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Wegens den Hemelvaartsdag
&B^*morgen geen Nummer vau
zal
s"f^ïr

'nieuwsblad

in het Zuiden.
DeKoninginnen
Maastricht, Dinsdagavond.
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e Limburgers
yj"tet>

kunnen feestvieren en zij

graag feest ook. In het kleine dorpje is

y
y

worden uitgegeven.

voorval voldoende om de motie' geringste
le geven voor een feest, dat een paar da-

-1

Dy" duurt

en aan luister niets te wenschen
Het
leven zou voor deze menschen
"
.'le» 'deaal
wezen als het één groot feest was,
.feest met veel licht, veel kleuren en veel
2'ftk, veei muziek vooral.
■"

tv"

'"fcasaurus
(St. Pietersbcrg.)
Limburgers,
nu spedagen
zijn
voor
de
tiai voor de Maastrichtenaars, dagen van
ontê.'jke feestpret, zij gaan er in op, zij loopen
f 'n
ft
rond, bedwelmd van vreugde en geluk.
Ij} beste van wat zijin staat waren te geven,
ti, i "ZÜ der mooie jonge Koningin gegeven
"au vooral hun warm enthousiasme voor
j';zii 'liefhebben en vereeren! Overal waallij !voningjn komt, wordt er gejubeld met een
i e v'fheiii, dal het gelijken gaat een orkaanvan
v 06s'diift D e Koningin weel niet hoe Zij daardanken zal, Zij buigt en wuift met beide
en lacht tegen üe opgetogen menschen.
*s een prachtig leest, het feest voor deKoUi
|j p'nüen iiiMaastricltt.Van den merkwaardigen
naar Slavante heb ik, na al wat ik er van
fe«f
in mijn vorigen brief, weinig meer te
h
«>ij,uiiteiis.

,

inï^n
851"'

wen.
$3 Slavante werd nog aan de Koninginnen
van levende
k;' "looie ruiker geboden
de keur van de Maastrichtsche
j,' e!ï»eti
waarop
L =e-dameswereld in kleurige pakjes,

i,"ertegen hoogblozeudegelaatprachtigstond.
!,:.'' Werd thee gepresenteerd, er werd gemuhet was "ecu ullerprettigste afternóonL tei'd, den
i vll^
mooien bergtocht.
liet diner in het Gouvernementshotel zaumi Maastricht, dal
':

„""Joien avond een verrukkelijk feest vierde.
aan
jf,n°r alle straten golfde een zee van licht,licht,
tv, -izeu hingen wemelende figuren van
de palen hingen linten van licht. Heel
011juicht lag in een schitterenden gloedlicht
In
dat
avondhemel vol sterren.
JL den
1 de menschen met verrukte gezichten
e'Ki ov ril heen, roepend hé en ach en óóó,
't /; ooveei moois.
\S Was verrukkelijk; een illuminatie als deze
y o °°!'t tot het beste van wat er in deze kan
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Vrijdag 24 Mei 1895.

de Koningin-Regentes met twee hofdames en
de dienstdoende kamerheeren uit om een bezoek te brengen aan hetBurger Hospitaal „Gesticht Calvariënberg."
Calvariënberg is een groote inrichting tot de
verpleging vanzieken.krankzinnigenengebrekkigen.l'usschen de breede vleugels van het oude
gebouw siaat een ruim nieuw tusscliengebouw;
het geheel ligt op den heuvel in het zuidelijkst
stadsdeel.
De Koningin-Regentes werd vóór de hoofddeur ontvangen door de leden van het armbestuur en verwelkomd door den voorzitter daarvan, den heer burgemeester W. H. Pijls, inde
versierde regentenkamer, die voortaan de Koninginnenkamer zal heeten, en onder leiding
van den hoofdgeneesheer, dr. Van Kleeff, bezocht Zij achtereenvolgens de ziekenzalen, de
keuken en de zalen voor de gebrekkige oude
luitjes. Het gesticht heeft als de andere weiingerichte gestichten vau dezen aard, lange
ruime witte gangen en frissche hooge verpleegzalen. Er worden daar ongeveer honderd zieken
verpleegd en een zeventigtal gebrekkige oude
vrouwen en mannen. Met verschillende zieken
onderhield H. M. zich eenigen tijd en vele
gebrekkigen ook werden vriendelijk door Haar
toegesproken. H. M. en de baronesse Van Hardenbroek voor Haar, deelden aan de zieken
bouquetjes uit, die ook, als in de andere inrichtingen, met stille, hartelijke dankbaarheid
en vochtige oogen werden aanvaard.
Het bestuur had te dezergelegenheid in den
wand van de vestibule een wit-marmercn
steen doen plaatsen, waarop dit iaschrift in
gouden letters: Dit gebouw aan de lijdende
menschheid gewijd, is opgericht 1887—1890.
Deze steen is ter herinnering geplaatst bij
het bezoek van H. M. de Koningin-Regentes
der Nederlanden aau het gesticht Calvariënberg op 22 Mei 1895.
de heeren: VV. H. Pijls, voorzitter, mr. H. T.
K. Seydlitz, mr. C. De Ras, mr. G. M. A. J.
Bergers, mr. J. C. F. Timmermans.
Toen H. M. de zalen bezocht had en teruggekeerd was in de regenteukamer, werd Haar
daar een prachtig, in fluweel gebonden album
aangeboden, waarin voorkomen het portret van
de stichteres en photografieën van de verschillende afdeelingen. Met vriendelijken dank aanvaardde 11. M. dit geschenk.
Even voor halfelf keerde H. M. de KoninginReu-enles van dit bezoek in het Gouvernementsgebouw terug en om halfelf reden de beide
Majesteiten uit om een bezoek te brengen aan
de Luthersche kerk in de Hondstraat.
H. M. de Koningin was gekleed in groene
zijde terwijl dc Regentes een costuum van lila
zijde droeg.
e Itïgaßg «tond de kerkeraan' met den
predikant ds. 3. A. Böhringer, die HH. MM.
de kerkruimte binnenleidden, begroet door het
Wilhelmus van het kerkorgel. De presidenten
het oudste lid van dien raad boden Haar'>ouquetten aan. De leden van de Luthersche i"<lrk,
■

e
t achtige Sint-Servatiuskerk op den Vrijthof
li,?) '"et baar donkere muren overdekt met gas-
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*oen de Majesteiten in Haar hotel waren

>$t 'Bekeerd
en langzaam de lichtjes in de
oljes

stierven, bleef het volksfeest leven,
lang nog.
''ccl
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Maastricht, Woensdag.
,Veer mooi weder. Wat toch die Maastrichblijta'T1*8 een geluk hebben! De versieringenstaan,
fnaagdelijken staat hangen en
k £6nd van welvaart in do vriendelijke droogje,, daar houden natuurlijk ook de menschen
bij. De stra\ S°ede humeur en hun feesttest
v°ortdurend vol, er wordt gelachen en
en pret gemaakt, totdat een mareSec *n draf aan komt rennen, heen en weer
in de lucht met zijn ver-uitgestoken
daar komt de stoet, ruimte 1
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Juichie. (St. Pietersberg.)
en dan allen zich aan de zijden der
d6
al aan de hoeden, de mond al
'
o
ir,
na.~d
e,te
juichen.
Vandaag zullen de Majesj].,'e
Q
b
Kij's e straten doorkomen : Zij gaan
V
aan versct>iHende gebouwen.
s z'en Zij een paar nummers van het
l) a
lri
u Van bet „Concours Hippique", daars a an-rpKar
00r t'en raad in het gemeente«£ Pr o (,°,"°den en des avonds raout. Dat is
ma van dezen da SLt\w
"**£i. Yöüt^tien vanmorgen
reed H_. M.
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de nagedachtenis van George Frederik, Vorst
van VValdeck, Gouverneur en Opperbevelhebber van Maastricht, stichter van het Evang.
Luth. Kerkgebouw."
Deze oorkonde draagt de wapens van Oranje
en van Waldeck-Pyrmont.
Weder stond de gemeente eerbiedig op, toen
HH. MM. het kerkgebouw verlieten en het orgel
speelde plechtig en zacht het volkslied.
Het tweede bezoek van den morgen gold de
Onze-Lieve-Vrouwenkerk. Dit is de oudste
kerk van Nederland, een mooi gebouw, grijs
en verweerd van oudheid, opgetrokken in een
niet volkomen voigehoudenßyzantijnschen stijl.
Hel gelijkt een kasteel met hoog muurwerk,
in Romaansche mv irbogen eindigend. Men is
al acht jarenbezig het gebouw te restaureeren,
maar tot een einde is men nog altijd niet gekomen.
De zachte orgelmuziek dreunde door de open
deuren van den grooten hoofdingang naar buiten, toen liet Koninklijk rijtuig voorreed.
Pastoor Haffinans, de broeder van het Kamerlid en van het lid der Gedeputeerde Staten,
met de geestelijkheid van de kerk en het
kerkbestuur ontvingen HH. MM. en de pastoor
leidde Haar het hoog-plechtigekerkruim binnen.
Langzaam wandelden HH. MM. door de hallen, terwijl zacht het orgel speelde, en luisterden naar de uitleggingen van den pastoor.
Deze vestigde allereerst Hare aandacht op de
Gothieke monumenten: het beeld van O. L.
Vrouw, een Christophorus-beeld, dragende het
kind Jezus op zijne schouders; het koor, dat
geheel eenig in ons land is: twee verdiepingen hoog, met prachtige Romaansche pijlerkaiileelen;toen op de schilderijen,waarbij er een
is
heel mooi
een Christus aan het kruis,
die, naar men meent te mogen zeggen, door
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Konin-iii Wiliieliimia scuryit Haar naam
onder het portret. (-St. Pietersberg,)
in de kerk vergaderd, stonden eerbiedig op,
en het
tnen de Koninginnen binnenkwamen
orgel zong onder leiding van den
lVoor op hetmuziekdirecteur,
den heer Wolf,
stedelijken
lied:
volgende
het
Weest met blijde zegenbeden
Koninginnen, hier begroet,
waar een dankbaar volk u heden
in zijn bedehuis ontmoet!
't Huis, door Waldecks Vorst gesticht,
koestert zich in 't lieflijkst licht.
*t Waren donkere oorlogstijden,
toen Oranje en Waldeck sterk,
één in rustloos, hoopvol strijden,
leefden voor hun heilig werk.
'tHeldentijdvak, *t grootsch verleen
strooit zijn glorie voor uw schreên.
Ver zijn krijgs- en tweedrachtsnooden,
't Volk juicht vrij en blij te móe,
eensgezind zijn Vredeboden,
U, zijn Koninginnen toe.
Neêrlands trouwe schraagt uw troon,
Neêrlands liefde siert uw kroon.
De zangers zwegen en ds. Böhringer sprak
in het kort het welkom toe in het gebouw,
dat door een der voorvaderen van de KoninginRegentes, den Vorst van Waldeck, gouverneur
der stad, in het jaar 1684, is gesticht.
Hijroemde den Vorst van Waldeck als een
krachtige persoonlijkheid, een heldenfiguur en
daarbij van vromen inborst. Voor hem, zeide
ds. Böhringer, was de storm, voor ons het licht;
wij oogsten wat hij gezaaid heeft. Aan God
alleen zij daarvan de Eer.
Toen geleidde hij Haar door een gang tusschen de banken naar de ruimte onder den
preeKstoel, waar op een bekleede tafel de
verschillende stukken van zilver stonden, die
de genoemde vorst van Waldeck aan dekerk
geschonken heeft: een avondraaalsbeker, een
kan en een doopschaal,met het geslachtswapen
der Waldecks versierd.
Met belangstelling zagen de Koninginnen
naar de merkwaardige stukken, die de trots
zijn van deLuthersche gemeente in Maastricht.
Alvorens het kerkgebouw te verlaten, teekenden Hare Majesteiten volgende oorkonde:
Op den 22en Mei 1895 hebben HH. MM.
Emma, Koningin-Regentes der Nederlanden,
geboren Vorstin van Waldeck-Pyrmont, en
Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, door
HH. L MM. bezoek aan de Evangelisch Luthersche ' Kerk te Maastricht, hulde gebracht aan

—

AardtUannetjes bieden lI H. MM. een geschenk aan. (St. Piefersberg.)
Gaspar DeCrayer geschilde-d is (!n tenslotte
üe ZBer lijKe ver/.aiueniig merkwaardige oudheden en kostbare reliquieën in schrijnen en
kastjes zorgvuldig geborgen. Zeer interessant
— en dat bezagen de Majesteiten langer dan
de andere stukken
is een Byzantijnsche
releqiiiebouder, een zilveren doosje met ornamenten, dat in 121)4 door kruisvaarders uit Konstantinopel is meegebracht. Men vindt Byzantijnsche oudheden niet vaak, alleen de San
Marco te Venetië heeft er een collectie van
Ook vestigde de pastoor HH. MM. aandacht
op een kistje van bergkristal in verguld-koperen drijfwerk, dateerend van den tijd, oat de
Heilige Lodewük koning van Frankrijk was,
dan nog op zijden beurzen uit de veertiende
en
d;: vijftiende eeuw.
Tot aan de deur deed de pastoor HH. MM.
uitgeleide. De Koninklijke Bezoeksters namen
in Haar rijtuig plaats en de stoet reed nu naar
de Sint Servatiuskerk achter den Vrijthof.
Een Roomaanscli gebouw yan strenge lijnen
met torens, die hoog staan in de lucht, met de
Onze Lieve Vrouwe- en de St. Janskerk, de
prachtigste torengebouwen van Maastricht.
Door Eginl.urd, den bouwmeester aan het
hof van Karel den Groote,werd.volgensFlament,
hoogstwaarschijnlijk een groot deel v a n het
buitengebouw en de zoogenaamde keizerzaal
binnen, gebouwd, lo loop van eeuwen heefl
men stukken bijgebouwd en dan niet altijd
naar den Romaamschen bouwstijl, op sommige
plaatsen i? de bouw zelfs zuiver Gothiek. Toch
hindert dit den harmonie van het indrukwekkende grijze geheel niet. Het staat daar, machtig imposant, met de St. Janskerk in Den
Bosch vertegenwoordigend de kerk-majesteit
die Nederland heeft.
Ook a;m deze kerk wachtte de aeestelijkheid
HH. MM. op en de eerwaarde deken Severains
sprak lot Haar een kort woord van welkom.
Op het koor stond het gemengde zangkoor
van deze kerk, ongeveer tachtig dames en
heeren sterk, die onder leiding van den heer
Rartholomeus een cantate zeneen met oudHollandschen tekst op muziek vanHansLeo Kassier, die iv hei jaar 1500 geschreven is.
Er zijn kostbare schatten van kunst en religie
in de St. Servaliuskerk en de voornaamste
daarvan werden aan HH. MM. getoond : schilderijen van Van Djjck (een afneming van het
kruis) van G. De Crayer en misschien een van
Quellijn, prachtige grafsteenen op den bodem
en opstaande in de hoeken. Een grafmonument
js er voor Herman Van den Berg, commandant
der stad (een kleinzoon van een zuster van
Willem den Zwijger) en zijn vrouw, wier beelden levensgroot in liggende houding op een
zerkkist zijn gezet.
Prof. Cuypars toonde Haar op het koor eenige
miskleeden (geweven door zusters van het
klooster te Simpel veld) in den toon der oude
misgewaden, even smaakvol en even rijk. HH.
MM. bezochten voorts de plek, waar in 384
Servatius begraven is, en begaven zich toen
naar de Keizer-Karelzaal boven een gewelfde
hal met steenen pilaren, die volgens authentieke gegevens zoo door keizer Karels bouwmeester is opgetrokken.
Op de zaal vroeg de Koningin of Zn ook
Jhr.Deßamtz
niet eens op den toren mocht.
was en
ging terstond kijken of dat mogelijk
dat
wel
tijding,
gaan
het
de
met
hij kwam terug
zou maar heel, heel moeielijk, de trappen
waren zoo smal.
Dan ga Ik! zei de Koningin.
En Zij ging met een klein gevolg naar boven. Alleraardigst klonk Haar gesnap in de
.' ,
nauwe gang.
.
Meneer De Ramtz, de klok zal toch met
gaan slaan, want daar ben Ik bang voor!
Zij werd gerust gesteld. De laatste trap (een
smalle ladder) durfde Zij niet op.
Neen, dat doe Ik niet, zei Ze, 't is niet
prettig om je hals te breken 1
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Bestuursleden

Bijna .alle huisgevels stonden
i(jn 'ai!deiigegeven.
van kleine gasliehtjes of vetpotjes,

Langs de Maas, die wild voortin de zwarte diepte, stonden de lichtvan de cantate van Franquinet in
Lers rijen:
u'°h, oude veste, jubel heden,
woel'ge dagen van weleer
2 Mj, die instandvastig
hebt geleden
vaak
g Voor Neeriands vrijheid,Neerlands eer, enz.
ne
uur reden de Koninginnen uit om
te gaan doen door de geïllumineerde
Sif!,.e».c''tSen
Koen Zij op den Vrijthof voor het
l))0
Ie gebouw van „Momus" kwamen, stond
bestuur, en de president, de heer L.
Po?? het
de Kommjin. een bouquet.
k°°d H'
ile / even te vroeg was op het plein achter
kf[ *stanjeboomen, maar duidelijk hier te zien,
„Ji h°oidstuk ontstoken van het vuurwerk, dat
US"HH. MM. en der feestvierende stad
%h*
VL*°od : „Leven onze Koninginnen" in groote
slef mende letters en „21 Mei, Momus" in
ernaast. Daaromheen vuurstukken
V>Öere
*.erpende
molens, knallende en ratelende,
'lnf de paarden
er zenuwachtig yan werden.
V u0 ® tocht door de lichtstralen was voor de
h6 j ''noen een zegetocht, geen moment zweeg
U 0 bejubel, het duurde voort, den geheelen

yoor

Directeur C. SIJTHOFF.
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Alle aanwezigen moesten lachen. Maar even
ging Zij toch kijken, vier trapjes op:
Hou me Vast, hoor! riep Zij.
Ons
den verslaggever van het Nieuwsblad
in een der gangen ziende, zeide Zij
fluisterend tot oen heer De Ranitz:
Die journalisten zijn toch ook overal met
hun neus bij!
Toen ging Zij naar beneden.
Ik heb niet goed gedurfd, Mama ! zei
Zij lachend tot Hare Moeder.
Beneden bezichtigden HH.MM.de schatkamer,
waar een geestelijke Haar de relequiën toonde.
De deken bood Haar daar een album aan, gebonden in bruin leder, en bevattende 18 photografieën van de kerk met een opdracht van
professor Cuypers.
HH. MM. teekenden Haar naam in een album
en na een bezoek van anderhalf uur verlieten
Zij de Sint Servaas en keerden naar het Gouvernementshotel terug, waar Zij kwarl voor
één hel dejeuner gebruikten.
Precies halfdrie reden Zij weder uit
om te gaan naar de Kommen, waar dezen
middag een concours-hippique zou worden gehouden.georganiseerd door den CercleJEquestre
van Maastricht.
De paardenwedloop had plaats op een niet
zeer groot vierkant stuk grasland,ruw liggend
tusschen de grasheuvelen met den St.Pietersberg breed op den achtergrond. Aan de eene
zijde was een lange tribune voor het publiek
ingericht, met een draperie er tegen van roodvvit-en-blauw. Langs de geheele omheining
hooge palen, waaraan kleine vlaggen van Nederland en van VValdeck-Pyrmont wapperden,
tegenover de publieke tribune stond de tribune,
die voor HH. MM. gereserveerd was, een vierkiosk van binnen gekeel met rood-peluche bekleed,' vol gouden franje en gouden randstrepen. In het midden twee sierlijkefauteuils
voor HH.MM. en stoelen voor het gevolg.
Dit zag er vroolijk en kleurig uit, er was een
ontzettende massa menschen op de been, de
stafmuziek van het tweede regiment huzaren
speelde vroolijke deuntjes. De Koninginnen
werden bij Haar aankomst aan den ingang van
het strijdperk verwelkomd door den heerEd.
Jellinger, te paard zittend in zijn costuum als
lid van de eerewacht en omgeven door zijn
medebestuurders, ook allen te paard. De stoet
reed het veld op en vóór den ingang van de tent
stapten HH. MM. uit, door de enthousiaste
menigte donderend toegejuicht.
Het programma van het concours, dat om 1
uur is aangevangen, telt Bnummers: 1 Figuurrijden, uitgevoerd door lü korporaals van het
2de regiment huzaren 2 Concours voor rijtuigen, bespannen met één paard. 3 Nationale Military. 4 Concours voor rijtuigen, bespannen
met twee pmuU— ih ê 1..i. .-..!:'__ 1. .ui:,...,.
O Rijpaarden. 7 Groot concours voor paarden,
springende over alle hindernissen.
Voor no. 3 heeft H. M. de Koningin, voor no.
5 H. M. de Koningin-Regentes een kunstvoorwerp als prijs geschenken.
Ingeschreven voor de paard-renwedstrijden
hebben officieren uit 's Hage, Den Bosch, Bergen-op-Zoom, Utrecht, Venloo. Haarlem en
Luik, voor de concoursen voor rijtuigen een
heer uit Osch en heeren uit Luik. Verviers,
Argenteau en andere buitenlandsche steden. In
de nab.jheid van de Koninklijk loge wemelen
de rijke uniformen van Nederlandsche en
vreemde officieren. Een groep Duitsche huzaren- en uhlanen-of'ficieren uit Dusseldörf zijn
gekomen om HH. .MM. hulde te betuigen. Onder hen zijn graaf Von Izenplilz, commandant van het regiment huzaren, graaf Von
Villers. ritmeester, de le luitenants Bitter, Von
Witzleben, Von Böninger, Maoentz en de 2e
luitenant Freilierr von Schweppenbourg. Zij
maken in hun fraaie uniformen een kranig figuur.
Meer kan ik u thans van den wedstrijd niet
seinen, het telegraafkantoor is te ver van hier
om mijne dépêches er intijds te doen zijn.
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HH. MM. aan de druipsteengrot.
(St. Pietersberg.)

Vanmiddag om 6 uur diner op het raadhuis,
aan HH. MM. aangeboden door den gemeenteraad van Maastricht. Het menu luidt:
Potage reine Consommé a la Royale.
Petits Timbales Isabella.
Turbot a la Hollandaise.
Selle de cbevreuil a la Talleyrand.
Chapons de Breda a I'ambassadrice.
Turban de Cailles en bellevue.
Marquise au champagne.
Morilles iarcies.
Canelons Rouennaises au Cresson.
Compóte riche.
Langouste de Bretagne a la russe.
Sauce Printanière.
Suprème de fruits aux fraises.
Glaces nationales.
Fruits primeurs. Grand dessert.
Café Liqueurs.

Stadsnieuws
In de gisteren alhier gehou den
algemeene vergadering van aandeelhouders der
Naamlooze Vennootschap .Teheran Toko" is
het dividend vastgesteld op 8y3 pCt.
Te Amsterdam zal dezen zomer
een nationaal congres worden gehouden van

Fleetstreet

Ch"ici- In verband daarmede heeft 23
fXC^»U?
wa-rvoor «f eeny.oorl.o«>Pi_e vergadering plaats,
waarvoor

o a. zijn uitgenoodi.d
J. De Jongh en P. Van Capelle de heeren G
alhier
Meti Juni worden o.a. verplaatst
de commies der telegrafie 4e klasse
E. J. Van
Braband vau het bijkantoor aan
Veerkade
alhier naar Deventer; de klerk de
der telegrafie
2e klasse GM. C. Verschoor van Amsterdam
naar Rot terdam en mej. J. Vv. A. Haver Droeze
0
nt°°r)
R°Uerdanl

graaSooi-ï.

gemaiTkt &£_£_,& l^^^M
n
ar
HulS
oVvaergdebrLht
" B"^
Vanhier

te
Amsterdam Hr.arriveerde
Ms. transportschoener „Frans
Naerebout" die tijdelijk dienst heeft gedaan
in

het

gisteren

Loodswezen

4e en 5e district ter vervande hoofdstad zal het vaartuig servatie
worden
opgenomen.
In de gisteren gehouden algemeeMaats,
Land.
bouw
VÜn deSchiedam
Rott^<lam,
wp-h'/J
en Omstreken
werd door den voorzitter, den heer
P. Loopuijt,
van de vergadering gebracht dat
nnls.
uit k
het bestuur eene commissie is
benoem-!
aan welke is opgedragen een onderzoek
in te
stellen in verband met de eventueele opriep
ting van een cursus in hoefbeslag in de
■<ling. In de eerstvolgende vergadering za!afdt
deze
commissie over hare bevinding rapport
uitbrengen.
Heden zijn tergemeente-sec-"tarie (afd. algemeene zaken) ter visie gele -d ■
1. een verzoek, met bijlagen, van Keijser,
om vergunning tot het oprichten A.van
eene
koperslagerij in het pand aan het Oostvestplein
,2- een-Verzoek' luet "Ulagen, vaa de
-Holland-Amencan Cotton Oil Company" om
vergunning voor het bewaren van 500 Hier
naphtha op het terrein aan de Rijnhaven
Zz.
3. een verzoek, met bijlagen, van P.
C.
Van
der Wel, om vergunning tothetc-priehten
van
eene steenhouwerij in bet pand aan de
Linker
Rottekade no 39 4 een verzoek, mei bijlagen,
van P. Nagelkerken, om vergunning tol
het
oprichten van eene blokmakerij met een
stoomketel en stooinwerktuig van 6'
paardekracht
op Het perceel aan de Marinestraat.
Op Dinsdag, den 4 Juni 1895, zal ten Raadhuize, des namiddags ten
are, gelegenheid
worden gegeven om daartegen bezwar. n in le
brengen en deze mondeling en schriftelijk toe
te lichten en zoowel de verzoekers als zij die
bezwaren hebben in te brengen, kunnen gedu-
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op de secretarie der gemeente van de ter zake
ingekomen schrifturen kennis nemen.
Door deu heer L o d e w ij k Borst e 1,
centraal-depot van antiseptiscbe verbandstoffen enz., Haagsche Veer 19 alhier is cc.n handleiding uitgegeven .tot het verleenen van eerste
hulp bij ongelukken", tevens „gebruiksaanwijzing der diverse watten, Zwachtels en medicamenten, benoodigd bij het leggen van het eerste
verband". Het is een handig" brochuretje, dat
verschillende nuttige wenken bevat.

_

De n 4Ju n i a. s. za 1 het ] i/2 jaar
geleden zijn, dat de reddingsbrigade (standplaats GrooteKerkplein hoek Korleforeiistraat)
o[>

itsl van liet gemeentebestuur werd inge-

steld en de eerste wacht betrokken v.e-.i. In
den beginne werd ook des daags uitgerukt,
docli daar het personeel uit werklieden der
gemeente bestaat, die bij dag andere bezigheden te verrichten hebben werd later gelast
alleen bij nacht uit te rukken.
Het register van inschrijving
voor de schutterij van hen, die geboren zijn
in het jaar 1870, wordt den 1 Juni a. s. gesloten. Mitsdien worden met verwijzing naar de
kennisgevingen van _en 10 Mei 11., de schutterplichtige ingezetenen, die zich nog niet mochten hebben aangegeven, daaronder ook begrepen de nog niet gepasporteerde miliciens der
lichting van 1890, er indachtig op gemaakt
om riit alsnog te doen en alzoo de nadeelen te
voorkomen, die uit nalatigheid ten deze voor
hen zonden ontstaan. Voor de aangifte ter inschrijving zal nog gelegenheid zijn aan het Bureau voor Militaire Zaken en Schutterij op de
volgende dagen, van des voormiddags H) tot
des namiddags 2 ure, te weten: voor hen wier
geslachtsnaam begint met de letters A tot en
met L. Maandag den 27 Mei voor hen wier
geslachtsnaam begint met de letters M tot en
met Z, Dinsdag den 28 Mei, en op de overige
werkdagen des namiddags van 2 tot 3 ure.
Door den architect W. Molenbroek, werd gisteren alhier aanbesteed: het
bouwen van een woonhuis aan de Westerkade.
Ingeleverd werden 17 biljetten. Hoogste inschrijver H. A. Schram voor f 20.500, laagste
R. D. VanAndel, beiden alhier, voor f 17.888.
De 20-jarige dienstbode Catharina 11., zakte vanmorgen om halfnegen aan
het Boschje ineen. Een politieagent droeg haar
een winkel binnen, maakte haar.bijgestaan door
de bewoners, bij en bracht haar vervolgens
naar haar woning aan de Hoveniersstraat 20.
Wilhelmus G. M. Vonk, reiziger.
Jan C. De Graaf, zonder beroep, en Louis Schotting, vroeger dagblad-correspondent en medewerker aan het schotschrift.De Vlinders" thans
kantoorbediende, allen wonende alhier, en verdacht zich te hebben schuldig gemaakt lo aan
het uitgeven van een geschrift van strafbaren
aard en 2o aan afdreiging van den heer M. Koevoet te Kralingen (gemeente Rotterdam) zullen
zich deswege den len Juni voor de Rechtbank
alhier te verantwoorden hebben. In deze zaak
zijn 33 getuigen gedagvaard.
Bij de politie heeft zich aangemeld een matroos, die wegens desertie van
het stoomschip „Werkendam", toen dat schip
te Hoboken lag — tot een maand gevangenisstraf veroordeeld, thans verzocht, dat die straf
op hem zou worden ten uitvoer gelegd. Bereidwillig werd aan zijn verzoek voldaan. Hij
is naar de gevangenis op den Noordsingel
overgebracht.
Haven-uitbreidngte Rotterdam.
opschrift
wij in het H b L v.
lezen
Onder dit
Antwerpen het volgende:

„Het ministerie, dat, werden de invoerrechten verworpen, aan Antwerpen de afschaffing
van vuur- en baakrechten zou weigeren, zou niet
alleen aan Antwerpen een noodlottigeu slag
toebrengen, maar tegenover gansch het land
eene zware verantwoordelijkheid op zich laden.
Inderdaad, de concurreerende havens breiden zich meer en meer uit, en doen al het mogelijke om, door betere-installaties, ons het gras
onder de voeten weg te maaien.
Er is te Rotterdam sprake eeue nieuweRijnhaven aan de Kateudrechtsche en Hillepolders
te maken.
Het plan bevat het maken van eene haven
aldaar, ter grootte van ruim 58 hectaren, tusschen de boorden gemeten.
De breedte is op 320 meiers vastgesteld, zoodat vijf rijen zeeschepen met hunnen aanhang
van Rijnschepen daarin eene plaats kunnen
vinden, en wel drie rijen aau dukdalven in
't midden en twee rijen langs steunstoelen langs
de kaaien. In de monding der haven kunnen
eenige boeien gelegd worden. Naargelang het
noodig is, kunnen langs de kaaien, kaaimuren
gebouwd worden, evenals zulks bij de Rijnhaven geschiedt.
Op deze wijze is er plaats in de nieuwe haven
voor 65 groote zeeschepen met de noodige Rijnschepen. Naar schatting kan hiermee aan de
behoefte van eene vermeerdering van ongeveer
60 °/ 0 der scheepvaart voldaan worden.
De diepte van die haven is ontworpen op iets
meer dan8 meters onder gewoon laagwaterpeil.
Voor de geheele voltooiing van dit plan wordt
eene som van9millioengulden::oodiggerekend.
Zullen wij, intusschentijd, op onze plaats blijven staan trappelen en met overeengekruiste
armen nazien, hoe men elders mülioenen voor
de verbetering der haven besteedt, en hoe meu
in België, om een millioen opoffering te verkrijgen, ons eerst het mes op dekeel wil zetten met
de invoerrechten?"
De Rotterdamsche Diergaarde.
Het nieuwe roofdierengehouw in deßotterdamsche Diergaarde wordt op Hemelvaartsdag
in gebruik genomen. Het gebouw is een waar
sieraad voor onze Diergaarde, waarop de Rotterdammers toch reeds met zooveel recht
trotsch kunnen zijn. Van buiten, vooral op
eenigen afstand gezien, maakt het een aangenamen indruk met zijn bevallige torentjes,
versierd met prachtig gebeitelde leeuwenkoppen. De plaats is zeer gunstig gekozen, dicht
bij het oude roofdierengebouw doch eenige
meters naar achteren, zoodat zich een ruim
plein voor het gebouw uitstrekt. Op het oogenblik wordt de indruk wel eenigszins bedorven
door het z. g. rnelkhuisje dat een gedeelte van
den gevel verbergt, maar dat zal spoedig worden afgebroken en dan zal het gebouw een
verrassenden aanblik opleveren. Aanvankelijk
bestond het plan, ook voor de wilde dieren
buitenhokken te bouwen, doch het groote bezwaar hiertegen is, dat bij ons klimaat de dieren het grootste gedeelte van het jaar toch niet
buiten kunnen zijn, de koude zou ze nog niet
zoo erg hinderen als de vochtigheid. Het
nieuwe gebouw komt het verlangen van buitenhokken zooveel mogelijk tegemoet, terwijl
liet bezwaar is weggenomen. De voorgalerij,
waarin 1- hokken zijn, is geheel open, bij wijze
van een warande, doch kan bij ongunstig weder met glazen schuifdeuren worden afgesloten.
Het dak is gedeeltelijk van glas, waardoor
het er even licht is als in de open lucht en de
vloepis belegd met „terrassa", dat er uitziet
als mozaïek, maar mooier en duurzamer is. Een
aantal gekleurde lantaarns verhoogt ;den prettigen indruk van het geheel. Wanneer de galerij wegens, ongunstig weder is afgesloten,
verkrijgt men toegang door breede deuren in
de hoektorenties. die beueden tot vestibule zün
ingericht. De achtergalerij, waar men 16 hokken
heeft, is gesloten, het is daar dusiets donkerder dan voor, hoewel er door boogvensters
nog voldoende licht binnendringt. De zolder
van dit lokaal is gewelfd, waardoor men zich
kan verbeelden in een zaal van een middeleeuwsch klooster of kasteel te zijn.
In de linkergalerij heeft men de verwarmingskamer, van waaruit een stroom heet water
door de buizen van onderen langs de hokken
loopt. En nu het belangrijkste, de hokken zelf.
Deze hebben in de eerste plaats het groote
voordeel, dat zij alle, zoowel die van de voorals van de achtergalerij, met elkaar in gemeenschap staan. Wil men dus een dier verplaatsen,
dan behoeft men daartoe nooit het transporlhok
te gebruiken, men opent slechts de verbindingsdeuren en de heer ot dame, die men verplaatsen
wil, wandelt door de hokken van zijn of haar
buren die men natuurlijk zoolang in het voorof achterhok opsluit naar hei nieuwe verblijf.
Als 't noodig was, zou een dier hetgeheele gebouw kunnen rondwandelen, zonder buiten het
hekwerk te komen. De hokken zijn ruim, licht
en luchtig en slechts ongeveer een meter boven
den grond, zoodat iedereen de dieren goed kan
gadeslaan en pa den jongste niet behoeft op to
tillen, om eens naar den leeuw te kijken. De
sluiting geschiedt niet op de oude manier door
middel van een ijzeren kogel, maar is mechanisch ingericht. Ouder en naast de hokken ziet
men kleine kastjes, ongeveer een decimeter in
het vierkant, en in die kastjes is een kruk, die
men slechts heeft om te draaien om het voorhek of de verbindingsdeur te openen. Door losse
schotten kan men van één hok twee of van twee
hokken één maken. Zoo heeft men een jongen
leeuw en leeuwin, die in het nieuwe gebouw in
gemeenschap zullen leven, maar die eerst aan
elkaar moeten gewennen. Men sluit ze dus in
een hok, dat door een los schot in tweeën gesplitst is en behalve de verbindingsdeur in dat
hok, heeft men nog een hek voor die opening
aangebracht. Men begint nu met die deur te
openen, dan kunnen de jongelui elkaar zien,
doch door het hek elkaar niet bereiken. Vrij
waarschijnlijk zullen er in het eerst van weerskanten teekeneu van vijandige gezindheid
worden gegeven, doch het zal bij teekenen moeten blijven, maar door elkander dagelijks te zien
zal die vijandschap bekoelen en mijnheer en
mevrouw zullen het ten slotte eens worden,
dan kan men het middelschot wegnemen en
een gelukkig echtpaar vereenigen.
De hokken in het nieuwe gebouw zijner alle
op ingericht om twee of drie dieren vau verschillende soort te herbergen. Dat heeft men
vroeger nooit durven doen en eerst onlangs
heeft de heer A. A. Van Bemmelen het geheim
daarvan geleerd in den tuin van de firma Hagenbeck te Hamburg. Dat hij het geheim aan
een verslaggever van het Nieuwsblad
meedeelde is bewijs genoeg, dat hy er volstrekt
niet aan hecht, het nog langer te bewaren. Bij
Hagenbeck, waar men zich voornamelijk op den
handel in wild gedierte heeft ingericht, zijn
dieren van verschillende ras dikwijls in een
hok, zonder dat zij elkaar ooit te lijf gaan.De
truc bestaat alleen daarin, dat men voor elk
d. ier een plaats inricht, waar het zich kan inneuten ener op zijn gemak zijn voedsel gebruiken : een boomstam, een plank, een tafel of wat
ook, als het maar iets heeft, waar het een toevlucht zoeken kan. Op die wijze tasten zij elkaar nooit aan, hetgeen, als zij op den vlakken
grond moesten blijven, wel het geval zou zijn.
Volgens dit systeem zijn in het nieuwe roofdierehgebouw in alle hokken van de voorgalerij boomstammen of tafels aangebracht. Onder
elk hokis een kelder, waardoor het altijd frisch
blijft en ook die kelders, die hun ingang in
de linkervestibule hebben, staan met elkaar in
gemeenschap. Wie in die onderaardsche gewelven verdwaalde, zou moeite genoeg hebben er
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weer uit te komen, maar daar is niet veel nood
voor, want de toegang blijft natuurlijk afgesloten. De kelders hebben alleen ten doel, de hok-

ken frisch te houden. Langs de hokken loopt
een goot tot afvoer van het water en kranen
op de waterleiding, bij elk hok aangebracht,
geven eene gemakkelijke gelegenheid om den
boel schoon te spoelen, zoo dikwijls men wil.
Alles is nu gereed en vannacht hebben de
beesten hun nieuwe, fraaie woning betrokken.
Heden komen met de Hamburgsche boot drie
nieuwelingen aan, bij Hagenbeck aangekocht:
een tijger uit Siberië en twee Chineesche tijgers, die één hok zulleu bewonen. De eerstgenoemde tijger is vooral een zeldzaam exemplaar. Hij heeft eeiïbuitengewoon dikke vacht,
die echter nu dunner is geworden, daar hij
tegen den zomer iets van zijn haar verliest.
Met deze nieuwe roofdiereugalerij heeft onze
Diergaarde een attractie te meer gekregen, die
er in niet geringe mate toe zal bijdragen, om
de sympathie van stadgenooten en de belangstelling van vreemdelingen te verhoogen.

Rechtzaken.
Valsche telegrammen.
Door de rechtbank te 's Hertogenbosch is
uitspraak gedaan in de zaak van het O. M. contra F. J. Iftf-8., voorheen meubelmaker te Boxmeer, thans in hechtenis, die beschuldigd wordt
in de maanden Augustus en September jl., van
uit Nijmegen, Zaandam en Amsterdam.naar personen, te Boxmeer woonachtig, telegrammen
te hebben verzonden, doorhem valschelijk opgemaakt en onderteekend metnamen van derden, door welke handelingschade voor anderen
kon geboren worden, en hem veroordeeld tot
eene gevangenisstraf van een jaar.
Mishandeling.
De rechtbank te Amsterdam iieeft W.Schotte,
kurkenfabrikaiit, beklaagd van mishandeling
van een rechercheur tijdens den intocht der
Koninginnen aldaar, veroordeeld tot f25 boete,
subs. 7 dagen hechtenis,
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Kunst en Sport.
Zooals te verwachten was, heeft de operazangeres Emma C a 1 v é de schitterende aanbieding van de impresario's Abbey en Grau
om in Amerika te komen zingen voor een half
millioen francs in vijf maanden tijd, aangenonien.Zii heeft der directie van do Opera t_ i>-«;ju
haar besluit tot verbreking van haar contract
tegen het volgend seizoen, reeds medegedeeld.
Rhodes heeft last gegeven aan Jh o n S.
Tweed te Londen, om een kolossaal standbeeld van Johan Van Riebeek, den stichter van
Kaapstad, te maken. Het standbeeld zal aan de
Kaapstad worden geplaatst.

*

*

Het getal 13 heeft in Wagner's leven
een groote rol gespeeld. In 1813 werd hij
geboren en stierf te Venetië 13 Februari 1883.
Het theater van Bayreuth werd 13 Augustus
1876 met „Reingold" geopend, 13 Maart 1861
werd de opera „Tannhauser" voor de eerste
maal te Parijs opgevoerd en 13 Mei 1895 had
er een welgeslaagde reprise plaats.

*

*

De dank eens zangers. Een beroemd toonkunstenaar, die een flink inkomen had, maar
met de lichtzinnigheid,sommigen toonceiheldca
eigen, toch heel wat meer noodig gehad had,
vertrok, ten gevolge van het verkrijgen van
een betere betrekking, uit de stad, waar hij als
zanger en als mensch zeer gezien was. Bijzijn
afscheidsvoorstelling was het huis stampvol
en de geestdrift groot. Nadat hij IS maal teruggeroepen was, trad onze tenor voor het voetlicht, en gaf eon teeken, dathij spreken wilde.
„Slechts enkele woorden," sprak hij diep ontroerd, „ik zal nooit vergeten, wat ik dezen
kunsttempel en den bewoners der stad schuldig
ben
Franz Von Suppé's toestand blijft ernstige ongerustheid geven. Hij neemt heel weinig
voedsel tot zich.

In den Gymnase-schouwburg te Parijs is
gisteravond voor de eerste maal opgevoerd
„Les demi-vierges", comédie in driebedrijven
van M a r ce 1P r é v o s t,naar den roman van dien
naam. Het hield de belangstelling ivan het
publiek wel bezig, maar had toch geen groot

succes.

Bij de opvoering van „la Tosca", eergisteren
den schouwburg te Leieester, kwam de
vertolkster der titelrol, miss Brandon, bij
de slotscène, waarin zij een sprong moet doen,
te vallen en stortte vijf meter naar beneden.
Zij was buiten kennis, doch haar verwondingen
zijn niet van ernstigen aard.
in

De volledige uitslag van de Zondag 11. te Berlijn gehouden wedstrijden.is als volgt: wedstrijd
over 5000 m. open voor alle rijdeis (geldprijzen), eerste Herty in 8 min. 47% sec. tweede
Lurion (Weenen), derde Jörns (Kaiserslantern);
wedstrijd op den hoogen tweewieler over 3000
m. met voorgift om geldprijzen,etrsteße deme ij er (Berlyn), tweede Leinert, derde Spitzig; wedstrijd met voorgilt over 3000 m. om
geldprijzen, eerste Jörns in 5 min, 19*/5 sec.
tweede Heijermann, derde Albrecht; wedstrijd
op den driewieler over 2000 ra. met voorgift,
om geldprijzen, eerste Herty in 3 niiu._oy5
sec, tweede Stumpf, derde Mullack; tandemwedstrijd over 5000 m. om geldpryzen. eersten
H. Opel en Herty in 7 min. 307 Esëc. tweeden Heimann en Leinert, derden Mulack en
Stumpf; tandemwedstrijd met voorgift over
3000 m. om geldprijzen, eerstenHeijerman
en Münd n e r, in 4 min 83/5 sec, tweeden
Opel en Herty, derden Stumpf en Mulack.
De Rotterdamsche wielrijdersvereeniging
„Het stalen ros" houdt Maandag 3 Juni a. s.
clubwedstrijden op de wielerbaan te Utrecht
over 25 kilometer met gangmakers en over
10 kilometer met voorgift. De club heeft een
feestprogramma opgemaakt, dat veel belooft:
gemeenschappeliike lunch, gemeenschappelijk
diner, tocht in de omstreken van Utrecht enz.

De heeren J. G. Vac s en J. Van de n
Ende beiden te Rotterdam, in de laatst gehouden vergadering van den Alg. Ned. Voetbal
en Athletiekbondgekozen.resp.tot levoorzitter
en commissaris, hebben beiden voor de benoeming bedankt
De Rotterdamsche Athleten-club -Hercules,
zal op Woensdag 29 Mei a. s. een groot stedelijk concours houden in het Algemeen Verkooplokaal in athlétiek en worstelen, waarbij
14 medailles zullen worden verwerkt. Ter
deelneming worden opgeroepen alle stedelijke
Athleten-clubs en athleten.

—

Binnenland.

Een drietal opgeschoten kwajongens van
ombtreeks iS-jarigen leeftijd in Zwijndrecht
maakten het gisteren een orgeldraaier en diens
vrouw geducht lastig en wilden hen te lijf.
In het aangrenzende Hendrik-Ido'Ambacht gekomen gingen zij daarmede niet alleen voort,
maar maakten het zoo bont, dat de lieden zich
genoodzaakt zagen de hulp van den burgemeester dier gemeente, den heerA. A. v. Elk,
in te roepen. Deze verscheen weldra, maar de
vechtlustigen stelden zich zoo ruw en brutaal
aan, dat de burgemeester het noodig oordeelde
hen met zijn revolver te dreigen, wanneer zij
hem te lijf wilden.
Gelukkig behoefde het zoover niet te komen,
want zoodra eenige zijner gemeentenaren zagen
wat er gaande was, namen zij het zaakje even
in handen en ranselden de Zwijndrechtenaars
zoo geducht af, dat deze zich gelukkigmogen
rekenen zonder al te veel kleerscheuren thuis
te zijn gekomen.
D. C t.
Te Sleeuwijk werd Dinsdag aanbesteed,
voor rekening van de „Vereeniging tot stichting en instandhouding eener school met den
Bijbel", het bouwen eener school met onderwijzerswoning. Ingeleverd werden 6 biljetten.
Hoogste inschrijvende heer L. J. Schaap, van
Gorinchem, voor f4BOO ; laagste inschrijver was
de heer J. C. Ottevanger, te Almkerk a/d. Nieuwendijk, voor de som van f4390.
De bij benadering vastgestelde totale ontvangsten van April jl. der Maatschappij tot
Exploitaüe van Staatsspoorwegen bedragen
f 1,480,446.20.
Te Vlaardingen werd gisteren in afslag besteed voor : nieuwe zoutevisch f 34.25 af 36,50 ;
leng f24 4 f24,25; kelen en lippen f.54;
ling f 12,50; stijve kooiienfl7,2s; meuten f2O,
alles per ton.
Schade aan appel- en pereboomen!
Door heelTietjerksteradeel (Friesland) klaagt
men over het groote nadeel, den laatsten winter aan de vruchtboomen en de fijnere heestergewassen toegebracht. Bijna iedereen heeftin
zijn hof doode appel- en pereboomen. Bij sommigen is de schade hoogst aanzienlijk. Zoo
berekent de bekende boomkweekers-firma
Bosgra en Zonen te Bergum, dat alleen in hare
kweekerij de schade minstens f2OOO zal bedragen.
Over de oorzaak van dit betreurenswaardig
verschijnsel wordt verschillend geoordeeld,
maar dit verandert niets aan het feit, dat honderden van vruchtboomen voor altijd zijn verloren gegaan.
Tot lid van het afdeelingsbcstuur van den
-Ned. R.-K. Volksbond" te Schiedam is benoemd
de heer C. Guniiewegh.
Brutale inbraak!
GisfPVnnoht ie te Alllslopilsiii WRrloi- ap oon
brutale wijze ingebroken.
Tusschen 2 en 4 uur hebben de daders zich
toegang verschaft tot het huis van den heer
Hazenberg,Keizersgracht 415. Door een huis op
deLeidseliegracht.dat verbouwd wordt en waaide ramen uit waren genomen, hebben zij over
de daken den achterkant van de wonin" des
heeren Hazenberg weten te bereiken. Door een
valraampje in de lantaarn boven de keuken zijn
zij vervolgens naar binnen geklommen. Toen de
eerste, blijkbaar de vlugste, binnen was, heeft
hij zijn opvolger of opvolgers het afdalen gemakkelijk gemaakt door ouder het raampje op
derechtbank een stoet te plaatsen met een stoof
er bovenop, welke meubels later nog aldus gevonden werden. In de keuken hebben de heeren
zicb te goed gedaan aan wat daar van hun gading
aanwezig was, zooals pannekoeken, gebakken
aardappelen en -eieren. Na goed gesmuld te hebben, zijn ze naar boven gegaan en hebben daar
uit een der kamers eenig zilverwerk gestolen,
uit den zak van de baker flO en uit de portemonnaie van de meid eenig kleingeld.
In het doen van verdere bezoeken werden zij
gestoord,want mcvrouwHazenberg.het gerucht,
dat zij bij het trappenklimmen maakten, hoerende, waarschuwde haar echtgenoot, die het
raam openschoof en „moord" schreeuwde, welk
angstgeschrei de aandacht trok van een paar
nachtwakers en een voorbijganger. Toen was 't
echter al te laat, want de dieven hadden doodbedaard door de voordeur de woning verlaten,
hetgeen hieraan merkbaar was, dat de knippen
van de deur afgeschoven waren.
Toen de nachtwakers dan ook, met behulp
van den sleutel, dien de heer Hazenberg hun
toegeworpen had, het huis binnentraden, was
er niets verdachts meer te bespeuren. Van de
dieven is nog geen spoor ontdekt.
Het gevaarlijkste plekje van Amsterdam!
Een schipper, die zich in een huis in de O.Z.
Armsteeg teAmsterdam had gewaagd.werd door
een man en drie vrouwen beroofd van twee
bankjes: van f 10en een biljet van 20francs (f10).
Toen de politie op zijn klacht onderzoek deed,
was het huis gesloten en waren de roovers weg.
Eerstdaags kan de onthulling van het monument op het graf van pastoor Brouwers te
BovenkerkjgemeenteNieuwer-Amstel, ver wacht
worden. Het ijzeren hek is door kunstsmeden
uit de parochie vervaardigd.
Het aantal afdeelingen der Noordhollandsche vereenigiug„HetWilteKruis" vermeerderde in het afgeloopen jaar van 31 tot 40; het
gezamenlijk aantal leden steeg van 3030 tot 4053.
Te Vlaardingen is van de beugvisscherij
binnengekomen de logger „Maria", stuurman A.
De Ligt, met 3 ton zoutevisch en belangrijke
schade. Dit schip is Donderdag jl. door een
stortzee beloopen, waardoor het vaartuig ontzet
is en luiken en boot wegsloegen en zeilen en
kluifhout vernield of gebroken.
Een practisch middel tegen onkruid tusschen de straatsteenen is het nu en dan besproeien met verdund zoutzuur.
Bij aanwending vau Chiiï,wachte men liefst
vochtig weder af. Kan dit niet, laat het te lang
op zich wachten, dan vermengemcn de bijtende
meststof met gelijke deelen zandofturfmolm.
't Is goed, het mengsel tegen den avond (dauw)
over het gewas uil te zaaien. Zonder genoemde
voorzorgsmaatregelen heeft toch de Chili wel
eens een schadelijke nil werking. Chili bezit ook
vergiftige eigenschappen, die tengevolge kunnen hebben, dat de planten, ermede behandeld,
benadeeld worden en zelfs sterven. Zelfs dieren
stierven, als meermalen bleek, aan vergiftiging,
omdat zij aan openstaande zakken Chili gelikt
hadden.
Vermomde bedelarij!
Bij den strijd over het al of niet wettige van
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kibbe-

handen op den armen man toe; ze grijpen bc*
aan ; ze sleuren hem mee ; hij schreeuwt; rna»
of alle duivels waren losgebroken, oversten1'
men ze zijn gillen met hun meordend lawaai!*
tillen, hem op; ze smijten hem midden in d'
hoop; en voort gaat het weer met ijselijkg* J
donder en gerammel en gekletter en gel""1!
Weet ge, wat dat was, lezer ? Neen. nog g^j
deur en ramen open, wat ik u bidden i
waren alle heksen uit de heele w<
bezemstelen reden naar den Blocksberg in "
hart van Duitschland, om daar in den eerst»
Meinacht hun jaarlijksch feest te gaar
Maar wie had gedacht, dat die kwelgeestejj
het menschdom koers zouden nemen i
eenvoudige, stilte Zeeuwsche dorpje, \vaa"S|
het ongeluk heb te wonen!
Ziezoo, nu ik alles verteld heb, kui
de Meizon weer wel in de kamer laten s«w
nen. Nu zullen diekollen niet meer bini.e'>*r
men. Ha, dat heerlijke licht doet n e wee rg*
na zoon ijselijken nacht.
En nu ik u een beetje bang heb gemaakt,*»
eens kalm, bedaard en naar waarheid
11,
hoe de haak wel in den steel zit; de feiten,
ik meedeelde, zijn geheel, zooals ik za bes
Vroeger bestond op elk dorp van Zui*
tegenwoordig alleen op sommige
land
eigenaardige vereeniging, „de jonge jolig*:»
genaamd. leder jonkman die de achttien ]»*"
gepasseerd is, wordt daarvan lid, tegen he';d!
van een geringe jaarlijksche contributie. »'
doel dier vereeniging is het onderhouden VS
kameraadschap eu
loLledei blijft lid,to^H
den „gouden keten" slaat om zichzelf en cc*
Een draaimolen verbrand. Een carrousel met van het andere geslacht. Zoo zou hetk-ii»
houten paarden, staande op het kennisplein voorkomen, dat men op de samenkomsten 11
te Braine-le-Comte in België, is Maandagavond „jonge jongens" allerlei kleuren van haar z«j'
omstreeks acht uur in brand geraakt. Het vuur blond, bruin, grijs. Maar de grijze haren be«»
deelde zich mede aan het borduurwerk en het fen, dat ze hun tijd gehad hebben en het „10l'«■
linnen dak, wat onder de jongelieden eene vreeken" heel geschikt kunnen overlaten aan **
selijke paniek veroorzaakte. Op gevaar onder blonde en bruine. De grappen, die dezejong^
het gedrang te worden verpletterd, sprong alles lingschap uithaalt, zijn vele ; vroeger waren*
uit den draaimolen, die weldra geheel in brand echter talrijker dan tegenwoordig ; daarscau'
stond. Ondanks het snel optreden der brandook al malaise in te zitten. De eerste ZatercW
weer, was de geheele carrousel spoedig een avond in Mei is d e feestelijkheid bij uitnemen
prooi der vlammen. De eigenaar Jean Baptiste
heid. Wel komen de „jongens" gewoon"!
Kempain, van Tubise, bekwam ernstige brandiederen Zaterdagavond in de voornaamste' 1*
wonden aan de handen en over het geheele berg van het dorp bijeen, maarrte eerstgenoe*
lichaam, daar hij de brandende doeken trachtte
de is toch een buitengewone. Zeker geen «°
af te rukken. In eene nabijzijnde apotheek geder. Mei toch is de maand der jonge lente i°,
bracht, bleek het, dat zijn toestand zeer bedenviert de heele natuur haar schoonste '"^j
kelijk was. Verscheidene personen bekwamen
Nu, op „jougeusavond" dan gaat het re
bij het ongeluk min ot meer ernstige brandwonjolig toe. Vroeger dan gewoonlijk is de i'6^,
den.Een onderzoek werd onmiddellijk door den schare verzameld. Men begint met den inwe" p
commissaris van politie ingesteld. De eigenaar gen mensch te versterken; waarbij de üte-ci'
verklaarde,des Zaterdagavonds een brief te hebdege wordt aangesproken, zoodat de
ben ontvangen, waarin hem werd medegedeeld, langzamerhand meer of minder dubbel bes
dat vóór het einde derkermis zyn carrousel zou nen te slaan. Als het zoover is en men
verbranden. De brief in quaestie is der politie berekenen, dat de vreedzame dorpsbevv°n
ter hand gesteld. Het bleek, dat bet ongeval hun slaapmuts over de ooren hebben getroKjt
het gevolg is geweest van eene persoonlijke gaat ol strompelt de troep naar buiten. De»' ,j
wraakneming. Men is den dader reeds op het sche avond- of nachtlucht werkt afkoelend op
spoor.
warme hoofden, zoodat allen goed lot bezin"'
Kwartjesvinders. Te Hamburgis een bende komen. Nu gaat het naar do hotstede v:l!' ir
gevaarlijke kwartjesvinders gevangengenoeenen of anderen boer, waar men in de se»
volgens of het „wagenkot" wpl een zoogenaamde o -^
men, die hun nobel handwerk o. ra.
de K o 1 n. Z t g. —ook te Amsterdam en te Rotwielskar vindt. Nog wat rondgesnuffeld "rj
terdam uitgeoefend hebben. Zij bestaat uit vier eenige zware kettingen, zooals gebruikt
doortrapte schelmen: Kachel, Nickl, Keiler alias aan een bij de landbouwers welbekend moll)' "t
Meyer en Severin Dehn (bijgenaamd de Jood). en men heeft, wat men zoekt. Een ketting*
Tegen deze heeren zijn reeds door de justitie aan de kar bevestigd. Een paard heeft )5
niet noodig, want een heele rij stevige Xe
te Keulen, Dusseldorf en Frankfurt a/M. bevelen tol inhechtenisneming uitgevaardigd. Een spant zich aan den ketting;de rest loopt* jj
der leden hield zeer nauwkeurig boek over den mee. Men gaat in een „zandput", die wel b'J t
behaalden buit en de verdeeling daarvan en dorp te vinden is,de kar met zand laden ; en
heeft de politie daardoor een belangrijk madeze lading holt nu de gansche bende in v»6»^,,
teriaal verschaft.
den ren als een schare bezetenen de straten
dorp door, terwijl een paar losse kettifib
het
nachtegalen.
Door
Invrijheidstelling van
den grond sleepen,
over
c(,
middel van het Duitsche consulaat werd aan
is, hoe nioJ
rumoer
vreeselijker
Hoe
het
het gemeentebestuur van Temosvar kennis
Waagt een der dorpelingen het, deu »
gegeven, dat verscheidene inwoners der' stad buiten
de deur te steken, terwijl de troep y
massa's nachtegalen naar het buitenland verdan wordt hij bij den kraag gepak'»
bij
vliegt,
zouden. De politie stelde huiszoekingen in, die de kar
met zand gegooid en meegenomen bl)
zóó productief waren, dat men tweehonderd
Het doel van den tocht is de y'^
nachtegalen, die ter verzending gereed stonden, dollen rit.
ook
al niet overal meer aanwezig- y w
bank",
iii beslag nam. De gevederde zangers werden
bank of een samenvoeging van banke f
in het Stadspark ten aanschouwe van eene een
cirkelkwadraat- of driehoeksvorm, die
talrijke menigte in vrijheid gesteld.
niets-om-handen-hebbenden gebruikt word
er zoo nu en dan wat te „klappen", d. w.
Een Mei-jool.
praatje te houden. Bij dio klapbank word
kar omgekipt en alzoo het zand op een
Gaarne zou ik u een vraag doen, geachte legestort, waarop men een groenen of bloeie'' ,
zer, maar dat durf ik niet zonder eenige voorplaats. Uit de respectievelijk'meidoortak
bereidende maatregelen. Laten wij maar beginken komen nu weer ettelijke flesschen °?
nen, de ramen goed te sluiten; ik bedoel niet alleen, dat opgeschoven ramen neergedrukt of ken,en,rondom den zandhoop gezeten,doet' {
daar een schoon kraagje om. Daarmee 'r^j
opengesiagene dichtgetrokken dienen te worden. Neen, neen, laat maar vlug dejalouzieën eerste bedrijf afgespeeld, dat op me',°
ge* t
neer. Veel beter was het, dat ge stevige luiken wijze besloten wordt door een „helder"
0
hang
keten.
Het
aanwezige
uit al de
schorre
voor de ramen hadt met een zware ijzeren
van
spanning en dikke bouten. Nu de deur op slot en van de omstandigheden, van het uur.
j er»
dorp en niet zelden van den toestand der
grendel! Jammer, dat geniet een zilveren sleuste ledematen af, of op dit eerste bedrijf ü0Aootf
tel hebt, om de deur te sluiten.
Maar nu zitten we in 't pikdonker, en dat tweede eu een derde zal volgen. Van het
gelijk.
rf e
midden op den prachtigsten Meidag! zult ge ook, ja, want dat is niet overalworden,»{
Wij zouden wat te wijdloopig
zeggen, Ja, in Godsnaam, het moet. Want nu
die tweede en derde tafercelen ook nog w' ti
pas durf ik u mijn vraag in 't oor fluisteren.
Stil, stil! dat geen sterveling het hoort. Hebt ge schilderen, wat dus tot later bewaard blijafloop jjf,
wel eens een heks gezien? En zijt ge wel eens slotstuk is echteraltijd hetzelfde. Na
}
dezelfde
op
wordt
de
kar
geschiedenis
getuige geweest van den tocht naar het heksen'i*.
ruchtige
wijze,
altijd
maar
niet
in
dezelfde
Ik
zie
lachen
?
mensch
!
Maar,
feest? Wat?
u
e
Kijk, nog loopt een siddering door mijn loden de vaart naar den rechtmatigen eigenaar \£
j;
voor
gebracht.
dikwijls
komt.
het
Hierbij
berge,
als
ik
denk
nog
rijzen
mijn
haren te
en
plaats
men
in
„lijken"
van zand
aan wat ik in den afgeloopen nacht heb bijgewoond. Verbeeld je, ik wasgisteravond doodmoe zal niemand verwonderen, dat do kar bij (lr
laatsten tocht onheilspellend van links r■ u\
naar bed gegaan en dacht, eens heerlijk te zulrechts zwiert, zoodat hij soms tamelijk n e t
len slapen. Al gauw wist ik dan ook van de wereld niet meer af. Maar daar op eens later tegen een boom of iets anders aanbotst. Le
kele keer gebeurt het zelfs, dat hij in een f, a jg
bleek me, dat het ongeveer middernacht was
op
gevulde sloot tuimelt, waardoor de „lijke" e n
straat een vreeschrik ik wakker en hoor ik
selijk rumoer. Ik denk, dat er bij mij of bij mijn die er op liggen, plotseling teekenen vuiy.^p.
naaste buren brand is, vlieg het bed uit, schurf vertoonen en het droge trachten le berc} t $
Nadat een en ander geborgen is,
het raam van de slaapkamer aan de straatzijde
terugtocht naar de herberg aanvaard;
op en steek mijn hoofd met slaapmuts en ai
ik lijd veel van koude zinkingsint hoofd, moet blijft men nog wat bijeen, natuurlijk noS
ge weten, en daarom draag ik dit onmisbare klinkende op de „allemachtige lol' van .[.
kleedingstuk —, nu, ik steek dan mijn neus avond. Eindelijk spreekt de president een %g o
even buiten ora te kijken en te vragen waar de roerende afscheidsspeech uit en ieder zoek <
brand is. Maar niet zoo gauw is mijn edelste goed en zoo kwaad als het gaan wil, zijn
lichaamsdeel van buiten zichtbaar, of daar gaat huis weer op om te gaan uitroezen. , 3c
W. v. <*"
een oorverdoovend en hartverscheurend miauwen, blaffen, fluiten, Wazen, loeien, balken, en
de hemel weet, welke beestengeluiden meer op
uit een zsvarten hoop, die in razende vaart
INGEZONDEN
juist onder mijn venster voorbijvliegt. Daartusschen hoor ik zwaar geratel als van een loggen
wagen, gerammel van een dozijn kettingen en
een vreeselijk gekletter als van klompen op de
straatsteenen.
Ge begrijpt, dat ik bliksemsnel mijn hoofd
terugtrek, waar in de haast de slaapmuts afvalt. Hu! daar is weer dat ontzettendemenageriegehuil, waarvan een mensch het bloed in
de aderen zou stilstaan en stollen. Maar nu dat
1
verschrikkelijke spooksel toch mijn huis voor„is de eigenlijke
bij is, waag ik het, nog eens eventjes mijn hoofd
naar buiten te steken, op gevaar af, dat ik een
van de BITTERWATEREN."
6n
dubbele zinking te pakken krijg. Ofschoon de
alg.
d.
(V.
Afdeeling
mcd.
almanak zegt, dat de maan moet schijnen, zitten er zooveel wolken in de lucht, dat het lee„een van zeer goed gehalte Hong» e
lijk donker is. Maar net, nu ik voor de tweede
Pargcerwater, van groot bel»"»
maal buiten kijk, breekt de volle maan door de
waarde."
\
wolken. Zeker denkt ze, dat mijn arm hoofd
een college van haar is, omdat ik nog zoo ge5144 20
(The Lancet,
lukkig ben, ongeveer twaalf eti eon half haartje
daarop te dragen. Nu dus, bij het heldere licht
Bij de kindervoeding heeft men be
zie ik, dat een ander bewoner van deze zelfde
straat, in nachtkostuum gekleed, eventjes de succes met
fl
deur van zijn woning opent, juist op hetzelfde
O)tS
oogenblik, dat het helsciie spektakel bij hem
i
inhoud
netto
passeert. Hij was zeker even nieuwsgierig als in bussen van \i kilo
» , fe»
i
en Va kilo a 23 ets. Chemisch
ik.
74 9e*'
Maar, barmhartige goden, kijk, kyk! Stil, is kiemvrij. uit de
Leiden.
BUMIAEFABRIEK,
Zie,
„„,i
wel
dicht
?
En
ramen
?
daar
suifc
nog
de deur
de
k
Men wachte zich voor losse ni"
schieten nit den zwarten hoop twee, vier, zes
gemeentelijke maatregelen tot het weren van
straatventerij, die vermomde bedelarij is, verdient het de aandacht, dat in sommige gemeenten reeds eene verordening op dit stuk schijnt
te bestaan,zonder dat GedeputeerdeStaten tegen
de wettigheid er van bezwaar hebben gemaakt.
Dezer dagen althans veroordeelde de kantonrechter te Meppel,mr. A. E. J. Nijsingh, iemand
tot t 1 boete, wegens het uitoefenen van het beroep van papierventer in de gemeenteDwingeloo, zonder verlof van den burgemeester.
Tot dusver waren van leggeld binnen de
grachten der gemeentes Gravenhage vrijgesteld
vaartuigen, die niet behooren aan ingezetenen
of bij hen in gebruik zijn,gedurende de maanden
Januari, Februari.November en December,wanneer zij niet anders inhouden dan het huisraad
en de goederen, bij den schipper zelf en zijn
gezin in gebruik. De meeste dezer vaartuigen
vertoeven thans te Leiden,Haarlem,Amsterdam
of Rotterdam, waar geen vrijstelling van havenof leggeld bestaat, binnen welke gemeenten zij
slechts den tijd ombrengen, gedurende welken
in Den Haag het recht verschuldigd is, terwijl
de gemeente dan nog bovendien vaak belast
wordt met dekostenvan lichting van die schepen
welke meermalen zinken. Op grond van een
en ander heeft de gemeenteraadgisteren besloten, de bedoelde vrijstelling te doen vervallen.
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Verloren:

Te Huur

'"■

klein Zilveren Dames- Schinkelstr nat een BERG-

®en

te nemen,
Over
! fdoor
huiselijke kwestie,een

Remontoir met een koordje PLAATS of Pakhuisruimte i Wateretokenj, zonder conen een verguld Kettinkje voor vele doeleinde geschikt, currentie, voor slechts f 200,
let twee Balletjes er aan,
Kaande tusschen 9—lo uur
de Meermansstraat,
goudschestraat, Jonkerjansstraat, Goudschesingel,
«aagscheveer en Doele. De
"örlijko vinder kan op een
Koede belooning rekenen ('t
18 een gedachtenis). Te beMeermansstraat No.
S__Mejnffr. SWANBORN.

Jan

ogen

LuMsdag 11. door een Meisje,

-

Verloren,

cc»

WAGENKLEEDJE,

Kaande van de Anthonie-I'faat naar den Noordsingel.
iegen belooning terug te bc-

Anthoniestraat 11,
STjemaal bellen.

J«ö

Verloren:

Zilveren DAMESHORi'OGE, gaande van SpeykWraat, Verl. Binnenweg,

"fouritskade,

■""drianastrnat.

Kruiskade,

Tegen beloo,ng terug te bezorgen van
SBgykstraat 153, Bovenhuis

J!

Gevonden,

JP den Noordsingel,
PORTEMONNAIE

een
met

«enig geld. Terug tebeko£en Oppert 127.

Weggeloopen,

Maandagavond

jl., een
Kroote, donkergele,gladhari| 6 Snoekhond, met breeden
*°peren Halsband om. Te*ugbezoiging wordt vertegen ruime belooning
acht
°>j J. VERHAGEN, Landwuwer te Stompwijk aan de

"liet.

Te Huur
wukste gedeelte oude stad,
,

Ooek Frankenstraat-Breede'traat Pakhuis met waterleiding, stookplaats, gemak
°Pen plaats, uitmuntend
V handel in huishoudejjlke artikelen: Kamer, Keu*enkamer eerste verdieping
J®*e zamen of afzonderlijk,
pakhuis is ook voor
werkplaats te huur. Te beïragen A. J. HELMER,
Paardenstraat 67.

en een vorstvrij Pakhuis huur 5, de zaak geeft rijk
daar 1000 mud aardappelen brood; een Kruidenierswinin geborgen kan worden, kel, waar 200 a 300 Gulden
voor 1,25 per week. Te be- p. w. ontvangen wordt, voor
vragen Admiraal de Liefde- 700, huur 7, ruim huis met
Pakhuis en een flinke Aardkade No. 14.
appelzaak voor 50. Te bevragen bij KASLANDER,
TE HUUR gevraagd nabij Goudsche Wagenstraat 49.
Wijnstraat. Br. fr., No. 1169
Verton,
bureau van ditblad.
Goudscherijweg 104, houdt
verzekerd van solide
TE HUUR terstond Hoog- zich
behandeling
bij het overstraat 138 over de Oostervan
zaken
en affaires
doen
kerk
en biedt aan Café centrum
stad, Kruidenierswinkels|,
1 groote Achterkamer a Melkzaken, Aardappelzaken,
f 1,40 per week en 1 klein Waterstokerijen, Brood-eAchterkamertje a f 1 p.w., -pots, Drogistzaken, beste
beide voorzien van alle ge- Vrouwenzaken als Kruidemakken, het kleine kamertje nierswinkels vanaf 50, Sigauitmuntend geschiKt, voor renwinkels vanaf 225 en
van
een alleenwonende naaister. meer zaken.GEOPEND
weg
tot
104.
Goudscherij
9
9.
de
eerste
bevragen
Te
aan
Door verhuizing 'i E KOOP:
étage Hoogstraat 138.
een nieuw
TE HUUR aan de nieuwe
Bed,
havens te Katendrecht
voor den spotprijs van f 22
en een groote Spiegel met
voor alle zakrn,ook een Bak- Fransch glas voor f 12,ronkerij met veel ruimte en wo- de mahonie Talel voor f '7.
ning. Te bevragen bij den Ook afzonderlijk te koop.
eigenaarJ. STIGTERS, Dijk- Vrijdagmorgen tot 10 uur te
zij No. 7 te Katendrecht.
zim. Hemelvaartsdag ook te
"TEHUUR, Verl.Schiekade' zien. Oppert No. 20, boven,
driemaal bellen.
No. 14: een klein
Vsör billijken prijs ter
aangeboden :
overname
met Open Plaats, huurprijs
f 13.25 per maand. Te bevragen Benedenhuis No. 12. met LOGEMENT, waar veel
verkeert, huur
Pakhuisje sebippersvolk
van het huis zeer gering.
te huur a f 1.25 per week, Willem Barentsjtr. 4, Feijeaan het Gedempte Fransehe- noord.
water No. 37. Adres E. A. J. ~TEÏÏ OVERNAME GEIIiLLEN1, kantoor Goudsche VRAAGD: een gebruikte
Singel 9*.
doch solide

Kantoortje

L.

2de Etage

Veeren

Winkelhuizen

Benedenhuis

een Bierhuis

"Een

Pianotabouret,
KamèmetEeüken
boden, een voorzien
Te

van een sterke,

in

Kamer n«bt Keuken, vooraan goed werkende schroef. Aanop den Binnenweg bij den bieding schriltelijk onder No,
Coolsingel (Gasthuisslop), 1280, Bur.v. d. Blad.
huurprijs twee gulden per —'TER OVFKNAME: een
week. Te bevragen bij VAN degelijke
DORENE, Schoenwinkel,
Binnenweg No. 5.
die elf jaar door dezelfde
menschen is gedreven,geleOVER TE NEMEN een gen op een der beste standen
van Rotterdam, huur 7 gulden, overnemingssom zeer
Sangeboden terstond twee Poortstraat No. 22.
aanvaarding naar
billijk,
"etiedenhuizen met Tuinen
verkiezing. De zaak is koste°P een netten stand liurgeloos ie bevragen bij K.ASmahonie Linnenkast, LANDER,GoudscbeWagen'"eester Hoffmanplein N0.9 een Penantkastje,
SalontaKo. 11 en een nette 3e dito
t?
tta ge met Warande No. 3; fel, 6 mahonieKussenstoelen straat 49, bovenhuis.
"
in de Van der Duynstraat en Canapé's, genoeg bekend,
V»- 71 een 2e Etage met geen koopwerk, prijzen zeer
TE KOOP aangebo ien:
Te zien bij F. KOOPjjr'e slaapplaatsen. Tot de billijk.
jonge
PUCK HONDEN, echt
Pom?*rhurin,a vervoege men zich MANS, Meubelmaker,
ras.
ïe
zien Schooterboschde
trapNo. 8, over
""JRADEMAK ERS.Nadorst- penburgReparatie
g-raat No. 31, b.h.
aan Meu-6traat 143.
jesbrug.
NEMEN
belen , overtrekken van "Nog' ÖVËR TE
fraaie
mahonie
een
zeldzaam
Canapé's.
TE HUUR Eerste Stoelen en
Een groote, mooie
-T'ergaardestraat No. 16
rijk gebeeldhouwd, gaat ge.°°i' een klein gezin een
*»j net
heel uit elkander, dito ovale
met WAGENTJE en TUIG Tafel, gebogen Commodete Koop, trekt 5 kinderen kast, zes Kussenstoelen,
a 1,60
en mak in het Tuig, prachtige marmerenPendule
per
te
huur
week,
*P„No. 30 een vrij Kamertje voort,
de Bok is 19 maandenoud. met Candelabres (fijn stel),
'0 cent per week. Aldaar Te zien: Jozefstraat_ls^;
groote Spiegel met kioon
k 8 zien te bevragen Binrienen een prachtige Salon*eg 11.
Kroonhanglamp.
Te zien ook
aangeE
TER OVERNAM
Donderdag
PlantagewegBsA
boden een BROODBAKKETE HUUR het
RIJ, voor den spotprijs van benedenhuis, over de Gas200 gulden, waar een bak- fabriek.
an
Bll
met eenWinNoordsingel
kerijinventaris
r den
No. 73
Wegens verandering TE
.o°rzien van Gas-' en Wa- kelvp^tand on der begrepen KOOP aangeboden een
reding. Huurprijs f350 is, omzet per wees aan huis
&l- Te bevragen Noord- 700 a 800 brooden, huur van
vuren en een
SSSgINo. 45.
het huis 6 gulden per week. voor twee
WIJNtVAUEN.
Te
v.d.
nieuwe
Br. fr., No. 1158, Bur.
bevragen J. F. v. HOLST,
Blad
64.
eerste flinke VOORKAS
TE KOOP wegens vertre- Zandstraat
jkft 1.65, drie ramen aan
9 straat, een
Bedstede, Wa- een net
te leiding
Botersloot 14, VERKOOPen verdere gevan zaken met en zons*kken, en een gerieflijk bestaande uit groote ver- HUIS
vergunning
van 250, 300
der
kroon,
met
1,20, twee gulde Spiegel
Jj'derkamertje
a Pplaatsen, drie diepe gouden Schilderijen, Pendu- 500, 700, 1000, 1509, 2000,
5000 ; Kruideniersen gootsteenkast met les met Candelabres, prach- 3500 totvan
1300, 600, 800;
zaken
6
Salontafel,
l herleiding
'
en vele gemak- tige Mahonie
bierhuizen
Waterstokerijen,
p D i beide in de Korte Kussenstoelen, donkere Lin- met en zonder billard, een
!
Ij^nekoekstraat 16 b/d. nenkast, gebogen Comrnode- nette Vrouwenzaak voor f6O
tyNraat. Te bevragen kast, enz. Alles tot spotprijhuur 3 per week. Kosteloos
re'^kelhuis aldaar en Jacob zen apart te koop. Te bezichbevragen on steeds te
te
20,
tigen
83.
Jonkerfransstraat
ontbieden.
—5
benedenhuis van 11 uur. "
%
Tevens Donderdag te zien.
ÈUrï!?ooie cerietelijke vrije
Wegens verhuizing een
3STE ETAGE a 2.50, begoedkoopsoliedst
en
Voorkamer,
goed als nieuweKAPSruime
Het
zoo
S
ruime Achterka- ste adres voor zingende Ka- VLEUGEL TE KOOP aanSlaapplaatsen, narievogels, vindt men bij H. geboden voor een zeer bil—
\^ drie
Prinsenstraat . lijke prijs. Adres: Bierstraat
%\- -' vrii P°rtaa'i aparte DE VOOGT,
Ook ! 26, boven.
genabij
veel
57
de
Botersloot.
en
zeer
\if
en een dito Tweede voorradig prachtige Sinous\ Kken
e af 2.25, alle net in or- hondjes, jongen en volwasV8v°°raan
in de Crooswijk- sene, idem Fox Terriërs enz.
ki
s'rantloBenll2.DageBeveelt zich beleefd aanboor Ecu stel Canapé met Stoeli£
-I^^, aldaar te zien. Adres het wasschen en scheren len, rijk gebeeldhouwd mas83.
van honden.Men latte vooral siet mahonie f 60, een maop dit goedkoope adres.
honie Canapé met zwarte
e buur
Woelwijkde
ttr
aan
trijp, Fransch model 22; een
7! nabij de JacobCats- Aangeboden winstgevende mahonie Canapé met rood
fcttCJ
*jt: ruime
zaken, aardappel van 100 zijden trijp 25, Huishoudkatot 1000, Cafés met vergun- j mer-Canapé's vanaf 8, 10,
15 tot 20 gulden, een Vol'chjLpooten Kelder, ook ge- ning 400 tot 2500, Kruide- ta»
e met trijp bekleed 17,
voor Werkplaatsen niers 500 tot 2000, Water'dito
met leder 10, WilhelKoekstokerijen
Plaats of stukje Tuin275 tot 600,
huur
f 3per week. Banket en Suiker werken42s, minastoel met terracotta
W evragen daarnaast op en verder Bierhuizen, Snoep- trijp 9,50, Vouwstoelen met
Itl]r,Lrk en biJ P- VER' zaken enz. Geeft en neemt Ikap 6,25 zonder kap 5,25,
6tf 3at „N Azu- Zoraerhof- zaken.lnformatien kosteloos. Kussenstoelen 1g,50, 27, 31
\^ 01,
HEIKOOP, Schooterbosch- gulden, mahonie Linnenkasten die geheel uit elkander
straat No. 5.
gaan, met gebeeldhouwde
?*ft ijj .^UR gevraagd voor
eigengemaak610! net gezin zonder
deuren 37,
"de,'en
Te Koop wegens verhui- te mahonie Kroonkast, rijk
een EERSTE of
zing een FORNUIS met twee j gebeeldhouwd billijken prijs,
ovens, in goed onderhouden j een prachtige Secretaire
o
p. m. I ttüat voor 112. Adres Kruis- i voor halven prijs, KruisvoetBur.v.d.Blad.; | straat 42, bovenhuis.
tafels
16.50. WILLEM
Toevallig ter overname SPIERDIJK, Meubelmaker,
«" r
een net
Eleonorastraat 39.
r*£,tt en,rfl)elftschevaart 72, i i aangeboden

Sigarenwinkel,

'

„

Te Huur

Waterstokerij,

Te Koop:

""Pückïïönd.es.

f?

Instond

Kroonkast,

Bok

Benedenhuis

,

__
"BröödbakkerTj.

Benedenhuis

___

. Te Huur:

Yentilateur
Dierks,

Ameublement,

k*

Vat'

Te Huur:

Concertvleugel.

HH. Liefhebbers!

A^de

Gebruikte

Meubelen,

s^Catsstraat

Rotterdam.

enedenhuizen

1

%3
l^tid

J

Je £>

Fornuis.

een

gt^ede Etage.

|* P>U2afl5
y^-»45,

5j WiiSëihuis!
VinkelofPak: Kruideniers zaakje
Waak- Wegens
CS
eß
wekelijks
gulden
a
4
PLEIZIERHOND.
Va«
C 8 °«fnhuif'
voor"

PPlaatsen,
C
5-50 > Slaa
Weeks- Adres
¥Ntj.-

waar

3

boven de huur wordt verdiend. Tegen do waarde van
heer Ml- 't geen er in is. Spoed.BevraBoekhanokeen Ish,nale Shjperij. gen E. P. BORGH,
del en Leesbibliotheek,
r ue Hoogstraat
78. Erasmusstraat 67,
8

AkPVM^.O^

plaatsgebrek te koop aangeboden : een flinke WaakPleizierhond, een jaar oud,
tegen billijken prijs. Adres
Hugo de Grootstraat 15a

(Bovenhuis),

De grootste keuze! | i Commensalen.
Hieuwe
van gegoten en geslagen I I Bij een Wed. bestaat geMeubelen
Keukenfornuizen
vindt men i legenheid tot PLAATSINGkeuze
in

vindt men
groote
van
fatsoenlijk persoon
in het groote Meubelmaga- bij C. VAN ZWOL, Botor-'|! voor een
kost
en inwoning tegen
sloot
No.
!
133,
bekend
door
zijn Kaasmarkt "19 hoek
matigen prijs. Ook een gej
solide
zijn
uitmuntend
branPrachtig
Lombardstraat.
meubileerde VOORKAMER
mooio mahonie Linnenkast dende lornuizen en aanne- j1 met Alkoof TE HUUR. Adr.:
groot soort 30, Canapé en meiijken prijs. Oude Kachels ! jVan Spaanstraat No. 30, bij
zes Stoelen met beste trijp en Fornuizen worden inge- j de Goudsche Wagenstraat.
rijk gebeeldhouwd voor 70, i ruild. Opruiming van een I j
mahonie of noten Kruis voet- " partijtotgeëmailleerde goede- In een klein gezin wordt
spotprijzen, alsmede I
tafel 16, mahonie Salontafel j ren
wegens
plaatsgebrek eenige
11,50, mahonie Rondetafel j
op kolomvoet 7, zes Kussen- j buitengewone solide Brand- { [en BEWASSCHING aangei boden, met gebruik vanGem.
stoelen met best trijp 19,50, i kastem
Voorkamer ot huiselijk verCanapé
gebruikt
|
kort
mooie
rijk gebeeldhouwd voor 25, Sigaren moeten weg, 5000 ij-1keer voor een of twee netnog een Canapé voor huis- j gelijk slechts
f 0.75 de 1000; te personen. Adres Boekhankamer met trijp 24, zes Kus- verder duizenden Old Smo- ! delaar J. P. BOGERS, Jan
senstoelen Fransch model \ keis 1.10, keurige Par.ctel- j Van Loonslaan No. 47.
best trijp 27, een groote la's 1.10, puike 2 c|». Sigasorteering Kamer- en Tuin- ren één Gulden, sneeuwwit
In een klein gezin wordt
i
stoelen vanaf t 2,50, twee brandende
-ct. Sigaren
groote Schilderijen ronde slechts 1.202i/2
stuks, j en BEWASSCHING aangehoeken, platen naar keus Manilla Cubade 100
cents 50; boden aan een net Jong55
3,50. Minzaam aanbevelend stuks, 300 stuks dezer laat-;
J. SPIERDIJK, Meubelfa- ste sooiten fianco overal mensch ii f 5,50 per weekAdres Alkemadeplein No. 0,
brikant;
heen. 11. VAN DER HEIJ- ! bovenhuis.
DEN, BoerensteigerßS, Botj In een uiterst klein, net
Nooit gekend aanbod, terdam.
gezin, in het westelijk geSPORTWAGENS met gumder stad, op netten
mi wielbanden, elegant af- Een geheel VEEREN STEL, j deelte
stand (centrum), bestaat
gewerkt en ijzersterk voor tweepersoons beu, Peluw, 2 ; GELEGENHEID
voor
den spotprijs van fl 3,50 en Kussens gevuld met stofvrije I
hooger en tot de fijnste soor- veeren en linnen tijken ii j
ten. Eenig a-ires is de goed- 30—35—40 gld. en hooger zonder) inwoning, desverkoope Bazar, Crooswijksche- leder kooper is bijhetvul-j kiezend met inwoning, hetweg 108 b/d. Boezem.sinpel. len tegenwoordig. Bedden- ! welk nader te bespreken.
magazijn Weste Wagen- Br.fr.,No.i 178, Bur.v.d.Blad.
straat No. 78 bock Krat-,
Te Koop voor den spotprijs
van 50 gulden een geheel tensteeg.
nieuw goed solide BRAND1 Ats gij gaat wandelen,
KAST m't geheime sluiTe Koop aangeboden groot j neemt dun uw weg naarlviating, hoog 88, breed 64.cm. tweepersoons
nieuw VEE- iingen dan kunt u in Calé
buitenwerk, diep 28, breed REN BED Peluw,
Kussens; en schaduwrijken Theetuin
40, hoog 50 cm. binnenwerk. met prima
linnen tijken,! HoilaanjBB heerlijk uitrusTe bezichtigen I_____,u_eit- prachtige gestikte
Deken, ten, ook te zien: ecu opgezetstraat No. fO.
dito wollen Deken en twee te Katuil op iaiK'iaiüa,
TE KOOP een nieuwe Matrassen voor den spotprijs en Otter in Arjuai ium, alk
van f 40; een dito BED f 60, j lündervermaken, Piano disprachtige
beide nooit beslapen. Te be- ponibel voor liefhebbers.
zichtigen dagelijks na 12 uur Minzaam aanbevelend E.
12 airs, ook genegen tot in- Goudschesingel'ss, naast de ; DE GRAAF—SMIT.
ruiüng van eene goedePtano kerk. Rotterdam.
vooral krachtvolle toon. Br.
fr., No. 1150, bur. v. d. blad.
BROOD-, BESCHUIT- en j Het goedkoopste adres tot
het maken van Dames- en
Gevraagd TE KOOP een
Kindermantels en Costumes
Ter overname aangeboden j ie: VONDELSTRAAT 14,beCafé-Bdlaru met Vergunning bovengenoemde zaak met nedeuiiuis. Costumes vanaf
ook eenBierhuis op een beet- geheelen nieuweninventaris, t3,50, Kinderjurken van af
je stand komt inaanmeiking met 120 klanten, bewijzen f 0,75, Dienstbodenjaponnen
alleen deze komen in aan- van omzet voorhanden. Br, vun at f 0.00. Aun hetzelfde
merking die den koopprijs fr., No. 1171, bur. v.d. blad. adres kunnen terstond eenige nette LEERLINGEN geopgeven, lir. fr., No. 1198,
plaatst worden. Hoeden opbureau van dit blad.
Ontvangen: eene groote maken van af 25 cent. Vonsorteering ABONN EMENTS detstraat 14.
WINKELOPSTAND, Gas- HEERENKLEEDESEN, bereep met 5 lichten, 2 en 3 staande uit Kamgaren CosC. VAN MARLE, Spielichts Gaskronen, 2 met een tumes en Fantaisie Costu- N.
gelnisserkade
30, biedt zich
Toonbank
met
maook
mes,
Jongeheeren.
en
voor
licht
net Witbeleefd
aan
voor
honieblad uit een stuk, lang Demi-Saisons en Pantalons,
Reparatiewerk, nette be2,25, breed 55 met 2 laden Vesten vanaf 00 et. Adres en
een billijke
en vakken ; alles zoo goed Delftschevaai 130. Aan het- diening tegen
Brietkaai'.e.i
conditie.
worspotprijs.
zelfde
adres
Pianino
te
nieuw,
voor
een
als
den vergoed.
Adres Hoogstraat 180 Ma- koop voor f 65, spotprijs.
nutactuurwinkel.
'JÖP aangeboden weEenoud gevoegde, firma Een net Jongmensch, 28
gens verhuizing een Eng.
in het midden der stad, niet jaar, metvaste positie. P.G.,

I Kost, Inwoning

100.000

Eost, Inwoning

Sport!!

Sport!!

Vieren Stellen.

Pension

"-SüdSastT"

Zëïdzaaj-Tiöopje 1 Dames en Heeren

Muziekdoos

Dames!

Proeflokaal

Koekbakkerij.

Kennisgeving.

fë Koop:

"Stukadoor

Ernstig gemeend.

Opruiming,

Kinderwagen

wenscht Kennismaking met
een nette BURGERDUCHTER, niet ouder, zelfde gods-

net
publiek omgaande,
met gutta percha banden, wenschte nog eenige geKinderstoel, Spion etc. Adr. bruikte RIJWIELEN ten
Boschlaan No. 32,-lm.bellen. verkoop, hetzij met ot zon-

TÏÏO, Eijwielen.

Te koop bij WEEZENBEEK, Hoogstraat 267, een
Amérikaansch Rijwiel 12y2
kilo, voor den spotprijs van
Safety
f125, een Matador
110, beide met Dunlop pneumatic banden, 12 maanden
garantie op banden en machine. Tevens 2 gebruikte
Rover Safeties met luchtbanden 80, een nieuweruitframe Cushion 70, een gebruikte ruitframe Cushion
50, alle machines compleet.

Colard,

Haagscheveer 14, heelt over
te nemen flinke Drogist winkel, ook een Brood bakkerij,
weinig geld, burger bestaan,
degelijke stand, Café-Billard 200, 300, 400 en hooger, diverse zaken voor vrouwen en kleine gezinnen,
Kruidenierszaak, Grossierderij f 1000, alle flinke standen. COLARD vraagt zaken
ter overname, is te ontbieden, goedadres.
""Door verhuizing te koop :
een flink 2-persoons geheel
nieuw

Veeren Bed
toebehooren, beste lin-

met
nen tijk en de Veeren te zien
en 2 beste MATRASSEN, te
„amen voor 27 gulden.Adres
Goudscheweg 25, eens bellen. Spoed wordt aanbevolen
TE KOOP. Spoed. Een

dienst, eenig vermogen of
der luchtbanden, zoo noodig eigen zaak hebbende, Geonder borgstelling. Aan het- heimhouding gevraagd en
zelfde adres verschillende verzekerd. Br. fr., met duidetweede hands Rijwielen to lijk adfcres.No.ll 43,bur.v.d.bl«
koop. Fr. br., No. 1153, bur.
van dit blad.
Meubelfabrikant beveelt zich
beleefd aan voor het leveren
Eet goedkoops van alle soorten van MeubeSCHOEN- en LAARZEN- len ais Linnen- en andere
MAGAZIJN. Alles eerste Kasten, Salon-. Ronde-, Uitkwaliteit. Was- of Vetlede- trek-en Koifiehuistafels, alle
ren Laarzen 4,50, Vetlede- soorten van Stoelen enz. Reren Werkschoenen 2,25, paratien, Stoffeerwerk en
Waslederen Rijgschoenen Verhuizingen worden ten
2,50, Mansbottiiies3,_s, En- spoedigste uitgevoerd. Leeugelsche rijgbottmes 3,25, wenstraat No. 8, bij de W.

"w;^~v7KTeëfr

Kalfslederen bottines met
knoopen 4,—, Bottines een
stuk breed of spits model
eerste kwaliteit 4,50, Zijden
Pluche Manstoffels '2,40,
Dames kamgarenKnoopluarzen rond vermatieder Engelsch of gewoon model lste
kwaliteit 4,—, Dames Elastieklaarzen rond vermatieder 3,50, dito met wasleder
3,25, kamgaren of lederen
Molières 2,25, sterke Schoollaarzen vanaf 1.30. Voor al
het werk wordt ingestaan.
Zolen Achterlappen Schoenen of Laarzen 1,30.

P. Jansen,

Oostpottebakkerssteeg b./d.
Hoogstraat.

-

Wagenstraat Rotterdam.

Uitknippen.

M. FRENKEL, Bagijnenhofstraat 17, geeft veel geld

voor Gedragen

Kleederen,

Meubelen, Bedden, Winkelopruhningen, en alle voorkomende Goederen, is steeds te
ontbieden. Nog een ruime
keuze in gedragen Heerenen Dameskleederen, bij den
van ouds bekendenKoopman

en Taxateur, M. FRENKEL,
Bagijnenholstraat 17.

Een MelkboerVßAAGTeen
i

Bakker

brood te slijten en tevens
\ om
jmelk te leveren.Fr.br., No.
1183, bureau van dit Blad.
i

110, 12 en 15 Cent

Bij een nette Wed. kunnen
blijft men geven voor oude
3a .PERSONEN
; Schoenen en Laarzen per
paar, zoo als: Kindemjglaarbekomen, tegen den prijs zen, Knooplaarzen, Tolfels,
van f 5 per week, op een Molières enz. enz. Let goed
met Billard en toebehooren, Voorkamer met een mooi 'ov het adres alleen in de
voor een spotprijs, ook af- uitzicht, -waaronder alles be- Uitdragerij van KOEDAM,
zonderlijk de Inventaris te grepen is, ook een ongemeu- Lange Baanstraat 39. Aan
koop. Spoed vereischte. Fr. bileerde Voorkamer met Al- hetzelfde adres wordt een
br., No. 1124, bur. v. d. blad. koof te huur, prijs nader te Schoenmakersjongen
gebepalen. Lange Warande vraagd, met het vak bekend.
No. 68, hoek Oosterstraat.
heeft ter overname een net
Co., GoudCafé, hetwelk een flink beBij een Juffrouw kunnen van M. PINO enRotterdam,
schesingel 81,
staan oplevert, bewijzen van
belast zich met het OVERomzet ter inzage. Ook nog
DOEN
van verschillende soeen flink beklante Kruide- GEPLAATST worden, ieder
Cafés, Kruidenierswinkel, beide voor spot- met aparte Slaapplaats en lide Zaken, Drogistzaken,
nierszaken,
prijs. Informatien ROOIJAC- huiselijk verkeer. Adres:
VerstrekKERS, te spreken Café sHel- Goudscheweg 44, 2 m.bellen. Groentenneringen,
Voorschotten, geven
ken
mer," Heerenstraat 4, Rotrechtskundige adviezen in
terdam.
Handels- en Burgerlijke za!_en
50 ets. Opmaken van
Coolsingel
in der Natie v.
Jammen te koop, f 3.50 per sucht deutscher Herr. Adres I alle onderhandsche Acten,
bieden
mud, bij Schipper C. VAN m. Angabe des Preises, für schrijven Requesten,
aceoorden
PUTTEN, ligplaats West- volle Kost etc, unter No. onderhandsche
aan, innen van Gelden, vernieuwland, Rotterdam.
■1223, Exp. d. Zeitmig.
strekken
van HandelsinforWegens
"SPfJÉ'D.
vertrek
enz.
matiën,
voor
een
GEVRAAGD
voor spotprijs te koop: een
Juffrouw van middelbaren
Lessen
prachtig goed loopqnd
leeftijd (eigen beddegoed in Talen
a 30 cent.
enz.,
hebbende)
stad door
de
Ook
buiten
zoo goed als nieuw. GouverInwoning
per
f
maand.
1,50
Brieven
a
nestraat 100.
deLeerboeken
p.
Vraagt
f2O
maand
alom
Huiselijk,
en
niet te bovengaande, te tot zeltonderricht of per
Br. fr., motto postwissel aan C. DE REGT
Feyenoord.
Ramen,
AANGEBODEN,
Deuren en Ko_ijnen,alsook 1 »Feyenoord,"M Boekhandel ; Scheepmakershaven 60. Inpartij Brandhout. Te zien van C. VEENBOER, Burge- j leiding Fransch 25 ets. EnKikkersteeg No. 40,42, 44. meester Hoffmanplein 34. , gelsch 20 ets., Duitsch4o ets.

Kost en Inwoning

net Café,

"Rooijackers,

Het Kantoor

2 Kostgangers

"Beste Zeeuwsche

Ein möbl. Zimmer

De Regt's

Biljart,

Kost,

Afbraak te Koop

! Bedilen. Ledikanten, M_-! I Een flink
I trassen en Ondersteken te!
u iets hebt OP TE I Peer
>p bij
RUiMEN, roept dan aan
GEVRAAGD, m :
SK, gij zult verbaasd
, 15 jaar.Loon 1 gelden. I
zijn welKe prijzen hij be- Kiostraat 81. Aan hetzelfde ; ritsstraat No. ' ■
steedt voor Meubelen, Bed- adres te Kocp: een best, ge- >| TERSTOND GEVRAAGD.
den, Heeren- en Damesklee- blinkt TRAPMACHINEtot een fatsoenlijke
deren, Vloerkleeden, Heele billijken prijs.
en Gedeelten van Inboedels,
Zonder goede getuigen onMagazijn- en Winkelopruimingen, VVinkelinventaris- magazijn van Behangselpa- noodig zich aan te n
sen en Antiquiteiten. Zoekt pier, Karpetten, Vioerzed, Adres: Jonkeriran'straat 1.
Een fatsoenlijke W eauwe
ieeden en alle aan»
uw voordeel. Adres: S.
■rte artikelen, is bij vraagt beleeld eenige
FRENK, Binnenweg No. 17,
bij den Coolsingel.
B. M. SLAGTER, KipstraatSl.Aan hetzelfde adres en is ook niet on
A, Schreuder, te Koop: een best,
wasschen te gaan, van goede
in Drogenjen en Verfwaren, Trapmachine tot gebruikt
billijken getuigen voorzien. Adres:
Slaakkade No. 17 bij den PrijsWeduwe JANSEN, CroosMolen, gemaakte Grondverf
wijkscheweg 17:'.
20 cent, Glansverf 25 cent,
droog, zacht Zeegras 4 cent,
Huismoeders vergeet niet
Houtwol 7 cent. Vensterglas uw inkoop te doen van ver- I
op maat, VOLGENS PRIJSVeuwschc en Oeider- liefst R. C, GEV RAAGD, om
COURANT.
sche Eieren, groot van stuk van 2—B ure daags op een
en lekker van smaak voor 3, kind te passen ot met de
Dirk Smitastraat 12, is 31/2, 4 cent per stuk en van kinderwagen te rijden. Zich
aan te melden, Schiedambet nieuwe adres van
at 12,80 het 100in het pak- sche
Singel No. 16.
huis No. 154, CrooswijkscheDeutz, weg
TEKSTuNÜ
GËVItAAGDT
de
tegenover
Haarkundige. Verki ijgbaar straat. De Ditt. Oudaen- een flinke, nette
MENTEN.
de vermaarde Haai balsem,
tegen Daaruit vallen enKaalhoofuigheid, mede voor Drinkt en geniet
I. G, boven de 20 jaar, een
baaidgioei. liet Francois dubbel belegen v.d.HÜEK's goede burgerpot kunnende
dit koken en zindelijk in
liaarelixer werkt voortreffe- B'er is smakelijk,Gerste,
haar
en
lijk om hoofdroos te zuive- versterkend, wordt pittig
werk. Zich te vervoegen,
met
sucren, prijzen 50 cent en tl. ces gedebiteerd, verkrijgbaar Vrijdag voormiddag bij A. J.
(970 Getuigschriften). Ook 5 cent per halt liter Glas in P. V\ OLS, Linker Rottekade
te bekomen bij A. DE
het Proeflokaal Binnenweg 63. Huur 180 beueyens i 26
GRAAFF, Heerenstraat 27. No.
27, levert ook per 6 fles- waschgeld.
Een latsoenlijke Burgerschen franco thuis.
dochter,
20 jaar oud,"zag
Cursuslesscn in Fransch,
zich gaarne geplaatst als
Engelsch en Duitsch voor 25 De ondergeteeKenden
bevecents per les van een uur.
len zich beleefd aan, voor
Privaatlessen op billijke goedkoop
en solied Vert- en oiWLNKEi.LiOCUTER Adr.
voorwaarden. Adres in per- Schilderwerk,
tegen concur- ir. br.. bij den Boekhandesoon ot met bïieven onder reerende
prijzen,
voor goed | laar C. KOUSTEN, Feijenbijden
Boekhande- werk
letterA,
ingestaan,
wordt
te- j oordstraat Nu. .
laar J. M. KERVEZEE, Van yens wordt
aan dit adres een '
Alkemadeplein 32.
een Jongen gevraagd, eenigs- ' beveelt zich belten;
aan tot
zins|met het vak bekend, of het maken van
&. Frenk,
;
DAMES-co
02 Botersloot 02. Is dagelijks een Halfwas tegen hoog loon, KINDERCOSTUUMS en
alte ontbieden tot hetlnkoo- bij SPIESSENS en Co., Gou- j jles wat tot het vak behoort,
j'nette en vlugge afwerking,
pen van Meubelen, Bedden, vernestraat 129.
Heeren
Kloederen,
Vloerkleeden,
billijke prijaen. Fr. br., No.
heele en gedeelten van In1168, bur. v. d. blad.
;
boedels, Magazijn- en Win- Komt! en besteedt je geld, i Voor dadelijk gevraagd:
kelopruimirigen, Winkel- en In KEUZER's Proeflokaal,! een tlinke, zindelijke
Kolliehuisinventarissen, en En
ben je er op ge-.teld,
alle likwideerende zaken te- Drinkt dan zijn
SPECIAAL, niet beneden
gen de hoog-te waarde. A.
de 18 jaar.
F I lENK, 0-2 Botersloot 02. Je krijgt een goede prop, Adres in persoon, HoogEn komt het in je mond, straat No.
334.
Het stijgt niet naar jekop,
Wordt
terstond
gevraagd:
je
en zwarte vlekken in het ge- Een't houdt steeds gezond, j een flinke
Proeflokaal
Grossierderij,
j
zicht en op de handen worden door het gebruik van Handel in Wijnen, Likeuren, j
enz. Breedestraat 46. van goede getuigen voorzien,
SCllOEMAN'sVlekkenwater Bieren,
"
voor een kiem gezin. Zich te
binnen 8 dagen verdreven.
Prijs per ilacon met ge- Handelsrekenen — Handels- vervoegen blMch-D 6—B
bruiksaanwijzing 25 cents. recht. Zij, die zich grondig i ; uur, Schiekade 158, bovauVerkrijgbaar bij SCHOE- jwenschen te bekwamen in- I huis. Aan het zelfde adres
MAN. v. d. Werfïstraat 74 ; de Praktijk van het Boek- [ ;een WASCIIVROUW geFAGEL, Tuindersstraat 102; houden, ot Handelsrekenen, vraagd.
Met 1 Juni een flinke
DE GRAAF, Heerenstraat ot wel zich voor een examen
27, Rotterdam. Let op het in bovengenoemde vakken
stempel E. J. S.
willen bekwamen, kunnen GEVRAAGD, goed en zindedaartoe nog gelegenheid vin- lijk kunnende werken en
den bij een geroutineerd . met de wasch omgaan. Adr.
en Plakkaten, zooals: Groote boekhouder, met acte rnid- jlA. VON SCHEVEN, ScheOpruiming, Finale Uitver- delbaar Onderwijs. Fr. br., veilingen.
koop, Groote Uitverkoop, No. !222,bureau van ditlilad.
Gevrargu: een tatsoeniijke
enz. enz. in diverse grootte E"en solied Tailleur, levert
tegen
en
concurreerende
prijzen voorhanden ter llanR, C, niet beneden 18jaar.
delsdrukkeiij van CORNS. tegen gemakkelijke beta- Br. fr., No. 1175. Bur. v.d.Dl.
HOLLAAR, Goudsche Rij- lingsconditiën, zonder ver- Terstond GKVRAAGI :» u
weg 268 en 270, Rotterdam. hooging van prijs, van de
Dienstbode,
Het goedkoopste adres voor minste tot de fijnste kwalialie soorten Reclame-Druk- teiten, prachtig passen, üjne 10 ii 17 jaar 'jü,;, vet liefst
Chromoplaatjes, ; afwerking. Fr. br., No. 1003, var. buiten. Ad:.
werken,
dijk 2.
Adreskaarten, Rekeningen, bureau van dit Biad.
Kwitantiën,
Enveloppen,
Eén Burger-dochter zag
Prijscouranten, Strooibiljetzicb gaarne ge.-iaat:.-.
ten, Huweiijkskaartenen Vi- jA. RIETHOF, Blik- en KoStrijkster,
: perslager Spuiwater No. 2,
sitekaartjes.
beveelt zich beleeld aan voor met alles goed op .ie hoogte
of f 1,50 alle Reparatiën aan Blik-en wat het vak ve.
maar 00 cents kost bet Stem- Koperwerk. Bediening spoe- br., No. '1 182, bm. v. d. biad.
men van eon Piano, bij den dig, net en billijk, specialiteit ""Er wordtGEVRAAG Ü, in
Piano-, OrgelmakerenStem- in het Scherpen van Koffle- een klem burgergezin i. G.,
mer Wm. F.STOELLER, Bo- i ■ molens, let vooral op adres
lemand,
tersloot 62, die ook de om- Spuiwater No. 2, hoek Bagijdie door ziekte der vrouw
liggende plaatsen bezoekt. nenstraat.
het huishouden kan waarNVB. Om abuizen te voorKomen lette men vooral op No. Een ervaren Muziekon- 1 nemen. Fr. hr., No. 1 ia-J,
62, eerste huis van afboek derwijzer, nog eenige uren bur. v. d. blad.
Heerenstraat.
hebbende,
disponibel
Een nette, R. K. DIENSTwenschte die gaarne te BE- BODE,
Stempels.
van buiten (Geld, rgeven
STEDEN
tot
het
van land), 20
CORNs. HöLLAAß,Goudjaren oud, zag zich
sche Rijweg 268 en 270, grondig
gaarne als
tweede huis vanaf denGoudschenweg,Rotterdam, levert a 25 cents per les. Br. tr.,
of WERKMEID te dezer
vóór slecnts7s et. een prach- No. 1809, Bur, v.d. Blad.
stede geplaatst. Goede getig INDIA RUBBER STEMtuigen ten dienste. Br. lett.
i
beroep
TÉL met naam,
en
Kosteloos wordt hulp , A. 8., ter Boekhandel Wed.
woonplaats (naar keuze), en
een flacon vetvrije Stempel- ! en inlichtingen verstrekt tot j LENFRING, Hoogstraat 384
inkt. Het goedkoopste adres I verkrijgen van Papieren alhier.
voor solide hand-, zak- en [ voor dienstneming bij het
Een Juffrouw, P. G., zag
datumstempels. Letters en Leger in Oost-Indie, Kolo- zich
gaarne roet Augustus
Korps
niale
MariReserve,
cijfers voor etalagekaarten.
niers of hier te lande. Men GEPLAATST als
i vervoege zich daartoe aan
vooral niet, dat I. JACOB- het Garnizoens-Bureau, in in een Garen- Band- of HoeSON, voorheen Heeren het Stadhuis, (ingang Slop). denwinkel, tegen genot van
straat 5, thans Meent No.lo Geopend van 's morgens 8, kost en inwoning. Fr. br.,
steeds te ontbieden is, tot tot's namiddags 1 uur.
No. 1288, bur. v.d biad.
INKOOP van Kleederen, i
Ken Jongedochter vraagt
eenige
beleefd
Meubelen, Huisinboedels, Echte Delftsche ROOMBedden, Antiek, Porcelein, BOTER, kan door aanhouWerkhuizen,
alle soorten van Winkel en dende daling vrij aan huis voor den Vrijdag en ZaterKotfiehuisopruimingen, en bezorgd -worden eiken Dins- dag, van goede getuigen
al wat men ook te verkoo- dag, a 55 cent per half kilo. voorzien. Adres: Plantagepen heeft, ontbiedt dus den vrij op keur, door Wed. M. J' s traat 4.
Koopman I. JACOBSON, POST, Landbouwster NoodWordt GtA RAAGD, voor
dorp bij Delft. Bestellingen direct een llinke
Meent No. 10.
op Briefkaarten worden vergoed.
Huwelijk,
Te bevragen, Hoogstraat
Een net, bemiddeld Per327, des avonds tusschen j7
wenscht
in
kenPlaatsvervangers en Numsoon, P. G.,
nis te komen met eenJONGE merverwisselaars -worden en 9 uur.
ER BIEDT ZICH AAN,
DOCHTER of WED., niet ten spoedigste gevraagd, om
onbemiddeld, om na we- dadelijk in diensttegaan, te- met Juni een nette
derzijdsch goedvinden tellu- gen buitengewoon hooge
wen. Fr. br. liefst met por- prijzen. Adres den heer A. oud 18 jaar, P.G., liehtin
tret en goed adres vereischt. JANSSENS, Raamstraat3s, een net gezin, van goede geFr.br.,N'o.ll32,bur.v.d.blad. Rotterdam.
tuigen voorzien. Fr. br., on|der letter M. P., aan do
Een fatsoenlijk man, 38jaar, Een eerstbeginnende
1 *\' 05_ Hofplein.
Gevraagd: een aan komen-ia
eenig
vaste betrekking, en
vermogen, zoekt Kennisma- vraagt beleefd nog eenig
king met een nette WEDU- WERK AAN HUIS. Een- ' Adres te bevragen. BROUWE ot DIENSTBODE op drachtsstraat 124.
WER, Strooveer No. 8.
leeftijd, ook met eenig geld,
"GEVRAAGD, teistond een
groot fortuin is geen verGEVRAAGD: een
eischte, om naar goedvinden
Wettig
Huwelijk
een
aan te
niet onder 10 jaar, goed kungaan. Fr. br., No. 1140, bur. van goede getuigen voorzien, -1.1 nende werken. Oldenbarn©v.d. Blad.
Houttuin 70.
I veltstraat No. 149, bovenh.

Bekendmaking.

Dagmeïsfë

Wed.B._£Slagter

Dienstbode.

"Hêt goedkoopst

_ H.

Werkhuizen,

Eieren.

TëisJeT-

Johan

Attentien s. v. p. Dag-Dienstbode,

Vreemde Talen.

Huisschilderwerk.

Das-Dienstbode

Een netteSaaTsiër

Doordrinkers!!!

Keuken-werkmeid

ZömersproetenU!

Dienstbode,

Boekhouden.

■

Dienstmeid

Glasbilietten

;

Dagmeid,

Kleedingstukken,

Ë7H. Winkeliers.

Gêënïl—

Piano-Onderricht,

Meid-Alleen

Militaire dienst.

Vergeet

Winkeljufrouw,

Roomboter.

Keuken-werkmeid

Nationale Militie.

Dienstbode,

"huwelijk.

Naaister

Naaister.

.

.

Dienstbode,

Dagmeisje,

Zie vervolg Tweede Blad.

Firma _f-_. A. & F. la. l£_a,T,T-SMBIJ^Q" & Co.,
ROTTERDAM. HOOGSTRAAT
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van MODERNE

De voortdurende toeneming van ons debiet maakt liet ons mogelijk de minste en goedkoopste prijzen voor al
onze Artikelen te noteeren, waartegen beslist elke concurrentie onmogelijk is.
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Hiermede heb ik de eer te berichten, dat
ik de zaken, door mij gedreven onder de firma
GIESELER & BEEN, van af heden geheel op
denzelfden voet zal voortzetten onder mijn
privé-naam.
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I. MUUEE,

BRIJSSfiLSCH

Adrianastraat 96, Rotterdam.

a

Hoogstraat 282,
_E^<3TTE^]D_-__.3V_:.

|

tegenover de Lamsteeg,

Stoomzeepziederij „Bet Aoïer," 0
ÜTKECHT.

Fès aiii-étH No, 1 ta. ïmht
H. W. VEMLOOP «& Co.
O _P _E I>TI JX Gt

BESTELKANTOOR der
van het PROEFLOKAAL en
„Cercs"
Stoonibicrbrouwerij

Maastricht,

ROTYEiIDAfffI, HOOGSTRAAT No. 171,
op Woensdag 22 Mei 1895.
Onder minzame aanbeveling,
M. SCIHIÖHERS.

6383 20

BOVENHUIS

GRASBOT!_-_£

Hang-36, JHLaTig-36.

FINALËÖÏÏÏËRIÖO?

’

@

&

I

tegen SPOTPRIJZEN.

GOUD, ZILVER, JUWEELEN,
in raime keuze voorhanden.

Gezondheids-

Mosterdzaad,
10

om in to nemen,
14
CENTS PER DOOS.

f

SCHILDERS
An,
CORNS.
Heerenstraat 21, Rotterdam.

Goedkoop adres voor reparatiën
aan bovengemelde en alle Fantasieartikelen. Vergulden, Verzilveren
van voorwerpen en graveeren.
Specia'e inrichting voor Diamantwerken, opnieuw monteeren en zetten van Steenen, enz.
Bediening vlug, bewerking netjes

H. VAN lISEELOO Pz.,
OOSÏPL.KIN 11.

14 f

Imerllaaasohe Rijwielen.
—REDELIJKE PRIJZEN.
— DUURZAAM— GEGARANDEERD
Beerenstraat

No. 20 b|j de Keizersgracht
Het Magazijn is gevestigd
te Amsterdam, en van af heden geopend van 's morgens 8 tot des avonds
6 uur. Inrichting voor Reparatiën. Geïllustreerde prijscourant gratis en
tranco. Wederverkoopers gevraagd.

Western Wheelworks, Chicago.

JOHAN KOOPMANS & Co., Keizersgr. 302.
Hoofdagenten.
4415 34
Amsterdam, 9 April 1895.

BËHICnT.
Thee Thomson, merk THEE VISITE.
groote succes van de verloting van f 25 (in drie
door geheel Nederland, heeft aanleiding gegeven, dat voor

Het

prijzen)
de ver-

bruikers der Thee Thomson. alléén, te Rotterdam
(met Feijenoord, Kralingen, Delftshaven en Charlois) voorloopig
eene verloting van f lO iedere veertien dagen zal gehouden worden ten huize van den agent, den Heer G. A. DERSJANT, Jan van
Loonslaan No. 40, welke verloting voor ieder toegan-

kelijk is.

De eerste verloting zal plaats hebben op Donderdag 30 Mei e. k.
te één uur precies, en vervolgens iederen Donderdag om de' 14
dagen op hetzelfde uur. Inzending van leege theezakjes bij den agent
aan bovenstaand adres, welke voorzien moeten zijn van duidelijken
naam en adres van den verbruiker.
6358 40

flofspiegelfabrikanten,

COOLSINGEL 34.

Groote taIIEGBLS

ZEEVISCHMARKT 8,

van CORNs. VERHOEK, Schiedamschedijk 10.
Zoolang de voorraad strekt, bü mij te bekomen ONDOLINE, krul-

water, onbeschadigd, afkomstig van den plaats gehad hebbenden brand
bij den Heer Ch. BRANDES, Noordblaak, prys ’l.BO, than3 voor den spotprijs
van f 0.80 per flacon. Alsmede diverse HAARKLEUREN en BAY
HIIÜM tegen denzelfden prijs.
6338 40
Concurreerende prijzen.
Abonnement zeer billijk.

57, Rotterdam.
BECKER'S SONS, Westzeedijk
FABRIKANTEN
van Wetenschappelijke, Scheikundige, Apothekers en andere

Balansen, en BewicMei, Weefbrnecen, Bascnles, Winkelöalansen.
World's Colambian Exposition te Chicago 1893,

etc.

DRIE hoogste bekroningen.

Exposition Universelle dAnvers 1894,

12018 30
„GRAND PRIK."
Bekroond met de Eere-Diploma en de Zilveren Medaille, geschenk van H. M.
de Koningin-Regentes, op de Bakkerij-Tentoonstelling te Amsterdam 1894.
Wed. L. J. VAN BOYENE,
Horlogerie,
BINNEJfWEG 13-13a.
naast den Mattenwinkel.
Magazijn van GOUDEN en ZILVEREN HORLOGES en alle andere
heeft ook een ruime keuze in:
soorten van UURWERKEN. GOUDEN
en ZILVEREN WERKEN in ruime

HetTwentsche Tricot-Magazijn
LAMSTEEG 2\

ÏMWH-

.

EB IIStSËI,
14

ALSMEDE

f

(HANS-OVERHEMDEN

zonder Borst en Manchetten.

i. P. LISSOM,
r,

Posthoornsteeg

Rotterdam.
AANVOER
VANDAGELIJKS

Versche Asperges.

Aardbeziën.
Nieuwe Blauwe Druiven.
Perziken.
u
Puike Malta Aardappelen.

Jr__ll__B

Alle UURWERKEN worden zonder
prijsverhooging op afbetaling geleverd (mits uiterst solide). 14 f
Speciaal ingericht tot repareeren
van alle bovengenoemde Artikelen.

Specialiteit

3 mmm
Hoofdsteeg 13
EN

141

Haagscheveer 44.

Parasols, Eii-Cas u Parapin es
Dames- en Heeren-

H&ffDSCHÜENEfi»
in verschillende qualiteiten.

GEBR DROBKERS

■

&

Ji %

_V_

b

Hoogstraat Ho, 233-235,
bij de Stadlmissteeg.
Ontvangen: eene prachtige sorteeriöa

gekleurde en z_wa.*te

COHEN & ABBA-LA..S,

Winkel in Parfumerieën en Toiiet-Artikelen en Tweede
Saion voor Scheren, llaarsnijden en Kappen,

„CRESCEST CYCLES"

LICHT

EAU DE COLOGNE per maat.

van den opnieuw gerestaureerden

Wegens opheffing derKleederenzaak.
6258 12

®

uiterst pillbiiiig M strei vaste prïizßn.

HEDENAVOND OPENING

De fijnste Margarine

GROOTE KEUZE

@

KLEEDING NAAR MAAT |

ODEUR per maat.

hoek Vlasmarkt.

O 'mm

Speciale Inrichting voor

®

f 0.45 per half Kilo.

van alle Abonnementskieederen

X

©

O

Aü PHÉIIi,

éjaj&k

6354 150

Ipp gemaakte Heeren-eo Jongeheerenkleeding. _»

0.60 per half Kilo.

Bij L. VAN UFFELEN,
6365 10
Oppert 59.
Wordt ook aan huis bezorgd.

@

GROOTSTE VOORRAAD

O

Ons voortdurend in uwe gewaardeerde gunst aanbevelende,
Hoogachtend,
6357 32

Stooni-Mctaalwarcïif.iuriek.

Vertinueii van aile mouelij'-e Keuken- en Coinbuisartikelen, Koper-ej 1
Blikslagerij, specialiteit in KOl*l'

REN MELKKANNEN en MELK'
VAZEN.
FURCEERWERK in alle rr.oSÏ
6316 12
lijke modellen.

Het Kantoor en Magazijn zijn op heden
VERPLAATST naar

Hiermede hebben wij de etir onzen geachten afnemers bekend te maken,
dat wij tot het direct uitvoeren van orders 68n DEPOT hebben gevestigd
in het pand

Scheep iii.huren r.j,
ROTTERDAM.

F Bonus Thee ald et.; J. W. TEEKENBROEK, Schie-kade;
lH HH X l-_ kop
C- SPIERmGS- Leuve h. hoek Leeuwenstr.
623Ü 36

UUUUUUfI.

M. GIESELER.

BINNENROTTE 36. g

,.,

iEBEMffi

in de laatste modellen en

kleuren

tot zesr lage prijzea.

Elastiekpas!!

in diverse genres en afmetingen,
alles prima kwaliteit met. garantie,
buitengewoon voordeelige prijzen.
Speciale inrichting voor het opnieuw
Vergulden van oude Lijsten, G-asornamenten enz., deugdzaam en billijk.
Oofi maken wij attent op onze
uitgeoreide sorteering S-lEGELS'
voor den burgerstand, uiterst solide
6371 18
en zeer goedkoop.

IiORMLf
73,

Met beste adres

bericht hiermede dat hij nog ste^3
in voorraad heeft

voor reparatiën en aankoop van
Fonrnituren voor NAAI- en BREIMACHINES, RIJWIELEN enz., is

BOERENSTELER No. 6
bij de Oostmolenstraat.
Haudnaaimachines op houten voet
met hoogen arm, nikkelen wiel, prachtig met parelmoer gemonteerd, 25.
Flisé's en uitslaan van strooken in
6377 15
diverse patronen.

’
f. P. RINGES, ttechaniker.

**__-_dr>M'**}fe*_*4^**_fl[
-_.oeßc__.-__j.-t

J is minder vast van baksel, ff
r zeer poreus en gemakkelijker C
verteren dan brood, door- E
2 te
dien zij geroosterd is. Ons IT
22 fabrikaat
is in bussen verpakt O
2 en bijna overal .in ons land ff

ff
2 verkrijgbaar.
VERKADE & Co., Zaandam. E

i

%+iajt jajaja,ijajajw+*jaja.jaja.&
6343 10

BOEKHOUDEN,
Zelfonderricht.
F. F. A. BTJSÉ. Handboek tot het
aanleeren van het Enkel en Dnbbel
Boekhouden, ook voor Zelfonderricht,
3e herziene druk, voor slechts 1.50.
Leermethode over het
DUOL 6 Enkel en Dubbel Boekhouden is bekend als de meest Fractische, waardoor dit Handboek is
een vraagbaak bij uitnemendheid.
Verkrijgbaar bij D. BOLLE, Bazaar
van Goedkoope Boeken, te Rotterdam. Franco na ontvangst Postwissel ad slechts
1.50, waarop ver.208 19
meld: Busé Boekhouden.

’

PHOt'n

’

73 Kruiskade

Zwart en pße_.il Elastiekgaas ?
GROOTE KEUZE

Gitkragen, Garnituren en GaM*
tot,

lage prijzen.

Profiteer van een koopjs
-.
ZWART en GEKLEURD

Zijden en Satijnen LINTEN
ö
ia alle breedten.

638

Zwarte en geidcnrde lp
Paarlemoer en Fantaistë
groote Enoopen.

-

Vraagt van al deze Arti |v
STALEN en gij zult over de eno[
keus en prijzen verbaasd zijn^^*"
le klas RIJWIELEN- &0i
vervaardigd van Eadie fitting 3' „#
holle veilingen (eigen fabrikaat;
wicht 13 kilo ’lBO, zonder K°l" ö ij
dito 16 kilo /150, met garaöu«'g.
GEBRs. KEMA,
eo
straat 50, 4e huis van af den !"eu.jie
Binnenweg. Reparatiën aaI wr nail'
systemen met garantie. ...j. e ]eff
0p
leeren binnen 2 dagen,
te
<$,
adres
Aan
hetzelfde
etc. etc.
;
een zoo goed als nieuw Rywiei goli
cc"
j
een ,New-Rapid" ’125, en
voor ’3O.
"

_

Bloeiiik>v^*
VerO^

*^

_

4

DE

GRACIEUSE.

ROTTERDAMSCH

"*«-e Courant versch^nt dagelfjks met uitzondering Van Soa-enïeesidagen

ABONNEMENT.

per drie maanden f1.25. Franco per post f 1.85. Afzonderlijke nummers

% et

Zondagsblad ’0.25.
Advertentiën en Drnkwerk Zuidblaak 16.
Abonnementen,
Bureel: voor
Bircetic en Redactie Zuidblaak 14. Drukkerij Wgnstraat 73. Teleph.s6.

öit Flummer bestaat uit DRIE Bladen.

Tweede

Blad,
Stadsnieuws.

Het programma van de vierde
jDuziek-uitvoering in de Officieren-Sociëteit,
fonderdag
23 Mei, des namiddags ten 21/4 uur,
,s

als volgt:
1. „Ueber Stock und Stem,"
Marsch
F. Zillmann.
2. Ouverture „Don Juan" ,
W. A.Mozart.
Danse Guerrière uit „NurG. Spontini.
mahal"
Potpourri uit „Die FlederJ. Strauss.
maus" (arr. A. Seidel).
L. J.F.Hérold.
Ouverture „Zampa"
E. Waldteufel.
«" „Estudiantina," Wals
Fantaisie op „Aleida van Holland" (arr. W. J. HutschenW. F. Thooft.
ruyter)
A. Schippang.
Manöver-Marsch
uitvoering.
Eerste
*
.Bij een effectenhandelaar in de
"ischsteeg vervoegde zich gisternamiddag een
die een heel pak effecten te koop aanbood,
*at natuurlijk achterdocht wekte. Den man
?erd daarom verzocht heden terug te komen,
werd aan de politie van liet geval
kennis gegeven, zoodat de man, indien hij onhandelingen pleegde, ongetwijfeld in
eerlijke
'k val 100pt... als hij terugkomt.
Op het politiebureau der tweede
afdeeling is als vermist aangegeven een groote
frijze snoekhond ; de hond is mager, wit onder
a-n de voorpooten, heeft een lederen halsband
*"ö en een belastingpenning No. 1560, terwijl hij
'Uistert naar den naam „Snoek."
.Bet stoomschip „Maasdam" van
S,e N. A. S. M. vertrok heden van hier naar New-s°rk via Boulogne sur Mer met 45kajuits-en
">l6 passagiers derde klasse.
De mariniers, hier ter stede in
garnizoen, hielden hedenmorgen militaire oefein de nabijheid van Uselmonde.
.Een drietal knapen ontfutselden
B'slernaniiddag in de Dijkstraat een vrouw de
Portemonnaie, inhoudende f 1,25, waarmede de
P&gens zich uit de voeten maakten. Een der
pöapen is de politie op het spoor. Hij moet een
{^'uchte dief zijn, en woont op een hotje aan

..

*

*"
f-

..

'"

ffcmiddels

Slaakkade.

,E e
hoogstraat

nndj,
! ie o
langs een vigilautepaard en werd,
het dier
Nider dat hij er op verdacht was, doordoor
een
daa
Hij
bekwam
gebeten.
den arm
?tnstige wond en moest de hulp van een dokter
troepen. De politie zal er voor zorgen dat het
Paard een muilkorf krijgt.
Een voorbijganger zag gisteraan de
j^ond, in het portaal van een woning gapeneen oude vrouw met een
<*6 hoofdwond op de steenen liggen. Het bleek
"at het mensch bewusteloos was, reden waar;
?*» men haar naar boven droeg en daar bij
*?«nis bracht. De 'politie zorgde voor heelkun-de
de hulp en toen die verscheen bleek dat
yrouw tengevolge van den val een paar ribben
gebroken.
.KosteloozeSpijsinrichting voor
??lioeftige schoolkinderen. Heden werd aan 598
ouderen, brood en melk verstrekt.
de politie werd heden per
.Door naar
v'gilante
zijn woning gebracht een 34-jarig
die aan boord van een in de Rijnliggend Rrjnschip gevallen was en een
*&-- had gebroken.
Hedenmorgen om 12 uur is op
advies van dr. Dutilh in het Ziekenhuis opge,lomen het 10-jarig zoontje van A. G. Wijnveldt,
*onende 2e Lombardstraat 67. Uit de school
was de jougenin de Hovemerssüaat
springen gevallen eu had
het
iiaasje-over
{jÜe
n linkerarm gebroken.
Gisteravond om halftien werd
het Ziekenhuis verbonden de 41-jarige W.
}?
u- v.
VV., Lange Torenstraat 38, die aan boord
vanmorsrev;

j

*"

haven

rattende

.
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zijn hand had, werden aan hun lot overgela-

ten, in plaats van in het nest teruggebracht.

Gisternamiddag reed een sleeper

zijn wagen over de Bootersloot in zul keen
agent van politie hem daar
dolle vaart, dat eennam.
De voerman Irok zich
over onderhanden
aan,
beleedigde den agent
maar
erg
heel
niet
dit
op den koop toe en toen deze hem naar zijn naam
vroeg, weigerde hij dien op te geven, wat ten
gevolge had, dat de sleeper even later zich op
het politiebureau in de Lange Torenstraat bevond, vverwaarts een paar politiemannen hem
hadden overgebracht.
Vanmorgen om hal f elf wi 1d e d e
17garige Willem Kuipers een emmer water uit
de Schie scheppen. Hij verloor echter het evenwicht en ging kopje-onder. Voorbijgangers slaken hem een stok toe, dien de drenkeling wist
te grijpen. Zoo kwam hij weer op vasten wal en
in zijn woning aan de Simonstraat.
Door een buurvrouwwerd gi sternamiddag om 4 uur in het Ziekenhuis gebracht
Albias, wonende
het 4-jarig dochtertje van C.
ouderlijke
woning
de
In
Baan Michielsgang 50.
met
gevallen,
het getrap
de
kind
van
was het
vol" dat het den linkerarm gebroken en eenverwonding boven het oog bekomen had.
Een werkman
Diefstalkroniek.
aan de Nassauhet
politiebureau
op
deed heden
_lde
aangifte, dat men uit een in aanbouw zijnd
jas ontmud aan de Prins Hendrikkade zijndaar,
kleedingsluk
terhad. Hij had het
vreemd
zijn
en
was,
opgehangen
karwei
hij
op
wijl
er
porteinonnaie met geld er in laten zitten.
nipt

—

dat haar huwelijk, hetgeen Jules
Von Leuchtensteg geheim had willen
houden, reeds zoo spoedig bekend was.
Ontwijkend antwoordde zij:
Daar weet ik niets van.
Maar het huwelijk is toch in de slotkapel voltrokken?
Niet zooveer i_ weet.
le menverke pster
Waarlijk ? O! dat zou een geluk zijn.
slaagde ife er dan nog wel in
Misschien
8l)
(Vervolg).
huwelijk:
dit
te verhinderen. Zeg mij, mevergeef mij dit dringend
en
zij.
juffrouw,
h_- Ach, het doet zoon pijn, kermde
vragen
Jules Von Leuchten|* moet mijn rechtervoet gebro- steg niet is graaf
op het kasteel
een
dame
met
<en hebben.
is
bet niet waar
Vorossy
omtrek,
aangekomen,
den
geen
huis
in
Is hier
heeft?
mij
vrat
men
verteld
vroeg
de
daarvan
I aar ik u heenbrengen kan? en weet
aan.
Zeker
deed
Zij
zweeg
zag
en
hem
j?°ge man. Ik ben hier vreemd
hij deze vragen niet uit nieuwsgierigheid,
'66n weg.
Het kasteel ligt op een afstand van want hij was merkbaar ontroerd en zijn
stem klonk zoo gevoelig en welluidend,
half uur van hier verwijderd, antJosephine. Het zal mij onmoge- dat zij er wel altijd naar had willen
luisteren.
zijn het te voet te bereiken.
Thans, nu zij hem goed aanzag, vond
"- Het kasteel Vorossy ? vroeg hij.
zij ook, dat zij nog nooit in haar leven
"*■ Ja.
zulk een schoon, sprekend gelaat gezien
:~- Woont gij op dat kasteel ?
vraag
op
had als dat van den vreemdeling en als
deed deze
v ~e jonge man
bijna verschrikten toon en ('uor een onweerstaanbare macht tot opberouwde Josephine, bet hem gezegd rechtheid gedwongen, antwoordde zij :
Ist wil u niet misleiden, mijnheer,
ati hebben, want zij merkte als bij ingra .1Jules Von Leuchtensteg is werkelijk
dat de uitdrukking van deelnaojQat,
°p zijn gelaat verdween.
met een dame op het kasteel.
arzelend hernam zij:
Bijna heftig vroeg hij:
L_
Ja
maar
ik
En zijn huwelijk?
kasteel,
op
woon
het
lw~
er niet thuis.
Werd gisteravond in de slotkapel
gra fijt gij een bloedverwante van den gesloten, was haar antwoord.
*aï Vorossy ?
O! mijn God! riep de vreemdeling,
in
wien
men reeds lang Filip zal herekend hebben. Het is dus waar 1 Hij heeft
heftig vroeg hij verder:
ulesTv kent ge waarschiimiili: °°k graaf zijn naam weggeworpen aan zoon schepsel, aan een onwaardige!
H» , j°n Leuchtensteg en zijn....
Josephine verbleekte.
eensklaps
op
eenigsen hernam
**ha _?""
Houd op, mijnheer! riep zij uit. Het
-.
meisje
dat hij tot zijn vrouw gemaakt
,bedoel
hij
de dame, met wie
dezer
dagen
heeft,
is
wel arm en van geringe afkomst,
getrouwd,
qJ^.irnelijk
is
JoS
Phine verschrikte bij het vernemaar zij is onbesproken.Langen tijd ver-

Feuilleton.

JOSEPHINE,

deb

van het sportterrein.

men

——
——

——

--

.
woordde

—
——
—

.
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ADVERTENTIËN.

15 Cent per regel. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte.
Betrekkinggids 30 Cent per geheele Advertentie.

Vrijdag 24 lel 1895.

van het stoomschip „Swift" met de linkerhand
tusschen een laadbak en een stut beklemd
geraakt was en die hand ernstig had verwond.
Een 40-jarige werkman sprong
vanmorgen om 8 uur geheel gekleed in de Zalmhaven en redde het 6-jarig zoontje van een
schipper, dat overboord was gevallen, zonder
dat iemand anders dan de redder het ongeluk
had bemerkt.
Gisternamiddag om halfzes brak
op het Hofplein de as van een met kalveren geladen wagen.De voerman —wonende in deßaanstraat viel van den bok, bezeerde zich ernstig
aan het hoofd en moest in den politiepost aan
de Galerij voorloopig verbonden worden.
In den Oppert gleed gisternamiddag om half 7 de 32-jarige behangersknecht
Jan Dellewel over een sinaasappelschil uit, tengevolge waarvan hij met de rechterhand door
een spiegelruit viel en in zijn woning aan de
Rechter Rottekade heelkundige hulp voor hem
moest worden ingeroepen.
Vanmiddag om 12 uur vermaakte zich op den Goudschensingel een il-jarige
jongen met vischjes-scheppen, tot op een gegeven oogenblik de vischjes hem verschalkten en
de jeugdige visscher in het Singelwater viel.
Reeds was hij zinkend, toen cle werkmau VV.
Knaap hem liasprong en hem greep ora hem op
den kant en daarna naar huis te brengen.
De sneltrein van Amsterdam
naar Parijs had gisteravond om 7.41 aan het
station D.'P. een kwartier oponthoud, doordien
met een hevigen knal de koppelstang brak van
den Franschen personenwagen. Het rijtuig
werd uit den trein, die in twee deelen werd
gescheiden, verwijderd.
Vanmorgen om half7 viel de 12-jari<»e Cornelis Visser, toen hij op den hoek der
voor iemand wilde
Hoo"slraat en Hooldsteeg
uitwijken, van het trottoir. De jongenbrak het
linkerbeen en moest naar de ouderlijke woning
aan de Kipstraat worden gedragen. Daar werd
onmiddellijk de hulp van een dokter ingeroepen.
Gisternamiddag om half vijf
politie, toen hij een wanza" een commissaris v.
deling maakte, op den Bergweg een achttal jongens 'die in de boomen klauterden en druk bezig
waren met het uithalen van spreeuwen-nestjes.
Hel sevoïgwas, dat de commissaris den eersten
agent dien hij ontmoette.last gaf'dat te beletten.
Niet zoodra zagen de jongensden politiehelm,
of 7 hunner zetten het op een loopen, zoodat alleen de achtste, die juistden boom uitkwam, geerepen werd en naar het politiebureau aan de
Pat'wensteeg werd overgebracht, alwaar hij op-

in
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Gisteravond is op de Leuvehaven een kist
ontvreemd waarin twee hanglampen verpakt
waren. De politie tracht een en ander op te
sporen.
Een juffrouw deed gisternamiddag op het
betrokken politiebureau aangifte, dat men voor
de deur harer woning aan deu Noordsingel
een sportwagen met twee wasdoeken kussens
haar toebehoorende had ontvreemd. Juist
kwam een agent het bureau binnen met een
jongen en den vermisten wagen bij zich. De
jongen was den ap-ent verdacht voorgekomen
en toen hij niet kon opgeven hoe hij aan den
wagen was gekomen, had de agent hem maar
ingerekend.
In een winkel aan de Jacob Catsstraat lichtte
men gisteravond de toonbanklade. Een bedrag
van f 6 werd ontvreemd.
Bij de politie der le afdeeling is aangifte
gedaan, dat gisteravond op de Coolvest ontvreemd is een bakwagen met twee kisten si-

—

—

naasappelen.

Aangekomen op hedenaandeßotterdamsche vischmarkt de schokkers B. Li,
H. T. 1, M. A. 12, 73,78,117, U. K. 24,105,135,172
en aangevoerd van Rotterdam, Nieuwediep,
Middelharnis en Scheveningen 243 manden.
De prijzen waren voor gr. knorhanen f 1,25 tot
f 1,50, groote tarbot f 1,70 tot f 4,80, kleine 65 tot
85 cent, rog 50 et. middelsoort tongen 34 tot 42
cent, kleine 15 tot 24 cent alles per stuk; kleine
griet f 5 tot 15,90, uitleggers f7,60 tot f 10,50,
stortschol f 2,80 tot f 6.50, scharren f 2,50 tot
f 4,20, kleine knorhanen f3,50 tot f 6, kleine
schelvisch f 2,50 tot f 3alles per mand.
Heden werden aan 't Kraiingsche Veer ter
markt aangevoerd 93 zalmen, prijs f 1,20 a f 1,40
per 5 ons; 316 elften, f 0,80 a 1,65 per stuk.
Onze Tijdingzaal.
Vrijdag brengen wij ia onze tijdingzaal: Afbeeldingen van de expeditie naar Madagascar
en nieuwe bijbelprenten van Doré uit de collectie van den heer J. H. Dunk, Oppert alhier.

Burgerlijke Stand.

GEHUWD:

J. Andeweg, wedn. 55 enM. v. Vliet, jd.53 j.,
Oppert 82.
P. Bakker, jm. 21 en M. Rooi, jd. 19 j.,
Wollefoppenstr. 63.
J. H. Bakvis, jm. 27 en A. H.B. Nijliof, wed.24j.,
Mauritsstr. 64.
J. J. Berkel.jm. 21 enH. Brandenburg,jd. 20 j.,
L.Frankenstr. 2.
A. J. Beij riders, jm.21 en A. E. v. Balkum,jd.lBj.
G.v.derHeijdenstr. 61.
A Bokslag, jm. 22 en P. Lol, jd. 25 j.,
Binnenweg 144t.
Mauritsstr. 131.
C. v. der Does, wedr. 39 en D.Bakker, jd. 37 j.,
Mauritsstr. 125.
H. J. v. Duijn, jm. 21 en J. E.Braax, jd. 26 j.,
H. Boezem. 40.
S. N. Fortuin, jm. 31 enN. Noorlander.jd. 25j.,
Mauritsstr. 127.
P. C. H.Grasmanjm.23enH.G.J.v.d.Giessen,jd.22
j.,St.Jacobstr, 23.
J. J.jVan Gunsteren,jm_l4enJ.H.Deßruijn,jd.23j.,
Eendraehtsstr. 60a.
S. A. Hardenbol, jm. 24 en N. Luijte, jd.24j.,
Uselmonde.
H. W.DsHeer,g.sh.m.42enL.Schnitzler,wed.49j_
Dirksmitsstr. 16.
G. Jokker, jm. 21 en E. C. Juijn, jd. 20 j.,
Baan 160.
P. v. der Kamp, jm. 29 en M.v. Lopikjd. 32 j_
Oostvestpl. 208.
P. ï.Kellenbach, jm. 23 en J. Lagendijk, jd. 21 j_
Djeroekstr. 3.
P. De Kruijff, jm. 23 en H. De Jager, jd. 27 j.,
Achterhaven 1367.
G. Leensvaar, jm. 27 en A. Lagendijk, jd. 24 j_
Varkenoordschekade 115.
B. C. v.derLinden vjm.l9enA.E.v.d.Abeele,jd.22j.,
Mauritsstr. 64*.
A. H. Peletier, jm. 27 enM.A.Brom,jd. 24 j.
St. Mariastr. 26.
T. J. Pot, jm. 23 en M. C. Bouwman, jd. 28 j.,
Maiinierspl. 70.
H. Rondbergjm. 25, euP.J. Mankor, wed. 29j_
Oranjeboomstr.
L. Roodenburg, jm. 25 en G. A. v.Ede.jd. 23 j.,
Sneliemansstr. 121.
B. N. J. Rust, jm. 25 en C M. Baars, jd. 23 j.,
Marktveldstr. 2
volgde hij haar met zijn liefde, totdat zij,
met veel moeite, er toe besloot, de zijne
te worden maar nog in de kerk, terwijl
de priester hen verbond, berouwde het
haar met haar nederige geboorte het
wapenschild der Leuchtenstegste üevlekken. Zij heeft geen schuld, want, oordeel
zelf of een arm meisje den moed kan hebben de liefde en de hand van een graaf
Von Leuchtensteg af te wijzen?
Ja, gij hebt gelijk, antwoordde Fllip
somber, het meisje heeft geen schuld
maar des te meer schuld heeft hij, die
haar over het verschgedolven graf van zijn
eerste vrouw de hand tot een echtver-

—

bintenis toestak.
Beoordeel hernniettestreng,smeek-

—

te Josephine met weeke stem, hij had
dat meisje zoo innig Hef en liefde is
toch geen misdaad. Hij wilde haar de
zijne noemen en dat kon hij niet anders
dan voor het trouwaltaar bereiken, want
zij wilde liever werken voor haar brood
dan iets van een vreemden man aannemen. Zij was bloemenverkoopster op het
sportterrein te Weenen en orschoon tal
donvan heeren daar naar haar ganst
gen, wees zij allen af en bood moedig
die
weerstand aan de verleiding
rijkdom
de
omringde, totdat
haar
en
van graaf Jules Von Leuchtensteg
verhaar
de glans der gravinnenkroon
blindde en zij met hem trouwde.
Vergeef mij, hernam tüip zacht en
terwijl een licht blosje van verlegenheid
ziin wangen kleurde, maar wanneer ik
u zoo vurig haar verdediging hoor voeren en daarbij opmerkt, dat ge met haar
omstandigheden volkomen op de hoogte
moet zijn, komt het mlj voor, dat gij dat
meisje van nabij kent Is dat werkelijk

—

—

Ja, Ja, antwoordde Josephine vol
geestdrift, ik ken Josephine yan haar
vroegste jeugd ai en ik weet dat zij een

Londen, 103, FleetstreeU

H. Schotte, jm. 25 en J. A. Looman.jd. 24j„ Roelofs geb Rolving, D. -_A. M.vernaaien,
geb.
O. Maasstr. A 55.
K oos, Z. G. K. J. Hoffman. geb.
Ferm
Z
G
j.,
J. M. F.DeSmit.jm.22enA.M.Meijer,jd. 27
Visser geb. Var. 't Hof, Z.
Èck
L, Warande 82.
pc geb v. Vugt, Z. -T. Stout, L.
geb.
J. J. v.de Vlies, wedr. 57 euL.Noordzij, wed. 62j., -J. O ivier, geb Demmenie, Z. -A.Verkaik, D.
Leentvaar.
Eendraehtsstr. 96.
Geb Vel thoen, D.
J. v. Gelderen, geb. v. der
20j.,
jm.
jd.
D. C. v. Vliet,
22 en H. Vosselman,
e Wijs Seh. De Vrij, D. -N.
T
' Z. E. Smit, geb.De.
' geb. v. Kesselen,
Slaakkade 140.
Keiler,
S. v. der Wiel, jm. 2S en S. M.Klip, jd. 20 j., VVin ter, D. - F. Slier, geb. Blazer, Z.J.F.
Waniioeziersstr. 28.
Schellenberg, geb. Deu Breejen, D. — N. Gouw,
W.L. Witmaar.jm.36en J.M.v.Gaalen,wed.44j., geb. Lugtigheid, Z.
C. M. G. Cafferata, geb.
Vierwindenstr. 27.
~M'
v"der
VeUen.geb.
?;
WlJ£'
J. A. Aliet, jm. 20 en A. C. Lagendijk, jd. 20 j.,
G.
M. Ilammer, geb. Hammer, Z.Hart.nan.D.
L. Lems,
geb v. der Schoor, Z. - N. Feijen, geb.
Pleretstr. 93.
Rouw,
D.
j.,
jd.
30
Keulen,
Berg,
L. v. den
wedn. 39 en B. v.
Se!)- v. Wingerde, D.
n'
's Gra ven weg 200.
E. v. Dusschoten.geb.Meijburg,
D. - A. SpierJ. C. Boogaars, jm. 28 en F. G.v. Rhijn, jd. 25 j., dijk, geb.
Dam, D.
.T_.
J.
Nieuwenhuis,
y.
Erasmusstr. 52.
~M* v-Deudekom,geb.JanJ
G. L. Brokerhof, jm. 37 en CM. Roelen,jd.22j.,
Z.
'
v. Oldenb.str. 144.
OVERLEDEN:
D. IL P. Dirks, jm. 26 en G. J. v. deKamp.jd.26j.,
N. P. Jongebrenr, jd.3
v. Alkeinadestr. 22.
L. H. v. Vuet, jm.
D. v. Efferen, jm. 31 en C. Louwerse, wed. 38 j.,
H'
Bleshaar'Jd" «n- -N. Niehoff,
jm. 20 j.
Tollenstr. 78.
J. M v. der Veer, «. v. H. W. BorsJ. Gerritsen, jm. 25 en D. De Zanger, jd. 22 j., _Jn.'. 71 J-- G. P- G. M. De Bruijn, „,-. v. M. A. fle
Kunper, 39 j -J. M. Valk, wed. 11. v. Beurden,
3e Schielaan 18.
G. F. Guinee, jm. 29 en G.M. v.der Tak, jd.20 j.,
J' W- Leezer, jm. 4j.—C. H. v. Booye.
" K~
2
v. der Werffstr. 53.
-M. S.Volckerick,wed.J. Verbeek.
1-.
J. Hanssen, jm. 33 en P. J. M. Eenig, jd. 31 j., a J; ">"
A- J- Rieper. vr. v. P. VV. v. der Pas. 3tt j.
Dirksmitsstr. 53.
G. Kruger, jm. 15 d.
H. J.Douwes, m v.
J.G.Hendriks, jm.26enC.A.VanderLinden,jd.33j., G. Breur, 73 j.
J. Verkuijl, jm. 3J. —J.A
Boogaardt, jd. 22 j. A. J. v. Hoek. m. v. Ft M.
Leiden.
VV. Hoogendijk, jm. 31 en G. Jongeleen, jd. 26j_ Od,,k, 32 j.
J. P. De Roo, vr. v. A. Jaargeld
84 j. —A. Laros, wed. A. Braak, sti j. H
Hoftaan E 258.
— LoeC. D. De Jongh, jm. 25 en H. M Bergers, jd. 25 j., ve, jd. Bj. — L.Koster, m. v. M. v. VVin,
:.S S.
J.
v. der Sluis, wedn. R. Knap, 83 j. — \1 LooSpiegelnisserkade 39.
B. J. Jungerius, jm. 29en J.E.Westerveld,jd.2lj., pik, jm. 10 d. -K. M. H. A. J. Guise, vr.v. A. P
De Pree, 41 j.
K. Lagendijk 111 74.
M. Rogmans. jm. 19 m
L. Klinge, jm. 26 en G. v. Walsem, jd. 22 jFaillissementen in het Arromtissement
Schooterb.str. 14ï3.
C. H. Kriek, jm.25 en M.L. A.Broekhovenjd.22jRotterdam.
v. der Werffpl. 8.
Uitgesproken faillissement.
F. Kruis, wedr. 29 en J. Smit, jd. 25 j.,
Woensdag 22 Mei.
Boschlaan 5.
Cornelis
Willem
Stal, broodslijter en winkeJ. v. Putten, wedr. 30 en C.RoodzantJd. 25j„ lier
te Rotterdam, Goudscheweg 36. Réciter
Oosteinde 33.
B. (Redelijk, jm.24 en M.M.Allmendingerjd.23j., comm. mr. H. A. Van Rees, curator mr. C. J. A.
Bichon v.Usselmonde
Tuindersstr. 3.
J. T. v. Rijswijk, jm. 22 en L. H.Snieder, jd. 19 j.,
Vermakelijkheden, Vergaderingen, enz.
v. Reijnslr. 62.
Woensday 22 Mei.
J.W.Schimmer,jm.24enA.M.Doazelinannjd.26jCircus-Variété, Stationsplein. SpecialiteitenBoezemkade Wz. 17.
Voorstelling, 8 uur.
J. N. Smit, jm. 26 en L. Veldkamp, jd. 27 j.,
„Vriendschap zij ons doel." Jaarfeest. Alg.
Croosw.str. 64.
Veriiooplokaal, 8 uur.
F.C. Veldman,jm.26enC.T. Vrijmoet,jd.27 j.,
Sophia-Kinderziekenhuis en Pleegzusier-VerZw. Janstr. 121.
eeniging. Jaarlijksche algemeene vergadering
P. C. Welter, jm. 27 en J. M. Welter.jd. 25 j., in 't gebouw, Bi/s uur.
Strooveer 4.
Donderdag23 Mei.
„Willem
Stölze."
Algemeene
vergadering.
BEVALLEN:
„Odéon." H i«"-.
j.
_^/domniersp"^,rk i u :l^tsn'ra, teven!. L.
_i—...__„
„neu.
Samenkomst.
"■^roenin-.
Govers, geb. Brouwers, levenl. D. — ii. i- Schol„Caledoma,"
lülfe
uur.
ten, geb. Burgers, levenl. Z.
Hoorn,
J. F. v.
Officieren-Sociëteit. Concert, 2i;4 uur.
geb. Huiszoou, Z.
A. Vegter, geb. Warmoits,
Tivoli-Schouwburg. „Mijnheer de directeur,"
Koster,
geb.
Z.
W. 8 uur.
Z.
S. M. Stevens,
J. v. Rijn,geb.
Starre, geb. v. der Jagt, D.
Circus-Variété, Stationsplein. SpecialiteitenE. Dekker, geb. Aukes, Z. en D.
Leding, D.
Voorstelling, 8 uur.
D.v.Wo-dei.berg,
VV. Palte. geb. Stuijt, D.
„Vereeniging voor Hulpbetoon door WijkM. Lans, geb. Smits, D.
geb. De Vries, D.
zusters"
van de afdeeling Rotterdam van den
L. M. v. Meerkerk, geb. Den Broeder, D.—
Protestantenbond." „Irene,"
„Nederlaudsclien
M. J. M. Karmeisool, geb. Banke, D.
J. VV. 8 uur.
Bakker, geb. Beeuwkes, D.
F. De Ne-t.geb.
Vrijdag 24 Mei.
Poolen, D.
J. C. v. der Horst, geb. Scliot-Ned. Zendingsvereenigiiig." Algemeene verman,D.
J. M. v.Dijk.geb.Schradcr.Z.—F.Niël,
gadering. „Caledonia," 10 uur.
geb. Leenders, Z.—T. W.üeJong,geb.v.d.lloek,Z.
J. M. Looije, geb. Aarde, D.
W. Marks, geb.
Brakel, Z.
Donderdag 23 Mei.
V. v. Gelder, geb. v. Dantzig, D. —
J. V. Siepkes, geb. Schalbroeck, Z. A.1 J. De Parijs. 4.30 'sm- &45 'sm., 2. 'sav., 7.33 'sav.
G. Simon, geb. Berlijn 4.30 'sin., 9.35 'sm, 3.25 'sav, 3.45 'sav.
Hoog, geb. Houtman, D.
Kouwenhoven, D.
L. Neleman, geb. Van den
S.— 'sav., 7.45 'sav, 9.10 'sav.
Brand, Z.
VV. B. Steenbeek, geb. De Have, Londen (via Vlissingeu) , 8.45 sm, 5.50 'sav.
(N.B. Op Zon- en feestdagen 7.30 'sav.)
D. F. E. Van der Loos, geb. Meulman, D.
„
J. G. Glimmerveen, geb. Deelman, Z. — E.M
(via Ostendei 5. 'sav. (Up Zon- ca
feestdagen 2.- 'sav.)
Zwaan, geb. Longepee, Z. — M. A. v. OostenG. Borsten, geb. lirudorp, geb. Eieits, Z.
Engeland (via Cal ats 430 'sm. (Londen wordt
L. Op
ger, D. — A. Röhrs, geb. Blok, D.
alleen op verzoek medeiregeven).
H. DanWest-Afrika
"8.50 'sav.
den Kelder, geb. Baggerrnan, D.
kers, geb. Nederlüf, Z. —L.Bui-ger.gcb.SloppeNoord-Amerika, Mexico
B.so'sav.
lenburg.ü.—S.D.v.derVVaard.geb.Heijkoop, D.—
Canada. N.-Brunswijk, N.-Scbotland,
A. Lagerweij, geb. v. Doorn, Z. — P. J. ScnefferPrins Eduard
B.so'sav.
lie, geb. v. Seliijndel, D. — C. Bakker, geb. v. der Guyana (Ned. en Britsen). .10.30'sav. (22 Mei)
J. Jansen, geb. Cubels, Z.
J. VV. Venezuela
Sluis, Z.
10.30'sav. (22 Mei)
Schoenmaker, geb. Gijzel, Z. — A.Euser, geb.
Vrijdag 24 Mei.
M. C. Tiernes, geb. Deijbel, D.
Aalbers, ü.
Bergen (Noorwegen)
9.50 'sm.
C. G. Van Oosterhout.geb. Haas, D.—M. M. HerrDe uren zijn gerekend volgens denAinster.
mann.geb.Heek,Z. C.DeOliveira, geb.Busnac, damschen tijd.
D. P. J. Möllenkamp, geb. Brandwijk, D.
G.
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onschuldig meisje is.
In elk geval kan zij zich geluk wenschen zulk een verdedigster als gij zijt
gevonden te hebben, hernam Fillp, terwijl zijn blik vol bewondering en welgevallen op haar slanke gestalte rustte.
Dat schoone, bleeke gelaat betooverde
hem, die glanzende, goudblonde haren
riepen hem een geliefd, langvervlogen
beeld in het geheugen: het beeld van
zijn beminde Claudine.
Onwillekeurig moest hij aan haar denken terwijl de stem van dat onbekende
meisje hem in de ooren klonk.
Na een lang stilzwijgen vroeg hij:
Doet uw voet nog pijn?
—Ja veel pijn, steunde zij, ik geloof
niet dat ik de kracht zal hebben om
naar het slot te loopen.
Dan zal er niets anders overblijven,
dan dat ik daarheen ga om hulp te ha- len, zeide Filip.
Josephine had wel begrepen, dat deze
jonge man een bekende, wellicht een
familielid van haar echtgenoot was en
zij wilde zooveel mogelijk een ontmoeting tusschen hem en Jules voorkomen.
Neen, neen, zeide zij afwerend, lk
ben bang hier zoo hulpeloos en alleen
achter te blijven, ik bid u, blijf bij mij.
Maar het zou misschien gevaarlijk
worden, wanneer gij hier langer zonder
hulp bleeft liggen! riep Filip vol bezorgdheid uit.
Josephine keek overal rond als zocht
zij een uitweg.
Ginds zie ik een hut! riep zij plotseling, ik bid u, breng mi* daarheen, wij
zullen er mogelijk menschön vinden die
mij helpen.
Met moeite richtte zij zich op.
Filip sloeg zijn sterke armen ora haar
slanke taille en het gelukte hem, terwijl
hij haar bijna droeg, langzaam met haar
voort te komen.

—
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Donderdag

Hij voelde haar hart tegen zijn borst
kloppen, hij ademde de welriekende geur

van haar blonde lokken in, voor de eerste maal in het tijdsverloop van een jaar
kwam hij weder met een jong, scnoon,
vrouwelijk wezen in aanraking endatin
een omgeving van heerlijk: groen en
ruischend gebladerte, die zijn stemming
nog verhoogde.
Hij vergat thans waarvoor hij eigenliik hier gekomen was, hij dacht alleen
naast
aan het bekoorlijke schepseltje
op
en
leefae
behoefde
hulp
zijn
dat
hem
geheel
ln
een
andere
oogenblik
als
dat
wereld.
Zij sidderde licht en moest met haar
volle zwaarte op hem leunen om niet
neer te vallen en toch was het haar als
zou zij, ondanks haar pijn, wel eeuwig
zoo willen voortwandeien.
Hijgend van inspanning viel zij voot
de deur der hut, die zij uu eindelijk bereikt hadden, op de bank neer en Filip
klopte aan.
Hij kreeg echter geen antwoord en
kwam weldra tot de overtuiging dat de
hut onbewoond w_3.
Mijn God, wat beginnen wij nu?
zuchtte zij. Wij kunnen toch niet ecu wig
hier in het woud blijven.
Minstens zoolang tot uw pijn eenigszins bedaard is, antwoordde Filip, die
het denkbeeld lang zoo verschrikkelijk
niet vond, lang met haar hier alleen te
zijn.
Hij zette sich naast haar op de bank,
-ij, babbelden een oogenblik samen ca
toen vroeg Josephfne eensklaps:
Wat voerde u hier in deze streek
mijnheer, wie zijt gij ?
Filip was het in het eerste oogenblik
met aichzelve niet eens of hij haar aX
dan niet zijn naam zon noemen, maar
zij boezemde hem zooveel vertrouwen
en sympathie in, dat bij antwoordde:

—
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circa f50,000, dat de gemeentekas nog lijdt na

Binnenland.

22 Mei.
De heer J. W. Van Marie, ingenieur in
fied.-Indië, is benoemd tot ridder van den
Leeuw van den Congo.
De 2e luitenant Rouffaer, in garnizoen te
Maastricht wordt overgeplaatst bij het 4e
regiment infanterie te Delft.
De luitenant ter zee 2e klasse, N. C. Beynen, uit Oost-Indië in Nederland teruggekeerd,
is op non-activiteit gesteld.
De ie-luits. van het 6e reg. inf. S. J.Wesselink te Breda en J.P.M.Soer, te Geertruidenberg, zullen onderling van garnizoen verwisse-

—
—
—
—

len.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
verleent Zaterdagas. geen audiëntie.
Aan den heer J.De Boer is op zijn verzoek
eervol ontslag verleend als consul der Nederlanden te Buenos-Aires.
Benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van H. M. de Koningin bij
de hoven van België en Luxemburg, jhr. mr.R.
A. A. E. Von Pestei, minister-resident met den
persoonlijken titel van buitengewoon gezanten
gevolmachtigd minister bij de hoven vanZweden en Noorwegen en van Denemarken.
De Minister van Koloniën verleent Vrijdag
as. geen audiëntie.
De Kamer van Koophandel te Zutfen besloot een adres van adhaesie te zenden aan dat
der Kamer van Schiedam, waarin deze aandringt bg den Minister van Financiën op voldoening aan art. 59 der wet van 26 Mei 1870 en
de herziening der belastbare opbrengst van de
gebouwde eigendommen te doen ter hand nemen.
Te Leiden is heden de heer J. Wiarda (geboren te Edam) bevorderd tot doctor in de
rechtswetenschap na verdediging van een Academisch proefschrift, getiteld: „Schets van den
rechtstoestand der gehuwde vrouw, volgens het
ontwerp tot herziening van het burgerlijk wetboek".
De heer P. A. Versluis te 's Hage is benoemd tot hoofd der Chr. school te Breda.
Bij het onderwijzersexamen in Den Haag
zijn geslaagd de heeren: C. Boot en J. De Kan,
beiden Nieuw-Helvoet, H.Groenendijk,Alfen a/d
Rijn; en W.C. Maarleveld, Vlaardingen.
De najaarsexamens voor onderwijzer of
onderwijzeres zullen dit jaar voor de laatste
N w s.
maal gehouden worden.
Bevorderd te Leuven, tot doctor in de geneeskunde (cum laude) de heer J. M. W.Kramer,
praktiseereud geneesheer te Leiden.
Aan dtn heer A. H. M. Deussen J.H.Gzn.,
predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te HoogeZwaluwe, is na ruim 40-jarige Evangeliebediening op zijn verzoekeervol emeritaat verleend.
Tot leeraar bij de Ned. Israël. Gemeente
te Maassluis is benoemd de heer J. Simons te

—
—
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—

Doesburg.

Beroepen bij de Ned. Herv.Kerk. Te Hindeloopen de heer S. Ronner, cand. te Dokkum.
Te Terwispel ds.Beukema te Oosterhesselen,

—

—

De poneys van Koningin Wilhelmina
worden naar lunsbrück vervoerd, om dienst te
doen tijdens het verblijf der Vorstelijke familie aldaar.
Dr. P. J. Barnouw <3-ciue op de gisteren te
Amsterdnm gehouden vergadering van „Het
Witte Kruis" een eu ander mede omtrent de
proef, welke door deze vereeniging is genomen
met het verstrekken van serum.
Deze proef heeft tot resultaten geleid, die zéér
aanmoedigend mogen heeten.
Aan 21 geneesheeren werd het middel verstrekt en op aanvrage deden 16 hunner verslag van de verkregen resultaten. Hieruit
bleek, dat in 36 behandelde gevallen 3 der
lijders gestorven waren en de overige genezen.
De kleine omvang der proefnemingen laat
echter nog niet toe nu reeds een beslist gunstig oordeel uit te spreken.
Reeds 8 maanden geleden werden door
het Dagelijksch Bestuur van Wildervank een
20-tal woningen, krotten, onbewoonbaar verklaard. Thans hebben Burgem. en Weth., vergezeld van de politie, een onderzoek ingesteld,
of de woningen ook ontruimd of genoegzaam
in bewoonbaren staat gebracht waren.Edoch!
het meerendeel was nog in denzelfden, althans
in geen beteren toestand, dan vóóracht maanden. Men vraagt zich af, wat nu gedaan zal
worden tegen de onwilligen.
De paardentramwegßaarn—Soest zal 30
dezer plechtig geopend worden en de dienst den
len Juni aanvangen.
Een staartje van de zaak-Beffers!
In de gistermiddag te Schiedam gehouden
zitting van den gemeenteraad vroeg de heer
De Groot, inzake het bedrag ad f960 op den
post gerechtskosten, begrooting 1895, die som te
brengen in vermeerdering van het tekort van

—

—
—

oorzaakte, stond zil van de bank op, zonk
op de knieën voor hem neer en smeekte op hartroerenden toon:
Ontwijk uw broeder, wat ik u bidden mag. Ik weet wel dat ik het recht
niet heb, u, die een vreemdeling voor
mij is, zulk een verzoek te doen, maar
het gevoel der menschelijkheid zou zelfs
een bedelaar het recht verleenen u voor
een gevaar te waarschuwen.
Tranen ontvloden aan haar schoone
oogen, en haar sidderende handen, waarmee zij die van Filip gegrepen had, bewezen hem hoezeer het haar ernst was
met dit verzoek.
Hij zag verlegen In dit schoone, bleeke gelaat en zeide eenigszins verward:
Uw belangstelling in mij, mejuffrouw,
treft mij diep, ik heb nog maar van

—

—

weinig menschen zooveel oprechte genegenheid ondervonden als van u en ik
dank u daarvoor uit den grond van mijn
hart, maar hoeveel leed het mij ook
doet een bede van u te moeten afwijzen,
het 13 van te veel gewicht dat lk mijn
broeder nog heden ga opzoeken om rekenschap van hem te vorderen.
Mijn God, mijn God, hoe zal dat
eindigen, stamelde de jonge vrouw met
bevende lippen.
1
niet alleen angst voor zichWas„haar
deed sidderen, zij gevoel"
8"86
voor
Na kort beraad hernam
Wanneer gij dan tochzlihet slot
wilt gaan, beloof mij voor naar
't minst dat
gij geen tweedracht zult veroorzaken
tusschen uw broeder en zijn echtgenoote,
dat gij Josephine zult ontzien, die aan
alles onschuldig is en die uw haat niet
verdient.
Dat beloof ik u, sprak Filip.
Josephine herademde.
Ik dank u, zeide zij zacht.

—
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hel verhaal op den gewezen gemeente-ontvanger' Beffers, hetgeen de vöersitter thans niet
beslis? kon. Met het oog op den tijd, dat de
zaak reeds hangende is en om eventueele ge-

-

rechtelijke vervolging te ontgaan, stelde de
heer De Groot vervolgens voor, dat de raad
burgemeester en wethouders in overweging zou
geven bij wijze van minnelijke schikking te
trachten het tekort voor de gemeente terug te
krijgen van degenen, die deel hebben uitgemaakt van het college van burgemeester en
wethouders sedert 1 Jan. 1878of daaromtrent.
Uit de discussie bleek, dat men het over het
geheel wenschelijk achtte, dat er wat spoed
met de zaak werd gemaakt, maar ook dat men
het voorstel wal zwevend achtte om daarover
dadelijk een oordeel te kunnen vellen. De
heer Poortman stelde voor het ter visie te
leggen, welk voorstel evenwel niet werd ondersteund. De heer Van Erpecum wenschte het
voorstel van burgemeester en wethouders in
deze zaak af te wachten, dat naar mededeeling
van den voorzitter in de eerstvolgenderaadszitting kon worden tegemoet gezien. Nadat de
heer De Groot de woorden -bij minnelijke
schikking*' had veranderd in „in der minne,"
omdat ook zijn bedoeling niet was, dat het op
een accoordje zou worden gegooid, en nadat
uit de discussie was gebleken, dat het voorstel niet inhield, dat bij mislukking der gevraagde pogingen de gerechtelijke weg zou
worden gevolgd, werd dit aangenomen met
algemeene stemmen, waarbij de heeren Elzevier Dom en Loncq zich buiten stemming
hielden.
De adressen om subsidie van het Rijk
en de provincie voor den aanleg der stoomtram Delft-Schipluide-Maassluis zijn thans door
den directeur der Westlandsche StoomtramMaatschappij verzonden.
Van Maassluis vertrok heden ter haringvisscherij „Lucie", schipper J. Visser.
Op de gisteren in het Westland gehouden veilingen werd besteed voor: witte asperges 25—39 et., blauwe 14—22 et. per bos;
aanvoer ongeveer 2600 bos; spinazie 20—30
et., postelein 50 —70 et. per kin ; aardbeien
55—85 et. per kilo; sla I—_Vs et. per krop.
Bijna verbrand in haar bedje!
Te Westergeest (Friesland) is een meisje,
dat de mazelen had en te bed moest blijven,
bijna verbrand. Terwijl de moeder afwezig
moest zijn, legde zij drie warme steenen onder
de dekens, dekte haar kind goed toe en ging
daarna heen. Kort daarop ontdekten buren, die
op het hulpgeschrei van het meisje binnenkwamen, dat het beddegoed door de steenen had
vuur gevat; zij bluschten het vuur, waardoor
het kind en de woning gespaard bleven.
In den storm van 16 dezer zijn bij het
Tesselsche strand ongeveer 500 roggennetten
verloren geraakt. Enkele heeft men later teruggevonden, geheel in elkaar gedraaid en
zwaar gehavend. De meeste echter worden
als verloren beschouwd.
Voor de arme visschers is dit verlies een
ware ramp.
Tijdens de Pinksterfeesten zal te Winschoten een groote gecostumeerde optocht
gehouden worden, welke groepen en personen
zal voorstellen uit verschillende tijdperken
onzer geschiedenis, beginnende met Julius
Cesar, Claudius Civilus, Karel den Groote, Godfried Van Bouillon enz. en eindigende met
Koning Willem I, Koning Willem 11, generaal
Vetter enz., alles afgewisseld door groepen
schilders, dichters, zeehelden enz. incluis Indische soldaten
en.Lombokkers.
....v.
uigcuuc
r—— _e Hartelijkheid der Regentes dient aan de vergetelheid
ontrukt:
In Maastricht woont de weduwe van luitenant Alting von Geusau, die op Lombok den
heldendood stierf. H. M. liet gisteren deze dame
door haar ordonnance-officier Loudon en twee
kamerheeren een prachtigen bouquet orchideeën
brengen met de verzekering, dat Zij in de droefheid der weduwe steeds deelt en altijd zal
gedenken hetgeen haar echtgenoot en zoovele
dapperen voor Vorstenhuis en Vaderland deden.
Nieuwe muntbiljetten!
Door de Kamer vaa Koophandel te Zutfen is
een adres gericht aan den Minister van Financiën, ten einde te verkrijgen muntbiljetten van
flO van betere qualiteit papier en van meer
onderscheidende kleur van muntbiljetten
van f5O.
De „Nederl. Tandmeesters-Vereeniging"
zal 28 en 29 Juni te Amsterdam een vergadering
houden. De heeren dr. Wilh. Herbst, uitBreinen, en dr. Ludw. Brandt, uit Berlijn, zullen
dan voordrachten houden.
Een slachtoffer van een onregelmatigheid!
Bij de laatste loting voor de nationale militie had te Middelburg een geval plaats dat
voor den betrokkene onaangename gevolgen
heeft gehad. Men schrijft daaromtrent het volgende aan het H b 1.:
Ecu loteling, die een dienstplichtig nummer
had getrokken, kwam bij den militieraad reclameeren wegens broederdienst. De militieraad verklaarde hem dienstplichtig omdat zijn
broeder was ontslagen uit den dienst, wegens
gebreken in den dienst ontstaan. De betrokkene
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Ik heet graaf Filip Von Leuchtensteg en ben de broeder
Hij kon zijn zin niet voltooien, want
Josephine uitte een kreet en zag hem
bleek van schrik aan.
Zijn broeder.... stamelde zij, zijn
broeder.
Tegelijk ging haar de gedachte door
het hoofd, dat de broeder van haar echtgenoot met vijandige bedoelingen hier
kwam, zij begreep dat hij verontwaardigd over dat huwelijk was en vreesde
dat hij haar zou haten, wanneer hij vernam dat zij zijn schoonzuster was.
Ik wreet welke vijandschap er ontstaan is tusschen u en graaf Jules Von
Leuchtensteg, zeide zij halfluid, en ik
smeek u, ga niet naar uw broeder, ik
heb een geheim voorgevoel dat er een
twist, een hevige twist tusschen u beiden zal uitbarsten.
Het gelaat van Filip nam een sombere uitdrukking aan.
Hetgeen gij daar zegt, zijn dezelfde
woorden als die mijn beste vriend tot
mij sprak, antwoordde hij, en toch kon
ik geen weerstand bieden aan den
drang, mijn broeder te gaan opzoeken,
want ik heb een zware rekening met hem
te vereffenen, mejuffrouw!
O I ik bezweer u, smeekte Josephine, vermijd een ontmoeting met hem.
Hij haat u, en zal u niet ontzien.
Ik behoef een ontmoeting met hem
niet te vermijden, hernam Filip trots, hij
daarentegen heeft meer reden om mij
uit den weg te gaan.
Hoedat? vroeg zij. Wat heeft hij
dan misdaan?
Vraag mij dat niet.
Ach,ik voorzie een onheil, een betreurenswaardig onheil, wanneer gij hem opzoekt, zeide Josephine, wier oogen vol
s
tranen stonden.
Ondanks de pijn, die haar voet haar ver-
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beweerde dat zijn broeder was ontslagen wegens
gebreken in en door den dienst bekomen.Men
deelde hem mede, dat hij binnen 10 dagen in
hooger beroep kon komen bij Ged. Staten. Hij
heeft daar echter geen gevolg aan gegeven.
In Januari, toen de militieraad zitting hield
ter keuring van remplacaaten en nummerverwisselaars, verschijnt ter keuring als remplacant het jonge mensch in quaestie. Men deelt
hem mede, dat hij niet kan aangenomen worden als remplacant daar hij dienstplichtig is.
Men vraagt hem: waarom zijt ge niet op de
tweede zitting verschenen, waarop hij antwoordde, dat de burgemeester van Vlissingen
hem gezegd had, dat het niet noodig was, daar
zijn broeder was gepensionneerd wegens gebreken in en door den dienst ontstaan. Op
verzoek van den militieraad begaf hij zich naar
Vlissingen om de bewuste stukken ter overtuiging te gaan halen. Hij voldeed er onmiddellijk aan en de militieraad erkende de juistheid, doch kon er niets aan doen. Hij wendde
zich daarop met een adres tot de KoninginRegentes, waarop gunstig werd geadviseerd
door den commissaris der Koningin, door den
militieraad en door den burgemeester van
Vlissingen. Niets mocht evenwel baten; de
jongeling, die remplacant had willen worden,
om met het geld daarvan een hypotheekje op
het huisje van zijn moeder af te lossen, werd
ingelijfd en is thans dienende.
De oorzaak van het gebeurde is te wijten aan
een schrijffout aan het ministerie van marine
met het woordje niet begaan en aan den
burgemeester van Vlissingen, die den betrokkene adv iseerde niet naar de tweede zitting van
den militieraad te gaan, als zijnde onnoodig.

—

Aan den Amst e r d. wordt geschreven
over eene belangrijke ontduiking van rechten
van successie: onroerende goederen, die door
de aangevers waren geschat op ongeveer een
halve ton, zouden bij onderzoek zijn gebleken
omstreeks een waarde van twee ton te bezitten.
Deze ontduiking werd ontdekt door den heer
D. IL J. Lasonder, inspecteur ddr registratie
voor den am bulanten dienst te Arnhem, die
belast was met de naziening vaii een kantoor
van successie te 's Gravenhage, alwaar de bedoelde goederen in eene memorie vanj aangifte
van een opengevallen nalatenschap waren aangegeven op anderhalve ton lager dan hun werkelijke waarde.
De Minister van Financiën daarvan onderricht, heeft thans den inspecteur te 's Gravenhage opgedragen een onderzoek in te stellen
en zich daarbij door deskundigen te doen voorlichten naar de aangegeven waarde der onroerende goederen, die in de laatste twee jaren
zijn overgedragen of nagelaten en dit onderzoek
uit te strekken over de geheele provincie
Zuid-Holland, waaruit dan zal kunnen blijken
met hoe weinig zorg de controle op de aangegeven waarde der onroerende goederen in die
provincie geschiedt en hoe belangrijk de ontduikingen zijn van rechten van successie en van
overgang, die aan 's Rijks schatkist worden
onttrokken en waarin de residentie geacht mag
worden in de eerste plaats uit te munten.
Het V a d e r 1. gelooft, dat hier een overhaast
oordeel is uitgesproken. Het geïncrimeerde feit,
dat onroerende goederen, geschat op een halve
ton, bij onderzoek zouden gebleken zijn een
waarde van 2 ton te hebben, noemt het blad erg
overdreven. Is dit blad goed ingericht, dan zou
de aangifte ongeveer 2 ton, de schatting 3 ton
hebben bedragen, terwijl het terreinen gold
van dien aard, dat een juiste waardebepaling
uiterst moeielijk was.
Te Leiden is aan den adj.-onderoff. Pranger
de zilveren medaille voor 24-jarigen trouwen
Het Nederl. Weldadigheids-Genootschap
„Koning Willem Fonds", te Londen, ontving
fl5O van Koningin Wilhelmina en f 100 van de
Koningin-Regentes.
Voor de betrekking van plantsoen-opzichter te Delft (jaarwedde f7OO benevens vrije
woning) hebben zich aangemeld ruim 140 sollicitanten.
De Goede Herder!
Buiten Geldeiland zullen er weinigen aangetroffen worden, die weten dat het gesticht
„De Goede Herder" op Larenstein te Velp gelegen, bestaat.
Ruim drie jaren geleden is het aangekocht
voor het aartsbisdom Utrecht; het staat onder
de leiding van de zusters van den Goeden
Herder te Zoeterwoude.
Het doel van deze zusters is om in dit «-e-sticht R. Kath. meisjes of vrouwen te verplegen
die een ongeregeld leven leidden, en op
voeden tot nuttige leden der maatschappij.
In November 1892werd dit gesticht geopendhet draagt den naam van het Liefdegesticht
„DeGoede Herder." In het laatst van datzelfde jaar waren er reeds tien zusfers en acht
verpleegden. Daar het getal verpleegden nog
steeds toeneemt, vermeerdert ook dat der zusters, die zich met de zorg der verpleegden heiasten. Zoo bevonden zich daar in December
van het vorige jaar 66 vrouwen, waaronder 48
verpleegden en 18 zusters.
De jongste verpleegde heeft nog maarden
leeftijd van twaalf jaren bereikt. De controle
is er zoo streng, dat geen der verpleegden zich
buiten het gesticht mag begeven.
Een groote tuin bevindt zich rondom het
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Zij nam zich vast voor, alles wat in
haar vermogen was aan te wenden, opdat
graaf rilip nooit vernemen zou, dat zij
de gemalin van zijn broeder was, want
slechts langs dien weg, dat voelde zij,
zou het haar gelukken een zekeren invloed op hem uit te oefenen.
Filip kon zich eenige bevreemding
omtrent de belangstelling van Josephine
niet verhelen; haar oogen zagen zoo
veelbeteekenend tot hem op, haar handen drukten zoo innig de zijne, dat het
hem bijna onbegrijpelijk toescheen, hoe
zij zoo snel den weg tot zijn
hart had
gevonden.
g.ng
Maar
het hem wel anders? HH wilde
het zichzelven niet bekennen, maar
sidderde voor het oogenblik, dat hii hii
de
plaats aan haar zijde zou moeten veren
laten
dat deze schoone droom zou
moeten eindigen.
Onwülekeurig haalde hij zich elk woord
te binnen, door den tooneeldirecteur te
tot hem gesproken, die hoopte
yohburg
dat Filip nog eenmaal een vrouw zou
ontmoeten, die bij hem betere
denkbeelden omtrent het zwakke geslaoht zou
doen ontstaan, dan hij tot dusverre had
Wel had de afscheidsbrief van
zijn geloof in het vrouwenhart doen terugkeeren, maar in zijn binnenste was
het ledig gebleven.
Toen hij nu in het zachtmoedige
trekkelijke gelaat van Josephine' aanzag
wier oogen vol weemoed en sympathie
op hem gevestigd waren, vroeg hij zich
onwillekeurig af:
*
Zou zij het zijn, die aan raifn vreuggeluk
terug moest geven?
deloos leven het
Hij greep haar kleine hand en wilde
iets zeggen, maar zij voorkwam hem
door op hartroerenden toon uit te roepenAch, ik voel mij zoo ongelukkig
had ik u maar nooit leeren kennen!
Om Godswll, wat deert u ? riejj hii

Claudine'
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gesticht, waarom aan de eene zijde een hooge
muur is gemetseld, zoodat geen der aanwezigen
in aanraking kan komen met de buitenwereld.
Daar het gestichtruime en frissche zalen heeft,
is het een uitzondering als een der verpleegden
ongesteld is. Bij eventueele gevallen practizeert
de heer dr. G. Fabius te Velp aldaar.
Sedert de opening zijn er geen gevallen van
besmettelijke ziekten geconstateerd.
In alle opzichten beantwoordt het gesticht
volkomen aan het doel, waarvoor het bestemd
is en neemt het nog steeds in bloei toe.
Bij de door de heeren Van Deventer &
Co. te Schiedam gehouden aanbesteding voor
het maken van vier gebouwen met bijbehoorende werken, op het terrein aan den Buitenhavenweg, waren vijf inschrijvingsbiljetten ingeleverd, nl. van de heeren: H. Wienhoven,
aldaar f 17,400, G. Key, Rotterdam, f 19,735, J.
Pinster, Schiedam, f 20,165, M. Oostdijk, Heenvliet, f 20,249, L. v. Rossen, Maassluis, f 21,144.
Het werk is aan den minsten inschrijver toe-
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gewezen.
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De Scheveningsche schutterij, die sedert
1868 aan geen oefeningen deel behoefde te
nemen, zal aanstaand najaar geoefend worden
door instructeurs uit Den Haag. Er zijn maatregelen genomen om de visscherij niet te benadeelen door bijvoorbeeld de visschers, die
behoorlijk gemonsterd hebben, telkens voor
een jaar van de oefeningen vrij te stellen.
L. Van 't V. die gesignaleerd was in het
Algemeen Politieblad en nog een gevangenisstraf van 2K jaar moest ondergaan,
is door de politie te Gouda gearresteerd en
naar Amsterdam getransporteerd.
Het spook te Ginneken is ontdekt, he
was een
nachtuil!
Om op de schoorsteenlijst te zetten?
Bij een drogist in de Hemonystraat te Am
sterdam is gisternacht de gaper gestolen!
De schutters te Hellevoetsluis, tot nog toe
gewapend met de sabel kregen er deze week
een geweer met bajonet bij.
Dinsdag had te Nijmegen de eerste-steenlegging plaats voor de nieuwe R. K. Kerk aan
de Molenstraat, de Ignatiuskerk, welke 4000
personen zal kunnen bevatten.
De afdeeling Schiedam van den „Nederl
Brood,- Koek- en Banketbakkersbond" heefl
zich bij adres tot den raad dier gemeente ge>
wend, verzoekende verlaging van den gasprijs,
Leendert Geel, de man te Rotterdam gevangen genomen, als verdacht den moord te
hebben gepleegd op de. beide oude vrouwtjes
aan den Raamsingel te Haarlem is in vrijheid
gesteld. Zooals men weet, was het een onderschepte geheime briefwisseling, die tot zijne
arrestatie leidde.
De Koninginnen in het Oosten!
Wij vernemen dat het bezoek van HH. MM.
de Koninginnen aan Enschede 4 Sept. a. s. zal
plaats hebben.
Z w. C t.
Van het eiland Uselmonde wordt geschreven:
Het vooruitzicht bestaat, dat er in het aanstaand winterseizoen meer dan voldoende vlas
zal zijn om werk te verschaffen. Verscheidene
vlasboeren toch, die het met de financiën zoo
konden stellen, lieten het gewas 1894 niet afzwingalen, daarbij komen nog de groote voorraden groen vlas, die zich nog in Groningen
en Friesland bevinden en nu verscheept worden van i tot 4 cent per kilo,heel goedkoop dus.
Zooals het nu is, staat het nieuwe gewas vlas
er^nie^kwaad hij. Het vroeg gezaaide in Zeeminder best, zoo is dat ook in onze eilanden,
waar het bij de ontkieming met de droogte te
kampen had. Komt er nu evenwel op de regen
der laatste dagen wat zoel weer, dan zal dit
uitnemend op de vlasplant werken, het aanhouden van het gure herfstweer der laatste dagen
zou integendeel zeer ongunstig zijn.
't Is en blijft te bejammeren, dat door de minder goede hoedanigheid, die het vlas van 1894
over het algemeen bezit, verscheidene afnemers
van Hollandsch vlas in het afgeloopen seizoen
niets kochten. De minste soort blijft zijn weg
naar Frankrijk en België vinden, terwijl de betere soorten voor lerland en Schotland worden
gekocht. Wel is de handel niet groot, maar dat
gaat zoo om dezen tijd van het jaar; maar wat
verkocht wordt, gaat tegen betere prijzen, wat
in hoofdzaak wordt toegeschreven aan de hoogere prijsnoteering van vlas, garens en linnen
in het buitenland.
N. H. VV.
23 Mei 1814, Delfzijl ontruimd door de
Franschen :
Op dezen dag werd de laatste vesting, die
in handen der Franschen was, bevrijd van de
overheersching. In November hadden de Nederlanders den opstand begonnen en reeds in 1813
was onze bevrijding zeker. Maar enkele vaste
punten hadden de Franschen nog in hun bezit,
waaronder Helder en Delfzijl. In het begin van
Mei gaf Helder zich over, thans ook Delfzijl.
Eenige douane-beambten wilden vluchten met
het geld van onze burgers, maar een aantal
wakkere visschers overrompelden hun schip
en brachten het geld behouden terug.
24 Mei 1591, De schans voor Zutfen genomen :
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verschrikt uit.

Er woedde een orkaan in het hart van
Josephine, zij gevoelde eensklaps, dat
haar hart niet langer gebrek aan liefde
had, dat zij den man gevonden had, die
haar dit teedere gevoel inboezemde en
daarbij kwam zij tot de smartelijke
overtuiging, dat zij
den broeder
van haar echtgenoot beminde, dat
die liefde haar trof als een bliksemstraal en dat zij van nu af nog ongelukkiger zou zijn dan voorheen.
Arme Josephine!
Thans eerst begreep zij wat het zeggen
wilde, te beminnen op het eerste gezichtja, zij beminde hem vanaf het oogenblik
dat zij hem voor het eerst in het gelaat
gezien had, het was als een magnetische
stroom, die van hem uitging en geheel
haar wezen doortintelde.
Geheel denzelfden indruk maakte zij op
hem, ook hij voelde zich onweerstaanbaar
tot dit bekoorlijke wezen aangetrokken
en zij verdrong de herinnering aan Claudine uit zijn hart.
—Waarom zou Ik op drie-en-twintigjarigen leeftijd van elk liefdesgeluk afstand
doen? vroeg hij zich af.
Als gehoorzamend aan een onweerstaanbaren drang drukte hij zija gloeiende lippen op de hand van Josephine.
Wij mogen elkaar nooit |weerzien,
stamelde zij.
Waarom niet? vroeg hij met een
glimlach, hebt gij zulk een strengen
vader of oom?
Ja, ja, antwoordde zij snel, en ik zal
morgen reeds het slot Vorossy moeten
verlaten.
Gij vertrekt? vroeg Filip droevig.
Bn waarheen?
Ik weet het niet.
Ik zal u wel weten terug te vinden,
zeide Filip vol moed.
H" wilde nog meer zeggen, toen'zij op
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Maurits wilde Zutfen innemen en zond da:.
om Francois Vere met eenig krijgsvolk voorffl
om de schans bij verrassing te nemen. ;-*''
boeren en boerinnen verkleed veinsden eenig6
met eenig goed te vluchten voor het legef;!'
in aantocht was. De bezetting had medelijl?'
en liet hen binnen, waarop ze de bezet"»
overrompelden en de schans in bezit naa>e |
Na een kort beleg werd de stad, nadat bs
bevelhebber, graaf Johan Filips Van Van'6
stem, was gesneuveld, den 30en Mei aan Ma
rits overgegeven. De bezetting kreeg vflj
uittocht en de stad behield haar privilege*
Menu: Schildpadsoep,
met spiegeleieren, postelein,koud vleescn»"'
gedroogde appelen, chocoladepudding.
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Afgewezen!
g
Wouter:
Zou je denken dat uw pap*
vroegiets tegen had, als ik om uw hand
Anna :
Ik weet het niet, als hij het
zins met mij eens is, dan geloof ik van ffe
Sloopen kunnen ook de domsten, 819
slechts de wijzen kunnen bouwen.
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Buitenland.
Het kabinet—Ribot van de Fransche Rep*
bliek, schijnt nu aan de beurt te zullen kom?,
om door zijn min gunstige positie de aandaca
van de beschaafde wereld tot zich te trekken
Het kabinet—Banffy van Hongarije heeft li
beurt gehad, een heel goede zelfs, Rosebefj
combinatie in Groot-Brittannië geniet door ha
bijzonder precairen gezondheidstoestand eif!e
lijk permanent die lang niet benijdenswaard's"
onderscheiding en de Servische formatie ve
,fl
keert in dezelfde conditiën.
De regeering van Frankrijk heeft van
begrooting voor 1896 eigenlijk nog Sec
pleizier gehad: aan de linkerzijde doet nie
alsof men het streven der regeering naar ne
vormingen heel niet au serieux neeml, & t
neemt er kennis van, bestrijdt de wetspla»ll
niet bepaald, doch toont er zich evenmin "o
ingenomen en aan de rechterzijde, waar
kapitaal nog altijd zijn meeste vertegeneet
digers en verdedigers heeft, is men heel duaa
lijk in zijn ontevredenheid en vijandschap^ Hg
hervorming der belasting op de dranken en
hervorming van het successie-recht zijn ver*
in bijzondere voorstellen. Doch hel resteerene
is belangwekkend genoeg en biedt gelege"l>
te over voor bestrijdiugen en daarmee is D 1
dan ook gisteren onmiddellijk begonnen.
De uitgaven zijn voor 1896 weer 56 i" j
lioen hooger dan voor 1895, doch 't is D.
deze toeneming der tering, welke de leden <>
begrootingscommissie doet opponeeren, 'tIS «
manier waarop de regeering de nering L
tegenstelling met het bekende spreekwoord
naar te tering wil zetten. Ribot wil het te»
vinden door verhooging der inkomsten
natuurlijk kan dat alleen geschieden dooi'
invoering van nieuwe belastingen of door ,
hervorming van reeds bestaande. Zoo ej0
door de leden der begrootingscommissie
hun meerderheid onrechtvaardig en moelCt u0
te innen geheeten de belasting op de dien*1,,
den (geschat op 10 millioen francs); de belas' "»
op buitenlandsche staatspapieren (op 15mijJ l'".,
fr. geschat) heetten de meesten in beginsel n.
wel aannemelijk, doch aan de mogelijk" e
ze te heffen, werd algemeen getwijfeld en
progressie der successierechten (bereken- jj
een hoogere ontvangst van 25 millioen) >°
wel genade bij de meerderheid, doch dat be
fietje zou men dan willen gebruikt zien
gerieve van den landbouw.
iq
Zoo zou dus de commissie, bestaanden'
regeeringsgezmuu icjyuiiiirveluGitV 1 _ooi-l'c ' i
radicalen en 2 afgevaardigden, die in den reg
de zijde derradicalen houden, langs een offiw|
komen tot wat evengoed haar punt van ul
gang had kunnen zijn: de noodzakelijkheid e
te bezuinigen. Dat zou dan moeten zijn op n
departement van oorlog, van marine ,
openbare werken en een deskundig '
der commissie, de oud-minister Barth" '
heeft dat heel wel mogelijk geliee, J
Treffend, hoewel geenszins verblijdend vo
de regeering, is de overeenstemming s
gematigden en radicalen ten nadeele van n
regeeringsvoorstel in zijn geheel
de neer
verschillen alleen wat de middelen aangaat ttot
wijziging en verbetering: terwijl de gemj'"»
den het in de eerste plaats raadzaam aC O
te streven naar bezuinigingen en eerst »
willen gaan overwegen welke vermeerder' p
van uitgaven beslist noodig is, ijveren de ra
calen tegen elke vermeerdering van nitgaVfciJ
in de eerste plaats en stellen zich in de twee
plaats partg voor bezuinigingen. Vóór al'
zouden de radicalen willen een algemeen^
belasting hervorming, iets radicaals dus, wa*
door de eigenlijke inkomsten der vermogend
flink zouden worden getr-flen, en 't lijkt
of de commissie een meerderheid heeft te
gunste van een inkomstenbelasting.
Dat alles berust natuurlijk op het verl 00*
der voorafgaande beraadslagingen in de "K
reaux, doch 't kan toch heel goed als maats' 8
dienen voor het verder verloop der dingen" j
voor de regeering is 't dus gisteren een ac
slechte dag geweest.
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* * een week of zes i°t
De commissie zal nu
beraadslagingen
maken met
over de verse"

lc

eens zweepgeklap hoorden en het ge^
tel van een voertuig over den hof 0
ligen weg.
Een wagen, sprak Josephine,
moet mij opnemen en thuisbrengol^
Wees zoo goed hem aan te roepen.
Filip snelde dwars door het kreup?
hout en kwam eenige minuten later
rug met het bericht, dat het een &**
meelzakken geladen wagen was, die n*
het kasteel reed.
Josephine beproefde te loopen, m*.*ar
toen zij bij de eerste schrede
nam Filip haar als een veertje van <*"
grond op en droeg haar naar den wflge
die stond te wachten.
Toen zij naast den voerman zat en ".j
jongen man toeknikte, aan wiens
nO
zij zooeven had gerust, gevoeldezIizzwel als hij dat hun harten eikaar gleden hadden en beider oogen fonkel a
van liefde en zaligheid.
Qt
Filip liep met langzame schreden do.
het woud in de richting van het kaS f„.
en er kwamen bijna verzoekende gedac
ten jegens zijn broeder in zijn hoofd ov
Nieuwe levenlust doorstraalde nern flf.
zijn jeugdige verbeeldingskracht
de hem de schoonste, de heerlij-sto t
komst af.
g
Hij besloot van Jules enkel de iet°f0
,
gave te vorderen van het vermo» g
waarop hij aanspraak had, opdat hl]
hulp van zijn vriend niet lange:r *
noodig hebben en dan wilde bij
et
teel verlaten, om zich eens ernstig *"
zijn toekomst bezig te houden.
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vervolgd

■ende frsancieele voorstellen der regeering, terde

heeft uitspraak gedaan in hetproces der Nicoise.
De 16 vervolgde personen zijn veroordeeld tot
straffen, varieerende van drie jaar toteen maand
gevangenisstraf en van 1000 tot 200 francs boete.
Thévenet kreeg 2 jaar en 1000 francs boete.
De ministerraad heeft besloten bij deKamer Zaterdag a. s. een wetsontwerp in te dienen, waarbij een crediet gevraagd wordt voor
een monument ter herinnering aan de soldaten,
die in den strijd van 1870—'71 voor het vaderland gevallenzijn.De Fransche regeering schijnt
daartoe over te gaan, omdat in Duitschland de
25-jarige gedenkdag aan dien oorlog algemeen
zal gevierd worden. Ook om de toenemende
ontevredenheid over het deelnemen aan de fees»
ten te Kiel te stillen, is dat besluit genomen.
Men weet, dat zelfs de sociaal-democratenhun
patriotisme zullen toonen, door Zaterdag het
voorstel te doen tot uitvoering van een decreet
van het bestuur der Nationale Defensie, waarbij besloten werd, het standbeeld van Straatsburg, dat op de Plaoe de la Concorde staat, in
brons te doen gieten.
SERVIË.
vier
leden
der radicale partij, Vuitch,
De
Patchu, Bancowitch en Circowitch, uitgenoodigd om deel uit te maken van het comité, ter
adviseering van den minister van financiën,
hebben overeenkomstig het besluit, genomen
in een onlangs plaats gehad hebbende vergadering der partij, besloteu de benoeming niet
te aanvaarden.
Koningin Nathalie heeft Maandag Pachitch
en Vuitch ontvangen, wat beschouwd wordt
als het begin van een vriendschappelijke ontvangst der radicalen ten paleize.
Het gerucht heeft ook geloopen, dat de nieuwe minister van financiën, Popowitch, reeds
zijn ontslag genomen had. Waarschijnlijk staat
dat gerucht in verband met het antwoord,
dat van alle kanten gegeven is op de vraag,
wat de regeeringen zouden doen, wanneer
Servië zijn verplichtingen niet nakwam
tegenover zijn schuldeischers. Eenstemmig
werd verklaard, dat men daarin niet zou berusten, te minder daar Servië met wat goeden
wil in staat is, zijn verplichtingen na te komen.

Kamer onderwijl kan openen de discus-

sen oyer de belasting op de dranken. Half Juli
*omt 't tot verdaging van het Parlement door
de samenkomst der algemeene raden en het
eigenlijke rapport der begrootingscommissie
*an dan
eerst half Öctober in de Kamer komen
e- half November door haar in behandeling
Worden genomen.
tls de vraag of dat rapport gelden zal de begrooting.Ribot
op 't oogenblik lijkt er evenveel kans, dat het rapport over hetfinancieel
exposé van een anderen titularis zal loopen!
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Voor een zoo zwak staand kabinet als dat van

«root-Brittannië is niet veel noodig; de berichten datßosebery nog niet geheel hersteld teLon-

<jen isteruggekeerd;dat erheden een bijzondere-

kabinetsraad wordt gehouden en dat dekoningin haar vertrek naar Balmoral acht dagen
heeft uitgesteld, waren te zamen en in veree-

niging ruim voldoende om het gerucht te doen

geboren worden, dat 't nu toch heusch zou kotoen tot attreding van het tegenwoordige bewind en tot ontbinding van het Lagerhuis.
De bladen der regeoring hebben weer eens
formeel het gerucht tegengesproken, doch het
«it, dat de toestand van de formatie-Rosebery
steeds hachelijker wordt, kunnen zij toch niet
loochenen. De conservatieven en de unionisten
eeWonen zich wel wat heel ongeduldig
duldoefening is ook een deugd!
FRANKRIJK.
De aanhangers van den hertog van Orldans
gaan voort, zoowat overal portretten van den
prins aan te plakken. Maandagnamiddag plakten eenigen dier getrouwen die papiertjes zelfs
°p den rug der voorbijgangers; een dame, die
met haar man wandelde en een kinderballon-etje in de hand hield, vond een dier portretten op den ballon. Vier der aanplakkers werden door de politie aangehouden, terwijl de
anderen vluchtten, roepende: „leve dekoning!"
De Figaro publiceert een brief van
dr. Frazer, waarin verklaard wordt, dat sedert
Januari 1893 Herz niet in staat geweest is, een
enkele maal het bed te verlaten.
De correctioneele rechtbank der Seine
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Beurs van Amsterdam.
Vor.Ks lieden.

Nederland.Cert.N.W.Scti.3 l/i
37,
do
do
do
4'/,
Hongarije, Zilver 1889
Italië,
inschrijving 1862/51...5
Oostenr.KentePap.Met/Nov.s
do
do Zilv.Jan/Jull 5
Portugal.Oblig.Buit.lBs3/84 3
do
do
1888/89.41/-,

*Ma ,^lk
l»0'/s WVIS

Binnenland 1894...4
1880
4
do
£100
4
do
1867/69
-UsLOb.lBB9 K.5.1252e_.U1.i
4
do «e Emissie 1891
Urol-VltsbJk Oblig. 1894.4

»4"/ 16
»7'3/i 6
98"/io
190-/4

—

_

do
do

««Vs
««'’4 °*
W/s «'/is
/4
|^/ 15 S3
Vio a*'Ï4

**'-OJ/u
15>JÜ
-301/.

1899.4
Tabaksleemng
4'/, 87 "/ie 8'"/is
do

Rusland

—
—
—8S"/

Spanie.Oblig.Perpet.Schuld.4
Oblig. Geprivihg...i
ïurkhe.
do do Gec. -er. fi.

»'"/i«
"Vis
tOl'Vs
9*'/n
10u'1/is
»lh

Mf/s
'-Ji'/ia
ia k

$IIU

—

16

27%
"J-Va 7 1?,,
43/4 43/4
42% 4i'/s
do
do
do£3oo 4
«
Gorp., Oblig
55i/4 Wt
Peruv.
1*
v.pr.Aand.
ij'ls
do
do
O.
Italië.Zuld-ltal.Spoorw.Obl.3 54% "6/s
ooSpoorwl.lBB7/895r.a.K.3
81-/ 8 asi°/s
Rusland, llvpotli Bank
'7s
4i/
3 »7J/4
Baltlschc Spoorwm.Aand 3
J4»yis 8J
S
Aandeelen Vastowo
83/4
Aand.lwang.-D0mb.K.125.5
99"/.6 "%
Ohllg.RJasanljrals-R.6i5.*
;s
do

do

00

O.

do

4
Brazilië. Oblig. 18S9
Venezuela. Oblig.lBBl£too.i

—
——
——
—

Aaml.Moskou-JaroslowPr..s
4
Oblig. do. 1890
Aand.WeicliselSpoorweg ...3
Aand. Warschau-Weenen..

Aand.
Aand.

"~/s
159'/»

IN Afrit, llandelsv.
Cultuur Maatsch

Aand.k.i\.Mij.t.Exp.v.PetrJjr.

Jederl.lland.-.Vlaatsch.Resc,

g.-W. &PacilicHypoth.Ban_J

Maxwell Incomebonds
Maxwelilneomebonds Prior 4
Aanu Hou.ljzeren spoorweg
Aand. Maats. t.ExpLv.Stspw.
N.Obl.iNed.Centr.-SprflOOO 3
Obl.Boxt -Wez.1875/80Ges.5
Aand. AmentaanscüeVaart.
Aand. Rotterdamsche Lloyd,
Amerika. Aand.Atch. Topeka

—
———

9iy8

_-

Denverßio-Granoe Aand.
Aandl-'londa Centr.&Pen.
Aand Louisvillc&JNahsvüls
Aai.d MissounKans.Texas
do leHyp.4
Oblig. do

_

—

17

do 2eHyp.

Oblig. Oregon Snort Line...ï

Hongarije. Tneiss-Loten
'Urkge. Spoorwegloten

17
84

—— ——

4
3

Aand.Deli-Cultuur-MiJ
-ert. v. Aand. Arendsburg....
„
Aandeelen Senembah

_

375
20.70
*0.70

Oostenrijk. Papier Coupons.
do Zilver Coupons
«hsiand. Roebel in Zilver...

371

’l4 a 26, Nuchtere Kalveren f6-a 16 Biggen
f4a 10—, Stieren /80 a 100, Ossen f— a -,
Paarden / 30 a 90.
Boter per4o KG. fi». 5»- Gras-/ -.
GOUDA, 22 Mei. Granen. Tarwe. Witte Pola 0.-, Angelder / 4.75 a 5.60, Roode- / o
'a01'""
J. f».,o- a 0.-, Mindere Zeeuwsche
/jMi*»o,
/6.-a6.25,
Afwijkende f 4.75 a 5.25 «Kogge polder- / 3.75
a460 idem J /Ov-a
fi.-, Zeeuwsche
i_ Voerner7oKG. /«.10a 4.40, Gerst, N. Win25-i3 75 /on er- f3.-a3.50, Chevalier’2.30 tUL idem
a /0.25. Erwten. Kook fOper 100 KG
1

'iJL.
fiJt*A"4"r
/5.59
voer-/o

-aO.-.Builcnl. voer-perBÓKG.
-a 0.-,
a f .-,
f5.10 a 5.50. Boonen. Duiven- /a—0.-,BrumePaarden-f0
aO— Witte-/—.—

t-l\-'--

Kort

f

48.—
47.80
47.70

'l<Ußarkplts......s
?}■ Petersburg...
yssabon
6
jjoors. Bankpl....
"ew-York

44.75
127.—

Ls.loo
100

99.

45.25

Rs.
—.—
Rs. 1000
—.—
Kr. 100 «5.50
—.—
Ds. 1
2.43
—.—
van Wisselbrieven 2i/, x. van Pro„Disconto
cessen 3van%Deposito-gelden hij de
Rente
Kassiers 1 X
""'i Silasien opzegging.

——

Handelsberichten.
ROTTERDAM, 22 Mei.

Koff i e. Goed-ordinair Java 5_3/4 c.
Dito Santos 46 c.
t Suiker. Prijshoudend. Mei fl-Vs,

.

Jl'ni f I_s/8, Juli fl_3/ 4
Tin. Kalm. Banca loco f4oi/ 3, Mei
peiling f4Ol/s, Billiton loco f397/8,
""«li levering f4O.
Flauw; Loco f HE.,
uit 2e hand f 93/4 E. aangebo-

jjajaar
1

SCHIEDAM, 22

Mei. Moutwijn per vat f 5.75,
proef

TH—, Amsterdamse-e
?ii eJera f loso25aSpoeling
per

MJ-'5
ftogge /12
en Gerst

—.— —.—.

-

a

gSedenaaavoJr, fiandcl

f

-1 Mei. Petroleum.
VerkooperBetaald..
OfficicelenoL
a
»■ *
..-«frLoco
-^
,
-"
Loopende maand ,
"" r
Mei/Juni
,
Eerste 3 maanden
"
,
Laatstetmaanden ,
Markt kalm.
New-York,slotkoersenvan 21 Mei.
Antwerpen,

-—

. ————

Me1..1893
Au"„"üs
Seplëmber

-

ïarwa.

'■"S

-59>/»

7«V»

*

*
- -handel flauw.
■govoer ladingen;
JJü^EGRAVE. 21 Mei. Kaas. Aangevoerd:
pLm.
lï»9o 1£?ns tó zamen 139C9 stuks,
wegende

>

Goudsche/-iy«-a 24,
**a»Mi e FÜSa le soort
_-d«ri/ - —■ 2e soort/18-a 1»«& bierwagens
Derby-, prijs le soort /23— a
_>
ï« 800rt fiß a **—. 4 wagens EdammerP%
<le t^ soort f 26, iè soort/217» a 23, commis"«hfppnr.s ~7> wagen Leldsche, prys /— het
Efandel matig.

—

logge"?ï> Met. Granen. Tarwe /8.75 a 7.50,
{?** a r«*»a4-s°. Gerst f 3.50 a 4.-,
Chevalier
/2.50 a4.-,Boonen. Duiven«Va _ïï' gaver
-,
Paarden6.
Bruine
/5.25
a
J?.- r.' 6
/ 9.—
> Z6e. 'Vflf,oen Erwten /5.50 a 10.50.
a a 35. Kallkoeien /145
.?$". VaoH koeien fl3O
f 95 a 190> Vette Kalveren
fS»»»
vslen
',8
e"e
a 3a" v Schapen fi» a 30, Lamschapen
'cue Lammeren
a —, Varkens

’*—

73V4

——

——
-—

'■»>
o._

-

Maart

Vlais.
58

2-J7

November.......
December
Januari 1896.-.
Februari.-

. -.

Katoen.
6.95

JJ?
J}*

-«.

Öctober

. —— —
— —

»"—

'"—
April
LONDEN, 22 Mei. Tln.

""-

Markt

——
—
——
-

763;

-.

stil.

„

Con-

tant £ 66.3, 22 Mei. £ 60.10.
Bietsuiker. Do markt ls
inNDER.
McllO-3, Juni 10.6. Juli 10.7-/..
-rhVn
P MAAGDENBUKÜ,
22 Mei
Bietsuiker. Da
markt is g-i«lkt. Mcl M- "-30- -üaCM. 10.37>/2)
levering

"lt Mei. Koffie.
AUHavre
Hayn
mpnècbe'van
de H.H.

Havre vertegenwoordigd

IHooger-uü*

ZiT:::::::-. .

3 aura.-.
21 Mei.
Fr. 96.75

Augustus...—September

93.94.93.n0

M»i

><"

Roman
door De Regt

1891

lnlf

....»

Öctober

Novemoer

......

December1896.-.
Januari

en Co_
en Van

iï..suur_mj
22 Mei.

z.z %
"
=
, 95.|
.
j .
96.75

V*J_-si>

-t

_—,-_■

ss

|

o

I 9273

9|.70
B||s

-.

-g

g.

s:
Ste\Smm'eV'i"ai'iiTKoopérsenVerkoopers. *
B_S-=

«"*_!

Hamborg, 2- Mei. Koffie.

Noteering

van good average Santos. Telegram

L C De Wftt Visser.
nnr mi-.

yan

. -

„_,_,„_
Stemming,

161/4
12.30
Berlijn, 22 Mei. Granen.
Telegram yan Siegmund Ptncns, medegedeeld
doorSmalt en Zoon)
21 Mei. 82 Mei.
134
»
15i3/4
Tarwe pef Mel-;
.„... 1535/
, Juni
4
154
V.
, September.
156'V4
157'/»
,
Met
Rogge
134/2
135/4
88
Junf
1351),
1351/
i
September...."
140
*
139V»
"Weenen, 22 Mei. Granen!
(Telegram van SiegmundKassei), medegedeeld
door Smalt en Zoon.)
21 Mei. 22 Mei.
„
Tarwe per voorjaar
o.—
o.—
,, ,, Mei/Juni
7.31
7.56
najaar...1893...._
7.60
7.58
Mais
Mei/Juni
cos
o.—
Bndapest, 22 Mei. Granen.
(Telegram van DenlsMöllor&Co-medegedeeld
door Smalt en Zoon.)
21 Mei.
22 Mei.
7,30
Tarwe per najaar
""-

-

..

.

7.35

ketel/0.70.

/ I.Boa
C«u " dlto Munstersche of zaaiers / 1.50 a 1.60,
/ o.— a 0. -, dito Champtons f o.—
s j"t hlauwe
d"0 muisjes /O.—aO.—, Frans.Jammen
tii*'
380- Flakk- dUo fiM 3-50- HaarlemCr
Bollen fv.— aO.—, Noordwijker Grave/O.—
t JrV
Spuische Jammen/ 3.—a 3.75,
4ltiiki Zeeuwsche
f»-— a o.—.Hillegom. zand / o.— aO.—
Pniis)auwe
f 4u'sische Hamburgers
/ 3.60 a 3.75, dito roode
3.—, alles per HL.
Ni_
a c per KG.
'J'suwe Malta7

""

ifo

vrij

zonder vandel.

AMSTERDAM, 21 Mei.
r»,r.VzeD der Aardappelen: Fr.Franeker

. °' '

’

Koolzaad f 6.50 a 7.75.
_,-".„ m»
Boter. Goeden aanvoer, handel matig, Goe«.80
a
0.90.
1.10,
a
Wei- f
/l.Kaaa Aanvoer 65 partijen, le qual. fis.— a
83- 2e q_.i /19.- a 21.-, Zwaardere hooger
a
f
in pfüs,
Handel vrü wel.
i..,a«i « n v-ü
aanvoer,
handel
en prijVee Melk- redelijken
weinigaanvoer.handel
zen ma I- Vette17varkens,
Biggen voor
cent per >/,
wel "ll a
matig, 137»
Engeland redelijken aanvoer, handel
goed» aanvoer,
a 15 per V» KG. Magere biggen
handel mali»" '0 10 0.70 per week. Vette scharedelijken aanllen ceen aanvoer. Weilammeren
Nuchtere Kalveren
voer lia del vlu" /6 a 13, /«a?,
Fokkalveren
vlug,

1110i/s

59.05

Spelt/0-aO.-, Mals. Amerik.

'_

7.- a 7.25 Odessa
f 6.35 a «.SQ, 'Cinquanline
Henncpzaaa Inlandsen
100
KG
0
a
0.per
f
f «.50 a 0.75 Ka'nariezaad/
/8.50 a 8.75,8.50Builenlandscli
a 9.50, Karwdzaad /0.-aO.-.

WISSELKOERS.

,

a«; ,-

fl.*»

L'f3

29.70

ROTTERDAM 22 Mei.
Disconto per
3/m.
ponder.
8 X €1
12.03
i
47.70
farijs
fr.loo
*ntw.ffirussel ...21/. «r.10» 47.50
47.40
Witsers.Bankpt 3
Jr.loo
58.65
èJhits.Rtjksb.pl...3
«JW.IOO
«eeneD
4
«.w.lllOO
98.—

-

Zeeuwsche

20.7!)

1.27'/, 1.27-/»
1.99 1.99

Roebel ln Goud.

op

—

83/2
59
58'/«
l-'6/i« 12u/is
«Va
18V8
U-k ü'/is
ST/J *7%
8%
8%
123%
39/4 39%

H.-ï. Erie& West. Aand'
N.-V .Ont. West. Aand.
Union Pacilic Hoofdl. Aand
C.v.A.West.iS.-Y.&Penns.

——
——

7%
7/3
-il/4 »4y4
71% 71%
18% 18%
92
91%
14"/ s U/g
10%
56'/»

do LoltA 3
do
do
do
do
do
i
Central Paclüc Aand
Obli«.Chicago&EneloH.s

do

I*

67'/»
IBT/3 tO.
13b1/, liil3/u
70% 76'/»
7'/s
7"/ u
36% 35
Ho
96
97V»

-Olt.lnt.Cr.&H.Ver.Aaud.

do

—
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SPANJE.
Na een rede van denrepublikeinschen afgevaardigde Azcarate, waarby de liberale partij in
mora gesteld werd te verklaren, ol zij zich
solidair verklaarde met de onwettige handelwijze der regeering bij de verkiezingen, is door
de liberale partij verklaard: dat zij de belofte
houden zal, aan de koningin-regentes gedaan,
om geen moeielijkheden op te werpen bij de behandeling der begrooting; dat zij echter het
gedrag van het kabinet bij de gemeenteraadsverkiezingen afkeurt; dat Sagasta in een motie
alle solidariteit met de conservatieven en de
republikeinen afwijzen zal.
OOSTENRIJK HONGARIJE.
De tijding van de arrestatie van den Hongaar
Szeles, die een aanslag gepleegd heeft op het
Hentzi-gedenkteeken te Budapest, heeft in deze
stad een diepen indruk gemaakt. De rechter,
belast met de instructie der zaak, heeft door
tusschenkomst van den minister van buitenlandsche zaken aan de Fransche regeering de
uitlevering van den gevangene gevraagd. De
verdediger van Szeles zal zich daartegen verzetten, omdat het hier een politiek misdrijf
geldt.
BELGIË.
De kans, dat het Congo-ontwerp aangenomen
zal worden, moet na het antwoord derregeering op de vragen der commissie van 21, zeer
verminderd zijn. Voor het ontwerp zijn in de
comissie van de 14 leden de rechterzijde slechts
Beernaert, Visart en De Jonghe d'Ardoye;de
meerderheid is voor het toestaan van verdere
credieten onder goede garantie en controle van
België. Daarmee zouden de dagen van het ministerie-De Burlet geteld ziju.

Uitlotingen.
Loten van

Freibnrg 1801 a ft. 15.
Serie 5061 Mo. 4, fr. 18000. Serie 8205 No. 9.
fr. 2000. Serie 1712 No. 5, fr.looo.
Met fr. 250.
Serie No. Serie No. Serie No. Serie No. Serie No.
3752 39 4940 4 5494 40 6786 39 7917 33
4440 37

Met fr. 125.

552 39 2205 43 4062 5 6001 44 6924 7
932 42 2211 33 5010 43 5764 20 7045 45
1102 13 3708 89 5080 83 5704 28 7917 9

1577 40

Met fr. 75.

197 10 2205 7 3387 5 4441 44 6156
552 5 2811 42 3387 48 4946 20 6358
1012 8 2279 6 3708 41 5134 23 6786
1089 15 2436 19 4063 32 5494 13 6911
1102 31 8931 41 4151 42 5924 27 7374
1577 5 3031 45 4441 26 5941 10 7402
Met fr. 50.
104 31 1029 43 1867 17 3581 47 5134
197 46 1580 45 1807 38 4063 6 5494
552 1 1580 50 8072 21 4151 29 5701
119 7 1577 4 2172 13 4588 30 5704
819 49 1577 41 2205 17 4588 50 5764
932 4 1712 18 2205 21 4946 22 5980
1008 9 1712 49 2577 21 4946 34 5980
1012 33 1701 30 2931 9 51120 40 6911
1029 37 1768 22 3581 tb 5134 32 7950

11

46
5
24
25
33

36

4
14
31
35
11
47
47

36

DUITSCHLAND.

_De

kruiser „Marie" heeft bevel gekregen,
zich naar Marocco te begeven en zich ter beschikking te stellen van den Duitschen gezant.
De moordenaars van Rockstroh zijn ten gevolge
van den opstand der Kabylen nog niet gearresteerd kunnen worden.
De werkstaking der kamgarenspinners
te Kaiserslautern is door het toegeven der
werklieden geëindigd.

—

348ste STAATS-LOTERIJ.
5e KL
Trekking van 22 Mei.

...
. , ,, ,,.
400
200
190

»

53
117
391
513
688
702
80

3018
3155
99
3229
33*17
3405
3330
3739
3816
30
54
91
3963
4017
56

,

434
18072
6992
1573
61
10818
13313

8103 9508

7291
5978
784
13729
16922
19154 19183

14877

8608 14313
16899 17327
8107 9158
14670 15033
17470 17587

Prijs van f 70.

3197 wii 9893 12740 15318 19133

5217
3433
63
86
5537
58
1033
5719
1143
45
1229
5802
1469
11
75
12
1342
5921
62
32
1637
30
43 4131 6016
1753 4414 23
95 49 98
1901 72 6175
2172 4507 6437
2312 19 6580
31 50 6641
69 4661 6730
98 82 83
2555 4765 6816
2602 88
59
35 4804 6906
61 4984 63
8828 5005 7139
91
14 7329
2938 61 7480
66 78 7520
3009 5173 7035

7986
8019
29
22
8105
21
8208
8340
43
8420
93
8319

18 2784
58 96
128 99
226 2840
33 80
57 2930
58 54
62 3031
68 55
97 87
302 3190
25 3235
67 00
443 3315
52. 23
66 94
512 3405
51
22
67 68
89 3513
659
16
79 40
83 48
91 52
729 76
858 98
61 3607
88 48
939 3720
33 76
1912 87
28 3812
40 92
73 3937
88 57
1192 62
10 84
37 4036
46 60
90 65
1251 4100
95
5
1301 4217
4 51
1405 90
11 4316
90 27
1546 38
68 69
72 4448
78 76
80 4557
1601 4622
1728 27
38
30
40 53
1873 67
80 93
86 4700
94 4903
1902 31
51 37
52 63
68 68
73 93

8291 10943
8338 11073
48 11125
8436
44
83
66
8372
93
92
99
8603 11211
38
38
95
77
8709
80
41 11321
93
25
8831
29
8973 11407
77
58
85 11534
9080
30
85
54
9100
68
82
83
84 11083
9209
90
9312 11735
15
50
57 11814
64
52
9439 11989
44
90
9303 12012
28
39
73
81
84
9605
10
92
16 12152
61
98
9733 13227
65
31
86
50
9864
75
74 18335
36
82

8678
8803

98

8976

94
98
99
9092
9109
9308

95
9402
9591

99
9603
58
9723
63
9829
61

9937
05
71
10126
68
75
97
19208
10432
54
58

47
63
128 U 15135
87 15728
12967 16003
13020
27
31 16159
13110 10203
13207
27
71 16310
13317
21
68 10471
13690 16573
13726
93
41 16814
13827 10937
14173 17316
14222 17536
43
85
54 17006

81

19209

19362
19409
51
19504
43
53
19002
78
19700
10604
19904
10918
33
11083
50
11226
59
70
83
79
80
11361
20098
11418
8014»
11623 14339 17851
53
49
82
03 20411
11864 14674 17926
74
95 14712
29
94
11961 91
95 20673
12000 14840 18027
S0
122Ö9
43
31 29737
61
81 18.113
84
12302 14908 18423
90
12427
48 18529 20900
31 «071
84
54
12323 15207 19106
95
12671

NIETEN.
5806
18
39
58
75
88

5925

37

57
6011

14
23
74
85
86

6110

23
38
70

6233

41
45
71
83
96
6352
53
57
77
99
99
6421
73
0319
6611
65
70
72
6705
25

13309 15993 18041
44 16040
63
70
63 18717
23
84
82
85
84
25
13449 16117
37
67
55 18806
17
80
71
13516
97
61
29 16214
71
99
02 16329
46
13017
18938
21
75
94
35
93 19025
42 16407
88
86
13
59
13730
98
63
61
68 19127
13884
94
30
13927 16314
55
68
21 19205
24
70
88
14010
07
4»
28
67
81
77
62 16637
64
94
97
98
77 16703
81
11 19333
14102
58
Bi
40
00 19108
38
2»
77
49
39
92
92 10875
95
14206
92 19501
50 10975
2
91 17058
27
97
07
44
14333
85
60
58 17151 19015
60
57
93
62
67 19729
63
78
39
80 17350 19848
14432
51
62
14562 17418
77
83
37 19957
43
94
71

—
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Amsterdam.

—

Hamburg. P.

chey. Binnenhaven

Van

aanbod der gemeente niet had aangenomen,
dat aan de voorbereiding der exploitatie van
een gemeentelijk telefoonnet krachtig gewerkt
wordt en een commissie van bijstand zal worden benoemd.
Ingekomen zijn o. a. een adres van pro£ Vatt
't Hoff, verzoekende eervol ontslag tégen IS
September a.s. en een motie van het studentencorps, mededeelende dat pogingen worden
aangewend om prof. Van't Hoff voor de stedelijke Universiteit te behouden.
Beide adressen zijn in handen gesteld van
Burgem. en Weth. ter fine van praeadvies.
Generaal Vetter is thans te Parijs. B§
aankomst in Den Haag, 1 Juni, zal hij vermoedelijk in het Hotel den Ouden Doelen afstappen.
<-=- Op zeer eenvoudige wijze werd heden op
de algemeene begraafplaats te 's Hage het stoftelijk overschot van den heer J. Van Nieuw»
kuijk, oud-Oost-Indisch ambtenaar, ter aarde
besteld.
Voor het examen van klerk der posterijen
hebben zich 93 candidaten aangemeld voor 20

—
—

HOKISO.N, Gantier. Salpeter. Pisagua. P Faust.
SHIELDRAKE.
Ommeren

ter, namens het Dagelijksch Bestuur mede, dat
de Nederl. Bell-Telephoon-Maatschappij het

Rome, 22 Mei. Uit de rapporten der prefecten
blijkt, dat de kiesstrijd nog niet zeer levendig
is en tot nog toe geen aanleiding gegeven heeft
tot treurige incidenten. Nog steeds zijn de vooruitzichten gunstig voor het ministerie.
Tot nog toe heeft Daens geen audiëntie gehad bij den paus, hoewel hij reeds sedert den
14en Mei alhier is. Wel is hij uitgenoodigd,
een uitgebreide memorie in te leveren over
den toestand in België en vooral in de beide
Vlaanderens. Het schijnt,dat het Vaticaan zich plaatsen.
er toe bepaald heeft, een poging tot toenadeAan het Ministerie van
werd
ring te wagen tusschen de beide fracties der heden aanbesteed : het makenWaterstaat
van werken en
Belgische clericale partij.
verbeteringen van de rivier de Nieuwe
Er wordt beweerd, dat de hertog van Ursel tusschen de kilometerraaien CXXXIVMaas,
en
door den paus ontvangen is en zich beklaagd CXXXVII onder de gem. Krimpen
IJsel,
a/d
heeft over Daens, die in de hoogste kringen
behoorende tot de werken van den Waterweg
de ontevredenheid opgewekt heeft wegens zijn langs Rotterdam naar
zee. Minste inschrijver
verzet tegen de annexatie van den Cougostaat
de heer A. Prins Thzn., te Sliedrecht, a f 134000.
en door zijn anti-militairistische neigingen.
De directeur der posterijen en telegrafie,
Sofia, 22 Mei. De parlementaire enquêtede
heer
Havelaar, is ongesteld.
commissie heeft zich verzet te«en het vertrek
van Stambulow, daar zij hem in verhoor wil
Beurs van
nemen. Hiertoe schijnt zij echter niet bevoegd.
Over
liet algemeen verkeerden de BuitenStambulow heeft verklaard, dat. wanneer hij
opgeroepen werd, om voor haar te verschijnen, landsche Slaatsf'ondsen heden in een vaste
stemming.
hij daaraan geen gehoor zou geven. De regeeHollandsche Integralen y s pCt. hooger.
ring heeft geen bezwaar tegen het vertrek, maar
Buitenlandsche
Staatsleeningen meerendeels
de politie weigert een paspoort te verleenen.
Vs a i/i pCt. beter
Russische Sporen prijshoudend,
In de heden te Amsterdam gehouden
Amerikaansche Spoorwegwaarden 1/4 a SU
zitting van den gemeenteraad deelde de voorzitpCt. looiner.

v/d Land. Steenen.
COR.NüL'A.
h'aucliey. Stroom bij boel 9.

Getrokken prijzen.
1000

Telegrammen.

DUSSELDORF, Sieberl. Steenen. Boness. Wambersie en Zoon. Stroom b(j 't park.

—

Pru's yan f 2uooo No. 1808

VEREENIGDESTATEN.
Het hooggerechtshof fieeft de inkomstenbelasting onwettig verklaard op grond hiervan,
dat iedere belasting op roerend of onroerend
goed een directe belasting is en dat zulk een
belasting slechts constitutioneel is, wanneer zij
over de Staten verdeeld wordt naar evenredigheid hunner bevolking. Rechter Harlau verklaarde de uitspraak der meerderheid een inbreuk op de rechten des volks en een ramp.
Rechter Jackson noemde de uitspraak een nationale ramp.

22 MEI.
Stukgoed. Liverpool. Phs.

RUn. aven.

AMSTERDAM, st Stukgoed en Passagiers Harwich. Hudig en Pieters Westerkade.

st Stukgoed.
EDUARD. Binnenhaven.

Stettin. Wambersie en
Zoon.
Graan
st
en
Hout
Libau. Wa 11. MulELSA.
ler eu Co Boei 6.
Vertrokken.
21 MEI.
JASON. st. Stukgoed. Hamburg.
FOItTUNA. st. Stukgoed. Koningsbergen.
CLARA MANMiNG, Kouuseleld. Ballast, Papendreclit.

AAFFIEMA, Brouwer. Vuursteen. Dordrecht.

22 MEI.
CORMOIUNT. sL Stukgoed. Londen.
CLARENCE.
st. Stukgoed. Londen.
FITZ
HAK \Y I^ll. st. Stukgoed eo geslacnt vee. Harwich.
BEKI.IiN. st Stukgoed en Passagiers Harwich.
BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVËN. st
Stukgoed. Duinkerken.
SWir-T. st. Stukgoed, llull.
„RIK. st. Ballast. Newcastle
CiHËNIAN. st. Stukgoed. Antwerpen.
MAASDAM, st Stukgoed en Passagiers. Newyork.
URBO. st. ballasi. Mumbles.
GaRAM, Oschmuzneck. Ballast ArchangeL
CORNELIA, v/d Land. Steenen. INeuss.

DLSSELDORF, Siebert Steenen. üusseldorL

ORCO^ERA. sL Ballast. Bilbao.

Stoomvaartberichten.
Het stoomschip Broino, .van

Java

naar Rotterdam, arriveerde 22 Mei te
Marseille.
Het stoomschip Merapi vertrok 22
Mei van Java naar Rotterdam.
Het stoomschip Obdam, der NASM,
van Newyork naar Rotterdam, passeerde Woensdag 22 Mei des nam. i
uur 20 min. Sciliy.
Het stoomschip Maasdam der NASM,
vertrok Woensdag 22 Mei van Rotterdam naar Newyork.
Het stoomschip Surnatra, (extraboot)
van Amsterdam naar Batavia, passeerde 20 Mei Aden.
Het stoomschip Prinses Marie, van
Amsterdam naar Batavia, arriveerde
21 Mei te Port-Said.
Het stoomschip Prinses Wilhelmina,
van Amsterdam naar Batavia, passeerde
Mei Ouessant.
Het stoomschip Stentor vertrok 22
Mei van Amsterdam naar Java.
Het stoomschip Austrafia, van Australië met de mails van Auslralië,
China en Indië, vertrok 21 Mei van
Port-Siiiel naar Brintlisi.

__
Sche pstijdingen.

—

De Zweedsche schoener Ida

binnengebracht. Van de bemanning is
niets bekend.
De stoomtrawler Egyptian heeft
te Grimsby aangebracht de uit zeven
koppen bestaande bemanning van het
schoenersehip Archimedes, dat op reis
van Hartlepool naar Sundsvall met
kolen, Woensdag zwaar lek geworden
was. De trawler redde de bemanning
op Donderdagavond, en nam het schip
op sleeptouw, maar na het 20 mijlen
gesleept te hebben, moest men het
loslaten op 190 mijlen van Spurn.
Later werd het schip door het stoomschip Wm. Davvson te Lovvestoft binnengesleept.
Het stoomschip Knight Errant,
van Odessa naar Amsterdam, is bij
Europa Point gestrand.
NIEUWEDIEP, 21 Mei.
In de Noordergronden is gestrand
het Noorsche barkschip Albatros, kapt.
Bagge, met hout van Kragerö naar
Geut; de masten zgn gekapt. De vrouw
en dochter van den gezagvoerder zijn
hier door een vischschuit aan wal
gebracht; de overige opvarenden bevinden zich nog aan boord. Sleepbooten en vletten zijn ter assistentie
vertrokken.
22 Mei. De Albatros zit nog in dezelfde positie, sleepbooten hebben
hedennacht te vergeefs getracht haar
vlot te sleepen. Er staat 3 voet water
in het schip. Met de bergingmaatschappij „Zurmuhlen" is een contract
tot lossen en bergen gesloten.
Hr. Ms. oorlogsfregat Atjeh en
stoomschoener Zeehond zijn gisteren
van hier naar het Bornrif vertrokken
ter opsporing der equipage van een
Duitsch oorlogschip, dat daar vergaan
zou zijn.
AMELAND, 20 Mei.
De tuigage en inventaris van het
gestrande schoenersehip £yrene is
geborgen.
TERNEUZEN, 22 Mei.
De Noorsche bark Froy, kapt. Christiansen, niet steenkolen van Boston
(Engeland) naur Gefle bestemd, is in
de Noordzee gezonken. De bemanning
is hier aangebracht met de Noorsche
bark Jean Bart.
HAMBURG, 21 Mei.
Volgens bericht van den kapitein
van de hier tbuisbehooreude sleepboot Seeadier zag hij 17 dezer op 52°
30' NBr. en 3° 7' OL. de Rostocker
bark Joaehim Christiar. zinken. Men
kreeg het schip in het gezicht, terwijl het met zware slagzijde enkel
ouder marszeilen lag en hield er naar
toe, om de bemanning te redden. Het
bleek echter weldra, dat het schip
reeds verlaten was. Na 20 minuten
bij hetzelve te hebben vertoeft, zonk
het in de diepte weg. Er stond te veel
zee om eene van het dek van genoemd
schip wegdrijvende boot te kunnen
bergen.
Het is thans gebleken dat dit het
vreemde barkschip is, aan welks bemanning de vischsmak Vanduara (zie
vorig No. onder Lowestoft) hulp
poogde te bieden. Het schip was van
Londen in ballast naar het Noorden

wasi

—

BENICARLO aantrek.
21 Mei Aeadie, v. Heuveln

HELLEVOETSLUIS

...._.
Rotterdam
Vertrokken
vertrokken
MeiAlliance.Berentsen MALTA
19 Mei Trelyon,
st
Quebec -.«,-,„
Rotterdam
Smeroe, Olscn,
ZANTE

21

—

vertrokken
Porsgrund 17 Mei Oceau
Prlnce, st,
IJMUIDEN aangekomen
21 Mei Mars, st
vertrokken
Koningsbergen SULINA
18 Mei Orkla, st,
22 Mei Arion, st
I
,
Kottordam
,
Rotterdam:
Thor Waerner, Berg, !i IsleofFrance.st, dit»
Svelvik
aangekomen
Zaanslroorn, st, Londen LONDEN
-1 Mei Energie, st,
Vertrokken
21 tlawk, si,
Rotterdam
Londen DUlSGENESSgepasseerd
Ncptun.st
Breinen 20
MeiCeres,
st AmsL/
Ingo, Oltmann,
22 Mei

'

Lissaboa
Giangemouth , „.,
gepasseerd
st REVEZIER
21MeiSuilcsnorth,
st,
Hamburg

Rembrandt

Perlh.st,

Benisaf/Rolterdam

Londen WIGHT gepasseerd
Buluwayo, st,
81 Mei Washington,st,
Delagoahaai
Rotterdam/Newvorlr,
Stentor, st,
Batavia Kings Cross, st Odessa/

—

Svlonia, st Middlesbro ',
Rotterdam
Tresilian, st Cardiff SOUTHAMPTON
vertr.

NIËUWEDIEP aangek. 80 Mei
Dolterel
21 Mei Mentor, de Blauw,'

st

Liverpool
Londen
aangek.
VLIELAND vertrokken PORTLAND
st, Temr./
22 Mei Alert st
Hul' 81MeiPenpol,Rotterdam
Teal, st
Londen Manuka.st Galatz/
DELFZIJL aangekomen
Rotterdam
22 Mei Emma,Ohsis,Riga SCILLY
gepasseerd
TERNEUZEN vertr.
22 Mei Venango, st

Balt/

22MeiEthelbert,st,Tyne

Rotterdam
CARDIFF
Buitenl.Havens. 2o Mei Salamanca, st
Rotterdam
DURBAN aangekomen
20 Mei Van Speyk^ Hr. Ms Lovf VVood, Thurber,
Rotterdam
fregat, Batavia
ïl Mei
aangekomen

Theodora,st
Ailes wel.
21 Mei Bundosrath, st,
Rotterdam
Beethoven,
st
dit»
Hamburg
Vertrokken
St HELENA aangek.
20
Unie,
Siegel,
voor 7 MciJeannetle
Rio Grande
Francoise, Bleeker,
aangek.
Java/St, Micliaels V 0.''MANCHESTER
21 Mei Ousel, st,
[Verbetering]

—

ROTTERDAM, 22 Mei.
Onder de vier geredde personen
van het Noorsche barkschip Ceylon,
(zie vorig No.) is ook de kapitein.
Deze verhaalde dat hy 8 Mei uit
Drammen vertrokken was met een
lading hout naar Liverpool. Bij Haisbourough was het schip op een zand36
bank geraakt, waar slechts twee va50
demen water stond. Toen de wind
60
82
42
85 10048
56
spoedig daarna overging in een storm,
6926
81 12432
werd de positie van de bemanning
51 10101
39
verschrikkelijk. Zij bonden zich vast
6
7001
56
8
60 14612 17602 20046
aan den bezaansmast, maar het werd
57
7120
85
68
89
53
94
noodig dezen mast te kappen ten
36 10200
71
93 17392 20103
einde het schip voor omslaan te be23 12547 14711
5
19
93
38
09
34
81
48
7229
waren ; daarna klampten _ij zich vast
92
53
62
46
39 12029
aan deu fokkemast. Zoo brachten zij
77
72
90 14810 17701 20200
den nacht van Zaterdag op Zondag
97
76
6
18
7393 10312
17 18725
68
16
81
door, terwijl de golven voortdurend
7446
48
25
51
40
72 14919
over
het schip braken. In den ochtend
84
84 15083 17800
36
78
werden de groote mast eu eea ra
73
94
92
99
48
87
88
54
7517 10441 12818 15129
van den fokkemast weggeslagen, in bestemd.
80
59
43
71
PARIJS, 21 Mei.
48 17925
hun val de drie booten verbrijzelende
59
77
71 12916
62
7627
La Gascogne, dat
stoomschip
Het
eenige
77 20308
zoodat de
81
19 96
kans op redding
91
onlangs
aanzienlijke
zulk
een
vertra92
21 152 M 18908
58
88
door een voorbijkomend schip te
ergste deed vreehad
welke
het
22
53
4»
ging
7738
98
84
worden opgenomen. Den geheelen zen, is alweer over tijd. Het schip
26
78 18112 Ï0436
8019 98 69 10503
nacht door werden fakkels gebrand
5
29 13306
21
83
25 5076 7806
had Zaterdagavond reeds te Newyork
-121 5127 17
25
41 27 29 20508 en kanonschoten gelost; deze noodzijn en gisteravond 7 uur was
31
16
27
42
53
32 83 25
signalen werden beantwoord door het moeten
niet gerapporteerd, zoodat het
nog
60
23
het
56 96 91
54
13496
49
lichtschip van Haisborough, maar er reeds 48 uren te laat is. Aan boord
64
76 5252 7920
65
63 13606
79
86
57
70
88
kwam geen hulp opdagen. Later op bevinden zich 503 passagiers.
80 92 23 10612
47
87
7» 18220
96
2264 97 43
dcc dag zagen de uitgeputte mannen
DUNDEE, 21 Mei.
52
99
93 5307 47
81
22 20005
zeilschepen,
Het stoomschip Amsterdam, van
2387 23 76 93 13000 83 18316 69 vier stoombooten en tweewrak
niet op Rotterdam komende, is hedennacht in
2430 45 79 19707
58 15701
75 20704
maar deze schenen het
31 72 81 10817
61
66 18433
21 te merken of door den storm niet te aanvaring gekomen met de pier
te
26
64
71
46
24
37 75 91
Tidal Harbour en bracht daaraan
66 5415 94
46 13104
86
59
78 kunnen naderen.
Tegen den middag brak het schip schade toe. Van schade aan het schip
54
34
89
60
79
2642 35 8009
44
49
16
59
40 15817 18576 20838
tweeen; de kapitein en de drie is niets bekend.
in
55
78
56
56 5505 41 10912
92
anderen,
die zich op het achterge16 13231 15934
90 20901
SOUTH SHIELDS, 21 Mei.
62 83 8»
43
deelte bevonden, dreven den geheelen
64 5644 8114
33
61 18609
52
Het
Duitsche schoenersehip Louise
36
69
26
66
2777 5752 8262
66
rond, tot zij eindelijkZondagavond, is verlaten, met schoongeveegd dek
dag
80
97 90
37
81
89
geheel uitgeput, door de Newcastle en alleen den grooten mast nog staande,
In de vorige lijst stond No. 19791 werden
opgenomen. Van hun zes kaop de Tyne binnengesleept. Van de
moet zijn 16791.
meraden, die zich op het voorste gebemanning geen spoor.
deelte van het wrak hadden vastgeFALMOUTH, 20 Mei.
ROTTERDAM Aangekomen.
hadden zij niets meer bebonden,
21 MEI.
De lading lijnzaad aangebracht van
GRANGEMOUTH. st Stukgoed. Grangemoutn. speurd; vermoedelijk zgn dezen omRosario per Albany, kapt. Lehmann,
D. Burger en Zoon. Willemskade.
gekomen.
alhier voor order binnen, is geconStukgood.
CLIO. st
Bristol. BoutmyenCo. Prins
Het bij Spurn Head omgeslagen signeerd aan Philippi &
Hendrikkade.
Co. te RotD SIEDLER. st Stukgoed. Dantzig. Ruys en Co. schip (zie vorig No.) is gebleken te terdam.
Spoorhaven.
zijn de Russische schoener Michael,
FULMAR. st Stukgoed. Liverpool. P. A. v. Es
Gepraalde schepen.
van Boness naar Riga bestemd. De
en Co. Westerkade.
CHRISTIAN. sL Hout Memel. Wambersie en stuurman is gered en te Huil ge19 Mei op 49° NBr. en 5° WL,
Zoon. Binnenhaven.
land, de overige bemanning is verGuelph, (ss.), van Rotterdam naar
JAMES MALAM. st Hout Helsingborg. D. Bormoedelijk omgekomen.
ger en Zoon. Rijnhaven.
Kaapstad.

-

Binnenl,Havens.

Sofia, met kolen geladen, is verlaten
en gedeeltelijk masteloos te Huil

Rotterdam

SUEZ vertrokken
22 Mei Dardanus, st,

DUNDEË aangekomen
Amsterdamt 81 Mei Amsterdam.st,

Rotterdam
MONTREAL vertrokken!
LEITH aangekomen
19 Mei tlurona; st
19
Mei
Mascotte,
Rotterdam
st

,

Rotterdam
vla Londen
aangekomen
OLU CALA BAR aangek 'SHIEI.DS
18April Montezuma,Tod< \ 19 Mei Wastwater, st
Rotterdam
Rotterdam |
dito
Bircb.st
OPOBO aangekomen !20Sl.
dito
Ülaf.st
13 April liboe, Campbell,
Tzar,
dito
st,
'
itoUerdam
SUNDERLAND aangefc
ALGIERS vertrokken
18 Mei Hamlet st,
17 Mei Vcnezia, st
Rotterdam
Schiedam
Mendelssohn, st
19
22 Mei Iris, st,
Rotterdam
Amsterdam

,

Gelerf, st,

HAVRE aangekomen

20 Mei Anna, st,

Olive, st,
,SOTampico.st

Rotterdam ■;HULL
20

aangekomen

dito

dito

dito

Mei Flying Serpent, st,

OUESSANT gepasseerd
21 MeiMark Larie, st,

Rotterdam
Vertrokken

Novorossisk/Rolt

22 Mei Seagull, st,
BILBAO aangekomen
81 MeiSeaTiam Harbonr,s
Rotterdam
om voor Rotterdam GRIMSBY aangekomen
80 Mei Warringlun.st
te laden
SAGRES gepasseerd
Rotterdam
20 Mei Mary I'bomas.st, HAMRURG aangekoraea
20
Mei Stoonivaart,st,
Odossa/Rotterdam

J

'
vertrokken '
ALTONA

GIBRALTAR
21 Mei Celaeno, st,

Rotterdam \'

MARSEILLE vertrokken'

Rotterdam

aangekomen
20 Mei Stella, st,

Rotterdam

18 Mei FuslYama.st,
I.BRAKE vertrokken
Rotterdam',;2i Mei Annette Jantina.
LIVORNO aangekomen !
v. Dijk, Trinidad

15 Mei Romanul, st

' STETTIN vertrokken

Antwerpen ï- Mei Etna, st,

Vertrokken

Amsterdam

Aangekomen
I
Napels5 42 Mei Ondine, st,

SI Mei Oberon, st,

SMIRNA vertrokken
21 Mei Titan, st

Amsterdam

.

MEMEL in lading
st
Malaga 2i jWci Littuania.
Rotterdam
Aangekomen
aangek.
STRALSUND
22 Mei Hebe, st
st
Koustantlnopel 20 Mei Wipper,
Rotterdam

naar

LOBIpis aTrH,d.en
Ge21
Mei

ROTTERDAM.
Willem l.st

Elisabelh.st

Helena Cornelia,
Domsdort
DORDRECHT

Burgemeester Spillen aar
Unitas 2, st
Den Dunnen.
Willlam Egan 4, st
DUITSCHLAND.
Admiraal Xelson, st
Jason,
st
Oud en meuwGastetst
Taunus, st
Mascolte 2, sL
M.
Tromp,
st
H.
Wilhelmina.
st
AdnanusJohannes,st
Nelson. st
Janna Geerdina 2, st
Cito.st
Bernard, st
Cornelis Adrianus, st
Blueher, Höfer.
Les deux Amis, st
Maria, Van Dunnen.
Goede gunst st
17,
Mainz
Hohr.
Hosanna, st.
Partoet, Janssen
20 McL
Engelberiha Aleida,
ROTTERDAM.
Janssen. Declarant st
Einlgkeit, Wlllemse.
2 Gebroeders, st
Elise, Schroer.
Dieu donne 3, st
Hollandia, Kern.
Mark en Dintel 1, st
Baldur, Rohmann
Hortansia, st
Adelbeid, Senftleber.
Wachtam Rheln 8 st
Mannheim 4, Lintz.
Marinus, st
Cornelis
Mannheim 11, Mtlssig. Hendrika Johanna,
Weser, Stahn.
Hendriks.
Leo 13, Kaufer.
Amalta, Rings
ROTTERDAM.

Graf Rantzau. Schmltz. Wolkenburg, Relnant
Sybllla, Passman.
Eendracht, Ariens.
Myosolis, Peulen.
Vrachtzoeker, kolkman;
KRALINGEN
MAASSLUIS.
Amsterdam 3, Joosten
SCIilKUAM.
SCHIEDAM.

Cornelia Ellzabetb,

Hoenderop.

AnnaCarl, Kohlbecker.

PAPENDRECHT
De Hoop geleidt ons,
Versloot
Wallenstein, Rings.

Jozeph Van Gein,

Hommerlc-.
DELFT.
Niets zonder Gods zeg-V
Van Welta,

DUITSCIiLAMD.

Carolina, st
Willen 1

.. .,,
.. ..

at

Waterstandberichten.

VreeswiiV 22 Mei Waters»

„.

22
Keulen
Maastricht 21
Lobith
81
Mannheim 81
Ruhrort... 21

133A. Was 1 17 H
3.22. Wa» |.H,

0.40. Was «.ot.\
IW. 5
1""!*
4.69. Was «.!"_ I
5.90, Was O.W^ [
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FaiaÉéericMeii
Den _6 Mei hopen
liefde Ouders

*\

O. 3. 2ÜIDMXJLDEB,

%

onze ge-

£

MARIA VAN BREDA

I

ging te gedenken.
Hunne dankbare Kinderen,
Aanbehuwd- en Kleinkind.
13
Rott., 26 Mei 1895.

%

|>

|:g

|

Getrouwd:

H. H. REMME
eu
W. M. MARTENS,
die, hiermede hunnen hartelijken
dank betuigen voor de ondervonden
belangstelling.
Zaandam, 21 Mei '95.
8_
Voorspoedig bevallen vaa ëün

Zoon:

-

Mevrouw VAN DORT KROON
VAN DER TORREN.
Waddingsveen, 19 Mei '95.
s__
■———__—_—__—I——«——_—lH—_—_—ll

Heden overleed, na een langdurig lijden, na voorzien te zijn van
de laatste H. Sacramenten, onze
geliefde Echtgenoot en zorgvolle
Vader, de Heer
A. J. VAN HOEK,
in den ouderdom van 32 jaar.
Wed. A. J. VAN HOEKH. M. ODIJK.
M. Th. VAN HOEK.
N. B. VAN HOEK.
C. M. VAN HOEK.
16
Rotterdam, 21 Mei 1895.
Meermansstraat 45.
—IHUMlW_———l—l__■__———————■—■___—_■

Heden overleed, tot onze diepe
droefheid, na een kortstondige
ziekte, onzen beminde Broeder
en Behuwdbroeder, do Heer
ANTONIUS MARIE ELIE,
voorzien van de HH. Sacramenten
der stervenden, in den ouderdom
van 25 jaar.
Th. A. ELIE.
M. E. NIJMAN—ELIE.
N. NIJMAN.
J. H. ELIE.
C. E. P. ELLE.
Ara. ELIE.
18
Rotterdam, 21 Mei 1895.
'mwmmmmßmmmtmwmmmn
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Heden overleed' voorzien van
de HH Sacramenten der stervenden, in| den ouderdom van 76 jaar,
onze gelief ie Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder, Mejuffrouw Wed.H.
VAN BEURDEN, geb. VAN KEMPE
VALK.
JOHs. J. VAN BEURDEN.
J. C. VAN BEURDEN
en Kinderen.
H. C. VAN BEURDEN,

ENGELS.

A. M. VAN BEURDEN.
18
Rotterdam, 20 Mei 1895.
Algemeene kennisgeving.
Heden overleed onze geliefde
Ec'itgenoot en Vader, de Heir
HERMAN HULSHOFP, in den
ouderdom van 54 jaren.
Wed. A HULSHOFF-VIERSMA
en Kinderen.
10
Sneek, 18 Mei 1895.
De Kinderen en Behuwdkinderen
van wijlen den Heer J. ROETERS
VAN LENNEP geven hierbij kennis van het overlijden hunner geliefde Moeder, Mevr.
A. F. A. VAN DER VEEN.
10
Arnhem, 19 Mei 1895.
T

BEST VEKZILVERDE

Vischmessen en Vorken
in verschillende modellen
voorhanden bjj:

F. W.Woordblaak,
A. SGHARENBERS,
4-9,

Rotterdam.

H-IMIM MMMIo,
344 Hoogstraat 344.
GROOTE COLLECTIE

G-tt-tan

R 209 12

*»

_-o-.-_-_-u-«------«-M-_

«?■Rotterdam

4?

is verhuisd

van den Goudschen Singel No. 82
naar de BOSCHLAAN No. 21 (bü
het Boschje.)

1 i hunne 25-jarige Echtvereeni',t

Door de overname der ALGEHEELEN VOORRAAD eener fabriek in

\

%

/PJ)OYKAASJ_>J
MAGAZIJNEN
van

Gouden en Zilveren Horloges,
PENDÜLES,WEKKERS enz.
Alsmede Gouden, Zilveren en
Diamantwerken.
Garantie 2 jaar. Vaste doch
zeer billijke pryzen. Reparatiën
spoedig en billijk.
5194 20

STËÜWE

WbL -MntË-.

De ondergeteekende geeft kennis,
dat deze loten te zijnen kantore
verkrijgbaar zijn, tegen ongeveer
beursprijs. Heden per stuk f I.os,
tien stuks f 10. Trekking 1 Juni a.s.
Hoofdprijs f 25000. Elk lot wordt
ééns met minstens ’1.50 uitgeloot.
A. SANDERS, in Elfeeten,
Hoogstraat 265, Rotterdam.
14 f
N.B. Naar buiten wordt de prijs met
5 et. per zending voor porto verhoogd. ,

6287 8

De 'sGravenhaagsche Hypotheekbank

verstrekt gelden ter leen tegen matige
rente onder eerste hypothecair verband en geeft pandbrieven uit,waartegen bij uitloting 4% pandbrieven
in ruiling gegeven wordemlnlichtingen te bekomen te Rotterdam, bij de
Agenten Mr. B. DENEKAMP,Kantoor
Gelderschekade 12, en de Wissel- en
Effectenbank.
1654 11

Aanbesteding.
Namens zijne principalen zal de
ondergeteekende aanbesteden op
Donderdag 30 Mei 1895, des n.m.
3 uur, in de bovenzaal van het Café
FRITSCHY, Beursplein, het Bonwen
van een

WmbljulFrouw,

worden dezelve aangeboden als volgt:
Sterk en zwaar ceborduurd Schulpje 2 Cent.
Fijne nieuwe patroontjes van 3 tot 10 Cent.
Extra breed Rokkenstrook van af 13% Cent.
Geheels breedten voor Kinderjurken van af 40 Cent.

)

10.000 el BaMSuweel van af 2'A Gent.

EEMPER WIENTJES.
3£&S Hc»c?gst-*aaf

H

HAAILOQZE TJÊHNOOTSOSAP

Froliflliiip StoflimruiferM^ösiij,
Te vestig*®-! t© 's Qrai,ve-aI-.-a>gra-

Maatseliappeliijk
Kapitaal
/ 990.000.
PavüjoenmetWarancle
Aandeelen a
in de Rotterdamsche Diergaarde.
Inlichtingen te bekomen des morgens voor 9}_ uur, Open Rijstuin 9,
alwaar het gewijzigde bestek en de
teekening a f I. verkrijgbaar zijn.
P. A. WEELÜENBURG,
6380 23
Architect.

—

Verdeeld in 900

Vrijdag den 31 Mei 1895,
de Vennootschap, 25
en van de Heeren:

te zien.

6367 22

Knappe Keiineriünen

GEVRAAGD.
Lö WEN BRAU, Korte Poten 13, by
het Plein, Den Haag.
6363 5
Een nette Burgerdochter zoekt ten
spoedigste PLAATSING als

BÜFFETJÜFFROÜW

in een net Café, is genegen behulpzaam te zijn in het huishouden. Fr.
br., onder No. 6372, Bur. v. d. Blad.
7
Er wordt GEVRAAGD tegen half
Juni: eene

fatsoenlijke Dienstbode,

P. G., een burgerpot kunnende koken
en netjes werken.
Adres in persoon Oostkousdhk 113
(voormalig Delftshaven).
6392 8

Eene bekwame Ie Miste

kan terstond GEPLAATST worden,
om het geheele jaar werkzaam te zijn.

GEZs. CLERCX,

Modemagazijn, Hang 55.
6390 7

Broodbakkersknecnt,
als zoodanig bekwaam kan zoo
spoedig mogelijk GEPLAATST worden. Vereischten zijn: geheelzelfstandig mot een tweeden knecht te kunnen werken, P. G., en van goede
getuigen voorzien. Adres, C. VREEDENBURGH, Mr. bakker te Hoek van
Holland.
6391 14
Aan hetzelfde adres wordt tot
November ook GEVRAAGD:

een Scfaildersknectit.

✓

Een JOH gevraagd
bij D. HEIJINK en ZOON, Schilders,
6349 4
Aert v. Nesstraat 103.

MMÜFAÖTUEEH.

TERSTOND GEVRAAGD: oen flinke
LOOPJONGEN, niet beneden 14
jaren. Indien ambitieus, bestaat gelegenheid om in het vak te worden
opgeleid.
Adres in persoon Botersloot 91,
hoek Meent.
6366 9 .

lipituli
in de

v. d. Takstraat (dwarsstraat).

Te bevragen b« P. W. BLANKEN,
6348 10
Leuvehaven 26.
HUUR:
TE

voor vast werk, tegen hoog loon,
bekend met het maken en verkassen
van BeierscU fust, door de Leidsche
Stoombierbrouwerij „de Posthoorn."
Slechts zij, die voorzien zijn van
uitstekende getuigschriften, komen
in aanmerking.
6395 9

H.H. Kapitalisten.

—

Onderricht in het Boekhouden
AANGEBODEN,
speciaal ter voorbereiding voor hot
Examen 2de Klasse v./h. Instituut
van Accountants, het Staatsexamen
en voor Mercurius.
Brieven fr., onder No. 6374, aan
10
het Bureau van dit blad.

Op alle plaatsen DAMES-AGENTESSEN GEVRAAGD voor prima
gebr nde JAVA-KOI'FIE, luchtdicht
verpakt. Hooge provisie. Betaling
9
na verkoop.
Br. fr., No. 1056, Bur. van dit Blad.

Een HUIS te Koop

te Hiliegersberg met Tuin,

Een BOVENHUIS
a/d. Haringvliet
Haringvliet 83.

voorzien van ruimen Winkel, 2 Kamers, Keuken, Kelder, Pakhuis en
Open Plaats, voor den huurprijs van
’5.50 per week.
Adres: JAC. BEKINK, Piet Heinsplein 65, Delftshaven.
6382 9

5810 4

HILLEGEBSBERG.zeer

Voor de Zomermaanden
gemeubileerde

net

Kamers met Slaapkamers

TE HUUR en Pension.
FBEEBICKS.
6356 8

TE HUUR

tegen Augustus, het BOVENHUIS
Glashaven 18. Te bevragen bij den
Heer H. J. TOUW, Nieuwehaven Z.Z.
6336 5

KAMER
GEZOCHT door een Heer, z. b. b.
h. h. Opgaven onder No. dezer advertentie, met prijsopgaaf, aan het
Bureau van dit Blad.
6393 6

Te Huur gevraagd
op stillen stand, bij voorkeur omtrek

Wijnstraat, Glas- of Scheepmakers"ï?£,.,
S°ed verlichte
<: n dl'°"e en geschikt!
WKHKPLAATS,
voor

e.

Pianomaker en met Woning voor
klein gezin annex.
6351 m
Fr. brieven, met huurprijs en grootte
aan C. BOCAGE, Drift I, Utrecht.

RotferÉfiisolie Diergaarde

£xtra Ballotage

op VRIJ DAG 3 1 MEI 189 5,
des namiddags te 2i/2 uren,
De lyst van candidaten voor deze
Ballotage wordt Vrijdag 24 dezer
gesloten.
6381 12

CIEOÜS-VAEIÉTË.
Directeur: CARL PFLaGING.

-Nieuw geëngageerd de beroemde

Acrojjauc-Cyclists

l^Tr-upePARDfI.-"WS
7 personen, alsmede optreden van
een Zwarte flawayini, Princes Lydia
en een Amerik. Beer.

LüCh-SüCCèS

Buitengewoon
van:
Levites
Pantomime
Comhination.
ÏPSF"
SSF" MASON & FORBKS; YVERNEK-RIEDKR's, FKODOR MARICO W; Miss BLISS; enz. enz. 6370 30
Aanv. 8 uur.
Gewone prijzen.
DONDERDAG, Hemelvaartsdag:

Buitengewone Voorstelling.
Aanv. 8 uur.

Zondagsprijzen,

Couponboekjes niet gangbaar.
Donderdag van 11—3y3 uur zijn

plaatsen te bespreken.

mO-CTSTEBTDa.

Men VRAAGT op zeer voordeelige
voorwaarden voor een op te richten
Wagendienst, gedreven door Petroleum-Motoren, ca. f GOOO.— TEB
LEEN, of een Commanditair Vennoot, genegen die som te storten.
Fr. br., letters K. P. 167, aan HAASENSTEIN & VOGLER, Rotterdam.
6376 10
TE HUUR:
Adres:

sarl3seri-

4 Schwlslern R-IMS-Orf.
Lmr
WIMEELHDIS
een
per week, op goeden stand,

&. ’7.
zeer geschikt voor een Depot (geen
bierhuis. Adres: Schiedamschedijk
6347 7
136, bovenhuis.

1015 M groot, ongeveer vierkant.
2.

Brieven, lett. S. K. S., Adv.-Bureau
C. W. BETCKE, Korte Hoofdstee? 10.
6385 10
TE HUUR aan de Havenstraat:

.

een HOEE-WINEELEDIS,

Er wordt een

gevraagd,
ÜLMERBOS
met opgaaf
Brieven

franco,
van prijs, kleuren hoogte, onderNo.
6
6320, bureau van dit Blad.

(teef).

Vergunning.

DONDERDAG 23 MEI:

Groot Concert
INSTRUMENTAAL,

Rapelmeester AUG. LA RONDELLE.

'Vrij entree.
Gewone Consumtieprijzen. 6375 15
Aanvang 8 uur.

TIVÖLI-SCHÖUWBUaü.
DONDERDAG 23 MEI, 8 uur:
(Hemelvaartsdag). 6387 11

Mplieer de Directeur,
Blyspol in 3 bedrijven van Alexandre
Bisson er, Fabrice Carré.
Plaatsen te bespreken van 10— 3 uur

GROOTE SCIOHWBÜES.
DINSDAG 28 MEI, 8 uur:
Abonnementen, Coupons en Diploma's uitsluitend voor deze voorstelling NIET gangbaar.

BUITENGEWONE VOORSTELLING

ten benefice v.d. Heer A. J. LE GRAS.

AME-MIE,

een " der Schets uit het Zeeuwsche volksleven
in 4 bedrijven door ROSIER FAASgerenommeerde
Ba.r- SEN,
oudste en
mise en scène vanA. J.LE GRAS.
ger-Cafés met VergunMet welwillende medewerking van
den Heer WILLEM VAN ZDYLUN
ning} sinds 35 jaar in twee en
waarin al de eerste Artisten zulLanden, gelegen op een der beste len medewerken.
Prijzen der plaatsen: Faustanden van Rotterdam. Koopprijs teuil
de Balcon, Stalles, Baignoires
f 5000, metbevoegheidïiet buis en Balcon ’2.50, Parket jf1.60, Fauteuil de Locelront en Parterre fl.—,
er bij TE KOOPEN.
Frcnt-Losre"
’0.60, Zij-Loge ’0.50,
Brieven franco Ko. 6389, Bureau
OVER TE NEMEN,

van dit Blad.

GOEDKOOP DRUKWERK

-18

wordt geleverd: Rotterdamsoh
Nieuwsblad, Zuidblaak 16.

Werkhuis

Burger-dienstbode,

Burgerjongen,

lFlinkeDienstbode

i

net E.K.

___,

Knecnt.

Dienstbode,.

_

Vleescïihouwers-

~_i

Meisies

. Loopjongen

'

Mr. E. VAN HELOMA,

HË. Kapiteins

Dienstbode,

Alw-ai- Prospectussen, Toelichtingen, Exemplaren der Conseptsta tuten
en öituatiekaarties verkrijgbaar -ijn.
6364 100
's Gravenhage, 22 Mei 1895.
Het voorloopig Bestuur,
VERLOOP,
Directeur.
M. C.
C. S. FAIJAN VLIELANDER HEIN,
-;_
lr- mrm,sJhr. J. C. P. WESTPALM VAN HOORN VAN BURGH, on?

KOFFIE.

KUIPER gevraagd,

's Hage,

HARTSINCK en Co., Amsterdam.
ADR OFFERS en ZOON, Rotterdam.
SCHEURLEER en ZOONEN, 's Gravenhage.
VAN RANZOW en Co., Am' cm.
A. BLOEMBERGEN en ZONEN, Leeuwarden.
J. BIEGEL en Co., Groningen,

Een nette Burgerinboedel,
bestaande in:] Chiffonnière, Linnenkast, Tafels, Stoelen, Spiegels,
Schilderijen, Haarden, Kachels,
Karpetten, Vloerkleed, Gordijnen,
Ledikanten, Bedden, Glas , Bliken Aardewerk, etc. etc.
Zaterdag 25 Mei van 10—4 uur

Malakkastraat,

Dagmeisje,

net Dagmeisje,

van 's voormiddags 9 tot 's namiddags 4 uwc,
ten Kantore van:

wegens sterfgeval.

Op Maandag 21 Mei 1895, d63
voormiddags 10 uur, zal Deurwaarder
W. H. DRIESSEN te Rotterdam, men vóór het huis No. 47 aan den
Houttuin aldaar, a contant verkoopen :

/1000.

De inschrijving op bovengenoemde 900 Aandeelen, tot rien
Koers van 100 % wordt opengesteld op

Openbare Verkooping

Meisje,

Haaïster

Rokkengaas, extra stijf, 127° üent.
6384 30

Een nette JUEFUUUW,
Wordr. GEVRAAGD niet | i
R. C, 23j sar, zoekt een be- I Juni oi later, een nette
Een flink Pertrekking als
Dienstbode,
! seon, Schipper van beroep,
die goed kan werken en van ; ; goed looper, bekmd in de
8 jaai' in éen .rukken winkel goede getuigen vooraan. Fr. i ■ stad, met alle havens, me*
gaweect lijnde. Fr. br., No. hi-., No. 4230. boe. v..i. Blad. stoom booten, beurt- lR bo- |
Zoti spoedig ruogetuK uiv ( venlandeche schepen, vraagt
4185, Bur. y.d. I
VRAAGD: een fatsoenlijk ! eene BETREKKING voor
Een aankomende
[ loopende werkzaamheden,of
I aan
wal voor eene stoomGEVRAAGD. Kruiskade 33. '15 al6jaar. Adres: War-; boot de
of beurtveer werkzaam
Gevraagd: een fatsoenlijk moezierslaan G3l. Kralinaen te zijn, pakhuis enz. Fr. br.,
Een fatsoenlijke jonge , No. 1177, Bureau v. d. lil»j_
Weduwe, 2 jaar bij nette [
niet beneden de Mi jaar, van menschen werkzaam en van !
goede getuigen voorzien. beste mondelinge getuigen : ; van Sleep- of Pleizierbooten.
Adres m per-pon. Oranje- voorzien, vraagt beleefd een Een flink Persoon, m. L, i'
boomstraat 85, benedenhuis,
:jaar, gevaren hebbende, taFeijenoord.
óf voor melijk Engelsch sprekende,
Voor dadelijk ot 1 Juni voor de schoonmaak, vast
Vrijdag
Zaterdag
en
of zoekt tegen een kleine verbiedt zich aan een nette
een
en paar natte WASCHJES. goedingPLAATSING op
Fr.br., letter M, kiosk Jon- der bovengemelde booten.
Fr. br.. No. 1-274, Bur.^k'Jj;
van buiten, voor WERK.- kerfransbrusr.
MElD,goed kunnende koken,
Zag zich gaarne tegen 1 j GEVRAAGD: een n-iW
of
15 Augustus geplaatst als
gezin,
liefstin een klem
P.G.
oud 21 jaar. Fr. br., No. KINDERJUFFROUW een i van ongeveer dertien jaar, Ifl
lig, Bnr. v. d. Blad.
een Engelsche Sch oenen win*
Meisje, i kei
(geen loopjongen), voorgoed
met kinderen kunzeer
GEVRAAGD, om behulp- nende omgaan, naaien, ma- loopig tegen een gulden per
en
zaam te zijn met de wascli zen, strijken en bekend met week.Van zeven tot zeven
tijdom
middags
twee
uren"'s
en het strijken, bij de Wed. de behandeling der droge
eten. Schiedamschedijk
BOUWMEESTER, Brug- wasch, goede get. staan ten te
No.
231.
straat No. 10, Kralingen, dienste. Fr. br., No. 1227,
g-ter.
St i' ij k
bur. van dit Blad.
~ER BIEDT ZICH AAN, "GEVRAAGD: een
Een flinke KNECHT, ond
voor dadelijk, een fatsoen20 jaar, zag zich gaarne GElijke, R. C.
voorzien van goede getuigen, PLAATST voor Magazijnof Pakhuiswerk, zeer goed
Dienstbode,
P.G., bij D. HOFSTEDE, met
een wagen kunnende
van buiten, oud 19jaar. Fr. Goudsche Wagenstr. 53.
br. of boodschappen, Wilhel- Terstond GEVRAAGD: een . omgaan, van goede getuigen
voorzien. Fr. br., No. I2b_j
minastiaat No. 15, aan de
Bureau v.d. lifad.
Slaakkade.
GEVRAAGD : een
"TÈÏÏ3TOND GEVIiAAIiD: P.G. Te bevragen: Bloemkweekersstraat
43,
beneden,
een fatsoenhjke
tusschen 7—9 nor,
JONGEN, eenigszins met he*
vak
bekend, bij JOH. VV.
Israël, of P. G., goed met de
nette
Binnenweg
wasch kunnende omgaan en zagen zich gaarne GE- HEIL, Nieuwe
253.
van goede getuigen voorzien. PLAATST, een als DienstEen llinke
Sprei-kuur des avonds van bode en een voor de bedieB—-10 uur, E. LEVIE, Kip. ning in een fatsoenlijk catè.
straat 20, boven.
Adres: Rubensst-swt ">'»
RAAGD. Loon om W
Er biedt zicli aan, voor da- Wordt terstonüCE V u a.avj_< GE
beginnen 12 per week.B*
delijk een fatsoenlijke
een flinke
wijzen van eerlijkheid
goed gedrag moeten mcd*"
gebracht worden. Adres
' ;n de
tot ASSÏSTEN
Oosteinde 75, beuidfnrinis. Sc'.iekade
115Wz., Grossif.'
-i
huishouding, li
ER lilEUl' _l_ii ,\.,-> , derij in Gedistilleerd.
klein gezin, 4 j.-^.i ia een
een nette, R.K.
TËRSTO .VD U ü. v H aA-u
betrekking geweest en van
twee bekwame
de beste getuigen voorzien.
Fr. br., No. I__6, bur. v.d.bl. van buiten, om met Auy iatus liefst in een stil, lt. K, Adres: J. F.KEUZER, Pn»
genn, als Werkmeid in
,
Met 1 Juni wordt gevraagd: : dienst te treden. Fr.hr.,No. AlejancUi straat 35.
iatsoenhjke
Etn
flmkê
WERKMEID,
flinke
teeen
1122, bnr. van dit Blad.
gen hoog loon, van goede i TERSTONU Ur.vUA.s.ijjj:
Jongen
getuigen voorzien. Adres in een bekwame
GEVRAAGD, in een Kruidepersoon. Passage 88.
nierswinkel, lei a 14 ja*r
Dienstbode,
Een nette Burgerdochter
Adres: Linker Rotteoud.
tuszag zich gaarne belast met ! goed kunnende koken,
No. 54.
kace
i! schen de 30—40 jaaren van
eenige
goede getuigen voorzien.
bediende.
Wasschen,
Adres: PARDU, Aert van
GEVRAAGD
: een flinke
ook aan buis t- 'Ausschen.als Nesstraat G.
BARIiIERSBEDIESDE,!*' 0,
ook schoonhouden van Kandie goed kan scheren en
toren.Adres, letter B, tranco,
ER BIEDT ZICH AAN, ha-rsoijden. Hoog loon. rrW. DE HAAS, Boekwinkel, een fatsoenlijke
br., letters K O 106, aan
Hotdiik 3-2.

Betrekking

Geborduurde Strookeu,

Aannemer van Begrafenissen,

DAVID WIGMORE

\\

mm^Ktzmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Amphitheater ’0.40, Galerij ’0.25.
Het Bespreekbureau zal geopend
zijn Donderdag 23 Mei a.s. van 10 tot
12 uur voor Sttltskiionten; van 12 tot
3 uur en verdere dagen van 10 tot 3
uur voor het publiek.
6300 31

Burgerdochter,

**

Dagmeid.

-

Dienstbode,

Timmerlieden.

"Werkmeid.

:

'T -RSÏOND GKVRAA-JJ:

een hitsoenlijtve

Dag: Dienstbode,

Soitd kunnende werken en
van goede getuigen voorzien.
Oost-Zeedijk. A'J, hoek Plantageweg,
TERSTÖND GEVRAAGD:
een flinke

Waschvrouw,

die genegen is aan huis to
komen wasschen. Aan [hetzelfde adres een 'linke Huisnaaister.Adres- Jonkerfrans-

straat 109, Rotterdam, beneden.

~ER BIBDT

_K,u

Axs..n,

een fatsoenlijke

Dienstbode,

van buiten,lietst om dadelijk
in dienst te treden, als

MEID-ALLEEN,

voorzien

.

Barbiers

HAASENSTEIN & VOGLE»

Dienstbode,

voor
MEIDALLEEN, -22 jaar oud. Kr.
teistonu, ali

Rotterdam

-»

"GEVRAAG^: een

■< Kleermakers- .

-r-'Nö.ll-9,b»r. V.H.M
GEVRAAGD, ë- weit-, HALFWAS, i.eK-u- me*
vlugge
üi ootwerk. A ires : St. Jm*!
_-.
liastraal No. 5.
zindelijk in 't werk, meen
klein gezin, minstens _2jaar,
Een bekwaam Jalousie»*
P. G., met gpede getuigen. maker, ook niet onbeken»
Adres: Stationsplein No. 9, met Timmerwerk,
boven 1: is.
ZICH AAN.Fr. br-jNo.»* 1*
__,
Bureau v. d. Blad.
Om terstond geplaatst te
,
worden BIEDT ZICH AAN,
BANK.WERKELI zoekt e*»
Meisie, hem passende BËTRb*
5 jaar in KING," uitstekende referendagen,
voor halve
dezeltde betrekking geweest, tiën. Fr. br., No. 1154, burgoede getuigen kunnende
d. Blad.,
-"
overleggen. Fr. br.,N0.1_06,
Een
net
bur, v. d. blad.
vrij van sterken ara' 1*
van goede getuigen vooiz»
zicli gaarne Gr
GEVRAAGD, voor tialve da- zag
gen. Adres: R. i. v. d. POLL, PLAATST als
Vredenoordplein No. 26.
Kantoorlooper

Dienstbode,

'"Jalou-iënmaicef.
BtE^

~Machi-ist-

een net

-.

JONCMENööf

Een Werkster

van ptima getnigen. Fr.br.,
letters A.V., St. Mariastraat
38, Rotterdam.
~ ER BIEDT /.ICH AAN urn
of iets dergelijks, ook isfli
direct in dienst te treden,een ER BIEDT ZICH AAN : een metßoekbindenopd^hoog»
Fr. br., lettor ü. aan ac llo*
Dienstbode, ond Dienstbode,
20 jaar, lietst voor dag terdamsche BoekhandelA-»
P.G., 18 j., voor Werkmeid
en nacht. Fr. br., No. 4161, v. Nesstraat 90.
of Meid-Alleen, netjes kun- Bureau
v. d. Blad.
nende werken en een bnrBijhouden vau
Fr.br.,
koken.
letter
perpot
aan hi<is. "
Schrijfwerk
ER BIEDT ZICH AAN: een
H, Kiosk JonkertVam-brng.
Terstond (IKVUAAGD: cm
18 jaar als Meid-Alleen, ge- jaren lang op een groot A
schikt voor alle werkzaam- ministratiekantoor wt'r
bij FAGKL. Coiffeur, Tuin- heden
z9
en van getuigen voor- zaam geweest zijnde,
dersstraat 102. Aan hetzelfde
bovensta»
gaarne
zich
met
adres te bekomen : Fagel's zien. Adres Mejuffrou w BEU- de
werkzaamhedenßELA ,i'
»Electi a" tegen Eksteroogen KERS, Banketwinkel Weste Fr. br., No. 11-0, Bur v^gS
helpt in drie dagen zonder Wagenstraat.
pijn 25 ets. p. doos. Kneipp's
' Elixer tegen haaruitvallen
Een bekwaam
Er biedt zich aan: &
en roos, helpt in korten tijd
HALFWAS, van goede F
F
25 cents p. fiefch. TandpoeRAD- tuigen voorzien. Fr. br.,
der 10 cents. Schoemann's GEVRAAGD, bij DENo.
1187,
Burean
v.d.
B[__^*_
17.
Sproetenmiddel 25 ents. DKR, Almondestraat
Een net bespraakt "lt,*^g|
TERSÏOND GEVRAAGD:
MENSCH kan als
een R. C.
SLAGER. Gevraagd: een
HALFWAS KOPER- en
GEPLAATST
netjes kunnende naaien en BLIKSLAGER,goed bekend
omstr<*
Rotterdam
goed met kinderen omgaan, met Reparatiewerk. Adres: winkeliers teenbezoeken n,^{
van goe e getuigen voorzien. Deltschestraat 4.
nette artikelen. Fr. br. *
Adres bij den RoekhandeEen paar
1147, Bureau v. d. lilaj, '
laar Wed. B. LENFRING,
Hoogstraat 384.
Gevraagd : een aankomende GEVRAAGD. Adres: MoriEèn Banketbakkei, ,g)
aanstraat &—'lo.
jaar in een betrek king J'i „.
~Wor.it GEVRAAGD:
VERPLAATSIN v 9f
zoekt
Aan hetzelfde adres kunnen
verschillig
waar, liefst
ook eenige nette LEERbr., *
LINGEN geplaatst worden. van 45 a 16 jaar,op een Ri- gekookt wordt.v. Fr.
Oostmolenstraat No. 4, lm. vierboot voor bedienen en 1203, Bui eau d.j3h__—,
bellen.
andere
werkzaamheden.
Ëalfwas- B
Een nette, fatsoenlijke Bur- Adres: Prinsllendrikkadeöl.
gerdochter vraagt een paar STOOMVAARTDIENSTEN. KFR kan onmiddellijk B*1
plaatst vorden.LEMW ib
Een flink gezond
Oosterstraat 24.
en een paar natte of droge
—«""
Persoon,
WASSCHEN. Fr.br., letter middelbare leeftijd, een goeeeo
C, Kiosk Raamhrng.
hand schrijvende, Terstond GE
vlugge
de
v»
Éen fatsoenlijk Rurger- goed kunnende meten en BPEK.SLAGERSHALÏ
meisje, P. G., zag zich gaar- wegen,
wenschte gaarne voor
ege_»
ne tegen Aug. GEPLAATST vast werk aan een drukke
te Rotterdam als
Stoomvaartdienst geplaatst
te kunnen worden, ook geCIRCULAIRES worde»
bijna 5 jaar in eene betrek- negen voor Kantoprlooper, en goedkoop afgier* t J,
king werkzaam en van goe- Magazijn- of Pakhuiswerk. Drukkerij van net,
de aanbeveling voorzien. Goede informatien ten dien- terdamscn Nie"
Adres: Mej GOEDHEER, le ste. Fr. br., No. 1137, Bur. b lad, Zuidblaa- «"»
v. d.Boschstraat 9, 's Hage. van^-it Blad.

nette

boeken-J

Werkster!

Dienstbode,

gehuwd Persoon*

_*

'1. Spekslagers.

Scnilders-Halfwas

"Koper- en Blik-

Einder-Werkmeid

Provisiereizigtf.**

woiden.o^,,
(

Loopjongens

Naaister.

H.BanketbaKi-erSi

een Jongen,

.

DRmV£NSUIKERftf,*L

Werkhuizen

""Spekslagerij-

VUAAüJJ-^
A£r^_^bitdiik£^_-

Kinderiuffrouw,

"Huweüjks-

Zie vervolg Eerste Blad.

