pres.
:
Waarom
goed uit, daar de voeding goed is eu de Eaffen—Kieviet, Z.
Boezemsingel . men, voor :-:
A. Pouli—Wink, Z.
LANGE.
Bekl.: (schouderophalend) Dat weet ik voldaan aan de bij de wet gestelde eif4O, met een
Cnidetraardsehe schuilplaatsen goede wo.— S. C. C. Peulen—Lamers, Z. —J. A. Dijtic op _v.jv.ii
schen. Pleiter concludeerde ten slotte, na
niet, edelachtbare...
ning bieden. De algemeene indruk is dan ken-a—De Groot, D.
Weelden—
den. ma
J.
v.
breedvoerige
een
Een getuige F. Frans genaamd,waarmebeschouwing over bovenook zeer geruststellend.
Te huur aangeboden : worden
J. v. Wijk—DeHaaij, Z.
Schram, D.
onderwerp,
genoemd
opnieuw
geresbeklaagde
ontslag
de
tot
een
net,
uitgegaan
was
van alle
ook !_'_.
verklaarde, dat
Rus isch trdcpenvervoer.
G. T. M. v. Ingen—Besson, D.
P. Kruijtaureerd
W'inkeilmis, vaart No, 10A, boven. l ]
rechtsvervolging. Mocht de rechtbank echhij eens ’5O had, waairmede hij naar AntBaanstr. No. 39,
ne—Simons, Z.
In verband met het verlangen van geneA. Simons—Den Harwerpen was gegaan. In twee dagen was dit ter termen aanwezig vinden, beklaagde te Lange
huur . 5.50 per week. Te
1
raal Kiouropatkine om zijn. troepencij-fer tig]!, Z.
J. Smit—Van Bruggen, D.
pleiter
fgeld verteerd. Naderhand was beklaagde in veroordeelen, dan gaf
eerbiedig in bevragen bij H. E. KCORijwiel
hoog
G. Barendregt—Steenbergen, levenl. D.
mogelijk op te voeren en'zijn verzoo
zijn dienst gekomen Bn had zich altijd als overweging, dat een lichte straf in dit geMA'N, Gosterstraat 17 en
toevallige
Door
'
sterkt leger zoo spoedig mogelijk bij elval veel meer uitwerking zal hebben dan bij H. W. DE T.A_GE, standipb:-,,..n te
een flinke bediende getoomd.
OVERLEDEN:
No.
Boezemsingel
«_>l
kaar te hebben, zou hij het voorste'! aan
.0.
een
Beklaagde: Dat is waar, edelachtbare... een _ware. Beklaagde is niet ontbloot van
J. O Van Eeuwen, vr. v. J.M. Van der
ginoele !
fret departement van oorlog te Petersburg Sluis,
capaciteiten
zijn
opsluiting
en
wanneer
tijd
in
dien
veel
niet
geld.
'k
had
Da's
j.
jm.,
64
J.
Van
-d.
—S.
waar!.-.
Stee,
18
klasse liéer< i
"■■''
gedaan
'
Lebben
om, in plaats van de dagete lang is, zal hij zeer zeker een goed geEng_l_ :
De heer Alberda, inspecteur van politie,
Te huur: Yv.stzeedi.ik echte,
lijks van beide eindpunten vertrekkende Q Kummer, wed. v. J. O Scheurkogel, 59 verstrekte
bruik
daarvan
maken
en
en een beter 'leven No. 615 ecu net. vrij Bo- Binnender rechtbank tal vam modedeej- —■ F. Baekelmans, jm. 2 m.
S. A. A.
dan, ..<>,
twaalf treinen, er achttien te laten loepen.
venhuis, 3 Kamers, Allingen over zijn onderzoek in de zaak tegen tegemoet gaan.
jd.,
M.
W.
Schouten,
Gerritsma,
8
aa.
koven en Keuken, met Bci—iriu.
Thuis meent men echter, dat de Trans-SiUitspraak
dagen.
over
14
ja** I
den beklaagde. Ook getuige had een briejd., 6 j.
S. A. Bueninck, vr. v. J. 1 _. Peruimen Zolder, breede ïA.B .40, met een
berische spoorweg tot geen hooger capacig-.ra__.ie, op Eng, dn*
renbua
onderzocht
de
Nieuwehaven,doch
Warande,
op
pra.Mig
ge.
ters,
j.
jm.,
M.
6
d.
Visser,
37
teit kan worden _pgevoeird.
C. B.
baTiden en m.uil-B*
zicht op de Maas. . 18.50 lop
er niets bijzonders aan ontdekt. Op den
E.
mag door vaklui word**
Een interessant cijfer wordt tevens door Simons, m. v. C. J. M. Treytel, 62 j.
maand;
per
Ooetorstr.
17
tijdens
de vele klachten van
Te zie» o-*
de spoorwegautoriteiten gepubliceerd.', nl. Berlijn, jd., 48 j. —J. M. Kleij, jd., 6 m.— Zuidblaak was
nette, ruime Iste Etage, nagegaan.
Zond-g
uit een bus gemist,
vermissingea
een
brief
Delfts-heve**]
Kamers,
3
2
Spiessens,
jm.,
M.
J.
Alkoven
en
sinds
5
m.
A.
M.
de voltooiing van den Trans-SiSchuitdat_
Keuken, ruime Zolder, No. 10A, boven.
waarin oen wissel, groot ’625, betaalbaar
M. Stofberg,
beirischen spoorweg daarlangs vervoerd zij a ze. wed. v. W. Top, 80 j.
Te
opgericht
De
wissel
Hellevoetsluis
is
.16 p. nx. Adres: W.F.
gepreaan
de
Incassobank.
was
afeen
Te koop gevraagd :_*[
J. J. Den' Ou537.000 man, 10.800 officieren en 180.000 vi. v. A. Hoegmoed, 36 j.
deeling „Hellevoetsluis en Omstreken" van v. BEEK,Van der■ Werff- mahonie of notenhout*'
geworden
door
ongeveer
senteerd
een
man
paarden, allen gaande van Rusland naar ter, m. v. J. Jansen, 60 j.
C. Van der gelijkende
Btraat No. 24.
op beklaagde. Precies wist men den Nederl. Militairen Bond, die zal trachBoekenkast.
Graaf, jm., 8 j.
Moekdien.
J. B. Vorswal, jm. 24 j. het echter met
ten te geraken tot stichting van 'een Tehuis
te zeggen, daar de man zich
Huur,
Nieuwpoort,
J.
H.
Van
Br.
fr. met opgia.f v»*
Gent,
j.
m.
v.
32
Japansche legeruitgaven.
ma de afgifte had verwijderd, vermoedelijk voor Militairen aldaar.
öoudscheweg No. 56 een .rijs ouder No. _224,B_**H. A. Beekmann, jd., 29 d.
M.
C.
Mi„geknipt"
te wcrrdeni kit
Het bestuur is samengesteld als volgt;
,"
uit vreesjom
Uit Tokio wordt gemeld, dat het JapanIste Boyenwoning, Kavan dit Iv.lad.
volgden oog tal van getuigenverklaG. J. Coder, voorzitter, off. v. gez. le kl. mer en Keuken, v. et
sche Hoogerhuis V. oensdag met algemeene chels, jd., 11 j. — L. P. M. Vermaas, jd., 2
Zoo
tl
I
D. A. Verbuijs, vr. v. P. J Soetens, .23 ringen. Zij lieten zeer helder het licht valTe koop aangeboden
ge Juffrouw of bejaarK. N. M. ; P. Gallas, burgemeester; A.
stemmen de begrooting van oorlog zonder j.
per
g__üen staat zijnde j
Menschen,
de
’1.85
in
j.
j.
M. Brekers, m. v. A. Vissers, 80
len op 't werk hetgeen dit hoogst gevaarVan Heusden, griffier ter marine-sectie. week. Eleo__or_3tr. No.
eenig amendement aannam en de gewone
A J. Span, m. v. J. P. M. Konings, 49 j.
8-lhrd.,
| lijk jongmensch gedurende anderhalf jaar C. Van
13 een Iste Voorwoning,
Veldman, off. v. adm. le kl. K. N.
begrooting voor 1905 met eenige wijziginT..^i'.-t.Ai-f
heeft verricht. Overal heeft hij pogingen geM. ; D. L. De Goede, opzichter van politie No. 15 een Iste Achter, w&Burmn
gen als voorgesteld door het Lagerhuis J Blom, m. v. C. Kerkum, 66 j. — O. M.
KaBlokpoel, m. v. L. Van Duijvenbode, 65 j. daan om geldswaardige papieren uit de busSociëteit te Kinderdijk
's Rijkswerf. De vier laatsten moeten de woning, zeer ruime
vaststelde.
Slaapmer en Keuken, 2
W. Faber, m. v. T. Van der Ven, 64 j. sen der handelskantoren te ontvreemden
verschillende bestuursfunctiën nog verdeeDoor het Hoogerhuis werden verschillenplaatsen, voor niet te
Baaij,
Beklaagde
zijn
—H.
wed. v. J. A. Van.de Wiel, 86
groot
hield
onschuld vol. De kenlen. De voorzitter werd als zoodanig gekogezin, ’2.40 en
de belastingontwerpen goedgekeurd en anM. O Wijmans, geseh. vr. v. J. IL
’2.15 per week. Adree: een gg]
Ho . ' |
nisgevingen der aangeteekende brieven had
zen.
dere ii__a-nc_eei_. maatregelen, .nadat dezo j.
W. F v. BEEK, Van der goed. Ju
_>r«*' f
D. Engelen, m. v. F. J. Van hij gekregen van den bewusten onbekendRoode, 60 j.
eerst door hec lagerhuis behandeld waren.
Werffstraat 24.
_ton
Te Oosterhout bekwam de schilder Van
hij
Hij
alle
schuld
e",
j.
waarop
wierp.
der
had
Steen,
63
De Tsoengoezen.
drzijn
doordat
uitschoot
hij
L..
leer
en
van
hij
geld van
alles voor hem gedaan, omdat
.'. _.
___-lrii_s;r
Bualichslagena n bPeostkaneor.
Volgens Russische berichten zijn de
hevige
tam
cliik#
viel,
hoogte
een
zulke
wonhem had geleend. Dat men hem op verTsoengoezen aan de linkerflank van de-RusZaterdag 31 December.
den, aait hij kort na dit ongeval is overleeen Huis Provenierssinschillende dagen bij pand 28 aan de WijnSm el v.
gel N.Z. 'No. 49, bij de
sen door de Japanners bij bun leger ingeden.
Parijs. 4.30 'sm. ,8. 55 'sm., 2.20' sav„7.40 _a▼.
wijten
gezien,
bad
was
te
geweest,
haven
Schie,
voor
alle
doe!einte'
Door
S
Japansche
deeld, onder aanvoering van
Berlijn 4.10'5m., t 8.25 '5m., %. 11.20 _n_.,
ofdat hij op eea meisje liep te wachten. Hij
De uitkomsten der jacht op Flakkee
den geschikt. De Sleutel ov—nana.
ficieren. JSia een gevecht op den Taipin3.30 'sav., z. 4.50 '5av.,x. §5.55, z.t_.45
is in den Kruideniers- een kl,
had vermoed, dat de invullingen der volbeantwoorden volstrekt niet aan de verling, vonden de Russen bij de Tsoengoezen
z. 7.35 'sav.
winkel. Adres Delftsche- ke vo
vatwachtingen,
machten
ob de kennisgevingen der aangejagers
die
de
den
uiter
met
vi
vaart No. 29, over den baar is.Ov-c
boekjes, vermeldende dat zij in dienst waLonden (ever Vlissingen) B.s's__., B.2o'sav.
door den „onbekenteekende
hem
stekenden
brieven,
zomer van mochten koesteren. Doele.
zeer billijk. !Br
len van de Japanners : de aanvoerders van
(op Zon- en feestdagen 7.40 'sav.)
de" gegeven, valsch wanen.
Het aantal hazen, dat wordt bemachtigd,
2215, Bur. vau ,
de eskadrons tegen 200 roebels, de wacht(over Ostende) 4.50 _>av. (op ZooTerstond te huur:
bedraagt
niet
de
nog
helft
van
dat
in
anderequisitoir.
en feestdagen 2.20 'sav.)
meesters togen 20 roebels en de soldaten
Het
re jaren. Naar men zegt, is dit een gevolg vry
tegen 13 roebels in de maand.
.11.10'sav.(30 Dec.)
Nederl. Oost-Indië.
Het O. M. bij monde van mr. J. Z. MaTerstond te koop aanvan een ziekte, die onder de hazen heelt geNoord-Amerika
Een Kerstmaal met kanonvuur.
6.20 'sm.
geboden: een volledige
zel wees er allereerst op, dat deze omvangMeidoornstraat No. !_
tengevolge
heerscht
en
waarvan
men
verKruidenierswinkel-o-j——... j
aangeteekende correspondentie. riiko zaak den geheelen dag in beslag had
De Corriere della Sera ontvangt
f Geen
2.85 per week. Dagelijks Gasreepen.Gaskroon __**l
scheidene cadavers in de polders vond.
Op
genomen
eenvoudig
e.
Zonen
niet.
feestdagen
is,ondanks
en
toch
zoo
te
zien.
Sleutel
beneden.
telegrafische
mededeeling
een
tiit Eoesan
Ir. No. 2240, Bur. VTe bevragen Boompjes Br.
$ Op Zon- en feestdagen 3.30 'sav.
de zonderlinge houding van den beklaagde.
met een aardige beschrijving van een Kerstdit
Blad.
No. 112.
De uren worden berekend volgons AmsterHem worden vier misdrijven ten laste gefeest, dat maarschalk Oyama den vreemden
tijd.
damseben
legd,
als
drie
feitelijk
gequalificeerd
die
militairen attachés bij zijn leger aan de
kunnen worden, nl. diefstal, vervalsehing
Sha-ho bereidde. Er had een groot diner
OPLOSSING VAN HET HONDERD
a_,.ngc} l>odj_n: een Sb—
en opzettebjke gebruikmaking van verplaats, waaraan ook alle correspondenten
perstiraaf wagen met beS* '
DRIE EN VIJFTIGSTE SCHAAKPROBLEEM.
het Winkelhuis 2de Lomvalschte stukken. Hij heeft echter de diefBrand te Znrich. Te Zurich staat een
19, waarin Werkpaard.zeer geschiK*
bardstraat
genoodigd waren. Den gehoelen nacht duurot
Steenkolenstallen
en de vervalschingen ontkend en uitgestrekt fabrieksterrein in brand. Een ruim 30 jaar onafgebro- voor
de het feest, met het onafgebroken artilAur dappol-enha-de.aar^t**
c4-o5
1 c3—c2
1
Verken
Koffiehuis
met
geheele
onderzoek
wilgedurende
veertigtal
werkplaatsen
heeft
het
fabrieken
rijen
lerievuur als begeleiding.
gunning gevestigd wa_. zeer billijken prijs. T*
2 D b 7—e 4 t
2 Naar verkiezing.
len poseeren voor een edelmoedig mensch,
eien en te hevragen bil
wielfabriek, chemische fabriek, twee drukZou er ook getoast zijn op den vrede?
Te bevragen aldaar.
3 T b6—b4ofDe4—b4
den z.g. „onbekende" niet wil verraden kerijen enz.
■T. H. VAN ZIJL, Jaeoß
die
is
door
het
aangetast
vuur
Diverseberichten.
of e 5 mat.
_,
Te huur Vlietkade No. ( Catsstraat 18.
omdat hij een huishouden met zes kinderen Bijzonderheden ontbreken nog.
4: mooie,
Vice-admiraal Doeba&sof zal in de plaats Op 1... c 7 x b6volgt 2 D b 7-d 7 f
beeft.
lugemetselde vrouwen. Een officier
van vice-admiraal Kaznakof optreden als Op 1... c 7—_ volgt 2 T b 6—b 4
D_ heer Hönenwinekel heeUt echter een onEtage,
het Russische leger op het oorlogstervan
gedaan
levensloop
Vertegenwtordiger van Rusland in de inderzoek
bekl.'s
naar
een flink Huis, geheel
a ’2.80 per week. Te beOp _.*.- e3-e2 volgt 2D b 7—f3 etc.
ternationale commissie van onderzoek inrem -deelt uit Moekden mee, dat hij op zijn vragen in het Café op d. vrij, met Pakhuis, Stal
en vrienden, doch heeft geen persoon kunen veel Euimte, gelegen
hoek.
Vermakelijkheden, vergederingenenz.
zake h-et Noordzee-incident. Hij zal aannen ontdekken met zes kinderen. Het is tocht door Mantsjoerije al herhaalde maJozefstraat 139. Br. ft»
staande week naar Parijs vertrekken, terdus mot volle zekerheid aan te nemen, dat len de opmerking had gemaakt, dat in de
No. 22_7,E.ur. van dit Bj.
Vrijdag
30 December.
wijl vic--admiraal Kaznakof naar Rusland
we alweder me. „den grooten onbekende" C-hineescbe dorpen alle vrouwen en meisSchouwburg, Aert Van Nesstraat. „Tilli", te doen hebban, die beklaagden steeds in jes spoorloos verdwenen waren. Reeds
terugkeert.
omtrek Maasbrug, een
hun verregaande fantasie ontmoeten. Laflinke
Benedenw.
of
In Januari zal ook admiraal Skrydlof
8 uur.
Voor den prijs va')
had hij gevraagd of er in heel Mantsjoevrije le Etage, voor gr. gld. te koop oen pracht»
Stationsplein.
SpecialiteiCircus-Variété,
oogenblik
-aannemen,
wij
ten
echter een
rije dan geen vrouwen waren., maar mem gezin, huurpr. 16 k f 19 volle Singer Handn-i»-'
naar Petersburg terugkeeren.
ten-Voorstelling, 8 uur.
d»)t do bewuste persoon bestaat. Wat is
Een Lloydböriclït uit Batavia van
per maand. Br. fr. No. machine, -ntet mahonie»
antwoordde hem, dat zij allen naar de steCasino-Variété, Coolsingel. Specialiteihout_.n voet en vlieg*
dan de reden van beklaagde's edelmoe- : den waren gevlucht. Toen hij echter op 2294, Bur. v. d. Blad.
gisteren zegt, dat te 4.30 's-namiddags een
■wiel, 3 jaar garantie eO
digheid ? Ik geloof, dat het antwoord daar"oorlogsschip, voerende d© Japanschevlag, ten-Voorstelling, 8 uur.
Zfikeren morgen in een Chineesch huis,
gratis onderricht. Gr*»
Royal
Tivoli-YVintertuin.
The
zijn.
Beklaagde
American op niet ver zal te zoeken
Huur,
Anjer is gepasseerd.
hij ingekwartierd was, ontwaakte,
waar
te bezichtigen bli
tis
Bioscope, 8 uur.
wil zich omgeven door een stralenkrans ho-' rde hij een herhaald kloppen tegen den
Men meldt uit Chif-oe, dat de JapanSchommelstraat no. 10 VEEMEUI-EN, Hoogst**
Exploitatie
schappij
geb.
Maai
tot
van
't
Magaaijn
op tern-ii-*"
edelmoedigheid,
bewijdoch kan niet
van
nabij het Pijnackerplein 78.
ners er in de laatste dagen in geslaagd
wand. Hij vroeg zijn gastheer wat dat beSpeciale Toe
Vereeniging".
Algem.
vergadering,
een mooi ruim Beneden- betaling.
„De
Beklaagde's
9
dat
de
man
bestaat.
diefzen,
w_ur-_i, twee stukken va-n 28 c.M. op den
en deze zocht allerlei uitvluchbtuis, met Voor- en Ach- richting voor Kepara»*
uur.
stallen en. vervalschingen zijn afgeleid uit ' teekende
tien.
Hoogen Berg op to stellen.
terkamer, dubbele Albehoorlijk
antwoord
geen
maar
wist
ten,
„Leger des< Heils", Keerweerlaan, Benheit rapport dter scheikundigen en de gecoof,
j
flinko
Keuken
met
Kouropa-tkine heeft de oensuur voor
zijn
soldaten Warande en Tuin. Hunr
geven, zoodat de officier
themstr_.at 30, Roentgenstraat en Alkemadetuigenverklaringen, waaruit blijkt dat men j
]
dagbladtelegrammen verscherpt, daar er plein 22. Openbare samenkomst,
nep en beval, dat men den muur zou af8 uur.
’3 per week. Te hevr.
nabijheid
in
der
bewuste
kantoorhem
ds
nog veel te veel naar zijn zin door de Rus6,
een geheele Sijrarenirt*
op No.
Vischhandel.
Zaterdag 31 December.
bussen heelt gezien. Verder wil ik uw ge- . breken. Dat geschiedde en nu kwamen
ventaria, ook Kruidene
glipten.
Correspondenten,
linies
voorschijn,
die
die
in
de
donsisch©
Circus-Varióté, Stationsplein. Kinderacht c-o lese .viiren, zegt de offi- vier vrouwen te
en Aardappeleuinven-*»
zich niet naar den censor schikken, worverbortusschen
muren
voorstelling, 2 uur.
huur,
kere
ruimte
-twee
omstandigheden
met
cier,
op
tfe
rissen. Tevens te koop
id__i bedreigd met ongenadige straffen.
gevraagd alle WinkelinCasino-Variété, Coolsingel. Kindervoorheit sleuiteltje aan beklaagde's ring, dat . gen waren. De Chinees verzekerde dat b.l Benthuizerstraat 87 een ventarissen,
geheele en
De beide huizen van het Japansche stelling, 2 uur.
Winkelhuis met ruime gedeelten van Inboedel*!
weliswaar op zijn koffer ook past zooals zijn landgenooten op deze wijze hun vrouWoning.Plaatsje
parlement -hebben hun voorzitters opgeen Kel- Laa-t zich aa_i huis on¥
livoli-Wintertuin. The Royal American
hier ter tereehtzititing is gebleken, doch wen en dochters verstopten bij de nadeder 7.50-; No. 79, Iste Etadragen aan het station de admiraals ToBioscope. Kinriervoorst'-lling, 2 uur.
toevallig ook op de brievenbus paste. Zooring van Russen en Japanners.
ge 3; Trio. 81 ruime Iste bieden. BEKKER,
Nuf
go en Kamimoera, die heden te Tokio
Etage 3-25; Zaagmolen- , sauhaven W.Z. Nos s—n5 n
„Leger des Heils", Keerweerlaan, Bernal- is verklaard geworden, kon er uit de
straat 183 Iste Etage 3,
«LWerden verwacht, te ontvangen. In het thomatraat_o, Roentgenstraat au Alkemadetus ni..ts gehaald worden dan met behulpper week. To bevraLagerhuis werd een motie aangenomen, plein 22. iündersamenkoms.. 3 uur.
van een valschen sleutel. -Z..E.A. was over- , ING_E_ZOI-I>_--_f MEDEÖEEiïs_lï!_i alles
gen Agniesestraat No. 9.
waarin- hulde word-t gebracht aan admiMuseum Boeman*- 10—3 nur, (5 ot.) Voor tuigd, dat bet een praatje was, dat bem 50 Cents per regel.
Te koop aangebodene
_0
Craamdo-iagpn 8—
25 cc.
raal Togo en diens es-kader.
klaagde in de nabijheid der kantoren zou j
Voor
drie mooie Fox Terriër*
Landgeloopen
meisje
Museum Voor
eu Volkenkunde ca
rs
hebban, om een
—Geruchten loopen, dat do Russische
te ont- i
oud, _ge_te 'huur, Zomerhofstraat zes -weken
prijs.
billijken
admiraliteit ongunstige -berichten heeft Maritiem Museum, Willemakade, 10—4 uns moeten. Wanneer men een meisje zoekt,
zeer
&>&_&& B B__ __> __■___ 5 I fe
Vyverhofsö'.,een
,
i
hoek
49,
onovertrofKruisstraat No. 18, Bokijkt men niet in brievenbussen en onder5 et,, eehoolkinaeren onder geleide Vun
ontvang-in over het Ba-ltisob® eskador.Bij
mooi,
ruim Winkelhuis : venhuis. Aan het-elfd*
' bare waarde. Do eersteEollandsche Zangers met 3 Winkelruiten,
onderwrjaers 1 et.
zoekt m_en brievenbussen dan zoekt men
«libel- Beheren zouden groote gebreken
een Adres twee Automate-1
gebniil-on de absolnnt onschadelijke tabletten dagelijks
groote
Diergaarde,
vreemdelingen.
voor
meisjes.
Verder was er nog één verruit in de Vijvergeen
f0.50
en behoudon daardoor hun volen weeicklmurende
aan het licht zijn gekomen.
te koop.
van
Mossohacrts
hofstr.,
"
stom. 'Alom bekonil.-ookonder den naam
een in de Zomerzwarende omstandigheid, n.l. de buiten
Banorama, Coolsingel. 20 Cts., (10 cta.
Tabletton, Zangers Tabletten of Bascler Tabletten.
in
het
hofstraat,
een
kinderen),
gerechtelijke
voor
10—10 uur.
bekentenis aan den heer
Prijs 60 ets., naar buiicn franco 70 "ets.
Portiek, met ruime WoGemee_itebibliotheek(2iuaQumßoijman_),
-teinihauis. Overal blijkt uit, dat beklaagning en ruimen, drogen aangeboden: een Kamer»
verkrijgb.
bij
Te
Botterdam
VAN
SANKelder. Deze Winkel is draaiorgol-jo. met 14 bi£
10—3 uur, gratis.
de de kennisgevingen door diefstal in be27,
TEN KOLFF, SNABILIE, Steiger
AN30 December,
zeer geschikt voor Hee- behoorende Platen, vooj
„Kunstkring". Tentoonstelling, 10—4uur,
zit heeft gekregen. Ligt niet tusschen de DREOLI, Spui 3, Centraal Apotheek Hoogmf"
f mr'
Modezaak, spotprijs. Adres Van de*
renartikelen.
opval0.50.
vreemdelingen
ONDERTROUWD:'
f
diefstallen die vervalscffing. En zeer
-^-**L. Quadekker,
Sigarenwinkel of anders- j Sclie,l_ii__traat No. *_
22
en
WULFF,
str.
S.
Westnieuwiand
2&1,
jm. 25, Haarlem en J.
E- N.
Kunstzalen OldenzeeL Tentoonstelling,
lend mag het zeker genoemd worden, dat: bij alle Apothekers en Drogisten.
. 12 per week. Te be- beneden, bij den BroTWi
8003 13 zins
__?-__M. Lutz. id. 24 i.
vragen Agniesestraat 9. nlerssingel.
10—4 uur. Entree voor aiet-ledea ü.25.
er na beklaagde's arr-tstatie, sleöhbs enkele

_

Advertenti—

**

10

_

Verhuisd:

van

Verloren,

***""
.
WordTgevr.:,

;

Te Buur gevr.,

Verloren,

—

Verloren:

Freewheel-

Weggeioopen:

.

_

.

—
—
—
— — —
—
—
—
—
—
—

—

—

E-g.Eiiweli4'o

—

:'

Winkelhuis.

—
—

_

_

Eovenhuis.

—

——

—

—

'^

—

——
——
—

—

——
——

nj

Eng.

——

—

Binnenland.

Te

——

4

_..■_.

Te Koop:

—

—

■

Te Huur:

—

"'

..

Bovenhuis,

Gemengd Nieuws.

—

_!

Spoel

Te Koop

Te Huur:

—

Te Koop:

Eerste

-

Gevraasrcl,

—

7 Dames!

'

’

--

Te

—

_

_

—

Te Koop:

Te

—

|

—

-

Fox-Terriërs.

YBFIT-MIiFT!Fl- _ *af-sg»

BeFggrS_!__B Stasi.

:

Winkelhuis

Te Koop

■a-M-HHBR '" ■!»" TT
1

Spot.

,e:

Voor den spotprijs van
Verf,
en f 200 te koop een geheel
.noo- ingerichte Spokalagorij,
ï

mot vergunning van Ro-

, bij

van kerij en Kokerij, op bes,-...■,-,,- en ten stand. Br. fr. No.
;'Q€i ïvij'il-,
2277, Bur. van dit Blad.
|Zeevaart to Rotterdam.
■ Huur van het Pakhuis
.->

len Koopprijs billijk, ook : i Linnenkast.
H.H. Schip- j Door kloiner te zijn gaan
I flink voor
I Pers of KapiU.ins.Br. fr. wonen te koop aangoboFNo 2282, Bfcr. van dit ' den: een prachtige groote
1

mah. Lin_ei.kast,voor
. . ij losse
den spotprijs van 32. Adres

jjSlad.

~Door
naar

vertrek

Antlioniesti-aat 7, boven,
Zomor!
,
di- 2 m. bellen, by de

buiten wordt
rect ter overname aan-

hol'straat.

S__

.Paarden Wagen

geboden: een van jaren
bWcenidje Waterstokerij,
plaatsgebrek
Wegens
Oude Stad, 70 M. Water,
te koop: eon
60 Klopkla-nten, 30 Kui- uiterst billijk
Merrie, 7 jaar oud, mak en
ijpen, 300 Liter Olie. kovier-

leerde

ouds ln den
met Pension, liefst nab(j cadeau, vam Arend,
GeTelegraafkantoor. Br. fr., Vergulden
No. 2301, bur. van ditBlad' dempte Slaak 65 en in
Voor direct te aanvaar- den Pakhniswinkel Vliotden: eon flinko gemeubil. ; kade No. 62. De goedkoopi ste Winkels van Grutters
\ en Koloniale Waren, qua! litelt en wicht in a*nen Zijkamertje, zeer ge- -1 merklng
nemende. Reeds
schikt voor ambtonaren, 20
Allen,
mooi uitzicht, stil gezin en diejaar gevestigd.
Vrijdag on Zaterdag
netton stand, billijke voor- .
waarden. J. HARTENS, ! voor .1 aan BoodschapSuiPrtaa Hendrikkade 38 0.Z., |I pen h_e.n, zonder
I ker, krijgen daarbij oaBovenhuis.
| deau 1 ons overheerlijke

Slaapkamer

-

..
on een
Brandstof- . vertrouwd, Tuinders-vagen,
wielige
Schuur-

lossaal

veel
fen, Wasch- en
artikelen, alles royaal ,
e« te controleeren voor
een groot Gezin is het
Brood verzekerd, alles
bUiijk. Br. fr. No. 2285,
liur. van dit Blad.
der ;
tegenzin
Door
,
Vrouw wordt direct ter
-■ji-.-erniame aangeboden,
voor een groot) gezin
br.odgevende

|i

beide ook afzonderlijk te
koop. Adres N. WALOP,
's Gravenweg 337, Rotterd.

Te Koop:

een flinke Trekhond, Reu,
11 maanden, zeer geschikt
voor Aardappelenriiden en

Groenteewagen. Te zien
Burgem. de Boosstraat 60.

Goedkoop te koop:
Waterstokerij, | Toonbanken
met en zonder

goon Noorden of Kralin- "
gen, 45 M. water, 300 Li- "
ter Olio, 14 Kuipen, Wa- ■
gen, Hond.Bo mud Kolen
zeer veel !
per
week,

marmeren blad,groote en kl.

Gruttebakken, Winkelplanken, WinkelgaslK-hteri, Ja-

lousieên,
Meeltobbetjes,
Erwten- en Boonenbak,
■
Sodabak,
SuikerZoutbak,
Wasch- en SchuurartikeTrommels,
len, flO Snoepgoed per , tonnen, Bussen, kleine
Baagrooto Bascule,
week, royaal Huis, Bergplaatsen en Woning.Br. culen, Gewichten.BakkersKruideniorswinkelopfr. No. 3286, Bur. van d. ' of
stand, Bakkorsbroodmand,
Blad.
■ Wiiikelkachel.éön-porsoons
! Lessenaar 2.50, groot Zaal' buffet voor Restaurant of
grooto SpieTe koop gevraagd :een [ Vergaderzaal,
groot.fllnk Uithangbord, gel. "Molenwaterweg 63. g
Eiits solide zijnde, met
< p.;aaf van grootte en
prijs. Br. fr. No. 2257, een Café, Damesbediening,
Bnr. van dit Blad.
ruim 10 jaren door den
eigenaar gedreven. Tegen
inventarisprijs. Zandstraat
No. 65.
aangeboden: 5 gunstig ""
Be-l.gen Pauden, tegen 8
PCt. der Huurwaarde.Br.
fr. No. 2259, Bur. van dit
Voor 16 gld. nog Blechts
eenige prachtige Demi-U_d.
Saisons en Winterjassen
te koop, vau prima stofvervaardig3,met bestweerijer Harmonica.zoo fen
cf zanelle Binto
wollen
)ed
voor
f6.
nieuw,
E
als
zijde-flun-envoeringen,
2209,
fr.
Bur.
v.
Br
No.
kraag en satijnen
weelïin
Blad.
d.
■
Mouwvoering. Te bezichtigen bij J. BEKKER,
Eoop:
Tailleur, Goudschestr. 62,
een nieuwe Dogkar en 2 ! Benedenhuis, nabij Jonnieuwe Melkkarren, ook ' kerfransstraat.
Levert
Beschikt voor Negotie, " aan gehuwde Personen
sterk en solide, tegen 1 Goederen n. maat, op gebillijken prijs. Te bevr. i makk. conditiën.Verhuurl-.j Jb. EDELSCHAAP, kantoor van zwarte HeeWagenmaker, Zuid-Bei- " rsnl-leeding.
t
erland, en C. EDELf-O-AAP, Heemraadstr.
Zeer goedkoop te koop:

.

Uithangbord.

; Over te nemen:

"TTlööp

Winterjas!

Te Eoop:

Te

.

-

een Amerikaansche, van
het beate systeem

No.

-^
"Geldbelegging.

Vulkachel.

Een solied gebouwd ;
Ri-is te koop aangebod. , I mot rijk nikkel en voor
van l een nette Kamer geseh.
u» d&n besten stand
Verder opruiming v. sohet Noorden. Huurophrengst / S9B per jaar. lide Fornuizen, eigengolic. . prijs
.9000. Met i maakt en van zuiver geïu -T.chonpersonen wordt ; polijst ijzer, met en zonni..', onderhandeld. Br. der nikkel, geëmailleer.
fT. No. 2197, Bur. V. d. de en gegoten Fornuizen, Vulemir.ei-s, Kolen-

..
..

bakken, Tegeiplaten, Ca-

Geldbelegging.

lorifères enz. J.F.STUTTERHEIM, Bóerensteiger
omdringende
Door
'
-1 ■■-.:_ rd.gheden van den No. 24.

1 ig' naar direct te koop:
een mooi Bio^kje zeer aoPauden,
U4o gebouwde
met klein Kapitaal.goed
.huurd on onderhouden, tegen 9 pCt. v. o. n. " !
Wtskwoningen,
geen ;
gel-rakels. Spoed
V. o i.rht.doch liefst geen 1
Br.
Tusschenpersonen.
'
fr. No 2245, Bur. van d. '
,
glad,

i

—

._

'

Ledikant

koop

Gevraagd,

door een Heer een net
gemeubileerde Voor- en

Slaapkamer, of frissche
Alkoof, met of zonder
Pension. Br. fr., m. opgaaf van prijs, No. 2186,

Bur. v. d. Blad.

Aangeboden,

|

ln een klein, net gezin,
gevraagd. Een ',
t
Lieden van buiten, een
mooie gemeubil. Voorkamer raet aparte Slaapkamer voor een neer of
2 Heeren die samen wenschen te wonen, degelijk
Pension enz., tegen den
prijs van . 35 p. maand.
■
Omtrek Oostpoort. Br.
fr., No. 2207. Bur. v. d.

eikenhouten of
\la\ l beschilderd houten
Le-: kant, éénp. reoons.
Pr .opgaven en Adres
worden ingewacht met ■
Lr. fr., onder No. 2185,
Bnr. v. d. Blad.
tie-'ijk

'

1

Ter

f 125.

Blad.

: Kost&lnwoning

overna—ie aangebo-

___i een Zaak in KruiSnoepta» ■ aangeboden voor een net
deiuerswaren,
fel en Mangel. Br. fr., , Persoon, voor r' 6.00 per
Ho. 2182, Bur. v. d. 81. week. mat gebruik van

vrij Slaapkamertje.

Adr.

v. 01denbarnevelt.tr. 112,
vrij Bovenhuis.

Boomen.

Te koop gevraagd al-

Een gezellige gemeubile soorten van Boomen,
leerde
vervoert
direct.
roeit en
tv;vons te koop aangeboden twintig beuken Slieten Adres: Klo-iponma^ te huur, liefst zonder
Ponsion, over 't Museum
kerij I. H. VAN OVEEmans No. 16. Br. fr.
BEEK, Bloeras.ra-t 23, Boy
No. 2166, Bur. v.d. Blad.

Voorkamer

Rotterdam.

~H_F

'

Te Huur aangeb.:

een net gemeubileerde
Br. Benedenvoorkamer met
te koop gevraagd.
prijsoptoet uiterste
ruime Alkoof, met Pengaaf en leeftijd, worden sion, (n een gezin zonfranco ingewacht onder der kinderen. Oostelijk
tlo, 2183, Bur. v. d. 81. deel der stad Br. fr.,
■
No. 2184, Bur. v. d. 81.

Waterstokerij.

Door huwelijk van dep
tegenwoordige kan terTer overname aangeboden oen \\-t_rs-o__-ij, stond een netPersoon als
met verkoop van 35 M.
W-ster, verhuren van 9
Kaipen, 3 Trapleeren, geplaatst worden, voor 5
gulden per woek, alles
Torkoop van Brand3i.of> een ay-oot.nHoud er onder begrepen. Aert
en
huur
rningssom
van Nesstraat 102A.
f.vcrn,
Huis bilvan het ruime
fr.,
2166,
No.
Uj
Gezocht een gestofBr.
feerde
Bur. v. d. Blad.

Kostganger

Kamer

In het Westen .cI-10..

gevraagd, diroet *7S.>_ den met Kost, omtrek BoomEigenaar, een degelijk
pjes, prijs .6 ft, 7 gld.
per week niet to boven
gaand*. Br. fr. No. 2233,

Pand,

Maand- of Weel-wonin- Bur. van dit Blad.
gen, geen Winkelh. Br.
Omtrek
fr., met opgaaf v. pri; .
huurwaarde en waar gelegen, No.

d. Blad.

Glashaven
. gevraagd.door
not Jong-

2169, Bur. v

Brandkast.

■

monsc.h,

een Zit-Slnap-

kamertje met Pension.èi
f3O per maand, bij eenTa koop gevraagd: een voudige, zindelijke liegebruikte Brandka.t, v. den. Br. fr. lett. B. S.,
niet to groote «r*_-H_fr, Boekhandel H. T. HENin goeden staat en deug- IIUüKSEN, Hoogstraat
delijke kwaliteit. V-< fr.,
No. 2168, Bur. v. U, BI

______________

To koop aangebod».:

2 Panden,

slaapgelegenheid

Slaapkamer aangebod.,
OP een ruim Bovenhuis,
verhuurd,
in
Uitstekend
prijs vanaf ’1.25 per
do Proveniersstraat, ren ■ week en hooger, 's mor7
34
bijna
pCt.
dcerende
gens thee met
Banoodigd f 3500. Te be- of Beschuit.OokBoterham
te huur

dragen bij H W. Df.
ruime Slaapkamer
I;Af.Gi_, Boezemsingel 40. een
met fliukeHangkast.Adr.
Beurssteeg_ll, boven.

"AangebodenT"

Er kan direct een neteen flinke, jonge Werkhond, 11/2 jaar oud en te Kostganger
drie jonge Honden, 7
weken oud, ook afzonderlijk te koop. Te bewerden bij de wed. HDzte-itigen Loofdakstraat BEE, Jacobus-traat 15,
Ne 23 boven.
2e Btage.

Geplaatst

23 Cent
Konijn-vellen 23 cent.Hazevellen 23, bonte Kattevellen 20, grijze 35 cent,
zwarte Kattevellen van
tO tot . 1.50. Bunsing van
1.75 tot 3 gulden, verder
hoogo prijzen voor Wol.
Hoorns, Kalfsvel, Huiden
en al wat tot het vak behoort betaalt J. KRAMMEN, Generaal v. d. Heydenstraat 58, Rotterdam.
Let op do witte Lantaann

Gratis.

'

j

! Poederchocolade.dio voor
f 0.50 besteden, zonder
Suiker, krijgen 1/2 ons
cadeau.Znivere Raapolie
24, Krenten IS, Kozijnen
10, Suca-de 30, Bloem 6 1/2,
Meel 8, Suiker 25, Koffie
30, Thee 60. Rijst 6. Stijfsel 9, Stroop 8, Appelen
10 Peren 25, Pruimen 7.

Aanbevele

- 001/ET.

Visitekaarten.

Ter Electrische Drukkerij va» <*■ FONTIJN,
Goudschestraat 9, bü den
Goudache-.veg, wordt ge| durendo dozo maand ge-

leverd : 100 Visitekaarten
voor 45 cent, met 100 Enveloppen 65 cent; 50 Visitekaarten met 50 Enveloppen 40 cent; 25 Visitekaarten met 2. Enveloppen 25 cent, alles in
net étui. Letter naar
keuze. Nette afwerking.

Horlogeveer. Deze maand
plaats ik gratis een nieuwe Veer in uw Horloge
en u kunt er even op
wachten. Alle Uurwerken, hoe defect ze ook
zijn, worden door mif als
nieuw, met garantie ge- !
e_
repareerd. N. F. J. VAN
DE RIET, Gediplomeerd
Horlogemaker, Hang 36, van alle MuziekinstruInkoop en ruilingr van menten vanaf 50 et. per
Goud. Zilver en Diamant. week.Har_p_onica's,Draaiorgels, Citers, Spreekmachines vanaf f2O met 10
platen
cadeau, Platen
Verkrijgbaar tegen zeer
billijken prijs, dikke vette vaaaf 50 ets. Repareeren,
versche Wilde Konijnen. stemmen, verhuren. OTAanbevelend T. GUTTETO JANSEN, Binnenweg
LING, Poelior, 18 Ooster- No. 125.
straat. Telephoon Interc.
No. 2031, Rotterdam.

Termijnbetaling

Wilde Konijnen.

Altijd veel geld
geelt de Kralingsche Voor-

schotbank, Adamshofstr.
50, op Juweelen, Goud, Zilver, Meubelen, Naaimachines, Rijwielen, Kleederon,
Huishoudelijke
artikelen
enz. Voor spotprijs te koop

Kunsttanden.

Kunsttanden era Gebitten worden tegen bèta,
ling van het VerbruiksI materiaal geleverd, uit»
aan minvermoj sluitend Spreekuren
genden.
van
'■; 9—12 en van 6—9, Jonker'
127,
fransstraat No.
hoek
: Goudsche-iingel, vroeger
| Boschje No. 1.

prachtig 2-persoons Veeren
Bed, Peluw en 2 Kussens
(bijna nieuw) wollen on
gestikte Dekens, Karpetten
groote party Schoenwerk, i Opruiming van DamesBroeken,
Engelschleder
tot
Kousen Sokken, Horloges, en Kindermantels
Fantasie,
Belletjes enz. Eenigst adres spotprijzen,.
Zwarte, Eskimo- en Co-

Mantels!!

Adamshoi'straat 50.

"Heilgroet

voor 1905.

Zij die nog niet voorzien
zijn van

een Scheurkalen-

der en een paar goede
Schoenen, gaan naar de
Kratten-steeg No. 3,bij B.
H. FRENK. Daar ontvangt elke kooper een
prachtigen

Scheurkalen-

.'

__________w________a___t___w______t____________

i

Ds Voordeeligste
Adres.
Margarinewinkel,

wenscht een Juffrouw te
nemen van een Juffrouw
onder opgave van condidaar alleen krijgt men tiën. Br. fr. letter Z, Kihij een pond Margarine osk Hofplein,
pond cadeau m.
een heelook
bij de over2 bons,
heerlijke Kof fie, en Thee
oö
Het beste Adres is
dezelfde bons. Eenigst
en blijft
oudste adres is Hang
Baanstraat No. 1,
61. hoek Vogelenzang, voor
alleen in den
Voordeeligste Margarine, ! Bedden en
Matrassen
winkel met Cadeaux.
ena. en ook 25 percent
goedkooper dan éónig ander fabrikant. ledereen
kan bij het vullen der
zich van
maakt bekend, dat hij Bedden zijn om
één der eerste Modewinhet goede te overtuigen,
kelß gekocht heeft, beboven 10 gulden één
staande uit de fijnste prachtige Deken cadeau.
Zijde, Fluweelen, BladGelieve bij voorkomende
galons, Zijden Linten, gelegenheid mijn adres
Ha.ndschoer_en,Corsetten, aan den Gemeente-TaxaFestons, Bonten teur op te geven. OverKanten.
enz. Te veel om te noe- steken gratis. Vanouds
men, alles voor 1/3 van bekend STOOK & ELIA-

Hang 61,

Bedden.

Jacob Walvis

1

-

den
duurt slechts I |
3 dagen,
vertrouwdste
Adres JACOB WALVIS,
Magazijn van Ongeregelde Goederen, Oppert 33,
prijs,

Botterdam.

-

Sneeuw _!

ZAR.

Dienstboden.
derwerkmeiden.

Meiden-

Alleen en Dagnieidon.av
le gesloten Huizen, loon

en waterdicht!

Oliojas- '
B©n, Fietscapes en d»
Amsterdamsche
TramJassen! 300 -prachtige !'
Heerenwinterjassen. Ge-

vanaf f Ï00-Z^OO en verval, tevens Keukenwerkmeiden voor Hotels en
Loon f 4.50
watteerde Winterjassen, ' Restaurants,
Demisaisons! Jongensjas- "' per week en Aardappedirect.
sen, m. steekzakken.Jek- i lenschilsters voor
dagelijks,
kea-s met Vesten! Win- ' i Aanmelding„Intercessie",
'
terbroeken, Kinderklee- ' Bureau
Noordsingol 78.
ding! en Rijjassen worden reusachtig goedkoop! opgeruimd bli Firma Wed. L. J. ENOEiS, : Astrologie en Planeet-

.

'

: Mejuffr. Jansen,
i

_-_eedingmag__iijn
„De -1
Gunst", Kipstraat 20,
Breedestraat 39. Opruiming van AbonnemeaitsWinterjassen en gedragen Rijjassen.
Grijze

kundige, is dagelijks te
consulteeren van 10 tot
10 uur. Hugo de Grootstraat 91. boven de Gla-

z6iiwa__.ch--.ij.

Dienstboden!!!!
Kantoor„Oostplcin

■

Roodstaart

Papegaaien,

Het
15" nahij Hoogstraat,
boven Boekwinkel, Rot-

alsmede groene Papegaaien.sprekende en niet ■
sprekendeVogels te koop i
gevraagd. Alleen kernge- ■
zonde Vogels komen in ,
aanmerking. Opzetten v.
Vogels en Zoogdieren

terdam, vraagt terstond,
Februari, Mei, Meiden-

Alliéén (kleine, deftige
gezinnen), Keukenmeiden,
tweede, derde, Dagmeiden. aankomende Dienstmeisjes,
Werkmeid-on.

.

Prima

afwerking gas. v
randeerd. Op allo Ten-

toonstellingen

en

eereprijzen

m.

bekroond.

Paradljsvogelhuiden, alsmede andere soorten .o-

gelhuiden te koop gevr.
W. C. DUYZEND I'tu.,

Naturalist,
gel 21

Meid-fHu

derjuffrouwen, Noodhulpen, 6 wekelijks. Alle
Betrekkingen zijn voor
gesloten huizen, bij degelijke.voorname of burger Familiën. Kantoor
Oostplein 15, is dagelijks

eerste

■
■

Gou._.■_■ .sin-

geopend.

ver

Coat Mantels. Ook
Mantels voor meer bejaarde Dames, Costuumrokken, Mantelcostuums,
Kegenmahtels en Capes.
Heeren- en Jongeheerenkleederen, bestaande in
; Winterjassen.
Demi's,
Jekkers en Pantalons.6l
Lange Baanstraat 61, S.
j L. WOLFFEBS.

GEKWETSTE MAJESTEIT.

2.50 en hooger. Op allo
prijzen deze week nog 10
perc_t
extra korting.
Spoed U dus in uw eigen'
voordeel naar Magazijn
Brussel.Korte Hoofdsteeg
No. 3, bij den Steiger.Rot-

ouds mijn Reclame Veeren Bed met 3 Dekens, 2
Matrassen en Overtrek,
vanaf 28.50. 33.50, 37 en
hooger.

Aanbevelend

A. Van der Stam,

j Boven de 10 gulden een
' Deken cadeau.

Heerenpantalons
Bed 5.50.
Spotgoedkoop i 2-Pers.
Kapok Bedden vanaf

kunt

1

7.00, 9.00 tot J 0gulden,
Wiegen en Ledikanten V.
af 2.50, Matrassen vanaf
2.00. Kapok en Springveeren Matrassen vanaf 10,
alles eigen fabrlkaat.men
kan bij het stoppen wezen om zich te overtuigen. Soliedst Adres voor
hen. die hun Beddeu goed

vinden in het bekende
Klecdingmagaiijn Brussel, een sorteering Pantalons, waar gij van staat
te kijken als gij dn prij«en in aanmerking neemt
De fijnste Pantalons lm
alle mogelijke modellen,
ala Fransch, Belgisch.Engelsch en Amerikjansch,

ontsmet willem.hebben.Let
op he* Adres Kipstraat
70, 42. -. v. d. STAM.

alle mogelijke
stoffen te krijgen, als:
zwart kamgaren Pantalons, blauw en zwart cheviotten Pantalons, echt
Hamburger lakei Pantalons, donkorgrijeo raijé
Pantalons, honderdon gestreepte Pantalons in alle mogelijke dessins, prijüen 1.00. 1.25. 1.75, 2.50, 3.00
3,50 on hooger. Deze week
op alle prllzen nog 10 percent korting.' Magazijn
Brussel.Korte Hoofdsteeg
3. hij den Steiger, Rotterdam,

zijn

in

Mantels!!!
Mantels!!!
B. DE

GROOT, Goudscheweg 127. zal gedurende deze' week alle
voorradige Mantels tot

Mantels

op den Hol!!!

Wegens te grooten voorraad zal M. BOOD gedurende eenige weken

een verbasenden, reusachtigen. tot nog toe ongekenden uitverkoop houden op den Hol der Wes-

I

te Wagenstraat 99, van
elegante partij Mantels,
zooals prachtvolle Covercoat, Smoking en Paletots, meest met zijde gevoerd, zeldzame Ilakvisch-. Meisjes- en Kindermantels in fijn La-

ken en

Covercoat.elegan-

te zwart Eskimo Paletots

©n

Golfoapea

v. meerbe-

jaarde Dames, fijne plu-

che Bolero's enSacco-model, alsmede eenige partij
waaronder zwart Lakenmantels van f 9, worden Laken en Fantaisie
slechts gedurende deze tuumrokken k 1.90. Men
week voor /»3._5 opge- bezoeka dus den reusachtigen,
verbalenden
rmmd.Oovercoat en Fan. Manteluitverkoop
vaia M.
tasiekleuren, tot allo
op den hol der
prijzen.
Kindermantels BOOD, Wagenstr.,
3e huis
in alle maten en kleu- Weste
ren nog aanwezig, wor- vanaf deHocgstraat.Vrij
Zondags
geopend
den voor niemendal de- entree.
ze week weggegaven.No" tot 12 uur.
ontvangen een zeldzaam
partijtje
Sagenmantolg
voor Barnes en KindeOp do met 2 Januari
ren, zij moeten alle ge- a.s. aanvangende Pianodurende deze week weg, Cursussen kunnen nog
dus Dames, vergeet niet eenige Eerstbeginnenden
spotprijzen

opruimen,

Piano-Cursus.

gedurende

worden all©

deze
week on Meergevorderden gevoorradige plaatst worden, grondig

Mantels eu Costuurèa
weggegeven. Goedkoopste
en vetrouwbaarste Adres
Mer ter stede is en bliift
-oudscheweg 127, Goüd--heweg 1273. DE GROOT

Onderwijs.

Cursus van

ten hoogste 4 Personen,
Leergeld fl per maand.
Spoedige aanmelding bij
K. J. LASA, Muziekouderwiizer Hang 49.

Werkvrouw,

met goede getuigen, tegen
hoog loon, bij Mej. C. v.
METOS, v. d. R. Hang 89,
Aan üetVleeschouwerü.
Uitverkoop wegens ver- , zelfde adros oon flinko Naaister govraagd.
bouwing van alie voorEr biedt zich aan: een
radigeWin term antels.Regenmantels, Damescapee, r.oite Juffrouw voor
Costuums, Costuumrokken, Kindermanteis tot
liofst bij eenig heer of dame,
belachelijke prijzen. Vanaf 2 Januari ges.hiedt de en vanzeer goede gotuigen.
verkoop tijdelijk Coolvest S Br. Fr, Ko. 2183, bur. van
dit Blad.
48, hoek Raam.u-nat. DeGl
na Fub.a-s.
ze weck moet alles weg :
voor i_er bod, bij L.DE 1 een eerlijke fatsoenlijke
GROOT. Raa.mstra ot_ 60.

briek „Java".

Mantels Mantels! -'

.

. Huishoudster,

;

,

.

Diensteode,

Wat is 14-.
Het oudste Adre3 is bij .-1

als Meid-Alleen, in klein
klein gezin. Adros: ln per-

scon 'üclilorvoltsuaat 29,

Th. J. STRANG.ER.
. bovenhuis.
U de be'-to ti/i do netste j
Gevraagd : tey-.n i Febr.
Sho_gerepareerde
goed
nen kunt koopen en w-.'.ar '. j oen nette flinko
men lang op kan loopen. ;
Waar is 14? In de Nadorststraat op No. 1-1.Lot ; i net kunnende "Werken ca
burgerpot Koken, en
vooral op 14 r.n Hendrik- ' een
goede getuu'uii voorstraat No- 8, bij den van
zien. Br. fr., Ko. 2221, Bur.
Crooswi.kscbeweg.
. van dit Blad.
waar '

.

jR. K. Dienstbode,

"Veel Geld

Dagmeisje.
Wegens

de ondergeteekende voor gedragen Heegeeft

ziekte der tegenwoordige, wordt direct geren- en Dam-eskleedcren,
vraagd, oen üiuk handig
Meubelen. Bedden, hoelo " eerliik Dagmeisje van 16 a
en gedeelten van J_ui_- " 17 jaar, wonende in doominboedels. Winkel- en Ma- ■ geving van do Agniesseou- ■ straat.Adres: A Idaai N0.48.
gazijnopruimingen,
derwetsch Porselein, liTers rond gevraagd: oen
quideerendo
zaken en flinke
hokiei-o
verdsr alles wat rnera
wons.ht op to .ruimen
Taxatie kosteloos. Dugo- i good kunnende Koken, loon
lUks te ontbieden, zoo3.C0 per wook. Adres: H.
wel binnen als buiten de 1 .Z„ CENTEN, Kruiskade
2t,
stad. Adres: S. L. DE , b/d CuolsUigei.
REEDER. Houttuin 39.

'

1

Dagmeid,

Een net Meisie
Een kaal hoofd j zookt
plaatsing als Machi-

staat heusch niet fraai : nestikstter, op een atelier
van ondergoederen of iets
dergelijks,goed betond met
gebruik der Haarmidde- het workon op de Trapmalen van dokter Nelson. chine. Br. fr., No. 2228, Bur.
Hoofd, van dit Blad.
Haaruitvallen,
roos, Kalkklioren zijn te
Wegens omstandigheden
genezen. Prijzen 60 et.. biedt zich
aan een nette
75 en f 1. Vertrouwbaarst
adr. JOH. DEUTZ.Haarkunaige, v. d. Duyndag en
straat 37. Baardontwik- oud 16 jaar. voor
fr., No. 2229,Bur.
kolingsbalsem 50 et., on- nacht. Br.
Blad,
van
dit
schadelijke Haarverf 60
cent.
en wij kunnen er allen
toch voor zorg—ij. door 't

Dienstbode,

Huishouden.

Een burgermeisje, 0.20 j,
G., gewend een klein
DE HAAN, Praktizijn, P.
huishouden te besturen,
Hoogstraat 373, te Rotz. g. geplaatst, als zooterdam, is dagelijks te z.danig
of ter adsistentie.
spreken
over Rechtza- Ir., No. 2245, Bur. van Br.
dit
ken, Processen, HuweBlad.
lijkszaken en Echtschei.
Aanbieding
ding.
akkoord aan Crediteuren
gevraagd, netjes vlug kunter vermijding Faillissenende Werken en burgerment, Invorderen v. gelpot
Koken,' zonder goede
den, onderhandachs Acgetuigen onnoodig zich aan
ten, Voogdbenoeming,lnventarissen,
Memorie, to melden. Boompjes 111,
Su.cessie. Advies in Bur- , benedenhuis.
gerlijke, Handels- en r —:
:

—
Gevraagd

.

De beste

SPOOR,
steeg 10.

L.

__f

1

*

ly-^^i

!;

Leuvebru*-

en Fijnestrijkstc-rs. doet
je voordeel, extra beste
puike Zeep voor /1.65 i
per Vaatje van 30 pond,
te verkrijgen bij den Fabrikant H. P. V. JANSEN, Delftsohevaart. 35

i-„

— Wat zalkosten,

jij je baas een
om de

centen aan insectenpoeier
mot uit zoo"n knaag te houden!

Bagijnenstraat

keuze 22, 24, 26, 23, 30, 32, Goudsche Wagenstr. 76
36, Rugstoelen met Leer en
78. hoek Achterkloos28, met trijp 34, eiken ter. De van ouds bekenRugstoelen met Leer 36. de, goedkoopste Winkels
eiken Buffet met gekl. van Tapijten, Vloerzeiglaß 37.50, eiken Tafel m. len, Linoleums, KarpetInlegblad 23, losse eiken ten, Matten enz., noteeBoekenkast 36, eikenßuf- ren beslist hun prijzen
fet met opzet en 2 Spie- beneden alle concurrengels 43. dofnoten Buffet tie. Tot overtuiging nomet opzet en 2 Spiegele teeren wij hier enkele:
Stijltafel. zes Rugstoelen Tap_.tr y, gebloemd Tamet zijden trijp. Spiegel pijt 30, 40, 45, 60, 70, 80,
met geslepen glas en over 90 oent per el en hoobekleede Canapé met ger, Brusselsch van af
franje en kwasten 170, 1.25 per el. Alle tapijten
dofnoten Stijltafel, dito worden gratis genaaid
Spiegel met geslepen glas en gelegd. Vloerzeil 11/4
en 6 Rugstoelen mat ter- breed, nieuwste patrora cotta trijp 75, Fau- nen, 48. 50, 55, 60 cent p.
teuils met leer 10. Schuif- el, alle met rooden rug.
tafels 15 enz. Adros
Vloerzeil.. prima kwaliteit, dubbel gevernist,6s
en 70 cent per el. Het
eerste Huis vanaf de Jon- leggen der Vloerzeilen

Oudaenstraat 66,:
kerfransstraat,
derij.

Stoffeer-

: geschiedt gratis.

De. Klerk
Dienstboden!!! H. H.
& Sonen.
Voor terstond MKainerDagmeiden,
meisjes,
ïïerknieiden voor dag en
Werknacht,
flinke
vrouv-j Meidf-Illuishoudster. voor nette gesloten
Huizen. Dagn—isjes. 2de..ïisjo-, Meiden-Alleen,

Grootst

Karpetten.
Karpetten

gesorteerd in

Gestreepte
3—4 el 4.25,
4.50. Prima Bradwol 3—4
el 6.50 en 7.C0, ook ef-

fen. Gebloemde Karpetten 3—4 el Axminster
voor terstond en later. 9.00, 10.00, 12.00, 13.50 enz.
jplaatsing
Tapis Beige Karpetten
et>_!s nette
a.h. Kantoor v. Dienst- 10.00, 11.00 en 12.00. Keupersoneel Ammanstraat kenkarpetten
gestreept
-4, bij de Kruiskade.Da- 2—3 el 2.00. 2.25. Alle
galijksche aanmelding.

Geen "bluf!
No.

soorten Karpetten in alle maten voorhanden.

Wasdoek

Tafelkleeden

afgepast 60 en 90 oent p.
stuk. Gutta pereba Ta-

Weteringstraat
4, bij
den Plantageweg. daar
felkleeden 2 el in het
ontvangt ieder Verkooper van Lorren, Beenen, vierkant 1.00 en 1.75 per
IJzer, Koper. Lood, Tln, stuk, ijzersterk. Wollen
velvet Tafelkleeden
Zink, enz. een fraaien en allo
prijzen vanaf 1.25
in
Brievenhanger m.Scheurtot 20.00. Vooral mooie
kalender cadeau, alleen sorteering
in de prijzen
om bekend te maken wel3.00 tot 6.00. Groote
ke hooge prijzen ik be- van
wollen Lootaal. Haze- en Konijne- sorteering
vellen van 15 tot 23 et., pers en», en».
nieuw Laken 22—25 cent.
Concurrentie onmogelijk.
J. N. VAN OPHEMERT
OJiTAD.
heeft een pracht van

"Honden.

Mejuffr. Blanche,

Terstond gevraagd: eon net,

een Adeelterrier, Ecu,
zeer groot, alsmede een
voor het eerst hier ter prachtig klein Fanniestede, beroemde ."laneet- hondje.alsmeda verschilkundige, werkt met de lende mooie Fox Ternieuwste Planoetkaarten riërs, ook pas aangeTe consulteeren van 10—9 voerd, een mooi Nest
uur, (behalve Vrijdags, Duitsche Keeshondjes, alook per brief. Hoogstr. les voor billijken prijs.
184, 1-m. bellen, schuin Adres
Yredenoordlaan
ov_r de Oostarkerk.
No-U.

helder Kindermeisje, niet
beneden de 15 jaar. Katshoek 4.

Dienstbode
loefttjd omtreeks
fevraagd,
7 jaar, zich aan te melden

na 7 uur-

Adres Warmoeziorstraat hoek Alkemadepluin, aan hetzcli'do adres
een zeldzaam boston Werk' hond te koop, (teef.)
■
ln een klein gezin zonder
kinderen wordt tegen goed
loon gevraagd: een

2 Jonge, zindelijke i
Poesjes gratis te bekomen. Adres Oranjeboom- ,
straat 53, Manufactuurwinkel.

Boven alles!!!

Ameublement H. H. De Klerk
Kussenstoelen met Leer
en Zonen,
20. zijden trijp, kleur n.

Nassauhaven

| Kindermeisje.

4/1.

Poesjes.

Werkvrouw
voor dos ;Zater-

: dags. Adres:
O.Z. 34.

Waschvro-wen

en

Wordt oen nette

: gevraagd,

.

3K'

Straatjongen:

j

Verkrijgbaar bij

Bctty.

'

i

Gevraagd: eon flinke

3-cts. Sigaar is het merk :

nekoekstraat, Kipstraat
! 42. over de Baanstraat, is
het goedkoopste en vertrouwdste Adres voor
Vroren en Kapokken Bedden, Dekens en Matras-

goen Veeren Bedden
van 15 guldan, ook geen
Matrassen van 1 gulden
en ook geen procenten,
; want dat moet u toch zelf
! betalen,maar prima goed
dat is de hoof dzaak-Leest
ditl Een Veeren Bed met

Gevraagd,

om les te geven in de
vakken Opvoeding en
Pröbelleer, als opleiding
voor het examen A B-otterdara Br. fr., No. 2211
Bur. v: d. Blad.

Strafzaken, Boedelbereddering enz. 60 ets. Hoogstraat 373, nabij Weste een fatsoenlijke JongedochI ter om dos Maandags te
Wagenstraat.
komen wasschen. Fr. br.,
I No. 2205, Bur. van dit Blad.

over dePan-

modellen, Fransch, Bel- 50 pond gestoomde Veeren
gisch, Engelsch en Ama- I en gewaste Tijk 20 gnlrikaansch, 1.00, 1.25. 1,75, '■ den, 25 en hooger. Van

gij op het oogenblik

I

„De Duif',
70,

zenes

Manilla Stokken
f 0.80, 100 fijne Knakslgaartjes .1.10, 100 Reu.
xenkuakken, 100 beste
Panetella's .1.20, 100 extra fijn met gouden
banden 1.50, alles ook
in mooi fust van 50,
afnemer 500 stuks ontvangt cadeau tien gevulde Sigarenkokers. Fr.
Rembours overal heen.
H.VAN DER HEIJDEN,
Hang 45, Rotterdam, fa100

Dag-Dienstbode

B-ddenmagazijn

Kipstraat

Bewaarschoolonder..-ij-

Rechtzaken.

! Kennisgeving!

Winterjassen in
Magasijnßrussel

terdam.

.

Vele Dienstboden gevraagd voor terstond eu
Februari, als Keukenmeiden, 2de-Meiden, Kin-

der cadeau, dus maakt ! van W. PBINCE, Maga.
dat ge er bij komt, Bot- zijn Kipstraat 34, Smetines 2.75, Molires 2.40, derij Kipstraat 43. We2.30, ; gens vergevorderd BeiWerkschoenen
3.25, j zoen groote PrljsverminfcUieeuws.hoenen
Chroom- en Boxkalfs- ; daring van alle voorraElastiek-,
Rijg-, ! dige Haarden, Kachels
Heercn
Knoop- en Gesp-Bottines j en Fornuizen, Keukeloo4.25,
van 6 voor
4.50. Da- ze Amerik. Pctroleumkames Chroom-, Knoop- en chels met WijzerregulaRijglaarzen
3.50, alles teur, Tegelplaten, Kolenhandwerk. Heerenpantof- |i bakken en Vulemmers,
fels vanaf 75 et. Dames- ! Lampon, Eniaille
en huis.
pantoffeia in meer dan i houdelljke Artikelen. Al.
100 soorten vanaf 35 tot i les tot zeer lage prijzen.
2,50, Kinderlaarsjes van- i Eigen Fabrikaat. Met
af 25 et. Men lette wel garantie. Ten gerieve onOP No. 3, B. H. FRENK. zer Clientèle worden oude Kachels ingeruild.

worden dagelijks bij groote hoeveelheden verkocht
Demi-Saisons in alle mogelijke moderne stoffen,
prachtige coupo en ke.irigo afwerking. Winterjassen, prijzen 4.50, 5.75,
7.25, 8.50 en hooger, Jongeheeren
Demi-Saison,.
lago
tot onge-oofelijk
prijzen, Winterjassen apgoedkoop, 2.85, 3.25, 4.50 eu
hooger. Winterveste-n 1.75,
2.0Ö, Heeren Pantalons,
bijna voor niets, in alle

Feestaanbieöing. ,

Verbandles

steeds het

Onthoudt

Chocolade

Zit--.slaapkamer

,I

,

Poeder

Wordt gevrraagd tegen 4
Januari a.s. een Gemeub-- ,

overheerlijke
Keyzor's
dikke Punoh 70, 85. 100,
Fransche Cognac 85. 100, voor
goedafr en nacht, met
125, Vanillebrandewijn 65, de getuigschriften.
Br. fr.,

Dienstbode,

7„ Jauiaicarum 100, 125, , N0.2254,bnr.v.d.b1ad.
Advocaat 1.10, Port 70,
85, Madeira 80, 100, Jenever 58, 63, 30 soorten
Nieuwjaarslikeuren
50,
65, Boerenjongens, Volendamsci—medsjes 40, 65,a11es per flesch. Goedkoopst Adreß, bekroond

voor alle dranken.KEUZEE,

Breedestraat 46.

Gevraagd
Meisje, P.G.,tegen

een net

.

■

2 Januari, loon 1.50 p. w.
zichaan te; .oklontusschen
7 en 9 uur, Couwenburghs»
eiland 6, bovenhuis.

!

Slijters groote Korting,
Met 2 Januari gevraagd:
Zondags geopend,
g ' ; een flinko, holdore
'

Overtuigt ü! Dag-Dienstbode.
van goede getuigen voor-

van de Waarheid. Voor
25 gulden een hagelsplinternieuwe hoogarmHand. '
naaimachine, van de 1

zien en met een kleine
wasch kunnende omgaan.
Adres: Goudsche Ry weg 86,
bovenhuis.

nieuwste verbeteringen,
schuitje zonder gaatjee i
en Vliegwiel, 8 jaar ga- " j Een nette
rantie en gratis onderricht, ook op termijnbetaling 60 et. per week, , gevraagd, boven drie-enbij
VERMEULEN, , twintig jaar. P.a. Café ColHoogstraat 78, Rotterd., , choseiland 53, ,bü de LuAm__erda_i,Dordrecht en i therscho Vost.
Culemborg.
Machinetafeltjes van 2 tot 15 gld.
; i Een flinko
per stuk.

-

:I

..

g

Ter leen gevr.,
«onder
persoonlijken i
Borg. lemand met eigen i
Zaken vraagt 5 a 6Cn l
gulden ter leen, liefst !
van Particuller.ook niet
ortgenegen een Levensverzekering te sluiten.
Br. fr. No. 2187, Bur. v. "

'

dit Blad.

Alles stuk!-

Kellnerin

Werkster

gevraagd, voor kantoorwerkzaam.! >den, den gev, «e!c
disponibel
heele
hebbende, _i-.br., No. 2289,
Blad.
bur. v. d.

Terstond gevraagd: een

fatsoenlijk,

flink

Meisje,

voor halvo dagon,

niot benöden 15 jaar en van goede
De soliedste, goedkoopgetuigen voorzien. Adres:
ste en vertrouwbaarste i Lage Oostzeediik No. 173,
tusschen Ban 9 uur :s av.
Inrichting voor het repareeren van Naaimachines is bij W. VES.
Er wor«_ gevraagd, voor
MEULEN, Hoogstr. 78. i' den
Zaterdag eenflinke
MaahinetaJeltjes in prij- "
»oa van 2 tot 15 grolden
per stuk, in alle model.
"
len. Magazijn op ter- ■ liofst eea Jongedcciter.
, Geldersciifkade No. 27.
mijnbetaling.

.
.

-

;i

twerVnënden
Kos!

Werkster,

irtd gevraagd: een

bekwame
deg_lijke_
en Inwoning bij nette
Lieden zoatfer kinderen 1
of Weduwe, met ieder r en een c'i'.ü'.st.rs'riei.ing.
Adres: Jacob Loisstraat 15.
afzonderlijk.
SI:
Br. fr-, met conditiën, "
No. 2195, Bur. v. ,
vragen

ï Fi.nstriikster

Een Dienstbode

Kalfspooten.

van bniten, zag zich gaarne
geplaais- als Huishoudster
Versche Kalfspooten a ■ ói' als Meid-Alleen, i.*i of
15 cent nor stuk. Bi: l buiten du stad, lief-tin eea
SCHOENMAKERS klein ge-u en terstond,
K.
Boter- '■ P.G. en ;aa goode getuigen
Vleeschhouj-er,
179,
sloot
hoek Klaver ■» voorzien. Fr. Br„ bij LEEN
iteeg.
POOT, Jaagpad te Overschie

-

B9~!___«pn«i^H
Een net gehuwd pers.„_ 3
26 Jaar oud, van KO-de get.
zoo spoedig, nette Kellno- voorz., zoekt Plaatsing als
rinncn, 23 jaar, Eerste Lombardstraat No. 8.
onverschillig van -.volk artikel, hoog salaris geen vèrGevraagd voor direct: een elsctita Bfieven ir., lett.
net, fatsoenlijk
K 92 Kiosk Beurs.

Gevraagd

Reiziger,

Dagmeisje,

Gevraagd:

leeftijd tusschen de 14—16
jaar. Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan een Loodgieter, tevens
te molden. G. A. CHRISKE, bekend met Gaswerk.
Van Oltlenbarueveltstraat Adres Coolvest 54.
83, bovenhuis.

Gevraagd:

Terst. gevraagd:

een Vleeschhouwershalfeen flinke Burgerdochter, was.bekend
met slachten
bekwaam voor Meid-Alleen, HuUi, Hofdijk
";.
voorzien van goede getuigen, voor dag en nacht.

Loon f

12 per maand, Adraa

Kleermakers

M3LLENKAMP, Maaskade
"W.Z. 12, bovenhuis.
gevraagd.Er kunnen te*.
stond geplaatst worden
twee Halfwas KleermaTerstond gevraagd een
. kers en een Ma.hine.ti_..

net Meisje,

Zaaguiolen-

sUt. Adres
straat 68.

voor halve dagen, niet be-

neden 16 jaar. B-im<
55 i_igai-_nmaga_ijri

Jongen.

Een nette Jongen gevraagd. P. M. ,1. v. ED-

Manufacturen.
' DliC, Ki-tuig.

8

koops-ur, on noodtg .:
foedo g«t-igea ter.'':
ion.

flO Beloonincf!

Bi.__"_,-_.0.__290> B*

d. Blad.

'

voor deugene, dio een
net. gchewd Persoon, 24
an een Betrekking

Terstond gevr.:

eon

gOü■■'.■

Die..:---. nins.H'.

en Wagen-

maker, Kaamstraat 31.

K0..! _r.!;i.ni, QQfl
WinboJju.ï'rou.v, flïülse v«r-

8

vaa

nog werk-

i,

-handigheden

voor düv
Maaskade "W.z. 51, U'

alle voor..'air.heden to verrichten, hoog
.!

Een Meisje

: 'eischte.

2157,8ur.
uit do trargei-stand, ol;c! 18 Kr. fr. No.
dit Klad.
jaar.

van

Ne;:

oofe nie: ei
Voor (terstond
uit strijk.
Adi—v een
Mcjmlïou r M."J. KOI6ST,
Vinkenstraat No. 23.

I

««vt.,

nette Jongen,

niet boven de 15 jaar,
; om in een Goud- en Zilver-zaak «<____ u _i
Terstond oea flinke Dag- zijn. Zij di
In
Dienstbode gevraagd. Hel- een dergelijke 'l.
merstraat 38.
weest zijn, geniet..: de
voorkeur, ronden goedf
getuigen onnoodjr _loh
aan te meiden. I ..str.

Dienstbode.

Schoolwerkster

'sAvonds tv:.

899.

gevraagd. Adres: Avenue

en 9 uur.

Concordia 52.

Een net Persoon. on_
Een nette Juffrouw van
jaar, P. G., zoekt een
buiten zoekt Plaatsing als 27
hem passonde

Kinderjuffrouw

Betrekking 1.

of Winkeljufirouw.ook niet

voor Schrijf- en Loop-

ongenegen ln de huishou-

werk. Br. fr., liefst met
opgave van salaris, on»
der No. 2190, Bur. van
dit Blad.

ding behulpzaam tozi.in.de
beste getuigen staan ten
dienste en van de P. G. Pr.
br.,Now 2214, Bnr. v. d. Blad.

Eon aankomend
hangergjongen

Dienstbode.:
Er biedt zich

Be»

Gevraagd,

aan tegen

ITebr. of eerder een netBurgermeisje, van buiten, goed
kunnende werken, bijna 17
jaar, P. G. en flink van persoon, liefst in een kleiu ge-

met

Grondwerk heken _,

's avonds van 7 tot 9 te
Bpreken. Adres C. EDELSCHAAP, Heomraadsti.

zin of als Tweede-Meid. No. 15.
Adres: fr. brM letter 8., A.
VAN ZANTEN, Numans-

Vleeschhouwerij.
mogelijk

dorp, agent van ditBlad.

Zoo

een

spoedig

aankomende

Een fatsoenlijke Vrouw
vraagt beleefd

Jonden

Werkhuizen,

: gevraagd, v. g. get. voorJ. POT, v. d. SluisKantoren of Schoollokalen zien.
on schoon te houden, zoo straat 69.
mogelyk voor halvo dagen.
Brieven letter S, firma W.
DE HAAs, Holdijk No. 32,

Banketbakkers.

Boekhandel.

Govraagd een nette 2_»
Bediende
voor
direct
Om terstond in dienst te sonde-r ..roede Ketuig. batreden gevraagd: een nette hoeven _i-h niet aan tt
melden. J. Ph. JANüSEÏf
Weete W agen&tr. 3.

Dag-Dienstbode,

flink kunnende, werken,
niet beneden 16jaar. Adres:
Hoilaan 129.

Er biedt zich aan
een aankomend I-oodgl*

zich aan
Er biedt
Burgermeisje, van

ter en Gasfitter, bekend
met Gasgloeilicht. Fr. Br,
No. 2268 Bur. v. d. Blad.

een net
buiten, P. G., als Meid-

Huishoudstor, als zoodanig
ruim zes jaren in betrekking geweest. Fr. Br„ letter
Om op Maandag 9 JaZ, worden ingewacht bü A.
a.s. in dienst fa.
v. ZANTEN, Agent van dit , nuari
treden wordt een Bfc
Blad to Numansdorp.
. diende gevraagd bij O.

Heeren Barbiers.
*^_F.t*.SMA.C-iffeur,Dirl_-

Te Amsterdam gevraagd ! smitsstraat No. 60.
een _inke,zindelUke
Voor direct gevraagdi
een flinke
tegen Februari of eerder.
Loon ’llO benevens ’26
week.
waschgold. Onnoodig zich toon A..75 per Delft.
aan to melden zonder goede Adres BEANDEL.
getuigen. Br. fr., No. 2172, , Bchestraat 80. Spreektijd
na zeven uur,
Bur. v. d. Blad.

Werkmeid,

Loopjongen.

Door omstandlghodenzoo
spoedig mogelijk

Patroons.
i Heeren
_.
Ben net
Persoon, 22

I als Kleermaker zijnde,
| Ttenscht. geheel van poeene flinke, fatsoenlijke sitie te verander;-!, om
Dienstbode, goed kunnende i als Loopknecht of "Winkoken en netjes werken. , kelbédlende geplaatst te
Adres: Jonkerfransstraat worden, ook kunnende
110, benedenhuis.
j le_en, schrijven en goed
rekenen. Br. fr. No. -230

Gevraagd:

I Bnr. van

Een net'

Burgermeisje

dit Blad.

| "Terstond -"flinke

Tim»

| mernians- oïWitv.-erkers»
zag zich gaarne geplaatst ; jongens

Gevraagd,

als assistentie ln de Huishouding, goed bekend met

Costuum- en Linnennaaien : bekend met schaven, bij
jaar. Br. franco, A.
VO9HBROOD,
C.
leoftiid 21Bur.
van dit Blad. Noordmolénatraat 24.
No. 2206,

Betrekking

Een fatsoenlijk, net

Meisje

gezocht.Een heel net op-

passend Persoon, vrij v.
gevraagd, voor halve dagen, sterken drank, vra*g_
liefst B» K., tegen Februari. voor hem een passende
Adros: Jacobusstraat 17, Betrekking, onverschilbenedenhuis.
lig van wolken aard, de
beste getuigen staan ten
■
dienst». Br. fr. No. 220Ï.
Bur. van dit Blad.
H-H. Huiseigenaren.
Önzë

,
.,

Biedt zich aan: : Vier guldens
een Timmerman, die ook
Schoenbazars,
goed hekend is met Plafond-, Verf- en Behang- . Hang 53,Jonkei iransstr11
Meent 109. hoeft
werk,
noodig enkele
zoo
-2
dagen, tegen geuot var !
vrij wonen of andere B
vergoeding, m. 1., vrij v,
drank, g_n democraat

Besto getuigen

va_i

vele 3

jaren disponibel. Br. Fr

No. 2071, Bur.

v. d. Blad

en

Binnenrotte, leveren al»
leen echt Chrcom-. Gla»
cé- en Kalf aleder in Dee.
ren- en Datae.laarzen.
namaak, dat ver»
-".
schiet en grijs wordt b_J
dragen.
Ecu ieder die
mooht twijfelen aan on.

" ze kwaliteit,oindat door
een ieder niet begrepen
wordt onze goedkoope
Een alleszins bekwaarr prijs. De speciale inrichting is dagelijks voor bc.
Ma-chinist-Ballkwcrkar
7—14
zag „ioh gaarne geplaatsi », langhebheunurvan
on. e Elecon Fabriek of St.b.Goedt 1112 tot 3 Schoenf _'oriek,
getuigen staan hem tei trische
dienste. Br. fr. No. 1676 j Hans 53.
bewerking en kwaBureau vaa dit Elad. ' wat
liteit van as
" werk aanga:-:
tic zolen en hrJ_':_n kan
Klsermakershalf-vas
geschieden ',■
t_n. Zij dis d_ 25 minuten willen -Ml hten,
i hoenen
hij J. öf.OTBOO-1, Biet tr kunnen hun
gerepareerd meCtueinon.
vinkstraat No. 18.

H&chinist.

Gevraagd,

_

_
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Door omstandigheden AANGEBODEN: een beTIJMIViEM-HUIS klante, sedert vele jaren bestaande BROODBAKKER-SJ enz., hoekwinkelhuis, bevolkte buurt. Voor
te. Eotterdam,
■aar de LEVERING jongelieden met degelijke werkkracht is flink bestaan HÜf* Met het oog op het afloopen van het seizoen
verzekerd. __!eer "billijke conditiën.
in twee perceelen van
zullen alle voorradige Mantels, w.o. hoogst elegante,
Brieven franco, onder No. 30766, bureau van dit Blad.
30
zoo niet weggegeven, dan toch zeker voor
Bij de R-otterdamsclie Omnibus- besg_o__e_ijk@ prijzen worden opgeruimd.
IN HET

WESTE WAGENSTRAAT _££__£.""'""

fiepiüDÜraißll
ffl mmm,
van
ten

Maatscliap zijn eenige

TE KOOP, verschillend van haar en jaar. Wie daas ___.g profiteeren wii,
den __i%ve_*k€9_»p van
Te zien aan de Stallen, Nieuwe Binnenweg 699.
30813 30

aar S__EElJWB__l___.E__
aar APPELBOLLEI

WORDEN
De Notaris H. M. DE
j
4f&p& VOS ta Capelle a/d
aar appelfeappem
a» IJsel, zal bij veiling op
fiTBEBLIKEBBOLLEK
tfJSfJftjffl. Vrijdag 6 Januari
L
aar GEKBEBBOLES
WA
1005, en bij toewijzing op Vrijahajideiboles
1
dag 13Januari 1903, telkens
_-_..-,
aan Huis bezorgd.
des voormiddags te 10 uur, in
aar zobtebollei.
het Koffiehuis van J. VAN DER
Overheerlijk! _ficuw! SCHELPES gevuld met
PLAS te Krimpen a/d IJsel, in
Slagroom,
O ceut.
het openbaar verkoopen:
I
Aanbevelend,
HUIZE*,
Drie
samen be30724
50
vattende 10 "WONINGEN, met
ERVEN en OPEN GROND, bin.
nendijks.
Vier HUIZEN, samen bevattende 7 WONINGEN, met
ERVEN en OPEN GROND, buitendijks.
Drie perceelen JBOUWTEUKEIN, buitendijks.
Twee perceelen TUIN»
lAÏÏD in den polder Kort»
vanaf 2.50.
land, samen groot 44 aren 70
centiaren.
Alsmede voor afbraak:
voorheen
Een STEENOVEN met twee
LOODSEN en eene SCHUUR,
No_.r_l____ge_ üo_
alles staande en gelegen in de
noteert van MAANDAG 2
gemeenteKrimpen a/d f Jsel,
en breeder bij biljetten omschreJANUARI a.s. voor
30805 G 16
ven.
Gegarandeerd versclie
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris DE VOS te Canelle Prijscourant v.Olieboilen.
"
30225 43
a/d IJsel.
BLOM 51,_ cent per pond,
bij 5 pond 5 cent.
per stuk 7% Cent.
'<"
MEEL 8 cent per kop.
Het oudste en goed- I
AUe eieren zijn gemerkt:
Nieuwe KRENTEN 9 et. p.üond.
I koopste adres voor
ij
BMIófBMÏóf
ROZIJNEN (grooto en kleine)
BMI -KMI
NI
NII
. cent per pond.
NIH
NIV.
SUCADE 26 cent per pond.
De afnemers worden, ook in hun
BAKOLIE 24 cent por kan.
eigen belang, dringend verzocht
is J. 51. BREDÉE,
eieren, niet voorzien van een van
Dagelijks versche Gist.
öostmolosistr.iat 1,
bovengenoemde merken, niet ia
Aanbevelend,
Binnenweg 116.
H. KAt-TI-f-AAI.. ontvangsi te nemen.
30770 16
28943 10 C .oudscheweg 77.
Directeur,
Rottm., Dec. 1904.
30752 36
©Al§___l.
__—
Dames en Heeren, die zich bij een meergevorderde Dansclub,
welke 's Zondags van 6—B of B—lo uur gehouden wordt of's Maandags B—lo a’ 1 p. maand willen aansluiten, kunnen zich aanmelden
bijden Dansonderwijzer 3_OUIS JACOBS,SIang 19 b/d.Gr.Markt.
30788 12

’]

aar

g

______

I

|

geeft een enorme besparing!!!

Ons merk „Nationaal" vervangt de dure Nafuürboter.

’

DE SCHEEPVAART.

de allerbeste

en gij bespaart geld!!

Prijs 48 cents per pak van 1 pond, 34 cents per pak
van 1/2 pond, met BOX cadeau.
meer Bons men opspaart, hoe grooter artikel men
kan uitzoeken.
29699 80

'^

f^

G. G. VAN BER LECK,

.

P. J, SIMONS ir.,

%

I JONKERFRANSSTRAAT 119

1

’4.75*,

_

.^fcw

Zwart Janstraat 17.
Kruiskade 63,
Koogstraat 169.
bij onze Depóthouders alhier.

C_a.!oisc_en Kerksingel 80.

„Ut AILAo

■

I

I

ÏliSiiBFilil|li^
1

Gelijk als vorige jaren zal de Wilheimina Botcrhal trach-

t
ten
in 't weldra aanbrekende nieuwe jaar nummer één in concurrent,i_ te blijven met prima waar, lage prijzen en de grootste sorteering,

,

c _. nuttigste Cadeaux. voor zoo min mogelijk gestelde Bons. Wij wilen hier eenige Artikelen laten volgen welke wij direct aan ieder
i-ooper van een pond Boter met een half pond cadeau of een pond
I -oftie of ons Thee direct medegeven, als overtuigend bewijs van
e -enig in concurrentie. Bijvoorbeeld: 4 Kopjes met Schoteltjes, Zes
rranieten Borden, Zes gekleurde Ontbijtbordjes, een grooto Thee-of
Koffiepot, 2 witte of gekleurde AardapDelschalen, 4 Likeurglaasjes,
t Waterglazen, een geëmailleerde Schaal, dito Melkpan, dito Zeep_k, 2 knotten Zwarte Sajet, drie witte Zakdoeken, een paar Beelden,
ses Vorken, een geschilderde Stoof, een groot Vloervarken, een
fCeukenspiegel, twee groote Theedoeken en zoo nog honderden andere
Artikelen of een Bon.
§e'verl w- 00-c °P Huishoudelijke en Luxeartikelen,
Spiegels, Schilderijen, Kleedingstukken, Dekens, Karpetten en Schoenwerk, bijvoorbeeld: Zwarte wollen
v_ouwenkousen 3 bons, zware wollen Manssokken 3 bons, Kusseniloopen met overslag 3 bons, groot bont Vrouwenschort2l/_ bon, groote
reëmaillcerde Emmer 4 bons, dito Pan vanaf 2 bons, twee-persoons
Wollen Deken 10 bons, 3-vlams Kookstel 15 bons, Rooktafel 13 bons,
le welbekende Tiieetafels by mijn concurrenten 25 bons, bh' ons 12
)ons, Enz., Enz.
De Prijzen der Boter, die wij dagelijks rechtstreeks uit de
f'abriek ontvangen, zijn 48. 52,57, GO en 65 et. p.pond met een half
p>ond cadeau en tevens een Bon of een Cadeau naar keuze. De Prijzen
dier Koffie, die uitmunt door smaak en geur, uitsluitend JavaEloffie, zijn 45 en 5O cent per pond. Prima Thee 14 en 17 et. per ons,
v"erpakt in zakjes van een ons, 4 ledige zakjes is gelijk aan een Bon.
Dus Huismoeders niet langer wachten, maar uw voordeel zoeken
dloor uw inkoopen te doen in de

JsFï-.

_

__
BAf_
Ui.P

mdTJSIïSIfïAI.,

St. Jacobsiraat 29,

Katshoek

____________ P(_
ï. ii Bil

„De

Il

iLMRIJ

Perzische & Smirna i
fiwfk Mlèwmnl
/Volledige INRICHTING! /
/
/
TAPIJTEI.

36.
Eorte Hoogstraat
30506 G 13

met

Dames-Deskuni
f
ïgen./
/
/
/
Cfeen __!____ meer. /
71./ 1
„De Noorderpost",

£ra_mnastraat
BOEKWERKJES
Bronchitis, Verkoudheden enz.
worden binnen enkele dagen ge40 Cts. fr. p.p.
nezen en gevoelt ge U weer een /
Postw. vooraf.
/
/Prijscourant gratis.
nieuw mensch.
/
Men schrijve om de Wonderpillen van Doctor REMEAU, en
worden TJ toegezonden tegen
postwissel van ’1.25 of onder
rembours.
80738 14
Hoofddepot Verbandwinkel,
Singel 167, Amsterdam.

’

’’

/

\

__55_ 7

®F.E.VanSanten
\

ÏO

ets. per ons.

]

Verder voor het gebak, blanke
teuzel en Gehakt
30768 20

Sl_____iÏM liPi-i.;
1!
§

t_

Heerlijke lioipens.
Prima Hoofdkaas.
Malse!» Bookvleesch.
Fijne Rookworst enz.

Groote keuze.
ZIE ETALAGE.

Leuvehaven 67.

Telephoon

4080.

Ukh

Leden, dat er
a.s. Zondag (Nieuwjaarsdag)
geen Clubavond zal zijn.
Daarentegen zal Zondag
7 Jan. 1905 een I_troductieavond plaats hebben,
waarop ieder Lid en buitengewoon lid gerechtigd is gratis 2 kennissen te introduc.
30759 17

Eenig adres: GALERIJ 7.

_________

10

Degelijke

1

30735 6

TIVOLI-WINTEETUIN, COOLSINGEL 26.

1

HALLO!!! HALLO!!! HALLO!!!
Een

Zilver Jongeheeren- of Dames-Bemontolr
Horloge Cadeau.

_D-._ise__.

lOMPAONl^ZomerliolsÉraatM.
Oudejaar. _.ienwe jaar.

Zaterdagavond (Oude Jaar),
groot
in het gebouw „EuGoedkoopst adres voor Siroop terpe", Bal
Baan
10, te 9 uur.
aa Puuch, ÏSnm, Cognac,
30798 6
loerensueiajes, Boerenongen., Portwijnen, Maler», Clierry, Advocaat,
_£A_____E_!_._
dz. enz.
Voor partijen wordt geleverd Bovenzaal 15.—, Benedenzaal
m<
act recht van teruggave van on12.—, met alle benoodigdheden.
30789 1_ Gebouw „Euterpe", Baan 10, 3e
geieopende flessehen.
Vraag Prijscourant.
huis v.af Hogendorpspl. B. Hahné.
-_©___e_-__ofs_i,sa- 44.
30801 6

CSroote H.indoriroorstelliiig'
met gratis
Gebouw „Diligentia", Kruiskade 58
ZOTfOAOITOUD 1 Januari:

GrJEZOO T

__o_A_.lj

op de Bovenzaal.

Entree 25 Ct.

Dansmeester CORN. G, MULDER, S, R,

30743

20

Rotterdamsche Tooneelver. „Studio."

ZONDAG 1 JANUARI 1905. (Nieuwjaar).

Soiree Dansanten
Introductie voor niet-Leden 50 Cents per persoon.
Zie groote Biljetten,
Aanvang 8 uur.

_079_ 20

Dir. SOESMAN.

rivoli-Wintertuin, Coolsingel 26

Heslen- e«» Morgenavond
laatste optreden v./fa.
Voortdurend groot Sncces Tegenwoordig Program.
ZATERDAG v. 2-4 uur:
ran het hoogst interessante
Programma.
Buitengewone
Circa _»i/_ uur vertooning van

’

Kinder- en Familie-Voorstelling

Jen Hols door
bet Onmogelijke.

met medewerking v./d.

<_edre_s. O„__FA-. __*___«_
Vertooninif der liioscope, als-

mede gratis Tombola naar
lraaic Prijzen.
30760 30
ZONDAG 1 JANUARI;
Schitterend Program,
waarbij opvoering v./d.
IfIEVW JAAKS-REVUE,
door de Heeren SOESMAN en
ZWAAF, den Heer en Mevr.
NIEUWENHUIZEN, den'Hr. en
Mevr. SMIT, Figuratie enz.
Zie verder de aunplakbilletten.

Dit ongeloofelfjke sensatie beeld
vordt ieder ten zeerste aanbe'olen te komen zien, nog nooit
lier of elders vertoond.
Verder een reeks van BeelSen van de meest Indrukwekkende en Hnmorisischen aard.
Bekende prijzen.
Zie vorder Strooi- en Aanplakiijetten.
30253 32
Bekende prijzen.

-

TIVOLI SCHQPWBORg.
ZONDAG 1, MAANDAG 2,
DINSDAG 3, WOENSDAG 4,
DONDERD. 5 en VRIJD. 6 JAN.
MU__TATU__I_

A¥s_L !&____

Havelaar,
f. E SPEEIOFF.
._■.: Wed. CARL PFLaGING.
! prachtig versierde en

erlicliteKerstboomen
Optreden van

DE STRIJDER
VOOR REUT EI WAARHEID.

En verdere

le Bedr.

Specialiteiten.

2e
3e

De Belegering van

Port-Arthur

„
„
„
„

Havelaars aankomst
te Lebak.
Saïdja en Adinda.
Havelaar neemt ontslag uit 's lands dienst.
De familie Droogstoppel
Stik in de koffie en

4e
uit zeezijde
5e
origineele opname
verdwijn.
door de Kinematograaf.
Plaatsbespr. vanaf heden.
AVIS!!!
30791 30
ideren Zaterdag van 2—4 uur:
Tan

Groote Schouwburg

Groote Kinder- en

Familie-VOORSTELLING..
ureau uur. Aanvang
1

Het Rotterd. Tooneelgezelschap
Dir. P. D. VAN EIJSDEN.

2 uur.
30761 35

Groote Schouwburg,

►PERA ITALIANO.
invang

7 '3 OSS.

10

___

VRIJDAG 30 DEC, 8 uur,

i
r

_____

-_

Jfl

H S-ILm

ZOND. 1 en DINSD. 3 JAN., 8 uur:
j

ü___

C_ FAMILIE

SCHIERIE,

Einde
■Vegeus het enorme SUCCES
s en laatste opvoering van Klucht
in 3 bédr. van GUSTAV
KADELBUi.G,
gevolgd door:
■,

Tösoau

£

’

1

ZATERDAG 31 DECEMBER, te 2 uur:

ZATERDAG 31 DEC.

fTI

Hoofdsteeg 1.
N_. Men ga ,
30727 25
lieve vooral ta
letten on nevenEtaand wettig , TE HUUR op Zondagavond n_t 9
Gedeponeerd > uur voor geslotenWans-of andere
Süortclub. Mooie stand. Gesl. huis.
ia__ekB__crk J \Br,
fr. No. 30776, bur. v/d. blad. 6

"sj___-_ïil
f. -_ OISI Pfe
i.Vïï.j
Reparatie-InricütingJ

wc"csw-rs-.. le Rang

H

’

ta e mam,

J^^H

<s*s§

_

Alle KMer-Confectie,

_SI

____________________nm^a__WßfßWSÊÊmf^mÊ^mm'm__w'BffK^mff__

I Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.

Verkrijgbaar in Flessehen &
60 Cts., 75 Cts. en f 1.25, bij H.H
Apothekers en Drogisten.
L_t op bet merk Anker!
F. AD. RICHTER & Co., Rotterd.
Te Rotterdam: by SNABILIE.
Steiger 27; WULFF, Westnieuw2 persoons ’3.50, ’4.10,
’5.25, ’6.25.
iand 22, VAN SANTEN KOLFF,
Idem supra kwal. ’7, ’B, ’O, ’0.75, ’ll.
Korte
Hoofdsteeg 1, A. W. VAN -i
Unieke aanbieding! De .Vollen Beken met
KI
"
DEN BERG, Hoofdsteeg 19, BOS, Wtt_LM_____LMl_¥__l
HL Eoode of Blauwe Eand gefestonneerd ’4.75.
Zwartjanstraat 28, HALMMANS
2,
MEN ZIE BE ETALAGE.
DE JONGH J.Cn. Binnenweg 59, ó<
_^sS@
o.
tegenover de Rechter Rottekade.
UITDENBOOGAARD & LAU- Ie huis vanaf de Delftschevaart.
N.l&. Gelieve onze k waiiteilea Boter niet te verwarWAARS. Hoogstraat, 378, H. J.
G. WITJENS, Kipstr. 10 en r'"en met de mindere soorten weilce in deu handel _e30737 G 50
Keizerstr. 18, T.VLASKAMPJr., .i--_e.it zijn.
30747 90
Hugo de Grootstr. 32, W. J. PA- «
,0
v. d. Takstraat 36, A. I]
._I.-Re_ta_.a_t
fereenipg," LING,
MOUT Azn.. Charlois, J. W. G. Ht Ti U.
I.V/J.j adres Tan GOUD en ZILVER>
SCHIEKADE. °
LEEFLANG,Rosestraat 34. A. C.
waaronder de nieuwste modellen
«
Van af heden verkrijgbaar :
ROMEIJN, Lusthofstr. 71.
1
van dit seizoen worden gedurende 1 1 dozijn Zeeuwsche
20624 37
Vereeniging „BEAÜCHAMP".
Oesters
balans-opruiming
de
voor veel met Couvert en een flesch WorOpgericht 13 Jan. 1895.
verminderde prijzen aangeboden. t_tiiigton f*ale AleoflmStout voor
0.65.
Het Bestuur brengt ter
C_»i_fecfie_-_--@a_tij__ perial
>eveelt voor het Oude en Nieuwe1 kennis van Leden en
30467 10 Aanbevelend,
buiaar bijzonder aan zijne
A. H. A. HOOBROECKX.
tengewone

Zeer fijne en solide WOLLEN DEKENS

fP^^lj

i

-

11

060l

,

Bij» sa Missta 1;

Witte Goederen.

Binnenweg 80,
Goudscheweg 68.
Jonkerfransstraat 82,
Slaakkade 111,
En
1 Rosestraat 37,

'

I
IB

VEBKKIJGBAAB:

HOEIEREIËRi'

|

alle Ferpakte soorten,

Fan

Gebruikt„NATlO_\_AAL"

I,

Jj

" &<»■

.

. .

_ii_____r

o .<>■

.

Tombola zonder nieten en als hoofdprijs een allerliefst Jongeheeren- of Dames-Remontoir-Horloge cadeau.
Bekende prijzen ÏO en 15 cent.
30764 40

Deze verpakte kwaliteit wordt door duizenden huishoudingen en groote inrichtingen in ons land gebruikt en wordt
algemeen erkend te zijn

Iïïoe
liiiii
I
!

Groote Balans-Opruiming.
T. _ _. «llElffl,
Korte Hoogstraat 36.

Kr» wïïT"i

.

11. I.U. JJJJJJJ/JJJ

E^NATIÜNAAL^

finfloiQ-ro-unnfi
UUU __! jaSlSaVDH U

J. JULIARD, Raamstraat 32.

l3@___.eke

WESTEWAGENSTRAAT 9jrggjgj_r.

Heeren-Defflisftisons PRIJSVERLA&ING.
en Winterjassenn De Rotterdamsche

I Deskundige voor Vrouwen, 1
Dagelijks gratis te spreken 1
1 10 tot 2 u., 6 tot 9 u. 'savonds. M
| Ged. Binnenrotte _>7. g

"

Bioscope®

SPOTGOEDKOOPE

I

vanai' 'fl%10;
„ „ 1-.j .

mm mm __^_ m

1 HAAGSCHE BAKKERüTI

«__»

f

MADEIRA

HhEßpl—

Openbare
Het beste en bekendste adres voor
BOTERKOEK i
Vrijwillige Verkooping. | BZTTERKOEKJES en
\

9 Manufacturen,

"

"-

Waterproof Eegenmaatels. #SfgL. mmE^? k,w!1;;üti

Do voorwaarden liggen, op da
gewone dagen en uren, ter lezing
op het Bureaa voor de Plaatselijke
Werken enz., in het Timmerhuis,
en zijn, met de daarbij behoorende
tabellen, tegen betaling van ’0.50,
verkrijgbaar bjj Wed. P. VAN
WAESBERGE & ZOON, Boek.
drukkers, aan denHouttuinNo.7330474 35
-_

11

ROODE en WITTE PORT
PALE SHERRY

'

Telephoon
3220.
»

Bevelen bijzonder aaa:

s"^.
mV^rJÈ

in gegarandeerde

de Drinkwatertot
leidina. eon gezamenlijk gewi&ht van 1.176000 kilogram.

KORTE HOOGSTRAAT 23.

BORDEAUX WIJNEN ....'.''
'
RIJN- & MOEZELWIJNEN ..."
"
CHAMPAGNE VERZÏ MOUSSEUX.
.'
."
.'
."
(Uitstekende Fransche Champagne).
§ BISSCHOP WIJN
COGNAC Geïmporteerd p. Literfl. f 1.25
PUNCH Citroen
vanaf p. flesch „ 1.00
{L^30782 80
Vraagt Prijscourant.
r_4gprL Al °nze Wijnen zijn van beslist zui30786 50

Buitengewone aanbieding

dienste

I

Wijnhandel. Opgericht 1832.

I

Plaatsbéspreking voor Couponraders Donderdag 10-12, daarna
-or geen Couponhouders.
Couponboekjes tegen veel verinderdo prijzen, Teksthoekjes
Dll.-Italiaansch bij den Bureauit.
30588 20

JDe Bnülof _ vao Kloris en Soosjo,

. _-aai'inde.-ïe_iwjaars*f.e_.f__

■*. ran

ROSIER FAASSEN zalwcrc leri uitgesproken door 11. POOL1 MAN (Thomasvaer) en Mevr: W.
1KLEIJ (Pletemei;.
3075S2. .

Roman-Bijvoegsel.

Behoorende bij het No. van

31 Üe-öemfeer 1904.

IfeTo. 153.

Een kunstmatigen waterval vindt men nog
kers Maatschappij heeft destijds aan het
en wat zien on. zen tot omstreeks 1897, toen zij haar laatuit de keuken aanloopea
in
de baJzaal". een boschje. waar bij de
Mersey
drie
zandzuigroote
Kohavenbestuur
door Siberië, Chiina,
Ooievaarsgeschiedenis. ze oogen 1 een ooievaar! Een ooievaar in le- ste groote reis beëindigde.
tuinfeesten,
die Lodewijk XIV ia zijn park
paar
jaren
De werken die gers afgeleverd, die binnen een
w,erd en waar
op wiens rug met zacht rosé rea en Japan
gedanst
Je cangaf,
Eindelijk was ik er boven-op. Het publiek venden lijve, bakerkindje
zand
belangrijk
geven
meer dan 20.000.000 tons
n_vrouw Bi-titp heeft uitg.ee.-n,
is vastgebonden.
bandljes
boschje
geeen
zu^ke
en
sedert
delabres
ziet.
die
dit
bü
mij
gewend
vooral
id zich aan
verwijderden tegen een prijs van iets meer
ziet ons met grenzenlooze een boeiend verslag van al deze
legenheden
verlichtten.
Hier
het
stroomt
imijn praktijk ook tot mannelijke patiën-^HWij zien hem, j_ij
der
verbazing aan. Ja, ik kan wel zeggen, dat wandelingen en zijn langen tijd in baar dan 3 cents per ton, van de zandbank
water langs een breede, hooge trap en valt
uitgestrekt had, had ik mij over gebrek
Haar mam, Mersey, die den ingang tot de haven van dan in een diep bassin.
_1008
beklagen.
ik nooit van mijn leven zulkalseen beduusd land bijzonder populair geweest.
la patiënten niet meer te
kagezien heb
dat van dedr. John Bishop, dien zij in 1881 huwde, Liverpool versperde, —aldus werd een
Maar sommige ioï.
"ebeel zonb. ik dus aan trouwen gaan denken. Want, ooievaarsgezicbt
naal gevormd, waardoor de grootste Atlanhalfopen
zijn
dat
met
snavel
langpoot,
in 18...
zen
overleed
der beelden, uier eu
on.ctIve hemel, als je 's middags en 'si avonds
passeetische lijners bij laag water kunnen
oogen dan naar mij, dan naar
hooge
wacbts
een
straal
" >;>,
gejakkerd naar huis komt, dan wil je welM en wijd-opengewend
hoopt men, dat het NaEngeland
ren.
was.
In
Hugo
plasregen
weer
iv
neer
te
mijn
er
met
een
om
-t goeds te eten hebben, niet enkel gaar-M Eindelijk sprak hij:
bij
talsche gouvernement met deze ondervinBen
ik
terecht
Oudejaarsavond.
welM
dalen.
ook
verlang
je
dan
-kenkost; en
ding in het belang van Durban zijn voor—Brons ? Ik moet hier een kindHet meest grootsche. het meest indruk"ar wat aanspraak en naar een hart aat» dr. Mersen
De torontlokken galmen loom en zwaar
deel
zal doen.
afgeven?
je
n de fonwekkende
is echte i
je
klopt.
fctin met mee
En doen baar slagen dreunend verder klinken
jr.ij
dr.
Marsen—Brons.
Ja
_ver opzeker.antden
gn
teinen
vam
makkelijkietß
Maar, heusch, het was niet Op
Zij zingen duitvaart van hot stervend jaar,
Brons,
ik.
Ik
ben
een
geboren
woordde
leveren.
terug
zal
vergetelheid
mij
zinken.
tgeld»|van beroep arts, en die daar is mijn man,c_
ï-sends voor
te vinden.
Dat in
Men bereikt dez*en vijver door een vrij
ParijscheSchetsen.
»efde ik niet to zien, ik verdiende immers»beer
Hugo
Mersen
maar
een
kind?
Daalaan, langs welker zijden kiekte fonDo weemoed bindt ons aan 't verleden, waar
smalle
>_t genoeg voor ons beiden, maar ik ver-M
Zeg
mij
-linken,
den
laatste:
uit
liet
in bekkens zijn geplaatst en van
lijdensbeker
rop
teintjes
wendde
ik
tot
Het
lot
ons
hij
het huishou-"
De waterwerken
van Versailles.
-gde van mijn man, dat
besteld?
jij
toch
Doch voorwaarts wvist de Hoop en fluistert: D_x
geen
bebt
kind
men aan den groo.en wandelman,
daar
komt
hij
dat
er
me»
alles,
Zondag
van ie-. zou kenne-i, vóór
In den zomer, den eersten
hij,
In 't land der toekomst zal do zonne blinken.
me,
De
hemel
bewaar
antwoordde
weg,
om
den vijver loopt.
te
die
braadpan
■ het knolletje, dat hij juist had afgeschild,
«_."■- van zou zijn zelf aan de
dere maand, trekt Versailles duizenden uit
Op
den
muur.
die het hooger van het lahuise-ijke
bezigheden»
noodige
Saan en de
Blijft nu mijn hart nog aan 't verloorne hangen,
Parijs, vreemdelingen en Parijzenaars, tot
af zwaaiend.
zich
gebaar
in
afwerend
van
gelegen
deel
van den vijver scheidt,
ger
uitge-M
Of voelt het zich, met nieuw ontwaakt verlangen,
jp zich te nemen. Want dat was een
zich.Dat is op den Jour des Grandes Eaux,
wou ook ik in 't midNeen
ook
niet.
van fonteinen, die
geheele
ik
staat
een
reeks
dienstmeisje
licht,
zou
ik
mild
en
rein?
tot
dat
zoo
springen.
n»etß den brengen, toen de ooievaar mij haastig
Getrokken
laakte zaak: een
den dag dat de groote fonteinen
Van het
opwerpen.
hoog
meters
het
water
corps
> huis nemen. Mijn esprit dekunnen zou aenmin de rede viel:
De trams „air comprimé", die Versailles Neptunusbeeld en van de twee zijgroep er.
glimlach wekt vertrouwen,
,
1
uw
,
Heil'ge
Hoop
o
yerdra-M
kgelijksehon aanblik niet
met Parijs verbinden, rijden stampvol af
Besteld, besteld! Alsof ik iets op bespuiten breede stralenbundels uit, waardoor
o E.zend jaar! ik wil u bli) aanschouwen
zich zoodanig ver-H stelling
ten van een vrouw, die
ik had niet gedacht,
van
den quai du Louvre en bovendien ver't
beloofde
zUn?
gij
1
Neen,
vraag
leverde
En
zacht:
Zult
u
deze beelden geheel aan het eezicht ontdeed.
bezigheden
kt, dat zij huiselijke
trekken er van het station Saint-Lazare trokken
groote menschen zoo dom waren. Dat
dat
worden terwijl de draken, die aan
hi]
bewijst
jmH
'erk behoort den man, gelijk
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CCLXXXVI

CEHEIME TOEREREID SELEN.

—

En waarmede kan ik u van dienst zijn,
mijnheer Margot? vroeg de Poolsche den
Lij haar verschenen vertrouwde van den
hertog.
■— Ik
kom met een zeer eigenaardige
«raag, mevrouw de barones, antwoordde
nu Margot, ik wenschte mij uw medewerkiag te verzekeren inzake een aangele-uit uw ontdekkingen in BagnoH voortspruitend.
Gij komt dus tot de politie-agente,
mijnheer Margot! Ik verzoek u geheel over
mij te beschikken, want ik brand van begeerte, nieuwe onthullingen te doen en den
kapitein benevens den knaap op te zoeken.
Stel u voor, welk een gewichtige vangst
het bier geldt, René uit de macht van dien
satan te bevrijden!
Dat is het, wat mij tot u brengt, meyicuw de barones!
Neem plaats, mijnheer Margot !Ik moet
u bekennen, dat ik bevreesd ben, i at wij
den knaap niet meer in het leven zullen vinden,sprak Ludovika nu vrij ernstig.Die schavuit zal zich van den hem lastigen knaap
oi tdaan hebben.
Niets is minder waar, mevrouw de barenes, antwoordde hij en haalde de 1 brief
uit zijn zak te voorschijn, ziehier het bewijs. De knaap leeft. De kapitein is nog in
o: bij Parijs. Hij wil Bene tegen een bepaalde som uitleveren. Gelieve zelf te lezen, meivrouw de barones.
De Poolsche was opgesprongen, toen zij
den eersten blik op den brief geworpen

Eenheid,

—
—
—

—

had.

—
—

Dat waagt dit monster? riep zij. Ik
bid u, dit waagt dit onmensch?
Wij hebben nu besloten, indien even
mogelijk bij deze gelegenheid den kapitein te vangen, maar in ieder geval bij
de Madeleine-kerk ons van den knaap te
verzekeren, vervolgde Margot, en bij die
gewichtige zaak hebben wij aan uw hulp,
mevrouw de barones, dringend behoefte.
Reken op mij, mijnheer Margot! Wat
de vangst van den kapitein betreft, geef
u maar aan geen illusiën over. Gemakkelijk zal deze vangst u met vallen.
Dit weten wij, en* daarom dienen wij
zeer bijzondere toebereidselen te nemen,
mevrouw de barones.
Het allereerst: wi*n hebt gij in de
raak ingewijd?
Slechts den commissaris Lamark!
Goed ! En de commissaris ?
Zoekt nu vier betrouwbare veiligheidsbeambten uit.
Die hij onderricht in hetgeen op han-

—

—
—
——
—
den is?
—heb,
—
heer
—
barones!
"—

Hij wacht daarmede tot ik u verlageachte dame!
ten
Ik bezweer u voorzichtig te zijn, mijnMargot!
Mij is het gevaar (bekend, mevrouw de

—-

Zeg don beambten niet eer iets aangaande den hun op te dragen last, dan tot
het uur daar is !
Gij bedoelt, dat zij zich door een onbezonnenheid of overijlde daad verraden

—
kunnen.
!,
alles
——
Hebt
—
Madeleine
de kapitein
— Wanneerworden,
zulk

kunnen bederven
Dat zij
Tot dit uur weten zij nog niets!
gij tot een beZooveel te beter!
bezetting van het plein de la
Bii.ten ?
gevangengenomen moet
is
een bezetting
immers ver van overbodig, mevrouw de ba-,
rones! Ik heb daar een plan, dat ons gemakkelijker aan ons doel zal 'helpen, dan
een gewone bezetting door beambten, welke laatsten, hoewel politiek dragende, toch
door den kapitein of een handlanger van
dezen herkend konden worden.
Gij bedoelt, dat de kapitein handlangers heeft?
Ik weet di' -iet, maar men moet aan
js voor mogelijk houden,
alles denken en
mevrouw de barones.
Wat dunkt u, mijnheer Maigot, indien
ge mij, een vrouw, deze aangelegenheid ten
uitvoer laat brengen? vroeg Ludovika nu.
Ik bedeel, laat mij het geld des avonds naar
de Madeleinekerk brengen.laat mij het pakket met de papieren in de nis leggen en
don knaap in ontvangst nemen!
—" Goed, mevrouw de barones, dit klopt
met mijn piui!
En hoe luidt dit?
Ik wil de vier detectives doodgemoe
delijk overdag en wel in vrouwenkleeren
naar het Madeleineplein sturen.

—
—
—

——
Voortreffelijk.
—— De

vier vrouwelijke detectives, tot
{tan de tanden gewapend, begeven zich ieder afzonderlijk naar het plein en hier in
zoodanige huizen, van waar uit zij het plein
en de achterzijde der kerk kunnen gade-

slaan.

——
het

Zeer goed! Geheel in mijn geest!
Gij, mevrouw de barones, brengt bij
breken van den avond een klein pakket
waarin zich oude couranten bevinden, naar
het plein en legt het pakket in de aangeduide nis, dan loopt gij afwachtend in de
nabijheid der kerk heen en weer, om den
kapitein te doen gelooven, dat de hertogelijke echtelieden een dame gezonden heb-

ben.

Zeer juist, laten wij zoo te werk gaan!
En nu een vraag, mevrouw de baro-

—
— draalt? Waarom,
—
pelijk
verbinding
Laat
——
lichaamsbouw,
—■

nes!

Gij

mijnheer Mar-

got?

Een vraag, die tot ons> gemeenschapplan in
staat.
hooren.
Gij zijt een dame van hooge gestalte,
zoudt gij voor
*an grooten
de vier detectives vrouwenrokken en doeken of hoeden en mantels hebben, om de
beambten een behoorlijk travesti te ge(ven? Het is een ietwat onbescheiden vraag,
maar gij zult deze verontschuldigen, wanneer ik u zeg, dat een aanvraag bij kleerenverhuurders opvallen en onder omstandigheden het geheele plan in gevaar werpen

kon.

—

Zeer juist, mijnheer Margot! Ik begrijp die redenen volkomen! En daar mijn
zeer ruim voorzien is, ook van
leeren, welke ik niet meer gebruik, ben
ik in de gelegenheid uw wensch te bevrediDe stukken zijn oud, maar voor het
eoogde doel nog goed genoeg.
Dan mag ik later ac lieden afzo__*erlijk tot u zenden, mevrouw d_ barones..

{arderobe
fen.

—

—

Ik verwacht hen en zal intusschen vier
in gereedheid brengen, voor iederen detective is immers niet. verder nooüi-ï- dan een vrouweairok, een hoed, eea doek
of een mantel?
En het overige is afgehandeld!
Margot, die met zijn succes zeer tevreden
was, beval zich bij de Poolsche aan en reed
nu in -allerijl naar de buitenplaats, waar hij
Nella en den hertog van zijn maatregelen
en toebereidselen onderrichtte.
Ja, nu hoop ik op het welslagen! zeide Nella, toen zij alles vernomen had. ï.u
zal misschien eindelijk het lang verbeide
uur slaan, God geve het.
Ik wenschte maar iets in het midden
te brengen, Margot, zeide Sylvester, het
bevalt mij niet, dat gij slechts waardelooze
papieren daar in de nis wilt leggen, pak de
koe toch liever bij de horens, aat wil /-eggen wikkel er bankbiljetten in.

costumes

—

—
—

Margot glimlachte.
De uitkomst, Dooriuchtigheid, zal dezelfde wezen, antwoordde hij, de betrokkene, die demi knaap aan de hand houdt en
het pakket of de brieventasch uit de nis
neemt, kan toch niet weten, wat er in de
brieventasch zit. Maar wij kunnen dit doen,
juist zooals het gewenscht wordt, Doorluchtigheid, wij kunnen ook het geld in de
brieventasch bergen,maar verder doel heeft
dit niet.
Ik laat u alles geheel over, mijnheer
Margot! verklaarde de hertog en .Nella
stemde het toe.
Nu reed Margot naar de Conciergerie.
Lamark had vier ongebaarde veiligheidsbeambten uitgezocht, die reeds on verdere bevelen wachtten. Zij waren nog niet onder—■

—

richt van hetgeen zij ten uitvoer moesten
brengen. Nadat Margot de jonge, vastberaden, krachtige mannen in oogenschouw
genomen had, om zich te vergewissen of niet een hunner bij de voorstelling
van een vrouw zich terstond door zijn
grootte verraden zou, deelde hij hun mede, waar het om ging en dat zij het allereerst, ieder afzonderlijk, zich naar de barones moesten begeven. De detectives
schepten behagen niet slechts in de op
handen zijnde verkleeding, maar meer
nog in de omstandigheid, dat het zulk
een gewichtige vangst gold. Zij waren allen daartoe uitgekozen en dit strekte
hun in hooge mate tot eer. Dientengevolge
naderden zij Margot en wisselden met hun
gewezen chef, dien zij nog van vroeger
eerden ca. achtten, ieder een krachtigen
handdruk en belioofden met toewijding zielvan de vereerende, hun opgedragen taak
te zullen kwijten. Nu begaf zich Margot
mett een hunner naar de woning der Poolsche. De andere drie zouden bij tusscheapoozen volgen. Toen Mlargot den eersten
detective bij Ludoviika binnenbracht, begroette zij dezen met ongeveinsde vreugde, bracht hem in de kleedkamer en toomde hem de kleeren, dan keerde zij tolt Margot. terug. Na weinige minuten reeds trad
de in een dame veiikleede detective in die
kamer, om zich glimlachend voor te stellen. Ludovika lachte luidkeels, Margot
nam de dame op, onderwierp haar gang
en houding aan een nauwkeurig onderzoek
e o was volkomen met de gedaanteverwisseling tevreden.
Ga of rijd nu naar het plein De la
Madeleine en begeef u in een der huizen,
die ik u aangeduid heb, zeide Margot nog.
De detective verwijderde zich.
Terstond daarop trad de tweede beambte binnen. Ook zijn gedaanteverwisseling
zoo onverbeterlijk, dat een desurudige werkelijk niet bij den eersten oogopslag kon erkennen, wie zich onder _e

—

feschiedde

vro_jwenkleere_i

bevond. De Poolsche, die

in geheel de zaak een groot behagen schepte, sloeg van vei-azing de hamoen ineen,
daar zij aan een eoo uitstekend welslagen
der veitkleedingen waarschijnlijk niet geloofd had. "Bij den derde ging de verkleeding' met wa/t meerdere moeite gepaard,
daar een blauwachtige schijn om zijn mond
een baard verried. Ludovika verhielp dit
euvel door dezen detective een voile te geven !
— Kijk eens hoe deze heer er uit ziet,
mijnheer iMiargat, lachte zij, nu. op den gesluierde wijzende, die afscheid nam om
zich eveneens naar zijn post te begeven.
Nu kwam d. vierde nog aan de beurt en
ook bij hem was de verkleeding spoedig
een voldongen feit. Het middaguur was
voorbij, toen de vier detectives in een gelijk aantal vrouwenkleedmgen staken en
zich naar 'hun posten begeven hadden.
De hoofdtaak leg ik in uw handen,
mevrouw de barones, zeide Margot. nu,
met de tot dusiver genomen .toebereidselen tevreden, en zooveel te geruster, daar
ik weet, dalt gij evea_ve_4 vernuft als behendigheid bezit. Hier overhandig ik u de
brieventasch, welke in de nis gelegd moet
worden. Hopen wij, dat giji nog hedena^
vond in ruil daarvoor den ongelukkigen,
zwaarbeproefden knaap in ontvangst
neemt, om hem in de armen zijner moeder
te voeren!

—

CCLXXXVII.

VRIJSPRAAK.
rasfaline ha' zich met Benedict naar
den rechter van instructie Fortin begeven
om dezen de aangelegenheid van haar onschuldig veroordeelden vader voor te dra/gen. Fortin, die er intusscihen niet jonger
op was geworden, was met de geheele aangelegenheid van Jouvet zeer vertrouwd,
omdat hij destijds geheel het proces had
behandeld. De bewijsgronden hadden indertijd slechts op die verdenking berust,
welke Jolivet door zijn verschijnen op de
hofstede en door het vinden van den angel
op zich geladen had. Toen (Pascaline, dit
bekoorlijke, met natuurlijke aaaivalligheid
rijk begiftigde meisje, onder het geleide
van den jongen, beroemden schilder bij
Fortin verscheen, maakte zij op hem een
vooïtreffelijken indruk.
Gij hebt vermoedelijk de verdediging
voor bet jonge meisje op u genomen, mijnheer Benedict, sprak Fortin glimlachend,
of zijt ge hier slechts als haar beschermer
verschenen ?
Edelachtbare heer rechter,mejuffrouw
Pascaline zeil de onschuld baars vaders
zelf bepleiten,verklaarde nu Benedic.,maar
een zoo jong, van haar ouders beroofd
meisje heeft aan bescherming behoefte en
ik acht heit mija plicht der verlatene naar
bestwil terzijde te staan!
Zeer prijzenswaardig, mijnheer Benedict, zeer prij_enswaardig!
De onschuld van Jolivet zal vanzelf
blijken, vervolgde Benedict, tenslotte moet
de waarheid immers toch aan het licht komen.
Zeg ons nu, mejuffrouw Jovilet, gij
"weet, da* uw rvader uit hei Bagno ontvlucht
is! wendde Fortin zich thans tegen Pascaline.
Ja, mijnheer, dit weet ik antwoordde
zij.
-—Pan kent gij ongetwijfeld ook zij»

—
—

—
—
—
—

-«r-__£sla__a_.

—

Zeker is ons deze bekend.
Gij hebt het recht, mij opheldering
aangaande deze plaats te weigeren, ik wil
er dus in hot geheel niet naar vragen, zeide de rechter van instuctie. Wat noopt U
thans, de schuld vws vaders te betwijfelen ?
—■ Verschillende
omstandigheden spreken, daarvoor, mijnheer, antwoordde Pascaline onvervaard ; het allereerst de verzekering, dat mijn vader tot zulk een daad onbekwaam was. Vraag maar al zijn kameraden, allen zullen u bevestigen, dat mijn
vader Jovilet een slechte daad nooit begaan kan!
Fortin fronste zijn wenkbrauwen.
Het is zeer braaf en prijzenswaardig
van u lief kind, dat gij uw vader zoo warm
verdedigt, doch dit uw gevoelen komt inderdaad bij het onderzoek niet in aanmerking, zeide hij, ik bedoel,welke punten kunt
gij opgeven om de onschuld van uw vader
te bewijzen ?
In geen geval heeft mijn vader ooit
zulk een zilveren naald bezeten, gelijk zij
destijds gevonden werd, mijnheer de rechter, antwoordde Pascaline, maar buitendien
is de schuld van den kapitein nu voldoende
gebleken! Spreek mijn vader toch vrij, nu
gij weet wie de ware schuldige is!
Gij wilt bewijzen, dat uw vader de
schuldige niet is, omdat een ander onder
verdenking van dezelfde misdaad staat,
maar dit is geen bewijs, dit is een vermoe—■

—
—
—

den.

—

De bewijzen daarvoor, dat de kapitein
leeft, dat men hem op de hofstede gezien
heeft en dat hij de opvolger van den Man
van Algiers is,zullen nu wel overtuigend ge-

leverd zijn, sprak Benedict tegen Fortin.
Maar deze drie omstandigheden zijn overvoldoende om de schuld van Jolivet volkomen in twijfel te trekken, want zij bewijzen,
dat de kapitein de Algerijnsche Schorpioen
is, voorts, dat hij zich op de hofstede opgehouden heeft en buitendien dat hij tot die
daden bekwaam is. Zijn dit geen voldoende
bewijsgronden daarvoor, welke de bevoegde
macht kunnen nopen, de instructie tegen
Jolivet nogmaals te openen, om den ongelukkige in eer en recht te herstellen?
De aangelegenheid van den kapitein
is nog hangende, mijnheer Benedict, antwoordde Fortin. Wanneer men de hand op
hem zal gelegd hebben, wanneer hij een bekentenis zal hebben afgelegd, dan zal hettijdstip zijn gekomen om aan de vrijspraak
van den veroordeelde te denken.
En zoo lang moet mijn vader onder de
vreeselijke verdenking gebukt gaan, de
schuldige te zijn,mijnheer de rechter ? vroeg
Pascaline met een van smart bevende stem.
Zoo lang moet hij daartoe gedoemd zijn,
zich verborgen te houden ? O,ontferm u toch
over hem en hoor hem nog éénmaal aan, nu
alles daarop neerkomt, dat niet hij, maar
de kapitein de schuldige is.
Wanneer hij zich vertoont, gebiedt het
de plicht hem gevangen te nemen, mijn kind,
verklaarde de oude Fortin.
En in dit geval zoudt gij geen uitzondering mogen maken, mijnheer? vervolgde
Pascaline. Ligt dan niet geheel de zaak ala
een opengeslagen boek voor ons ? Hebt gij
niet het bewijs, dat de kapitein de schuldige is ? Verlangt gij nog meer bewijzen daarvoor, dat mijn ongelukkige vader onschuldig is?En wil men hem nog langer laten lijden ? O, besef toch wat hij geleden heeft ?
rortin scheen weekhartig te worden.
Ik alleen kan in de zaak niets beslissen
noch een besluit nemen, zeide hij na een
pauze, maar opdat gij ziet, dat ik uw smart
versta en voor uw. beden mij ontvankelijk
verklaar, wil ik een rechterlijke uitspraak
in deze aangelegenheid bewerken. Ik zal
trachten uw voorspraak te wezen en het proces van uw vader nogmaals op de rol brengen.
Daarvoor dank ik u van ganscher harte, riep Pascaline onder heete tranen en wilde de hand van den ouden heer kussen,
wiens hart zij vermurwd had. De oude Fortin gaf haar zijn hand en beloofde, haar belangen zoo goed mogelijk te bepleiten.
Dit is reeds een groote stap voorwaarts
dien wij daar gedaan hebben, zeide Benedict tegen Pascaline, toen zij den instructierechter verlaten hadden, ik hoop nu het
beste !
Ach, mijnheer Benedict, bedenk toch,
wat mijn vader in zijn schuilhoek, waarin
hij zich verborgen moet houden, te verduren heeft, antwoordde Pascaline snikkende,
het is verschrikkelijk!
Laat maar, wij zullen eens iets wagen!
zeide Benedict na een pauze, terwijl zij door
de straten der stad heenschreden. Ik zal u
een voorstel doen, Pascaline !
Dat mijn vader betreft?
Ja, wij zullen hem van Blondel wegha-

—
—
—
—

—
—
"—

—

—
——
len!
—
—— ons,
—— Ja,
houdt
— Daarop
—
Zie, Pascaline,
—brengt
gen?

Maar waarheen zullen wij hem bren-

Naar hu_ 1
Bij
mijnheer Benedict?
wij zullen het wagen, Pascaline!
Maar indien men weer huiszoeking
?
moeten wij het laten aankomen!
Ik luister naar al uw raadgevingen,
mijnheer Benedict!
haalt men uw vader af
en
men hem voor de rechtbank, welnu, dan kan de door Fortin ons toegezegde
medewerking een aanvang nemen. Haalt
men hem niet af, dan blijft hij in zijn woning, tot de zaak beslist is!
O ja, mijnheer Benedict, dit zal het
raadzaamst wezen!
Nog dienzelfden avond reden Benedict
en Pascaline in een. rijtuig naar Pantin en
begaven zich in den kelder tot Blondel.
Toen de oude Jolivet hoorde, dat zijn zaak
gunstig stond en dat Pascaline en Benedict
hem kwamen afhalen, was hij van vreugde
tot schreiens toe bewogen. Blonde! had zoolang als een vriend en broeder voor Jolivet
gezorgd en het viel hem nu zwaar hem te
zien heengaan. Jolivet dankte den goeden,
ouden Blondel en stapte daarna nevens Pascaline en Benedict in het rijtuig. Nu begon
de rit naar de bezitting in den tuin, waar
Nicolaas alleen tehuis was en reeds angstig
op zijn zuster wachtte. Eindelijk kwam een
wagen aanrollen. Nicolaas stond in den
tuin en luisterde. De wagen hield voor den
tuin-ingang stil. Benedict stapte uit, daarna huppelde ook Pascaline uit het rijtuig.
Gij zijt het '.Eindelijk komt ge !riep Nicolaas. Wat hebt ge mij een tijd doen wachten, Pascaline!
Kijk eens, wien wij medebrengen,
sprak het meisje innig verblijd en trotsch,
terwijl zij haar vader behulpzaam was, uit
het rijtuig te stappen. Nu kwam Nicolaas
nieuwsgierig naderbij en reikte Benedict
zijn hand.
Neen, men brengt niet slechts mij,
maar ook nog een ander mede, lachte de
schilder, zie maar hier !
Vader! riep Nicolaas hooglijk verblijd
en viel den' ouden Jolivet, die vreugdetranen stortte, ix» de armen. Mijn goede, lieve
vader ! Komt gij eindelijk teTUg ?
Still Vooral niot zoo luidruchtig I

—

—
—
—
—

—

vermaande Pascaline haar broeder. Niemand mag weten, dat hij hier is.
Bcmedi-'ti betaalde denkoetsier den. vrachtprijs, daarna ging hij met den ouden Jolivet en zijn kinderen naar het huis, waar nu
alles nogmaals nauwkeurig besproken werd.
Eerst laat verliet Benedict het huisje, om
naar zijn woning in de stad terug te keeren
Maar nog was ondanks de belofte van Fortin het boven Jolivet zwevend gevaar in
geenen deele bezworen. Een dei* eerstvolgende dagen verschenen in alle vroegte' gerechtsdienaren in het huisje van Jolivet,
vonden hem te bed en verklaarden hem te
moeten medenemen.- Pascaline en Nicolaas
naderden, maar terwijl deze laatste luid
weende, was Pascaline gevat en kalm.
Ik vrees nu niet meer voor u, mijn
goede vader, zeide zij, uw onschuld zal rau
wel aan het licht komen en dan zal men u
vrijspreken.
Jolivet zegende zijn kinderen, waarna hij
de gerechtsdienaren naar bet justitiepaleis
volgde. Er vond onverwijld een breedvoerig
verhoor van Jolivet plaats. Hij verklaarde
alles overeenkomstig de waarheid en zeide
nu ook, hoe het gekomen was, dat hij destijds den oude op de hofstede had willen opzoeken.
Waarom gebruiktet gij daartoe een zoo
laat en ongewoon uur, Jolivet? vroeg Fortin.
Ach, mijnheer de rechter, dit kon immers niet anders. Wij gootscheppers slapen
immers overdag, ge weet immers, dat ik
tot dit gilde behoor, zoodat ik mij eerst in
dit uur buiten naar de hofstede begaf.
Gij wist dus niets van hetgeen daar
gebeurd was?
Bij al wat mij heilig is, ik heb daar
niets van geweten, ik heb ook de zilveren
naald gekend noch bezeten, ik weet ook
niets van de moordwijze, daarmede in toepassing gebracht, ik kan slechts getuigen,
dat ik van dit alles niets weet en steeds een
eerlijk man geweest ben, die met de overheid nimmer in conflict was!
Het onderzoek gaf tot uitkomst, dat Jolivet nog nimmer bestraft was en dat hij zich
in een goede reputatie verheugde. Bovendien werd door getuigen onder eede verklaard, dat men den kapitein, aan wiens tegenwoordigheid nu niet meer getwijfeld
mocht worden, buiten op de hofstede gezien had. Voorts werd tot ontlasting van
den ouden Jolivet aangevoerd, dat de laatste offers van den kapitein een gelijk aantal bewijzen waren, dat hij de Algerijnsche
Schorpioen was en de verschrikkelijke wijze, zijn evenmensch té dooden, van Tibo geleerd had. En de nieuwe tegen Jolivet geopende instructie bracht meer en meer feiten aan het licht, die zijn onschuld bewezen. Maar den doorslag gaf ditmaal de treffende verklaring zijner gedagvaarde kinderen, welke de beste verdedigers van bun
vader waren en voor zijn onschuld optraden. Aangezien de punten der toenmalige
aanklacht nu één voor één weerlegd werden
daar men voorts op het spoor van den waren schuldige gekomen was, bleef den rechters geen andere keuze dan het eerste vonnis nietig te verklaren en Jolivet vrij te
spreken. De voorzitter van het gerechtshof
zelf was het, die op deze vraag terugkwam
en haar aldus beantwoordde :
De liefde uwer kinderen moge u schadeloosstellen 1 De liefde uwer kinderen, die
veel tot uw vrijspraak bijgedragen hebben !
En nu zijt ge vrij, zijt ge van alle rechtsvervolging ontslagen! Keer tot uw arbeid,
tpt,uw kinderen terug en neem op uw verderen levensweg de troost mede, dat het
beter ia onrecht te lijden dan onrecht te
doen!

—

—
—
—
—

—

CCLXXXVIII.

DE EERSTE NIS.
Margot had zioh tegen den avond ongemerkt met talrijke kerkgangers in de Madeleine-kerk begeven. Hij mocht en wilde zich
niet buiten laten zien. Na eenigen tijd begaf hij zich in het voorgedeelte der kerk.
Hier voelde hij in het hallduister plotseling,
dat iemand de hand op zijn schouder legde.
Margot keek verbaasd om. Nevens Eem
stond Lamark.
mij hier te vin■— Gij dacht zeker niet,
den? vroeg hij.
Wanneer u maar niemand gezien heeft,
mijnheer de commissaris.
Wees onbezorgd. Hoe staan de zaken ?
De beslissing staat voor de deur.
Hebt gij alles naar wensch geregeld ?
De
— vier verkleede detectives bevinden
zich ginds in huizen, vanwaaruit zij de achterzijde der kerk overzien kunnen.
En gij wilt u naar de nis begeven ?
De hemel beware mij! De brieventasch
ligt in dit oogenblik ongetwijfeld reeds in
de nis.
■— Wie heeft er haar heengebracht?
De barones i
Ha, dat is goed!
En ik verwijder mij ook niet, maar
wil hier in de nabijheid zijn.
Is erniemand puiten ?
De barones __tl den knaap in ontvangst
nemen.
Ik ben, dlat kan ik u bekennen, ten
hoogste gespannen, mijnheer Margot, zeide

—
——
—
——

die het plei
■bier in de scr.
af te wachter
aardrijk neer,
en mistig v, „3,
een Klein gedeelte der omgeving besclnjnen. Zoo kon ongeveer een uur verloop
zijn, toen de Poolsche ginds uit de straat*
een man het plein zag opkomen. De :n_fl
had een knaap aan de hand. Terstond
schoot door haar brein de gedachte, dat nu
het beslissende oogenblik gekomen was.^ij 1
verloor de beide personen niet uit het oogJ
en verliet de huizen, om over het pleinH
zich naar de kerk te begeven. De man met 1
den knaap scheen van zijn zaak volkomen
zeker te zijn, want hij keek niet eens '
schuw om, maar hij schreed naar de and e- I
re zijde der k.rk. Le detectives in de huizen rondom stonden op de loer. Zij wachtten maar het oogenblik af, waarin de betrokken persoon de brieventasch uit de nis
zou nemen, om dan handelend op te treden. Toen Ludovika over het plein schreed,
bemerkte zij, dat aan de kerk twee heeren
tusschen de zuilen stonden en zij bevroedde, dat deze heeren Lamark en Margot waren. De man met den knaap naderde de
eerste nis. Nu viel er niet meer aan te twijfelen, dat men hier met René en den kapitein te doen had. De Poolsche schreed naar
de kerk. In hetzelfde oogenblik, waarin de
man met den knaap op de nis toetrad en
nu zijn arm uitstak, om de brieventasch uit
de nis te nemen, kwamen de detectives uit
de huizen te voorschijn en van vier kanten
naar de plaats, waar de man met den knaap
stond.Het verschijnen der Poolsche en neer
nog het plotselinge optreden der vier mannen uit alle richtingen scheen den man te
doen ontstellen, daar hij plotseling met den
knaap de vlucht nam. Kort besloten snelde
de Poolsche naar het kind toe en ontrukte
het hem. De brieventasch had hij in de andere hand. Nu wild-o hij den knaap in den
steek laten en trachten te ontkomen. Maar
zijn voornemen bleek nu onuitvoerbaar,
daar de vier detectives reeds op hem toesnelden. De man ontging voor het oogenblik nog aan zijn vervolgers, daar hij tusschen twee hunner doorgleed en nu begon
op het plein een ware menschenjacht, terwijl de knaap luid schreeuwd: en weende
en niet bij de Poolsche wilde blijven
Ik breng u bij uw moeder, arme knaap,
zeide Ludovika tegen het kind, o_s het gerust te stellen, ween niet, ik neem u onder
mijn hoede.
Ook Margot en Lamark kwamen nu uit
hun schuilhoeken te voorschijn, o:n de gevangenneming van den man, in wien men
den kapitein vermoedde, te bewerken. In
hetzelfde oogenblik, waarin de i.oolsc__
den knaap in haar armen sloot en de jacht
op den man een aanvang nam, klonk een
schampere lach over het plein, maar niemand lette daarop, niemand bekommerde
zich om dit spottend lachen, daar men te
zeer onder den indruk van het oogenbiik
verkeerde. De schreiende knaap wilde zich
met geweld van de Poolsche bevrijden en
naar den man terugkeeren, met wien hij
hier gekomen was. Maar reeds werd die
man door de geheime politiebeanbten gegrepen. Hij had nog de brieventasch vast
in de band.
Wat wilt gij toch van mij V riep hij nu
half ademloos en in hooge mate verontwaardigd. Wat beteekent dio p.o.s.imge
overrompeling? Wie zijt gij'?
Dit zult ge later vernémert ! Wij moeten u naar de wacht brengen, 'antwoordde
een der beambten en hie'd zijn zilver eu herkenningsteeken in de hand.
Dit geschiedt vermoedelijk wegens de
hrieven'tascn j vroeg dé ma;...
— Wij nemen u gevangen ia naam der
wet! verklaarde een andere detective.
— Ik ben immers maar door dien man
ginds hier gezonden, ik ben de Straatmaker
-Bonn.va!!
—- Door een man? Dat zijn uitvluchten!
zeide men.
Lamark en Margot kwamen toegesneld.
; Laat dan ten minste mijn zoon pij mij 1
Di© man daarginds heeft mij een vijffiancsstuk gegeven, opdat ik met mijn knaap dezo brieventasch hier zou halen, vervolgde
de man, ik kan u niet meer zeggen, daa
dat ik de straatmaker Bonneval ben !
Waar is de knaap? liet zich de stem
van Margot vernemen.
De Poolsche bracht den knaap bij hem. ;
René ! riep Margot en snelde naar den
knaap toe,
dan echter deinsde hij teleurgesteld terugdat is niet de rechte
knaap! verklaarde hij, wie zijt gij, mijn
kind ?
—Ik heet Gaston Bonneval! antwoordde de knaap weenende.
JHij is het niet! René is stom! zeide

*

—

—
—
—
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Margot.

Intusschen had Lamark zich bij de vier

——
—
——
— Naar
krachtig.
—
schiks,
Lamark zacht.
het
u voorstellen,
—
Margot
— zij.
teeken
—
—
u zeide!
—
— inNeen, wil
schalkt
zich inmiddels
detectives,
—
vrouw-enkleeren ontdaan hebben,van
mij
dat
Gij kunt
geop
evenzoo gaat, antwoordde
dempten toon.
Zijt ge met de Poolsche een
overeengekomen ?
slechts voor zoover nooik
dig
de nabijheid wezen. Zoodra de vier
van hun
die
uit de
huizen zien, dat een man met een knaap
de nis nadert, verlaten zij hun posten en
in een oogenblik hebben zij den man en
den knaap omsingeld.
ik geloof niet, dat de kapitein zelf
komen zal.
Dan stuurt hij wellicht een ander,
■wiens gevangenneming dan even gewichtig
is. Vóór alles hecht ik er groote waarde
aan.den knaap machtig te worden, dit weet
gij immers.
En ik zou mij van den kapitein wil-

—
—

—
—
beslissen!

len verzekeren!

'

Het volgend uur zal nu immers alles

—De

weer?

—

barones loopt buiten heen en

Zij vertoont zich somwijlen als die
persoon, die den knaap tegen de brieventasch inruilen _n in ontvangst nemen wil.
Terwijl dit gesprek halfluid in de vestibule der groote en prachtige Madeleinekerk gevoerd werd, had Ludovika de brieventasch in een oogenblik, waarin geen oningewijde het bemerkte, in de eerste nis
van den achtergevel der kerk gelegd. Nu
had zij zich weer teruggetrokken. Zooeven begonnen lanbarenopstekers hun
dienst en ontstaken de straatlantarens.Op
het plein rondom de kerk was het. nog
druk. Ludovika i__ aid. naar de huizen*

detectives gevoegd, die den man nog al-

toos in hun midden hadden en met dezen
onderhandelden. Reeds vormde zich een
groep nieuwsgierigen, die een kring begonnen te vormen. Lamark wilde een oploop
voorkomen.
de wacht! bevr.l hij kort ca

De man volgde nu de beambten goedom zich op de wachtte legitimeeren. De Poolsche was wegens de verklaring
van Margot in hooge mate verrast.
Het is niet de knaap, dien gij zoekt?
vroeg
Helaas neen! René is stom, zooals ik
Dan zijn wij dus bedrogen en ver!
Laat ons den knaap medenemen en de
beambten naar de wacht geleiden, dan zullen wij ongetwijfeld iets meer vernemen,
want zeker is het, dat de man en de knaap
gehandeld hebben op last van den kapitein!
Margot en de Poolsche begaven zich mede naar de wacht en namen den weenenden knaap mede. Ook Lamark geleidde zijn
detectives. Toen de geheelo stoet .wachtlokaal bereikt had, begon het verhoor.
Hoe kwaamt gij er toe, naar de kerk
te gaan en daar de brieventasch uit de nis
te halen? vroeg Lamark, terwijl Margot en
de Poolsch-. toehoorden.
Mijn lieve hemel, hoe ik daartoe kom I
antwoordde Bonneval. Had ik geweten datuit de zaak zooveel onaangenaamheden
konden voortspruiten, ik had mij er in het
geheel niet mede belast!
Kent gij den kapitein De Valmont.

—
—

— Lamark.
— Neen,niet ik niet. de
—— Neen, ookzich
wassen
—
u gewend?
masker
Ik
— uur, ik
mijn
geheel

vroeg

Ook
kapitein ?

dien ken
kortweg onder

benaming

den kapitein met.
Of had
een man met een
tot
heb vóór
Daar weet dk niet van!
woning
een
toen
met Gaston
toevalverliet, om iets te bezorgen,
lig op de straat een ma» a__igetrotfen.d_--_
ik niét kende, die mjj echter toesprak en
een eiadweegs

met mij opliep.

........
(Wordt v__Yolgd.i

J

ROTTERDAMSCH

terdag 31 Decembsr 1904.

■

berde Blad.
Stadsnieuws.
ij Kon. Besl. is benoemd to.
ter in de airrondissemeaitsrechtbank te

mr. M. Polak, advocaat en renitöber dor stadsbezititingen te Groningen.
'j Kon. Be sluit zijn met ingang
1 Januari benoemd tot leden van. de
_le commissie voor de statistiek de
>-_. J. Hankes Dtaielsma, raad-adviseur
Q-it "dte'piartemenit van--financiën en. ont-ser der invoerrechten en accijnzen, A.
Fe, voorzitter van de Kamer van Koopfcl en Fabrieken; en mr. N. J. E. De
_t, hoofdcommies, chef der gemeente> Bureaus van Bevolking en van den
Berlijken Stand, allen te Rotterdam.
'iji 'tiexaimen wiskunde lager
erwijs is in Den Haag geslaagd de heer
-ten 'Hoed, alhier.
ej. O. M. Die la Vieter van hier
j«de te Zwolle bij het examen voor apotansbe diende.
_i_Ha_g is geslaagd bij het
"o-, boekhouden., middelb. onderw., de
J. W. Lantermans alhier,
'oor Burg. en Weth. van De venis benoemd tot assistent, gemeentebouw'ster de heer 'D. Bolhuis, bouwkundig
"cuter-teekenaar te Ro.terdam.
*et hoofd van het Plaatselijk
-Uur brengt ter kennis van belangheb"den, dat bij hem ingekomen en aan de
■^kken ontvangers der directe belasSeri verzonden zijn twee kohieren der
Rating op bedrijfs- en andere inkomsten,
Qst 1904/1905, voor de le en 4e afdeeling
"_r_Lam

verklaard
Rotterdam, invorderbaar belastingen
den directeur der directe
te Rotterdam, den 28 December 1904.

1
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_'o termijn van zes weken, binnen welken

*aarschriften kunnen worden ingediend,
_egaan.

ïibting
*■*_■

(*:

Geme ntera dvan Rotterdam.

van Donderdag 29 December).
de orde is verder de beraadslaging:
■____

-.

■

j

Vuilnisverbrandingsvraagstuk.

Jr.,
Vl. Voorstel van de heerenenF.W.Koch
P. v. d.

i1.J- Vaillant, D. Van'Stolk

.

om Burgemeester en Wethouders uit
in de. gelegenheid te
vuilnisverbrandingsJ_stuk een principieele beslissing te ne-

ftoodigen den Raad
'"len omtrent het

-

heer Koch zegt dat reizen en onder
eKingen nebben plaats gehad in andere
Het eindrapport is aan B. en VV.
~e

Ancien.
"*)■

Toen is gewezen op het belang
vuilverbranding-inrichting in ve:
met de electrische centrale. Daarvan
afgezien. De leden van de Reiniging.Nu.sic meenen nu dat de Raad «e.i
'beslissing omtrent het vraag[* moet kunnen nemen. In deze zitting
*s spr. al als terrein op het terrein vaa
, Waterwerk te Delfshaven. In alle gefen zuilen noodig zijn verschillende tei
beNu -waarbij 'het goed is dat geen
aming er aan worde gegeven voor_'<"-, met het oog op het vraagstuk.
Voorzitter antwoordt dat toe'Wng zeer noodig is op dit voorstel. In
ele maanden hebben B. en W. geen
taande studie kunnen maken van ecu
t waarover de _te_nig_ngscommis__
1.ve.1 jaren heeft gewerkt. Wil men dat
rapport niet ter zijde wordt gelegd.'dau
■oeft 'heusch niet over deze Eaak gespro
B. en W. zullen de zaak niet buiten
'andeling laten en den Raad er in kenMaar onmogelijk met het oog op al het
fe is: nu reeds te zeggen wanneer met
&aak .zal worden aangekomen. Stelt de
r Koch geen prijs op de verdere vooiv.-1ing van dit belangrijke onderwerp? W;l
heer Koch een beslissing alleen op te
_en die reeds gewisseld zijn van a.
öigmg? Moeten niet andere commi.geraad'pleegd ? Het is niet de bedoeling
B. en W. het belangrijk rapport eendig ter zijde te leggen en de Raad zal
er in de gelegenheid worden gesteld een
iissing te nemen.
?. heer Koch dankt hiervoor. Hu beipt dat tijd noodig is. Maar de commisKaf B. en W. een geconcentreerd resul,t van den arbeid, waarover te beslissen
*H minder tijd dan wanneer men zelf de
Spr. had op het
tevens moet vei-zamelen.
8 een beslissing waarbij den Raad
'egd wordt het meest zakelijk materieel,
jtols de Raad van B. en W. gewend is.
heer Ger ret son. Wie dit debat
zonder de geschiedenis te kennen,
frt
let de vraag-Koch haast ongepast vin-

**

'"
'"

'

o.ver-

-

is 21 jaar oud en
iPet reinigingsvraagstuk
maakten 210 adressanten de zaak

I 1895
'ler aanhangig.

B„ en W.

verklaarden toen

spoed" de zaak aanpigig zou worden gemaakt. Daarna volgeen toezegging,
K-eer van den heer Hudig
de
in orde zou
zaak
spoedigste"
„ten
lf■F „met den meesten

Wen. In 1899 eindelijk gaf de Raad tee-

van een
f>e n van ongeduld naar aanleiding
De
Raad zelt
f-rukking des voorzitters.

_

de Reiniging-commissie het
studie te nemen en ’lOOO
]
uitgetrokken voor studiereis. Spr.
«ht, dat toen de bedoeling van den Raad
'8, dat als het rapport klaar was de Baad
.cc in kennis zou worden «resteld.
(Hen zal den Raadsleden willen vergeven,
gewettigde vrees bestaat tegenover
-g nu aan
!'a_.gs.uk
in

.

*
.lijdensgeschiedenis dezer zaak.
en
zijn
dan
li.
Waarin
"_ Voorzitter.
te kort geschoten? Zij hebben der comne's-ie opgedragen de zaak in „tudie.te
*. In Augustus kregen zij het rapport.
n* het verdere eischt de heer Gerretson
aan

f.

Do motie-Koelt wordt zonder stemming
goedgekeua-ljzullende B.enW. erziohnaar
gedi*agen.
Drinkwaterleiding.
XVII. Voorstel om de artikelen 2 en 4 der
verordening op het beheer der drinkwaterleiding aldus te wijzigen, dat aanstelling
van een tweeden opzichter en een tweeden
bode mogelijk zij. Hierdoor zal kunnen
worden overgegaan tot de vaste aanstelling
van twee personen, die feitelijk reeds als
opzichter en bode in dienst zijn en zal ook

dan hij mag. De voorbereiding is
W. en die wenschen zij aan zich te
_n. Van bevoegde zijde is .gewaar.d tegen de kosten van verbranding
et vuil.

voor verdere uitbreiding van bet opzichterspersoneel de gelegenheid zijn geopend.Wordende hiermede tevens de geheele verordening aan de goedkeuring van den Raad onderworpen.

Door de heeren v. Dorp, v. Stolk en v. d.
Held is een amendement ingediend op art.
4 om den bode een traktement te geven
niet van f 1 tot f 12, maar van f 9 tot f 12.
De heer v. Dorp verdedigt het. Spr.
vindt zelfs f 15 niet te hoog, een grens, de
werkzaamheden in aanmerking genomen.
Een aanvangssalaris van 7 is voor een volwassen persoon in Rotterdam absoluut te
laag.
Dè Voorzitter zegt, dat de verordening pas in 1903 is vastgesteld. Toen is geen
aanmerking gemaakt op het loon van fl
tot f 12.
De werkkring en de persoon van bode
zijn niet gewijzigd. B. en W. wijzen er op,
dat de eenige vergelijkbare personen zijn
de boden bij Telefoon- en Handelsinrichtingen. En het gaat niet aan personen, die
eenzelfden werkkring hebben, ongelijk te
beloonen. Is 7 als aanvangssalaris te
laag? Men kan ongehuwden hebben, die bij
hun ouders in huis zijn. Voor die is 7 niet
te laag. En in verband met de Ongevallenwet, zijn er velen die' voor die f 1 als toeslag, het werk voor dat geld gemakkelijk
doen kunnen. Ook menschen niet van zessen klaar moeten toch leven! De suppoosten uij Musea beginnen met ’6. Waarom
nu hier ineens wijziging? Bovendien loopt
de grens tot f 12.
De heer v.Dorp komt op tegen het argument van den toeslag door de Ongevallenwet. Dat is de schaduwzijde juist dat
dergelijke rencen de lootnen drukken bij
particulieren. Maar ongaarne ziet spr. dat
de gemeente op die gronden de salarissen
te laag gaat stellen. Juist dat argument
van den voorzitter is een aanbeveling voor
spr.'s amendement.
De Voorzitter erkent dat voor de redeneering veel te zeggen is. Maar er zijn
invaliden, die toch ook moeten leven. Spr.
is niet alleen in de studeerkamer werkzaam, maar ziet ook om zioh heen. En
gaat men nu hooge traetementen stellen,
dan zijn er velen, die men niet meer zal
nemen, wijl er voor f 10 k fl2 anderen te
krijgen zijn.
De heer v. d. Po 1 s vereenigt zich met
wat door den heer v. Dorp is gezegd. Hij
wijst op het gevaar, dat: de rente der 'Ongevallenwet tot een minimum wordt bepaald, doordat men rekenen gaat met bijbetrekkingen. Wie over de verordening in
1903 het woord voerde, was dankbaar al
dat de verordening er was en daardoor ontsnapte spr. 'het feit, dat het aanvangssalaris 7 is. Hij wil nu ’9.
De Voorz-tter wijst op de personen
aan de Musea. Die doen vaak ander werk
er bij en door accumalatie halen die een
looa. Zij hebben veel vrij en daarom worden hun diensten niet betaald naar den
maatstaf van wat een gezin noodig heeft.
Bij nooge loonen zijn het de menschen van
die de anderen, aan
zessen klaar,
wie wat mankeert, doen achterstellen.
Hard is 't als sommige menschen, oud zünde, uit hun werk gestooten worden. Wat
moeten die aanvangen ? Zij willen voor 7
werken en kunnen er van komen. Moet men
't hun dan onmogelijk maken? Is voor hen
niet gewenscht ze een kans te geven al is
't tegen lager loon?
De heer v. d. Po 1 s dankt voor dat gemoedelijk woord. Maar juist voor die menschen, die niet van de Ongevallenwet trekken dus, is een aanvangssalaris van 7 te
laag.
De heer De Klerk vraagt*. Wordt er
niet streng naar gezien, dat de menschen
niet ouder mogen zijn dan 40 jaar? De loonstandaard is naar de hoogte gegaan. En
daar is dus het bezwaar van den voorzit-er
niet meer bestaande.
Er is geen bezwaar het minimum loon te
stellen op f9 ;en ’7 is te laag.
De Voorzitter zegt, dat niet aan de
orde is een herziening van alle verordeningen in verband met den loonstandaard. Wc
herzien de verordening slechts om gelegenheid te geven het aantal boden desnoods te
vermeerderen. Partieel grijpe men hier niet
in de loonen. Er zijn "suppoosten, die jong
zijn, pensioen hebben en toch dankbaar zijn
voor het aanvangssalaris, omdat zij door
een borstkwaal geen ander werk kunnen
doen. Stelt men de loonen hooger, dan sluit
men hen juist uit en komen de personen van
zessen klaar hen op zij dringen.
Het amendement-v. Dorp (’ 9 aanvangssalaris) wordt aangenomen met 20 tegen 8
stemmen.
Die gewijzigde verordening is daarop goed-
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ken dadelijk na de verkrijging der Koninklijke goedkeuring.
—De ontwerp-verordeningen worden
zonder debat goedgekeurd.
Na geheime zitting is aan de orde
XIX. Het 3e suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen,
dienst 1904.

—

Wordt goedgekeurd.
De vergadering wordt daarna gesloten.

Kunstnieuws.
In het concert van de Kon. zangvereeniging „Rotte's Mannenkoor", Woensdag
der volgende week, zullen door het koor
o.m. worden gezongen: „Hes Woud', van
H. W. G. Van Nieuwenhoven, „Dies irae",
van A. B. H. VeThey en „Der alte Soldat"
van Peter Comelius. Als solisten werken
mede: mej. Lotte Roosing, concertzangeres alhier, die liederen van Brahms, 1 _anz,
Cath. Van Rennes en Nicolai zal voordragen ; en de heer H. Kolkmeyer, violist te
Keulen, die stukken van Vieuxtemps,
Beethoven en Kes zal spelen.
** Op 1 Januari aal professor Aug. Allebé. hoogleeraar-direoteur van 's Rijks Aca.
dernis. zijn 25-jarige ambtsvervulling kunnen herdenken. Immers,bij Kon. besluit van
23 Dec. 1879 werd de heer Allebé,toen reeds
enkele jaren als hoogleeraar aan de Academie verbonden, met ingang van 1 Januari
d.a.v. tot directeur benoemd, als opvolger
van De Poorter. De spreekwoordelijke bescheidenheid van den heer Allebé en zijn afkeer van feestgedruisch doenreeds vermoeden, dat hij zich aan een huldebetoon zou
onttrekken, maar zelfs deze overweging kon
ons niet weerhouden meldinp- te maken van
het feit. nu het hier een gevierd kunstenaar
betreft, die meer dan één generatie van jongeren als leermeester heeft geleid.
N. v. d. D.
kinderoperette
Een
„Goudsterretje",
**
dio te Amsterdam groot succes heeft gehad,
wordt 15 Januari a.s. in den Tivoli-Schouwburg alhier opgevoerd.
** De première van Wagner's „Fliegende
t-ollander'' in de Parij sche Opéra-Oomique
is een succes geweest. Renaud zong de titelrol, mademoiselle Claire Friché de Senta.
** Onder Colonnes leiding is Berlioz'
„Damnation de Faust" te Boston voor het
eerst uitgevoerd. De geestdrift van het publiek moet buitengewoon geweest zijn.
** Het tekort van het Hoftheater te München over het laatste speelseizoen wordt geschat od 1.200.000 mark.
** Gabriele d'Annunzio legt on het oogenblik de laatste hand aan twee nieuwe drama's. Het eene heet La Nave" (Het Schip)
is in verzen geschreven en behandelt het
van Venetië en het recht van
talie op de Adriatische ZCe.Het is een symbolisch historisch treurspel, dat in de 6de
eeuw . oeelt en voor welks opvoering 200 medewerkenden noodig zijn, waaronder een
koor,dat de door Franchetti geschreven muziek moet zingen.
Het tweede tooneèlstuk is in proza en heet
..La fiaccolo sotto il noggio" (Het licht onder de korenmaat), van welks inhoud nog
slechts weini- bekend is geworden. Een
naar gemeld
..speciaal gezelschap" zal
wordt
met dit laatste treurspel een „speciale tournee" ondernemen.
Een drama in één bedrijf van Ugo Ojetti, getiteld „Garofano" (Anjelier) en dat in
den stijl van ..CavalLeria rusticana" geschreven is, heeft bü eerste opvoering te Turijn
een zeer diepen indruk gemaakt.
** Van de „Violipschule". Vam Joseph Joachim en Andreas Moser, zal het eerste deel
(Beginonderwijs) in het begin van Maart
van het volgend jaar verschijnen bij Simrock, te Berlijn ; het omvat: L)ur- en molltoonaarden en bijdragen tot de geschiedenis
der viool en die harer meesters.
Het tweede deel zal positiestudies geven
en bovendien een korts verhandeling over
de acoustiek bevatten. De twee eerste deelen zijn door Moser geschreven:
Het derde deel, Voordrachtsstudies,is van
Joachim ; iedere voordracht is voorzien van
een inleidend opstel. Voorts bevat dit deel
de cadenzen.door Joachim voor de onder de
voordrachten opgenomen concerten (Viotti.
Kreutzer, Bode, Mozart, Beethoven, Spohr,
Mendelssohn en Brahms) gecomponeerd.

frootworden

.

—

—

**

Sport.
** Automobilisme.De Gordon-Bennett-rase in 19_. ln een 'vergadering der JSpoa..-

vet had gevuld. Misschien is de generaal
nccit zoo nabij' een ongeluk geweest als
op zijn eigen veilige auto !
** Voetbal. Dte laatste dagen van heit
jaar zijn. gewoonlijk in Engeland alle be-

langrijke voetbaldagen.

Dinsdag won voor League 1 Woolwich
Arsenal van Notts Forest met 1—0; Shef
field Wednesday en Sunderland speelden
gelijk I—l1—1 en Everton klopte met 2—l het
op eigen terrein spelende Derby Gounty.
Everton heeft nu New-Oastle United van
de eerste plaats verdrongen met één punt
in de meerderheid zijnde, doch weliswaar
net 2 wedstrijden meer gespeeld

Binnenland.

—Het bericht,

Onze neutraliteit in Indië I
dat de pantserschepen De
Ruijter" en „Piet Hein" te Nieuwediep onverwijld worden gereed gemaakt voor een
nog niet vastgestelde bestemming, heeft in
verband met de gebeurtenissen in het Verre Oosten onwillekeurig aanleiding gegeven,
te veronderstellen,, dat aan uitzending voor
neutraliteit tegenover
de handhaving
de bekende Russische vloot, onder admiraal
Rodsjestvenski, werd gedacht.
Wij vervoegden ons aan het Departement
van Marine, waar ons verzekerd werd, dat
van dergelijke plannen, in verband met deze
bodems nog niets is bepaald. Alleen gedachtig aan het: gouverner, c'est prévoir —is
last gegeven tot het gereedmaken der oorlogsschepen, om brj mogelijke gebeurlijkVad.
heden, geheel gereed te zijn.

onzer

—

De zangvereeniging „Advendo" te
Nieuwerkerk a/d IJsel gaf Woensdagavond,

onder leiding van haar direoteur, den heerJs.

Terdu, een welgeslaagde uitvoering. Dat het
17-nummerig programma goed in den smaak
viel van het talrijk opgekomen publiek,
bleek uit het applaus zoowel na de muzieknummers als na de voordrachten. Vooral
het blijspel„Eenkleine vergissing" verwierf
veel succes.
Wegens de oprichting van een school
met den Bijbel te Krimpen a/d. Lek. is de
Geref. Zondagsschool, president den heer A.
Groeneveld Jz. aldaar opgeheven.

—

— Het

Vredespaleis!
Naar het H b 1. verneemt, is het nu zoo
goed als zeker, dat het Vredespaleis te
's Gravenhage in het Malieveld zal komen
te staan.
Zelfs wanneer de met gravin Van Bylandt gevoerde onderhandelingen over de
bestemming van haar terrein als exercitieveld mochten afspringen, zou de Regeering bet Malieveld willen bestemmen als
de plaats voor het Vredespaleis en naar
een ander terrein omzien voor exercitiën,
volksfeesten enz.
De voortvluchtige notaris 1
De H aar 1. Ct. verneemt, dat door mr.
Caroli namens den voortvluchtigen notaris Van Wermeskerken venet is aangeteekend tegen het vonnis, waarbij deze
onder verdenking van verduistering staande
notaris in staat van faillissement is ver-

—

klaard.
Boete-stelsel schrappen f

—

De afdeeling Groningen van „Patrimonium" heeft in een motie aan het hoofdbestuur van den Bond opgedragen bij den
Minister van Justitie aan te dringen, dat
alle bepalingen omtrent het boetestelsel
voor werklieden uit het wetsontwerp voor
het Arbeidscontract geschrapt worden.
Woensdagavond werd door de zangvereeniging „Apollo", te Zevenhuizen,
een uitstekend geslaagde uitvoering, voor
een goed bezette zaal gegeven in het
lokaal van den heer J. A. Vos, aldaar. Na
den zang werden een paar tooneelstukjes
opgevoerd, die zeer in den smaak vielen,
dank zij ook het vioolspel van den heer
C. Sol.
Gebleken is, dat zekere J. v. 0., die
thans in de gevangenis te 's Gravenhage verblijft, de dader is van den geruchtmakenden diefstal, indertijd bij den heerDe Bruin,
goudsmid te 's Hertogenbosch, gepleegd.

—

—
—

N.-Br.

De 22-jarige Johs. Corns. H., die den
los-werkman M. Hilster, reeds aan één
oog blind, zoon slag op het nog goede linkeroog gaf, dat hij thans daarmede zoo goed
als niet meer kan zien, is door de rechtbank
te Amsterdam, overeenkomstig den eisch,
veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf.
De nieuwe Drflhkwet!
Op Flakkee is 't in bij na alle gemeenten,
alsof de Drankwet niet bestond. Men gaat
er voort met potspelen en kaarten, alsof
het nog niet bijna 1905 was. En de herbergiers zeggen eenvoudig: „Ik weet nergens

—

afdeeling van de Automobiel-club van
Frankrijk besloten de leden den circuit van
Auvergne door Michelin, den grooten van".
caoutchouc nijveraar te Clermont-Ferrand
De botter VD 80, uit Volendam, is bij
opgemaakt, te kiezen.
Marken ovcrstoomd door een tot
waren
er
het
eiland
race
5
circuits
voorVoor deze
gebleven stoomboot.De beonbekend
gesteld waaronder die van Aix les-JBains, nu toe
het vaartuig vernield.
gered';
is
manning
oogenblik
hot
laatste
veel
kans
op
die tot
had, daar de stad een som van 300.000 fr.
Staking glasblazers!
ter beschikking der inrichters siteldie.
Dalftsche glasblazers hebben gisterDe
Maar de. voorzitter van de A. C. F., René
gestemd over de vraag of de arbeid
ochtend
gekeurd.
De Knyff en enkele atttomobiolbouwers, zou worden hervat. De stemmen staakten:
■waaronder Birasier, die verleden jaar de 44 tegen 44, terwijl 27 blanco-stemmen werVergunningsrecht.
haal won, waren ei' tegen.
uitgebracht.
XVIII. De ontwerp-verordeningen op de se De
circuit van Auvergne werd eindelijk den
Het hoofdbestuur zal echter vermoedeheffing en invordering van het vergunningslijk, ondanks den ernstigen tegenstand onrecht voor den verkoop van sterken drank aangenomen
Het comité der A. C. F. heeft besloten,
in het klein: De herziening is een gevolg
der de arbeiders, besluiten de staking op te
beginnen
jaar,
er
te
dit
dienzelfden
dat
van
heffen,
wijziging
Vastgehouomdat het de zedelijke verantwoorvan de
der Drankwet.
dag als de Gordon-Bennettkoers, een andedelijkheid niet wil dragen, voor het doorden wordt aan het maximum, alzoo aan re groote internationale wedstrijd, w:i;irtegen het advies der
vergunningsrecht per ’5O huurwaar’12.50
vcor de inschrijvingen vrij zullen zijn z.l zetten van de staking, in. Echter zal den
bemiddelihgseommissie
de. Voorgesteld wordt voor de slijters van plaats hebben.
hoeveelheden beneden 10 L., voor zoover
fabrikante-i nadrukkelijk de voorwaarde
M.n weet, datt er voor den Gordon-Bemgeen der arbeiders door
zij reeds op 1 Jan. 1904 (toen het vergunnettkoers maar drie rijtuigen van ie der worden eesteld.
ningsrechtvrije minimum was 2 L.) hun betreffen.
rancune
te
land' worden aangenomen.
In het gunstigste geval' rekent het hoofd,
drijf uitoefenden, 9.37 1/2 per ’5O huurDeze nieuwe wedstrijd zal, te beginnen
bestuur
er op, dat aan de Delftsche fabriek
waarde.
1906, den naam dragen van „InternationaSchatting geschiedt door twee of drie deshet werk hei-vat zou kunnen worden Maangroote
prijs
le
der
A.
C.
F."
kundigen, aangesteld door Burg. en "Weth.
dag 9 Januari. De ovens zijn thans warm en
Om redenen van internationale beleefd- kunnen
betaald
zeer waarschijnlijk in een week wel
wordt
toegestaan
van
Restitutie
heid zal hij dit jaar dien naam nog niet op temperatuur
gebracht worden.
vergunningsrecht over de nog niet aangegerededragen, maar hij zal niettemin
vangen kwartalen, indien de vergunningnalatenschap!
Kruger's
worden.
houder in den loop van het jaar afstand
zijn
voor
De
heer Eloff. te Kaapstad, geïnterviewd
Kouropatk.no
heeft
Generaal
doet van zijn vergunning.De gewijzigde verbetrekking
tot de nalatenschap van prevan
met
ordening houdt daarmee rekening, evenals ii .sr-C-ietochf-eri een Mercedes-auto
opperbevelhebber was er sidentKruger en de in omloop gebrachte bemet de bevoegdheid van belanghebbenden 18/22 P.K. Demee. Maar op een dag wilde richten,
dat Z.HEd. legaten zou vermaakt
zeer tevreden
om tegen hun aanslag in het vergunningsverklaard, dat de president
-rijden.
Bij
niet
omdl&rzoek
heeft
hébben,
wagen
meer
recht bezwaren voortaan bij den Baad in de
tijdens
zijn
leven eenige schenkjngen
chauffeur,
die een uit wel
bleek toen dJat de
te brengen. Het bezwaarschrift wórdt gegodsdienstige en l_e__»d_
gedaan
aan
_eï__.at-__id
afwas,
geha_Jd
hét
heeft
leger
het
steld in handen van een commissie van her- ' kc-e-j-esen''o"*
"nl'"'*~ -ah met watea*, met 1 ge instellingen, maar bij te.t__me_it ov«r J-jn
""■
Bchatters. De verordening «al ten volle-".x-

’

—
—

.

goederen had beschikt ten bate van familie
Z. A. P.
alleen.
Nieuw station te 'i'ilburg!
Te Tilburg wordt verzekerd,dat de Staats-

—

pnoor voornemens

nieuw station te bouwen aan de Zuid-Oosterstraat en dan de ruimte, welke openkomt,
na de slooping van het tegenwoordige station, te gebruiken als rangeerterrein.
—■ Ruwe
zeden,!
Tusschen een matroos der Kon. Ned. Marine en een meisje ontstond te Nijmegen
een twist, waarbij de laatste van dien matroos eenige klappen kreeg. J. D. S., expediteursknech-, rbrok voor dat meisje partij,
en raakte dientengevolge met den matroos
handgemeen. Het gevolg hiervan was, dat
iS. door deai matroos met een mes levensgevaarlijk in den buik werd verwond.
De verwonde is onmiddellijk naar het
Wilhelmina-Ziekenhuis vervoerd en de dader werd gearresteerd. Deze, die een volledige bekentenis heeft oigelegd, is later
aan boord van de „Isala" teruggebracht.
No er geen vacantie genoeg?
Op de algemeene vergadering van den
..Bond van .Nederl. Onderwijzers", te Breda gehouden, kwam ook aan de orde een
voorstel van de afdeeling Slochteren, om
het hoofdbestuur op te wekken voor een ber>aling in de Onderwijswet, waarbij de onderwijzer recht heeft op een zeker aantal
vriïe dagen per jaar buiten de gewone va-

—

canties.
Het voorstel werd... verworpen 1
Op de Donderdag te Zwolle gehouden

—

paardenmarkt waren 365 stuks aan de lijn.
Men besteedde voor: werkpaarden le
kwal. ’3OO a ’360; idem 2e kwal. ’l4O k
240 ; enters
180 a
250 ; pony's f 100
è. ’150; paarden voor de slachtbank ’6O
èt ’75.
De handel was redelijk; 2e soort werkpaarden werden tegen goede prijzen verkocht. Er waren nogal buitenlandeche
kooplieden aanwezig.

’

’ ’

Gemengd

Nieuws.

Spoorwegongeluk. Op de spoorlijn
van Napels naar Rome heeft Donderdag
een botsing tusschen twee treinen plaats
gehad, tusschen de stations Ceprano en
Pofi. Er zijn 40 gewonden, waarvan 6 ernstig, terwijl de materieel© scha-è
lijk is.
Een
Londen is het Crouch E,
tendeels door brand vei
biak uit na afloop der i
toen het publiek cic zaa:
leen de artisten waren n^ m hun kleedkamers en moesten in alle haast de vlucht
nemen, met achterlating van hun kleedeven of tooneelcostuums. Men kon nog net
het brandscherm laten vallen, waardoor
de zaal behouden bleef, maar het tooneel,
waar de brand ontstaan was, is totaal vernield, ook de bergplaats der ctócors, waaraan voor een groote waarde verloren ging.
De schouwburg was zeven jaar oud, maar
het tooneel was dezen zomer geheel vernieuwd en van kostbare machinerieën voorzien, zoodat de schade op vele duizenden
pinden sterling werd' geraamd.
De Amerikaansche Humbertzaak
breidt zich al verder en verder uit en he*
on/derzoek der justitie leidt telkens tot
nieuwe cm verras-end. o__tdekkinge__.
IJzer- en staalmagmatem uit Pittsburg scharen zich bij de bankiers en. rechtsgeleerden
uit New-York, Boston cm Cleveland in de
rij der gewillige slachtoffers van mevrouw
Chadwick. Gelijk haar Fransche. „kunst'
zuster hult mevrouw Chadwick zich in geheimzinnigheid, houdt haar onschuld vol
e»; doet het voorkomen alsof het haar zeer
te bewijzen,
licht zou vallen haar onschuldcompromitteezij
anderen
wilde
wanneer
ren, hetgeen zij niet doen wil en aldus
geeft zij zich het voorkomen van zelfopoffering. Intusschen zijn er reeds vijf punten van aanklacht tegen haar vastgesteld,
ten nadrie daarvan betreffen oplichterijen
banken
met
omverschillende
van
deele
kooping of misleiding van de leiden- ''je-r
banken cm twee belasten haar met _x>mplobten tegen de 'regeering der Vereenigde
Staten. 'De basis dter aanklacht berust nog
steeds op de (twee wissels vaa 5 millioen
dollai-s, welke de onderteekening dragen
van Androw Carnegie. Beckwith, de bejaarde president van de Oberlinbank, die zelf
in staat van beschuldiging is gesteld, verklaart dat mevr. Chadwick hem gezegd
heeft er zelf bij tegenwoordig te zijn geweest toen Oarmegie deze wissels ondarnog,
teekende. Verder verklaart Oberlim
de
de
secretaris
van
WaBcyno-d',
dat Iri
de iPlark Bank te Cleveland, hem verzekerd
had, voldoende waarborgen van mevrouw
Chadwick in portefeuille te hebben. Deze
waarborgen bleken te bestaan in een wissel van 5 millioen dollars, betaalbaar aart
mevrouw Chadwick, gedateerd van 2 Mei
1902 en, onderteekend Andrew Carnegie.
Daarbij waren nog een trust-aandeel gevoegd ter waarde van 4 millioen,ged_tee_d
vam 37 Februari 1901 en door Carnegie
overgemaakt aan Frederick R. Mason, een
overleden oom van mevr. Chadwick, voor
1.146.000 dollars aandeel in de Lnited
Sta.es Steel Corporation, 1800 aandeele*.
in den Caledondan Railway en 10 mflhoeo
dollars aandeel in den Great Western Railschoaufgewbrbeaud.rg

-

.

**

is, tegen den tijd wanneer

,de sneltreinen naar België en Frankrijk over
Baarle-Nassau zullen rijden, te Tilburg een

—

Deze fondsen werden als echt beschouwd
en daarop heeft mevr. Chadwick reusachtige sommen geleend, die haar in staat stelden als een schatrijke dame te leven. Door
bemiddeling van Beckwith kreeg zij 5 milen
lioen dollars in banden en betaalde heinjaar
per
10.000
dollars
Spear
elk
den kassier
voor hun bemiddeling, terwijl zij Keynold
op eenzelfde jaarwedde met het beheer van
haar gefantaseerde vermogen belastte. Met
medewerkine* der genoemde personen zette
zij verdere operatiën op touw. Een miihonnair uit Pittsburg leende haar nog 300.000
dollars. De zaak zal waarschijnlijk in Een
bruari in openbare behandeling komen.
der beste crimineele advocaten is mevr.
Chadwick als verdediger toegevofcgd.
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Cïereerelcle Maildienst tusschen

101MFRISA voor Passagiers ca Goederen.
„F£3I.BMARS€HAIBL"

BOTTÊEDiI—OOST- &

S/S.

Vertrekt 10 Januari 1905 van ROTTJEBDAM naar: JLissabon, Tanger,
Mai'seille, Napels. Port-Said, Saen, Aden, Mozambiqne, Beira, Delagoss-Bay en Darban, alsmede met OVERLADING naar: dunde, Quelimanc

Amandel- en Saucijzebroodjes J

en Inhambane. Laaddagen van 5—7 Januari.

Vertrekt 36 Jannari

„KANSLBR"
S/S.
1905 van KOTTËRDAM naar:

Genua, Port-Said,

Sua, Aden, Mombassa, JTaaga, Dar-es-Salaam, Zanzibar en Bagamoyo,
alsmede met OVERLADING- naar: Pangani, Kilwa, JLindi, MiJkindani,

lbo en Lama. Laaddagen

Tan

1

21—24 Januari.

S/S. „KROHPBrIHZ"

H

Vertrekt 35 Januari 1905 van A3STWEEPEK naar : Swakopmnnd, Kaapstad, A:goa-Bay, East-Eondon, Durban en Beïagoa-Bay.
Laaddag hier 21 Januari.
Uitmuntende en moderne inrichtingen voor Passagiers in alle klassen.
Verdere inlichtingen te bekomen by de Agenten der „D. O. A. L." te Rotterdam,

FRUSVERLAGISG.

B_2_^______ .1MI«__I-Il_. .il'»_!

POOL"
HL
Tandpasta.
26189 10

ffll.WpÉti(]!

aan

VEfiKOOPLOKALEiJ vaa

formaten.

ROTTERDAM.

x-ot-tieboekcn.

van 3 tot G «Ifanaari bij

Oppert

Pianoliafidei JüLKX. BIJ_II__,
COOJL__SIIV<i_B-___ S.
Uitsluitend solide fabrikaten -ran af
30©.—. CARL MAND. - SCHIEDMATEB e, a.
Siemnien, VerS-ure»,
Inruilen. T-rt_ii|nbe_»lin|r.
26196 21 1

’

Besjireereii.

Directeur.

Dec. 1904.

GebmdebsHo. POOT
110,

______-_____,«HB______M__________-________W__________^

G. C. VAM DER LECK,

Rottm..

Beleefd aanbevelend,

HOOFDSTBBG 7.

voor Heeren en Jongeheeren,
voor zeer laag gestelde prezen.

bij de Meent-

30812 26

Eoopt nu

eoa Regenjas af Cape
in de

muzmm
tA 1 «HUI,

voor spotprijzen
©PKXÏMF..

Rotterdam.

Posthoornsteeg.

Telefoon 1384.

l_t

Gehuwden. I

van alle Confecüe-Goederen

Uitsluitend aan gehuwden 1
verzenden w. Gelllus- 9
treerde Boekjes a 70c., a
Geïli. PrUse. ofGidsen |
24009 13 9
a 20 et.

Heeren- en Kinder Meeding 1.

iiil IK 1111 il

DAMES!
Laat U niet bedriegen. Raadpleegt Mevr. VAN* ZEGGEREN".
Pillen of dergelijke middelen,
onder welken naam dio ook verkocht worden, treffen geen doel;
zij verzwakken slechts de vrouw.
Spreekuur i e d e r e n Dinsdag van
10 tot 10 uur en den eersten
Zondag van elke maand van 10
tot 2 uur Plantageweg 11, Rotterdam;
overige dagen: Gerard
Schaopstraat 10, Amsterdam.

H. SPETTER & Co.,

79 Jonkerfr.str., Bott.

SAUCIJZEN

met korst en timpjesdeeg*

KRUIDKOEKEH.

APPELBOLLEH.
ZOUTE BOLLE».
AMABDELBROÖDJES.

van ouds bekend,

opgericht in de 180 eeuw.
Het beste adrea voor:

KADETJES, KEIZERTJES EHi

Specialiteit in
Sp-C-la:.s,
_-__Je--.oe._j e,
Bot e j-biesje en
Goudsche Sprits.

,

Aanbevelend, B.W.ELLENSROEK
Firma G. M. BüLSING.
29147 20

Ziltlijdersü
.^_yv_.

Ay^-s^^V
_-_-_______.

_*H
if __. -S"_?
As_
T&k'-9*_«»y

X^fityr
[_S?y>4h&&J

_sa^__' 11_'

Aanbevelend.

R_*__"_-___-T»__€l_r__
\J %J %J vJJL %JL OjJJLJ>
■

hoek Vlasmarkt.

w01265

30762 10
Gedurende December OPRUIMING van solide, voorradige "

KOOPT UW

fs.i_r MEUBELESf
5
prezen,
Confiseur.

__f Kaas, Boter, Vet-, Vleesch-,
Kruideniers- en Grutterswaren bij

by J. B. EERING, Hugo de Grootstr. 60.
30784 10

a. KUULEieuee.

droog

HoO-TStraat

6ÖUOSOHEWEQ

152.

Patissier. len TJ "bespaart veel
1 Fïlïalea te Rotterdam:

en nat
Zilt, Eczémas,
l»a
_§_! ___B Puisten. BaardAppelbollen, Appelflappen, Saucijzenbrood"
ziekten. Korsten jes, Oarnalen- en Begoutbroodjes, Sneeuwbalop het hoofd, verder alleBrande- ■
30769 22
righeid. Ds wonderbare Ziltzalf len, Boterspritsen en Appelbeignets.
kost 50 et. per halve doos, 75 et.
p. doos. Het bloedzuiverend Middel kost 62 et. (fr. p. post 5 et.
hooier.!. Verkrijgb. b. d. uitvinder:
Th. Van Ae_chodt, Apotheker,
O.L. Vrou wenstr._at_, St.Nikolaas
(Waes), Belaiö. Ook verkrjjgb. by
Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor
H. J. G. Witjens. Kipstr. 10 en
Keizer-in.at 18: W. Paling, v. _. het leveren van Bestelllingen van Wafelen en Pof...-._...,,.
Takstraat 3S; J. M. Bos, Zwart Jan- fertjes voor Oud en Nieuwjaar.
straat 28; J. Hal mmans de Jongh,
_F.
Binnenw. 59; en bü alle goedo
Aanbevelend
Apothekers en Drogisten. Fr. p.
Hoogfstraat No. 314
post na ont.. v. postw. of postzeg.
So7_S_
,^-n-,:?..
28002 31
80
tezenovar da Fransche Bazar.

Wafelen.
"Wed.

.

1 SIMON GE WIT

€.o_B__lA__tf,

BM

_i____

_Hf__t_l_«t Uk

Hoogstraat 195.

«^Weste

Wagenstr. 12.

Behandeling
van

geld ! !

29965 50

|i||f|&*

HILVERSUM.
TFrnrN'

DORDRECHT.

W

||

I
M

I
Jts

Jk

ORMERVEER.^«H

Kerkboeken,

/

Oppert No. 4.

_____j_si___-__

Briketten.
—

___.

~~~

F MV

I --■~"_ï____-_5r

__F

_—

Waar liefde en trouw te samen
[wonen,
Waar eendracht heerscht en
[broederzin,
Daar vloeit een stroom van
[mild© warmte
Gestadiglijk de woning in.
Zoo sprekenrijm'laars en poëten
Een proza-mensch roept:
[„Wel verbruid!
Koop je wat BRUINKOLEN
[BRIKETTEN,
vliegt
er
eerder uit!"
De koude
30725 26

II lil_

Klnderlectnnr, I_eerb«_ken, Atlasaen, DlctlonnaiRECHTZAKEN. re.
Beden ontvangen: puikbeste
enz. tn mime sortee- ___al-a-A-.rdapp-.e_1 et.
Winkeliers en Kooplieden die rlng tot de billijkste priliin moeilijkheden verkeeren kun* zen voorhanden tn den per Kilo bjj W. F. TAM ZIIJL,
nen hunne belangen opdragen Boekhandel van P. 1. firma Wed. A. VREEZE, Nieuwaan het Rechtskundig Bu- VEBI.OOY, Binnen wes. 31. straat 31, naby bet Postkantoor.
BQ74_ 10
irean KBt_S__.Al_B2lo.7-. Xelefeen lfo. !!"__, 71. 10

_

,

30689 22

J. J. lill Jl..

S_34-QBB.

r.(, "r^g^
u
bbb
ï.
j^"°lJ
BDDKYLBESCH
Bruinkolen

Wanhoop
meer!!
tot veel verminderde
Want myne wonderbare ZlltZ3l-' on mün
bloedzuiverend
'Middel genezen
onfeilbaar alle
Geen

I

ToorbßtOa_eJaar:

--.ETJESBA-KEJiiJ
60 VisschersdijköO

_

Gegarandeerd waterdichte JRegenjassennuvanaff O»
80S03 G 14

Diïhi zaod- Aardappelen
I. P. MSSONE,

bij:

Eorte Hoogstraat 36.

ECHTE

zyn per mud, per half mud, alsook t-er kilo verkrijgbaar by

«

OOSTHEIJ-R.

Korte Hoogstraat
36.
30804 G 12
I)E

Almanakken.
Seheurkalendei-.
Uiterst billijke prijzen.

Til

Noordplein 45.
Nieuwe Binnenw.26l, Coolsingel 6.
West-Zeedijk 10. Van der Takstraat 11. Kruiskade 86.
Oostzeedijk Z.Z.326.West-Kruiskade 192. Bergweg 184.
„ N.Z. 79. Cl. de Vrieseiaan 119. Provenierssingel 101.
Oude Dijk 179. Benthuizerstraat 114. Goudsche Singel 15.

REGENJASSEN _i CAPES

in alle

Copiëerboekea.
Copiëerpersen.
inkt-tellen.
-clirïjfcassttteu.
Prcssepapiers.
Kantoor- Agenda' u.

_Ai_D_B.i___L__i.__-f
*
TSj
GA
IHIIII
II illlllil
,„„„,

AA Hang* 44,

g(Ê-

Henrij f boeken

a 15 ets. per V* kil€>

voorheen

Handel in . e .waren,

EWALD BEjüLE.

is, van Maandag 2 Januari a.s., verkrijgbaar
bij gedeelten van pl.m. Va kilo,

B_ W. EZÏSIIfK,

als: SPEK, HAM. SAÜCISE DE
BOULOGNE, WORST in vele
soorten, ROOK VLEESCH, REU30570 20
ZEL etc.
Heden voorhanden: de gerenommeerde primaBOOKWO SST.

30730 160

feijenoord.

DELFTSCBE KfIIJHMS

,

12i/2 S 5en 40 cents.

11

Tufpstraat 139

TELEFOON 2089.

hm

F. A- VOÏGT & Co., Boompjes 14--16.

30774105

Ged, Slaak 82.

_

7. iets wasclit
Toortreifelij ker!!!

(Imp.rte_A.S--.renbBrq.-_-ffi.-_)
29019 26

Afbetalinis-Magazyo

Lnedebland"!
I
ï
■
|
I

ISB Binnenrotte 138.
Grootste en Goedkoopste
inrichting op Termijnbet_
ling vanaf 50 ct. p. week of
fl p. maand.
Let op het adres: Binnenrotte 188.
Firma GEBRs. GRAAUW.
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