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omdat ik mij verplicht acht, zooveel

PERSOVERZICHT.

mogelijk mede te werken tot uitbreiding
van het stemrecht.

Uit het Venloosch Weekblad.

De waarheid, zij alleen, kwetst.
Hoe juist dit gezegde (de vertaling
van het Fransche: „11 n'y a que la
verité qui blesse) is, bleek treffend uit
de verbolgenheid over het artikel in
het V. W. van G Juni, getiteld : Een
man een man, een woord een woord.
Gelijk onze lezers zich zullen herinneren was de korte inhoud deze:
Alle katholieke Kamerleden (behalve
de graaf d'Ansembourg) hebben voor
art. 1 der kieswet gestemd. Daar dit
artikel bepaalt, hoe ver de uitbreiding
van het kiesrecht zal gaan en dus de
kern der wet is, mag men zich vleien
dat onze afgevaardigden ten einde toe
vast aaneengesloten zullen blijven.
Het laatste (ik geef het gaarne, toe)
wil met andere woorden zeggen : dat
zij als een man voor de wet zullen
stemmen.
Nu hadden elf mijner geachte collega's (blijkens den uitslag der stemming over de wet) daar geen plan op
en onder dezen waren er een paar, die
zich erg boos maakten, dat ik zoo iets
had durven schrijven. Zij beweerden
dat ik over hunne stemmen had beschikt, dat ik hen wilde dwingen voor
de wet te stemmen.
Neen Vrienden, zoo onnoozel ben
ik niet. Leden der Kamer te willen
dwingen iets te doen wat zij niet verkiezen, kan alleen bij een nieuweling
opkomen.
Een veteraan weet dat dit juist de
manier zou zijn, de heeren halsstarrig
te maken.
Niets lag dan ook minder in mijne
bedoeling. Allerminst in hetgeen ik
had geschreven.
Ik vraag het U, wie tot zijn collega
zegt: Uit uwe stemming voor art. 1
valt te besluiten, dat Gij ook voor de
wet zult stemmen,
beschikt die
over de stem van zijn collega ? wil hij
dien dwingen voor de wet te stemmen ?
Volstrekt niet.
Hij wijst er slechts op dat or een
zeker verband bestaat tusschen het
stemmen over art 1 en over de geheele wet.
En dit is onbetwistbaar. Zelfs de
collega's die zoo ontstemd waren, kunnen zulks niet ontkennen. Wat ik
schreef was de waarheid.
Maar juist daarom maakte men zich
zoo boos. Had er geen verband hoegenaamd bestaan tusschen het stemmen over art. 1 en over de wet, men
zou van mijn geschrijf geen notitie
hebben genomen.

—

De waarheid, zij alleen, kwetst.

Er bestond een eenvoudig middel

voor art. 1 te stemmen zonder

om

daarom geacht te worden ook voor de
wet te zullen stemmen en dat was;
eene reserve te maken. Dit begreep
de heer Bahlman die, toen hij het

amendement
voegde :

Harte

overnam, er

bij-

Door omstandigheden onafhankelijk
van mijnen wil, ben ik niet in do gelegenheid geweest over art. 1 mijne
stem uit te brengen. Ware ik echter in
de vergadering geweest, dan zou ik mijne
stem hebben uitgebracht voor art. 1,

FEUILLETON.
Een Recept.
„Gij moet de vleugels niet laten hangen, beste juffrouw. Wanneer gij meent,
dat gij de eenige zijt, die met de critiek
hebt te kampen, dan vergist gij u deerlijk!"
Met deze woorden onderbrak tante
Carolina de jeremiaden van eene jonge
kunstenares, die, trots hare schoone talenten, met de voortdurende afgunst van
een bekend criticus had te kampen.
Wij zaten in het gezellige salon mijner
tante rond den zingenden theeketel. De
niet een rossig scherm bedekte lamp verspreidde een zacht licht, waarin het
geestige aangezicht der huisvrouw, met
haar donkere levendige oogen en den
rijken witten haardos, in schier jeugdige
aanvalligheid straalde.

„Neen, maar zooals ik heden weder
behandeld geworden ben!" klaagde de

jonge zangeres opnieuw, en groote tranen
oogen.
'stonden in hare donkere
tragisch,
mijn liefje !
al
te
„Wees niet
wil,
schitteren
moet toch
Een licht, dat
schertste
worden,"
mijn
getemperd
ook
tante.

„Of uitgeblazen!" mopperde de on-

Maar ik zoude «alks hebben gedaan onder reserve, dat in dit wetsontwerp ook werd opgenomen sternplicht
of opkomstplicht.
Waarom deden de andere heeren
niet gelijk de heer Bahlman zou gedaan hebben, ware hij bij de stemming
over art. 1 tegenwoordig geweest ?
Ik weet het niet, maar gis, omdat
de minister toen juist zijne verklaring
kwam te herhalen dat hij de wet niet
zou onderteekenen, stond de sternplicht
er in.
Onder den verschen indruk dier verklaring ging het niet aan te zoggen :
Wy stemmen voor art. I. onder reserve dut de sternplicht iv de wet komt.
„Maar Gij hebt toch zoo even voor
de tweede reis gehoord dat de minister
zulks niet gedoogt! (zou men gezegd
hebben). Gij die plan hebt tegen de
wet te stemmen wanneer er de sternplicht niet in komt, Gij behoort tegen
art. 1 te stemmen."
Om zich niet aan deze tegenwerping, wier juistheid blijkbaar was,
bloot te stellen, stemde men zonder
reserve voor art. 1.
Zoo is het mogelijk gebeurd. Maar
er kunnen ook andere redenen bestaan

hebben.
Hoe het zij, zonder reserve stemden
de heeren voor art 1 en wettigden
zoodoeude het vermoeden dat zij ook
voor de wet zouden stommen.
En toch waren zij verontwaardigd
dat dit vermoeden iv het V. W. geuit

werd.

Als versnaperingen vooi* onze lezers
een staaltje van debuitensporigheden,
waartoe men zich liet vervoeren :

Mr. Ilaft'mans hoeft in een artikel van
6 Juni 18015 in het Venloosch Weekblad zijne lezers in den waan gebracht,
dat al zijne katholieke medeafgevaardigden zijn slecht voorbeeld hebben gevolgd, dat zij allen, aan handen en voeten gebonden, door de stemming over
artikel 1 van liet wetsvoorstel, zich aan
ministor Van Houten hebben overgegeven !
Mr. IJaffmans heeft zelfs durcen schrijven, dat wij door het bewuste manifest
gebonden waren om te stemmen voor
artikel 1 ; Mr. Haff'mans heeft zich met
den profctenmantcl omhangen, zeggende :
dat wij allon zullen stemmen voor de wet.
Neen! mr. Hafimans, dit is de lichtzinnigheid te ver gedreven !
Nooit gehoord in onze politieke geschiedenis is dezo uwe daad. Zij is niet
de daad van een ernstig man.
In het publiek to beschikken over de
stemmen van uwe mede-afgevaardigden
en aldus eone moreele pressio op hunno
stemming te willen uitoefenen, is niet
alleen oen lichtzinnige daad
het. is
het is eeue daad, die u èn
erger
door do grondwet èn door uw geweten
verboden is.

—

—■

Kostelijk ! niet waar V
En dit was geen naamloos geschrijf,
gelijk het geniepig artikeltje in de Tijd,
neen, dit was onderteekend en wel
die een hart van goud
door een
en
wien
het
zonde zou zijn iets
heeft
kwalijk te nemen.

troostbare.
„Dat hebt gij toch bij uw heilig vuur
niet te vreezen! O, ik kan u voorbeelden aanhalen," praatte tante verder;
„donk maar eens aan Henriette Sontag,
die toch ook geen kleine ster en daarbij
de lieveling der Berlijners was! Hoe
werd die door een gif'tigen boosaardigen
criticus gehekeld, — ja ik kan u nog
vele dergelijke geschiedenissen als troostmiddel vertellen... ."
„Ach ja, als 't n belieft, tante," onderbrak ik baar, „vertel eens zoo iets,
drar zijt gij zulk een specialiteit in."
„Ik verzoek u, mevrouw!" sloot zich
de jonge kunstenares bij mij aan, „gij

—

hebt zooveel in de groote wereld verkeerd en zoovele gevierde kunstenaars
persoonlijk gekend. ."
„Zeker heb ik veel interessants beleefd,"
antwoordde de vrouw des huizes, „en
daar mij juist een kleine geschiedenis
invalt, waarvan gij, mijn waarde juffrouw,
kunt leeren, dat zelfs sterren va i de
eerste grootte niet ongetemperd aan den
kunssthemel stralen, zoo wil ik u deze
ten beste geven.''
Tante Caroliua zette zich gemakkelijk
in haar fauteuil neder en vertelde :
„De kleine geschiedenis is een veertigjaren geleden en viel in mijn vaderstad
Dresden voor. Toenmaals verkeerde in

..
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Men zou waarlijk aan ons gezegde
nog iets willen toevoegen en hel, aldu.
lezen:
Do

waarheid,

verbijsterd.

blieke vergaderingen. Niet honderden
sl emmen worden uitgebracht door een
stuk ol' wat leden, _aaar de honderden
leden zelven brengen ieder hunne
stem uit, vrij en onafhankelijk, na
ri.jp beraad, zonder aanzien des persoons, alleen met het oog op de zaak
door deskundigen ampel besproken en
toegelicht.
„leder kiezer moet lid kunnen zijn.
leder man worde gebruikt vooi* de
katholieke raak. leder man op zijn
post en elke post een post van ver-

zij alleen, kwetst en

L. Haffmans.

De Grondwet is zeer ingenomen met
de bepaling in de nieuwe kieswet,
dat voortaan do candidaatstelling zal
moeten geschieden door 40 bevoegde
kiezers. Hierdoor hebben de kiesvereenigingen eon gevo.ligon knak gekregen en zullen zij vooral in Noordbrabant een algeheele reorganisatie
moeten ondergaan, liet zal haar niet
zoo gemakkelijk vallen, de namen van
veertig kiezers ouder den naam van
een candidaat te krijgen, als wel in
de zoogenaamde vei'gadering van kiezers 400 of 500 stemmen er voor uitgebracht zien, zooals tot dusverre
dikwijls geschiedde. Hoe dat mogelijk
is, verklaart de Grondwet aldus:
„Als men nu en dan in een krantenbericht las, dat in eene kiesvereeniging te X zooveel hond«rden
stemmen waren uitgebracht, dan moet
meu boven Moerdijk wel gewatertand
hebben, in aanmerking genomen de
moeite, welke men daar heeft, een
veertig- of vijftigtal leden in eeno
vergadering der kiesvereeniging bijeen
te krijgen.
„En toch, zooals 't in sommige
streken in Noord-Brabant gaat, kan
men 't elders ook.
„Het halve of heele dozijn leden,
dat bijeen komt, brengt hond
stemmen uit.
- leder lid vertegenwoordigt een gemeente en brengt een aantal stemmen
uit, evenredig aan 't aantal kiezers,
ofschoon het lid door geen enkelen
kiezer is aangesteld hem te vertegenwoordigen.
„Het is zoo besloten door de heeren,
't staat zoo in de statuten en
daarmee uit.
„Wie er niet mee tevreden i5,...
heeft zich eenvoudig te onderwerpen.
„Eenigen tijd geleden, bevatte de

....

anfi-revolutionnairc Nederlander een

artikel over de kiesvercenigingen en
de dwingelandij, welke eon paar bestuursleden dus doende op de kiezers

uitoefenen.

„Nu zal men zeggen : men behoefde
zich aan die dwingelandij der kiesvereenigingen niet te onderwerpen
„Zeer zeker, men behoefde hel niet
te doen, maar men deed het. Ze
heetten katholieke kicsvcrecnigingcn
en voor den katholiek is lijden on
dulden niet alleen de schoonste kroon,
maar ook de grootste kracht, welke
in dit geval hierin bestond, zichzelven
te beheerschen, zich niet te verzetten
en te wachten op betere tijden.
„Die betere tijden zijn, hopen wij,
aangebroken.

„Men versta ons wel.
„Wij willen niet tot verzet (egen do
kiesvereenigingen aanzetten, wij willen
die niet vernietigd hebben.
„Zij hebben een gevoeligen knak
gekregen, doch zy kunnen zich daarvan herstellen en de grootst mogelijke
kracht naar alle kanten uitoefenen.
„Hoe dan ?
Men zette de deuren wagenwijd
open I Dc onder-onsjes worden pu-

het huis mijner ouders een uitgelezen
gezelschap; vóór allen was Wilhelmina
Schröder-Devrient bij ons een gaarne
geziene gast. Ik, toen nog een jong
ding, hield bijzonder veel van haar, en
ik had dikwijls het geluk, daai* zij een
groote viendin der vrije natuur was.
haar op hare wandelingen te mogen
vergezellen.
Op een schoonen lentedag, die vele
bewoners van Dresden naar buiten had
gelokt, ging ik met mevrouw Schröder
naar den oever der Elbe toe, van waar
wij per schip een der idyllische plaatsen
van den omtrek wilden bezoeken. De
aandrang was zeer groot, en zoo zaten
wij op het dek spoedig* tnsschen een ons

geheel vreemd gezelschap. In mijne
eenvoudig gekleede gezellin en haar bescheiden manieren scheen niemand de
groote kunstenares te erkennen, die er
toen wel eenigzins verouderd uitzag maar
op de planken toch nog de schoonste
en jongste collega's in de schaduw stelde.
In dien tijd vormde het theater in
't algemeen en in 't bijzonder mevrouw
Schröder, die Richard Wagnei*s vrouwengestalten zoo onovertretFelijk verwezenlijkte, de hoofdstof der gesprekken. Ook
op het schip roerde een vreemde dame,
die ter wille der opera-voorstellingen
naar Dresden gekomen was dit thema

trouwen!

„Mr besta een band tusschen alle
kiezers van een district.
„I.lke gemeente moet zijn vereeniging van kiezers hebben en die vereenigingen vormen samen er eene
voor 't geheele district.
„Die vereenigingen moeten niet
alleen dienen om bij gelegenheid eener
/■verkiezing een candidaat aan te wijzen,
: zii moeten vereenigingen zijn, waar
gelegenheid bestaat, die politieke ontwikkeling te verkrijgen welke voor
ons volk zoo noodig is en welke de
conservatieven zeiden zoo noodzakelijk
te zijn, alvorens tot kiesrechtuitbreiding over te gaan.
„'t Moeten vereenigingen zijn, waar
, het volle katholieke openbaar leven
[ in al zijne kracht en heerlijkheid bloeit.
Daar moet de geestdrift gekweekt
.worden, welke de mannen bezielt en
de jongelieden opwekt zich met al
hunne krachten en talenten te wijden
aan de katholieke zaak.
„Op die wijze krijgen wij de noodige
■ko actie, den moreolcn opk
plicht bij verkiezingen, en halen wij
de schade in, die wij door gemis aan
organisatie ons zelven hebben toege■

Dracht".

Wij' lezen in de Tijd:
Tot de gelukwenschen van de allergrootste waarde, bij ons jubelé ontvangen, behooren ongetwijfeld die van onze
medestrijders in de katholieke Pers.
Wij ontvingen dergelijke gelukwenschen en betuigingen van waardeering
en sympathie van bladen, welke ten
aanzien van politieke quaestiën gewoonlijk met De Tijd één l.jn trekken :
wij ontvingen ze ook van bladen,
met welke wij in vroegeren of lateren
tijd niet zelden van meeniog moesten
ve.schillen, in welke nu en dan zelfs
een bitse toon tegen De Tijd werd
aangeslagen. Zooveel mogelijk men
zie onze laatst verschenen nummers en ook dit nummer-zelfs, terwijl
plaatsgebrek ons noodzaakte nog eenige
aanhalingen tot moi*gen uit te stellen
woic'en deze fclicitatiën in onze
kolommen overgenomen. Hoe gevoelig wij ook voor de ons van zooveel
zijdin gebrachte hulde mogen wezen
toch is het motief hetwelk ons tot het
opnemen ervan deed besluiten, een
ander dan hetwelk door ijdelheid alleen wordt ingegeven. Er blijkt uit
al deze felicitatiën opnieuw een eigenaardigheid vau ons, Nederlandsche
Katholieken, welke het ons nuttig
voorkwam, voor vriend en tegenstander op die wijze nog eens helder in
het licht te plaatsen. Gelijk er onder
kinderen van één huisgezin, onder
leden van ééne familie wel eens ge-

—

kibbeld wordt, doch niettemin onderaan.

„Ik moet bekennen,'' zeide zij luid en
onbeschaamd, „dat mij mevrouw Schröder
in haren rol zeer tegengevallen is! De
stem heeft reeds veel van hare frischheid
verloren*! Vindt gij dat ook niet?''
vroeg zij aan een heer, die tegenover
haar zat en daarbij sarcastisch lachte.
Hij zweeg.
„Gij lacht? Weet gij misschien bijgeval, hoe oud mevrouw Schröder is?"
Een pijnlijke pauze ontstond. Mijn
hart klopte geweldig, en anstig zag ik
van terzijde mevrouw Schröder aan.
Haai' heldere groote oogen schoten bliksemstralen, haai* fijne neusvleugels trilden.
„Niet?" vroeg de indringster weder.
„Ik verzoek u, waarde mevrouw!*'
antwoordde de heer, op de kunstenares
wijzend, „wilt gij dat niet liever mevrouw
Schröder-Devrient zelve vragen ! Zij heeft
het zeer twijfelachtige genoegen, tegenover u te zitten."
Men zag elkander verbluft aan. Mevrouw Schröder werd nog bleeker, dan
zij reeds was, en zenuwachtig greep zij
mijne hand. Reeds vreesde ik, dat zij
zou uitvaren en oen schandaal maken,
doch dan had zij niet de eminente tooneelspeelster moeten zijn, die zij was,
want in het volgend oogenblik reeds
was zij zichzelve weer geheel meester.
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5
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linge band blijft bestaan, en dikwijls
slechts een toevallige gelegenheid
noodig is
zij moge dan een feestelijke of droevige wezen
om de gevoelens van broederlijke gezindheid,
welke allen ten slotte voor elkander
in het hart dragen, aan den dag te
brengen, zóó gaat het ook onder ons.
De verdeeldheid, welke men nu en dan
waarneemt, blijkt als het er op aan
komt, van zeer weinig beteekenis vergeleken bij de groote eenheid van geest
en gemoed, welke allen blijft bezielen
een eenheid, die in oogenblikken van
gevaar, als het de verdediging geld van
gemeenschappelijke belangen, terstond
en als vanzelf, met terzijdestelling
van kleine geschillen zou allen brengen
tot de meeste eendrachtige samenwerking 't Is op deze troostvolle
waarheid, dat wij door mededeeling
van alle ons in de katholieke Pers gebrachte feiicitatiën en huldebetuigingen
in het bijzonder de aandacht willen

—

—

vestigen. Als tweede motief voegt
zich hierbij, dat wij ons tot die mededeeling eenigermate gehouden rekenen,
wijl de ons gebrachte hulde en de
waardeering van den arbeid onzer
opeenvolgende redactiën in de eerste
plaats eervol is voor onze confraters
in de katholieke Pers zelven. Aan
deze allen, voor zoover zij dezer dagen
het jubelé van De Tijd op welwillende
wijze herdachten
en wij geloven
niet dat één katholiek blad hierin is
ten achter gebleven — een woord van
bijzonderen dank !

—

BUITENLAND.
De Encycliek „Salis cognitum"over
vooi namelijk
gericht tot de Anglicanen.
Het volgende is ontleend aan dat
gedeelte der Encycliek waar Z. H.
Leo XIII uiteenzet dat de Paus de
opperste jurisdictie bezit, krachtens
goddelijk recht, en dat bisschoppen,
niet in vereeniging met Rome, geen
jurisdictie bezitten.
„Indien nu de macht van Petrus
en van zy'ne opvolgers volledig en
alles ovérheerschend is, l6ide men
daaruit niet af, dat er in de Kerk
geen andere macht beslaat. Hij immers, die Petrus heeft gesteld als
grondslag der Kerk, heeft ook „twaalf
Zijner leerlingen gekozen, aan welke
Hij den naam heeft gegeven van apostelen.''(llo). Evenals het gezag van
Petrus niet kan onderbroken worden
en noodzakelijk moet voortduren in
den Roomsehen Paus, eveneens zijn
de bisschoppen, in hunne hoedanigheid
van opvolgers der Apostelen, de erfgenamen van de gewone zendingsmacht der Apostelen, in dien zin, dat
do bisschoppelijke waardigheid een
noodzakelijk deel uitmaakt van het
inwendige samenstel der Kerk. Eu
ofschoon het gezag der bisschoppen
noch volledig, noch algemeen, noch
souverein is, moet men hen toch niet

de eenheid der Kerk is

beschouwen als eenvoudige vicarissen
der Roomsche Pausen, want zij zijn
bekleed met een gezag, dat hun eigen
is, en zij dragen in volle waarheid
den naam van overheden uit eigen
hoofde in betrekking tot de doo*. hen
bestierde geloovigen.
„Daar nu echter de opvolger van

En toen de vreemdelinge daarna eene
verontschuldiging stotterde, onderbrak
de kunstenares haar schertsend, en terwijl
een fijn lachje hare klassieke trekken
nog schooner maakte, zeide zij:
„Het heeft mij niet veel leed gedaan.
Op een zoo lange kunstenaarsloopbaan

als de mijne, wordt men even goed
gewend aan knuppelslagen als aan *.peldeprikken !''
„Vergeving !" verzocht echter de dame
nog eens, „maar ik was inderdaad op
dien avond zoo nerveus, dat uw optreden
op mij niet den indruk maakte, dien
het onder andere omstandigheden zeker
was ik
gemaakt had. En daarbij
ook niet geheel onbevooroordeeld! Ik
las het avondblad, en daarin wordt gij
meest op afkeurende wijze besproken,
zoodat ik mij daardoor in de war liet
maken. Overigens moet deze criticus, —
Baer teekent hij zich — een heel impertinent en opgeblazen mensch zijn !''
„Vindt gij dat ook ?" lachte mevrouw
Schröder schalks. Dan wees zij met eene
handbeweging op deuzelfden heer, die
te voren zoo boosaardig haar eigen incognito had opgeheven, en ging voort:
„Maar wilt gij het hem niet liever zelf
zeggen? — gij hebt namelijk het twijfelachtig genoegen*, vlak njiast hem te

—

zitten."

Petrus één persoon is, terwijl die der
Apostelen zeer talrijk zijn, dient te
worden nagegaan met welke banden
volgens de goidelijke instelling
deze laatste aan den Roomschen Paus
zijn verbonden. Vooreerst dan is de
vereeniging van de bisschoppen met
den opvolger van Petrus een zeer
tastbare noodzakelijkheid en die niet
den minsten twijfel kan wekken; want
als deze band wordt verbroken, wordt
het Christenvolk-zelf niet anders dan
een verstrooide menigte en kan het
onder geen enkel opzicht één lichaam
en één kudde meer vormen. „Het
heil der Kerk hangt aan de opperpriesterlijke waardigheid; kent men
aan deze niet een afzonderlijke en
boven elke andere verheven ' macht
toe, dan zullen er in de Kerk evenveel scheuringen worden gevonden
als er priesters zijn." (111).
„Daarom moet hier een gewichtige
opmerking worden gemaakt. Niets is
geschonken aan de Apostelen, onafhankelijk van Petrus; veel zaken zijn
geschonken aan Petrus alleen, onafhankelijk van de Apostelen. Als de
H Joannes Chrysostomus de woorden
van Jesus Christus (Joës. XXI, 15)
verklaart, vraagt hij zich-zelven af,
„waarom Christus, met terzijdesteliing
van de overigen, zich hier richt tot
Petrus, en dan antwoordt hij letterlijk :
„Wijl deze de voornaamste was onder
de Apostelen, als zijnde de mond der
andere leerlingen en het hoofd van
het apostolisch lichaam."(ll2). Inderdaad, hij alleen is door Christus aangewezen als het fundament der Kerk.
Aan hem is geschonken alle macht,
om te binden en te ontbinden; aan
hem alleen ook is de macht gegeven
om de kudde te weiden. Daarentegen :
al wat de Apostelen hebben ontvangen,
waar het betreft bedieningen en gezag,
hebben zij ontvangen in vereeniging
met Petrus. „Tndien de Goddelijke
Goedheid gewild heeft, dat de ardere
prinsen der Kerk iets zouden hebben
in gemeenschap met Petrus, wat Zij
aan de anderen niet weigerde, dan
heeft Zij het hun nooit geschonken
dan door hem"(113) „Hij heeft veel
alleen ontvangen, maar niets is geschonken aan wien ook, zonder dat
hij er deel aan had." (114).
„Hieruit blijkt duidelijk dat de
bisschoppen het recht en de macht
om te besturen zouden verliezen, ia
dien zij zich wetens en willens afscheidden van Petrus en diens opvolgers. Door deze scheiding immers
plaatsen zij zich zelven buiten den
grondslag, waarop het geheele gebouw
moet rusten, en zijn dus ook buiten het
gebouw zelf; om dezelfde reden zien
zij zich uilgesloten van den schaapsstal, die door den opperste Herder
bestuurd wordl; en verbannen uit het
Koninkrijk, waarvan door God de
sleutelen zijn gegeven aan Petrus

—

—

alleen...
„Nu zou het echter eene afdwaling
zijn van de waarheid en een openlijke
ontkenning van de goddelijke inrichting
der Kerk, als men beweerde, dat wel
ieder der bisschoppen afzonderlijk moet
onderworpen zijn aan de rechtsmacht
van de Roomsche Pausen, maar dat
al de bisschoppen te zamen daartoe
niet zijn gehouden. Welk is toch het
doel en de natuur van een fundament?

Weder trad een oogenblik van pijnlijke
stilte in, die echter spoedig door algemeene vroolijkheid vervangen werd, en
niet in 't minst gevoelde mevrouw Schöder zich opgewekt door het zuurzoete
lachje van den heer criticus, die wel
kon voelen, dat hij nog nooit een zoo
weinig geestig gezicht had gezet als op
dit oogenblik... .''
Toen tante Carolina deze kleine geschiedenis verteld had, vroeg de nu reeds
min of meer getrooste kunstenares:
„Maar welk eene wanhopige stemming
zal zich dan wel van die arme mevrouw
Schröder hebben meester gemaakt?"
„In geen geval een zoo opgewondene,
als waardoor gij u heden hebt laten
overmeesteren,'' antwoordde mijne tante,
en op waarschuwenden toon voegde zij er
bij: „Want Wilhelmina Schröder-Devrient
was ook in haar kunstenaars-zelferkenning
groot, trots de doornen en steenen, die
ook op haar kunstenaarsloopbaan niet
ontbraken bij haar streven naar het
hoogste Kunstenaars doel! En dit recept,
mijn ongeduldig juffertje, kan ik ook u
uitdrukkelijk aanbevelen!"

nd (zonder de
Geen ander dan om de eenheid en do vatieve hadde:.
christelijke
do overwinning
democraten)
nog
van
hechtheid te bewaren, meer
bij de
de
van
behaald.
Daar
nu
laatsten
zijn
geheel
dan
het gebouw in
nog
herstemming
de
candidaten
der
op
En
is
zijner
onderdeelen.
dit
elk
zullen
is
de
stemmen,
zegepraal
onderwerp,
eersten
waar
voor
het
veel meer
waarover wij spreken, want Jesus der katholieken verzekerd.
Het aantal katholieken afgevaardigChristus heeft, door aan Zijn Kerk
den bedraagt thans reeds (de Hter
een hecht fundament te schenken,
der
aftredende
leden modegerekend) 76 en
willen bewerken dat de poorten
(Saar
vermogen.
herstemmingen gr*
dc
85
tegen
hel
haar niets zouden
katholieken,
geest zullen uilin
deels
allen
met
elkander
En nu stemmen
vallen, kan de regeering zeer tevreden
overeen in de meening, dat deze godzijn over het voorloopig resultaat. De
delijke beloften verstaan moet worden
geheele
socialisten hebben op verschillende
als betrekking hebbende op de
a stëmmcnaantalgewo
g
Kerk en niet op afzonderlijke
Antwerpen en Nij vel.
door
o.
a.
te
kunnen
Brussel,
daarvan; deze immers
j echter in 't oog
Me(
wo
der
hel
zeker
do machten
zeer
in, dat do radicale party zich
overwonnen, gelijk met meerdere
onder haar inderdaad het geval is eensdeels in het socialisme heef
lost, anderdeels het steunde door een
geweest.
hij
gesteld
die
is over de electoraal bondgenootschap. De bekende
„Verder:
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„Hij, die de sleutelen bezit
welke vooral op 't laatste oogenblik
koninkrijk, oefent klaarblijkelijk rechtsmacht en gezag uit niet alleen over zijn invloed deed gevoelen. Behalve
de provinciën elk afzonderlijk, maar het liberalisme en socialisme, zegt het
blad, hadden wij nog een derden en
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De Turksche Regeering blijft in het
geheel, aan hun macht gehoorzaam brutaal loochenen der Christenmoorden
en onderworpen. Jesus Christus, onze zichzelve steeds gelijk. Evenals zij
Heer,. - Wij hebben het reeds duidelijk voor dc gruwelen ir: Armcniö do
heeft Petrus en diens Christenen zei von verantwoordelijk
genoeg gezegd
opvolgers aangesteld tot Zijn plaatsstelt, doet zij dit ook voor de troebelen
bekleders en hun als taak opgedragen op Creta. „De Christenen, zegt zij,
in de Kerk voortdurend dezelfde macht
„zijn begonnen met het verbranden
uit te oefenen, welke Hij heeft ui:
der olijfboomen on het ontheiligen der
oefend gedurende zijn sterfelijk leven. moskeeën van de Mohammedanen, en
Zou men wellicht willen beweren dat
deze, daardoor tot wanhoop gebracht,
het college der Apostelen in gezag hebben eenige woningen van christenen
hooger stond dan zijn Meester?
geplunderd; maar gelukkig kwamen
„Deze macht, waarvan Wij gew
dc keizerlijke troepen dadelijk tusover de vereeniging namelijk der scheubeiden om ieders eigendom te
een macht zoo beschermen."
bisschoppen zelve
— Dat is alles! Alsof
duidelijk vermeld door de H. Schrift, heel Europa niet
beter ware ingelicht!
heeft de Kerk niet opgehouden te erNu, aan het overige Europa is den
kennen en te betuigen
Turk niets gelegen; haar bericht zal
die buiten deKerk wel voornamelijk voor haar eigen
„Tot allen dus
staan
richten Wij, met groote liefde. onderdanen bestemd zijn, die het allicht
deze woorden, die Wij ontleenen aan gelooven ook.
den H. Augustinus: „Bemint den
Ds leider der opstandelingen op
Heer onzen God, bemint zijne Kerk, Creta, dr. Manusos Kunduraki, is een
Hem als een vader, haar als eene man van 37 jaar oud, afstammeling
moeder. Niemand zegge : „Ik ga nog van een aanzienlijke familie te Askytot de afgoden; ik raadpleeg de befos. Hij studeerde te Athene in de
zetenen en de toovenaars, maar toch rechten en was sedert 1892 opperverlaat ik de Kerk van God niet: ik rechter voor het district Sphakia.
ben katholiek.'' Gij blijft verbonden Het hoofdkwartier der opstandelingen
met de moeder, maar gij beleedigt den bevindt zich thans te Apokorona. Hun
vader. Een ander zegt evenzoo: „God aantal bedroog GOOO goed gewapende
verhoede het; ik raadpleeg niet dc manschappen, maar dank zij de hulp
toovenaars, ik ondervraag niet de uit Griekenland, is dit wel gestegen
bezetenen, ik oefen geen heiligschentot 15,000 man. De opstandelingen
nende wichelarijen uit, ik ga de duivehebben
in hun vlag aangenomen de
len niet aanbidden, ik dien geen goden Grieksche kleuren, met den pyzantijnvan steen; maar behoor tot de partij schen adelaar in het middenveld.
van Donatus". Wat helpt het u, of
In een particulier schrijven uit St.
gij uwen vader niet beleedigt, die
wreken zal, hij zelf, dat gij uwe moeder Petersburg aan de N. R. Ct. wordt
beleedigt ?
gezegd, dat dc jongekeizer zich sedert
„Waartoe dient het u, den Heer te do kroning in een allerellendigsten
belijden, God te eeren, Hem te loven,
dt aan
Zijn Zoon te erkennen, te verkondigen een vrceselijkc overspanning van de
dat Hij gezeten is aan de rechterhand zenuwen, die hem voortdurend weenen
des Vaders, als gij Zijn Kerk belaster', ? doet. Je suis pkysiquemént. et moraZoo gij een beschermer hadt, tegenover lemenf, brisé, verklaarde hij denDeeneenigen lijd na do
wien liij alle dagen uw plicht vervult,
schen
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te
gij
en
kwaamt ertoe,
bruid
kroni
smaden door een ernstigebeschuldiging,
Dc dag van de terugkomst vau het
■g altijd niet bepaald,
zoudt gij dan nog het huis van dien
man binnentreden? Houdt u dan, maar een plechtige intocht zal, gelijk
welbeminden, houdt u, gij allen, eenreeds is gemeld, achterwege blijven.
Zonder eenige praal en zeer snel
parig verbonden aan God uwen Vader
(131).''
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De verkiezingsstrijd in België.
Omtrent den voorloopigen uitslag
der verkiezingen van Zondag valt
het volgende te melden: Er werd
gestreden om 77 mandaten. Gekozen
ztjn 37 katholieken, en wel achttien
in West-Vlaanderen, zes te Leuven,
vier te Mechelen, drie te Turnhout,
twee te Dinant, een te Aarlen (Arion),
te Bastogne, te Mareheen te Neufchateau. Door de verkiezing te Aarlen
verliezen de progressisten een zetel.
Van de oppositie zijn gekozen vier
radicalen to Virton, en een lijst van
de verbonden radicalen en socialisten,
bestaande uit drie radicalen en een
socialist te Namen. In dit laatste
arondissement is ook een radicaal gekozen, tot senator, ter vervanging van
een anderen, overleden, radicaal. In
herstemming komen 35 katholieken,
waarvan 32 aftredende leden, te weten
achttien te Brussel, elf te Antwerpen,
en een te Nijvel, en twee te Philippeville. Geen enkele aftredende katholiek
is voergoed van de baan, terwijl de
liberalen, behalve den genoemden, nog
vier zetels verliezen: drie to Nij vel
(progressisten) en een te Philippeville
(gematigd-liberaal). Een andere liberaal komt in herstemming, te Philippeville, en te Brussel de radico-socialistische candidatenlijst (negen van
ieder).
Dat de katholieken te Antwerpen
in herstemming komen, is een tegenvaller, daar zij sinds vele jaren gewoon
waren in deze stad terstond de overwinning te behalen. Dat dit thans
niet geschiedde, valt hieruit te verklaren, dat de katholieken niet tot volkomen overeenstemming hadden kunnen geraken. De cijfers waren resp.
katholieken 56.400 ;. liberalen 42.500,
socialisten 9285 en christelijk-demo-

craten 5491. Zooals men ziet, scheelde
het maar zeer weinig, of de conser-

de vestingkerk.
De politiemacht en het toezicht in
Petersburg is dubbel versterkt en
:orpt voor dien dag; er bestaat
kans op ongeregeldheden, begeworden is, na hetgeen o. a. op Ncfski gebeurd is bij den
vond ter gelegenheid van de
kroning te Moskou. Het is gebleken
waar te zijn, dat toen een officier van
politie dood geslagen is.

In den loop van het Kamerdebat
over de directe belastingen verklaarde

Möline Dinsdag dat de regeering den
status quo verwerpt en geen tegenvoorstel kan aan vaarden Deregeering
stelt voor, 50 millioen minder belasting
to heffen on streeft naar hef wegnemen van de groote ongelijkheid
tusschen de belasting op gebouwde en
ongebouwde eigendommen want het
streven der socialisten, dio het gezond
verstand der landbouwers in de war
willen brengen, moet tegengegaan
worden.
Méline voegde er bij dat de regeering
het tegenvoorstel van Dournerc verwei*pt omdat dit zou leiden tot onteigening van het grondbezit en tot
gelijkmaking der vermogens terwijl het
de meerderheid niet op zich vereenigt.
De regeering, verklaarde de premier,
verzoekt u, haar wetsontwerp aan te
nemen; indien de Kamer een andere
politieke gedragslijn aanwijst, zouden
wij niet in staat zijn, haar te volgen.
Het eerste artikel van het tegenvoorstel van Doumerc werd nu met
283 tegen 254 stemmen verworpen.
Op alle banken werd deze uitslag
toegejuicht, elke partij schreef zich
de overwinning toe.

CHICAGO, 7 Juli. De democratische
conventie werd te twaalf uur geopend.
De zilvermannen dienden het rapport
in van de minderheid van het nationaal
comité waarbij de senator Daniel werd
aanbevolen als tijdelijk voorzitter der

conventie, in de plaats van senator
Hill door de meerderheid van het comité

benoemd. Na verscheidene redevoeringen voor en tegen werd hot rapport
der minderheid ten gunste van Daniel
met 550 tegen 349 stemmen aangenomen, onderaanhoudende toejuichingen der zilvermannen.

BINNENLAND.
TILBURG 8 Juli.
Laats tl. Zaterdag werd in do Tilburg-

scho Spaarbank ingebracht f 1327,49.

Wielerfeesten te Tilburg.
liet was een echt ouderwetsche, gezellige avond, die van jl. Zaterdag in
de Lioderfcafol „Souvenir des Montag-

nard-s".
Vooraf ging de officieele ontvangst
van hot Bestuur van den Aig, Nedorl.
Wielr. Boud, wiens leden door een der
heoron Commissarisson der Tilburgsche
Wielerbaan, Mr. J. A. E Bink, werden
welkom geheeten.
Do champagne-kurken knalden, de
eerewijn werd aangeboden en door luid
applaus gaven de talrijke aanwezigen
hunno instemming te kennen, met den
welkomstgroet, zoo even in keurige tail

uitgesproken.

Nu begon het „Grand spectacle concert varié", eregeven door leden der

Tilburgsche Wielrijdersvereeniging „ Véloce'', met modewerking van enkele

heeren dillettanten.
Het programma bestaande uit mnsicalo
voordrachten en komische scènes, werd
afgewisseld door tal van speeches, variaties op bekende volkswijzen, mede
gezongen door allen en aangevuld door
een tweetal nummers, ton gehoore gebracht door c-le aanwezige leden van de
Liedertafel. Na ieder nummer daverend,
geestdriftig applaus.
Den geheelen avond heerschte er een
opgewekte, vroolijke sremminp**.
Zondag-voormiddag namen vele wiolrijdors doel aan een Bondstocht van
Tilburg over Hilvarenbeek en Diessen
naar Oirschot en van daar over Moergestel terug.
Des namiddags word om het kampioenschap van Nederland gereden op
de houten Wielerbaan (zie onder Sport)
en des avonds in den tuin dor N. K.
Harmonie een concert gegeven, door
het muziekkorps der dd. Schutterij alhier, dat evenals de wedstrijden zeer
druk werd bezocht.

keoi*d._ü_ togen den steeds aaiïwaasenden stroom van achteruitgang.
Spreker herinnerde aan dc vervlogen
gunstige tijden toen de opbrengst der
vruchten zooveel beter was en de veestapel
opwoog tegen schatten gouds; hij wees
op don terugslag op dio gunstige dagen
gevolgd, een terugslag zoo krachtig dat
thans de toestand schier onhoudbaar is
geworden
Von en vruchten, alles brengt minder
op, do landerijen zijn bezwaard met
drukkende hypothecaire lasten en de
boor ziet met. schrik den dag naderen,
waarop hij zijn pachtpenningen botalen
moot. Rio torugslag is overgegaan op
dc geheele maatschappij, want het spreekwoord is. waar, dat „als het den boor
slecht gaat, het allen slecht gaat". Vau
de stichting van eon Boerenbond als
deze verwachtte spreker voor den boerenstand in de toekomst allo hoil. Do
dag van heden, zeide hy, is oen nationale
dag, want uit alle streken des Lands
zijn de blikken van honderden gevestigd
op hetgeen gaat worden besloten ca
verricht in hot grijze Utrecht. Moge
God ons verlichten bij het werk dat wij
aanvangen onder de leuze: „Voor het
welzijn van den Nederlandschen boerenstand en tot heil van hot Vaderland!"
on mogo op den dag harer kroning koningin Wilhelmina ook blijde begroet
worden door een krachtige, welvarende

ak oen

plattelandsbevolking.

Na het applaus dat op deze woorden
volgde was aan de orde do behandeling
der Statuten van het concept roglemcut.
Art. 1, bepalende dat de Bond zijn
zetel zal hebben te Utrecht werd goed-

met hot gevoelen der niel pfotectiönistcn
en hoopte dat op den duur deze twistappel zou worden verwijderd. Thans
echter was hst oogenblik daartoe nog
niet aangabroken.
Esn in stemming gebracht voorstel van
den heor Van Wijck om aan art. 3 een
nieuwe alinea too te voogon luidende:
Dit doel tracht de Bond te bereiken:
door het makon van propaganda voor
beschermendo rechten, werd met nagenoeg algemoonc stemmen verworpen.
Art. 3 luidt dus als volgt :
Dit doel tracht do Bond te bereiken :
ff. door aaneensluiting van alle zelfstandige boeren-vcrooningingen, door hot
bestrijden van slechte gewoouten en
misbruiken en door het bevorderen dor
spaarzaamheid ; b. door het streven naar
eon rochtvaardige en doelmatige hervorming van de wetgeving met betrekking tot den boerenstand; c. door bot
verbeteren van hot laudbouwkredietwezen; d. door het stichten van vercenigiugen in het belang van den landbouw, zooals aan- en verkoops-vereenigingen, verzekeriugs-fondsen enz.; e.
door hot uitbreiden van voor den boerenstand nuttige kennis ; f. door verzoening
van strijdige belangen en door beslechting
van geschillen ; g. door het houden van

vergaderingen.
Een voorstel van den eerw. patorWeyors
om onder art, 3 op te nemen : door bet
eventueel stellen van candidaten voor
do Tweede Kamer, werd metalgemeeno

stemmen verworpen.
Onder do voornaamsto artikelen
behoorde mede art. 9 bepalende dovoreischton om to kunnen worden aangewezen als Ud eener afdeeling. Dezo
gekeurd.
vereischten werden vastgesteld als volgt:
Bij art. 2, waarmede hot comité voor10. Dat men als de noodzakelijke grondstelde als doel van den Bond te bepalen
der maatschappij erkenne : God,
slagen
belangen
van
„do behartiging van de
den Boerenstand en de uitbreiding der huisgezin eu eigendom; 20. dat men
Staatsbemoeiing op economisch gebied grondeigenaar of pachter of vruchtgeook dien stand ten goede te doen komen," bruiker of beheerder van gronden zij,
of het landbouwbedrijf uitoefene; 30.
wenschte de heer L. v. Rjjckovorsel, uit
Vncht, namens Noord-brabant te lezen: dat men meerderjarig zij. Minderjarigen
„de Bond op cbristelijken grondslag" kunnen zoodra zij den leeftijd van 18 jaren
enz. Ook de heer Do Jong van Beek bereikt hebben, tot leden worden aangeen Donk stond dezo lozing voor ter nomen, doch missen de uitoefening van
wering van onchristelijke elementen. Dit het stemrecht tot hundr.meerderjarigheid.
Een voorstel van
Bruinsma. yan
kon echter worden gevonden by artikel 9.
ook
belangstellenden
om
toe
Steenbergen,
De heer Bosch Bruist, burgemeester
te, laten als leden, word sterk bestreden
, van Nieuw-Leusen, do voorzitter van
hot comité en dr Schaepman konden door dr. Schaepman. „In dezen bond"
zich daarmede Diot vereenigon. De heer zaide spreker, „behooren thuis boeren
v. d. Schueren zeide dat het doel geweest op do eorste plaats, boeren op dc tweede
is, een nationalen Bond te stichten. Van plaats en boeren op de derdo plaats. De
protestantsche zijde nu bestaat een groot kracht van deu bond moot gelegen zijn
in don boerenstand-zelve. Door belangTerwijl de bewoners afwezig waren bezwaar tegen het woord „christelijk. stellenden zou do Bond spoedig bedreigd
ontstond Maandagmiddag, ongeveer 12 Spreker geloofde daarom dat het niet
worden met ontbinding. Dr Schaepman
uur brand op den zolder van A. de 8., wenschelijk ou oordeelkundig zou zijn stelde tevens voor om de nog volgende
dit woord „christelijk" op den voorgrond
bij het Haringseind. Door spoedig aanartikelen, dio geen beginsel raken, ongegebrachte hulp der boren slaagdo men te stellen. Daarenboven: al wordt hot wijzigd aan to nemen. Anders zou men
er in het vuur meester to worden ; woord er niet in gezet, in de meeste met do besprekingen aan geen eindekoslechts een gedeelto van het dak werd plaatsen zal het work toch op christemen. Volgt
zei spreker —de Tweede
lijken grondslag worden verricht.
vernield.
Dr Schaepman in denzelfdon geest Kamer nu eens na bij do behandeling der
sprekende, geloofde dat het beste zou Kieswet en doet de laatste artikelen af
Maandag-avond ontstond in een bierhamerslagen." Aan dian raad werd
huis iv den Veldhovenscben Hoek een zijn een vergelijk te treffen. Over de mot
gegeven en slechts hier en daar
govolg
K. Do inlassching van het woord „christelijk
twist tusschen zekere J. en
in
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zou
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op
voorstel
van don heer Van Wijck
do kiem van tweedracht worden golegd.
do zijde toe.
dat
de jaarlijksche algemeene
bepaald
Daarbij: onder den naam van „christeDe gewondo werd naar hot Gasthuis
niet zal plaats hebon
Bondsvergadering
gebracht en tegen den dader is door de lijke belijdenissen worden er eenige in Maart, maar in Mei, terwijl by art. 23
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jaren geledon dat Hondrika Joanna Meuge, „Do Nederlandsche Boerenbond, het welke verboudingdo jaarlijkschestellen
contribuchristendom als grondslag dor maatgeboren t. Groningen, op den 9 Augustie per lid, groot f 0.50, over hot Centraal1820,
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do
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Gedurende dien tijd is zij werkzaam
ten had ontworpen werden op het voorGod. huisgezin en eigendom." Zoo zal stol
geweest onder don eonvoudigou kloosvan denzolfde sprekor bij acclamatie
ternaam van Maria Febronia
in hot de bond gelijken op den Westfalischen gekozen tot voorloopig bestuur met het
zijn
jegons
eerbied
liefdegesticht te Groningen, in hot St. Bauernverein door
verzoek zich uit elke provincie een lid
Willibrordus-gesticht to 's Gravenhage, Gol, zijn erkenning van het recht van toe te voogen zóó, dat daaruit blijken zou
on, als overste van het Gasthuis te eigendom en zijn handhaving van hot bet christelijke, nationale, niet confessiTilburg, vanaf den 11 Docomber 1852 huisgezin.
De heer van Rijckevorsel verklaarde oneele karakter van den Bond.
tot September 1895.
Dr Schaepman, alsnu nogmaals het
Hoovclo stadgenooten zij, voorbeeld nu onder applaus der vergadering, dat woord nemende, bracht allereerst hulde
hij
zijn
Noord-Brabantscho vrienden
en
van eenvoudigheid en van geduld, des
aan de mannen die zich met de mooielijke
met hot voorstel van dr Schaopman genachts en gedurondo den dag, met raad
taak van do bijeenrooping en de leiding
en daad hooft bijgestaan, terwijl het noegen namen. Hierbij sloot zich ook
het comité aan, zoodat art. 2 dan luiden dezer vergadering hadden willen belasten
ncdorigste work, zoo veelvuldig bij zieen stelde voor, eon telegram te verzenden
kenverpleging voorkomend, haar liefsto zou als volgt: Do Nederlansche Boeaan H. M. de Koningin Regentes der
bezigheid was, is wol niemand bokond. renbond het christendom als grondslag
Nedorlanden waarin aan Hoogstdozelve
Veel minder nog, hoovelen zij in hot der maatschappij erkennende en huldigende,
heeft ten doel de belangen van wordt kennis gegeven van de oprichting
goed afsterven heeft bijgestaan. Want
van den Boerenbond, tevens inhoudende
daarin ligt wol hot groote voordeel, den boerenstand to behartigen en de een betuiging van eerbiedige hulde on
uitbreiding der staatsbemoeiing op ecovan door ecu liefdezuster op het ziekbed
trouw. (Daverend applaus). Spreker
to worden verpleegd, dat de kwalen der nomisch gebied ook dien stand ten goede wenschte verder do vergadering geluk
ziel, met beliulp der geboden dier te doon komon.
met het groote work dat door haar
Mr Kolkman, lid der Twoedo Kamer,
engelen van opoffering on naastenliefde,
verklaarde als zijn meening, dat de is verricht .mot kloekhoid, klaarheid en
worden geheeld.
boerenbond
noodzakelijk drijven moet iv broederlijke geest. Niemand die van
Wij kuuncn hier slechts namens zoodeze plaats een gevoel van wrevel of
veltn, naast onze bewondering, den dank op Staatsbemoeiing onder economisch een onaangename herinneriug met zich zal
opzicht. Dio bemoeiing heeft zich tot
uitstamelen.
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zal
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God
en hö cischto van regeeringswege zorg dageraad voor volgende dagen. Aan
van do volen, dio hier dank verschnlmenige instelling zal de Bond tot voordigd zijn, verhooron, eu nog vreedzame en rechten ook voor den boer evenals beeld strekken,
want hij heeft een goeden
do
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voor
industrieën.
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Nederlandsche Boerenbond.
den Duitschen Bauern Verein, vrijheer
Do eerste algemeene vergadering ter
Art. 3, handelende over de middelen Von Schorlemer Alst zegt sproker: op
waarmedo de Bond zijn doel zal trachten de eerste plaats moet gij hierop letten
stichting van een Nederlandschen Boerenbond, Zaterdag middag to 12 uur to bereiken, lokte een langdurige en ietwat dat g'j niet roekeloos nieuwigheden ingehouden in het Gebouw voor K. en W. verwarde discussie uit. De heer Duynstoo voert, maar trouw historisch blijft. Vormt
te Utrecht, onder voorzitterschap van meende dat onder die middelen noodzakebonden uit echte, wezelijke, landelijke
den hoogedelgeb. heer mr L. F. Ridder lijkerwijze moest worden opgenomen „beelementen. Do boerenstand is van onzen
de v. d. Sehueren, wethouder te Zevenaar, schermende rechten"; daardoor alleen kon nationalen grond de eerste, de beste, de
volgens spreker —de boerenstand in edelste vertegenwoordiger. Houd vast
was tamelijk goed bezocht. Uit alle
ongeveer
des
lands
waren
oorden
eon ons vaderland worden gebaat. Voor dataan der vaderen goede zeden, aan der
200 tal belangstellenden opgekomen, zelfde denkbeeld werd een lans gebroken vaderen heilig recht! En vooral dit: begin
terwijl de bijeenkomst ook werd veroerd door den heer S. M. vaa Wrjck uit
altijd met God on voor God. De boer
met de tegenwoordigheid der Kamerleden Renkum, dio zeide dat het niet genoeg en de zeeman weton het beste dat er. eon
dr Schaepman, mr Kolkman, mr Van was in art. 3 te spraken van „doelmatige God is, die de zon geschapen, en den
Basten Batenburg, Van Vlijmen en Truijen. hervorming der wetgeving", maar dat douw gemaakt hooft. Houdt Hem alAan de groene tafel hadden plaats geer klare wijn moest worden geschonken tijd voor oogen en toont uwen eerbied voor
nomen de heeren L. Ridder de r. d. en beschermende rechten uitdrukkelijk in zijn watten door da eerbiediging van don
Sehueren, J. L. Pauwen, mr A. baron het reglement moesten worden opgeeigendom en de heiliging van het huisvan Wijnbergen, B. J. Hulshof en Theod, nomen.
gezin.
Hot comité verklaarde echter bij monde
Peters, vormende het voorloopig bestuur
blijft
zegt spreker
Ten slotte
en de commissie van rodactie van het van den heer Pauwen dat men gemeend eendrachtig! Door eendracht zult gij
concept-reglement.
had „beschermende rechten iv art. 3 sterk zijn en zegenrijk werken tot verDe heer Ridder de v. d. Schuoreu niet te moeten opnemen, wijl nog zeer heffing vernieuwing en herschepping van
begon zijn openingsrede met te verklaren veel landbouwers er tegen zjjn. Door den boerenstand. Dat geve God !
dat zoo hij ooit met ingenomenheid het opnemen van „beschermende rechten
Na het daverend applaus gevolgd op
voorzitter was geweest en het welkom zou men uitsluiten diegenen die van de dr. Schaepman's woorden werd
als
had toegeroepen aan een vergadering, noodzakelijkheid der protectie nog niet
laatste
der
van het
voorstellen
dit thans het geval was, nu zoovelen overtuigd zijn. Blijkt later genoegzaam resultaat
dr Schaepman bij acclamatie benoemd
één van beginsel on één van willon hier dat protectie voor den landbouwenden tot eerste eera-lid. Hiermede was de
waren voreonigd tot vaststelling der stand bevorderlijk is, dan kan do Bond vergadering geëindigd.
ongetwijfeld in die richting krachtig
statuten van den Ned. Boerenbond;
van een Bond die dienen moet en ook werken. Ook de heer Truyeu, ofschoon
Li-Hung-Chang.
inderdaad strekken zal tot hulp en steun orkend protectionist, zeide dat deze
Li-Hung-Chang verliet Zaterdagavond
quaestie thanß hier niet thuis behoorde.
Tan den Boerenstand in do moeilijke
omstandigheden waarin deze verkeert, en By wenßcbto ook rekening te houden even negen nar net diner, te zyner eer
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gegovon door dc, sjini.ter Rb.li, daaf
hij eenigzins vermoeid was.
De minister sprak in het Engelsch ;
namens don gezant antwoordde do le

secret iris- tolk Lii'ongloh.
Zondag-ochtend acht uur ontving dc
Chineesche groot-kanselier reeds eenigo
personen, o. a. de Belgische en Fransche
gezanten, den hoofdredacteur van het
Haagsehe Dagblad en con industrieel.

Verschillende autoriteiten toekenden

het register,
Des middags te kwart over drieën
werd oen rijtoer gemaakt door het
Haagschobosch langs dc muzicktont naar
het „Huis ten Bosch waar jhr. Hocufffc
en graaf Dumonceau den gezant ontvingen on waar hij 20 minuten verbleef,
Daarna reed men naar bot huis „Üe
Pauw" en toen terug naar het „Hotel
des Indes'', om zich voor te bereiden
voor het diner te Scheveningen.
Nog meldt mon uit Den Haag dato
5 Juli:
Circa half zovcn kwam Li-llungChang
te Scheveningen aan, waar bij eerst een
bezoek bracht aan de Cvnomatograaf
Lunii.ro en door den directeur-generaal
van het Kurhaus, d%n heer Goldbeck,
word ontvangen. Hij bleef met genoegen
de voorstelling bijwonen en deed verschillend" vragen omtrent de inrichting.
Li steeg na afloop in een bofrijtuig en
reed met ziju gevolg langs de zeezijde
het Kurhaus om. Hij steeg uit aan de
hoofdtrap en werd ontvangen door minister Köoll, de heeren Cromer en Groonevoldt, den directeur-generaal vau het
Kurhaus en den Kaad van Commissarissen.
Do grooto eetzaal van hot Kurhaus
wa. in tweeen gedeeld. De eene helft
was tot roceptiozaal ingericht en van dc
eigenlijke eetzaal gescheiden door eeno
keurige bloemcndecoratie en een Chineeschen tempel.
De
waren in hoefvorm opgesteld
en er was een overvloed van planten
en bloemen aangebracht.
De chineesche grootkanselier nam aan
do tafel plaats naast, minister Röell en
was van minister Bergsma slechts gescheiden door zijn tolk. Hij droog eon
geel staatsio-ovcrklcod on had op zijn
hoofddeksel een praebtigen diamant.
De overige ministers en gasten, Zaterdag genoemd, namen aan dit feestmaal
deel. Ongeveer negen uur verliet LiHun'g-Chang de eetzaal om geruimen tijd
te verwijlen in do Kurzaal. Zelden waren
er zooveel bezoekers als hoden-avond. Dc
zaal on het terras waren geheel gevuld.
Het feestnummer van do Courrier de
Schéveningue was op geo! papier gedrukt
en behelsde in Chineesche karakters ecu
huldo aan don Oostorschen Staatsman.
Den Chineeschen grootkanselier was
deze hulde reeds dadelijk aangeboden,
daar die opdracht prijkte op het menu
op gele zijde mot gouden rand.
In de Kurzaal prijkte verder een Chineesch wapen met zeven pauwenveeron
bekroond naast het Nedorlandscho wapen. De logo voor den gezant, ingericht
in den irant als voor vorstelijke bezoekers gebruikelijk is, was met Chineesche
versieringen getooid en daaraan sloten
zich twee vertrekken aan voor het gevolg.
Het volkslied begroette den gezant bij
zijn verschijnen. Hij cam plaats on bleef
het geheele tweedo gedeelte van hot
concert van hot philharmonisch orkest
bijwonen. Een bijzondere eer voor het
Kurhaus, daar hy gewoon is zich spoedig te verwijderen. Zelfs bleef hij het
vuurwerk bezichtigen.
Het vuurwerk slaagde voortreffelijk.
Vooral de groote nummers, hot Nederi.
wapen en een Chineosche pagode voldoden zeer, terwijl hot slotnummer in
Chiueescho letters een hulde en zegenwonsch bracht aan den Chinoeschen
groot-kanselier; waarvan do Oostersche
hoeren mot welgevallen notitie namen.
Ongeveor 10 uur was het feest afgeloopen. Li-llung-Chang betuigde meermalen zijn ingenomenheid met de ontvangst, die niets to wenschen overliet, en
was vóór half olf weer in zijn hotel, om
uit te rusten voor zijn bezoek morgen
aan de Koningiunsn.
Bultende geabonneerden namen heden
3000 personen biljetten voor het Kurhaus
Het gala-diner, Maandag door H. M.
de Koningin-Regentes op het Koninklijk
paleis to Soestdijk gegeven telde 34
couvorts. Daaraan hebben deelgenomen

het buitengewone Chineesche gezantschap, de hoeren Knobel, ministerresident te Peking, en Grocneveldt, oud
vice-president van den Raad van Indie,
de dames du palais, dc groot-officieren
benevens de dubbele dienst van Haro
Majestoiton, de minister van buitenlandsche zaken en de leden der hofhouding,
te Soestdijk verblijvende.
'De leden van het gezantschap waren
tegenover Haro Majesteiten gezeten.
Do muziek van het 5e regiment infanterie uit Amersfoort speelde tijdens het
diner.
Vóór het diner verleende H. M. aan
den gezant en zijn gevolg audiëntie en
vooraf ontving de gezant Lihongtsang
hot grootkruis van den Nederi. Leeuw
en do gezant-chapsraad Litsjingfong het
grootkruis der Oranje Nassau-orde.
Lofengluh, eerste gezantschapssocretaris
werd benoemd tot grootofficier en do
overige secretarissen werden benoemd
tot commandeur, officier on ridder iq do
Oranje Nassau-orde.
Na afloop v-in het diner overhandigde
Lihongtsjang Hare Majesteit oenige ge-

schenken.
Dc kostbare ge. cberiken bestaan uit :
een vaas van oud-porsalein, „sang de
bceuf', 500 jaren geleden vorvaardigd,
een paar- groote vazen met koperen
binnenranden, oen paar theepotjes van
oud wit porselein mol gekleurdo figuren
een stuk Chineesche zijde-grooa
een stuk Cinccsch satijn met bloemen
der vier jaargetijden van geel, groon on
lllakleur; een rol Chineesche satijn,
ovoncons gebloemd eu met goud doorweven, zoomede ecu viertal bussen thoe
van do aanplantingen van Long-Tsing,
lioht van kleur en „qualite supórieuro".
De gala-maaltijd werd gehouden in de
Witte zaal, die voor dezo gelegenheid

met

groe**.

versierd waa.

: uren des avonds vertrekken do
gasten.
De iogcergast van het „Hotel des

Indes'' heeft bij zijno handteekening in
het album van don heer Wirtz, directeur
van hot hotel, het volgende geschreven ;
natuurlijk in hot Chineesch on naar onderstaando vertaling ook merkwaardig, daar
het dc officieele titels van Li Hung-Chang
vermeldt :
„De ambassadeur Li-llung-Cbang,
grootkanselier vau het Chincoseho rijk
eerste leermeester van den troon-opvolger, graaf van den eersten rang, schreef
dit voor den eigenaar van hei hotel op
zijn doortocht naar do hoofdstad van
Holland, zijnde alsdan 74 jaren oud.
„Datum 25 dag van do 5 maand van
hot 22 jaar van do regeering van den
Keizer Huang Tsu, overeenstemmende
met den ICuropeeschon datum van 5
Juli 1896."
Als een bijzonderheid moldt men uit
den Haag, dat onder do tolken, dio
Li-HungChang op zijn Enropcosche reis
Tcrgezellen, zich een Chinees bevindt,
die zoo goed Hollandsch spreekt als een
Nederlander.

AMSTERDAM, 7 Juli. Eon vrij talrijk
publiek verbeidde hodonmorgen op hot
perroti van hot Centraalstation do aankomst van den Chincesehen staatssecretaris Lihocngtsjang. To bestemder tijd
rood do trein hei station binnen; er
was oen tapijt uitgelegd en eeno
bijzondere wachtkamer was met e-.no
versiering van planten en draporiijn tc
zijuer ontvangst ingericht.
Op het perron bevonden zich de leden
der regelingseom__ïssie, do burgemeester,
de wethouders, de schout bij nacht Ten
Bosch, de plaatselijke commandant, kolonel Loeff, de commandant der schutterij kolonel Boellaart. d. voorzitter dor
Kamer van Koophandel en anderen.
Het duurde geruimen tijd, aleer do
onderkoning den salonwagen verliet.
Toen hij eindelijk, ondersteund door
twee heeren van zijn gevolg, verscheen,
nam de burgemeester do taak der bogroeting op zich, door bemiddeling van
don Chinees.hen tolk. Alles ging oven
langzaam en kalm in zijn verk, het
duurde wederom geruimen tijd, aleer
Lihocngtsjang op den voor hem bestemden zetel in do wachtkamer had plaata
genomen. Do onderkoning droeg een
blauw opperklepd en verschilde in Meeding maar zeor weinig van do hem
omringende Chineezen ; alleen de fonkelende diamant, die zijn hoofddoksel,
boven het voorhoofd, versierdo, trok
aanstonds de aandacht.
Dc leden der commissie, de plaatselijke commandant en de schout bij nacht
en anderen werden voorgesteld ; met
den laatstgenoemde vond eon vrij lang
onderhoud plaats, om eene regeling te
trellon voor het bezoek aau de marinewerf, daar do onderkoning niet wel ter
been scheen te zijn.
Namens den luitenant-generaal v. d.
IleydcD, ccrovoorzittor fan den bond
„Insulinde", werd Lihungtsjang bet
ongewone eerolidmaatschap van dien
boud aangeboden; do desbetreffende
bescheiden werden Z Exc , in een koker
gesloten overhandigd.
Voor den tolk was hot eone eenigszins
moeilijke raak, zijnen meester ta beduiden wolk ecreblijk hem hiermede
gewerd. Hot schoen eerst als aarzelde
Lihungtsjang het geschenk te aanvaarden; maar ton sktte nam bij hot (och
in ontvangst. Nadat hij nu nog enkelo
halen had gedaan aan een pijp, dio hem
in eeno zak wordt nagedragen, brak
men op. Beoeace iv h*. station-sp-t-t»*»,!
klonk een zwak gojuiefe ; o-p het plein
was het al eveneens. Als een vrij, onsameiiha__gonden stoet van rijtuigen on
huzaren, werd de tocht naar de De
Ruijterkade tn.<-r__H_a_a_fta. Daar w.achtta
de salonboot „Ceros'' met loden van don
gemeenteraad en van de Kamer van
Koophandel aan boord.
Lihocngtsjang nam met zijn adjudanten en volgelingen op de voorplecht
plaats, huide zich ia een rooden mantel
met een kap en liet zich omtrent con
en andor, dat op het V te zien was
onderrichten. Van de oorlogsvaartuigen
Cerberus, Hydra, Piet Hein en Kortonaer werden enkele schoten gelost, Men
stoomde het V tot aan de Oranjesluizen
op en neer, bij fraai weder. Van den
voorsteven wapperde de Chinccseho vlag,
welke Lihoengtsjang op zyn reis medevoert. Ongeveer half 11 was bot punt
van afvaart wedor bereikt; per rijtuig
trok mon voorts naar do marinewerf.
Het bezoek aan de marinewerf viel
echter totaal in het water, naar hot
schoon door eon misverstand; de schout
bij nacht meende, dat de onderkoning
aan boord der Wassenaer zou komen,
't goeu echter niet geschiedde. Nadat
Lihoengtsjang eea heele poos had staan
wachten onder een parapluie, die hem
boven het hoofd word gehouden, vel
trok hij weder op het oogenblik, dat
de schout bij nacht eindelijk opdaagde.
Het bezoek aan do „Koninklijke fabriek
van werktuigen en spoorwegmatorieel",
dat nn' volgde, liep beter ten einde.
In een rolstoel werd do kanselier do
gansche werf en de fabriek doorgerold ;
do ingang was met vlaggedook versierd
en er werden bloemen aangeboden door
do dochters van de heoren Strumpller
en Goedkoop.
Buitendien werden hier enkele ververschingen aangeboden, waarvan Lihoengtsjang gebruik maakto. Zoo nu on dan
deed bij zioh do pijp aanrijken om daaraan een haal of drie vier te doen.
In de diamantslijperij des heeren A.
Daniels bleef de hooge gast zeer lang
vertoeven. Hij bezichtigde oen aantal
edelgesteenten en docd hier ook hot juweel keuren, dat op zijn hoofddeksel
prijkt. Hot bleek dat deze steon ongeveer zos duizend gulden waard was.
Lihoengtsjang nam hier zeer zijn gemak,
rookte nu en dan en deed zich door
middel van zijn tolk tal vau inlichtingon
geven. Men liet hem het verbranden
van een diamant zien, het slijpen, monteoren, waarbij onder zijn oogen een rinj
werd vervaardigd van een gouden tientje.
De tyd ontbrak ota ook nog het kloven
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en snijden bij lo wCuoh. In **c.*t
stool werd hij do trap afgedragen, bij
welke gelegenheid Hij verzocht ham niet
te laten vallen, daar zijn hoofd minstens
oveuwoei waard was als een diamant.
Nu wachtte den onderkoning nog
slechts do lunch in het Arastolbotc!;
immers Zed., had des mor gen» te kennen
gegeven, dat hij onmiddellijk na bet lunch
wilde vertrekken.
De vestibule en de tablo d'bote-zaal
van het Amstelhole! waren met groen
en bloemen feestelijk .ersierd.
Lihoengtsjang wilde echter niet zoo
dadelijk aan tafel gaan ; eerst wenschte
hij eon kop thee te drinken en met
groote moeite werd dié drank in allerijl
gereed gemaakt.
Tegen 1 uur ving de lunch aan, waartoe
ruim 70 gasten genoodigd waren.
De hoor Aug. Hendrichs, voorzitter
der Kamer van koophandel, het woord
nemende, zeide, dat de Amsterdamsche
handel en de Amsterdamsche industrie
don ambassadeur dank verschuldigd waren wegens zijn bezoek; dc vertegenwoordigers van dien handel en die industrie wildon in zijn persoon niet alleen
den machtigen onderkoning begroeten
maar ook don wijzen en voorzichtigen
staatsman, wiens verlichte raadgevingen
hot bestuur van zijnen keizer ten goedo
kwamen; Spreker herinnerde aan het
feit, dat China zijne havens en stapelplaatsen geopend hoeft voor den wereldhandel, die het Chineescherijk ten goode
zal komen. China heeft reeds vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt of zal
die aanknoopen. Nederland komt dan
voorzokcr in aanmerking, al ware hot
slechts omdat juist onze Dafio reeds
sedert lang in aanraking is met do
onderdanen des Chinecsehen keizers
zoo op Sumatra, waar de Chineezen
op vele tabaksplantages worden aangetroffen, als op Java. En voorts mag
Nederland de beteekenis van zijnen
waterstaat doen geldon. Hollandsche
ingenieurs zijn door de gansche wereld
gezocht; Chili en Argentinië riepen
hunne hulp in ; de Nederlandsche ingenieur Conrad nam deel aan de voorbereiding van de graving van het Suezkanaal en in alle deelen der wereld
hebben Nederlandscheingenieurs kanalen
gegraven of rivierbeddingen verlegd.
Mocht eenmaal China dergelijke diensten
van Nederlanders verlangen, dan zal het
hen bereid vinden, en tevens ervaren,
dat Nederland oen meester is op het
gebied van den waterstaat. Spr. zeide
eene ontwikkeling te voorzien van don
handel tusschen China en Nederland en
China en Nederlandsch-Indië. Met, het
oog op die toekomst vooral waardeerde
dc Amstordamsehe handel hot bezoek
van den onderkoning te meer, en daarom
stolde spr. den aanwezigen voor, hun
glas to ledigen op de gezondheid van
den Chinoeschen keizer en op die vau
den grootmachtigon kanselier Lihocng-

tsjang.
Na enkele oogenblikken antwoordde
de Cbiaeesehe tolk met ecu enkel woord.
Hij stolde op den voorgrond dat do
Nederlanders dc cersto waron, die op
China handel dreven, on stelde de gezondheid in van H. M. de Koningin en
11. M. do Regentes.
Ook do burgemeester sprak eccigo
woord'on, omdat hij het genoegen zou
missen Lihungtsjang halen middag aan
zijne tafel te zien. Hij stelde de ge-

zondheid van don Onderkoning jd, en
diens tolk beantwoordde die beleefdheid
met een dronk op den voorspoed der
stad Amsterdam.
Aan tafel nam een der bedienden van
den Onderkoning achter dions zetel
plaats ; nu en dan reikte hij hem ook
thans de onafscheidelijke pijp toe.
Tegen kwartier over tweeën deelde
de tolk mede, dat zijn meester niet langer
kon wachtten; hij vertrok met zijn gevolg, tot aan hot station begeleid door
den burgemeester, dc wethouders en den
hoer Hendrichs.
Op het punt van vertrek verklaarde
do schout bij nacht Ten Bosch de oorzaak van het misverstand van bodenochtend, waardoor Z. E. niet uit den
goeden luim gebracht, scheen te zijn.
Van ailcn minzaam afscheid nemende,
begaf hij zich ton laatste in den salonwagen, om de terugreis naar 's Gravenhage te aanvaarden.
Te Uden is Zondag een gehuwde
vrouw door dc stoomtram Vechel —Osch
overreden. Doodclijk gewond werd zij
naar het gasthuis gebracht.

In zake de boweging, op touw gezet
ter verkrijging van loonsverhooging in
de Centrale werkplaatsen der Maatschappij tot Expl. van S. S., vernemen wij
dat een drietal van het Utrechtsche
Comité namens de overige werklieden
aldaar, tot dat doel een adres zal zenden
aan den directeur-generaal dier Maatschappij terwijl het comité te Zwolle een
dergeiijk adres, door alle belanghebbenden onderteekend, zal in dienen. Laatst
bedoeld adres zou naar men vermeldt,
reeds een 400 handteekeningen dragon.
De bekende Spaanscho schatgraver te
Barcclona gaat voort met brieven schrijven. De heer Siegmund to Ginneken kreeg
thans zoon brief.

Door do marechaussee te Maastricht
zijn in den nacht van Zaterdag en Zondag

aangehouden twee personen uit de gemeente Mcerssen, op hot oogenblik dat
zij eeno hoeveelheid aardewerk vervoerden, dat even to voren uit do fabriek
van den heor F. Regout, gelogen aan
den Meersscnerweg, was ontvreemd,

Beide zijn

invorzokerde bewaring gesteld.

Men schrijft nit Maastricht:
Het feest, door den Cerclo équestre
gegeven, i. int**r wensch geslaagd, liet
weder, dat aanvankelijk weinig beloofde,
bolderde op en droeg veel btj tot de
opgewekte stemming, dio onafgebroken
heerschtc.
Do ontvangst der studenten, allen
modewerkers tot het riddorhofspel, door
den gemeenteraad ten raadhuize was
hartelijk en plechtig. Voor Maximiliaan
wfts daar een troon opgericht, terwyl

i'<*
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had, smaakvol versierd

do stoomboot üp dus wal worden
gesleept. Op last
werden zij op ceti ka. gelegd en daarmede gereden naaf iie a.restantenhokkcn.
Door het velo slepen, dat mot hen
ze

plaaiÉ

wa_.

."__._

De burgemeester, do hoer Pijls, riep
do medewerkers een hartelijk welkom |
toe on dankte hen voor hun welwillendheid om het rid.dcrh.ofspol in deze was geschied, waren moeder en oadste
stad to komen uitvoeren. Aan ffcrasf zoon nagenoeg geheel ontdaan van hun
Van Lijnden van Sandonburg bracht bij klceren ; beiden gaven zoo weinig teeken
in herinnering hot vele goede dat wijlen van leven, dat dc goraeei>te-gODeesbeer
zijn vader als hoofd van ministorieolo dr. Van der Hoeven werd ontboden om
departementen jn zako do overdracht to vorklaren, of or gevaar bij den toeder vestingterreiuen voor Maastricht had stand was ; dit bleek niet zoo te zyn.
gedaan.
De 20-jarige jongen is verleden jaar
Dezo toespraak werd door Maximiliuan
van „Kruisberg" thuis gekomen ; ook
beantwoord, met dc historische opmer- j twee, zijnor zusters die thans een losking dat hij geen vreemdeling in dezo handig loven leiden, zijn jireu in een
stad was, maar dat zijn voorzaten reeds I Vcrbetorhuis gowecst.
hoeren van Maastricht geweest waren.
Dc gecostumeerdc optocht, even als
Van de galerij gevallen.
het tournooispel, lokten vele bezoekers
Zondagavond is een 40-jarige werknaar do stad. Beide waren gelijk aan man in den Parksoheu wbu.g van de galerij
die !o Utrecht gehouden, en be.-oevon
gevallen en op het balcon op eene vrouw
daarom goen nadero beschrijving.
terecht gekomen. Het ongeluk was aan
Zondag werd aan de medewerkers van eigen onvoorzichtigheid to wijten, daar
het tournooispel een diner aangeboden,
de man op de balustrade van de galerij
in de redoutezaal en hadden muziekuitging staau on zich vasthield aan het
voeringen plaats, terwijl op het Vrijthof lofwerk, wolk echter losliet.
en in do verschillende sociëteiten verDe man is per rijtuig naar zijne woning
lichting was aangebracht. Maandag vervoerd. Bedoelde vrouw, die een oogenwerd een bezoek aan do buitensocieteit blik b*'*ar bewustzijn verloor, is naar het
Slavanto gebracht en werden de ondcrbinncn-gasthui. vervoerd aldaar behanaardschc gangen van den St. Piotorsberg deld eu daarna naar haro woning gebozocht.
gaau.

.

Op con uiterwaard to Nederhcmcrt,
die gedeeltelijk met een heining van
ijzerdraad is omringd, werden verleden
jaar een dertien tal stuks vee, die op
verschillende afstanden van elkander
tegen en bij die heining stonden, in
één slag door den bliksem gedood.
Thans heelt de eigenaar dier uiterwaard
do daaadhoinig van afstand tot afstand
van bliksemafleiders laten voorzien.
Drie Amsterdamiche knapen, van 8
tot 13 jaren, woonachtig in het Uem.l-rijk, echto zwervers, bevonden zich
Vrijdag te Schellingwondo. Zij hadden
daar in de buurt gebedeld. Na een
poos langs den IJkant gezworven to
hebben, maakten zij zich meester van
een visscherschuitje, om een poosje te
gaan spelevaren.
Voel pleizier hadden zij evenwel niet
van hun tochtje, want de hovigo N.W.
wind joeg het schuitje nabij de Oranjesluizen op het droge.

Daar zaten zij nu. Aau wal to komen,
daar was geen denken aan, want tussohen
hot schuitje en den wal lag een dikko
laag onbegaanbaar week slib, waarin zij
bij i*.un pogon, om hun vaartuigje te
verlaten, zonder twijfel den dood zouden
gevonden hebben.
Zoo waren zij genoodzaakt iv hun
schuitje te blijven, den ganschen avond,
den geheelen nacht, zonder eten of
drinken, blootgesteld aan weer en wind.
Eerst des Zaterdags kwam er redding
opdagen. Het bedienend personeel van
de Oranjesluis werd huu hachelijken
toestand gewaar. Do sluiskucehts W.
Prins on J. Kloet en do stoker van
het stoomgemaal van Schel ling woudo D.
Rokers kwamen hun to hulp.
Doch gemakkelijk waren zij niet to
helpen. Mot trotseering vau eigen
levensgevaar, door een eiud door het
slik te baggeren, wisten zij do jongens
met touwen eu dreggen naar zich too
te halen, waarna do knapen ton huizo
van don rijks-opzichter Te Nuil liefderijk
werden opgenomen en vau hot noodige
voorzien. Daarna werden zij naar
hunne woning to Amsterdam getrans-

porteerd.

Te St. Johannesga (Fr.) vertoefdo
Zondag het 12-jarig meisje G. H. bij

een molen, toen zij zich te dicht bij do
wieken waagde. Een der wieken trof
haar tegeu het hoofd en wel zoodanig,
dat do dood dadelijk intrad.
Te Emmerik heeft dezer dagen schipper D. daren cognac gekocht. Hij had
uit Holland een kistjo van 12 flesschen
meegebracht en wilde het invoerrecht
besparen. Maar hij had niet gerekend
op den fijnen nous van do ambtenaren;
deze ontdekten, 4c smokkelwaar, en de
schipper moest 380 mark betalen, d. i.
30 mark of 18 gulden per ilcsch,
Men meldt uit Beekbergen :
Zaterdagnamiddag is de onder dezo
gemeente, in de buurt Uchelen staande
papierfabriek met belendende arbeiderswoningen, boneyens het huis van den
eigenaar, den heer G. Sanders, door
brand verwoest. Ook voor eccige jaren
is deze fabriek — destijds aan con andoor
deren eigenaar toebohoorende
brand vernield. Opmerklijk is het dat in
de laatste 25 jaren het meerendcel van
de hier aanwezige papierfabrieken eens
of moermalon zijn afgebrand. De fabricatie van zoogenaamd handpapier is
sedert verscheidene jaren geheel in
verval. Slechts enkele blijven regelmatig doorwerken, meestal aan een
Do meeste
bijzonder soort papier.
fabrieken zijn in de laatste jaren in
wasscherijen herschapen, en deze industrie schijnt aanvankelijk goed te gaan,
alhoewel de concurrentie daaraan ook
al veel kwaad doet.

—

Door de politie te Amsterdam is proces verbaal opgemaakt tegen een Duitscher, dio zich

daar ter stede aan

oplichterijen had schuldig gemaakt. Hij
had reeds ten nadeele van iemand een
rijwiel verduisterd, en daarmede niet
tevreden; ten nadeele van iemand anders
een kar met hit.
Daar de man een lamme hand had,
was de politie hem vrijspoedig op het
spoor en werd hij in verzekerde bewaring gesteld en gehouden.
Een ontaarde moeder.

Uit Hasselt schrijft men :
Zaterdag 11. ging vrouw E. reeds
vroegtijdig met haar 14 jarig zoontje
naar Zwolle om eenige matten te verkoopen en om tevens haar 20-jarigcn
zoon, dio aldaar een maand wegens
diefstal van lood in de gevangenis had
gezeten, af te halen.
Bij terugkomst te Hasselt om 1 uur
n.m. was het drietal zoo dronken, dat

ziekte aan boord van Hr. Ms. „Fris».''
In het Tlaagsc-he Dagblad werd de
mededeeling, dat slecht voedsel, aaa
boord vau Hr. Ms. Friso verstrekt,
oorzaak was dor ziekte van zoovele
schepelingen vau dit oorlogsschip, tegengesproken.
Do Arnh Ct kan intusschen verzekeren d.?t do victuali, als was zij r.iet
de oorzaak vaa dc ziekte, bepaald slecht
is geweest.
Wij kregen inzage, zegt de Arnh. Ct.
van een brief van eon dor schepelingen
aan zijno ouders, waarin walgelijke mededeolingon voorkomen over de gort en
het brool.
t' Zal dan ook nuttig zijn, als de
onderzoek-commissie ook eons navraagt
bij de „minderon.''
I)c

Namen, de Belgi .olie justitie is aau de.
onzo opsporing en ophoudiitg verzocht
van Eagcue Souwem, gewezen wissclagont to Brussel, dio voortvluchtig is on
bij verstek den 27eu April il door do
rechtbank to Brussel tot ü maanden govaugenistraf is veroordeeld, wegens bednegciijko bankbreuk eu oplichting van
effecten, tor waarde van 500,000 franc..

's-HERTOGENBOSCH, 4 Juli. Een
bclangrijknet van buurtspoorwegen wordt
op dit orgenblik geprojecteerd in het

hartje onzer provincie, liet plan omvat
de volgende lijnon : a.'s-Boseh—Vlijmen
—Niouwkuik—Drunen ; b. Ueusden -

Drunen; o. Drunen - Baardwijk —Waalwijk ; d. Waalwijk—Sprang Kaatsheuvel

——

's-Qravenmocr —Dongen;

o. Tilburg
Dongen — Dongensche haven.
.Met den aanieg dezer lijnen is een
aan.ang gemaakt door de Brusselsche
Maatschappij van Holl.nd-che buurtspoorwegen „Vieinaux —Hollandais."
Do eindpunten der lijnon zijn goed
gekozen, nl. 's-Hertogenbosch, lleusdou
Maasmond en Tilburg, Dongensche
haven.
Dank zij het jarenlange aandringen
van do bewoners van het. land van
Heusden en Altona, en vooral dunk de
ijverige bemoeiingen van den burgemeester van Hensden, den heer P. L. Honzal de Maasmond overbrugd
coop,

—

worden.
Het plan van don heer Honcoop was

hiermede echter nog slechts ten halve
voltooid ; hij heeft niet gorust voordat
ook een buurtspoorwcgvorbinding was
verkregen tusschen het land van
Heusden en Altona, en do Langstraat
mot 's-llerfogenboscii en Waalwijk.
Do geprojecteerdo lijn geeft dezo verbinding. Doch niet alleen verbindt zij
hot land van Heusden on Atcna met
de Langstraat, doch, /.ij verbindt ook do
Langstraat rechtstreeks met do Baronie.
Dozc tweo belangrijkste deelen dor provincie, hoewel aanoengelegen en waarvan Waalwijk en Breda dc centra uitmaken, hadden tot hodou geen rechtstreokscho verbindiug per spoor of
tramweg, zelfs geen verharden kunstweg
die zo verbond.
Do voornaamste behoefte, jv.iarin deze
lijn verder voorziet, is de verbinding
van Tilburg — langs den korsten weg
met do Merwedo, en, daar het inde
bedoeling der ondernemers ligt stoombooten in dc vaart te brengen, te Heusden en iv do Dongensche haven, moet
dit wolkom zijn voor den handel in do
geheele streek, doch vooral voor dien
van Tilburg, welke zoodoende langs den
koristen weg te water verbonden wordt
met Rotterdam (Holland—Engeland) den
Riju, de Ruhr enz.
Eene verbinding te water is voor de
belangrijke industrie van Tilburg van
de grootsto waarde dit getuigen vooral
de offers dio Tilburg genogen is te bronvoor het tot stand komen van het Wil-

—

holmina-kanaal.
Midden in dezo geprojecteerde lijn
wordt zo gekruisd door do staatsspoorlijn Zwaluwe —Den Bosch, waarmee de
ondernemers aansluiting hopen te verkrijgen op het stations-omp'acement te

Waalwijk,
Hot station Waalwyk is zoodoende
geroepen het vereenigingspunt te worden
voor reizigers van en naar dp Langstraat,
het land van Housden on Altena en het
noordelijk gedeelte der Baronie.
Behalve de bovengenoemde, zal deze
nieuwe lijn te Dongen nog aansluiting
Oostergeven — door de zuidertram
hout, Geertruidenberg en Breda.
Te Breda komt op dit oogenblik tot
staud dc verbinding van de Zuider- met
do Zuid-Noderlandsche tramlijn op Rosendaal— Steenbergen en op Antwerpen.
Met deze nieuwe lijn wordt dus de
kortste verbinding verkregen voor hot
goederen-vervoer tusschen Antwerpen en
Tilburg en de Langstraat.
Voor de fabrikanten te Tilburg, en
vooral ook voor de looierijen te Dongen,
Kaatsheuvel en Waalwijk on do geheele

—

Langstraat is dit niet ran belang ontbloot.

De tol stand komiiig vau deze lijn vaa
dc zijde der ondernemers is verzekerd.
Verschillende gemeenten gaven reods

—

coneossie, en op het traject Drunen
Don Bosch—Heusden is men reeds met
den aanleg begonnen.

ios_fchen

Lesna en Hnret gebonden.

Huret was in den lOOsten kilometer aitgepüt; en gaf het op. kee_.a wou du*.

2ijn tijd was 3 uur 46 m. 39% s (ond
record op dezen afstand, gehouden door
Palmers : 3 u. 47 m. 47% s.)

SPORT.
Wielerwedstrijd te Tilburg.
o,i het terrein van dc Tilburgsche
Wielerbaan hadden Zondag do aangekondigde wielerwedstrijden plaats.
De uitslag der wedstrijden was de
volgende :
I. Wedstrijd over l Eng. mijl (1609
M.) om het kampioenschap van Nederland (nationaal). Prijzen: verg. zilv.,
zilv. en bronzen karopioeasmedoilles.
Deelnemers eerste heat: M. Kingma,
van Arnhem ; P. Langeveld, van Amsterdam, Joh. Doornekamp, van id
Kingma eerste in 3 CO3/;; Langeveld
tweede in 3.83%
Tweede heat.: H. J. Gorter, van
Zwolle ; C. van Rijckcvorset, van Tilburg;
P. (1. van Appel, var, Utrecht, Gorter
eerste in 3.3.'",',,, Appel tweede in 3.31-/,,.
in den beslissingswedstrijd was Gorter
cersto in 4 m. 19*/5 sec, Langeveld
tweede in 4 m. 19*/ jsec. en Kingma
derdo in 4 m. 20.
11. Nationale wedstrijd voor amateurs,
niet voor het kampioenschap ingeschreven over 1 Eng. mijl (1609 M )
Deze wodstrijd werd in een heat gereden, waarbij uitkwamen : L Rouppe
va» der Voort van 's-Hertogenbosch;
11. G. I. Dricdonks, van Standaardbuiten ; Wiliy A. Zellckens. van 's-Gravcnhage ; C. van Rijckevorsel-, van Tilburg
G. W. van der Linden, vau Utrecht
en Chr. do Wijs van Tilburg. De
prijzen verwierven: De Wijs in 3m.
19 ]/.. s., Van Rijckevorsel in 3m. 191/..
s en Zellckens in 3m. 19a/5 s.
111. Internationale wedstrijd van bcrocpsrijdbrs, die niet inschreven voor
het kampioenschap, over 2000 meter.
Deelnemers: Aug. W. Maree, van
Arnhom ; P. Schilling, van Amsterdam ;
P. M. van Wijk, van Zeist; Aug. Ingels,
van Brussel. De uitslag was : Ingels
3.51*/-, M-areo 3.51*/5, Van Wijk 852.
Do muziek speelde het Belgische volkslied, (oen do overwinnaar rondreed, onder
gejuich vpn hot publiek.
IV. Nationale wedstrijd om bot kam.
pioenschap van Nederland. Afstand 5
KJj.
Uit kwamen: M. Kingma, P.
La-Rgeveld, 11, J. Go.ter, Joh. Doornekamp, W. L. Beisonherz en P. G. van
Appel Jr. Doornekamp nam de leiding
en hel ging zootjes aan in de volgorde :

Doornekamp, Appel, Gorter, Langeveld,
Gorter was eerste
in Bm. 17 3/ 5 sec , Langovcld was tweede
in Sm. IT3/» en Beisenherz derde in
8 ra. 18 sec. Doornekamp kreeg den

Beisenherz, Kingma.

leidingspi
V. Int .rnationate wedstrijd met voorg.ft ovor 1000 motor voor beroepsrijders.
Uit kwam.n : jManse (60 M.). P. Schilling (50. M), Appel (20 M.), Witteveen
(35 54.), Vaa Wijk (45 M) on Ingels
(scratch). De geldprijzen werden gewonnen door Appel in 1 in. 2*23/ jsec,
Witteveen iv 1 o. 23 sec, Ingels in
1 m. 21./-5 sec.
Va.
ïer werd
schoven een wedsli-ijxf e-ver 2000meiers
voor amateurs. Hieraan werd deelgenomen door Zellckens, v. d. Borgb,
Tilburg, v. d. Voort, v. d. Linden, De
Wijs en Driedonks. De uitslag was,
dat het eerst aankwamen: Zellekens in
3 m. 30 1/-,. De Wijs in 3 m. 'èVfa , v.
d. Voort, in 3 m. 32%.
Het slot word gevormd door .*
VI. Nationalen wedstrijd over 10
K.M. zonder gangmaking, om het kampioenschap van Nederland. De deelnemers waren, in volgordo van den start:

Doornekamp, Kingma, Gorter, Beisenherz, Witteveen (buiten mededinging)
en Appel. Witteveen ging bij de zevende

rondte uit de baan door een gebrek aan
ziju machine, doch hij redde zich spoedig
en terwijl do overige rijders inhielden,
haalde bij weldra zijn rondte op Doornekamp bleef leiden. De spurt liep over
lVa rondte. Kirtgiua had gelijken tijd
als Gorter, dio het eerst aankwam in
17 m. 35 1/6 sec, 3o Beisenherz 17 m.
35s/6 sec. Doornekamp verwierf do

leidingsmedaille.
De kampioenschappen voor Nederland
orer do Eng. mijl, de 5000 en 10,000
M. werden allen behaald door H. J.
Gorter, van Zwolle.
Wielrijden.

Zondag is to Parijs het eerste ge-

deelte van don Grand Prix de Paris
verreden. Do indoeling der series was
als volgt:
lc serie. Deelnemers :Robertson,Kiser,
Jacquclin, Roudon ;
2e serie. Deelnemers : Murphy, Pon-

tecchi, Dumond, Dernaucourt.
3e serie. Deelnemers; Houben, Gougoltz, Durand, Thibaudin.
4e serie. Deelnemers : Piette, Chinn,

Grandjean, Baras.
5e serie. Deelnemers : Wheeler, Morin,

Mulack, Boullay.

6e serie. Deelnemers : Moreier, Protin,
Heimann, Tony Reboul.
7e serie. Deelnemers: J.S. Johnson,
Bourrillon. Manriee Earman, Dary.
8e serie Deelnemers: Lambrechts,
Jaap Eden, Gras, Nieuport, Govin, Grossot.
Do uitslag is: le serie: Kiser, 2o
Jacquolin. 2o serie: le Pontecchi, 2e
Dernaucourt. 3e serio: le Durant, 2e
Thibaudin, 3c Gougoltz. Houben, die
opgedrongen meendo to zijn, gaf het op.
Ie serie : le Chinn, 2e Grandjaan. öe
serie : le Morin, 2e Wheeler. 6o serio :
lo Mereier, 2o Roboul, 3e Heimann.
Protin gaf het op. 7c serie: le Bourrillon, 2e Dary. 8o serie :lc Jaap Eden,

2e Lambrechts.
üe carst-anngekomenen van deae acht
series, en de eerst-aankomenden in den
Donderdag te houden wedstrijd tusschen
dengenen, dio Zondag niet gewonnen
hebben, zullen nu Zondag weder in drie
series uitkomen. De drie winnaren in
deze series rijden dan saman in do finale.
Zaterdagavond is in het vclodrome Bafl'alo te Parijs de match van 100 mijlen

KOLONIËN.
Atjeh.
De correspondent der N. R. Ct. te
Batavia seint onder dagteekening van
heden :
Spionnen hebben gerapporteerd dat
de bruggen lussehen Kroengraba en
Lampi.ang zijn verwoest, en dat bij
Lnmpisang een benting is opgericht.
Oemar wordt dagelyks in bet oog

gehouden.

In do buurt van Krocngraba wordt
van daag door Oemar een grooto stroop "
tocht gedaan. Daarom zijn drie bataljons
met generaal De Monlin naar Roekit
Schoen vertrokken. Do marechaus.ée
heeft in last Ooraar te beletten om zijn
tocht voort te zetten.
Luitenant Vuyk.
Over het sneuvelen van den luitenant
der marechaussee J. W. C. Voyk wordt
door iemand die van zijn dood getuige
geweest is nader in de 'Dcli Ct. ver-

haald :

Vermits de blokhuizen nabij onze
tijdelijke posten buiten de geconcentreerde
linie, Senelop Anagaloeng, sedert eenige
dagen in stede van door bevriende
Atjehers do«.r detaebtinecten marechaussee bezet en zij door de kwaadwil'ige
Atjehers omsingeld en ingesloten warer.
ruivten om 3 uur tot ontzet en om de
gemeenschap tusschen de nabij gelegen
posten en blokhuizen te herstellen, troepen
nit. Vaa deze troepen maakt het korps
marechaussee deel uit.
Omstreeks G 1 uur 's avonds raakte
die afdeeling waarover luitenant Vuijk
het bevel voerde, ten noord-oosten van
den post Senelop, bij het klapperbosch
in de richting van Toei Selimbing, slaags
mei den vijand.
Er ontwikkelde zich een hevig gevecht
en reeds spoedig kreeg Vuijk een schot
in de rechterborst dat bern achterover
van do galanggaj.g (dijk), waarop hij
aan hot hoofd van zijn dappere .chare
stond, deed vallen. Noch door bet vijandelijk lood, noch door den val bad
hij zijn bewustzijn verloren, want dadelijk
richtte hij zich weer op en nog in zittende houding riep hij den sergeant der
marechaussee Gehnc toe, die nabij hem
was met do overige marechaussee :
„Attaqueeron", en voor hij zich rog
geheel opgericht had, herhaalde hij dit
nog driemaal.
Welk een bewijs van bijzondere tegenwoordigheid van geest, welk een
vastberadenheid, verzeker een held

waardig.
Opgestaan zijnde en zicb weer aan
het hoofd der zijne plaatsende, Vroeg

hij den sergeant Gehne of bij niet gewond was, wijl juist een matte kogel
hem (Gehnc) raakte waarop deze antwoordde: „neen luitenant!'- doch op
hetzelfde oogenblik raakte Gehnc gewond en stortte neer.
Vuijk, gevolgd door een Amboneesch
sergeant der marechaussee en twee
minderen, sDeldo nu vooruit den dijk
op, de vier Aljebcrs tegemoet, die zich
achter den dijk hadden opgesleld.
Tronw bleef bij tot het laatste oogenblik op zijn post. Zijn troep aanvoerende, zijne helaas! doodelijke wonde
niet achtende en zich op heldhaftige
wijze van zijn zware taak als aanvoerder
kwijtende, viel hij op het veld van eer,
eene ledige p'aats in ons leger nalatende,
die moeilijk vervangen zal kannen
worden.
Vogel.
Een correspondent der Loc. schrijft
Do brigade marrechaus'oe, die laatstelijk een Atjehsche benting vermeesrerde
en daarbij acht vijanden doodde en vier
gevangen nam, stond onder commando
van den sergeant-brigadecommandant
Vogel. Genoemde onderofficier sloop tot
aan de poort der benting en vond de
geheele bezetting in diepen slaap. Hij
doodde den schildwacht, opende de poort
van binnen, drong raat do bern .olgendo
brigade door on overrompelde zoodoende
den vijand. Naar ik verneem, i's Vogel
deswege voor een koninklijke belooning
in aanmerking gebracht.

EERSTE KAMER.
Vergadering van Dinsdag 7 Juli.
's avonds 9 ure.
Ingekomen zijn de laatstelijk door de
Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen, o. a. do kieswet, die naar de
afdeelingen worden verzonden.
Verder worden medegedeeld een aantal
adressen.
Do vergadering wordt daarna verdaagd
waarschijnlijk tot Vrijdagnamiddag half
drie

BEKENDMAKING.
Burgemeester en Wethouders van Tilburg,
ontvangen hebbende een verzoekschrift van
A. Kutten, strekkende tot het bekomen van
vergunning om op perceel sectie C Ko 1074,
Sl. Jozefstraat onder deze (Gemeente, op te
richten eene broodbakkerij.]
Gelet op dc wet van 2 Juni 1875, {Slatüsbhid
Xe 9ü), brengen ter kennis van het publiek
dat op Woensdag den 22 Juli a. s. des voormiddags teu lt ure, in de gewone Verthuis gelegenheid zal
worden g<*geven om ten hunnen overstaan
bezwaren tegen het oprichten van geii.WHHU»
inriehtiiig in te brengen.
Dat daarbij zoowel bovengemelde verzoeker,
als zij, (Uebezwaïi-n daartegen wenschen in
te brengen, in de gelegenheid zullen gesteld
worden de bezwaren mondeling en schriftelijk
toe te lichten.
Lat zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren inbrengen, gedurende drie dogen vóór
het tijdstip hierboven genoemd, op de
Secretarie oct Gemeente van de ter zake
ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen.
Tilburg, 8 Juli 1896.
Burgemeester en Wethouders
Jansen,
De Secretaria
V. VAK BER MARCK»

Voorspoedig bevallen var

*,*

ZOON
JOSEPHINE VAN DER SCHOOT
geb. De Leeuw.
Tilburg, 30 Juni 1896.

INGEZONDEN STUKKEN.

-

Buiten verantwoordelijkheid van de
Redactie.

Mijnheer de Redacteur!
Mag ik, in het belang van hen, dio
wal e?*_a een apotheker noodig hebben,
voor b»t onderstaande een plaat, jo vragen
in uw geacht Blad ?
Om do tien dapen moet ik geregeld
een fleschje pillen hebben. Tot nu toe
haalde ik die in de nieuwe „Veldhovensche Apotheek" van den heer Velder.
Elk flascbje kostte mij daar f 1,40. Dit
kwam mij wol wat veel voor en ik bosloot ten laatste toet hetzelfde recept
eens te gaan naar een anderen apotheker,
dien ik, uit vrees dat dit stukje eene
reclame mocht lijken, hier niet noemen
wil, doch dien ik aan den heer Velder
gaarne zal opgeven, zoo hij betwijfelen
mocht, dat men in a idere apotheken de
menschen zoo niet beet neemt. Op
mijne vraag : „Hoeveel is het ?"', heette
het daar: „Twee kwartjes meneer I Ik
begreep eerst niet, hoa dit zijn kon,
doch na eenig denken ben ik tot de
c ïuclusie gekomen, dat de nienwe „Veldhovensche Apotheek haar geldmiddelen
aan 't verbeteren en baar reputatie aan
het vestigen i*>.
Ze is goed op weg !
Met mijn hartelijken dank, Mijnheer
de Redacteur,

Den ia Juli aanstaande
m hopen onze geliefde Ouders

(j?J

a

*

h

Adrianus Meijers

Behuwd en Kleinkinderen.

(fj j

(|.
p
<jk

0 FRANCISCUS BLOMJOUS, 0
in den gezegenden ouderdom 0
0
a van ruim 88 jaren.
JOZEF BLOMJOUS
MARIE BLOMJOUS.
Tilburg, 7 Juli 1896.

_w_

0

0
0

jZ

0

TILBUKG.

de vele bewijzen van deelneming,
ondervonden bij het overlijden van
onzen dierbaren Echtgenoot en
Vader,
den Heer

troor

7 Juli.

Ooms 27j.
24 j.
A. A. z. van
Joannes Laurijssen en Cornelia Staps
Wilhelmus C. A. z. van Adriaan Mallens
Henricus J.
en Jobanna M. Bertens.
Martines
en
Elisabeth
Veggel
z. van
v
van Oudheusden. — Petrus H. z. van
Cornelis P. Brants en Cornelia G. Oprinsen.
Clasina H. d. van Adrianus H.
Sparidaans en Petronella Rombouts.
Cornelius J. z.. van Johann.s C. Stokkermans en Johanna M. Verriel.
Maria Th. d. van Johannes A. van
Beurden en Theresi» Spijkers. — Anna
M. C. d. van Johannes A. Vriens en
Henrica J. J. Smulders. — Mathijs H.
P. J. z. van Mathijs J H, Kessels en
Maria A. Ph. Crijns.
Jacobus H. A.
M. z. van Clemens A. Lampen en Anna
Justina
J. d. van
C. Goossens.
Frarciscus M. Strater en Virginia J. O.
Maria H. L. d. van
M. Bogaers.
Johannes H. Engel en ïda Stokkermans.
OVERLEDEN. Cornelis L. v. Weerold
echtg. v. Johanna A. den Ouden 59 j.
— Hendrika Leijten, wed. v. Christiaan
v. Heest, 73 j — Anna C. A. Vrinds,
13 j.
Joanna J. L. Torremand, 5 m.
Johannes v. d. Berg wed. v. Cornelia
C. Blaise 32 j.

—

—

LAMBERTUS VERBRUGGEN,
betuigen wij onzen hartelijken dank.
wed. l. Verbruggen-vinken
en Zoon.

Tilburg, 4 Juli 1896.

—
—

GEVRAAGD:

—

—
—

Ben Jongmenseh,
niet beneden 17 jaar, een paar jaren
in een van bovengenoemde vakken
werkzaam.
Brieven franco letter A. bureau van

dit Blad.

EEN GOEDE IIÏSTÊ

—

--

voor Dameskleed eren, vraagt
werk ten huize en ook per
dag aan __eer matige prijzen.
Adres bij den Uitgever dezer Courant,.

MARKTBERICHTEN.
's-Bosch. 7 Juli. Prjjs der boter
{0,90 f 1,10.
Breda 3 Juli. Prijs dor boter f 1,00
f 1,10.
Eieren 4 a 0 ets. per stak.
Gilze 1 Juli. Prijs der boter f 0,88
f 0,98.
Aange. oord en verkocht 523 KG.
Helmond 4 Juli. Gemiddelde prijs
der boter in de Nieuwe Beurs f 0,96.
Aangevoerd 368 K. G.
Helmond 4 Juli. Gemiddelde prijs
der boter in de Oude Beurs f 0,92.
Aangevoerd 414 K. G.
Heusden 4 Juli. Prijs der boter
f 1,15 f 1,23.
Aangevoerd 67 K. G.

GEVRAAGD.

MEISJES

die op de Machine werken

kunnen.

Adres ANNA BRUURS, Haringseind,

Éniïi
DOOK

Notaris Maas.
| Maandag 13 Juli, nam. 3 ure,

PREMIE
voor

geabonneerden

35 koopen Rogge, 15 koopen
Haver en 1 koop Boekweit in
het Laar en aan de Schaap.dijk, op
! de boerderij van ADRIAAN VER-

a.

op de

lIE TILBURGSCHE ÜÜT.

!

HOEVEN.

b. 14 koopen Rogge on 18 koopen
Zoolang de voorraad
ter plaatse de Boschkens
Haver,
!
kunnen onze geabonneerden het I onder Goirle , nabij de Barrier en
uitmuntende boekwerk
achter het Zwaantje, fan Mevrouwde

strekt,

EX. JEN !

aan ons bureau doen afhalen tegen
betaling van slechts

I

30 cents.

.Vaar buiten TILBURG wordt
het werk alleen aan abotinés franco
toegezonden, na ontvangst van
een postwissel groot 35 Cents,
waarop duidelijk het adres van
den aanvrager staat vermeld met
bet woord F.LJEN!
N.B. Dc Hongaarsche roman
JE LiJ JE IN ! van Jacquks
Ba kt, verscheen eenige jaren geleden als feuilleton iv ons blad.
liet groote succes, dat wij
daarmede behaalden, doet ons
vertrouwen, dat vele abonnés van
dit aaubod zullen gebruik makcu
om iv het bezit te komen van
dit aangrijpend verhaal.

Het boek, 236 bladzijden groot
post formaat, is op zwaar papier
en met duidelijke letter gedrukt.

ADVERTENTIËN

|

Donderdag 16 Juli, voorm. 9 ure,
«... 30 koopen Rogge en Haver
op de goederen van W. DE KOCK

aan de Hoefstraat.
b. 5 koopen Rogge, 3 koopen
Haver, 1 koop Boekweit en 2
perc. Weide, van den heer PESSERSVan der Weegen, op zijn perceelen
aan den Kwadenhoek en in de Rauw-

braken.

c. 10 Koopen goed gewassen Haver
van den WelEd. Heer HUBAR, op
de perceelen aan den Hazer.nest, aan
te wijzen door A. VOSKENS.
Bijeenkomst bij W. DE KOCK en
verkoop op het stuk.

I lieÉop Véloeipèdes.
!

GETROU WD:
EN

die, mede namens wederzijdsche familie hunnen hartelijken dank betuigen
voor de vele bewijzen van vriendschap
bij gelegenheid van hun huwelijk ondervonden.

Tilbpbc., 7

Juli 1890.

Wegens verder inloopend seizoen,

uitverkoop van vier voorhanden

T KLASSE RIJWIELEN,

FRANS OOMS
CONSTANCE BROECKX,

19 koopen Rogge langs den Steenweg te Goirle en in de Wildakkers
aldaar van HENDRs VAN DELIËN.
Bijeenkomst aan het perceel langs
den Steenweg en verkoop op het stuk.

een dameswicl Adler,
een heerensafety Adler, en
twee Triumph Roadracers,

! waarbij

!
!

tot fabrieksprijzen.

Henri Marsé,

! Heuvelstraat. 129,

TILBURG.

«pooten

onder Redactie van
eenigepaters ..linderbroeders Reeolleclcn
INHOUD:
Nederlandsche
Helden
11. GeI.
111. Eene
loof en Rede (Vervolgd
Moederbede. 11.
IV. De Vereering
var den H. Antonius Dc Basiliek te
Padua (Vervolg.) - V. Het AntoniusKlokje. — VI. De Dinsdagen des H.
Antonius'. — VII. Sint-Antonius in
VIII. VerCoimbra's Kathedraal.
kregen en gevraagde Gunsten.
Oplage van den ln Jaarg. 16000 expl.

—

j
■

Grootboeken, Journaals, Wisselboeken,Kwitantieboekjes,
Telegramboekjes, Copieerboekjes voor Reizigers.

—

H

EXPEDITIE-BOEKJES voor Goederenverzending bij de
Firma Van Gend & Loos,
iv gebeöl zwart Linnen Portefeuille-omslag .".0 Cents,

JSachtregisters voor Logementhouders.
Groote verscheidenheid van

Penhouders, Pennen, Potlooden, Lak,

Inkt, Kantoorlijm en Gom.

koopen,

«

kennen,

De Burgemeester van Tilburg,
zal op

VRIJDAG

17 JULI A. 8.

des voormiddags

elf ure.
TEN GEMEENTEHUIZE aldaar

publiek verkoopen :

10. Eenige perceelen Straatmest,
liggende aan de Koestraat, den Zevenhoek en te Korvel
"20. ROGGE te velde, in den
Berkdyk, in twee perceelen.

rijden,

houden,

SCIIOE N B E C K

vermeerderd naar
den Hoogduitschen
vierden druk

met

Paperbinders, Punaises, Etiquetten, Stukkaartjes.

/ 0,75.

tot uiterst concurreerende prijzen.

Uitgave van
C.
van H-_r.si.r_N te
W.
's Bosch.

étuli
aac

monsters

LABELS.
H
I
H Pakpapier vellen en rollen I

GEREDEN PAARD
Veel verbeterd en

————————————————————————

I———

fin Rois.

ï^raa
P"..,,^'|

i

|

fies-

waarvan

voor Handelskantoren.

________

bePiaan,
wordt aanbevolen :

mWSA

zege ds bemande

kwaliteiten,

in diverse kleuren en

prijsopgaaf ter beschikking.

africhten,

Ve COGJNTAC FIN BUIS
vau de Société Anonyme,

I

Handels-Envelloppen

■ ENGELSCH- EN FRAMSCH POSTPAPIER 1

tuigen,

RICHARD

Vloeipapier,

Rocd on Wit Engelsch Vloeikarton.

I

WIE EEN PAARD
heeft of wil

den Heikant
aldaar, nabij Klein Tilburg.
Aanwijzing doen de eigenaars, des
voormiddags van de Verkooping.

HAVER op

I

COPIEBOEKEU met glacé papier

I

—

voor

vels

I

arts.

H Uitgebreide keuze van Registers, 1
H Copi-ifippfirsßo, Coplserpotten, Copieerinkt, Oliebladen.. Vloeibladen. 1

-- —

PUBLIEK VERKOOPEN:

30 kavels ROGGE, op de
Domeinhoef op Hulten te Gilze.
voor de kinderen G. VAN SON,
ka17 kavels ROGGE en

i

■ antoine

Wonderdoener van
Pad va,

Prijs per jaargang van 12 maandelijksche afleveringen a 24 bladzijden
I 50 et., franco per post G 5et.
Men
te GILZE, zal
bij
Uitgever
aboneeion
den
kan zich
op DINSDAG 14 JULI 1396,
JOS J. VAN LINDERT te Cuyk (N.-Br.)
bij
alle soliede Boekhandelaren en bij
uur,
namiddags
des
om .1
alle
Post- en Hulpkantoren.
bü C. TIMMERMANS op Hulten te
en Prospectussen
Proefafleveringen
Rijksweg
van Breda
Gilze aan den
eiken
R
K.
zijn
in
Boekhandel ter
naar Tilburg,
inzage voorhanden en worden ook door
den Uitgever aan eiken aanvrager
toegezonden.
gratis
JACOBUS AARTS,

!

■mm
mWm»

I

'
7lïr!__H*lotf_l^Oll
f \ JlUüriolUÏTun
Hohensleiner Zijdeweverij „Lolze",

„

_

.H,oh?natelni*s-. _._

I

Rechls,reel(SU',c'eFal-riel<vana,3oc,s*(ieMeler.

Be*toAdrß»voorparticulieranteg.rabrieksprïjzen.
Zwarte, witte en gekleurde ZijdenstolTcn, zoowel
<**Ten- mc' p»*"o». 6<*_treept, ««uit, en_.

Specialiteit: Bruidskleederen.

Mechanische Ziidenstonen-Fabnek.
Toetendino, vrij van inkomende rechten «en vrage Stalen van deHohensteiner Zijd.weverij
„Lotze", alvorens ergens anders te koopen.
en van vracht, aan huia.

SCSS9

fgsssm
wm—

____________

■__«
_^m-_

.30
ROOS. Proefflosohft 1 ] bij'
Uitsluitend verkrijgbaar

Wed. ADOLF VAN DOOREN.
geeft den smakelijksten kop Thee, en
Bijeenkomst bij ADR. VERHOEVEN"
is in het gebruik 40 % goedkooper
I er. verkoop op het stuk, behalve de j dan andere Theesoorten
koopen aan de Schaapsdijk, die vooraf
Hebt gij eenmaal Mazawattee
behooren te worden gezien.
gedronken dan verlangt gij geen

Woensdag 15 Juli, nam. 4 ure,

W
MAANDSCHRIFT
voor de vereerders van den

Op Woensdag den 15 Juli

HorlopaWoÉÉ. » SCHMID
u

SisINT-ANTONIUj}

Het toezicht hebbend Bestuur over
de Waterleidingen in de gemeente
Goorle, brengt bij deze ter algemeene
kennis, dat op de navolgende dagen,
telkens te beginnen des namiddags
om 2 uur, schouw zal worden
gevoerd over de navermeldc waterleidingen als:

NOTARIS

TIL LUNs

gsm

verschenen van

1800 over de Voorleij en de
Oude _l_.cij.
Op Vrijdag den 17 Juli 1806
over de Rovertsche I<cij en
de Tyvoortsche Ecij.
Op Maandag den 20 Juli
1800 over de Kieuwkerksche
en Rielsche l<eij.

NEDERLAND, Spui, AMSTERDAM

voor

2e Jaargang

GOORLE,

«

ATELIER VAN FIJNE"
Huis- en Eijtuigscliildering enz.
De 7e aflevering van den

TE

I

Waarborgfonds op lo Januari 1806 :
ruim 55t' 1,,-"'o■-',l GaMe».

Directeu r.
Sluit Verzekeringen o-» 't leren, Gcini-ngdc Verzekeringen, Kinder- en Uitzetverzekeringen en Lijfrenten, onder allo vormen van Premiebetaling en Winstuitkeering
De voor 1896 behaalde werkelijke resultaten voor 10-jarige winstnitkeering
zijn gaarne voor een ieder verkrijgbaar bij de bekende Agenten en Insjiec'cnrs,
zoomede aan 'I Hoofdkant*». der Directie voor Nederland
Agenten voor TILBURG, de Heeren C. HOUBEN & ZOOjW

ANTOON DE.TONG.

Schouwvoering

Lsvonsven'e,<cring-Maatsc_iappij, opgericht

tflr!tfP_^3^."wï
W@^sd&swJ
\^M4^^y Directie

Aanbevelend,

Te bevragen bij den Uitgever dezer.

0

BURGERLIJKE STAND

—

j

prijs.

HEUVELSTRAAT.

/^^_^S_^^_H^^

a.

met Tuin

>r«n__.terg:la:*.

ïlm Mutual Life Insrace Company of New-York.
/gS|v nt'cl^n!***c
101-..

\£

Namiddag-Theo

Heerenhuis

Tegen billijken

$#""""#""""«""
droef- 9
0 -r. .j. To t onze diepe
ge- 0
heden,
heid
overleed
y*
0 heel
onze dier- 0
onverwacht,
0f bare Vader

DROGIST.

65 „
75 „ \
Extra üne Ch: Congo Thee 100 „ j
Alleen verkrijgbaar bij :
J. JHL jyiJ£s_N rJ^l_> TO s
Heuvelstraat, 845
Ontbijt-Thee

W.,

H. H. J. VAN DE PAS.

g

„

TE HUUR tegen Augustus.

Uw dw. dienaar,
N. C. REIJNE.

Van 1 tot en met
GEHUWD. Franciscns
en Constance M. Broeckx
GEBOREN. Franciscns

mEEN

het beste middel om Spieg-el- on
te reinigen.
a TVs Oent verkrijgbaar bij

„ grof „ 50 „55,, 1 ,
Lekkere Ch: Congo grofthee 60 „ I
Souchon „
75 „ f
„
„
„ 90 „
Geurige „
„ Congo „ 100 „/»

menlijk.

«fn»

1 JLYXIr JU Hl m£mm, JU.

PRIJSNOTEERING :
China Congo, stofthee, 45 en 50 Ct.,

Veemarkt SITTARD,
l. Een puike, makke, mooie
Poney, 8 jaar.
8. Een nieuwe Dog-kar met
Kap. tevens ingericht voor
Bak kers wagen.
3. Verschillend mooi nieuw
Tuig, afzonderlijk of geza-

Q, I

Tilbukg, Juli 1896.

THEEVEHBHUIK-VEREtHIEIHG

N. LELOUP,

hunne 50-jarige Echt- Q
Q vereeniging te herdenken, fy
(ö Dunne dankbare Kinderen, (jjy)

fm

'

Door toevallige oißstandijtheid aan
billijken prijs TB KOOP, b j

Petronella Couwenberg ö

iq

HO_L«_AHi»St.ltH

PONEY.

eon

Thee

andere Thee meer.

MAZAWATTEE THEE
is het meest aan te

bevelen.

Els. KOOLS 5 Co.
ft,

Importeurs.
Verkiijgbaar bij dc Firma JOS*
BBOECX, Heuvel, en bij de Firma
v. d. BF_B«-WEIJEBS, Heu
velstraat 571a. Tilburg.
ROTTERDAM.

De gunstig bekende M=rken :
Bloem van Nederland, Schut-

tersmaaltijd, Perfecto, ons
Vaderland, El Bufalo en Willem 111, uit de Fabriek van de firma

ALTINK

en BURGERS, Sigarenfabri-

Oudste en meest gerenommeerde Magazijn van

VÉLOCIPÈDES.
Altijd voorraad van de uitmuntende Fabrikaten

Bekendmaking,
Ondergeteekende maakt de ingeze-

tenen van Tilburg en omstreken
bekend, dat hij vanaf Vrijdag 9 Juli
aanstaande

een Vrachtkar
zal laten loopen van Oosterhout
op Tilburg vice versa, en wel

iedere
Seregeld
ag en Vrijdag.

Bestelhuis te Tilburg bij P. A.
BRUËNS, „Hof van Holland, Bredasche Weg.
Beloovende een prompte en nette
bediening.
Minzaam aanbevelend,

G. F. HEIJNE.
Oosterhout.

TILBURG.

Groote Keuze

Soldeerbouten en Lampen en
Brandlampen voor Schilders,
aan veel verminderde prijzen, bij

MARKT.
Goedkoopst adres van

Droge- en Katte Verfwaren.

haar glnn7.en>l (**) zacht, I.'let het uitvallen
en noemt de pelletjès van lirt hoofd weg.
Eischt op il. n hals : London.
Prijs: f 1.50 en f ©,85 per flacon.
Y.vkiij-baar bij J. P. J. LEJEUNE,CoitWillem U-straat te Tilburg.
. Speciaal adres voor tinctuur voor ;:iij/c
baarden it f 1,25 [er ftacon.

BRENNABOR.
verbrijgbaar
bij

J. C. SMEERSNS & Znen.
TILBURG.

Mariastraat.

Eerste klasse

Bonds

Rijwiel-herstellers.

Uiterst eoncurreerende prij'/sen.

HËT

ADVERTENTIE-BUREAU
VAN

bezorgt op hoogst voordeelige wijze de plaatsing van

DAG-,

11. STOKKERMANS

Antoon de Jong.

Elk ander fabrikaat

week Dins-

kantcn te Eindhoven, vanaf heden verkrijgbaar bij den Heer

te

NEW. RAPID.
A. W. W. B.

WEEK- EN

advertentiën in

alle

ADVERTENTIE-BLADEN.

De nummers van liet blad, waarin de advertentie voorkomt, worden de
belanghebbenden geregeld toegezonden.
Eén afschrift van de annonce is voldoende, onverschillig voor hoeveel
bladen zij opgegeven wordt.
De administratie belast zich kosteloos met het opstellen van advertentiën, het vertalen van advertentiën voor buitenlandsohe bladen, het ontvangen
der brieven die op de advertentiën inkomen, en welke dagelijks aan belanghebbenden worden verzonden, of te hunner beschikking gehouden, indien men
ze verlangt af te halen.
JVlcn kan in elk geval op tic strengste discretie rekenen.
Het waarschijnlijk bedrag der kosten van advertentiën wordt desverkiezende vooruit opgegeven.
JJ_^- Alle orders worden onmiddellijk na ontvangst uitgeroerd.

Porto's worden niet in rekeninjj gebracht
Snelpersdruk van ANTOINE ARTS, TH'BURG.

