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Land- en Tuinbouw.
Centraal Burean te
Rotterdam.

Reorganisatie van het

De omzet is dus in de laatste 10 jaar, zoowel van de mest- als van de voederstoffen
wel enorm toegenomen.
Het ledental steeg van 167 tot 286; niet
minder dus dan 119 vereenigingen of ruim
71 pCt. traden in één jaar toe. Het aantal
vereenigingen
zónder rechtspersoonlijkheid, wordt steeds minder, zoodat zeker in
den kortst mogelijken tijd gezegd kan wor
den, dat er geen enkele aangesloten vereeniging mee,- is, die geen rechtspersoonlijkheid meer bezit.
De balans geeft een saldo aan van
f 197.478,—, een reserve voor prijsverschil
len van ruim f 199.000,—, een reserve voor
diverse doeleinden van ruim f50.000,—.
De gebouwen
staan op de balans voor
f 172.525,—, de effecten voor f 159.135,—.
terwijl de uitgegeven
aandeelen in het
waarborgsfondiS bedragen f 162.420.—.
Wij hopen, dat ander de nieuwe statuten
het Centraal Bureau meer en meer in
bloei zal toenemen, tot zegen voor den
Land- en Tuinbouw.

't Was bij de laatste reorganisatie in üe
statuten vastgelegd, dat binnen 3 jaren, dat
zou zijn 1 Januari 1921, de statuten opnieuw zouden moeten worden herzien. DU
is nu gebeurd. Het bestuur had een condat in de verschillende
cept ontworpen,
aangesloten provinciale
en gewestelijke
organisaties werd behandeld en geamen—
deerd, waarna op 8 juli j.l. in een algemeeBooragriep?
ne vergadering te Utrecht, het nieuwe staNaar aanleiding van het stukje „Boomtuut werd vastgesteld.
griep"
dat v M van de „N. Rott. Ct." hebVan enkele aangebrachte belangrijke
schrijft het hoofd van
overgenomen,
ben
wijzigingen, willen we mededeeling doen.
Plantenziektekundigett dienst aan v=o.
vastgelegd,
dat het CenIn de statuten is
uoemo ..ad, dvi deze ziekte reeds den votraal Bureau zich voortaan ook kan bezig rigen
zomer bij genoemden dienst in stuhouden met den afzet van producten, en
van vele
als lid kunnen dan ook toetreden vereeni- die is g.nomen naar aanleiding
iepen.
mededeelingen
over
zieke
gingen, die zich met dien afzet bezig houopgemaakt worden,
den. Hiertegen was eerst nog al verzet, Uit het stukje moet en
dat
de
heeren
de
Haan
Nelson van meeevenwel ging de meerderheid er mee ae- ning zijn, dat de zwarte stippen
ziektekiecoord toen de verzekering werd gegeven, men _._n,die _.ich voeden met levenssapp
-n
dat. alléén, wanneer één of meer leden er van den boom en de sap- en luchtkanalen
speciaal om vroegen, den afzet ter hand
afsluiten. Het is mogelijk, dat de berichtgenomen zou worden.
gever de meening dier heeren niet duideDe statuten erkennen als gewestelijke lijk weergeeft,
want zooals dit hier staat
vereenigingen, welke ten minste 3000 inonjuist.
volkomen
is
het
dividueele leden tellen en uit minstens 25 De zwarte "stippen al. zijn ecnvcud_g_y_r
plaatselijke afdeelingen bestaan. Een gewestelijk lid moet bovendien minstens 50 kleurde houtvaten en merg.tralu, van den
aandeelen in het waarborgfonds van het boom, maar geen ziektekiemen. In die ver
C. B. bezitten. Dat aantal aandeelen staat kleurde \aten nu hebben wij nimmer orgain verband met den omzet. (Per f25.000,— nismen waargenomen; als er zulke groote
„ziektekiemen" inzaten, dat zij bij 100-vou
omzet 1 aandeel).
duidelijk waarneembaar
De leden van het Hoofdbestuur zullen dige vergrooting
zoodanige
en
in
hoeveelheid, dat zij
waren
voortaan niet elk 1 stem uitbrengen, doch
wij ze gezien heb
vaten
zouden
afsloten,
oe
het aantal stemmen, door ieder uit te bren
gen, zal verband houden met de afname. ben in de honderden praeparaten die wij
Dit is aldus vastgelegd, dat voor elke 50 gemaakt hebben.
Wel hebben wij door het aanleggen van
aandeelen, die de vereenigng, welke het kunstmatige
de aanwezigheid van
hoofdbestuurslid vertegenwoordigt, in het verschillende cultures
schimmels in de zieke boowaarborgfonds bezit. 1 stem kan worden
constateeren,
men
kunnen
waarover de ge
uitgebracht, tot een maximum van 5 stemmededeeling
eenige
bijzonderhe—
noemde
men. Daarmee is dus bereikt, dat de orga- den
bevat.
Met deze schimmels
nisaties, die de belangrijkste hoeveelheden
gewerkt; er staan
ons
wordt
door
verder
aankoopen, den meesten invloed zullen op
oogenblik
op
liet
onze t.rreinen een
hebben.
Wijziging van art. 32 legde vast, dat kleine 100 jonge iepenboomen, die ermede
het aan- of verkoopen van'onroerend goed geïnfecteerd zijn.
Van de bewering dat specialiteiten van
het voeren van processen, het treffen van
dadingen, enz. door het Dag. Bestuur niet ac Land-ouwlioogeschool te Wageningei
mag geschieden zonder machtiging van :t thans trachten den aard der ziekte te ontleden en een serum te bereiden dat de
Hoofdbestuur.
tegengaat, is, voor zoover het hoofd
ziekte
Wij vergaten boven nog mee te deelen,
van
den
dat een provinciale afdeeling alle_n dan nagaan, plantenziektenkundigen dienst kon
geen woord waar. Het denkbeeld
een vertegenwoordiger in het Hoofdb'e—
stuur zal mogen benoemen als zij ten min- om een „serum" samen te stellen om zieke
ste 15 aandeelen in het
waarborgfonds boomen mede te behandelen, kan deskunbezit. Dit werd aangenomen, nadat van digen slechts doen glimlachen, evenals de
verschillende zijden was bestreden, dat een veronderstelling van het slaan der ziekt.Prov.. afdeeling in elk geval een afgevaar- kiemen in de zich ontwikkelende vrucht
digde zou mogen aanwijzen. Een
1918—1919, welke kiemen zich daarna i:i
nationale de
jaarringen van die jaren zouden hebben
afdeeling zal eveneens minstens 15 aandeelen moeten bezitten. Van belang is ook ontwikkeld.
aat een abitrage-commissie zal worden in
Van proeven (met het reeds gevonde;.
gesteld, te benoemen door de commissie „serum"?), waarbij men reeds jonge boovan advies; die A. C. zal hebben te be- men heeft kunnen redden, is te Wageninï-fcudeii eventueele geschillen tusschen het gen nergens iets bekend. Wel wordt op de
laboratoria zeer hard gewerkt om de oor1
ci! zijn afnemers. Bezwaren
werden zaak der ziekte
met zekerheid vast te stel
gemaakt tegen
de bepaling, dat de voor- len, doch
instellingen dan de planzitter van het C. B. ook buiten de
andere
teuziektekundige dienst houden zich mo—
zou kunnen worden benoemd. Na deleden
toeie V, igeningen niet met de ziekte
..,....!
lichting van bestuurszijde bleef deze
be- bezig. En zelfs als het gelukt-de
wling setandkafd;
oorzaak
evenwel zal ook de
r evena's de andere bestuurisle- -an de zie
' t te stellen, dan nog is
f
'
twijfelachtig en onwaarschijnlijk
erW°rPen
?M aan de rooster van het zeer
een
dat
middel ter bestrijding zal worde:?
'vonden.
kon zich niet vereenigen met
m. de
bepaling, dat een 3-tal met name genoemde personen voor de eerste
maal als advisecrende leden zitting
Uit de Pers.
oen hebben; voor deze bepaling kwam zoueen
andere; dat het Hoofdbestuur telkens voor (Belangrijke artikelen uit andere bladen
den duur van drie jaar adviseerende leden plaatsen wij onder deze rubriek om er den
kan benoemen.
lezer kennis van te doen nemen en onverHet belangrijkste is hiermede opge— schillig of wij het met den inhoud eens
,°'"r,r'kendü moet worden, dat liet Cen- zijn of niet.)
omef i na de behaalde reorganisatie
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de basis dier wet kan worden ingericht.
Up de vergadering van 8
Juli werd ook
'""Jaarverslag behandeld. Uit dat verslag
we
en ander aan. Aan mests.nffi-n
stoven werd,cc"
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bijna ?.r MÜ3.„*on ' voor een waarde van
en
80 586 ton
' aan voederartikelen
Ce"

rniSn Siff

Waarde va«

"ra

'5

werd
sleSateToV^ï^^ting
In 1905, toen men voor >ï" f° mgf e>
met de
voederartikelen
wJ^f
voor 7 a 8 duizend" güld^nf ta*\^KJ_fï
nullioen 349 duizend gulden, terwjl
fa°sat
begon

dc omzet van meststoffen een
vertegenwoordigde van 3 millioen

Jaar

ijk,

anti-katholiek en anti-godsdienst ge-

sLaaifl

ai eens gevraagd, waarom het ueberhaupt
Godsdienstig Leven had. De
reden, zoo antwoordt het blad, is eenvoudig, dat naar zijn oordeel de pers
dient mede te werken ottt het religieuse
sentiment te beverderen en te bevredigen,
en dat een orgaan, dat zijn tijd gelijktijdig
wil dienen en afmaten, het godsdienstig
leven dat terecht „de meest belangrijke
zaak van de wereld" is genoemd1, mei
mag ne«eerenHet blad had gehoopt, dit op geheel
onzijdige en voor lallé lezers acceptabelel
wijze te kunnen doen; op een wijze die
bij ieder lezer, onverschillig wat zijn
belijdenis is, 't' religieuse sentiment zoude voeden, en zoo mogelijk bevredigen en
te
en uitbouwen, zonder 'één enkelen
kwetsen. Het blad klaagt dan, dat dit
tot dusverre niet heeft mogen zijn..
Wel wat heel erg argeloos.
Op godsdienstig terrein is het meer
nog dan waar ook, een groote waarheid,
dait men niet tegelijk vaa aile wallen
eten kan.
te
Deer dient wel degelijk richting
werden gekozen, en men moet al een heel
vreemd begrip van godsdienst hebeen,
als men meent, er te kunnen komen dooiwreike
de hooggeroemdel neutraliteit,
niemand' kwetsen wil, maar altijd antichristelijk cjn anti-katholiek getint is.
De „Theologie" van de „Haagsche
Post" heeft dat weer eens bewezen.
Do redactie moet het fiasco rondweg
bekennen, en erkent ondanks haar zelve 1,
aat neutraliteit onbestaanbaar is.
Intusschen blijft het blad zich aandienen als heit neutrale weekblad bij uit-

'oen rubriek

-

wïarde
2ton

afzakkende raenschheid en h©t individu
zender genade ten prooi aan den libido
dcor
of prikkel des vieesches —om
dezen strijd waardig te wonden, na dit
aardsehe "leven deel uit. te maken van
de „Ecclesia, triumphaas," de zegepralende Kerk. Doch helaas is de levenspraktijk wel eens anders. Deze: en wel
zeer bijzonder do ïseclerlana. .He maat.>c:ii;appeliike, kent de „Ecclesia, pr__sa"
volde onderdrukte kerk, die echter,
gens God's belofte moet en zal worden
„Ecclesia, regnans" of hefsrschendö berk,
door in zich ep te nemen d. „Ecclesia
in
Nedervagaas", de dolende kerk,
land vertegenwoordigd door twee-derde
,
ucr bevolking.
In zijn simplistische opvatting is dit een
benijde-ii,;waardig geloof, ai spetten de feiten er neg zoo mee. Voor zooveel hier de
mystiek pr<_ domineert, zij den mensc-fcen
zulk optimisme dan van harte gegund. Als
de v©r3gfi-a_uw_ohe vaderen nog eens onder ons' opstonden, zij zouden beschaamd
erkennen, te hebben nagelaten hf.it kwaad

nemendheid.
Het zou zelfs neutrale theologie gaan
door het goede te overwinnen, en ons tot
geven.
Het liep Op niets uit, en het is O© groote verdraagzaamheid manen.
Die ongetwijfeld eenige zelfoverwinning
„Haagsche Post" van top tot leen en
doer eischt, omdat mystiek hier wrel eens ontnaar heel den inhoud geteekend l
aardt in een ongeestelijk materialisme,
zich zelf.
In het leven gaat het cm vóór of tegen. dat
aldus Gerard Brom in een vorige
het KatholiekenEen tussebenweg of een water- en melk- „Kroniek en kritiek"
slandpunt kan nu eenmaal geen stand dom zijn kracht doet afmeten naar de
honden, al maken velen zich dut, ge- breedte _.._ gevels en de boogie der tomakshalve, gaarne: zoo heel anders wijs. rens en dc lengte der stoeten. In dezelfde
maand ep 22 Juni il. herhaalde, voor

—
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de zoo veelsle maal „Het Huisgezin" zijn
waarschuwing „vooral tegen hen, diernel
ALS DE DOODEN REGEEREN.
(roemsebe.
van cxnze
te veel fanfare
en
om te
getuigen",
Dr.
kracht
beteekenis
aanleiding'
van
een
artikel
van
Kaar
Gerard Brom in „de Beiaard" over de ac- bedenken dat een minderheid bescheiden-

tie tegen opheffing van het processieverbod" schrijft de (liberale) „Nieuwe,
Courant een belangwekkend hoofdartikel, dat aldus besluit:
In lyiS heeft de grondwetgever de gelijkheid van alle- burgers voor de wet tob
1

in haar uiterste consequenties doorgevoerd. En ziet: weer drie jaar lafeir beleven we een herhaling van '53, waarvan
't eigenlijk jammer is, dat ze geen twee 1
maanden vroeger plaats had. Daa was
het ook een April-beweging geweest,
wat de coïncidentie aardiger luid gemaakt
Ein het had ook best gekund, want de
aanleiding, hel voordel tot wijziging van
art. 170 tter Grondwet, was er, met een
reeds lang bekende redactie en toelichting, wijl afkomstig van de commissie van
zeven, onder wie slechts, twee. Rocmschen.
Overbekend is trouwens dc historici van
deze aangelegenheid,
hierover dus geen
woord. De Juni-beweging, hoe indrukwekkend ook wegens de spontaniteit in
de vergaderingen en parullelvergaderingen (inderhaast deor overgrooten
toeloop gevormd) in vele plaatsen van Nederland onder aanvoering van da Krcinen groot© stoet run
sigt o.s.
profes sione ele predikanten en kerkeraden
ze waa met dit al een nog veel onbenulliger staal van kerkelijk-politiek©
tinnegieterij dan de Aprilbeweging van
1853. Toen was er althans nog een voor
de Protestanten uitdagend klinkende allocutie, die, de bisschops benoemingen
aankondigde en met de diplomatiek© beleefdheid jegens de NederXandsohe regeering, nam Pius IX het bij deze gelegenheid niet zeer nauw.
Nu is er
echter niets van dezen aard voorgevallen. Opmerkelijk is dan ook, dat geen
enkele bekend© staatkundig
geschooide
Protestant aan de Juni-beweging deelnam. Doch van te meer beteekenis is
het dan toch, dat hei; ander., zoo onbewegelijke Nederlandsche Protestantendom, nu opeens in vuur en vlam kwam
te slaan 'liegen „de publieke gewettigde
NEUTRALE THEOLOGIE.
afgoderij 1."
Het lijkt op 't eerste gezicht 'n mal
't Was slechts een hei-laaiend strootoegegeven. Hel geldt van
ding: neutrale theologie, schrijft
elke.
vuur,
het
groote beweging met luttel© aanleiding.
Dsgbl. van _.. Brabant.
De poging daartoe is van de „Haagsche Maar er kunnen spoedig ernstiger
aanPost" die het besluit meedeelt
haren leidingen ontstaan. Ja er werkte ernstidan do
tbeologiseheu medewerker Ie verzoeken ger aankldmg
voorgestelde
zijn medewei-king <aan het blad te staken, grondwetswijziging, waarvan mende poromdat hij „te polemisch werd en veel tee ma.r half bleek te begrijpen, n.l.
te ver ging."
de ovtrdrocming, door Brom aangeduid
Het blad komt daar wel wat laat mee als „ouwrrweise papehaat." Zoodat dus
aa,n, en niemand zal _,ich|ide!. llusiehebben de opvoeding, die de grondwet «evers
gemaakt, dat da theologische rubriek in van 1798- 1848, en 1918 aan hel Nederde „Haagsche Post" iets anders zou zijn landsche volk bedoelden te
geven tolt
dan oen vrijzinnige propaganda met anti- erkenning van elkaar'_ gelijkwaardigheid
tbeolog_s___e strekking,
dee t ais kinderen van het Ncderlands'chei huisnu eenmaal niets andersNeutraliteit
verwachten. De gezin, gans'ehelijk is mislukt. Liever dan
theologische medewerker van het neu- te aanvaarden de grootsche consequentie
trale" blad ontpopt© zich. weldra als cler Reformatie: eerbiediging van 'n ieeen vrijdenker, die allen positieven oodsgelijks gsrweten, hetzij dan in de perdienst sinds, lang overboord gegooicF had sonen, hetzij dan jin de, collectiviteiten,
en slechts verwarring! stichtte onder het
liever dan aan dit, houden duizenden
kranten- en tijdschriften lezend uit den en duizenden zich nog aan de noodaard der zaak in theologische kwestie lottige traditie' van uitsluiting', verhindering en haat. En zoo blijft men als
nie l-deskundig publiek.
De „Haagsche Post" legt echter naar echt stoiute kinderen schoppen tegen de
eeuw
aanleiding van de mislukking van hare deur, al langer dan vijf-kwart
Gelukkig, want daartheologische rubriek eenei verklaring a,f, stevig gesloten.
welke een nieuw belwijs is voor het zeer achter sluimert een historie, : _die'nieoude feiitj. dat neutraal met anti-ichnste-1 mand mccc ZfQjü, willen meemaken die
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der Reformatie niet tot eer: en voordeel
strekte!.
Gerard Brom zegt; dat de Juni-bewejgtng was „een laatste stuiptrekking
H_it ia
van de ouderwets© papehaat."
van harte te hopen, dat dit waar is,
doch wij weten beter. Het was slechts
een even-wakker-worden," cm weer spoedig, in te slapen. Maar de naaste toekomst kan weer zoon ontwaken brengen van den furor rcligiosus. Daarvoor
zorgen zij, diei pllijd en overal vervuld
zijn van huu „Ecclesia, militans." Wat
in mystieken zin heel mooi is, n.l. als
een streven, cm strijdend tegen Duivel,
Wereld en Vleesch, (d© oude triniteit,,
verbeeldend de rechtstreeks op
den
mensch inwerkende helsehe macht, haar
bondigenooten: de steeds naar het slechte

-

_

Xn !n?

.!'°

Directeur A. H. A. ARTS.

Uitgave Firma ANTOINE ARTS |

Eerste Blad

gens

Burean r HEUVEL 23

Telefoon No. 173*

43 Jaargang. No. 8131

GEÏLLUSTREERDE

__DVE_T_.NTWR.J_?»
Vaa l tot 6 tegels f 1.75, iedere regti
meer f 0.35 è van buiten Tilburg f 2.—

heid en 'Ingetogenheid voegt.
Dit is rekening houden met het leven en
dc levend-H. En het „trekke tot bemoediging, dat zulke strooming het toch op den
duur wint. Dil heeft de Juni-beweging zoo
klaar doen zien- Er is builen de opgezweepte vergaderingen niets onbehoorlijks
voorgevallen. Anders dan in April 1853 is
le Utrecht, te Amsterdam en overal elders
iedere Roomsche gerust ever straat gegaan. Ni-inahd's nachtrust is gestoord.
De goedige Thym is in '53 te Amsterdam
door Prctestantschei joggics nagesoholden
en voor eenig: dagen meest hij zijn woning vertalen. Priesters en kloos'erlingcn
zijn toen met ctraa.vuü geworpen en
wat er voor pamfletten zijn rondgestrooid
de academisch-ontwikkelde schrijvers
zotaden _ich in onze dagen hartgrondig
daarover schamen. De ergste wanklank
leverde thans een man, die met een knuppel zwaaide, op deu preekstoel Maar het
wapen was slechts imaginair en de draeien 70-ja,rig man, die oveger in spel
rigens geen kip kwaad zou doen. Toch
eigenlijk "oen lachsucces, aauloonend, dal
onze zeden zachter zijn geweiden in de
jongste nalve eeuw, zelfs, als de furor
religicóu-s de menschen fanaliseerl. "—
Dus de macht der dooden verzwakt teal
genover de levenden, die reg.ering
gaat het vaak wat stroef.

naar de Zee van Asof. Het Letsche telegraaf
bureau te Riga verspreidde dezer dagen eea
uit Moskou afkomstig bericht volgens hetwelk
langs de geheele Wolga hongeropstandeu onder
de boeren waren uitgebroken, In groepen van
tien duizend en meer weerstonden zij, voorzien
van machinegeweren, de Sovjet troepen, die
erheen waren gezonden om de rust te handhaven.
Ten einde, den honger te bestrijden zond de
Sovjet regeering drie duizend arbeiders naar
de provincie als commissarissen, wier taak het
is den toestand te onderzoeken, en het nemen
van maatregelen voor lè bereiden. Een derde
gedeelte der transportarbeider is gemobiliseerd
ten einde op alle mogelijke wijze den aanvoer
van levensmiddelen naar de bedreigde streken
te bespoedigen. Het Centraal Sovjet comité
roept alle burgers der republiek op om te doen
wat in hun macht staat, ten einde de bevolking en het vee voor den hongerdood, en dea
landbouw in het Wolga- en Kamagebied voor
een zekeren ondergang te behoeden. Het dezer
dagen vermelde telegram uit Helsingfors volgens
hetwelk Rusland mobiliseerde tegen een der
Noordelijke randstaten, of ter hulpverleethng
aan de Kennelisten, schijnt uitsluitend te moeten
worden verklaard uit de maatregelen, die de

Sovjetregeering tegen den dreigenden honger
neemt, en het Britsche departement vaa buitenlandsche zaken lanceert over Russische mobilisatie geruchten een bericht in dezen geest
Bij den honger voegen zich besmettelijke
ziekten. In Moskou werden tot haü Juli 482
gevallen van cholera geconstateerd. Bovendien
woedt er een buikloop epidemie, waaraan vooral

__

t.ffer valleD, en
honderden kinderen teu
hiervan
ac
van die
liju
prijzen
als gevolg
levensmiddelen, welke iv aanmerking komen
als dieet bij deze ziekte, tot zulk een prijs
«estegen, dat ze zelis voor Rusland fabelachtig
zijn.
Volgens een mededeeling vaa den corresp,
der „Echo de Paris» blijven alle verhalen nog
beneden de gruwelijke werkelijkheid, en is de
Sovjet regeering ten einde raad.
Een bericht uit Beval meldt, dat het al
Russische congres Tan landbouwers te Moskou
het probleem der ellende in Busland besproken
heelt. Professor Rybnikof uit Saratof gat «r
een uiteenzetting vaa de voedselvoorziening in
Busland. Hij kwam tot de conclusie, dat, om
het Russische volk van den hongersnood te
redden, buitenlaudscl.e hulp absoluut noodzakelijk is. Zelfs al zou de hoeveelheid voed»el,
voor de bevolking benoodigd, tot drie vijfde
kunnsD verminderd worden, dan zou ei, naar
zijn berekening, uog een tekort zijn van 8S
millioen pond' graan. En het zou de_e hoeveelheid zijn, welke uit het buitenland tot redding
van het Russische volk moest aangevoerd worden

Het congres gat de Sovjetregeering harde

droomt van
wereldrevolutie, terwijl de bevolking van hoao-er sterft De vertgenwoordigers vanderegeering, kameraad Bogdanof, trachtte de ontevredenen te kalmeeren met de mededeeling, dat
te Moskou een decreet wordt voorbereid,
waardoor de helft der landerijen, welke nationaal bezit geworden ïijn, wederom aan de
noten te kraken,

omdat ze

nog

vroegere eigenaars zullen worden teruggegeven
een decreet hetwelk du_,'afgedwongen door
den nood, wel schijnt te eikennen hoe negatief
de nationalisatie van den landbouw in Kusland
op de volkswelvaart werkt.
De Russische berichten uit officieele bron
trachten ook onder geen enkel opzicht de ellende
te ver. wijgen. Integendeel. De „Isvistia" roept
alarm tegen de cholera, die Rostof, de districten van de Wolga en Oreid dreigt wit te roeien.
De steden sijn naar het blad beschrijft, zoo
dik onder den modder, dat hij, die ze nog bexitten mocht, aelfs bij het droogste weer ge.
—■
noodzaakt is overschoenen aan fe trekken.
Riole.riDg bestaat er niet meer, waterleiding
behoort tot de legende.
En te midden van deze toestanden is debevoiking door een paniek aangegrepen, die ze
van haar haardsteden verdrijft en het land
doorjaagt, waar ze zoeken nsar voedsel, maar
waarheen zij overal de kiemea van besmetting
met lich meedraagt.
In het „Bed. Tagebl." schrijft liaus Vorsf
Buitenlandsch Overzicht.
naar aanleiding van de berichten welke uit
Rusland over den aldaar heerschenden hongersnood binnenkomen, o.m. het volgende: Terwijl de -owjet-r.geermg 'belaas ! wellicht te
DE ELLENDE IN RUSLAND.
laat pogingen doet om door een nieuwen koen
HONGERSNOOD, BESMETTELIJKE
de mogelijkheid van economische activiteit te
ZIEKTEN,
seheppea, wordt Rusland door de vreeseiijke
cholera- en buikloop-epidemie.
ramp getroffen, die vroeg of laat onvermijdelijk
Hongeropsiand onder de boeren.
moet komen. Zelfs in rustige tijden werden
uitgestrekte gebieden ran Ruslaad door misDe so-jet-regeering ten einde raad.
oogst en hongersnood getroffen en reeds toe»
De bevolking vlucht en _f_rft bij massa's.
Eenige dagen geleden meldden we, datMaxim was het uiterst moeilijk om het lijdes det
Gorki, die weldra te Berlijn zal aankomen, bevolking te lenig.n.
Nu het geheele land honger lijdt eu het verzich met een oproep, gericht aan Gerhard
Ilauptmaun, wende tot alle beschaafde landen keeiswesen totaal geschokt is, meet de politiek
met het dringend verzoek, het lijdende Rusland zich wel vree.elijk wreken, die volgens de
in hoogen nood ter hulp te komen. Thans heeft eben beteekenis ran Leuïn de grondslagen
de boeren
ook Tichon, de patriarch van Moskou, en het van den landbouw ondermijnde en
der
productie
verhooging
de
bij
kerk
een
dergebelang
de_
elk
Russisch-orthodoxe
hoofd
uit vrees
jaren
deze
laatste
door
zoodat
de
ontnam,
wereld
midgericht,
tot
de
lijken oproep
_e bevoortdurend
del van den patriarch van Konstanüuope), den roor de staatsrequisities
Onder deze
aartsbisschop van Canterbury en alle christe- bouwde oppervlakte verminderden.
van een
de
omstandigheden
moeten
gevolgen
lijke bisschoppen.
Daarbvj
dat
_ijn.
komt,
„Er heerseht hongersnood in Rusland, aldus misoogst Verschrikkelijk
ervannge»
treurige
by
de
de
het schrijven van den patriaerch Tichon. Ecu de bol.iewiki uitden vorigen oogst mets geleerd
trroot deel van ons volk is tot den hongers- mislukking ran
nood veroordeeld. Het graan uit de districten, hebben.
Uit Helsingfors wordt getemd dat dagelijks
die eens de korenschuur van het land waren,
vluchteliagen uit Rusis door de droogte verdord. En de hongersnood in Finland honderden
Meu
kaïn
zich van den Russf
sleept besmettelijke ziekten met zich mede. land aankomen.
in
West-Europa
geen voorstelmisoogst
Het is noodig dat spoedig ruime hulp geboden schen
zijde
bij massa'»
ter
maken.
De
stent
bevolking
ling
wordt, en dat alle andere gedachten
sterlt
ca
de
landvolk
Daar
Siberië
ol
of £,aat
Turkesian. Wanneer
worden gesteld. Het
de
komt,
omdat
niet
zullen er millioenen
bevolking
hulp
er
spoedig
bouw gaat ten gronde
Om d« ellende
verlaat,
en
velden
en
woonsteden,
akkers
boeren
sterven.
hongerdood
den
haar
het
is
350.000.000
brood
naar
Oosten
vlucht.
pl.m.
te
verminderen
om
eeuigermate
huilend
Uitstel van hulp zal oorzaak zijn van onge- pud (1 rud is iü K.G.) koren noodig. dat de
Het Lüausehe Tel. Agent, meldt
kende rampen. Zend met spoed brood en geGod
bidt,
en
dat
zijn
toorn van Letlands.he resjeering te zamen met het Ameneesmiddelen
ons moge afwenden."
rikaansche Roode Kruis, Lithauen en Estland
maat.
Uit de berichten, welke uit Rusland komen uite.noodind heeft cm gemeenschappelijk
zich
sUeds
uitbreider
blijkt, dat vooral de streken langs de Wolga regelen te. beatrijding
Den 2o.tea zou et
geteisterd worden en het eertijds zoo vrucht- dende cholera ta beraden.
gehouden
Riga
.»
worden.
bare gebied ten Oosten daarvan eu Zuidwaarts ■een eonferearfü
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DE VALERA.
"Hieronder volgt, een karakterschets, ontleend
aan het tijdschrift „The New World" van den

geering int de hoogte weigert plaats voor lerland te maken zelfs onder de Britsche Domi
nions en ze lerland bedriegt met een nog hevi
ger onderdrukking, 'dan zou een engel des
hemels op het oogenblik geen vrede in lerland
tot stand kunnen brengen, Indien de Regeering
vrede in lerland noodig heeft, kan de Valera
die beter tot stand brengen dan de meeste.
Maar noch hij noch eenig ander leider zal er
voor te vinden zijn te onderhandelen over de
overgave.
Dit laatste werd geschreven voordat de on,
derhandelingen in het huidige stadium waren

lerschen leider de Valera, die op het oogenblik
tezamen met Lloyd George en Sir James Craig
poogt de lersche puzzle op te lossen,
De Valera heeft meer dan eenig lersch leider
"van tegenwoordig de genegenheid gewonnen
van de lersche jeugd, Dat is hem gelukt door
niet alleen een leider ta zijn maar een der
hunnen. Hij is een ideaal .ehool-hoofd. Hij
heeft niet aileen de strenge deugden, maar ook
de deugden, welke hem in den smaak doen
vallen. Hij is romauüseh, heldhaftig, overwogen gekomen.
en betrouwbaar en altijd bereid om zich voor
anderen op te offeren. Zijn vrienden spreken
over hem als „Dcv", en er zijn weinig leiders
geweest die tot minder naijver en meer kameraadsehappelijke toewijding hebben opgewekt
dan hij. De tijd is nog niet gekomen om hem PROV, STATEN VAN NOORD-BRABANT.
als slaatsman de maatstaf aan te leggen, Siechts
DE BEGROOTING.
vijf jaar komt bij werkelijk naar voren in de
deel
hij
en
heeft
een
groot
lersche politiek,
Aan het antwoord van Gedeputeerdel
van dien tijd doorgebracht, in de gevangenis, Staten op het begroetiugsrapperi ontkein schuilplaatsen of in ballingschap. Ten tijde nen wij het volgende:
'
van den opstand in Dublin in 1916 werd hij
tot
de
hoe
vraag,
betrekking
Met
het
een legendarische figuur. Er werden allerlei slaat met den aanleg van lokaalspocrweverhalen verteld over zijn koelbloedigheid in gen en met de
werkzaamheden der Comhet gevecht, van zijn zorg voor de manschap- missie,
het onderzoek ten debelast
met
pen onder zijn bevel, van de bekwaamheid ze, merken Gedeputeerden dei Staten ep,
zijnet krijgskunde. Van al de lijdende figuren dat
bekend is, dat die Commissie
van den opstand die in leven bleven, was hij zich haar
onledig
houdt met de' samenstelling
het alieen rond wien on-.uiddeiijk mythen
van gewijzigde statuten voor de tot exploi
werden geweven door de voiksverbeelding, ten
van een lekaalspoorwognet in c!e,.e
minste in zooverre hat Dublin betrof. Intus—- talie
op lei richten N. V., dat zij in
provincie
Bchen was hij niet een van de leiders van den
begin
hel
der maand Septeml er met deopstand, was hij niet een van het zevental dat zen arbeid hoopt
gereed le kt men en hart:
de proclamatie van de lersche Republiek ouder voor., lellen aan cic Staten denkt aan
te
teekende, Dit heeft hem blijkbaar een doodwelke
in
buibieden,
desgfewenscht
eene
vonnis gered—dit en het feit dat hij in Amezitting der Staten zullen kunrika geboren was. Er zijn somnr;i_;en ouder de tengewone
worden in behoud.ing genomen.
nen
Vaiara's criiici die hem ziin Amerikaansche
In antwoord op de vraag', welke gegeboorte voor de voelen werpen. Maar hij meenten thans door de P. N.' E. M. van
was nos maar een klein kind toen zijn ler- electricileit mag worden voorzien,
mersche moeder hem al naar lerland bracht, waar ken
zij op, dat in heit provinciaal verslag
hij zijn jonge jaren doorbracht en te Blackaan de leden
wordt
rock College een lersche opvoeding kreeg, en hetwelk jaarlijks
staat vermeld, welke gemeenaangeboden,
waar hij als een uitstekend voetballer bekend ten
m het betreffende jaar aan het prostond. Hij is meer ler dan Napoleon Fransch- vinciaal
aangeelectrisch net werden
man was. lüj is een ler door afstamming en sloten.
!
overplanting,
In verband met de klacht over niet'
Toch ziju- er trekken vaa %'a Spaansch— aansluiten van kleine gemcemten aa,u. he-tl
Amerikaanschen vader in zijn gelaat. Maar hij provinciaal eleelrisoh nol wegens de hooheett metr van ecu scholier dan van een ge kosten daarvan en
de geringe kans
soldaat in zijn verschijn iug. Zijn lange gestalte dal die vooreerst uit de winsten
-der P. N.
ia ietwat gebogen en zijn gebrild gelaat is niet E. M. zullen
worden
bestreden,
kennen
alleen beslist, maar ook goedaardig. Hij is merken Ged.
op, dd bij Statenbeprofessor in de wiskunde, hij is gehuwd eu sluit van 22 Staten
1921 een crediet
Februari
heett verscheidene kinderen, en het is mogelijk van f3.000.000 aan dc P. N. E. M. ;is! toedat dit de belangrijkste feiten van zijn levensgestaan, eni de
gemeenten ten degeschiedenis waren gebleven, iuüieu niet Sir ze le helpen. kleinere
Edward Carsea Duitsche geweren in lerland Daarbij
werd niet instemming
dr
had geïmporteerd en de lersche quaestie in Staten de opvatting voorgestaan, dat in
plaats van een stemmingsquaestie ecu quaestie het belang eener gee-le bedrijfsvoering
had gemaakt van,kanonnen en bommen.
van voorzegd bedrag niets zoo worden
Hiermee is niet gezegd dat Sir Edward
uitgegeven', tenzij rente en aflossing daarCarson De Valer* een patriot moest maken, van zouden zijn verzekerd,
zoodat er voor
die naar de onafhankelijkheid van zijn vaderland het bedrijf geen schadeposten uit kunnen
verlangde. Maar het was Sir Edward Carson ontstaan.
die ue cationale beweging van John Redmond
Instelling van een bezuinigdigsecinmisdeed stranden ca ïoo pias?» maakte voor de sie, zeoals die reeds plaats* had voor het
intenser nationale beweging van de jongeren.
Eijk en enkele groote gan_ee__t-ln,
lerland was tot dat oogenblik onverschillig Geel. Staten vcor do provincie niet, achten
noodig.
geweest voor de Sian Fein, maar het viel
Immers in tegenstelling met het Rijk en
terug op de Sinn-Pain-bewegiug als op zijn de groote gemeenten; waar tal van omtweede verdedigingslinie, ïoen de loopgraven vangrijke, gehe.l zelfstandige takken van
te

Provinciale Berichten.

,
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He berïfien van provinciale wie- Vlijmen worden geen ; Hés .ratiniëfi :' met
gen, uitgereikt aan de P. N. E. M. behelzen keien aangetroffen.
onder 'meer de voorwaarde: uAl'le verOverigens worden de keibestratingen uit
zakkingen, die tol een jaar na den aanleg gevoerd overeenkomstig het bepaalde in
mochten ontstaan, moeien op de eerste artikel 6 van de Algemeene Bepalingen eu
aanzegging worden bijgewerkt/
Voorwaarden, vastgesteld bij
der
Voor zoover zulks nog niet mocht zijn Staten van Noord-Brabant vanbesluit
den 22en
geschied, kan derhalve worden ver- Juli 1920. De Hoofdingenieur kan voorstrouwd,, 'dat bedoelde inzinkingen alsnog hands geen aanieiding vinden om
voorstelvanwege de P.. N. E;. M. zullen worden len te doen tot wijziging of aanvulling
der
bijgewerkt.
daarin
methode.
omschreven
Aan de benoeming van het voorloopig
Aan de wegbeplantingen is in de laatsten
hoofdbestuur van het op 11 Januari 1921 tijd reeds een aanzienlijke uitbreiding ge-

door de Staten opgericht waterschap
..Het Stroomgebied van de Dommel",
welks leden zijn de voorzitters en secretarissen van de afdeelingen, waaruit dat
waterschap zal worden samengesteld,
moest uiteraard de vaststelling van eene
voorloop-ge- begrenzing dier afdeelingen
voorafgaan.
OmniddellijË na de koninklijke goedkeuring van het oprichtingsbesluit hebben Ged. -Staten het Ingenieursbureau
Bongaerts verzocht u de noodige gegevens tot vaststelling dier begrenzing te
doen toekomen; deze zijn thans in ,uw
bezit, zoodat 'de benoeming van het Voorloopig hoofdbestuur weldra kan worden
tegemoet gezien.
Tiet ontwerp-besluit tot oprichting van
het waterschap voor de Beneden Aa en
tot .aststelling van een reglement voor
die instelling is gereed en ter voldoening
aan het bepaaalde artikel 13 der wet
van 10 November 1900 (Staatsblad Ni-.
,175) voor belanghebbenden ter inzage gelegd ia de gemeenten, over ..elke dat
waterschap zich zal uitstrekken.
Afgewacht dient te worden, of legen
het ontwerp bezwaren inkomen, waarna hetzelve met beschouwingen en voorstellen over eventueel ingediende bezwaren aan de 'Staten ter vaststelling zal
worden aangeboden.
Zoolang het waterschap van de Peel
niet is opgericht, dus de instelling ontbreekt, welke de uitvoering van waterI.ossiugswer'ken zal kunnen "ter hand nemen, is naar het inzien van Ged. Stalen
niet te verwachten, dat met die- uitvoering
zal worden begonnen. Bet is toch niet
denkbaar, dat gemeenten of particuliere.!
kosten zullen uitgeven voor werken,
waarvan niet vaststaat,, dat zij passen in
het schetsmatig opgezet algemeen verbeteringsplan van het Ingenieursbureau
Bongacris.
Bij het verzenden van dienstbsieven zal
waar doenlijk naar zuir igheid worden gestreeld; de'SiuLcn gelieven echter wel te
bedenken, dat het belang van den dienst
in deze niet uit het oog mag worden ver-

geven. Het ligt in de bedoeling daarmede
voort te gaan. Met den wenk, dat het aanbevelenswaaidig is, voor de beplanting om
den grond na het omwerken, een jaar te
laten liggen voor dat tot beplanting kan
worden overgegaan, kan worden rekening
gehouden.
De bedragen waarvoor de brugwachter.
woningen iegen brandschade verzekerd zija
zijn een paar jaar geleden alle verhoogd
iii overleg met den hoofdingenieur van den
pi

ringen

sprekers is hun "3ê_e* f_2ïk'g_an_«
weg boven het hoofd gegroeid en schieten zij

voor dit werk te kort niel alleen in vaardig
heid op stenografisch gebied doch ook in physiek

uithoudingsvermogen.
Niet vergeten toch mag worden dat slecht.
één van de ambtenaren die tot vóór 1919 me.
de samenstelling der notulen waren belast,
stenografische aanteekeningen maakte, doch
geen beroepss.enograaf wa. en dan ook het
gesprokene staande de vergadering extraheerde.
Als de Staten bedenken, dat beroepsstenografen
het niet zonder medewerkers kunnen stellen,
die elkaar om 't kwartier plegen af te lossen,
dan gaat het zeker niet aan, deze verzwaarde
taak aan één ambtenaar, die bovendien, zooals
reeds werd gezegd, geen vakstenograaf is, over
te laten.

Binnenland.

ovincialen Waterstaat.

De Verzekering is gesloten bij de maatscltappij van Brandverzekering van het
KoLinkriJ_ der Nederlanden te '.-Boscli.
Gel.__oi.ke vermindering der posten
voor paardenfokkerij elk met f 1000 per
jaar moeten Ged. Staten ontraden. Inderdaad verkeeren de paarden- en rundveefokkerij den laatsten tijd in betere conditian dan voorheen; doch het buitenland
loopt ons platteland af om goede exemplaien tegen hooge prijzen ©p te koopen.
Teneinde de fokkerij op peil te houden,
steun thans dringend
blijft financieelen
noodig. Het geld van de provincie wordt
deihalve goed besteed in het belang van de

en

Verbinding van lijsters.

Er is vaak gesproken en geschreven over
de profijtelijkheid van het verbinden van
Lijsten, bij de verkiezing, om zoodoende ook'
het overschot aan stemmen te kunnen doen
gelden. Meermalen ook werd er op gewezen
dat het vooraf nooit te zeggen is of het
verbinden van twee lijsten voordeel zal bren
gen of nadeel. Twee groote overschotten
kunnen een winst geven van twee zetels. Te
zamen gevoegd kunnen twee zoodanige
overschotten slechts één zetel doen winnen.
Een sprekend voorbeeld van schade, door
verbinding, levert de Pijnackersche raadsverkiezing van 7 Juli 1.1., doet de „Nederlan-

der' opmerken:
Uitgebracht werden 1463 geldige stemmen
Ev. .als' de provinciale coamhssiën voor
11 zetels. De kiesdeeler was dus 133:
vor
cic paardenfokkerij, voor de rimdveefoklnDe uitslag was als volgt:
rij en voor de geitenfokkerij is die van de
varkensfokkerij een van regc-ringswege in
stemmen zetels overschotgestelde commissie, die ingevolge haar _e151
1
18 st.
glement jaarlijks door tusschenkomst van I A. R.
R. K.
528
3
Ï29 st.
Ged. Staten rekening en verantwoording II
500
eu versiag doet aan den mini.t.r van Land 111 Chr. H. (Dorp)
3
101 st.
IV
(buurtsch.)
Chr.
H.
82
Nijverheid
en
Handel.
Eén
exem0
82 st.
bouw,
202
1
plaar die_ stukken blijft in het provinciaal V Liberaal
69 st.
archief en is steeds te raadplegen. T.a
Totaal 1463
overvloede zendt ook deze commissie ja-ir
lijk; het verslag in druk rond.
Ware nu van geen lijstenverbinding spraZooals Ged. Staten het vorig jaar reeds
geweest, zoo waren de 3 overblijvende
ke
mededeelden zou door hen een onderzoek
toegekend aan de 3 lijsten met de
zetels
ingesteld
worden
naar het aantal verbalen grootste
n.l. de R. K., de Chr.
inzake weggeld opgemaakt door de ver— H. (Dorp)overschotten,
en
(Buurtschap
Chr.
H.
Katwijk).
personen
schillend toezichthebbende
als
marechaussee, rijks- en gemeenteveidwach- De Christelijk-Historischen hadden dan 5
teis en belastingcommiezen. Dit onderzoek zetels gehad en de liberalen slechts één zetel.
Maar nu waren de lijsten 111 en IV verbonheeft plaats gehad en uit de opgaven, ver- den.
Te zamen hadden zij 582 stemmen. Dit
loren.
strekt door de officieren van Justitie ie
Door belanghebbenden bij den aanleg 's-Boscli, Breda en Roermond, is gebleken overschot was 12 stemmen minder dan dat
!
van een kunstweg,- hetwelk' het gehucht dat de ijver
Dies kregen de Liberalen 2
marechaussee en rijkspo- der liberalen.
Vorstenbosch uit zijn verkeersisolement litie niets te van
en
werden aan de gezamelijke Chris te
wenschen overlaat,, doch dat zetels
lijk-Historische
zal verlossen, is aan dc Stalen het verlijsten slechts 4 plaatsen
de controle van gemeenteveldwachters en
toegekend.
zoek gericht ,om aau de totstandkoming belaistingcommiezen
in het eerste halfjaar
van dien weg bevorderlijk te zijn.
Deze uitslag beantwoordt wel aan 'de
van
1920
in
vei gelijking met het jaar 1919
Zooals don Staten bekend is hebben inderdaad verslapt was en verscherpt werkelijkheid; want waren de ChristelijkGedepuleerde_t, dat stuk nog in behandestemmen vereenigd geweest op
diende te woiden. De burgemeesters der Historische
ling.
lijst, zoo waren op deze lijst toch ook'
één
gemeenten
zijn
daarop
als hooiUe klacht over het feit, dat de provin- betrokkenpolitie,
meer dan 582 stemmen uitgebracht.
öen van
den
commissaris
door
der niet
ciale wegwerkers het vuil van de pro- Koningin uitgenoodigd het noodige
Wij
vestigen op dezen loop der dingen dan
te doen ook niet
vinciale wegen werpen op de "aangren- om in
de aandacht, als bemerking of als
het toezicht de gewenschte veran- klacht; maar
zende
is
erven,
in
haar
algemeenheid
niet
alleen om te doen zien, dat de
groep
lange,
vaa Uemond.
niet
waren
verdering te brengen, terwijl Ged. zich wat de
dienst beslaan met een uitgebreid per- voor- Oehandeliüg vatbaar.
beantwoording der vraag: verbinden of niet
dedigen, 't Moest toeu nieuwe leiders zoeken
gebetreft,
belaistingcommiezen
hebben
soneel en een aanzienlijk budget, is de
Up grond van de in de
van lijsten een vraag is van taken nieuwe stetliagen, ca het koos instinctief aörnini. fratie der provincie betrekkelijk (1919 bij de behandeling derZomerzilttag
wend tot den minister van Financiën. On- verbinden
provinciale
en
tiek
van techniek. Men zou voraf van
niet
als zijn leiders den joageu man die de ver- eenvoudig en doer Oké. Staten le ever- begTODüng voor 1320
der dagteekening van 11 Juni j.l. deelde
gehouden
algemeeuitbrengen
liet
der stemmen zoo goed als'
perroonlijking was vaa een legende, vau rid- zien. Daarbij komt nog, dat del grooterene beschouwingen wendden Ged. Staten Z. Exc. mede, dat de kommiezen er op ziju zeker moeten zijn; om te kunnen zeggen wat
derlijkheid te midden van de tragische gebeur- uitgaven
bijv. van den provincialen Wa- zich onder dagteekening van 27 Augustus gewezen, dat aan het toezicht op het pro- in
gegeven geval gunstig of ongunstig
tenissen in de Paasehweek van 1910.
terstaat, door dei Staten bij' liet voteeren 1919 tot den Minister van Waterstaat vinciale weggeld door hen niet minder zorg zoueen
kunnen
werken.
Ofschoon hij begon als soldaat in den op— ervan kunnen worden beoordeeld en ge- met het verzoek de
moet worden besteed dan aan hunne oveprovincie te ontlas- rige
stand, toch heeft de Valera zich eindsdien couiroleerd.
richtingen
bij
dienstvei
>
en dat
verzuim
ten van het onderhoud van die wegen,
meer op het veld vaa de politieke dan op dat
God. Staten geven gaarne dei verzekering welke voor het verkeer in dit gewest van te dezen opzichte, strenge maateregelen
Kringloop.
van den oorlog ontwikkeld. Hij is niet de dat zij zullen voortgaan Op het gebruik primair en
daardoor van algemeen Rijlv's- zullen worden genomen.
Het„Dagbl.
militaire maar de politieke leider van de lersche der provinciale geldmiddelen nauwlettend
van N.-Brab'."' Schrijft':
belang; zijn.
Verder heeft genoemde minfeter be.Verschillende
postkantoren
Republiek. Hiermee i_ niet gezegd dat hij het toe te zien en waar mogelijk kiel noodige Eerst kort geleden,
n.l. bjj brief van paald, dat kommiezen, die zich ten deze hulpbestellers af, gevolg gevende schafte!!
aan een
meest oorspronkelijk intellect is van de be- maatregelen zullen treffen om- tot groote- 30 Juni 1921
deelde de Minister van Wa- loffelijk onderscheiden, kunnen worden order tot bezuiniging.
weging. Die onderscheiding komt toe aan Mr. re zuinigheid le geraken.
terstaat mede, dat de provincie Noord- voorgedragen voor eene belooning op grond
Die bestellers kunnen dus worden geArthur Griffitb, die de Sinn Feia beweging
Met beirekking tot de ten aanzien der Brabant wat de voorziening Van Rijfc_- van arta 99 van het Rijksorganisatiebesluit
deed ontstaan als een politiek vau lijdelijk wegenverhardin" gemaakte opmerkingen wegen betreft niet bij andere
mist,
zegt, dat dit een gevolg
provincies en dat voortaan na afloop van elk jaar is yanenhetmen
dat door de verhoogde'
verzet. De geest van Griffitb echter is meer deelt ds HooMingeneiur vaa den Prcv. is achtergesteld, en
feit,
dat de uitgebreid- door de inspecteurs aan liet Departement tarieven 'minder gecorrespondeerd
de geest van de schrijftafel en van de raads- Waterstaat o.m. mede:
wordt
heid van haar wegennet dan. ook haar eene opgave is te verstrekken van het aan clan vroeger.
kamer dan die van de tribune. De Valera's Neg niet zoo lang geleden waren ei' vele oorsprong vindt niet in onvoldoende
zorg tal ingestelde bekeuringen i.z. weggeld.
Het duurternes snijdt' dus bij tante-post
geest heeft een meer populair karakter. Hij is voorstanders van 'den ombouw der pro- vau liet Rijk
voor
hoofdverkeerswcgien,
Uit het bovenstaande blijkt, dat de noo- van twee kanten; door de verhoogde tadat moet gezegd worden
geen redenaar. vinciale grint- en steenslagjwegen ia kei- doch ïn cfe
wijze, waarop dige medewerking van het Departement rieven verkrijgt men meer inkomsten,
Tn het moderne lerland, zeide mij verleden wegen. Eene deskundige en objectieve be- de provincieonbekrompen
voor
wegaanleg
heeft ge- van Financiën ten deze niet ontbreekt.
we veronderstellen ook naar. verhouding
jaar iemand, hebt t-e, indien gij ecu behoorlijke oordeeling leidt echter tet de conclusie, zorgd.
zelfs
geen
kans
maar in dat op ceoncmi-ch-p grond aan dergelijke
De vraag is gesteld of de wegwerkers
en tevens kunnen werkkrachten worspeech kunt maken,
In verband hiermede vond de Minister niet als onbezoldigd rijksveldwachters kun den afgeschaft-.
een voogdijraad te worden verkozen Er is een verbeteringen op groote
schaal niet kan geen termen om een gedeelte van de voor nen worden aangesteld tot controleering Dupe van de duurfemaatrcgelen, en
nsomentaneele reactie tegen rhëtorica, en geest werden gedacht. De
van
richting dit gewest uit het uitgebreid provindolende
en welsprekendheid tellen zeker minder dan waarin ue prijzen van
van de naleving der belasting.
hoogere
"hoogere
onkosten
en
van
de
looen
röaterialen
Ico- ciaal wegennet voortvloeiende kosten ten Hierop antwoorden Ged. Staten, dat de neu 'on
zekere onhaigbare karaktereigenschappen. Die nen zich schijnen, te zullen
verkorten werktijd worden evenwel
gaan: bewegen, laste van
het Rijk' te nemen.
wegwerkers op de eerste plaats hebben de menschen, die thans worden ontslaeige.-C-hsppeu bezit de Valera en ofschoon hij is een reden to meter, om niet met te
Zooals den Staten bekend is, .Worden toe te zien en te zorgen, dat de wegen zich gen.
—.
waarschijn lijk nooit een groote redevoering- veel voortvarendheid werken van grooten
doior
het Rijk tegenwoordig niet onbe- in goeden staat van onderhoud bevinden en
heeft gemaakt, toch brengt zijn hartstochtelijke omvang op dit cogenbiik. te ondernemen.
Terzelfder tijd worden op kantoren en
langrijke subsidies verleenden de kosten, dat dit toezicht en deze zorg door andere banken ook tal van bedienden opgedoekt..
oprechtheid zijn auditorium dikwijls onder een Slechts de uitvoering van het
uiterst
Ged. bezigheden als bijv. controle voor het weg- Door do dure administratie-kosten, waar-s
bekoring vau schoone woorden. Door zijn per- noodzakelijke kan voorshands gemotiveerd van aanleg van nieuwe wegen;
Staten wijzen op den kunsiweg van D.eur- geld wellicht minder tot haar recht zou- oneler ook de hoogere loonon de verkorte
soonlijkheid eerder dan door zijn schoone vol worden geacht.
ne naar Venray en van Deiirne naar den komen. Bij gebleken nalatigheid in de werktijden, zint men op aanschaffen van
zinnen vertolkt hij de verlangens en den wil
Op het verkeer niet vrachtauto., len
van het lersche volk. De Valera blijft nimmer platten lande in verband1 met het weg- Oploo met zijtak naar Gemert.
plichtsbetrachting van een wegwerker zou machines ca andere dingen van dood verVoor de in 1821 uit te voeren herstelling allicht gewezen worden op de werkzaamin gebreke de meest romantische meeaingea geld blijft 'dei aandacht van Ged. Staten
nuft waardoor menschen overbodig worvan de brug over de rivier de Bommel
,
over zijn Datuur te rechtvaardigen.
den.
ii
heden verbonden aan deze controle.
gever Liga. indien mocht blijken,
wat te St. Michielsgestel Is
uitgetrokken
De Britsche Regeering zet hem gevangen zij- vooralsnog niet knnnen aannemen,
0.750
die controle aan alle wegen dc strijd om' het bestaan:
geen
zou
Het'
geval
ïn
leven
dat kub. M.
zwaar 0.05 M. werkers in het algemeen kunnen worden op blijft voor die levende werkkrachten echin Lincoln Goal, hij onisiiapt a's waren gren- de vrachtauto's tengevolge
het te- en 0.375 dennenbovendek,
van
kub.
M.
zwaar gedragen. In verband met den uitgesproken ter van dagelijksch en. actueel belang zooeikenonderdek,
dels en afsluitboomen niet meer daa spinneweb genwoordig weggeidtarief zouden verdwij0.05 M.
ben voor hem. De Britsehe politie doorzoekt nen, zullen,
wensch om de weggeldkaarten ook verkrijg dat! dezen dupe worden van de hoogere;
zij niet aarzelen een voorstel De weg van AarlC-Rixteï.
het land en zet een wacht bij ieders haven tot wijziging! van dat
naar
de
Beekbaar te stellen bij de kommiezen der belastin eischen, welke werden gesteld.
tarief te doen.
sche brug!, die inderdaad in niet te besten gen ter plaatse _ij er de aandacht op gevestigd
om zija gaan naar Amerika te voorkomen;
Zij vermeerderen allicht ook het aanHoeweel reeds bij Stalenbesluib van 22 toestand verkeert,
hij komt langs de wachten heen als droes hij Juli
wordt in den loop van dat de heffing van het weggeld krachtens over tal werklooz'en en in ieder geval zullen
1919 een provinciaal subsidie werd
jaar verbeterd.
eers mantel van onzichtbaarheid, en plotseling toegekend
eenkomst tusschen den Minister van Financiën zij 'moeten zien hoc op andere wijze aan
in de aaalegkostem van een ditOoi.
de klinkerbeslraiing onder Woeri- en deze provincie geschiedt door het rijk en den kost ta, 'komen.
hooren wij van zijn aanwezigheid in de Ver- kundwegennet
onder 'Hooigeloon, Bladel, se_ bevindt zich in ecu minder goeden
de ambtenaren der directe belas
eeuigde Staten. Als zijn werk al daar is .ol- en Hooge en Lage
'Zoo hebben hoogere eischen, al of niet
Mierde tot zoodanig staal. In den loop van dit jaar zat eene dat mitsdien
noodzakelijk,
door
Ged.
tooid, kondigt hij aan dat hij naar lerland bedrog, dat die kosten
niet
Staten
dikwijls vreemde en minverplicht
tingen
kunnen
met den volge».
terug komt, waar de grootste moeilijkheden medeaeeling van het gemeentebestuur in oppervlakte van 3GO vierk. M. en iv den worden rijkaarten voor het weggeld af te ge der gewen,-elite gevolgen.
zijn. Hij komt de zee over waar een Btitsche uitzicht gestelden Rijkasteun geheel zou- Loop van het volgende jaar zal ecae op- ven buiten hunne kantoren en buiten hunne
Het bewijst ook, dat er in de sociale
vloot op de loer ligt en landen en kusten zijn den worden- gedekt kwam hol gemeente* pervlakte van GOO vierk. M. worden ver- kantooruren. Voor zoover de kommiezen vroe verhoudingen nog veel niet in orde :is,bezaaid met waakzame vijanden. En het vol- bestuur van Hoogeloon eerst inliet voor- nieuwd, terwijl voorts belangrijke posten ger de rijkaarten in hunne particuliere wonin ew dat' lang niet altijd allereerst naar
voor herstrating zijn uïtgetroikken. Voor gen verkrijgbaar steldeD, geschiedde zulks on de klinkende munt moet worden uitgezien.
gende wat wij hooren is. dat hij veilig in ler- jaar van. 1921 bij Ged.
met de meer ingrijpende verbeteringen
Staten
land ia verborgen, zoo zichtbaar en zoo ver- mededeling, dat het
word-T verplicht.
De draagkracht van: liet bedrijf moet eert
Rijk zijne aanvan- geschikte oogenblik nog
de
dwenen. Zijn avonturen zullen eeuwenlang een kelijke toezegging om het ontworoen net
niet aanwezig
kruisingen enkele maal ook weleens worden overwoHet moet worden erkend dat
geacht.
het
motief blijven voor novelSisten,
met
Wilhelmina gen,'al staat natuurlijk op den voorgrond,
in zijn gemeel te subsidieeren, niet kon
van de gewone wegen
Uit de declaratiën der Technische Amb- kanaal niel overal even gelukkig zijn opgelost. dat van werkgeverszijde geen misbruik
ïn de laatste maanden is de Valera het meest gestand doen, en slechts op subsldioering
naar recht en
naar voren komend geweest ala onderhandeeen gedeelte van dat net kon uitzicht tenaren blijkt geenszins dat van de tram- Voor de onteigening hebben echter de plannen maf wordenl gemaakt, en gehandeld
wegen
worden
laar. Er is geen bijeenkomst van groote histo openen.
in
een te ruim gebruik wordt gemaakt. destijds ter visie gelegen en toen zijn geen be eerlijkheid 'moet
mche beteekenis in het moderne lerland dan
een nader door het gemeentebestuur Het bezit der vrijkaarten is daarop niet zwaren door de belanghebbende gemeentebe loon weï-.tijd, waardcci'ing enz. enz. ,
Op
die tusschen hem en Sir James Oraih. De oningediend verzoek cm subsidie voor een van invloed. Hadden zij die reiskaarten sturen ingediend. Ook de provincie heeft tegen
«.handelingen zouden eenvoudig genoeg- kun meer beperkt wcgeriplan,
antwoordde de niet dan zouden de reiskosten worden ge- die plannen geen verzet aangeteekend. Hetbe-is
E en worden indien de
declareerd.
nu niet meer zoo eenvoudig om aan de
Regeering haar troepen minister
uit __uid-lerland terug wilde trekken en het daarvoor dat hij bezwaar moest maken
tramwagens
De
klacht
over
de
die de staande wegen ter plaatse van de kanaalkrui
de toekenning eener rijksbijdradan aan de zes graafschappen en de rest wilde ge le bevorderen
stoomtramwcgmaalscliappij
„De
singen een beter alignement te geven. .Nochtans De zeer groote verspreiding
Meierij"
omdat dit gewijzigd'plan
plaatst
overlaten om tot overeenstemming te komen slechts zou dienen om eenige
op
provinciale
de
wegen
enkele personen met sneees bekroond, o a.
op
plaatzijn
dorpen
aan
van dit Blad
De Valera is vcr_oeningsge_ind eo zou gemak het wegennet aan te sluiten., en daardoor
groot
gevaar
sen, waar die
en last opleve- heeft de kruising van het Wilhelminakanaal
kelijker Ulster kunnen bewegen lot eeD redelijk geen doorgaande verbindingen zonden ge- ren voor het verkeer, is zonder aanduiding met den weg Tilburg—Moergestel eene betee
geelt aan uwe
ondergaan.
aecoord. Hij heeft zich bereid getoond Enge vormd worden.
gevallen
bepaalde
mogen
van
verbetering
i
kenende
moeilijk te
advertentlën groote waarde.
land tegemoet te komen fen opzichte van de In ieder geval zijn het niet Ged. Staten, deelen. Worden bepaalde gevallen terbeoorHet is niet meer doenlijk ala voorheen pro
kenmilitaire en maritieme garanties, en hij zou die voor de niet totstandkoming van de- nis gebracht dan zullen deze worden on- vinciale ambtenaren met de samenstelling der
zeker Ulster tegemoet komen ten opzichte van ze wegen aanspraid_elijkhekl hebben te derzocht, en maatregelen
de Statenvergaderingen te belasten.
worden genomen notulen van toeneming
de provinciale autonomie. Maar indien de Re- aanvaarden.
van het getal vergade
herhaling
welke
Door de
kunnen voorkomen.
Ue- vergunning tot het leggen ya,u ka- De den provincialen ffi eg
in de gemeente'
fokkerij.
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Het Christusbeeld te Limpias is niet dof en
mat, maar gepolijst en gevernist en vormt
daardoor ecu soort bollen spiegel, zij het ook
een zeer onvolmaakte. De inval en de terug
kaatsing van het vele eiectrische licht, dat er
omheen brandt, veroorzaken beelden, welis
waar vage, maar toch werkelijke spiegelheel
den van de voorwerpen, die het beeld omlijsten.
Daaronder behoort een zeer schoon gordijn
van rood fluweel. Tusschen dit gordijn en het
beeld bevinden zich de eiectrische lampen.
Welnu telkens als de spanning van het
licht stijgt, kan msn zien, dat de oppervlakte
van het beeld zacht getint wordt met een rosé
en paarse kleur. Dit is het spiegelbeeld van
het gordijn, eenigszins verzwakt natuurlijk
door de onvolmaaktheid vau den spiegel, welks
ondergrond is; de grond van het beeldhouw
werk gezien bij wit licht, zonder het kleuren
spel, dat bij de schittering van de oppervlakte
door de omringende voorwerpen wordt ver
oorzaakt. Daalt echter de spanning.
hetgeen
bij deze eiectrische lampen zeer dikwijls voor
komt
dan wordt tegelijk ook de terugkaat
«ing van het licht zwakker: of liever, ofschoon
de inval der lichtende voorwerpen op de op
pervlakte van het. beeld dezelfde blijft, toch
is de terugkaat9ing zóó zwak, dat ons oog het
niet waarneemt. Dan ziet het oog niets anders
dan het lond van de oppervlakte, alsof deze
mat en dof was, en dan gebeurt het, dat op
de kleur van zucht rosé, de specifieke kleur
van een jeugdige huid, een geelachtige tint
volgt, zooals de kui. van een stervenden aan
neemt. Het beeld verandert dus vaa kleur,
zonder te veranderen". Zijn werkelijke kleur,
de kleur van het beeld gezien in 't volle, zui
vere licht dat. geen sterke reflecties veroorzaakt,
is niet rosé, maar lijkkleurig. En de kleur,
die ontstaat, onder invloed vau het chromatisme
dat wordt opgewekt door de reflectie op ecu
gepolijste oppervlakte, gelijk die van het beeld,
is wel rosé. Dus zonder dat het beeld, veran
dert, is zijn kleur gewijzigd. En daar zoowel
deze chromatische veranderingen als de achro
matisch blijvende toestand beide op 't beeld
zelf plaats hebbeo, en hun oorsprong zoo na
tuur lijk is al» de spanningswisseling van een
lamp of van de lichtsterkte van eenige kaarsen
natuurlijk is, zoo moet men aannemen, dat die
kieurvvi'seliiig van het beeld hoegenaamd geen
wonder is, maar een natuurlijk feit, dat plaats
grijpt op het beeld zelf.
Doch als dit zoo is, waarom zien dan allen
het niet? Om een heel eenvoudige reden. Bij
een groot percentage van de meDsehen vindt
men verschijnselen van kleurenzwakte, ofwel
storingen van het duidelijk en helder zien
der kleuren. Het tegenovergestelde hiervan is
het helder zien van een voorwerp zonder
kleurschifting, Wanneer nu tengevolge van
kleurenzwakte het zien der kleuren vaag en
onduidelijk iq zegt men, dat het oog lijdt aan
dichromatopsie en enkele physioiogeu beweren
dat, gelijk er geen levend orgaan noch een
mensch bestaat, die zuiver achromatisch is,
zoo ook evenmin die niet in hoogeren of lage
ren graad aan kleurenswakte lijdt Bet duide
lijk zien der kleuren wordt in een bepaalde
volgorde verloren en deze is: violet, blauw,
groen, geel, rood. Derhalve, indien de weer
kaatsiagen van het rood op de oppervlakte
van het beeld volmaakt waren, zou het een
groote zeldzaamheid zijn, dat iemand wegens
kleurenzwakte deie kleur, die de laatste is in
de schaal, niet zou waarnemen. Doch dit is
niet eoo. De gepolijste oppervlakte van het
beeld weerkaatst het rood veranderd, iv diffuus
violet daar de spiegel zeer onvolmaakt is. En
dit is de reden, waarom er met betrekking
tot de weerkaatste kleur zoovelen kleurenblind
zijn. Want, komt het rood op de lastste plaats
in bovengenoemde schaal, het violet staat op
de eerste, Ea er zijn slechts weinige personen
die het waarnemen, wanneer het als 't ware
verspreid en verdoezeld ligt over de voorwer
pen, gelijk over 't beeld ran den Christus te

kleurschifting, die op het beeld waar te nemen
„Niks gew.es." krijgt. Mieï verzekerd. op het' pportre'fiafeltje eft. eea Tfeïficl kon
natuurlijk gevolg van een weinig ge
was
Kerknieuws.
„Wat voor jon is mot nog konirne", ze óók nog wel missen en ook de looper
Zoon, pandjesverkooping wekt gemeng dan maar weg.
achromatizeerde lens
hoe de onderlip aan
Zóó was ze 'het' komen
de spleet, waar de bocht begint, rood gekleurd cic gevoelens.
HET CHRISTUSBEELD VAN LIMPIAS.
aanbieden. Ze had het nooit teruggehaald.
was. Het leek op bloed. Dit verwonderde me
Beleenen, is 'n droef ding.
Zou ze 't nóg erger hebben gekregen na'
De Z. Eerw. pater J. P. Ter Maat O. P„
echter niet. In cylindrische of conische spiegels
Jawel, wij weten het best', dat er véél d_ien avond? Nooit' meer bovenop"' gekoVervolgt in „Opgang" zijn beschouwingen met
weerkaatst een beeld de vertikale of transver beleend wordt, om geld te hebben voor men misschien. „Een hemd
een resumptie van een tweede artikel in „La
maar?" ihfor;.
sale snijlijnen. Een ander roodkleurig streepje uitgavin-, die men zou kunnen nalaten; meerden de vrouwen rondom
Cieneia Tomiata", en wel van den theologie
tafel. .
zooals dat van de onderlip, kleurde lichtelijk er wordt in véél gevallen heel gauw be- En de bankhouder herhaalde de
professor Manuel Rubio Cercas, kanunnik der
nog eens's
de snijlijnen der beenen, der ribben ca van leend. Niemand die het zal willen ont- 1 hemd, 2 tafelkleedjes, 1 kindermutsje"
kathedraal van Valencia, die de stelling po
al die deelen van het lichaam, waarop sich kennen. Maar er zijn toch zoon massa Het slierde van links naar rechts,
neert, dat de feiten, die als wonderen worden
hef
de omtrekken van een bolle oppervlakte pro panden1, dia in de Bank moeten zijn ge- werd bekeken en
medegedeeld, plaats grijpen op het beeld zelf,
de vinger, getusschen
nonceeren. Dat roode streepje, dat zoozeer de bracht- in oogenblikken van levensmoeite. nomen, gekeurd op kwaliteit, op, kantjes.'
doch dat hun oorzaak zuiver natuurlijk is.
aandacht
trok van den priester, was eeuvoudig En als van ieder beleeningsstuk eens de ge op franje
sluiten
der
Het openen en
oogen verklaart
Twee gulden hoogste
de weerkaatsing vau het gordijn, dat als om .ehijjdenis kon worden verteld, waar liet „" Vodden brengen niets qp' r zegt een boc£
ihij door monoïdeïsme (het in beslag nemen
toelijsting van het beeld dient.
van het veld des bewustzijn* door een be
vandaan kwam. wat 't had aanschouwd schouwer achter ons, om het lage bod te
Ik bespeur, zoo zeide ik hem, dat het en door welke hand het werd weggebracht verklaren.
paalde idee, waardoor vroeger verkregen zin
Vodden? De tafelkleedjes
zelfde
verschijnsel ook plaats heelt met de het verhaal zou aandoenlijk kunnen zijn, waren een sieraad geweest in 't kamertje
nebeelden in de aetueele waarneming met het
beschouwde voorwerp worden verbonden) en
beenen en ribben van Christus an nog duide ook in onze stad met haar mooie singels liet hemd had in het linnenkastje gelegea
lijker te zien is op de rechterwang van Maria, en haar rustige parken, waar men niet als een stuk van rijkdom en het mutsje
wel als volgt:
die
hst dichtst bij de gordijn slaat.
In de oogen vau het Christusbeeld te Limpia9
zoo groote aaudoeulijkheden vermoedt, voor 't kind hadden ze indertijd
.Nu zie ik het niet meer, sprak mijn col omdat 't leven in ons midden zoo gemak- toen 't er eens af kon, om eens gekocht,
liggen het wit en het zwart van den oogappel
wat extra
lega. En dit zeide hij op het oogenblik, dat kelijk schijnt en zoo gelukkig.
naast elkaar. Geen grooter tegenstelling dus
moois te hebben voor wat extra liefs in de
het eiectrische licht een vijfde van zijn span
Het koopend publiek heeft er vanmid- wieg.
denkbaar. Het wit is de sonC het zwart de
oing verloor. Ik maakte den priester opmerk dag niet over gefilosofeerd. Ze doen daar
afwezigheid van alle kleuren. Men noemt dit
Misschien is de. zwart zijden rok die hier
zaam hierop, verklaarde hem de oorzaken eu niet: aan stille beschouwingen. Practische na in veiling kwam, wel afkomstig gehet simultaan kontrast, en wel het grootste,
daarvoor was hij mij zeer dankbaar.
werkelijkheid. Gaar zijn en pienter. On- \Vee,st uit hetzelfde huisje, waar de lobpei
dat bestaanbaar is. Bij dit kontrast nu slaat
wit
Ik meende, zeide hij mij ten slotte, dat middellijk kunnen zien wat voor -waarde uit_ de gang verdween tegelijk met' de
het
iets af aan het zwart, dat het zwart,
ik het wonder zag.
niet heeft en doet het daardoor naderen tot
je binnensleept voor een tiende van hei. kleedjes uit de kamer.
Het artikel komt tot de volgende conclusie: geld. 'En; 't dan als de drommel naar huis
grijs. Het zwart van zijn kant onttrekt iets
De verkoop ging rustig voort. De direcOm ail.n twijfel weg te nemen, zou niets sjouwen..,, heere-m'n-tijd wat 'n koopje. teur rolde- maar uït.:
aan het wit wat het wit heeft en trekt het
beter zijn dan het beeld in een glazen vitrine
naar den middelterm, grijs. Dit grijs verduistert
De vrouwen hadden schik onder elkaar.
Lakens, schoenen, ondergoed, jassen^
den oogappel van het beeld en ontneemt hem
te plaatsen, zonder eenige kunstmatige verlichAls de Bankhouder inzette op 'n gulden broeken, rokken, oud, nieuw,, gedragen,
ting, en het publiek vrijen toegang te laten, riepen ze lachende dat _e"°r niet aan dach- versteld, opgestreken
zijn heldere kleur. En dit gebeurt op het
allemaal ppand.
opdat ieder het beeld elk uur van den dag bij ten en begonnen ze met twee kwartjes te jes, ïït.t een touwtje saamgebonden en
oogenblik, dat het oog door het lange fïxeereo
het natuurlijke licht kan beschouwen. Want bieden. En natuurlijk was 't heele gezel- van een administratiebriefje van de Bank
«enigszins vermoeid wordt, Ais nu eenmaal de
een feit is het, dat niemand bij het schaarsche schap het er roerend over eens, dat vijftig voorzien
oogappel van het beeld door het simultaan
daglicht in de kerk, in waarheid verzekeren cent prachtig geboden was. En dan lachkontrast van wit en zwart verduisterd is, dan
Er werden aardigheden gedebiteerd ca
kan. dat hij niets bijzonders aan het beeld te de heele kring gemoedelijk mee rondom er werd gelachen.
vertoont het oog van het beeld zich met de
,
heeft waargenomen.
kleur der jukbeenderen, der oogleden, van het
die gezellige tafel waar zij uren achtereen
Over goed, waar wellicht menige traan'
Men kan de proef het best nemen met kin arm aan arm zaten.
gelaat, en maakt op den toeschouwer den in
op wra,s gevallen, vóór het hier kwam.
druk. dat het zich heeft gesloten. De „zieners"
deren en op een geschikt uur. Men moet geen
Bekenen is 'n droef ding.
De Bankdirecteur rolde uit.... een blaukrijgen dus tengevolge van een optisch bedrog
kunstlicht laten branden, en den kinderen, nier we rok met zes theedoeken. De rok geZeg niet, dat beleenen zoo erg niet 13,
orgaan in de gunstigste dispositie is, om dvi— dragen maar de theedoeken nieuw, wit en dat zoon massa menschen wat beleeden indruk, dat het beeld zijn oogen sluit.
delijk te zien, opdragen, dat zj^zeggen wat zij met rood gestikt Vermoedelijk een.s een nen.
Verbindt men nu de kracht van het simultaan
<—i
zien. Eg uit hunne antwoorden zal men ge— geschenk geweest en zorgvuldig bewaard.
kontiast met het volgende monoïdeïsme: De
Dat hoort ge alléén zeggen door inertmakkelijk afleiden, dat niemand verzekeren Totdat de dag kwam .— dat er beleend schen, die zelf hooit iets hoefden te beChristus van Limpias sluit en opent de oogen"
dan zal men begrijpen, dat het correcti.f bij
kan, dat men zond,: r kunstlicht en bij uitste- meest worden.
leenen. En die de plantsoenen zoo mooi
de „zieners" niet kan werken, of za zouden
kend daglicht, de oogen van het beeld helder
De rok alléén zou geen waarde hebben, vinden bn do singels zoo schilderachtig*
op t zelfde oogenblik moeten ophouden te zien
en duidelijk waarneemt Hoa gemakkelijk zou daarom gingen de theedoeken er bij. De
Maar wie de trieste steegjes
kent
wat ze zien.
zulk een proef te nemen zijn ! Waarom plaatst Bank gaf er toen geld op. Het pakjeheeft waardoor verdrietige levens hun weg zoeDus krachtens een bepaalde richting, gege
men het beeld niet in het volle dagiicht ? la- maanden en maanden in het Bankmagaken naar. de Bank, die vindt beleenen
ven aan de aandacht der „zieners" en krach
dien men werkelijk de gebeurtenissen te Lim- zijn gelegen. Nooit ingelost. Vandaag ver- een moeilijk werk.
pias aan een gestreng onderzoek wi! ouder— kocht. De theedoeken waren „goed spul".
tens het simultaan kontrast van wit en zwart
Dan al niet voor allen, dan toch voop
werpen, laat men dan het beeld op 'n andere Daar was zinnigheid voor, zooals dat heet velen.
in den oogappel, xien zij wat ze feitelijk zien,
plaats zetten en men zal zien, dat de feiten bij een verkooping. Bok en theedoeken
en'kunnen zij niet anders zien: ze zien het
En 'degenen voor wie liet zwaar valt*,
natuurlijk en objectief waren.
beeld de oogen sluiten.
brachten f3.50 op
zijn dan de slechtste niet.
In het Maart—nummer van «Rosas y EspiDoch zij zien het ook weer de oogea ope
Een bedsprei. Eigen gemaakt werk, dat
nem Reeds zeiden we, dat de vermoeidheid
nas" nu komt een bericht voor uit Limpias, "ken je zien. Gehaakt. Het ding kwam op
De aviatiek en de boksmatch
van het oog veroorzaakt wordt, door het aan
dat er „in de parochiekerk waar het Cristus- tafel. De vrouwen moesten 't van dichtbekijken
Carpentier—Dempsey
beeld hangt, voorzorgsmaatregelen genomen bij zien. „Nou g-een 'tijd. voor 'a sprei"
dachtig
of' üxeeren van hetzelfde
In
het
jongste
punt; en dit is soms plotseling wegens de
nummer van Ll!ius'.ra>
zijn ca dat een commissie van onderzoek haar was het algemeene oordeel
gou veelwij:
zwakte van het orgaan. Da bewe<nno- der
tion
lezen
arbeid begonnen heeft".
ste warm voor". Duidelijke indicatie om
oogleden nu, het knippen met de oogen doet
Het- vuistgevecht van Jersey-City
'.3
Hopsn we, dat deze commissie spoedig een mcx te hoog te beginnen. "Maar het was
deze vermoeidheid wederom
geweest,
oorzaak
dat
met
de
meest
mooordeel
de
gebeuitenissen
definitief'
over
te
Op
verdwijnen.
een beste sprei; daarover bestond geen
het knippen der oogleden
Limpias moge uitspreken. Zoolang echter geen verschil. _E__ daarom liep het bod met derne middelen, van het verzenden van
een oogenblik
volgt
van duidelijk zien. Men ziet dan wederom het
grootere zekerheid omtrent het bovennatuurlijke dubbeltjes naar boven. De een gunde 'm mededeelingen is gewerkt, ten einde liet
Uinstusbeeld gelijk het werkelijk is. „Het
karakter der feiten bestaat dan tot nu toe het eigenlijk niet aan den ander, maar natuur- resultaat zoo spoedig mogelijk naar alle
opent de oogen". Ziet ge het weer een tijdje
gevat is, kunnen en moeten wij ons ten op— lijk niemand die dat zei. Verkocht voor decl-en der wereld over te brengen.
met aandacht aan,
zichte dier feiten houden aan den theologischen f2.30. Sprei voor 'a twee-persoons bed. Braadloozo telegrafie zorgde daarvoor in
dan „sluit het de oogen
enkele tientallen secoiitlen.
weer En indien ge uw oogen een poosje sluit
regel :
Wie weet in welk gelukkig interieur die Met foto's
was liet iets anders. Daarop:
of in een andere richting kijkt en dan weder
Miracula non sunt multiplicanda sed restrin sprei teen maal werd gehaakt en in welk gemoest
men
in
Europa wat langer wachtgeen
om het beeld beschouwt zult ge constateeren dat
wonderen aannemen ten lukkig milieu zij heeft dienst gedaan.
gendamen moet
i
het, de oogen wederom
ten.
het
:'e,
zij
noodzakelijk
geopend heeft.
Een heereiipantaloD, Engelsche streep-j Maar zooals men begrijpen zal, is ook
De ademhaling wordt door den Spaanschen
jo_bro.k, do vouw nog aanwezig, blijkdit opzicht alles gedaan om de taak'
theoloog verklaard door de veelvuldige en op
baar goed maaksel. „Die heeft, fijne da- in
der
foto- verslaggevers ie verlichten.
eenvolgende wisseling der spanning (voltage)
gen gehad" hooren wij opmerken. Deel
Gemengde
een platform gebouwd bij
van het eiectrische licht, dat rondom het becid
Daartoe
misschien van 't trouwpak? De pantalon den ring, werd
tegen den muur is aangebracht. Deze wisseling
hoos genoeg om geen l<
circuleert over de tafel. Over de stof is wer het gezicht
den wedstrijd te bevan voltage staat in nauw verband met de
Wat in de Bank van Leening niet werd
men 't wel eens. Maar dat wordt'niet hard nemen. Maar datop was
het erg'sle niet:
gedurige veranderingen der belasting, die Jan-^s
teruggehaald.
op gezegd. „Vijftien stuivers?" vraagt de de films en platen moeslen
de hjn plaats hebbeu en met het feit, dat m
naar Euro't Gebeurt altoos in een kringetje van bankhoudèr. Dat is voor een Bank' van pa. Nu vertrokken op 2 Juli,
de meeste kleinere plaatsen van Spanje niet
één uur
oude bekenden. Moerendecls ingezetenen I. ecuings-brock te duur vindt men. „Nie- vóór den aanvang der match, twee
trans-,
bestaat wat men noemt: voedingskabel, om
uit de buurt. Opkoopert.es, huismoeders, mand voor vijftien „stuivers?" informeert allanUsche booten de „Coronia'' en de
de spanning uniform te houden, "Welnu, dit
die probeeren voor een krats wat goeds do directeur. Niemand. „Dan lieflieoberij „Lafayclte.''
vooropgesteld, wanneer een lichaam zich be
op
den kop te tikken, houders van s.laapy, voor tien stuiver?" Dat 's' wat anders. Op Eenige minuten na de „kuock out"'
weegt, dan bemerken wij deze beweging ofwel
steden en volkslogementen, die er óók tweo kwartjes beginnen zo te bieden. Eer- vertrokken twee watervliegtuigen met de
door de punten van referentie of doorde meerdere Lirapias.
wel wat van hun gading vinden. Alle- ste bod is elf stuiver; 'tweede bod twaalf nog-iiiet-onlwikkelde foto-platen en do.
of mindere duidelijkheid, waarmede wij de details
Wat valt, er te zeggen van het bloed, dat maal knus en gezellig vergaderd in het stuiver, "'t Wordt 65 cent, 70 cent, de ze
beproefden de schepen in te halen.
van dat lichaam onder scheiden. Waaneer het nit het beeld
wordt
voor
90
streepiesbroek
eigenvloeit?
cent
het
verveilingza,alti_
Bankgebouw
van
Een
der beide hydravions raeikle in do
beeld van den Christus sterk belicht wordt en
De schrijver verhaalt, hoe op zekeren dag, telt het „Utr. Dagbl.", dc vrouwen in jak dom van iemand die: er Zonagds a.s. fijn mist het spoor bijster en moest
wij het onder deze belichting zien, schijnt
onverhet toen iiij zich in da kerk te Limpias bevond gezeten, rondom de tafel, waarop vermee rondloopt.
richter zake terugkeeren, het
naderbij te komen, De spanning van het licht
andere
en voor het kruisbeeld zat te bidden, een kocht wordt de mannen iv hun gewone
Wat 'n schrijnende ellende sprak van- vliegtuig bereikte de „Coronia'' en ledaalt, en de verandering van kleur en
het
priester
hem
onderbrak
en
zeide:
uit dat rolletje goed, dat op tafel verde haar vrachtje foto's af.
middag
eigenlijk
wcrkplunje,
daarachter
staande,
verdoezelen der schaduwen veroorzaken den
Confrater
kunt
u
me
ver
ook
zekerheid
waar
allewerd
als 'n nieuw object voor
gesmeten
familiekring,
20
elkander
één
De „Coronia" kwam 10 Juli ta- lavcrindruk, dat het zich verwijdert.
Het gebeurt schaffen omtrent hetgeen ik thans zie ?
maal kennen van naam en van gezicht, bieden: een hemd, twee tafelkleedjes een pool aan. Vandaar werden, de .oio's weer
dat somtijds op de
verandering der belasting'n
Wat ziet ge dan ?
waar iedereen van den ander weet wat hij stuk gamglooper en een kindermutsje. Een ner vliegtuig, naar Londen vervoerd,
epannmgswuseling volgt, en wel twee driemaal
Ik zie. dat er bloed vloeit uit den mond uit dc collectie zal willen hebben, waar klcedingstuk van 'n moeder, twee kleedacuter elkaar, met esn tusschenpooze gelijk
zoodat „Daily Mail" 11 Juli foto's van
van het kruisbeeld.
men het elkaar volstrekt niet moeilijk jes uit u huiskamer, de looper uit 'l' gan- de match kon publiceeren.
aan die welke er bestaat tusschen
de in én
En waar blijft dat bloed ? Valt het op maakt, en waar icen huiselijke toon van "getje en rna 't kind een mutsje. BijcengeEn nog e__ts maakten de foto's cciï
aitademingsbèwegiug van de mensehelijke den grond of verdwijnt het in de ruimte ?
ccrivers&tja heerseht: „Miet, als je toch pakfc was het geworden en in hel' donker
van
luchtreis,
naar Parijs, waar,
oorstkas. Stijgt de spanning dan wordt dc
Neen, het valt niet. Het beeld heeft den naar je huis gaat, kijk dan «reis effe van 't avond naar de Bank gebracht; de zij op il JuliLonden
1
oors_kas sterker belicht en
uur -15 aankwamen.;
schijnt zich dus fe mond vol bloed, en dit vloeit over den onderlip* naar m'n eten en vraagt of
tafelkleedjes alléén hadden liet 'm niel Daardoor kon het Fransche
Jannigje
blad „Spor-s
veriielten; vermindert de spanning, dan onder die rood gekleurd is. Ik zie hem tenminste kompt
met dé' zak van achteren". .Vijf kunnen doen, dio gaven te Weinig, toen liixg7' '12 Juli eveneens prentjes van dé,
6<iat de oorst een kleine inzinking: en deze rood, bloedkleurig.
minuten later is Miei weer in de rij ge- maar een bijna nieuw hemd èr bij gedaan ma ich geven.
bewegingen geven den
°°Sense4_n!.ke
Goed. En hoe ziet u het ? Met het bloote zeten, en heeft naar het eten yan die eu om 'r nog een kleinigheid méér op te Zoo diende de aviatiek de snelle Jd'o->
Vln- ademhaletoch
°- Dit 'is alfes echter oog ?
ander gekeken en een kleine meid stapt kunnen krijgen, was in do gang van het berichtgeving.
is het geen «uivere
Neen, zoo onderscheid ik niets, Wel met binnen met de gonjezak „van achteren" fiuisjc <3e looper opgenomen e mee ingeH, J.' ."_._"
Hsbeeld doo? sterkere of dezen kijker. Zie maar
9hl^tdeze*
eens, als u wilt
h S "'_.h,ID
om er de boel in te stoppen, die moe- pakt. Zóó werd het bij elkaar toch nog ADVERTEEREN
S
veroorzaakt. En ik keek door den kijker voor de eerste der gekocht heelt.
!°
wat. Moed-er had boven gezocht en beneVol
v oigt Hde kleurverandering
TK.EJ.
maal, en ik zag dat inderdaad, behalve de
C3"
[VERKOOPEN.
De veiling gaat middclerwijl kalm door. den; het was wel to doen zonder kleedjes
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Hij heeft zijne tegenwoordige positie clïgen toestand.

Simon de Bultenaar.
Fran'sche Schrikbewind.

.«Verhaal: ui!. > t

I.

.

Zoek zöo lans en w .-.-.
t
mopiliik v-ll" __„„ ai ë Wllt > het zal
een aisciiuwe.i.kci-, lerugstooLender xdteir
Juk dan Jean Dorin. D alr zit hii in "
stoel met hooge rugleuning eu Ïc4bh_i_
■bijna onleesbare letters op een stuk napier met een ganzepen, die ljjj
Slecht weet te hanteeren. Beschouwmaar
zijn
geelbieeke. perkamèntacbtige huid, zrjn
lang, smal voorhoofd, doorploegd met
diepe lijnen, niet van studie en nadenken,
maar van uitspatting, eu overdekt met
«en bm -etyge zwarle haren.
yy ie dien
zinnel _km mond, te breed en
te _rrneu'
verborgen te worden door
iriPi-i L °in gen
ivTf,
Merk op zijne
met
eil oogen, die u aand^e VV enkbrauwenJ
I
i
b^aald
Stootend
lcri^
,-,,-:,!

°

n

el.

b^d-

bei°°P
-5dfken
k7e^vSISc^

noeaneF
iwelijker ia zijnel^k^J^f^»jeugd af gewoon der?
Ju.ii^***_
W zijne hartstochten tevrifén
vierend
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hij voor geene enkele misdaad,
opk, terug,
'

-

■

hói_.J'w"
e _waTr
■

Kijk niet zoo somber, mijn waarde de maakt met dien le lezen,

te danken aan verraad en moord, en de
Een kloppen op de deur doet hein de Navri, de stem van het kanon js de
eenige vrees, dis hij kent is, dat de een pen neerleggen en. opkijken.
eenige, waarnaar het canaille luistert.
of andere dezelfde wapens zal gebruiBinnen, zegt Dorin.
Bah, met gewone kanonkogels zou ik
ken, om hem te verdrijven, als die waarDe deur gaat open en laat 'een man. mijn doet niet bereikt hebben, maar ik
van hij zich bediend lieeft om zijn voor- binnentreden, wiens voorkomen gteheel gebruikte schroofvuur. Het gelaat vaa
ganger uit den weg te r_dmea.~
den spreker helderde op, terwijl hij verpast bij Dorin in de kamer.

In de drie jaren zijner macht is hij vijf
maal getrouwd, en vijf maal heeft hij
zonder eeiiige gewetenswroeging zijne
vrouw aan de hongerige guüottine overgeleverd. Gronden voor eea Vonnis waren
niet noodig in een tijd, toen men valsche
getuigen had voor 't vragen.
Telkens
wanneer zijne keus viel op eene aanzienlijke vrouw, over wie het doodvonnis was
uitgesproken, omdat zij van hooge geboorte was, had hij zijn slachtoffer de
keus gelaten tusschen een huwelijk met
hem en onthoofding. Van de acht vrouwen, wien hij de vrijheid tot 'dien pprijs
had aangeboden, hadden drie den dood
gekozen; de vijf andere waren met hean
getrouwd en hadden
daarvoor „Iteehts
hunne executie een, twee, en in een enkel

aandacht tol den inhoud. Dorin hanteert
volgde: Nu, Dorin, ge hadt liet bcdèivolfc weer zijn ganzepen.
Wat 'is er, Vülette'? bromt Dorin.
moeten zien dansen; den eersten dog
Kapitein de Navri staat batten.
Terwijl zij aldus bezig zijn, hebben
is
korte
kwamen
zij gillende en hunne wapens wij gelegenheid eenige woorden ever den
Laat hem binnen komen,
het
antwoord.
zwaaiende recht op het' "kanon aan en jongsten der twee mannen te zeggen.
Eenige ©ogenblikken later treedt een tartten ons te vuren op vrije burgers
Adrien VieLor dc Navri, de afstammeflinke knappe jonge man van' omtrent der Fransche Republiek, maar toen de ling van een aanzienlijk geslacht en een
vijf en twintig jaren in de kamer, terwijl', mitrailleuze begon te spreken, was hel ];i.gmatiek en luchthartig karakter, had
zijn rammelende degen eu rinkelende vermakelijk om te zien, hoe de lafaards met onverschillig oog den val van zijns
sporen aanduiden, dat bij tot de ca- in wanorde lerugv loden. Den tweeden gelijken gezien, en hack daar hij weinig

ctag staakten zij hunne vijandelijkheden lust gevoelde hun lot 'te deelen. het poop het oogenblik, dat dc lont Werd aan- litieke geloof van „Vrijheid, Gelijkheid!
gestoken, en deu derden dag, ging hij en Broederschap" 'aangenomen met hetwaarmee ecu gewoon
voort; bij Lucifer, het rollen van de zelfde gemak,
affuiten der kanonnen was genoeg om mensch zijn hoed afneemt.
ze van schrik te doen wegschaden.
Zan knap gezicht, zijn onbevreesd epDorin 'lacht en roept: „Bravo, de Na- treden, en vooral dc uitstekende wjjzei,
waarop hij degen en pistolen weet te
moedigheid waarmee hij iv een der fau- vri, wc moeten u bewonderen.
verdiend
hier
Eene
heb
ik
niet
hanteeren,
geen
gevolgd bij een bewonderensbewijst,
hij
bevordering
teuils valt,
dat
met hetgeen ik heb gedaan", antwoordt waardige koelbloedigheid, hebben hem
vreemdeling is.''
Ik' wist niet, dat ge van Lehcurgl terug Adriën en de schaduw keert op zijn voor- vele vijanden maar ook vele vrienden bewaart, kapitein, zegt Dorin, wanneer zijt hoofd terug. In een echten1 veldslag mag zorgd. Van zijne meerderheid bewust en
ik' het wel' zien, als er veel bloed stroomt wetende, hoe weinig menschen men in
ge aangekomen? -.._."
i
maar de mitrailleuze richten op een ha- di© dagen kon vertrouwen, bejegent hij
half
uur
geleden.
Een
De tijding van uwe overwinning ont- vetooze en bijna weerlooze menigte, neen dc eerste met verachting en houdt een
dat valt niet in mijn smaak.
vingen we gisteren.
waakzaam oog op dc laatsten. Dij is snel
Ge
zijt
kieskeurig
dunkt me, eu moei- opgeklommen en de machtige Ro besp.erEen schaduw glijdt over het vriendevan
den
tevreden
kapitein.
lijk
te
gelaat
stellen. Maar ge hebt uw re heeft zich gewaardigd hem de behulplijke
Overwinning, ja, maar ze was duur placht gedaan, dat kan niemand tegen- zame hand te bieden.
valerie behoort.

Welkom, Adrien, roept Dorin opstaande en met een glimlach zoo vriendelijk:
als zijn leelijk gezicht slechts aannemen
kan. Sapristi, als ik u zie, is het mij
of i__ kruit ruik.
Adrien glimlacht vroolijk, en de vrij-

geval; drie maanden ui (gesteld.
Do kamer, wel^e h& bewoont, biedt
een zonderlinge mengeling
van weelde
en vuilnis. Rijke meubelen, zonder twijfel afkomstig van een vermoorden aristocraat, zijn in schoone wanorde overal
verspreid; fluweel en zijde ziet men in
overvloed, maar de veelheid der kleeren
verdwijnt onder eene dikke laag van
stof en vuil. De kleeding van Dorin
stemt overeen niet de ineubeleering, ze gekocht, zuchtte hij. Wat een bloed heeft spreken" zegt Dorin. Gisteren is Robesis ontwijfelbaar..' van denzelfden oorer gestroomd voor Lcbourg zich on.der- pierre hier geweest en heelt een brief

sprong en verkeert in denzelfden

zat ik dit bevel
der voltrekking van ecu doodvonnis na-,
zien.
—*
Adrien neemt den brief, verbreekt het
zegel, alsof hij eiken dag een brief van
Robespierre ontvangt, eu bepaalt zijn

elten-J ,wierp*

jooi:

u .achtergelaten. Terwijl gi£ u ver-.

.

.(Wordt j-ervölg^

Het Kinderhuis föenïiands&aa.4 Teiep!..
Voor de VACANTIE Speciale aanbiedingen
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DAMES

laat Uw HAAR WERKEN door ons
vervaardigen Gij zult tevreden zijn.

KATOENEN MEISJES-JURKEN I
yan uitvallen Baar wordt alles leraardigt.
KATOENEN JQN6EJ.SPAKKEN j OokModernste
Salons voor Dames en Heeren.

TBP. 269.

Harde Fundeermgsieenen
vanaf f26.— per 1000 franco
bouwwerk te Tilburg.

ZIUMMI

is overbodig,

N.V, Steenfabriek „Udanhouf

F.

is de beste kwaliteit.
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Abonneert II op dit blad.

Alleen aan inwoners van NoordTbrabant»

1 prima Burgers Heeren- of
Dames-rijwiel
1 Luxe ïrapnaaimachine
4 prima lederen voettallen

Borstelfabrikant Breda.
Speciaal in PAaohineborsfefs

v.li. Wevers & Co. Udenhout.
Manufacturen-Magazyn

ALL IMTOOL

Heuvel 57, Tilburg, b.d. Bosscheweg
houdt geregeld in voorraad alle
Dames- en Heerenstoffen, als:

courante

Wollen

Serges, Kamgarens, Gabardines,
Lakens, Tweeds fantasie stoffen
enz. enz.

Biedt heden aan BLAUW WOLLEN SERGE
voor Damesjaponnen en Costumes 135 cM. breed
a 12.25 per el.
Heeft juist ontvangen mooi BLAUW MET WIT
STREEPJE voor Heeren Costuums a f 8.00 per el.
Heeit steeds het nieuwste op het gebied van
Wollenstofïen en levert aan prijzen absoluut beneden
Beieeld aanbevelend,
elke concurrentie.
UEdr.

ALPH. DONDERS Czn.

MOL
Race Rijwielen
Eenig Agent voor TILBURG

7484

SMULDERS Azn.
J. Nieuwiandstraat
16, Tilburg.
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later Nooftia???

VAN BURCUM's FIJNE
MELANGE-BOTER
niet van K/.TÜÜRBOTER

Vraag NU eens prijs der
te ondeischeiden.
en verslijt baren nieuw Syst.
Art. Putten bij ANT. P. Per Yj pondspakje 50,43 en
BAETEN, Tilburg.
5871 33 et. met 10 pCt. korting.
Volle garanties. Lage prijzen.

A. J. VAN BLARCUM
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IndetaE

Der poëten
Zingt de kabb'lende vliet
Kwelt U 'n likdoorn
Vergeet Ged .zalf dan niet.
Prijs 45 ets. Verkrijgbaar
bij P. A. v Hassel, Gasthuis
straat, B. J. v. Eijsden, Heu
velstraat 57.
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Wanneer ge ALBA schoen-

!edige doozen;
de ALBA'
fabriek
I.ijmegen geeft

toets gebruikt spaar dan da
te

in

September a.s. cadeau, uitslui

IN.V

25 prima Vulpenhouders met
14 karaats gouden pen en

AMSTERDAMSCHE MANÜFACTÜRENHANDEL VAN

|

ADdijsfroop

fend aan Tilburgsohe spaar,
flers welke de meeste ALBA B De kans op genezing B
Soozen hebben, drie Voetbal 1 verloopt met eiken 9
Jen en drie paai VoetbalIchoenen, er zijn dus zei 9 dag, dat gij dat uitstelt §
jjrijzea. Tracht dus ook een
De
per zes prijzen te bemachtiI
ROOP kanu helpen.
gen. Als de animo om te
«paren niet groot is hebt ge
Per flacon fl9O, f 3.6)8
reeds met enkele 9 en f 6.—. Eischt hand- 9
ooxen een prijs. Raadpleeg Ë teekening: L. AKKER 1
onze voetbalreclameplaat, in I Rotterdam. I.
iedere winkel die ALBA verkoopt hangt er een.
6065
Alom verkrijgbaar.
ALBAfabi iek, Nijmegen.
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Lees vooral de biljetten bij
H,H Winkeliers.
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TILBURG

Tengevolge van de Groote Verkoop
gedurende onze Reclame-Maand
hebben wij als noodzakelijk gevolg
EENE ENORME PARTIJ
:
:

BESPOTTELIJK LAGE PRIJZEN
■wrii__ï_iE_2,a:

o_p___ïrx_t_D__isr

§pF* Enkele hiervan hebben
""^ftg ""^g
wij geëtaleerd

De ïerkoop begint MAANDAGMORGEN NEGEN

palen enz.

BEJA-BREDA
|
„V E L O"

fl
fl

Wasch- en Wringmachine's
Wassclien uw goed

I

fl_i_f_-l_ JaeÖw
'S'^^ffl^fe^f
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Een kind kan de
wasch doen.

ecu

s'.^_e m

wascll .°C(I-

Betalen ïicbMn
korlm lijd.

Waschmachine. 2 jaar, Wringrollen 5 jaar garantie. Drijfwerk van onbreekbaar staal op kogellagers. Verkoop a contant en op termijnbetaling.
Door ons practiseh verhuursysteem met geringe koste»
in het bereik van iedereen. Vraagt kosteloos inliehting__
aan ons depot:

overgehouden welke wij voor

schuttings,

1 Diverse andere Cadeaux,

_____TN_I ,_f"T__

Heuvelstraat 16-18

leder kent thans het f

i.ran_
Stadsstraat 1.
Verkoopdagen:

afrastering7194

ABDIJSI-I Spoorlaan
I

Sellicht
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Wanneer gij in
1
hoop uw leven ziet §
verwoesten door die 9
akelige
ASTMA
BRONCHITIS
BORSTZIEKTEN
AFMATTENDE
J, ZOONTJENS, Laarstr.
HOEST
Fabriek van
waarom probeert gij I trottoir- en vloertegels,
dan niet de beproefde 9
30//30 20//20
en veelgeprezen
beton, planken voor
wan-

NIEU WLANDSTRAAT 2 TELFP. 423,

WIJ GEVEN
CADEAU

SMIT-KROUWERS

A,

DAMES TASSCHKN, KETTINGEN, BROCHES,
KARSPELDEN enz. enz,

»^M*"*""»^_ifÉ_iH_____a__^^

Actieve Vertegenwoordigers ge- fl
vraagd ook voor het sluiten van I
Assurantiën op Beurspolis op zeer fl
7472 fl
hooge provisie.

BINNENMUUR SKENEN

vanaf f23 — per 101)0 franco
bouwwerk te Tilburg.
ALLES WAALFORMAAT.

londer

De Bank geeft uit:
3 U/0 1 .emie-übligatien groot f 10,1
{100 en f 200 a contant. Verlies fl
uitgesloten, daar U binnen 5 jaar E
met een premie moet uitkomen, fl
Zes trekkingen 's jaars. 4000 99
Premiën. GEEN NIETEN.
Trekkingslijst gratis en franco. I
Bestel nog heden opdat U nog fl
deelneemt aan deze trekkingen. 1
Zend postwissel of stort ep onze 1
rekening No 35681, Langestraat 63 fl

J.ï. STIPHOUT, KAPPER, HEUVEL 16
TILBURG.

Notarieel toezicht der

Ti-b.CredietenEftec.enbank 3

Drie APPARTE DAMESSALONS
M^__W__f_M__________W_______-_B_WWi MHilllllilf 1-11*1—■

I

I Hootdpremie 60.000 pillen |

Ontvangen het MJ__UWSTI__ in

106
Teieph. Int. 6&6.

Hypotheken.

Assurantiën

2e en 4e Maandag
elke maand
van 2/2 tot 4/2 uur
GROOTE KEUZE in

aile huishoudelijke

I

Artikelen,

Giften worden gaarne
aau de huizen afgehaald
Waarschuw s.v.pl. even
Nieuwlandstr.l9, Zomerstraat 42 of Willem II
straat 76.

u

_I____üï?M overtuigt
t_l.lA_.__-n
Gi j Z ijttevree.
Door geheel Nederland franco
thuis, flinke, wit brandende,

geurigesigaren. lOUfijne f 4.50.
200 f 8 25.100 zeer fijne f6,25
200 f 11.75. Extra fijne 100
f7.50. 200 f 14.25. Brieven
van tevredenheid voorradig.
Adres:
1950

fl

I

DE AGHT-ÜRIGE WERKDAG
zal het leven duurder maken
doch heeft de lichtzijde dat
men dan des te langer kan
genieten van

9

KREYKAMP'S
Heerlijke Tabakken.

■
B __ ___
%__B

I complete
M

, .,,,

M> l

WHM

Salon-, Huis- en
Slaapkamer Ameublementen

aan concurreerende prijzen. Uitsluitend eigen
Vraagt teekeningen en prijsopgaaf
werk.
Aanbevelend,
7494
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_ ALPüKN, fIOORDSTRAAT 49.
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leder verstandige huismoeder zorgt, dat hoofd onrein
Schoeneni op het 'nood wordt voorIUE
komen, dat de haarwortel
Uitsluitend met
niet wordt aangetast, het haar
dik en glanzend maakt, de
haargroei wordt bevorderd,
dit is alleen mogelijk door
7316
gebruik van

1M

>

,

FRBCO'S

is de naam eöGFDEAÜDECOLÖGNE
Tilburg
Goirke.tr.
beter dan kleur en reukloos
MAGNIFIEK is de glans. haarwater,
per fl. .5 et. per
worden vervaardigd
Allom verkrijgbaar.
3 fl. fl.
Verk.: S. B. Dames, HeuFabri&ante:
velstras... A. de Jong Besterd,
<sfcflffiß___9K____________y
Kleysen Heuvel 54,
WOLFF, plein,
Aug.Haans.Molenstr., Mandos
tegen FABRIEKSPRIJZEN.
Koestr., J. MaasWilheiminap.
Meppe),
Reparati.n spoedig ca billijk
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Bascnles

MANJEFIEK

«cd, MEIJER L
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Beste adres voor

EEUU

ManjeM
H. J. DRIESEN,

fi.YEEßMANTurJmarkts4,Gon_a

Bij
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«OOBDSTRAAT 79, TILBURG.
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Stationstraat No. 47,

InÉerc. Telefoon

498—862.
Eilectenorders,
ileposito's, Conpons,
«hinten, Credietenj
Voorschotten,
Hypotheken,
Verzekeringen

Tweede Blad
VAN DE

Nieuwe Tilburgsdie
Courant
TILBURGSCH DAGBLAD
UITGAVE FIRMA ANTOINE ARTS.

Zaterdag 30
43e

Juli 1921.

Jaargang. No 8131

Gebeden voor regen.

door de bezetting vari een aantal fabrieken. De katholieken van de Volkspartij
bereidden een wetsontwerp voor oni aan
de arbeiders een zeker aandeel in de leiding en in 'ê& winst der onderneming te
schenk-ii. Ook van de zijde der Regeering werd een desbetreffend wetsontwerp
ingediend,, maar dit bevat de deelnemig
in de winst niet. (Vgl. K. S. \V. 1921,
blz. 205 evg.).
Wij voor ons zullen dit maatschappelijk
feit van dan eisch der medezeggenschap
in verschillende landen nagaan, in Frankrijk, in Zwitserland, in Engeland, de Vereenigde Staten ■en in Duitschland. Ongetwijfeld doet zich dit verschijnsel in alle
landen oneler eenigszins verschillende phazen voor, maar het is toch-niet moeilijk,
onder deze verscheidenheden, in beginsel
de overeenstemming van de wenschen der
arbeiders te erkennen.
Wij kunnen nog op een anderen gemeen
schappelijken trek wijzen: al sedert meerder, jaren waren de arbeiders heimelijk
met deze verlangens bezield, maar de oorlog schonk den arbeiders gelegenheid, althans ten deele onder dit opzicht bevredigd te worden. De noodzakelijkheid van
de nationale verdediging en van het herstel verplichtten de ondernemers, aan de
ei.chen hunner werklieden toe te geven,
liever dan de zoowel voor de natie als
voor hun persoonlijbo belangen uiterst gevaarlijke kans tic loopen, langdurige en
zeer bezwaarlijke stakingen te krijgen.
Wat nu do deelneming in de leiding betreft, hierin werd den loontrekkenden voldoening verschaft, vooreerst, door de instelling van een raad, gekozen uit en door
het ppersoneel, die door de directies der
industricele ondernemingen gehoord en
geraadpleegd wordt, en vervolgens, door
het scheppen van verschillende vormen
van aancleelhouderschap der arbeiders,
dat cchtcr'nog betrekkelijk weinig ontwikkeld is.
Wij zullen hier de vertegenwoordiging
der werklieden bij de directie bestudeeren en allereerst spreken over de fabrieksen a.telierraden in Frankrijk..

Aan
4e Geestelijkheid en de Geloovigen
Van ons Bisdom.
Wij schrijven voor, dat al de priesters in
'de H. Mis, behalve tijdens de dagen der
Priesterretraites, ook in de maand Augustus
als „Imperata pro re gravi" de Oratio 16
„Ad petendam pluviam" zullen blijven bidden, opdat de Goede God, door ons volhardend gebed bewogen, aan onze bosschen,
akkers, weiden en velden den passenden
regen moge verleenen.
Wij geven tevens verlof, dat 's Zondags
'tot dit doel in het Lof de Litanie van Alle
Heiligen worde gezongen of gebeden in alle
kerken en kapellen, zoolang dit nuttig geoordeeld wordt en Wij vertrouwen, dat de
Geloovigen niet alleen aan die openbare gebeden trouw zullen deelnemen, doch ook
door boetvaardigheid en door bijzondere
gebeden de verlangde weldaden zullen
trachten te verkrijgen „opdat Wij, in het
■tegenwoordige leven door den Goeden God
afdoende geholpen, met te meer vertrouwen
naar de eeuwige goederen mogen verlangen.
* * *
bestond in
Het idee van fabrieksraden
s-Hertogenbosch, 28 Juli 1921.
Frankrijk al lang vóór den oorlog.
Een der eerste inrichtingen, die een derf A. F. DIEPEN",
organisme bezaten, was, geloof ik,
gelijk
Bisschop van 's-Hertogenbosch.
de spinnerij en ververij- te Val-des-Bois
bi] 'Reims, toenmaals in bezit en onder
directie van Léon Harmei. In elk geval
Uit de Pers.
i_ er geen andere firma in Frankrijk ge(Belangrijke artikelen uit andere bladen weeist, die een fabrieksraad had, welke
plaatse^ wij onder deze rubriek om er den beter was ingericht en belangrijker funclezer kennis van te doen nemen en onver- ties had uit te oefenen.
schillig ot wij het met den inhoud eens Sinds 1885 werd to Val-des-Bois door
zgn ol met)
de arbadders der verschillende categorieën
kaarders en hekelaars, spinners, twijnmecaniciens, bankwerkers
MEDEZEGGENSCHAP
DER ARBEI- ders, stokers,
een zeker aantal
DERS, DOOR MAX
ververs, handlangers
uit hun midden (met uitsluiting der af"San den Freiburgschen professor, den deelingschefs) benoemd, die geregeld ie©eisenden Franschen socioloog, Max Tur- der© veertien dagen met de patroons vermann, kwam onlangs een boek uit, geti- gaderden.
teld: „Problèmes Sociaux du Travail InNaast dezen raad der arbeiders organidustnel", (Paris,, Lecoffre, 1921).
seerde men ook een raad van arbeidsters
In dit boek bespreekt deze katholieke En met recht, want een nog al groot
socioloog eenige van de sociale vraagstuk- aantal vrouwen was op de ïübriek werkken, welke tegenwoordig in verschillende zaam.
landen niet altijd op even vreedzame wijDe uitstekende resultaten, die wij met
ze aan de orde gesteld worden, namelijk: den fabrieksraad voor de mannen hadde progressieve verkorting van den ar- den opgedaan,
zoo verklaarde Harbeidsdag; de 8-urendag en 48-urenweekr; mei (Vgl. Max Turmann, Activitcs socia-

—

TURMANN.

de gezinstoeslag; de medezeggenschap der
arbeiders in de leiding der ondernemingen
bet aandeelhouderschap der arbeiders en
cic internationale arbeidswetgeving.
Van deze vraagstukken acht Max Turmann, zooals uit de voorrade van zijn
boek blijkt, hat „ingewikkelde,, delicate
en capita!©" vraagstuk van de medezeggenschap der arbeiders in de leiding der
ondernemingen, waaraan hij een hoofdstuk yan zijn boek wijdt, verreweo- hel

voornaamste.

°

De vertaling van dit hoofdstuk ontkenen wij aan het K. S. W.:

In de soms zeer scherpe conflicten, die in

alle landen in de arbeiderswereld
ontstaan
willen heel veel menschen
de eislechts
schen van een zuiver stoffelijke orde zien
Aoor hen komt het arbeidersvraagstuk
min ot ffieer neer op een debat over arDeicuioon en arbeidsduur. Dit zijn zeker
belangrijke zaken. Maar men zou toch

ben nieta a*kr_ in de sollf-u
geschillen 'te zien
bove deze dingen
er^en
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elf.
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worden betaald en betere arbeidsvoorwaar
eten te verkrijgen; hij wil bovendien
niet
langer beschouwd Worden als een soort
simpel bezield verlengstuk van de machine, als een of ander radertje van het
materieel der fabriek; hij verlangt vurig,
behandeld te worden als mensch en
w?ord te zeseen als verJ
Tiï medewerker.
IW
aar de erkenning van
titel ais medewerker
iin titel
zijn
vinden wü in
de industrieel, i andcn
acberp, meer pf minder
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Sr .inrukt
toonaarden, die veShil-

maar overal in
welker beginsel hetzelfde
eiocht de arbeid, volgens de geijkte uitarukking, „een meer dl minder Rroo t
meer of minder direct aandeel in de leiding der ondernemingen".
Voor de bestudeering van dit vraagstuk
ü van belang het zeer gedocumenteerde
rapport van Fagnot voor de „Association
pour la protection legale des travailleurs'
»J>ur la Part du Travail dans la geetion
_.priBes" öParis > Alcan 1919);oveu"_
exposé, door Zamanski,
l. nooaPted'études
vn__,__ 6
des cathóliques
aris" gehouden en gepubliceerd in
nummer van 10 JuQi 1920
fa D o
Actiou Populaire". Ook
kan met
worden het
Andxé
W!fk'- ataon
F*
de,
tm ;
la
TO
' Pans
I'Action populaire, 1920).
In Italië werd het vraagstuk der mede '
zeggenschap in September 1920 op een
revolutionaire wijze aan de orde gesteld
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Het' gezag zonder perken'
zoo verdus dc fabrieksdirecteur van Valschijnt den arbeiders een tidea-Bois
rannie to zijn, die bij het volk den haat
en toorn opwekt
Wij zijn van meening, dat de vrijheid om zich tot het opperste gezag te wenden een beschermmiddel is, dat men den arbeider moet
schenken. Inderdaad kan dit gezag alleen
goed zijn, terwijl het secundaire gezag,
steunend op hét fabrieksreglement en de
niet-verantwoordelijkheid, de grenzen der
strikte rechtvaardigheid niet kan te buiten gaan. Het beroep op den patroon
wordt ook door de leden van den fabri eks
raad met kracht gehandhaafd; zij moedigen hun kameraden aan, hun terughoudendheid te overwinnen en vertrouwen ie
hebben. Geen hoete is geldig zonder "de
onderteekening van «len patroon-directeur.
De chef kan nimmer een ontslag geven.
In het geval, dat het ontslag bepaald is,
kan de opzegging .slechts den eerstvolgenden Donderdag geschieden, wat aan iedereen tijd laat om zich te kalmeeren.
Het cijfer van de boeten, die beloopen worden, en in overeenstemming met
het reglement gegeven zijn, is overigens
welsprekend door zijn geringheid; het totaal varieerde van 4 fr. 10 tot_ 15 fr.
voor het gtdieele jaar. En dat met een
personeel van 500 a 600 man.
Een voorval, dat 'Harmei nog al eens
aanhaalde, bewijst, in welke mate de arbeiders van Val-des-Bois overtuigd waren
van hun positie en hun vrijheid.
Een chef, nog nieuw en weinig bekend
met den geest der inrichting, viel eens
geweldig uit onder bedreiging met onmiddellijk ontslag tegen een arbeider van
zijn afdeeling. Deze kruiste de armen over
elkaar en, zijn chef vast. in de oogen
ziende, zeide'hij hem: „Mijnheer,, ik wil
uw aanmerkingen wel aannemen, als ik
verkeerd gedaan 'heb, maar gij hebt mij
niet te spreken van ontslag, want noch
gij, noch de anderen kunnen mij aan de
deur zetten; ik ben nier bij mij thuis en
zoolang ik mijn plicht doe, zal ik hier
blijven". De chef, verbaasd over zulk een
stoutmoedig antwoord, ging zich bij den
aldus zegt
patroon beklagen. „Deze
maakte 'hem opHarmél letterlijk
merkzaam, dat hij ia. het ongelijk was
door met een straf te dreigen, welke hij
niet het recht had toe to passen en dat
de werkman blijk gaf van een goeden
geeit door de fabriek als zijn tehuis te
beschouwen". Zoo begrijpt men de populariteit, welke Harmei steeds bij het
geheele personeel van zijn inrichting genoten heeft. ,
"(Wordt vervolgd)'
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Binnenland.
Audiënties.
De gewone audiëntie van den minister
van landbouw, nijverheid en handel zal
Woensdag a.s. niet plaats hebben.

De ex-kroonprins.
Een Belg» Telegram uit Parijs meldt:
De «Petit Pari.ien" verneemt uit Berlijn ".
In ruonarchistische kringen te Potsdam doet
het gerucht de ronde, dat de ex kroonprins
den 19den Juli aan de Nederlandsche legeering
verlof
gevraagd heeft om Wieriogen te verla
brachten ons er toe,
le.., blz. 29, 39)
teneinde
zich in Zuid Amerika te gaan
ten
voor
op
te richten
de
om er ook een
vestig.n.
onder
naam
van
den
atelier-raad.
vrouwen
De leden werden door haar mede-arbeid
De Tabakswet.
sters gekozen en hadden voor de werkDe minister van Finaeiën brengt, gelet op
plaatsen der vrouwen dezelfde functies
het
als de fabrMcsraad voor de mannen. Zij
Kon. besluit van 21 Juli 1921 (Stbld. no.
1004),
waarbij bepaald is, dat art. 81 der Ta
hadden bovendien nog enkele speciale
(Stbld. 1921, no. 712) op 4 Augustus
bakswet
werkzaamheden. Zoo hadden zij er op te
1921
in
werking zal treden; ter kennis van
letten, dat de scheiding der sexen gedat ieder, die een bedrijf
belanghebbenden,
de.
werkplaathandhaafd werd zoowel in
uitoefent, waarvoor volgens att. 14 dar aange
sen als bij het in- en uitgaan....
haalde wet een bedrijfsvergunning wordt ver
Wij beschouwen den fabrieksraad
als het eischt en die dit bedrijf na het in werking
voegde Harmei er aan toe
krachtige middel om de misbruiken on- treden der wet wenscht voort te zetten, ge
mogelijk te maken, die helaas, zelfs bij houden is op 4 September 1921 aan den ont
de beste patroons nog te veel voorkomen. vanger der accijazen, onder wiens kantoor het
De opzichter of de beambte, die zich ver- bedrijf zal worden uitgeoefend, de bij art. 15
gat, hetzij door grove woorden, hetzij door dier wet badoelde aanvraag in te dienen.
Formulieren voor die aanvraag zijn ten kan
misplaatste familïariteit, zou spoedig getore
van de ontvangers der accijnzen kosteloos
hebben
zijn.
De vergaderingen
signaleerd
verkrijgbaar.
elke veertien dagen plaats bij de vrouw
van e.n der patroons. Ik woon ze soms
Tabaksvergunning.
bij en ik bewonder de vastberadenheid,
waarmede de vrouwelijke raadsleden de
De minister van financiën brengt ter kennis
belangen harer mede-arbeidsters weten te .an belanghebbenden dat bij het in werking
verdedigen, zonder er ooit een pijnlijk treden van art 15, laatste lid der Tabakswet
(Btbld. 1921 no. 712) zal worden geëischt, dat
woord tusschen te mengen.
Deze paar bizonderheden, die wij woor- het opschrift vermeldende het woord Tabaks
delijk meenden te moeten aanhalen, loo- vergunning, bedoeld in die wetsbepaling, zou
nen, welk een buitengewoon weldadige rol der eeuige bijvoeging, in duidelijke letters ter
deze geregelde samenkomsten tusschen hoogte van ten minste 2 centimeter, zoodanig
vertegenwoordigers der arbeiders en le- zal vrorden aangebracht, dat dit van den open
baren weg af goed ziehtba.r eu leesbaar is.
den der directie uitoefenen kunnen.
Voor hetgeen de arbeiders aangaat, is Hieitoe zal gebruik gemaakt kunnen worden
het nut der fabrieksradcn zeker niet min- van olieverf of van plaatje 3 of bordjes, die
stevig ter voorgeschreven plaatse vvorden beder groot.
In de rede, waaruit wij reeds eenige vestigd.
regels citeerden, laat Harmei zien, wat
Bezuiniging.
mön zoo al in de, vergadering van den
fabrieksraad deed:
Dc Minister van Onderwijs 1 heett aan
Het onderhoud —zegt hij
loopt de besturen van door het Rijk gesubsieerst over de kleine gebeurtenissen van diet.de inrichtingen van onderwijs ©en
de afgeloopen veertien dagen en over de circulaire ge_o<nden van den volgenden
voorzieningen in de komende veertien da- inhoud.:
gen. Men zet eenvoudig, familiaar, de klei„Do Wettelijke regeling van het onderne grieven uiteen, zoo die er ziju; aldus wijs is deels herzien, doels nieuw tot
houdt meu de giststoffen van ontevreden- stand gebracht en door dc daarbij geheid tegen, die zouden kunnen groeien stolde voorwaarden is de gelegenheid 'tot
en verergeren, als men er geen acht op ontwikkeling op uitgebreid terrein, alssloeg. De arbeiders weten, dat zij verte- mede een behoorlijke, bezoldiging van het
genwoordiger- hebben, desnoods advoca- personeel kunnen tot stand komen.
ten voor hun zaak.
Dit alle,- heeft van het Rijk gedurende
Men moet wel gelooven, dat het' stelsel de laatstr jaren zeer zware offers gegoed was, wijl de fabriek van Val-des-Bois vraagd en .-lelt Üe schatkist ook
sindsdien geen stakingen meer gekend de toekomst y.or zeer belangrijke voor
uitheeft.
gaven.
Ik begrijp wel de objectie, die men kan
Het i. bekend. Hat aand_n (anderen kant
maken.
de bcla? tingen vrijwel de draagkracht d_x
Dit stelsel, waarin Se arbeider zoo ge- bevolking hebben bereikt en dreigen die
makkelijk zijn klachten aan den direc- te overschrijden. Daarbij komt, 'dat de
teur der fabriek kan bekend maken, moet ingetreden algemeene malabie het
zoo
zal 'men wellicht zeggen
wel op goed ais zeker maakt, dd de opbrengst
bizondere wijze het gezag des chefs., dat der belastingen volgens de thans vigeeelder3 zoo krachtig is, verzwakken.
rende wellen m stede, van toe te nemen,
Aan de rede van Harmei zal ik we- zich in dalende lijn zal bewegen.
der het antwoord op deze opwerping ontDeze toestand maakt het bepaald noodte
en
ik
ïnet
doen
zal
volstaan
dat de grootst denkbare zuinigzakelijk,
leenen
opmerken, dat dit het antwoord is van heid wordie- betracht in het beheer, van ineen directeur, die reeds een langdurige er- richtingen, die met _teun van het Rijk'
worden in stand gehouden. Hij mome er
varing als patroon had apgedaan.
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toe kiiücn. dit bij' voortduring door cfc
besturen ernstig worde nagegaan, in
ver diOtOr doeltreffende maairegelen de
uitgaven kunnen werden
verin md ii\l ;
zonder 'dat aan het onderwijs zelf .schade wordt toegebracht. 'Onder deze! omstandigheden acht de Minister het geraden,
zooals reecte in zijn circulaires 'van 26
Februari, 2 Maart en 13 Juni j.l. betreffende het nijverheids- ein handclsonderwijs geschiedde^ nogmaals met klem en
nadruk te verzoeken, thans geen plannen
in overweg, rijg te nemen, die tot uitbreiding van gehouwen, lokaliteiten, cursussen, sclioolpers-oncel enz. moeten leiden.
De Minister zal alleen in dc uiterste
noodzakelijkheid bereid worden bevonden
zijne toestemming te verleenen tot maatregelen, die een verhooging van het bestaande kostencijfer der elvool ten gevolge zullen hebben.
Garantiën tot het aangaan van leerlingen van bouwkapitalen voor nieuw op te
richten of uit te breiden onderwijsinrichtingen zullen niet dan in strikt noodzakelijke gevallen kunnen wcril«.n
toegestaan.

De Minisier vertrouwt, da.t de schoolbesturen, den ernst van den toestand beseffende, niets zullen nalaten cm de Regeeringi te steunen in haar pogen om do

dreigende moeilijkheden te voorkomen/

De taak van den nieuwen Minister van
Financiën.
In verband met het optreden van den
nieuwen Minister van Financiën is het
niet van belang ontbloot, te hooren, wat
de Haagsche briefschrijver van ,„de Tijd"
onder het opschrift „zonder goede financiën geen goede politiek", schrijft. „,De

bedrag als de kosten voor nieuwe 'nl-OSf-'
sten wordt gezorgd.
„Dat dc heer De Geer zijn voorstel tot,
steun der gemeenten dus zal moeten opbergen tot betere tijden, spreekt vanzelf.
Bij het op stal zetten van stokpaardjes
heeft hij het goode voorbeeld te geven,;
Het zou trouwens een beetje al te gek:

zijn, indien zijn joyeuse entree aan hef
Departement van Financiën werd gevierd met een uitgave van iriüioenen^
die zeker nooit zou zijn gedaan, als hij
niet achter de groene tafel was komen te.
zitten. Zijn wetsvoorstel had toch tegenover dat der regeering geen enkele kans."De nieuwe Minister van Financiën heef.
waarlijk geen benijdenswaardige taa__.

i

Regeling Coöperatieve vereenigingen
Vragen van Kamerleden.
Vragen van den heer De Boer aan den

Min. van Justitie:
le. Is het niet juist, dat bij de instelling
der Staatscommissie in zake regeling der.
Coöperatieve Vereenigingen is bepaald, dat
van dc uitkomsten van het onderzoek eeit
kort verslag schriftelijk ot mondeling, zal
worden uitgebracht aan den Minister van
Justitie, onder bijvoeging van een plan in
ruwe schets en hoofdtrekken teneinde, indien
deze met de voorgenomen regeling in beginsel zich vereenigt, met inachtneming van
diens eventueele aanwijzingen, haar in den
vorm van één of meer ontwerpen van wet
met toelichtende memorie aan voornoemden
Minister te doen geworden?
2e. Heeft niet deze Staatscommissie,
overeenkomstig, haar opdracht in Juni 1920
een beknopt verslag van de uitkomsten van
het onderzoek schriftelijk uitgebracht aan
den Minister van Justitie, bij welk verslag
waren gevoegd behalve afzonderlijke be
schouwingen van het lid notaris Ch. Miseroy
en van het lid mr. C. P. Zaaijer
een voorontwerp van wet met toelichtende memorie
beide gesteld door den voorzitter mr. J. A.
A. Bosch?
3e. Heeft de minister van Justitie zich
reeds geuit, hetzij over de vraag of Z.E. zich

—

wereld schreit om bezuiniging", zegt hij,
,„en zij heeft daarin gelijk. Zij hebben gelijk.ook de Nederlandsche belastingplichtigen, waaronder er maar al te velen zijn
die langzamerhand hun energie en werkkracht zien gesloopt, omdatde Staat en de
gemeente beslag leggen op een zoodanig
gedeelte van hun inkomen, dat, zoo het
in beginsel
nog is op te brengen, alle perspectief aan met de voorgenomen regeling
beafzonderlijke
vereenigt,
hetzij
over de
hun leven ontneemt.
genoemde
schouwingen
van
leden
der
Onder dezen zijn er, die nog bovendien
Staatscommissie?
werden vervolgd door oude aanslagen,
door het rijk of de gemeente veel tei laat
4e. Mocht dit niet het geval zijn, wangedaan en die voldoening vragen op een neer is dan de beslissing van den Minister
tijdstip dat de winsten of inkomsten, waar over een en ander te verwachten, welke be
uit zij badden moeten worden betaald, slissing noodig is om de verdere werkzaam
zijn
verdwenen, om menschelijkerwijze heden dezer Staatscommissie mogelijk t«
nooit en zeker niet in de eerste toe- maken?.
komst terug te keeren.
In een tijd als de onze, zegt de schrijWerkloosheidsbesluit 1917.
ver verder, wordt van een minister van ; Aan den heer mr. dr. C. O. P. Daros
financiën een werk gevraagd, zóó ontzag- Creutz,_ burgemeester der gemeente Ede(
lijk, dat hij bij 't volbrengen daarvan alis op zijn verzoek, met ingang van 1 Aug|
1921, eervol ontslag verleend als plaatslicht tekort zal schieten, zoo niet in werkelijkheid, dan toch in het ooa zijner vervangend lid der art. 21 van het ..Werkï
tijdigenooten.
loosheidsbesluit 1917" bedoelde Commisd.
„In het Ministerie-Cort van der Lin- van Advies voor de Werkloosheidsverzekeden zijn mannen als een v. Gijn en Treub ring en met ingang van den genoemden
geroepen en heengegaan, zonder te hebben datum is in diens plaats benoemd de heer
gegeven hetgeen was gevorderd. Indien jhr. mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg,
echter een Trip of een de Geer échec burgemeester der gemeente Baarn,
had geleden, dan had de Regeering zich
Nijverheidsonderwijs.
daarvan niets behoeven aan te trekken.
De Minister van Onderwijs, Kunsten, en
In plaats van deze beiden den heer De Wetenschappen,
heeft de commissie ingeVries vragende wist zij, dat, als hij bleef,
bij beschikking van 18 Juni 1920, aan
steld
wie hij was, zijn ministerschap aan het welke was opgedragen
de Regeering van'
hoofd van het Departement vau Finanalgemeene maat
in
zake
advies
te
dienen
de
ciën in dezen tijd op niets moest uitloo- regelen
van
bestuur
uitvoering
lot
van de
pen. Zij is, hem kennend en hem eerend
29, 32 en 38 der Nijverheidsonderfeitelijk schuldiger dan hij en zij heeft in art.
wijswet en de programma's bedoeld in het
haar geheel dan ook den duren plicht de
lid van art. 47 dier wet en dienaantout in het verleden, die op haar in haar eerste
gaande
uitgewerkte voorstellen te doen,
geheel rust, in het vierde jaar £ded te masontbonden,
met dankbetuiging aan de le.«>>
t
.
ken
adjunct-secretaris voor dep
den
en
den
Men vertelt in den Haag, zoo deelt
door
hen verrichten belangrijken arbeid.,
dc schrijver mede, dat de begrooting, zooals ze oorspronkelijk is ingediend met een
Parasieten.
De familie van Cittert, man, vrouw eï
tekort van ruim honderd millioen (wij verzoon, die de vorige week Vrijdagavond op
namen een hooger cijfer) sloot.
hebben
de Blaak te Rotterdam drie groote win,De Regeering zal dit tekort
weg te werken, allereerst door van de be- kelruiten insloeg, is overgebracht naar
groofing te schrappen alle uitgaven die het Huis van Bewaring. Vijf jaren geleden
hebben* man en vrouw eveneens uit verbolniet uit de wet voortvloeien (en zoo noogenheid, dat ze geen ondersteuning gedig door dc wet te wijzigen) en alle uitnoeg
van het Burgerlijk Armbestuur gegaven, die niet ten eenenmale noodzakelijk zijn. Alle Nederlanders en dus alle noten, van dezelfde winkels de ruiten verKamerleden zullen het met deze waarheid nield. Ze zijn toen voorwaardelijk veroorin haar algemeenheid eens zijn. Zij zullen deeld. Bij hun verhoor door de politie heb-'
ieder voor zich alleen de reserves maken, ben ze voortzetting fan hun euvelda
dat de zuinigheid de wijsheid niet mag aangekondigd en o.a. medegedeeld, dat, ..l*
bedriegen. En met dit mooi uithangbord ze vrij waren het museum van Oudheden
het zou moeten ontgelden. Een aanslag op
zullen zij straks ieder voor zich een eileven van den inspecteur van' politie
het
gen stokpaardje berijden, dat steeds een
praktijken onmogelijk heeft gedie
hun
ander zal zijn. De kiezers .zuilen dit illuskondigden
ze te gelijkertijd aan.
maakt,
tre voorbeeld volgen en het roerend eens
Tenzij
gemeenschap
de
middelen
om
zijn, dat men zuinig moet zijn. Alleen de hen behoorlijk te onderhouden. vond
uitgaven, die de belangen raken, welke
hun ter harl e gaan, zullen onvermijdelijk
Kokend water.
heelen. Als die niet gebeuren, ja, dan bc.
'4-jarig
jongetje te St. tficolaasga.
Een
dricgl de zuinigheid enz.''
pot met kokend water en i_
viel
in
een
De nieuwe Minister van Financiën zal, aan de bekomen brandwonden overleden.
gesteund door de geheele Regeering, hebBekentenis.
ben te bevorderen, dat allo stokpaarden,

—
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van hoe verheven aard, op stal blijven, allen zonder uitzondering, óók de stokpaarden, die ieder van öns lief zijn en óók de
stokpaarden van de tien ministers. Men
heeft eenvoudig te buigen yoor de waarheid, dat er geen geld meer is uit te geven.
; ..Utt een leegen zat is geen geld te ha-

len',

niet veel, niet weinig, niet voor wenschelijke en niet voor noodige uitgaven,

niét voor materieele, maar ook niet voor
ideële, niet voor improdnetieve, nïaar ook
niet voor productieve. Indien er geld in
kas is, kan men bij het niet doen van
uitgaven spreken van een zuinigheid, die
de wijsheid bedriegt, maar bij oen leeg.;
kas spreekt men niet van zuinigheid en
niet van wij. beid, maar van onmacht. Eu
werkelijk, de Nederlander kan in de huiniet
dige economische omstandigheden
meer betalen, met name de mensch eu, van
wie het in hoofdzaak komt: de menschen
van zaken. Komt men aldus nog niet lot
het sluitend maken der begroot ing, dan
zal men voor de dringende noodzakelijkheid moeten buigen, om het tempo, waarin 'de crisisuitgaven moeten, worden afgelost, te vertragen en de middelen, die daar

Kooistra, de moordenaar van den vee-

houder Vriezinga te Eestrum (Fr.), heeft
thans bekend ook de dader te zijn van d.
inbraak en diefstal van f 2000 yerledeo
jaar bij Vriezinga gepleegd.
Doodelijk ongeluk.
49-jarige
De
S. te Stem, gehuwd en vader van 5 kinderen, viel van den hooizolder en kwam met zijn hoofd op den dorsch
vloer terecht, met het gevolg dat hij wel-'
dra overleed.
De Factuur afgeschaft.
De minister van Oorlog heeft bepaald^
dat in den vervolge de voor militairen*
bestemde particuliere brieven enz. door dtf
posterijen aan de kazerne zullen worderf
Afgegeven en dat in verband hiermede ód
militaire factuur wordt afgeschaft.

Gratis vulling.
Een handelaar te Heerenveen biedt va*
ten te koop aan met... eea gratis vulling
met heerlijk

drinkwater.
Zakkenrollers ten platteland..
Op de kaatspartü in het Friesche dorpje
Achlum is aan drie personen de geldbeur.

door vrijkomen, voor gewone uitgaven te ontrold.
gebruiken. Het is geen gewenscht middel
De moord te A alten.
maar het is het middel, dat hen, die fiDe
man
te Aalten, die met een bijl aan
nancieel zwak komen te staan, vaak heeft
het hoofd levensgevaarlijk werd gewond
gered".
en Dinsdag naar Arnhem is vervoerd;
Eindelijk doet men geen nieuwe uitga- overleed
den volgenden nacht aldaar. Hij
ven meer, ook niet voor sociale doeleinden
en laat zes kinderen na. Da.
gehuwd
zonder dat tegelijk daarmede, liefst daar was
<_)ra»ak van dit drama zün familie.w_6.B___
aan vooraf of daarnaast, tot een eeliik
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plaats op 3e „scïïiftsboöïneh'"~lH,gt geweêf,
' Ken telegram van hulde woidt gezonden aan 'H. M. de Koningin en: aan hel
handboog en met kruils- of voetboog. Hiereerelid, burgemeester De Vlagt.
voor zijn 21 medailles en 5 personeele prijDe begroot.ing wordt vastgesteld als in
zen beschikbaar.
,
jaar.erslag opgeteekemd.
hel
Op 15 Aug. te 1 uur begint de groote
onthulling
van
van
belangrijk
bespreking
De
het
Raiterstandbeeld
over bepaald.
Zeer
was de
verkiezing
Aan
de
orde
is
vah
het
optocht
der deelnemende gezelschappen
Stadhouder-koning Willem III.
de houding van een aantal groot-werkgehoofdbestuur,
6
vaioatures.
11.
ledere
werkloozenkas
stort
een
met
beal hunne attributen. De stoet, waarin
vers, die zich tegen het bedrijf srad enstel- paald
had gisterenavond te ter opluistering
Ten
stadhuize
■Tot
van
het
zijn
leden
hoofdbestuur
gelijk
percentage
voor
en
allen
in
ook praalwagens zullen
sel verzetten. Hoogst verontwaardigd was een te vormen crisisfonds.
herkozen dö heeren O. J._ Kijnierse,- Am- Breda een bijeenkomst plaats op iniiia- voorkomen, trekt het geheele dorp door.
onverantwoordelijke
houmen over deze
van burgemeester en wethouders van
Het crisisfondjs staat onder beheer van sterdam, H. 1 A. __ooyer, G.crinchenï en lief
Na ontbinding op het feestterrein heeft
ding.
Breda.
A.
de
Gekozen
Hzn,.
zijn
Vries
Assen.
verzekering;
het Bevan de
daar het nader onderzoek plaats naar het'
Na ernstige en langdurige bespreking het bestuur
Tot deze vergadering waren uitgenoo- oorspronkelijkste
in
de
plaats:
van
de
heeren
J.
J.
Cos
bedrijf
geheel, het schoonste geconstateert, of in een
een cri- en H. Gr
Bioemarts, F. F. _£. Cerutii,
werd het beleid van het Bureau-bestuur stuur
Mr.
F.
digd:
herkiesbaar!
Q.
Treep,
die
niet
aanwezig
sis
is.
enz. Ook hebben daar dan de wedmet algemeene stemmen goedgekeurd.
G. G. van Ev'erdiii- heel
reglementen van de kassen be- waren,: de heer G.' Elferich, Ro.te.rdum, J.'A. J. Fkch, majoor
strijden plaats in standaardrijden,
12.
De
tromdat,
het
er
over
eens
P.
KaaiGroeaendael,
Men was
mochten vatten
bepaling betreffende de uit- en D. Ebbi-ngey Enschede, in de plaate Iglen. N.DeH. J. van
men,
roffelen, vendelen enz. Voor de vereene
groot-werkgevers
onmogelijk
het
maA.
J.
M.
van
cic
Wilt, Huberts,
van den heer Tj. Boersma, de heer H. man,
schillende bekroningen op dezen dag worken dat langs vreedzamen weg het doel keering aan hen, die den reglementairen Zann Czn. Gouda'.
W. Ingen-Housz, G. Ingen- den
lerse!,
mr.
termijn
genoten.
hebben
minder dan 40 medailles gegeven.
van het bedrijfsradenstelsel bereikt wordt,
De beier GJ. Kijnierse ia tot tweede .voor- Housz, H. H. Jimkërgöuw, D. J. L'antain Een niet
noodige
gelden
groot
De
hiervoor
worden
beaantal gilden heeft dan ook
gebruiken,
W T!. Ei. Mentin'k'. mr. F. E. Pels Rijeken,
men de middelen zou moeten
zitter benoemd..
ingeschreven.
gesteld
schikbaar
door
het
crisisfonds.
reeds
noodig
Feestterrein en dorp
zijn
algemeen
R. G. J. 13. Smagghe. Clï. Smits. H Wi
welke
zullen
om het,
zullen
uitgedost
13. Op de door de werkgevers en werkmooi
worden en alle feesdr.
Corstens
jtiis goed erkende, doel te bereiken.
Venker. A. J. A. Versehraage.
telijkheden zullen door muziek
betaalde
bijdrage,
nemers
wordt
door
het
worden
gevolgen
en
mr.
J.
H.
A.
WeslrikL
De
van een eventueel af te
ZOO ZIJN ZE.
opgeluisterd. Het feest van St. Sebastiaan
van
.wijzen samenwerking, komen volgens de Rijk en de gemeente tenminste 100 pCt.
De
A.
G.
W.
burgemeester,
mr.
dr.
Onze lezers zullen zich" nog het mis- Sonsbeeci. sprak een hartelijk
twee dagen van mooie afwiisseling
vergadering, geheel voor rekening van toeslag gegeven.
woord van belooft
baar
in de liberale; en sociaherinneren,
groote
en
(dat
zijn
zij
14.
Aan
drukte te zullen brengen. B.C.
de
verzekerden
die
welkom t.t de heeren, die gevolg hadden
hen, die de samenwerking verbreken.
persorganen,' toen onze Regeelistische
premie
betalen)
aan
de
kas
een
wordt
50
gegeven aan de u__no.3d.gi._g om toe te
Het zou intusschen worden betreurd,
ring het vorige jaar Mr. de Geer betreden tot lid van het uitvoerend comité.
wanneer de katholieke groot-werkgevers pCt. van het bedrag der uitkeering uitge- noemde tot burgemeester vaa Arnhem.
In het bijzonder huldigde hij den heer
hun woord zouden verbreken, in den tijd keerd.
Dat ehette toen een brutale partij-be- De
ttitkeeringea,
15.
De
de
en
werkgevers
controle
de
Wit. 'Huberts, die door zijn geschied.waarin de liberale
zich in een
noeming, in strijd met 't regeeringsproschijnbaar gunstige positie zouden kunnen administratie der kassen strekken zich uit gram, volgens welke de Regeering een kundige studies de verdiensten van den
Een Zonaal-Priester.
over verzekerden en ingeschreverfen.
vergetelheid
gevoelen.
gematigde rechtsche politiek wilde voe- stadhouderkioning aan de
De
voor
ijverig
kosten
administratie worden ren.
ontrukte en door wiens
werken
Wanneer straks de toestand zich wijzigt
Omtrent den dezer dagen overleden zeeren
de
die
ontstond
tus.
strijd,
streven
aldus de vergadering, zullen de arbeiders door de kas gedragen.
eerw.
heer H. A. R. Kleinschmidt, pastoor
Een christelijk burgemeester in
een
Besloten werd, dat op 9 Augustus de gemeente
zich weten te herinneren, welke houding
waar de meerderheid van den schen Breda en Den Haag om de eer van van Lonneker, schrijft men van daar aan de
besturen opnieuw bijeen zullen komen om Raad niet christelijk was., kon 'niet' ge- het 'standbeeld, ten gunste van Breda Tijd:
de werkgevers thans innemen.
Uitvoerig werd vervolgens behandeld met betrekking tot de voorgestelde wij- duld worden, ook £C 1 was de man nog verkeerde.
Den 9en Augustus 1846 werd Henricus,
De heer De Wilt Huberts heeft onver- Rumonus
het door het bestuur ontworpen November zigingen op de arbeidswet 1919 een stand- zoo bekwaam, zoo oreerden deze vrijKleinschmidt te Sneek geboren.
propagandaplan, dat in samenwerking met punt te bepalen. Op deze vergadering za! héidsmannen, die 'vroeger beweerden, dat poosd gewerkt en het goed recht van Na de lagere school bezocht Henricus de
Latijnsche school, tegenwoordig Gymnasium
öe Federatie van Dioc. Volks- en Werklie- tevens een beslissing worden genomen aan bij benoemingen alleen op bekwaamheid Breda alom verdedigd.
gaande de werkk-Osheid_verzeker_ng.
Vervolgens installeerde de burgemees- genoemd.
denbonden zal worden uitgevoerd.
mocht
worden.
gelet
als voorzitter mr. P. Èloemarls en De vurigheid van zn karakter, het gevoel
Het organisatiebureau noemt de vorming De vergadering was zee r druk bezocht.
Maar dat' was in den tijd, toen de libe- ter secretaris
mr. Westrik.
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Er zullen plaatselijke commissies worden zijn 56 afdeelingen.
te lezen.
trekken
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Arnhem treft.
er
een schot was gelost. Reeds te veel
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zitter, de hoer F. de Herder, dia verga,
J. L'antain.
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Nooit heeft Arnhem' een burgemeester
Het Propaganda-Bureau zal zorgen, dat dering hedenmorgen inleidde*, stelde hij
De
verschillende
sub-comiié's
zullen in hadden zijn beminde zonen al doorstaan,
plaatselijke
de
commissies het benoodigde in het licht, dat het afgeloopen.
jaar gekend, die zulk een krachtige leiding den loop dezer dagen vergaderen, ten- meende de vredelievende Pius. Door dit feit
propaganda-materiaal bekomen.
naast de feestviering ter gelegenheid "van wist te geven als de heer de"Geer, die
was men bezweken voor 's werelds overDe plaatselijke commissies hebben tot het 25-jarig bestaan, ook in ander opzicht in één jaar tijd hét volle vertrouwen van einde een flinken opzet der onthulling macht en was berust in het onrecht dat hetaak, in overleg met het propaganda-bureau van groote beteekenis vcor oen Aanne- heel de gemeente veroverd heeft, schrijft en der daaraan verbonden festiviteiten te den ten dage steeds op herstel wacht.
verkrijgen.
alles te doen wat gewenscht wordt geacht. mersbe-nd is geweest. Het was- eien jaar het „Handelsblad".
Van zn driejarig verblijf in Italië mocht hij
En de liberale „Nieuwe
Arnhemsche vanHet ontwerp van het standbeeld is medenemen behalve de onderscheiding
Het plan regelt, tot in de onderdeden deze vau harden strijd veelal, van ingespanden Haagsehen beeldhouwer Toon
"landelijke actie.
schrijft over den afgetreden
nen werken voortdurend. Op de Alge- Courant"
Dupuis.
Het beeld, dat in brons wordt „Bene Metrenti" verhoogde vurigheid voor
propaganda-plan
Het
werd na eenige meene vergadering Se Arnhem werd be- burgemeester: „Over de persoonlijkheid gegoten, is tegen September gereed en God en de eer der H. Moederkerk. Hij zou
discussie goedgekeurd.
reids een groot gedeelte van dien strijd en het werk van Jhr. de Geer kan maar zat' dan naar
priester worden en ging te Kuilenburg het
Breda worden overgekan bracht,
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De onthulling heeft plaats op 8 Oct. priester gewijd.
heidsverzekering, welke het vakbureau via gebrek aan geschoolde arbeiders, en de karakter en kracht".
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ningin.
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na dien geen sprake meer.
en verwijten daarbij nog de christelijke kende bepalingen otp den in- cai uitvoer| den
te heffen?
oorlog'
terwijl de waarde
zij
Daarmede
is
Öat
de
anti-these
'in
ons
volk
politici,
de toestand nog niet geder meeiete artikelen bleven he* geheele" daarvan thansbereikt,
Zoo ja, is dan daartoe een stelsel vau
viermaal zoo groot is, als
aanwakkeren.
heel
jaar
door schier ongewijzigd
verbeterd; er moet meeir worden
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stellen percentage) te verstrekken boven van
het tij d-:
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de werkloosheidsverzekering.
Ton
*'j
p.st.
129
gen
met
Risico,
afgevaardigden.
eener
Ziekte
vereeniging voor het
dunr.
Ten
gevolge
van
schommelende
de.
2. De wet beruste op het beginsel van Aannemersbedrijf.
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Voorts r_l.vee.de hij Op 1 Jan. jl telde de Mariabond 14277 doch over het geheele lagere valuta, was
'
verplichte verzekering in dezen
Nov. '
9.900
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dat de de in samenwerking niel den handel ge- leden, va» wie 3020 geheelonthoudsters. Dit expert geheel uitgesloten, doch
v
zin.
werd
werkgevers verplicht worden voor alle in veerde: actie, ter
Dec.
'13.900
2.207.00Q
prïncipieeile bestrijding heteekent een teruggang .an 1327 leden, Tan jui. t de import op ongekende wijzo bebun dienst zijnde werklieden, een premie van de monopolie, posities, allengs door de wie niet minder dan 468 geheelonthoudsters. vorderd. Als een ongunstige factor, van j_e- 1921—Jan.
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te betalen.
: Febr.
<X B. V. ingonomein.
Ook bij de St. Annavereeniging was geen aan tcekeni.. mag ook genoemd worden de
3. De
S; ! Maart
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Nationale Arbeidersvakbonden Ook hiervoor werd door den Minister winst ta cocstateeren. Haar aantal bedroeg op ontijdige invoering van 8-urigen arbeids2.333.000
eeno Slaaisocmmissie in het leven ge- 1 Jan. j.l. 113 met 10694 gezinnen en 31307 dag en 45-urige arbeidsweek. Hat bleek
f April
14.200
Worden de dragers van de verzekering.
11,000
4. Aan het hoofd van de verzekering ko- roepen, welke zal hebben le onderzoeken, kinderen, wat een verlies ia van 2 vereenigin duidelijk dat
Mei
2.222.000
de daarmee verwaehfe opme een bestuur, waarin vertegenwoordi- of handhaving van de Ct B. [V. nu aller- gen, 409 gezinnen 5223 kinderen.
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een illusie den Britsehen uilvoer van
gers van Rijk, Gemeenten, werkgevers en wegen een ruime aanvoer van materialen
Nadat de punten der agenda waren afgehan is geweest.
texliet-machine!
kan worden geconstateerd', wenschelijk deld, trad als spreeksler op mevrouw Brouns
werknemers zitting hebben.
Met de lederfabriokein ging het al niet rieëiï in het loopende jaar lot 168000
De vertegenwoordiging zij voor de helft moet werden geacht. Hij sprak het ver- van Besouw uit 's Herlogenbosch meteen rede veel beter. Door den sjeehien
gang! 'der ton, en de waarde daarvan tot ongeveer
gevormd door vertegenwoordigers vau trouwen uit, dat deze Commissie in haar over „Be drankbestrijding in het huisgezin door sohioeniaibrleken vond het
millioen p. st. stijgen. In liet alge-.
vaclie-"en kuip- 28
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aftrek. Zwaar Frankrijkjaar bedroeg
de andere helft door werknemers.
hierover wel anders zal oordealen,
17017 ton tegen 12630 ton ml
zoolledier daarentegen genoot geregeld de
5 Aile werklieden, die volgens de wet dan door de C. B- Jj. voorstanders wordt
attentie', hoewel ook hierop om beken- 1913. Deze belangrijke toeneming houdt!
onder de verzekering vallen, hebben
gewenseht.
Berichten,
de reden, prijsreductie nioest verleend verband met het herstel der vernielde
recht
Zoo gaan wij allengs, vervolgde spr.
esring bii werkloosheid.
fabrieken. Daarentegen liep de uitvoer,
worden.
Ul_^
P^ö. De tegen werkloosheid verzekerde, weer in de richting van herstel der nor(.fenreg dus om tel zien, dat de gr*eot- naar andere Europeesche landen in het
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.worden verdeeld in twee
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„verwaardoor met terzijde stelling van her- Driedaagsche cursus voor de leden van den verkeerde.
zekerden; b. ingeschrevenen.
tot 10536 ton terug. Dit verschijnsel Lal
Verzekerden zijn leden van Vakvereni- haalde productie-crisissen, allen kunnen R. K. Vrouwenbond in het bisdom Breda
ac toestand van den handeldrijven- een gevolg' van de verminderde koopOok
Te Roosendaal is in het St. Mariapensionaat den midden;land was over het
gingen, waarvan de werkloozenkas uit- samengaan lot beistrgdina van het nog
algemeen kracht van het Europeesche vasteland,
Den laatsten ijjet worden een toenesteeds ernstige woning-tekort. Hij sprak der eerw. Zusters Franciscanessen aan de Molen- niet gunstig.
gaat.
cursus gegeven voor
ming
van de vraag voor Amerikaansche,
Ingeschrevenen zijn zij, die geen lid zijn- het vertrouwen uit, dat na beëindiging straat een driedaagsche
Het geheele jaar werden aan de bande van een vakvereeniging waarvan de der thans hang'eido malaise voor handel de leden van den R, K Vrouwenbond in het kiers groote eischen gesteld, die slechte Indische en Japansche rekening gemeld;
industrie, de verlaging den prijzen bisdam Breda.
worden. waarvan de om. ang dien van voor den
gedeeltelijk ingewilligd
werkloozenkas uitgaat, zich bij dezen heb- en
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Maandagavond werd voor de reeds aanwezige Meer dan ooit moesten kenden
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betalen een premie, gelijkstaande met de Aan net slotbouw.
zijner rede gaf spr. zijne onder door den zeereerw. heer Pillot, geestelijk kleine
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to kennen over het feit, dat adviseur van den Diocesanen Vrouwenbond, zich' „taandehadden
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e voor de ingeschrevenen, dat zelf» tientallen van leden zijnei
gele- voor de leden van den Vrouwenbond in de ring, ook in 192-0 niet voor. Arb_iiicL.be- Europa en van dc Overzeesche vrachten
ale kaS waaruit de
deren verlieten, omdat, naar hij veronder- kloosterkapel. Daarna ving do bespreking aan perl-ing, stillegging van de' bedrijven eehe toegeschreven. De Oosierschc
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9. Het crisisfonds wordt gevormd doorMet eene
lot eendrachtig
Woensdag ving de cursus aan met de bc— gi anima is verschenen van de Gildefeesten chine-industrie noodig hebben.
a. een door alle kassen te storten gelijk samenwerkenopwekking
ter verkrijging van billijke spreking van dr. Verhoeven over het onder- alhier op 14 en 15 Aug. te houden bij geleIn dit verband dient nog vermeld, dat
percentage van de inkomsten;
verhoudingen tusschen aaabesteder
genheid van het 500-jarig bestaan van het vau de vraag naar textleimachines ootfc
en werp : „Opvoeding en Onderwijs".
b. het overschot van de door de werk- aannemer en tot verheffing van dei positie
Met een plechtig Lot werd gisterenmiddag gilde St. Sebastiaam
Duitschland voordeel schijnt le trekken.
gevers te betalen premiën;
van den Nederlandsehen aannemei-,- be- de cursus geslolen. Pater Joachim uit Ypelaar
begonnen op 14 Aug. De machine-uitvoer uit dit land wijst
Het
feest
wordt
c. een door de werkgevers te storten be- sloot spr. zijne rede.
hield de slotpredicatie.
den laatsten tijd een belangrijke. tOie.na.
met een plechtige H. Mis te 10 uur.
drag bij ontslag,
d get ja,,r ver ..lag js in druk' verschenen.
Verder, hebben dan ie .s_.liie.wedstrijden iming aan,

.

10. Bij ontslag wordt "door den werkgeR.K. Vakbureau.
ver
een bepaald bedrag betaald.
vergaderde
' Te Utrecht
het Bureau voor
Het te betalen bedrag kan door het beÖe R. K. Vakorganisatie met zijn Bureaustuur van de verzekering voor de onderleden en aangesloten bonden.
scheidene bedrijven verschillend
worden
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vogel, "daar ze nog loodkleurig zijn. 'Keurig
De Hoeren produceerden weinig meer den handel der Vereenïgh-g zélf.
_-,
Zij heeft ook de boeren, die buiten d«
wit is het vederkleed van het oude dier; clan hetgeen zij voor eigen' gebruik noobij de jongen treft men gewoonlijk een dig hadden. De prijs der eieren bedroeg- Vereleniging slaan, geleerd dat knoeierij.n
blauwgrijze kleur aan, die langzamerhand in den regel, het geheele jaar door, vier ten slotte op de hoofden der producenten'
Gezondheid en warmte.
voor een stuiver, alleen in den winter neerkomen en zij heeft de particuliere hart
verdwijnt.
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de prijs in de hoofdstad tot f 1.30 a delaars en exporteurs geleerd, dat het een!
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zwaan gedaald is, om ook deze straks nog was. De eerste helft der vorige eeuw was reputatie van het product.
de vraag, wat men in dezen warmen tijd
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Se-réken^ zoodat alleen de Se" een voorwerp is van de soort, waarvan on schen Draak, Hagedis, Vos en Lier, en dat doende aanwijzing zoodat, wanneer een niet geheel bestand tegen de aagestadigHrj aSer- sedert dien tijd op der- ze tamme .zwaan afstamt, en die er dan vooral
is aan vijf sterren, ten Oos- oud of bedorven ei wordt afgeleverd, de heid van het weer. Maar de tbeehybriden
Vo2els het r°er mag ook nog zoo sprekend op gelijkt, dat men ten vankenbaar
-rir' ren N_
Wega,
in den vorm van een kruis. overtreder dadelijk kan worden vastge- hebben ten slotte het veld behouden en
l'kt het n °2 n^t zoo dade- bij liet zien van één of twee exemplaren
S
hjk aau iederr jager ter
„De
Zwaan"
telt wel 15 dubbelsterren en steld.
kenmerken zich door een volmaaktheid^
zwanenjacht te niet kan zeggen dan men met wilde ofwel
het
In
de
wordt
handelsmerk
pakhuizen
merkwaardigste
lang
door
den
vorm
een
der
die haar 'n lange heerschappij waart»komer, want.
niet overal
de met ontvluchte tamme dieren te doen heeft is
van de vereeniging naast de twee numnog
sterrenbeelden.
Maar
met Ac kleur was men
Wilde, zwaan in ons land voor. enkomt
dan no"- Waar men des winters tusschen de ijstevreden, het geel moest
zwanenjagers gunnen we af en toe mers geplaatst.
Den
niet
volle
ten
-allcen in het wintergetijde. Toch kan
zoon schotsen, zooals hier, eenige voorwerpen een goeden buit, maar
De Deensche Coöperatieve Eieren Ex- anders worden. Aan de volharding vnn
jacht wel interessant zijn, ofschoon
tevens spreken we
bij elkander aantreft, daar kan den
men
dezer
soort
port
Vereeniging begon haar werkzaam- Paraat nabij Lvon. gelukte het rijp zand
gelederen
uit,
wensch
dat de
van deze
Plet tegen koude of vermoeienis moet op- men veilig aannemen, wilde dieren voor
heden
met 24 afdeelingen en met minder te winnen van de Pers ian Yello-w, dat
hoogstaande
vogels
en
fraaie
Jen.
niet al te
zich te zien, en vooral als zulks geschiedt veel gedund zullen worden.
dan 3000 leden; thans telt zij 450 afdee- bevrucht was niet de r____ontantroos Ant.
Niet dikwijls komen cic wilde zwanen op in streken, waar weinig of geen tamme
lingen met ongeveer 50.000 leden. De om- Ducher. Daaruit on!stond de Soleil d'Or.,
het land. Alleen in open polders met water zwanen gehouden
worden.
zet beliep in 1886 f 469.200 en in 1915
Voor een dertig jaar bracht een En-,
waar weinig of geen bedekking is, verDe Deensche beer.
De vogels kent men gewoonlijk aan hun
de Soukara Ibara-, de Jap. ngelschinan
f
5.112.00
Ó.
toeven ze wel, maar niet dikwijls gelukt veeren, maar de drie bij ons voorkomende
!cer.eïirGO..
sche
aan en een handelaar
In
vinden
wede
Vereeniwij"
af
„Handelsberichten"
begin
Van het
ondervond
het daar exemplaren te bemachtigen. Wan wilde zwaansoorten
te G-lasgow bracht die na kweeking als'
parmen
aan
de
moet
de
over
van
de
'n
tenswaardige
bijzonderheden
wijze
concurrentie
ging
scherpe
neer de wintervorst tamelijk streng re— snavels
onderscheiden.. Bij de Cygnus olor waarop de Deensche boeren hun, goeden
exporteurs. Doordat' de slechte de Crimscn Rambler in den handel. En
werden, zij viel in den smaak,
odat
er üsvlakken eu ijsbergje. (.Gmei), waarvan we een voorwerp voor naam bij den export van eieren wisten ticuliere
of twijfelachtige eieren geweerd
overal waar maar
e Y.?addenzee gekomen zijn, kan men ons hebben liggen, zal men
over
eieren
van
gelegenheid
was
zich
wel
nimte
te
de
vereeniging
v\
hoog
.w
honden. beschikte
klem do Rambler legen
herstellen en weten
wat bij de andere soorten Dc methode, die eigenlijk
waarde
dan
ande
op
eens,met succes een jacht op mer vergissen,
wanden
of
tegen de steunscls,
hooier
gemiddelde
een
n- Hoe z« Plaats heeft? nog wel mogelijk kan zijn. De Cygnus op georganiseerde eerlijkheid is neerkomt
daardoor
en
kon
aan
men
exporteurs
ook
voor
dere
haar
denzelfden lijd kwam)
gaf.
In
We
ln gedachten doorleven:
zijnde,
heeft,
volwassen
prijs
olor
een knobbel- artikelen van andere bedrijven zeer aan- haar leden een hooger
uitbetalen ui.t Japan ook de Wichuraiana. Was do
n_ar
gereed bij den
grond
tje
den
van
boven
aan
den
die
ook
eieren
exporteurs,
bevelenswaardig.
dan de
in ont- Crimson gevoelig vcor meeldauw, de laatbek. Dit
zee<i«k. de
witte boÓf
Voor
e zwanenjacht zal knobbeltje heeft een zwarte kleur, evenals
eeuww
Telke
hamen,
achtergehouden
Omstreeks
het
der
19de
wa- ste met haar gladde bladeren was danmidelen
vangst'
Ho, lio, nog net iastaonen» Fe.<._
menen. H'
en de punt van den snavel, ter- werd de pluimveehouderij in Denemarken ren en die allesbehalve versch waren. De; tegen beveiligd. En nit de kruising van
de
wortel
moeten alle deelnemers
zi n wijl het overige gedeelte hoogrood is. Bij HJtermate verwaarloosd en' er was, me! door do Coop. Vereeniging ingestelde keu- deze beid 3 ontstonden de nieuwe khmronl. in een geheel wit kleed, dat ook he het nog
jonge
is dit rood nog niet uitzondering van de onmiddellijke omge- ring der eieren had derhalve een gun- zen, die doer haar rijken bloei een welhoofd bijna geheel moet overdekken Ook aanwezig, maar dier
wel een roodachtige lood- ving van Kopenhagen, nauwelijks eenige
invloed op den geheelen dei-han- lust der oogen zijnde geweren worden grootendeels met een kleur. Ook aan de pooten, die bij het oude handel in eieren, hoenders, ganzen en kal- stigen
del. 'Zij heeft een uitstekende uitwer.Witten doek omwikkeld, Zie zoo, nu aan beest zwart zijn, kent men den jeugdigen koenen,king gehad _ca ver buiten de grenzen van.

Verscheidenheden.

boord en stil

gezwegen! Alles ïs wit. als
de maagdelijke sneeuw, en het geheel lijkt
een ijsschots, tot bergje opgekruld. En zoo
is de geheele groep gelijk aan de drijvende
ijsscliollen, met sneeuw bedekt. Wanneer
wij ongeveer een 500 M. van de zeewering
verwijderd zijn, hooren we een melancholiek, zangerig geluid, ietwat gelijkende op:
„e-loe-je, ke-loe-je". Het wordt voortgebracht door wilde zwanen die we nog niet
in het oog kunnen krijgen. In de richting
van het geluid gaan wij verder, telkens
om de ijsschollen heenroeiende, en de witte riemen vallen gedurig geruischloos in "t
water. Onze groep, een tableau vivant,
mag strakjes aan de groote vogels op
niets anders gelijken, dan op een der ijsbergjes uit de omgeving. Dat we dan te-
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Lompen, Beenderen enz.
en Straatmest.
Publieke verkoop van lompen
beenderen enz. en straatmest
liggende op de bekende stort

plaatsen, alsmede 3 perceelen
haver en 6 perceelen gras
van de nieuw aangelegde
vloeivelden in de Witsie

op Vrijdag ö Ang. 1921

des voormiddags te '103/4 en
11 uur in het Beursgebouw
aan het Piusplein te Tilburg.
(Het Beursgebouw is hiervoor vrij toegankelijk).
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Op ALLE andere artikelen wordt
gedurende deze oprniming een

Aanbesteding.
ondergeteekende zal
den WelEd. Heer
ALEX. LEMMENS, alhierop

DONDERDAG 4 AoG.sk,

Aanbesteden:

sW"
Ma
____%

Het verboawen van
een Winkel-Woonhuis aan de Henvel
straat, hoek Willem-

______

sa
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kniwla ba I
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-11-straat, alhier.

met teekeningen
_ijn vanaf WOENSDAG 27
dezer te verkrijgen ten kantore van den Architect a
Gld. )3.— per stel waarvan

JE3^ol^^^^_a.'lF3_C_o._ ZONDAG 31 TULI 'sav. ten BV. uur

CONCERT

Alleenverkoop voor Noord-Brabant

H@rard

wan Bl&rk

Geldleening ALLEEN HOU DERSTRAAT I—7
Met hooge goedkeuring van
Z. D. Hoogw. den Rissehop,

Telefoon fnterc. 240.

de Zusters v. d. Goeden
Herder te Tilburg
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uitzetten
Meisjes.
UET ETALAGE All Wool, voor Jongens en
Men vrag-e onze ijzersterke

en

jaarlijksche op7318
de

HEUVEL, TILBURG.

atic :,i den Rector, Breda :■ e, c.i 319, Tilburg.
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belaug uitdrukke- g KOLONIALE WAREN
lijk een koker MIJN-Ë
Telefoon No. 283 '
HARDi'3 Zenuwtablet i
ten anders ontvan»t U H § HEUVELSTRAAT 77.

II

die schadelijk en waar- g
d loos is. Op een koker

_
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1
Zenuwtabletten
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a 25 cent 1

HEUVELSTR.
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gevraagd,
Verbruggen-Vinken.

's HAGE

Nederl^nösclie Ericsson

TelelooDiabriekeo

GEVRAAGD.

Groote sorteering In ; _TÜDIE NOTARIAAT
GEBREIDE

ONDERGOEDEREN

Brieven met opgave van |

verlangd salarisfranco onder
No 7469 bureau van dit blad

SIK f Mill
IB BELASTINGEN

Ondergeteekende biedt f
voor
! jelegenheid tot opleiding
Jongens en Meisjes § v /cor de NOTARIEELE
c
"i- "
1ï v EXAMENS en in samenbpeciahteit
in:
werking met jurist en leer
iar M. ü. boekhouden,
bij de
7454
/oor het B examen Sum. ,
Dir. Bel.
fa. i. DööEEi & DAMS,
magi
Lingeries
A. R. DE BRUIJN
Zich aan te
Cand. Notaris. t toor KORVELmelden kany>*gi_T
No. 9.
Eng. v. Nassauplein 180 ;

naar

2
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Willem II straat
ZIE ETALAGE.

I
COCQ.
J.24 o.DEPostkantoor
- Tel. 89.
h_

B

ZIE ETALAGE.

;

1
I

Ij

GRAMOFOONS vanaf f 1150

f

|f

Abonneectüöpaitbtad. | I

SPGORLA4M 6

TILBIIHG

II

||

van een partij RESTANTEN

tegen EXTRA LAGE

PRIIZEN.

Firma ANTOON
_ _DE JONG i
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OPRUIMING

Behangselpapier I
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I Ontvangen
I
1 Orö oto zending nieuwa I
PLATEN
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snijder

geplaatst worden.

i
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engros-verkoop. Tevens worden alle nog resteerende goederen aan
spotprijzen opgeruimd.

f

ALLE KENNERS ROOKEN:
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■

AANKOMENDE
dflt Kinderhuis WERKKRACHTEN Üverledsr■NIEUWLANDSTR.4
423

I

Hiermede bericht ik het geachte publiek van Tilburg en Omstreken
alsdat ik mijne zaak in HORLOGES, KLOKKEN, PENDULES,
GOUD- EN ZILVERWERKEN ENZ. ENZ. heb omgezet in eene

va» 1 tot 5ö PI
voorradig» I

' Moforon

zal geregeld eiken Maan- i

Stoomscfioenfaor.

EN

OPENINGSWEDSTRIJD 7 AUGUSTUS

(WARE GROOTTE)

: AANLEG VAN :

dag van 10—4 ure te
te consulteeren
prima
üisterwijk
gel 129,
Brandkast
1125. Eike Kabinet f 110
(Lindeind
naast Hotel
zijn
te Kijen
„de Zwaan"
Salonspiegels, Taiels,
Theekasten 1 20 enz. Lage kunnen op hare afdeelinprijzen.
7520 gen hout- en metaalbewer- Op
een
KOHjSRTAAT 67 king en montage eenige
wordt een Bekwaam

GEMAAKTE

m* mtm

4, TILBURG
JUFFROUW rELEGRAAFSTR.
TELEFOON INTERG. 638

LEO Mc. SON !Licht- en Kracht-lnstallatiën

BIJ DE

(thans aan spotprijs), Man-

Installatie-Bureau

BEKWAME

Tandarts

Plattebuis-Kachels

TELEPH,

w.

WINKEL-

Nog

eenige gecm. Cuisinieres a i 48 en f 56, Etke
Note en Mahonie Ameublementen van f94. Nieuwe

7502

fa. VERBRüGÖbN-VINKEK,

bij A. DE LEUW,

lOJDKOOP!

nikkel

AANBEVELEND,

GEVRAAGD

i Gerookte g-esne- §
S den Ossentong I
§ BUSJES k 1 1.25 fa.

ZEIST.

SohoolkOuseiii
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S.B. DAMES %
Mr* EfSCht «fi 0
TILBURG
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ZIE AANPLAKBILJETTEN

OöVSP Coat

S_i ■>. Overste van het Ge-

in

Heen ECHT met ingevouwen Naamstrook.

PROGRAMMA'S IN DEN TUIN.

Wij etaleeren heden
in verschillende kleuren.
TZ*3r±3m x_>öa_* €»X ±. 4.75

bij grootere en kleine bedra
gen, tegen een rente van 4 °/ 0
met driemaandelijksche opzegging van 41/- % met half(ot

I

Na ZONNESCHIJN komt REGEN

geid fer leen

..-_ wende zich
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EENIG FIJN
DUNGEN's

GBOOTE IHTERNAIOHALE
WiELEB- EN MOTQRWËOSTHfJDEN

door de N. K. HARMONIE.

vragen

*fc.-.

Pfeï
Wym

Beslist het Beste en Smakelijkste

Gld. 10.— volgens omschrijving in het bestek zal worden terugbetaald.
7393
Tilburg, 26 Juli 1921.
F. C. DE BEER,
Architect B. N. A.
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INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.

Derde Blad
Nieuwe Tilburgsche
Courant
TILBURGSCH DAGBLAD
UITGAVE FIRMA ANTOINE ARTS.

Zaterdag 30 Juli 1921,
43e Jaargang.' No 8131

Inschrijving voor het Stand
beeld voor het H Hart.
Vorige opgaaf

_ 19.726.54

eene spoedige beterschap van onze Moeder
' 0.25
_Ter eere van 't H. Hart op 1 f
hoop van beterschap onzer
Moeder
f !'.—

Thomas

à

Kentpis.

Rn 1379 of 1380 werd den ambachtsman
'Joannes Hamerken (of Hamerken, vandaar
ook Hemerken) en zijne vrouw Gertrudis,
te Kempen een zoon geboren, in de geschiedenis beroemd geworden als Thomas a

Kempis.

Zijn broeder, de eenige waarvan de geschiedenis spreekt, was Joannes, in 1387

reeds diaken en lid der Windesheimer broederschap.
-Windesheim was een Klooster van Reguliere Kanunnikken, nabij Deventer, en in
1385 gesticht. Joannes van Kempen was een
der eerste zes kloosterlingen, die ook mede
de kloosterregels heeft opgesteld.
Ook op den Sint Agnietenberg bij Zwolle
Werd zulk een klooster gesticht, en nog heden ten dage, zegt Braam, 3s er een traditie
van een voetpad, „dat, buiten Zwolle om,
door de marsch Windesheim en den Agnietenberg verbond."
De eerste prior van den Agnietenberg was
Joannes van Kempen, die er in 1399 gekozen
werd en die later zijn broeder Thomas in
de orde opnam.
Te voren was deze echter reeds lid geweest van het genootschap der Broeders

van het Gemeene Leven.
Te Deventer en te Zwolle bloeiden in die
tijden scholen, waarvan Johannes Cele te

Zwolle een beroemd rector is geweest.
Gerrit Groote was het even beroemde
hoofd van de school te Deventer.
En deze Gerrit (Geert) Groote gaf aan
Florentius Radewijns, die in 1350 te Leerdam was geboren, en die een volgeling van
Groote was aan dezen voorsloeg met een
aantal arme maar bekwame scholieren die
boeken overschreven, een gemeenschappelijk leven te gaan leiden.
Dit was het begin van de „Broeders

van
het Gemeene Leven", welke zich tot buiten
de grenzen van ons land hebben uitgestrekt.
Ook Thomas Hamerken, die evenals zijn
broer Joannes naar Deventer op studie was
gekomen, heeft er toe behoord alvorens hij
ui de orde der Reguliere
Kanunnikken van
den H. Augustinus trad.
„Toen ik", zoo schrijft Thomas,
in zijn leven van Joannes Gronde, „op jeugdigen leeftijd naar Deventer was gekomen om mijne
studiën voort te zetten, bezocht ik terstond de Koorheeren in Windesheim. Daar
vond ik onder de geestelijke broeders mijn
eigen broeder Joannes,
die mij den raad gaf,
om mv lot den eerwaardigen
leermeester
Horetitms Radewijns, een vroom geestelijke
en hulppriester der kerk te
Deventer te
wouden.
Le we,khnken.de roep van dezen man had
ZJcn reeds in de aan de Nederlanden grenzenden Rijnstreek uitgebreid en ook mijn
hart met eerbiedige liefde jegens hem
vervuld. Een groote schaar leerlingen, die
hij in de goddelijke dingen onderwees, vermeerderde zijn roem. leder, die hem zag
en hem hoorde,
moe-at wel met hem ingenomen zijn Hy was een waarachtige . .
a in
bidder Gods en een
teedere vereerder van
onze Moeder de H. Kerk. Van
mün broeder
te \V_ndesJ_e_m keerde ik naar
Deventer
terug en zoodra ik den eerwaardigen
vader had opgezocht, hield hij mij terstond
uit barmhartigheid een tijdlang bij zich aan
huis, zond mij naar school en voorzag mij
van de boeken, die hij voor mij noodig
achtte. En later beval hij mij aan eeue aan
zienlijke en godvreezende vrouw, die aan
mij en andere studeerend, jongelieden veel
goeds heeft
bewezen. Om godis wil nam zij
"".ij bij
zich aan huis en gaf mij het noodige
levensonderhoud. Er wordt in onzen tijd
dat is eene gedachte, welke zich thans van
zelfs opdringt
veel gepraat over de
noodzakelijkheid „plaats aan de bekwamen
te verschaften." Ook
Thomas
Kempen
u een der ontelbare bewijzen van
hoe de kahoheke kerk altijd aan de „bekwameneen plaats beeft verschaft, in haar
scholen,
ui naar kloosters
in hr.ar
_r ecfcap'
'
meedoor welke
cen dan ook, de mvlc_4 deronstand.gh.kerk 0p de
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leidt, deze niet moeien worden besten-

—

VAN DE

'tVoor

' waar een 'arbeidswet lot verkeerdheden

,
digd,''
.
HEEREN WINKELIERS!!
Men zou ineenen. dat de Nederlandsche
Verkoopt koek van de bekende koekfabrlek
arbeider niet eens nuchter behoeft te
„De
wezen om een dergelijk eenvoudig oorder Fa. Peijnenburg Scheepens Geldrop deel te vellen. .
"j
Maar neen? j
u ["f i
En Uw omzet wordt steeds grooter.
Volk
schrijft onmiddellijk:
Het
Vraagt prijsopgave bij den dep.thouder voor
..De
kerkelijke
arbeiderspers moge hier
Tilburg Joh. Jansen Goirkestr. 131 Tilburg,
uit zien, welke munt er uit haar angstig
stilzwijgen geslagen wordt.""
■Wij cit.eren dit zoo uitvoerig omdat' het
_kl gebroken was geworif'o- dan ;.. m
\
zooveel apriorismen zeker thans niet met zooveel ophef zoo juist is. Er wordt veroordeeld
in der
behoeven op . korren, voor de arme be- tisch geoordeeld, be- en
haar
pers,
loopt
prestige,
dat zij kans
kwame jongens, die wel, blijkbaar, buiten
er
in te boeten.
bij
de kerk werden verwaarloosd, maar niet
nu de herziening der Arbeidswet
Wat,
daar waar de kerk vrije gelegenheid had,
betreft., schrijft hel Hoog-Ambacht heel
haar krachten vrijelijk te ontplooien.
Intusschen de mensohheid dankt aan de verstandige woorden, 0.a.:
kunnen ons best voorstellen, dat
gelukkige omstandigheid dat
de leuze eenvWij
zóó
belangrijke, in 'het geheele! econo„plaats aan de bekwamen" niet heel mo- mische leven,
ingrijpende wet, na eeriigeadern is, het geluk dat er een Thomas van tijd 'practiseh te zijn toegepast, wijziging
Kempen in een kloosterschool zijn onder- of aanvulling kan behoeven.
We gelooven, dat xle wetgever, dia __ti
richt kreeg en zijn deugd gevormd kreeg.
wet in het leven zou kunnen
zoodanige
Anders zou het heerlijke boekje, de „na- roepen
zonder dat' daarin door de veranvolging van Christus" geheeten, nooit ge- derde omstandigheden,
of dc practische
schreven 'zijn. En hoeveel harten hebben ondervinding, ook maar ooit veranderingen behoefde te worden aangebracht, nog
daarin niet opbeuring en kracht geput!
moet geboren worden,
We zullen daarom niet meedoen aan Eet
gekrijsch van „"Reactie" dat natuurlijk al
clirect van verschillende zijden
al was
liet maar alleen om bijkomstige politieke
zal opklinken, maar zullen
„Het Volk" bevat een artikel tegen „Het redenen
nuchter de feiten onder het oog zien, om
Vaderland" over „Het Koningschap."
daarna met de ons ten dienste staande
aanleiding
hetgeen
Het is naar
van
door middelen, datgene wat o.i. verkeerd is, le
het liberale orgaan werd geschreven over trachten verbeterd te krijgen."
het voorloopig verslag der Tweede Kamer " En het blad, toch zeker wel een a.rb.r_ler:_ul3'd, waarvan het oordeel waarover het ontwerp-grondwetsherziening.
„Het Vaderland" had daarbij beweerd, de, heef!, d~_lt mede, „dat door het be„dat zelfs de sociaal-democraten afzien van stuur van iifei E. lv. Vakbureau aan de
den strijd tegen onzen monarchalen regee- aangesloten bonden ter beistudeering' is
toegezonden, het nieuwe wetsontwerp met
ringsvorin."
„Het Volk" komt hier nu tegen op in een memorie van toelichting-, en dat heit in
artikel, waarvan de meer soliede inhoud, die dei bedoeling ligt, binnenkort dit endervrij blijft van het gewone opgewonden ge- werp op eene buitengewone vergadering
stelle»,"
schrijf, doet vermoeden dat een der voor- der besturen aan de orde te
Ter bc. ludeering. En een „buitenge wonamere partijgenooten aan het woord is.
vergadering der besturen."
n©
Mogelijk wel mr. Troclstra zelf.
Dat is anders dan het plompverloren
Eerst ontkent de schrijver dat in „Het aprioristisch
oordeel van Het Volk i.
Volk" „onhebbelijkheden aan het adres van „een politiek
'blad... zooals wel allen
de draagster der Kroon, zouden voorko- wel weten. lii,:
-"\
men", waarbij de geestigheden van A. B.
Kleerekooper echter blijkbaar over het
hoofd worden gezien.
R. K. UNIVERSITEIT.
Dan wordt verder betoogd dat de fractie
De verschillende diocesane comités van
der S. D. A. P., zich stellend op het stand- actie
voor stichting der R. K. Univensateit
punt van Lassalle (den Duitsohen socialis- z.n door de resp. Bisschoppen benoemd.
tischen agitator) „dat de grondwet de ju- De bestuursfuncties worden door de leden
ridische uitdrukking is der bestaande po- onderling geregeld.
litieke machtsverhoudingen", zich „in de Door 1. D. H. den Bisschop van Breda
gegeven machtsverhoudingen onthoudt van werd te zijnen Paleize als Comité geïnamendementen om het koningschap af te stalleerd:
Mr. A. Baron van Oldeneel tot Oldenschaffen, kort gezegd, omdat er toch geen
zeel
te Oosterhout, voorzitter.
kans is op aanneming.
A. G. A. Sahrauwen, Liesboschstraat 14
Dat de S. D. A. P. zich overigens niet te Princenhage, secretaris.
drukker maakt in het bestrijden van het P. C. Fick te Oosterhout, penningmeeskoningschap in ons land is omdat
het. ter.
P. v. d. Biggelaar te Brela, vertegenw.
volgens het oordeel van den schrijver in
Nederland „zeer weinig reeële beteekenis R. K. Middenstand.
Dr. P. G. H. Dirckx. Pastoor-Deken te
heeft." „Daar heeft het voorgeslacht vau Bavel.
de bourgeois-politioi wel voor gezorgd;
E. M. Goeseels te Teteringen, vert. R.K.
dat is in Thorbecke's tijd duchtig in orde Boerenbond.
H. Moll te Breda, vert. R. K. Werkliegemaakt", zegt de schrijver. „Over zoon denvereeniging.
ornament (het woord is van Sam van HouMej. M. Smits te Dongen, vert. R. K.
ten) maken wij ons nie. al te druk."
Deze Viouwenbond.
socialistische opmerkinger* zijn heel raak, Mr. E. Baron Speyart van Woerden te
en men mag benieuwd zija hoe ..Het Va- Breda,-vert. R. K. Hoogere Standen.
Ch. Stulemeijer te Breda, vert. R. K.
terugseven.
.erlarid" daarop

Bijenkorf"

Raak

—

—

zal
Werkgevers.
Feitelijk is het de waarheid dat de liberaW. L. A. Van De
len altijd het Koningschap hebben ingeknot K. S. A.
zooveel zij konden en de delicate uitdrukking Namens Z. D. H.

Ven te Breda,
den

vert,

Aartsbisschop,

van Cort-van der Linden, dat de Kroon hier werd te Zwolle geïnstalleerd als Univer„het vliegwiel" was, herinnert zich nog siteits-comité voor het Aartsbisdom, afdeeling Overijssel:
menigeen.

-

Vilsteren,
te
Het is trouwens niet alleen met het Kovoorzitter.
ningschap aldus dat de liberalen de lijn hebDr. J. Sassen, O. Pr., Dominicanenben begonnen, die de socialisten en straks de klooster te Zwolle, secretaris, vert. R. K.
Hooger Onderwijs.
communisten doortrekken.
Mevr. A. Joritsma-Roes, Nieuwstraat te
Zwolle, penningmeesteres,, vert. R. K.

Mr. Pathuis—Cremers

Aprioristisch oordeel.
„De Nederlander gjeeft eea aardige
veeg uit de pan aan enkele bladen, die
hun „haastig oordeel' ö.er het ontwerp
der Novelle-Arbeidswet al onmiddellijk
gereed hebben gehad
„Men zou vreezen, dal het oordeel dan
vooral bepaald wordt door aprioiti sinen;
terwijl deze wijzigingen wel bij uitstek
moeten worden beoordeeld van uit de
practijk. van uit de al of niet gebleken
noodzaak van voorziening.
Va.r een oordcel langs deze lijn is
onderzoek en samensprekingi o.a. niet
patroons en arbeiders onmiisoaar.
Wij hechten weinig aan een blad, dat
nu. reeds ailes toejuicht; waarschijnlijk
"schuilt bier reactie, öf aan - een 'bfad,
dat alles nu reeds afkeurt; waarschijnlijk
gaat bet daar om de propaganda meer
dan om de. wet en het bedrijfsleven.
Wij 'zeggen dit, omdat zoowel het aanstonds spreken als bet voorloopig zwijgen
naar zijn innerlijke waarde moet worden
verklaard.
„ilet Vaderland verzet zich tegen een
kortweg-verwerpen en zegt, dat daarvoor
geen reden is. liet staat nog niet vast,
dat de heer Aalberse „terugkrabbelt."
„Ware het zoo, er zou _.n stem van
afkeuring uit de arbeiderswereld zijn
vernomen, maar dat is niel het gevat;
bet is een politiek blad, dat den minisier
zijn terugkrabbelen verweet. De Nederlandsche arbeider in doorsnee is te
nuchter, om jjelf niet toe te geven, dat
■

Vrouwenbond.
Dr.W. F. H. Blom, Pastoor te Zwolle.
W. Charbo te Oldenzaal, vert. Lager

Onderwijs.
Ant. Hunink te Deventer, vert.

Werkgevers.

R.

K.

J. L. Loohuis te Bomerbroek vert. R. K.
Boerenbond.
H. C. Nijkamp, te Enschedé, vert. R. K.
Werkliedenvereen.ging.

Mr. J. W. Schneider te Hengelo.
A. J. M. Verbeek te Enschedé, verf. R.K.
Middenstand.
Als Universiteits-comité voor het Aartsbisdom, afdeeling Gelderland, Utrecht-Holland, werd te Utrecht geïnstalleerd:
F. W. Swane te Utrecht, voorzitter.
Mr. C. Prinzen, Joubertweg2 te Ooster-

Unie der R. K. Stud.,
secretaris.
Th. J. H. Bianchi, Hooglanderweg 9, te
Amersfoort, vert. K. S. A., penningmeester.
Mgr. Dr. A. M. J. A. Ariëns. Pastoor te

beek, vertegenw.

Mn 9 f CC All

G. H. Bodewes te Lobith,

vert. R. ,K.

Werkgevers.

L. Bot te Apeldoorn, vert. R.K.M.U.L.O.
H. Brouwer te Utrecht, vertegenw. R.K.

Werkliedenvereeniging.

A. F. Koenders te Zeist, vert. R. K.
Werknemenden Middenstand.
Dr. L. van Romunde te Utrecht, vert.

R. K. Artsenvereeniging.
Mevr. F. Steenberghe-Engeringh, vert.
R. K. Vrouwenbond.
P. Steenhoff te Baarn. vert. R. K. Pers.
L. Baron van Voorst tot Voorst te
Twello, vert. R. K. Boeren- gn Tuinders-

bo^'
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Buitenlandsch Overzicht.

Politiek Briefjes

DE CONFERENTIE WASHINGTON
Meldden wij reeds, dat Japan de mtnoodiging van de Ver. Staten had aangenomen, thans seint Reuter ons de voornaamste passages uit de antwoord-nota van Japan.
Het werd ter kennis gebracht vaa Japan
dat de Vereenigde Staten bereid zijn tot
een vóór de conferentie te houden gedachtenwisseling over de agenda en het wenschelijk achten, in die agenda den aard en
de draagwijdte vast te stellen van da
kwesties in zake de Stille Zuidzee en het

Verre Oosten.

ïïoors

In de provinciale Staten van
Brabard is gisteren een interessant déi
bat gevoerd tusschen den heer Hoofs
man, een sociaal-democraat en den heer
Foppele, den bekenden Bosschen arbeê
ders-afgevaardigde'. De heer Haalmari
bepleitte een samengaan van sociaali
democraten en katholieken in de polil
Hek; beweerde dat de scheidingslijrê
niet is de godsdienst maar de democratie, en stak een pluim op den hoed van
den heer Witten van Hooglató.
De heer Foppele antwoordde daarop],
en onderstreepte dat de scheidingslim
■juist met in de democratie maar
in dd
hoogere beginselen schuilt.
Er sijn in onè land soclaal-democraS
ten, vrijzinnig-democraten, christelijke,
democraten, die allen steunen op verschillende beginselen. De heer Foppele
liet goed uitkomen, dat „onze arbeiders
hun overtuiging niet prijs geven voor.
eenig stoffelijk gewin, en dat het socia-]
lisme noch geestelijk, noch cultureel
economisch voordeel brengt aan de
arbeiders, en dat de groote sociale hervoi-mingen van den laatsten tijd te danken zijn aan Christelijke ministers als
Ruys de Beerenbrouck, Talma, Aalberse.
Heel goed tcas het ook, dat de heer F.
uitdrukkelijk zeide dat „de christelijke
arbeiders kunnen vertrouwen stellen in
hun eigen partij en in leiders als baron
van Wijnbergen, al zegt deze icel eens
dingen die ons onaangenaam zijn en die
beter niet in het openbaar icaren ge.
sproken."
Dat waren verstandige woorden, die
veel goed maken van vroeger onverstandige uitingen van arbeiderszijde. Al is
men 't duizendmaal oneens met hetgeen
van Wijnbergen in Breda heeft gezegd,
dan gaat het nog niet aan te vergeten,
icat hij voor de katholieke partij deed.
Ten slotte verklaarde de heer Fop.
pele nog, dat „de katholieke arbeiders
de banier van Baron van Wimbergen
zullen volgen en niet die van Jhr. Witter} yan Hoogland."

Op die voorwaarde kan de Japansche regeering de regeering der V. S. mededeelen,
dat het haar bedoeling is de uitnoodiging
te aanvaarden tot een conferentie, op welke ook de kwesties van den Stillen Oceaan
en het Verre Oosten zullen worden behandeld.
In een andere passage van de nota wordt
gezegd: De Japansche regeering werd er
opgewezen, dat wordt voorgesteld de
kwesties van het Verre Oosten en den
Stiilen Oceaan te bespreken wegens het
nauwe verband met de kwesties van de beperking der bewapening, die het hoofddoel
van de conferentie is en dat de besprekingen over die kwestie voornamelijk ten doel
hebben, een gemeenschappelijke overeenkomst te bereiken ten opzichte van de potiek nopens den Stillen Oceaan en het
Verre Oosten.
Verlangend als de Japansche regeering
is, om het hare te doen voor de vestiging
van een duurzamen vrede, en de bevordering van de welvaart, hoopt zij oprecht,
dat de conferentie het verwachte resultaat zal opleveren en dat daardoor haar
idealen spoediger in vervulling zullen
gaan.
Ten einde het welslagen van de conferentie te verzekeren, acht de Japansche
regeering het wenschelijk, dat de agenda
wordt vastgesteld in overeenstemming met
het boven aangeduide hoofddoel van de
discussies en dat van die agenda streng
zal worden geweerd de problemen, die alleen zekere-bijzondere mogendheden aangaan, of als volledige feiten zijn te beschouwen.
Tot zoover het Japansche antwoord.
Het op 23 Juli overhandigde Amerikaansche memorandum aan Japan gaf te kennen, dat de Vereenigde Staten de bereidwilligheid van Japan tot aanvaarding van
de uitnoodiging tot de conferentie ten
zeerste waardeeren.
Verder gaf het Amerikaansche memode opwinding ten gevolge van de verbitterandum te kennen, dat de staatssecretaris ring der partijen zoolang zal blijven bebereid is, vóór de bijeenkomst der confestaan, totdat de onzekerheid, waarin het
rentie een gedachtenwisseling over de ver»
land verkeert, geëindigd is, en dat zij zelfa
dcre vaststelling der agenda te houden.
ernstiger dreigt te worden.
Officieele kringen te Washington schijDe hooge commissarissen zeggen dienaangaande woordelijk: „Het intergealli-i
nen voldaan over het Japansche antwoord,
daar .thans de weg is gebaand tot vooreerde bestuur is niet in staat, om de orde
loopig. besprekingen omtrent de vaststelgeheel te herstellen, want dat is niet alling van datum en plaats der bijeenkomst,
leen een kwestie van gezag, maar ook van
alsmede van de bijzonderheden der procekracht en tijd". Ongcwenschte elementen
dure.
bleven in het gebied en de geallieerden
Een volledige bespreking van de agenda
konden de ontwapening aan geen der zij4
alvorens de delegaties aankomen, wordt den doorzetten. Elke partij is beduchti
thans zeker geacht in overeenstemming voor aanvallen van de andere. Geruchten
met het voorstel van Japan. Officieele
kunnen, al zijn ze onjuist, voldoende zijn
kringen achten die voorloopige discussies
om een der partijen tot een onbezonnen
alleszins gewenscht, nadat de uitgenooactie te doen overgaan. De toestand zal ondigde mogendheden de invitatie hebbea
zeker blijven totdat beide partijen in ken.
aanvaard.
nis zijn gesteld met hun definitief lot.
De passage in de Japansche nota aangaande de kwesties die geacht worden alENGELAND.
leen zekere bijzondere mogendheden aan
Uit de textielnijverheid..
te gaan, en, die nopens het vermijden van
In de algemeene vergadering van de
een bespreking van voldongen feiten worfederatie van textielarbeiders te Blackpooh
den te Washington niet opgevat als een.
voorwaarde voor de aanvaarding der uitheeft de voorzitter, Walter Gee, gesproken:
noodiging door Japan, doch als een aanover de slapte in de katoennijverheid onj
duiding van de houding, die Japan wil aanhaar uitwerking op de loonen der arbeiders. Een jaar geleden hadden dez
nemen bij de onderhandelingen over de
agenda.
loonsverhoofdnp. van 70
verkrijgen krachtens een voor twaalf
Alvorens de Fransche ambassadeur met
vacantie uit Washington vertrok, gaf hij
maanden geldende overeenkomst. Enkele
te kennen, in October voor de conferentie
maanden na het ingaan dezer loonsverterug te zullen keeren en men verwacht te
hooging ontstond er een groote malaise
Washington, dat Maarschalk Foch deel zal
in het vak, waardoor duizenden arbeiders
uitmaken van de Fransche delegatie.
buiten werk kwamen, en duizenden op ;
De Fransch-Engelsche besprekingen over
verkorte werktijden moeten arbeiden. Op.
Opper-Silezië
zoo meldt Reuter uit Paeen tijdstip dus dat de loonen het hoogst»
rijs
worden voortgezet, Terwijl Saintpunt
hadden bereikt, welke de -geschiede-*
gisterennamiddag een bezoek
Aulaire
nis
der
industrie kent, daalden de verdien-*
bracht aan Curzon en tot hem zeide, dat
sten tot een uiterst laag peil, met hetde Fransche regeering een bijeenkomst
resultaat dat de vakvereenigingskassen-.
van den Oppersten Raad onmogelijk acht*
voor werkloozenuitkeeringen moesten
to voordat de kwestie der zending- van
don aangesproken, en er meer dan één.
troepen naar Opper-Silezië opgelost was,
millioen pd.-str. aan steun moest wordeni
bracht de Engelsche zaakgelastigde te PaUitgekeerd.
rijs een bezoek aan Briand, in tegenwoordigheid van Berthelot.
Dit wijst er op, hoe weinig waarde hoo-^
ge
vertegenwoordiger
loonschalen hebben in perioden va__
Engeland
De
van
beplotselinge malaise.
val de goedkeuring aan van het voorstel
geteekend door Harold Stuart on kolonel
Toen de overeenkomst was afgeloope»
Visconti, om van nu af aan Duitschland en
drongen de werkgevers onmiddellijk op 'ni
Polen de niet betwiste streken af te staan,
loonsverlaging aan. Spr. beschouwde da
ten einde de bezette zone te beperken, de
loonregeling thans gekozen als voldoen'■chtheid der troenen te doen toenemen m'
de, doch hij erkende dat zij de beste is_
de handhaving va_i de orde te vergemakwelke kon worden verkregen onder de hui
kelijken.
dige economische omstandigheden.
Havas meent te weten, dat de Fransche
In verband met de slapte in de katoenvertegenwoordigers aan de Engelsche dinijverheid
verklaarde de voorzitter dat
plomaten de bezwaren van dat plan toonsommige
zijn voortgegaanl
katoenfirma's
den. Het militaire bezwaar is, dat Duitschmet
fabelachtige
dividenden
uit te keeren
land beschikken zal over belangrijke straop
tijdstip,
waarop
de
onderhandelinhet
tegische stellingen, welke voor de Gealligen over de loonen begonnen. Wij meen»
eerde troepen gevaar opleveren. Het poliden dat de werkgevers edelmoediger had.
tieke bezwaar is hierin gelegen, dat wanden kunnen zijn en eenige hunner ontzag-;
neer men aan Duitschland en Polen het
lijke
reservefondsen hadden kunnen aan-;
hun toegewezen gebied op afbetaling geeft
spreken
alvorens den werknemers te vra-^
vooruitloopt
op het
men in zekeren zin
„tegenspoed te deelen. Hij wees
gen
in
hun
gebied.
De
Franlot van de rest van het
er op dat de leden der vakvereenigingea
sche regeering wenscht intusschen tot een
wel moeten begrijpen dat het biieengaren,
oplossing te komen en staat er alleen op,
eindbeslissing
getroffen wordt
van reservefondsen onder de huidige on*
dat geen
standigheden een langzaam proces is, en
vóór de aanvaarding en het in werking
maal zouden worden
stellen der maatregelen, die de veiligheid wanneer zij een paar strijd
den
aan te bindenj
der Geallieerde troepen en de handhaving opgeroepen om
jaren grooteï
enkele
binnen
uitgaven
van de orde verzekeren.
de
de
De dagen
bijzonderheden
zijn
bedan
inkomsten.
eenige
zouden
Havas meldt
de
gisteren
buitensporige
lage
in
en
contri-j
telegram,
dat
der
winsten
een
treffende
buti_3 zijn voorbij, en hoe eerder men daal
ochtendzitting van den Raad van gezanten
afgezonden
zich van bewust wordt hoe beter.
is voorgelezen en d.d. 19 Juli hooge
comgeallieerde
drie
de
werd door
Met betrekking tot de international»
missarissen, die daarin hun oordeel meebijeenkomst der textielarbeiders te Parijs,
over den toestand ïn Opper-Silezië in September a.s- verklaarde de voorzit*
deelden terugtrekken
der Poolsche oproerna het
ter dat het bestuur het oordeel der ve_^
lingen en de Duitschers. Hoewel de intergadering zal vragen over het opheffen
geallieerde autoriteiten het toezicht op het
Hel
van
het internationale stakingfonds.
bestuur weer in handen genomen hebben
stichten
bestuur is van. meening dat het groot*
en ondanks het herstel der bedrijvigheid
van
een fonds, dat eenig doel heeft,
op economisch gebied, stelden de hooge
aan de financieele hulpbronnen
commissarissen vast, dat er zeer ernstige eischen
zou stellen, terwijl het bezit van een fonds
gevaren dreigden op het gebied van Opdat slechts te* ornament dient, geen zul
per-Silezië of in de onmiddellijke nabijheid daarvan» Zij warea van oordeel, dat
1
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Kerknieuws,
Coelestinus Castelletti
___sten
dezer is te Milaan in den
ïêDén
van
66 jaar overleden de geneèuderdom
der Barmhartige broeders van

fraai-överste<_e
Oohannes
V'

Deo, Coelestinus Gastelletti..-:
(„Msb*)^

Koninklijke onderscheiding.
£ Benoemd tot ridder in de Oranje Naesaujü>rde, de eerw. Zuster Maria Edmunda (in
wereld mej. A. A. Bruning), directrice
fean, het Jongedamespensionaat„ „Marienfburg" te Bussurn.
(Dit is een welverdiende onderscheiding
«roor deze voorbeeldigs kloosterlinge, die
jtbans den dag herdenkt, waarop zij 50 jasten geleden werd geprofest. Zij is tevens
feen halve eeuw bij het onderwijs werk-

Se

fßaam.)

Sociale Berichten.
De Intern. R. K.

De Electrifeüie van Ned. Spoorwegen. ' daar in de omgeving had gefietst, bemiei __te bij thuiskomst, dat zijn kleeren zooDe Haagsche redacteur van de Msbde danig
met de vuile vloeistof' waren bemeldt:
zoedeld, dat het ondergoed er van was
vorige
jaar
In Januari van het
is een stu- doortrokken,
!
die-commissie ingesteld voor electrificatie
van spoorwegen, die tot taak kreeg te onder
den rand van een financieelen afgrond.
zoeken, welk systeem bij electrificatie van Aan
Onze nieuwe Minister van Financiën wordt
spoorwegen hier te lande zou moeten wor- in
„De Nederlander" geroemd, als een man
den toegepast. Deze commissie, welke ge- van groote bekwaamheid, scherp verstand,
deeltelijk door de directies der Spoorwegen vastheid,
gepaard aan de zucht om in moei—
en gedeeltelijk door den Minister van Wa- lijke oogenblikken de oplossing te vinden, iets,
terstaat werd benoemd, heelt, na verschil- waarin hij menigmaal is geslaagd.
waar
lende studiereizen in het Buitenland
Hét ChrisL Historisch orgaan schrijft hier
over wij destijds reeds bijzonderheden mede over nog:
deelden
een rapport samengesteld, dat Daar hij inzonderheid zich in financieele
thans aan den Minister van Waterstaat is vraagstukken heeft ingewerkt, mogen wij van

—

—

aangeboden.
De op nauwkeurige berekeningen en vergelijkingen gebaseerde cnclusie van dit rap
port is. Dat de Commissie zich verklaart
voor de toepassing van 1500 volt Gelijkstroom bij de electrificatie der Nederlandsche spoorwegen.
De commissie spreekt verder de hoop uit,
dat de landelijke electriciteitsvoorziening tot
stand zal komen en acht dan aansluiting van
de eiectrische. spoorwegen bij de algemeene
land-electrificatie gewenscht. .

Een conferentie te Dalheim.

R. K. Staatspartij.

Dinsdag 26 Juli had,*zoo meldt men in het
Zaterdag 17 Sept. zal er te Utrecht
lokaal «Dalheimer Mühie" te Dalheim, een een
vergadering worden 'gehouden van de
conferentie plaat, van Duitsche en Hollandsche voorzitters
en secretarissen der Rijkskiesleiders ia die Katholieke Arbeidersbeweging.
kring-organisaties.
De rergadering die druk bezocht was, had een
Op deze vergadering zullen o. m. de
aangtnaam verloop tn zal ongetwijfeld van
voorstellen worden behandeld:
volgende
invloed zijn op de tnternationaie verhoudingen.
10.
De
definitieve
groslijsten zullen bij
Tot eenige gedachtewisseling gaven aanleiding
hét
Bondsbestuur
vóór
15 December zijn
de referanten van den heer Johst die de „Inter
de
waarin hetvergadering
ingediend;
20.
nationale Hand Isbeziehungen und Konsumve
advies
zal
worden
politiek
zal
vastgesteld,
reine" en den heer P. J, iding-, Siltard, die worden
iv
de
eerste
helft
van
gehouden
behandelde «Arbeitamarkt und Arbeitsversaitt
Jan. 1922; 30. Do afgevaardigden ui. de
ling in Holland".
voor cic onder
Rijkskieskring-organisaties
De heer Serrarens die wegens buitengewone
omstandigheden was verhinderd, had zijn refe 20. bedoelde vergadering zullen voor 15
raat „Bericht Über die Inferisationale Verbin December moeten worden gekozen. Mededungen der Caristüeh.u Ge\verk«chaften» over gedeeld wordt voorts, dat vóór 15 Oct.
politieke vlugschriften allen
gezonden, melk referaat door den heer Joh, yerscihlleacie
worden, uitgegeven, en dat het houden van
Kening
voorgelezen.
de
werd
een politieke» landdag in voorbereiding,
is.
Europa.
De prijsdaling in de V. S. en

;-

Volgens een rapport van het bureau
voor statistiek aan het ministerie van Arbeid te Washington zijn de prijzen van de
stapelgoederen in de Vereenigde Staten
sinds het hoogste punt in 1920 bereikt
werd, met 46 pet. gevallen. Dit percentage:
is hooger dan in elk ander land. Voedingsmiddelen geven met een prijsverlaging- van
|53% pet. den toon aan, terwijl brandstofen verlichtingsmiddelen het krachtigtegenstand
hebben geboden aan de alste
gemeene, prijsverlaging, en slechts 17$.
_>et. in prijs zijn gedaald. Als rneiv vopr
ifle gemiddelde prijzen in 1913 in de Verfeenigde Staten het cijfer 100 vaststelt, dan
kvas dit cijfer op zeker oogenblik in 1920
piet minder dan 264. In April van het loo_>ende jaar was het cijfer gedaald tot 146,
hetgeen dus slechts 4G pet. boven het cijfer van voor den oorlog is.
In dezelfde periode stegen de prijzen in
Groot-Brittannië van 100 tot 313 in 1920,
"in Duitschland tot 1714 en in Frankrijk
ftot 588. In April j,l. v/aren deze cijfers
199, 1429 en 347, zijnde een dalig van 36
pet. voor Groot-Britannië, 7 pet. voor
Duitschland en 41 pet. voor Frankrijk. De
■buitengewone deflatie van het Duitsche
geld moet verantwoordelijk worden gesteld voor de geringe prijsdaling in dat

fen

De

staking

van het hotel- cafe-resiaurantpersoneel.

Het stakende hotel, caié-restauraut- er

kellnerspersoneel heeft gisteravond in he
Algemeen Verkooplokaal vergaderd..
Bij de opening deelde de voorzitter, de

heer S. A. van Gelder, mede, dat de tweede dag van de «taking een succes geweest
is. De staking heeft zich uitgebreid met 12
zaken en het aantal stakers is vermeerderd met 100. Voor, het café De Violiers,
op de Korte Hoogstraat, zijn de eischen
van den bond ingewilligd. De lunchroomen het café De Unie, op de Kruiskade, zijn
gisterenavond gesloten. Het kelinerspersoneel in Suisse, op het Beursplein en Van
De Landbouw, op het van Ho&endorpsplein, hebben het werk nedergelegd.
Hulde bracht de voorzitter aan de losse
keltners, die gisterenavond niet de Diergaarde zijn binnengegaan, terwijl hij ver-

der

zegt, dat,

verschillende

hebben toegezegd,

—

datgene, wat verricht is ook vruchten drage.
De vraag is of de minister bij zijn collega's
bij de Staten Generaal, bij het volk xelf, dat
nu eenmaal
of men het al of niet goed
meepraat, den cnmisbaren steun zal
vindt
vinden.
Dat wij hem dien van harte toewen»chen
behoeft niet te worden gezegd.

—

—

EEN ROMANTISCHE GESCHIEDENIS
Vorig jaar Juni hield in een logement te
Doetinchem eenige dagen een Duitscher
verblijf. Onmiddellijk nadat deze vertrokken was, miste het dochtertje haar zilveren armband-horloge. 'De
Duitscher
werd achterhaald en ingesloten in het arrestanteniokaal te Doetinchem. "Bij fouiïleering werd evenwel hét vermiste niet op
hem 'bevonden en hij werd wegens gemis der vereischte papieren over de grens
geleid.

Deze week ontving

—
de logementhouder

een schrijven uit Marokko van een vriend
van den bewusten Duitscher, waarin werd

Ten gevolge van een in den loop van
jaar ontdekte poging tot ontvluchting
Te 's Gravenhage. het
Band.
door
een arrestant was bedoelde spleet
Van de zijde der Koksvereeniging La RésiDe voortdurend hooge prijzen in de
echter
dichtgesmeerd.
in tegenspraak met de
iVereenigde Staten, aldus vervolgt de dence deelt men
het .geval evenwel merkwaarMen
vond
beweringen van het stakingscomité
mede,
Tribune" die bovenstaande cijom een nader onderzoek te
dig
genoeg
dat
der
geen
leden
dier
de
vereeniging
bij
ïers geeft, hebben een eigenaardige uitdoen
besloot
en
den muur ter plaatse uit
het
restaurant
hotel,
staking
in
en
koffiehuis
jwerking op het koopend publiek, welke op
te
op de aangegeven plek
is.
is
het
hakken.
Precies
bedrijf
betrokken
Zoo
onjuist,
dat
haar beurt er weer toe meewerkt de huikwam
het
uit
de kalkmassa, waarhorloge
het kokspersoneel van Het Gouden Hoofd zou
dig, industrieele crisis te doen voortduren,
mede
het
vast
zat, te voorverbonden
hebben gestaakt. Wel zijn drie koks van
De aankoop zelfs van de allernoodzakelijkschijn.
Victoria
in
staking
gegaan,
doch deze hebben
ste zaken wordt tot het laatst mogelijke
In het bewuste schrijven werd nog mein overleg niet het bestuur der vereeniging,
iijdstip uitgesteld en deze omstandigheid
degedeeld, dat bij een valseben naam bad
fdoet haar ernstigen invloed gelden op het veer aanstonds het werk hervat.
De ware naam werd ook nu
opgegeven.
laigemeene zakenleven. De productie wordt
verzwegen.
werd medegedeeld, dat
Te
Utrecht.
Alleen
beperkt en zoowel de groothandel
eprsoon
de
iemand was, die
quaestie
hun;
in
blijven
als de detailhandelaren
niet
De koffiehuizen de Vereeniging en Laponder behoorde tot den ouden Duitschen
koopers
daar
de
zich
tot
asel en
zitten,
■voorraden
hebben de eischen van de stakende kellners
was uit Oost-Pruisen,
afkomstig
het uiterst noodzakelijke beperken.
ingewilligd.
Gisteravond hebben, na conferenties met de
stakingsleiding, nog drie zaken de bondseisehen
Faillissementen.
ingewilligd, zoodat thans voor zes zaken, waar
Uitgesproken:
onder twee leden van Horeca., de staking is
Arnhem, 21 Juli. J. Koenen, Landbouwer
opgeheven.
Groesbeck, reebter-commissaris mr. A. D.
H. Quinto, mr. P. I. J. M. van der Velden
EEN CONTINGENT VAN 19.500MAN?
Het onweer.
Guyotstraat 5, Nijmegen.
Naar het Utr. Dagblad verneemt is de kabi Donderdagavond omstreeks h'alfaoht nur
M. Koenen: vroeger landbouwer,
nelscrisis opgelost op de voorwaarde dat het woedde boven Roermond, meldt de „Limthans
zonder beroep, Groesbeck, rechtere,
jaarlijksch contingent zal worden gebracht op burger Koerier", een kort docb hevig on- en curator
als boven.
_9500 man, een voorwaarde die zoowel door
weer waarbij een zware bliksemslag in een
22 Juli. C. Kristalijn, arbeider
Zierikzee,
den nieuwen minister van oorlog ais door de grooten halven
Jongenhof Le- Looperscapelle, gem. Dui.ver.dijke, rechter
circel
vanaf
betrokken Kamerfracties, na deliberatie, is roptot aan de melkinrichting
Roermond commissaris: mr. P. v.d. Eist, curator:
aanvaard.
minstens 50 a 60 booge boomen vernield mr. H. Poivliet, Zierikzee.
of ontworteld heeft. Op de Kapeller Laan
Opgeheven:
De Duitsche kroonprins.
was het een verwoesting van takken en
J. Schollen, Bargeroosterveld gem. EmHet Hbl. is van de meest bevoegde zijde ge groen van je welste. De Maastrichter weg men.
machtigd het bericht uit de buitenlandsche pers kreeg een versperring voor de tweede
Geëindigd.
tegen te spreken, volgens hetwelk deDuitsche brug waar een boom dwans over de weg
W. Zeles, rijwielhandelaar en caféhouder
Kroonprins aan de Nederlandsche regeering lag. Een en ander trok groote belangstel- Geleen.
vergunning zou hebben gevraagd, om Wiarin ling. Ook werd de kathedrale kerk gegen te verlaten, ten einde zicb in Zuid-Amerika tioffen, het rustblok voor het kruis boven
te vestigen.
den ingang werd Weggeslagen alsook een
gedeelte cement terzijde uit het raam.
groote

—

.—

Binnenland.

—

De zeer

Ned. Spoorwegen.
langzamerhand de gevolgen van den
oorlog ovei wonnen worden, kunnen de spoorwegen ook tot normale toestanden teruggebracht worden. De voertuigen werdea als
noodmaatregel in plaats van na 5, en 4 jaren
voor groote herstelling en onderzoek naar groote
werkplaatsen gezonden. Thans is die termijn
weder op 3 jaren teruggebracht, waardoor de
centrale werkplaatsen Haarlem, Zwolle, Amers
ioort, Utrecht, Tilburg en Bierk in de eerste
jaren met werk zuilen worden overladen. Een
gevolg van dien maatregel is dat ook het aan
tal ambachtslieden-personeel een niet "erin e
uitbreiding i*. ondergaan.
°
Het wagenpark der
Spoorweged zal om Jat
door dezen maatregel meer voertuigen aau
Cn ontrokken, met .ngeveer
"___ÜieDS_ W°rwagens
2000 goederen
worden uitgebreid,Welke
hoofdzakelijk bij de„Ba__novera" in Hanover
besteld zijn. Ook zuilen om aan de steeds stij
gende eischen van iet internationaal verkeer
te kunnen voidoeri, een 100 tal personenrijiui
gen aangemaakt worden. Da tot dusverre ge
dane bestellingen worden door Duitschland
stipt op tijd uitgevoerd.

De

_.u

inktwerper.

Nog steeds komen klachten in bij. de
politie te Amsterdam, over kleeding!, welke met zwarte -vloeistof is besmeurd.
Men zar zich herinneren, dat eenige jaren geleden, toen aldaar ook een
inkt"--

vyerper

aan den

gang was herhaalde-

lijk de meening is geuit, dat' de zwarte
vioeistol afkomstig zou zijn van een bepaald soort van bessen/ Anderen spraken van uitwerpselen van vogels. Thans
bereiken het „fl.bid." naar aanleiding

verspreiding
van dit Blad
geelt aan uwe
advertentién groote waarde.

Marktberichten.
Tilburg 29 Juli. 1921
Boter f 3.50
Eieren 101/.)
13^ cent

——

nieuwe gevallen, weer eenige Telegrafisch Weerbericht.
stiacken. waarin ook van vogels en bes- naar waarneming in den morgen van 30 Juli.
sen wordt gesproken.
medegedeeld door
De politie meent echter wel degelijk Het Nederl. Meteologisch Instituut te De Bilt.
met een oi' meer kwaadwilligien le doen
Hoogste Barometerstand 766,7
te hcobeu. De vloeistof is onderzocht en
Carlsruhe
schijnt lakspiritus te zijn. Echter wordt
Laagste Barometerstand 744 8
ook wei eens iels anders gebruikt:
Karlstadt
Thans wordt een bemorsing gemeld in
Verwachting tot den avond vaD 31 Juli.
oe Lange Leidschedwarsstraat. Daar zijn Zwakke tot matige Zuidelijke tot Westelijke
geen boomen en de kans op vogels of wind, aanvankelijk licht tot halfbewolkt, later
bessen is daar dus veel geringer.
wellicht toenemende bewolking met kans op
Een ernstig gevat hoorde het blad uit regen, iets warmer overdag.
de Dp.lerparkbuurt. Een jonge man,die

van de

R. K. POLITIE-VEREENIGING
„HERMANDA."

Tuinslraïat.

'

0

medegedeeld, dat- de laatset bij hem op
cic boerderij werkzaam was, doch bij een
aanval van 'Marokkanen op de faam doodelijk was getroffen. De laatste wensch
van den getroffene was de opdracht aan
den hotelier te melden, dat hij inderdaad
de dief van het- horloge was en dat dit
was terug te vinden yi een spleet in den
muur, van het- arrestanfenlokaal.
De
organisaties plek werd in een bijgevoegde situatieHij
de staking teekening nauwkeurig aangeduid.

Uitbreiding wagenpark

Tegen ij. M. M. wonende in öi© (Molens traat is proces verbaal opgemaakt ala
verdacht van bet stuk rijdon van een
rijwiel, toebehoorende aan O. H. v, Q,

*Op .Vrijdag 29 duli hield boven geveartieo.de
noemde .Vere enig.ing haar
jaiar vergadering.
Bij de opening zet de voorzitter de beer
v, Diëten in 't kór. uiteen de werkwijze
van het ver .100pen. jaar. Hij spoort de
leden tot eendrachtige!
samenwerking
aan. De fWelEerw. O echtelijke Adviseur
Th. F. M. Lamers brengt Bestuur en
leden dank vcor wat zij hebben bijgedrahem veel verwachten. Niemand is meer dan gen v-oor de Kath. Organisatie.
hij overtuigd, dat thans boven alles „bezuini- . Hij wenscht de V-Tceniging in het komende jaar veel succes toe en hoopt,
ging noodig is, Zwaar zal zijn taak zijn!
zal
Er zijn tal van buitenstaanders, die geheel dat in alles do Christelijke LieMe
; \
het regeeringsbeleid enkel toetsen aan de vraag : heerrenen.
Do notulen worden goedgekeurd. Een
wat kost het ? Deze kunnen niet anders dan
diep zich ergeren over onzen financieelen toe- nieuw lid werd geïnstalleerd. Het jaar. den 'Secretaris had de ïn.stand. Zij vermogen niet in te zien, dat zij, verslag van
der vergadering. De Penning_'lemming
die 't Regeering.b eieid in handen hebben, voor
nog heel wat andere vraagstukken komen te meester sloot het boekjaar met een batig
staan, dan dat omtrent de kosten; dat Neder- saldo van f192.37. Die drie aftredende
land, evenals de rest der wereld gestaan heaft bestuursleden: J. Th. Heuse, mans, 11. E.
werden
en nog staat voor eene omwenteling op elk Vereijken en H. van IJserloo
gebied, als wellicht nimmer te voren, en dat, staand.- de vergadering herkozen. Dij cic
om erger te voorkomen, bijna onrekenbare rondvraag weitien eemgla 'huishoudelijke
zaken besproken, waarna sluiting met den
sommen noodig zijn geweest.
Maar al zien vele dat niet iD, en vermaken Obri. ielijkein Groiet.
zij zich met te schimpen op hen, die dat we!
LUXOR THEATER fe
inzien en nog inzien
toch is dit zoo. Wij
zijn, onzes ondanks, aan ;den rand gekomen
Heuvel.
van een financieelen atgrond. Alleen kracht,
eensgezindheid, inperking van verlangens, nuch
terheid kunnen den toestand redden, opdat

zoolang
duurt, niet te zullen vergaderen in café's hoopte dat het verlorene zou worden tebij de staking betrokken.
ruggevonden en vroeg namens dea gestorvene vergeving voor diens daad.
Daarna werden de posten ingedeeld.

—

VERNIELING

Tilburgsche Berichten.

I leierea

IYOMi voorstelling I
met

1 Buitengewoon

Programma.

1

GOUDEN HUWELIJKSFEEST
TULPSTRAAT.
Naar men ons mededeelt is men met de

regeling thans reeds -zoo ver gevorderd, dat
in de loop 'der volgende week met de versiering kan worden aangevangen.

LUXCR-THEATER.
„Het Kameleon is de titel van het
hcofdnummer, dat deze week in het
Luxor Theater loopt. Aldus genoemd
naar een Kameleon, een soort Hagedis,
die vooral in AMka voorkomen en zeer
veranderlijk zijn van klem-.
De misdadiger nu in dit nummer treedt
ook telkeifs in een ander kleed op en zoo
zien we hem nu eens als Chinees en dan
weer als directeur eener scheepvaartmaatschappij oi' diens neer, zijne misdaden uitvoeren. 'Een beroemd detective
yveet hem echter na veel wederwaardigheden te ontmaskeren en lïun verdiende
straf te ondergaan. Vooral de opnamen
in dezen film zijn over.weldigeiid, terwijl,
de foto's zoo helder en duidelijk zijn als
wij
maar zelden zagen. Het publiek
wordt in de uiterste spanning gebracht
door de geheimzinnigheden, die er op
het doek worden vertoond.

liet comiseh gedeelte is weer aardig;
en vermaakt dé aanwezigen op echt vroolijike wijze. De Journal brengt de bi-

zondere wereWgebeurtenissen op 't doek.
terwijl een strijkje den geheelen avond
voor de gezelligheid zorgt.
Een bezoek aan dit theater brengt geen
teleurstelling.
Ontvangen groote sorteering"

RECLA.

ME-GRAMOPHOONS, prijs, f25.—
met 24 nummers. De nieuwste platen
vanat f1.50.
Gramophoonreparatien spoedig en
billijk (gemakkelijke betalingsconditien)..
AUG. DE LAAT, Capucijnenstr. 24
(over de St. Annakerk.)
7509

GESLAAGD.
Te 's-Gravenhage slaagden voor liet examen Fransch 1.0. mej. H. F. H. Duffhaus,
voor acte examen Engelsch m.o. akte A.
mej. A. Dawson en voor examen handteekenen 1.0. de heer P. E. van Laarhoven, allen
uit Tilburg.

FEESTELIJKE OPENING DER T. W. E. M.
*Prachtige platen, voorstell.ca.de
eea
tweetal gangmakers met hunne renners
versieren thans in verschillende straten,
der stad de ramen der winkels, waarbij
de aankondiging is gevoegd, dat Zondag
7 Augustus de feestelijke opening der wie
ler- en 'Motorbaan zal plaats hébben.
Alle officieel genoodigden, waaronder
de hoogste autoriteiten in de provincie
en vertegenwoordiersg van alle sportvereenigingen in het land, zullen zich op.
dien dag om 2 uur na den middag op'
het middenterrein der Wielerbaan bevinden, terwijl het publiek vanaf de tribune
de plechtigheid zal kunnen aanschouwen.
Midden op bet terrein zal bet nationaal
dundook worden geheschen onder het' spelen van: het Nederlandsche volkslied.
Nadat bet koord zal zijn verbroken, ten,
teeken, dat de baan officieel is- geopend,
zullen de kampioenen van Nederland, omkrans, met bloemen, de eerste rondten op

de baan rijden.
Al deze plechtigheden zulle« duren tot
ongeveer half drie., wanneer üe .eigenlijke!
wedstrijden zullen, beginnen.
Voor deze wedstrijden hebben de eerste renners van Nederland en bet buitenland reeds ingeschreven.
"Wij zagen een üjd der namen van hen,
die in de verschillende wedstrijden zullen uitkomen en moeten getuigen, dat de
directie er in geslaagd is, een keur van
renners "te engagceren, de Tilburgsche
Wielerbaan waardig.
Wij stellen ons voor in den loop der
volgende week op de verschillende wedstrijden en de deelnemers terug te komen*

Antoon C. hl]ben
Heuvelstraat 7

Tilburg,

EN
VERLOVINGSRING!!.:
TfiOÜÉRIüGEM

He! ïeoMeeiigst adres,

Telef. 809.

ZIE HEDEN ONZE ETALAGES
IN SPOKTBEKERS.
HARMONIE-BIOSCOOP.

«Wie zijn in het seizoen van üe spinnen.... wel niet heel aantrekkelijk vooi*
den oppervlakkigen beschouwer, maar de
kennis van deze nijvere beestjes, die aan
de menschheid zoon groote les van arbeid en volharding geven, is toch zeer
interessant voor den minnaar van natuurlijke historie.
Zoo zagen wij in een zeer duidelijk©
film gis ter-avond dit volkje in verschel-,
dene variëteiten, een prachtopname van
natuur. Wij zagen ze in hun leven en
streven en konden hen volgen door de
volhardendheid waarmede .de lens op de
loer heelt gelegen om hun huiselijk gedoe gade te slaan. In dit opzicht dus een
leerrijke en interessante film.
Van de spin gingen wij naar New Vork'
om den reuzenarbeid van de watervoorziening van deze wereldstad te aanschouwen. De technische bij zonderbeid
boeiden den minnaar van intensen arbeid
in zijne nauwaaneenshiitende organen.
Het hoofdnummer „De bandieten van
Parijs'- boeiden dien aanschouwer van het
begin tot- het einde.
Het was een spannende geschiedenis!,
die door hare wedergave werkelijk een

triomph is voor de .ilim-lechniek.
Emotievolle oogenblikfcen beleeft men
bij_ "het zien van den aanval oo eene
expresse trein, zeer actueel, naar aanleiding van de berichten uit het land
van den zonnekoning.
Naast ernst is ook eene flinke plaat,
ingeruimd voor den humor. De situatie!
bij den brand vjm het hotel zijn zoo dol
comisch. dat de meest nurksche zijn lach
den niet zal kunnen onderdrukken.

TOONKUNSTENAARS.
Alhier is opgericht een afdeeling van
Ned. Bond van Toonkunstenaars. Onder
Wij kunnen dan ook niet nalaten een
voorzitterschap van den heer A. Smee- druk
bezoek aan deze l'ilinvertooning
huijzen. secretaris A. Sanders, penningaan te raden.
meester den heer Eliaza. Het secretariaat is
De explicaties van den heer Wim de
gevestigd Nijverstraat 113.
Beo verhoogen bovendien nog de aantrekkelijkheid.
DENK ER NU AAN
De feestvertoonitïg ter gelegenheid van
en verzuim biet dezer dagen het magazijn het twee-jarig beslaan, welke film-avond
Gebr. Uppenkamp te bezoeken. Profiteer ten gunste komt van het personeel, bovan de zeldzame aanbieding, welke genoem- loo _i tevens een schitterenden avond. .
de firma maakt. Beste kwaliteiten stukgoederen en prachtige solide Dames- en Kinderondergoederen worden met de enorme korHET ZILVEREN FEEST VAN
ting van 15 i verkocht. Eene groote partij
WILLEM II.
Lappen wordt voor buitengewoon lagen
goede
bron vernemen wij dot de
Uit
prijs aangeboden. Profiteer dus van deze gelegenheid en bezoek nu het Magazijn Gebr. kampioen van Nederland N. A. C. uit BreUppenkamp, U koopt werkelijk nergens da aan de jubileumwedstrijden van Wilbetere goederen en zeker niet zoo goedkoop. lem II zal deelnemen.
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T. V. V. ORANJE WIT
Morgen zullen de' dt. eweeksche seriewedstrijden, uitgeschreven door bovenstaande vereeniging, een aanvang nemen
op het terrein aan dc v. Hogendorpstraat,
en zal de laagste klasse dezer serie worden afgespeeld.
worden in deze arbeiderswijk.
Hieraan zullen de volgende vereeniginDe Electrificatie is opgedragen aan de gen deelnemen:
Hollandia, Vincent, beiden uit Tilburg,
Firma W. van Boxtel en Zonen alhier zoodat ook de verlichting niet zal te wenschen G. V. V. uit Goirle en Emos uit Oisterwijk.
overlaten.
Alles werk eendrachtig samen hier,' geheel
BESTERDS'BELANG
zonder drank.
Gisterenavond had in Café Reijnen Koestraat
Wij wenschen de Commissie veel succes de algemeene jaarvergadering plaats van boven
op 17 Aug. a.s.
genoemde Vereeniging.
Uit de gehouden discussies bleek dat het
DIEFSTAL.
Bestuur en bloc aftrad wegens het eigenmach
Als verda-ihl van diefstal van 300 .stuks tig en voorbarig optreden van de propagand»
eieren ter nadeele van mej. L. iv de club.
Na opening door den Voorzitter, den heet
Zwïjseustraal zijn aangehouden do gebrs.
>'Ouejide.j
Q.ujd;.
K&s&,\xsp.u.
A. $a J. Kl.
AANBESTEDING.
Bij onderhandsche aanbesteding is het
bouwen van een heerenhuis aan de Julianastraat te Tilburg voor den Welel. heer
Hombergen-Diels, opgedragen aan N. L. v.
Herk.
Het belooft er werkelijk schitterend te

Leo Geerts,

Jas de secretaris, de notulen der
vorige vergadering voor, deze werden onver
:%nderd goedgekeurd.
Uit het jaarverslag van den secretaris bleek
dat het bestuur in het atgeloopen jaar zeer

Op dan naar I .ome en AsslsiS, gij zonen en bleek" al .beëdig Bat
' dochters
van den serafijnschen Vader, die in
gemeente

de prachtige! bos.ohen. der
niet waren aangetast,
maar etc ho-id.', aan dit bosoh grenzende
_lond _v.eds . een kwartier gaans in de
breedte in brand. De spits- van dit vuur
had reeds de bosschen loebehoorende aan
dein heor Ledeboer, in beheer der Ned.
Heide-Mij. aangetast en het bet zich aanzien dat de brand geweldige afmetingen
zou aannemen.
Deze bosschen zijn ongeveer 20 jaar
oud en staan op vete plaatsen praiclitig.
Bij de brandende bosschen aangekomen,
troffen we hier eenige werklieden die hiel
vuur nog hadden trachten te weren, doch
hun aanial was hiervoor te klein.
Dei meeste werklieden waren verder in
d_! bosschen bezig met leigen-vuur anü te
leggen, en daar waar de meest gevaarlijke punten wanen tegen het vuur te
-_

de gelegenheid zijt aan den pelgrimstocht deel
te nemen. Waardeert deze heerlijke gelegenheid
en het zal een verheugenis zijn voor heel uw
leven, op zulk een wijze het eeuwfeest der
WHS.
De medewerking aan het Oranjefeest bracht Derde Orde te hebben meegevierd.
de vereeniging 2 medailles, w.o. lsten prijs
Fr. PETRUS NIELBN 0.F.M,,
voor den wagen „Den Bijsteren".
Commissaris der Derde Orde.
Het St Nieolaasfeest verschafte aan 1600
Fr. BORROMAEUS DE
kinderen een genoeglijken middag.
GREEVE O.F.M,
Er werden gegeven 3 uitvoeringen en 4
geestelijke leiders der Bedevaart.
bals. Verscheidene req lesten aan den Baad
hadden een gunstig gevolg, terwijl ook op het
Rozenplein eeue brievenbus werd geplaatst.
Verder brengt het jaarverslag hulde aan het
muziekcorps van B. B voor hunne spontaae
medewerking
GROOTE BRAND TE SPRANG.
Uit het jaarverslag van den penningmeester
Over
dezen brand lezen wij in de Echo
blijkt dat is ontvangen f144856 en uitgegeven
van
het
'Zuiden:
1146112,-$ zoodat een schijnbaar nadeeüg saldo
ongeveer half 10 dreven
Hedenmorgen
is van f12.36. Dit verandert echter in een
over onze gemeente. In
dikke
rookwolken
voordeelig saldo van t 12.64 wanneer het Dio
de
mr.
van
Goothstraat viei zelfs verui.iusgilde de f25- terugbetaalt, die deze
koold
riet
neder.
Vereeniging echter niet beialen kan omdat de Weldra bleek dat in
Sprang brand was
..Gemeentelijke subsidie van de Dionisiusteesten
uitgebroken.
nog niet ontvangen is.
Aanstonds begaven wij ons daarheen om
Namens de verificatie commissie breDgt de
dat
wij vermoedden dat met dezen storm
heer A. de Jong verslag uit dat het finantieel
wind
een ramp niet kon uitblijven.
beheer in orde ig.
plaatse gekomen bleek ons verTer
De voorzitter brengt dank asn secretaris en
moeden
maar at te waar te zijn. 4 buipenningmeester voor hun jaarverslag ca de- zen
al in lichte laaie en in een
stonden
chargeert verder den heer J. van Eest over
bad het vuur zicb nog
oogenblik
tijds
het jaar 1920/1921.
aan vijf andere woningen en eenige hooiHierna had een dikwerf zwaarwichtig debat
plaats alvorens er een nieuw bestuur zou en stroomijten medegedeeld en hel ergste
was nog dat de brand op groote afstanworden gekozen.
Het slot was dat het oude bestuur met den van elkaar woedde doordat de von©vergroote meerderheid van stemmen werd ken door den wind bier en daar werden
herkozen en de propagau .aeommissie bij monde neergebraclit en brand veroorzaakten zoovan den heer Lieuwes ontslag nam. Hierna dat bet begrijpelijk mag heeten dat de
verwarring groot en algemeen was.
sluiting.
Wij zullen onze lezers het verloop van

Provinciale Berichten.

do feiten mededeeleo.
De brand is ontslaan in hot pand van
Mej. Wed. Vos, bewoond door haar en
de gezinnen van de Bic en Mandenmakers gelegen tegenover de woning van
den- heer v. Santen, gemeente-secretaris.
Wéldra laaiden de vlammen, aangewakkerd door 't droge riet en den hev.gen
Zuid-Westenwind hoog op en dansten de
rietvonken door het luchtruim.
Voor iemand er erg in had. hadden dc
ronddw&rrelende vonken het huis van Jac.
dc Bic, gelegen in de Oudestradt, zeker
een afstand van 500 M., aangetast.
"Het huis van Vos, gelegen naast hel
pand vau mej. wed. Vos werd daarna door
het vuur aangetast en voor iemand hulp
kon verleenen stond ook hier alles in
lichte ïaaie. De brandweer, die spoedig
ter plaatse was, moest alles lijdelijk aan
zien. Niets kon er door het gebrek aan
water worden uitgericht.
Intusschen had het vuur zich weer medegedeeld aan het hoekhuis waarin gevestigd de schoenfabriek van de firma Dc
Zwart en de woning van De Rooij. Ook
deze stonden in een oogwenk in vlammen.
De schuur van de Rooij. gelegen naast
de woning, werd eveneons in een minimum vau tijd door het vernielend element in asch gelegd;
Plotseling brak "de brand op verschillende plaatsen 'tegelijk uit en een oogenblik liet hot zich aanzien dat geen enkel
huis meer zou zijn te redden.
Hoog laaiden nu de vlammen _p van
Int dubbele woonhuis van J. de Boon
eu A. "Klootwijk gelegen in cic Oudestraal
van 't hockhuis waarin gevestigd.
de
scbilderswerkplaats van ,T. v. Baamsd.cn k
en de gezinnen de Bic en Pot, van betgroot e huis van en bewoond door
A.
Schaap en van de huizen van Van Oosterhout, en M. Bos.
Waar de brand nu zoo verspreid was
en eenige hooimijten in brand waren geraakt waarvan de vonken door den immer in hevigheid toenemendeii wind ver
ronddwarrelden, werd de angst der bewoners zoo groot dat iedereen zijn huis
ontruimde. Do groote kerk was 'vol inboedel gedragen, terwijl overal in tuinen

.'rijden.
Na een 20

minuten gaans bereikten wij
den pr<)efve.d..chcn dijk, waarvoor men
het vuur door tegenbi-and stuitte. Dat
ging heel best, daar da wind oodertusschen Oostelijk was. en men totaal geen
last van den rook' had. Langs- de grens
der gemeenie tlemert wenschte men nog
een groot, "oppervlakte te behouden, daar
bier zich een breede weg tus;schon deze
."hen bevindt. 'Hier werd oek druk
tegen v uur aange.egd.
liet vuur kwam somtijds: vau. 3 kanten
legelijk aangehaald. Een vlammenzee, wel
25 M. hoog vervulde de lucht.
E.inc..lijk was ecu geheele strook vrijaiebrand, zoodal liet grootste gevaar voor
de overige bosschen geweken was. Hel
vuur wa. onderwijl in de heide meer
in Westelijke richting gekropen, zoodat
de bosschen ond c de giemeenlci Geroer.
ook in lichte laaie stond ui. Deze. be__ooren meestal toe aan verschillende par-

jaar van Ken ftle winnen, doch' toen waren bijzondere omstandigheden in het spel
en reeds toen was de Belg veel sterkier,
hetgeen hij door een serie overwinningen
toonde op Sérès.
Sérès vertoeft thans in Amerika en
zal zijn titel niet' verdedigen. Vermoedelijk zal Leon Didier, de nieuwe Fransche
kampioen, de ernstigste concurrent van
den Belgischen kampioen zijn.
Tenslotte worden 7 Augustus, den
laatsten dag van hel tornooi, de wedstrijden gehouden voor beroeps rijders om
bet, wereldkampioenschap over den korten afstand (1 K M..)
De wedstrijden kunnen zeer interessant
worden. Houder van den titel is Bob
Spea-rs, de Australiër die in de laatste
jaren ongenaakbaar was voor zijn tegenstanders," doch in dit seizoen achteruit
gegaan is. Hij zal echter zijn titel verdedigen. Van zijn tegenstanders zijn de
Zwitser Kaufmann en "dc Nederlander
Moeskops de sterksten. 'Door het schorscbingsb; sluit van den Amerikaanschen
bond, hetwelk door de TJ.C.I. en vervolgens door den .NW.B. overgenomen is.
is hét op het oogenblik nog twijfelachtig of Moeskops zal uitkomen. Er woorden
echter nog pogingen aangewend om de
aangelegenheid tijdig in het reine le brengen. Tn dat geval zal Moeskops de volgende week de reis aanvaarden en zal hij
ongetwijfeld een gunstigen gooi naar het
wereldkampioenschap doen. Afgaande op
de ontmoetingen tusschen 'Moeskops en
Kaufmann, welke in het Amsterdamsehe
Stadion hebben plaats gevonden, zouden
we geneigd zijn aan te nemen dat Kaufmann "oïïzen "kampioen speciaal door zijn
laugeren spurt, "de baas is. Echter komen
in een ëindrit van 4 renners de renners
niet steeds in «3e gelegenheid, le rijden
zooals zij willen en dus den anderen hun
tactiek 'op te dringen. "Kaufmann zal zijn
kracht zoeken in een langen eindspurt.
Moeskps in eeon eindspurt over de laatste 100 a t5O Meter. Veel zal er van afhangen wat eventueel de beide andere
finalisten doen, welke tactiek zij "wallen
volgen en in Koeverre hun tactiek van
invloed kua ziin'op de bedoelingen van
Kaufmann en Moeskops. Zoo heeït eventueel, als' hij uitkomen keu. onze landgenoot wel degelijk een kans. We vertrouwen in elk geval dat rte Nederlandsche
vertegenwoordigers er in zullen slagen de
-porteer vn hun lanad lioog te houden.
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28 en 29
leerlingen:

vau
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Pulskens wedn.
Borgers 74 jr.
A.
57 jr.
echtg. van

jr.

jr.
Leijs

jr.

jr.

24 jr.

Heijnen
18 jaar.

jr. en

Man'us ,T. Wrecsie en
Johan
eu "Cornelia C.
sen
Petrus A.
A.
en
nes
en

Bakkers
Denisen

en

te Tilburg;

Anna, Men Anna

van

Dijk Tcteringen G. S.

1-

A.

den
J. G. d.v.

A. vau

i
Maas en Cornelia,
O. E.
"—

en

schot en

van

'en

voorn.ten m_|n.
van
voor
om
over
af'voor amateurs.
d.v.
eu dc
worden
is in

cisca

reeds

dat
met
rieten daken nat le houden iets, wat door zal hebben zijn titel van
te verdedigen. Peters heelt
het groote gebrek aan water nu niet zoo zich
deze
wedstrijden ia den laatsten
voor
heel .gemakkelijk was.
speciaal
tijd
ca zijn overwinningetraind
De motorspuit va-u Waalwijk verscheen
op
sterke
gen
tegenstanders
als jhr. Bosch
spoedig maar kon, door totaal gebrek aan
van
en verder op
en
Drakesteyn
Mazairao
water niets uitrichten.
van
Boxsel, Tul
bekende
als
beroepsrijders
De sproeiwageu der gemeente Waalwijk,
dat
Duyu
v.
e.
leken,
a.,
bewijzen
Duim,
kon beter hulp verstrekken. Telkens reed
deze naar du niet zoover van de plaats hij in uitstekenden vorm is. Gaan we na
des onheus gelegen watertoren en wist wat zijn voornaamste tegenstanders over
zoo op eeniger mate in den waterncod het algemeen gepraesteerd hebban in den
laatsten tijd, dan gelooven wc stellig dat
te voorzieu.
onze
landgenoot Zondagavond opnieuw als
, Door de krachtige hulp van vele on- wereldkampioen
uit den strijd zal trevermoeide mannen en door het keeren van
den wind, wist men ten slotte den brand den.
De verschillende troostwedstrijdeu en
tot deze huizen te beperken.
Omtrent de oorzaak van dezen brand aanvullende races, die daarna gehouden
vernemen wij dat hij vermoedelijk ont- worden, hebben met de eigenlijke wereldstaan is door bet neervallen van een vonk kampioenschappen niets 1 e maken. Van
uit den schoorsteen op het dak van de belang is echter weer de wedstrijd om
het wereldkampioenschap voor amateurs
woning van de wed. Vos.
Dit vermoeden berust op het feit dat op den weg, waaraan 4 jonge Hollandhet dak in lichte laaie stond en binnen sche amateurs ais afgevaardigden van
den N. W. B. deelnemen, nl. Willems,
in de wonlnrt nog niets te zien was.
Muller,
Kloppenburg en de Jong. Deze
De schade is groot aangezien eenige gezinnen niet zijn verzekerd en
andere wedstrijd wordt Donderdag 4 Augustus
van Kopenhagen uit- en naar. de Deenslechts laag.
Te droeviger is de ramp nog wijl zoo sche hoofdstad terug, gehouden. De aftraject
velen dakloos zijn geworden en er geen stand bedraagt 190- KM. een
de
renners
bestwaarop
Nederlandsche
ergens
___nvooruitzicht beslaat-dat deze
zijn.
thuis
ondergebracht.
worden
nen
Van deze goed getrainde renners
die
Naar wij verder vernemen zijn 6 varkens in de vlammen omgekomen.
Het te zamen ook aan de ploegrit deelnemen
mag een geluk li.eeten dat bet vee: niet — is de Nederlandsche wegkampioen, de

de
en

van

A. van

M.
van

Wielrijden.
Be wereldkampioenschappen.

en

Hendrik
J. O. Couwcnvan

en
Cornteliai

:

meer en
_iaa.il

Host.

van

E. van de
en
van
de

van

—»

van der

e

Pe-

trus

i—--*

waren

—

de
op stal stond, a_tders.-v.a_i de schade nog 20-jarige Amsterdammer Willem.,
sterkste. Wre zijn Overtuigd dat deze taaie
Hedenmiddag voor hét ter perse gaan renner, die bovendien zeer snol in de
van ons blad, dreigde bet huis van' den sprint is, een flink figuur zal slaan. Men
bakker Vos, gelegen tegenover het pand kan echter niet over de kwaliteiten van
dat het eerst door den brand is vernield, de wegrenners ui."andere landen oordeer
in vlammen te zullen
len en dus moeilijk nagaan ol' de Holopgaan.
Door vereende krachten wist 'men hel landers kans hebben. Woensdag 3 Augusvuur 111 zrjp begin nog te stuiten. Men tus wordt de wedstrijd om bet wereldblijft er echter waakzaam aangezien zoo kampioenschap me(_ motorgang-uakiag
nu en dan nog steeds vonken vuur door over langen afstand (100 K.M.) verreden,
het luchtruim dwarrelen.
waarbij de Hollander O. J. Snoek met
__öo gingen er nog enkele hooimijten Slesker aks gangmakers de Nederlandsche
in vlammen óp.
kleuren verdedigen moet. Snoek is op het
maakt
ontginning
„Stippelberg." oooonhlik niet in goede condidie en
Boschbrand op de
zijn.
In
overtraind
te
vau
o.nr.
den
indruk
Uit Millieeze schrijft men
aan S»
elk geval zal hij toch verliezen vau den
Zuid-Wi 11.tv-svaa-rl":
Dondcrd- g ontstond omstreeks 3 uur Belg Linart die zonder eenigen twijfel
n.ui. brand in de groote heide, achter de beste stayer van zijn lijd is. Sérès,
.da Haoizak. __L_ie_w_c_n dcc s__tneenLt_ Het de houder yan den ïitelj
0het .vorig
grooter geweest.

m

AfSvËFteatieu,
GEBODEN :

. KEES

zoon van

NICO REPELIUS
en
ELISE REPELIUSMarijnen.'
SOERABAJA (Ned. Indië)
23 Juli 1921
(Eenige kennisgeving
liïburg).

betuigt
Ondergeteekende
dank
hartelijken
zijn

aan allen die belangstelling toonden bij zijn 25-jarigambtsjubilé en vooral
aan Directie en personeel
der G. E. F. voor de
mooie cadeaux hem ge' 7511
schonken.

Op Dinsdag 2 en . Aug.
1921 zal in de gemeenteschoONDERTROUWD:
len aan de Korte Schijfstraat
en de Molenstraat op beide
Van
plaatsen des namiddags te
vier uur gelegenheid bestaan
tot kostelooie inenting en
voor een ieder die
herinenting
's Hertogenbosch
zich daartoe aanmeldt;
Zuid Willemsvaart 45.
Burgemeester en Weth.
Empel,
van Tilburg.
7471
„Huize Meerwijk".
VONK DE BOTH
Huwelijksvoltrekking te
De Secretaris,
Empel 23 Augustus 1921.

KicoJJ.

der Velden
Betsie J, J. Sieuijes

7529

TE KOOF:

-

Zondag 31
in het

Juli

filhelmiiiaparl.
door

F. v. d. Hout. deStafaoziekdertaren
van 7 tot 9 uur.
Kostelooze
Koepokinenting

roor

De heer en Mevrouw
BRIELS-BOGAERTS betuigen hierdoor hun hartelijken dank voor de belangstellingbij de geboorte
van hun dochtertje onder7496
vonden.

Volksconoert

MI ESSEN.

GEVESTIGD
te Tilborg:

Dr.A.CJ.Beüto,

Chirarg en Vrouwenarts.

" Yqorioopig adres:
Borger Wooniiuis Botel
„SUISSE".

in de Goirkestr, Spreekuur 2 —2»/2 uur "
l'/
Direct te aanvaarden.
Adres le bevragen bur. dcx. voorloopig Siaiion.tr. 2,

Stopcursus,

TENTOONSTELLING
van de
Werken der Leerlingen
van den STOP en TAMBOÜ-

REERCURSUS op ZONDAG
31 JULI van 12—2 uur.
KLOOSTER URSULIN.
NEN Elzestraat.
Opgave van" nieuwe leerlingen Maandag en Dinsdagavond 1 en 2 Aug. 7—B uur.
De Vereen, tot bev. der
Textiel-Nijverheid.

i_| iermede betuig ik mijn
hartelijken dank aan den
heer MÖTSAERS met wien
ik ruim 11 jaar als Compagnon heb samengewerkt.
Tevens vestig ik de aandacht van het publiek er
op, dat ik HEDEN-AVOND
MIJN ZAAK ZAL OPENEN
KOESTRAAT 32,
RIJWIEL, en REPA-

RATIE- INRICHTING.
het
Hopende de gunst van
publiek waardig te mogen
Aanbevelend,
worden.

7493

W. SMEIJERS.

Franciscaansciie Bedevaart Rome sn

Assisi.

Prijs £ 600.—
Sorrento,
Florenet,
bezo.k aan Milaan, .Napels,.Pompei,

12 September—3 October.

Met

Lugano,

Luzern.

nsriETJ'w-E

Oaldleening

Oe

-

i
I

dagelijkscn
de Nieuwste

SAISON I

HOEDJES_
Teleph, 423,

BEEM
ZWEHEN

fl

_j^Tp^A-__^__ffSS

Een grooie zweep, erg diep,
vol akelige etter. Den geheelen
dag pyn, 's nachts geen rusc.
Dan-een paar druppels maar van
het pynstillende, verkoelende,
genezende, vloeibare D. D. 0.
Waschmiddel. Ontsteking
en pyn verdwynen. Heerlyke,
verkwikkende slaap keert terug.
Na korten tyd volmaakte genezing. Koopt het nog heden 1 F. 0.75
en f, 2.50 per fl. Geneeskrachtige
D. D. D. Zeep è. f. 1,-, Verkrygbaar by alle apothekers
en drogisten. Hoofdagent: B.
Meindersma, Den Haag, van
j wien
I
Brochure op aanvraag.

DE BANDIETEN VAN FARITS.
CRIMINEEL DRAMA IN 5 ACTEN.
lETS BUITENGEWOONS.

D. D. D

Voor Huidaandoeningen

DeKkleeden
Ook aan

SPOTPRIJS te

F.y, Riei-DijKmans
Abonneerittopditbtad.

f

In hat nieuwe Schoenenmagazijn vindt U prima
soiiede schoenen, handwerk tegen zeer lage prij-

?

?

Aanbevelend,

l SehuyH.es
33.

VOOR DiRECT

Aankomende JONGEÜ
GEVRAAGD

voor

HAKKENMAKERIJ.

de

Zich melden St.Annaplein 2

_3r»ERGS CREMi.

Te Tilburg bij B. J. v. Eijsden,
P. A. van Hassel, Jos. v. d geeft een fluweelzachthuid
Brekel, Jos. Broekbans, B. v
fl 1.20
d. Meijdenberg, A, v. Nunen

TE HUUR
ê, 50 cent per dag Geiraagd met 1 October
koop bij

II,\

S Mantels
Costumes
? Japonnen
? Kindermantels

K

Euscliotscke straat 18.

LANGESTRAAT

een nette

21 DIENSTBODE

genegen met kinderen om
7532
te gaan.
Adres: TUINSTR. 72.

EROS-

r_s-

Ontharing-spoeder
verwijderdt haar op alle
ongewenschte plaatsen,
fl 1.20
Pariumeriën, toiletartikelen,
gesorteerd.

VOORTZETTING

UITVERKOOP

KINDERWAGEN

zen.

UÜR.

HARMONIE-BIOSCOOP-VARIÉTÉ.

geld ter leen

Wij ontvangeri

"JF&xitos

ZEER MOOIE COMEDIE.
VOORLOOPIG AANVANG ZONDAGS 6

Met hooge goedkeuring van

Z. D. Hoogw. den Bisschop
Prijê f 450.— vragen
12 September—26 September
Met bezoek aan Milaan, Florence, Lugauo, Luaern,
de Zusters v. d. Goeden
GEESTELIJKE LEIDERS : Fr. Petrus Nielen O. F. M.,
Herder te Tilburg
Commissaris dar Derde Orde en Fr. Borromaeus de Greeve
O. F. M.
ZAKELIJKE LEIDING : Reisbureau Liesone en Zoon,
7512 bij grootere en kleine bedraLeidschestr. o, Amsterdam.
Deelnemers kunnen zich aangeven bij: Het Secretariaat gen, tegen een rente van i °/ 0
der Derde Ord», Minderbroederklooster, Weert.
met driemaandelijksehe opAlle gewenschte inlicht, verstrekt Reisb. Lissone en Zoon zegging van 4x/2 °/0 met halfjaarlijksche opzegging, en
5 % met jaarlijksche opOJNTVANGtN:
zegging.
7318
Men wende zich tot de
Eerw. Overste van hei Gesticht of den Rector, Bredascheweg 319, Tilburg.
7498
Aanbevelend
MALLENS Te koop een grijze
Fa. Wed.
Nieuwlandstraat 53.

Hangmatten en Yiiepnnetten.
Specialiteit in Pak- en Bindtonw enz
T-

cï.:r±©

bioscoop.

het meest

Kinderjurken

Blouses
Rokken

>

|J
s E

Mouselines
Voiles
Frottés

K I

Katoentjes

?

Costuumstoft'en
Blousestoffen

/

Japonstoflen

>

?
C
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IIWol,

zo ü t h-u p hui mine.!

DE WOLBAAL
HEUVELSTRAAT 3.

t WIJNHUIS"

I

I

I Gemeubileerde Zit-

dus het voordeel igst voor de adverteerders.

I

Jf*

i 2.60 thuisbezorgd ot per agent,
I

Bper
I

1
I

Beleefd aanbevelend

Ë

2.85 per post,

met

p§

1

Zondagsblad f 3.25, per post t 3.50,

week 20

van3O'6oen9OdM
f

HrgA.MIJ«HARDTJ

cf.B Ambtenaren

Administratie

I

FRECO'S
ZenQWuooidpijnpoeders

I

1 KLEINE

ADVERTENTIËN van 5 regels
-*.nee!e advertentie,
B slechts 75 een <=

I

ff

Moaumentstraat ten verzoeke
van «den WelEd. Heer Jos.

v. d. Schoot-Hoofs

2

lieerenhuizen pi. gem. nos.

volgens recept van Dr. Ed.

Ludwigs te Berlijn bewezen
het hoogste in resceptuur te
leveren, zenuwen in het hoofd
gepaard zijn alleen afdoende

Freco's Zenuwhoofdpijnpoeders per poeder 8
ent. per doos a 25 stuks f 1.70.
Verkr. J. C Kleijsen Heumet

onder No. 0492 bur.

Een Burgerwoonhuis te Tilb.
aan de Kasteeldreef, gemerkt
lz met aanbouw, erf en tuin
groot 3 aren 1 centiare.
Het pand i 3geriefelijk ingericht, goed onderhouden en
voorzien van gas- en water-

dezer.

Aangeboden : 1 of 2 ilinke
ongemeubileerde KAMERS,
met- of zonder pension. Br.
onder No. 0493 bur. dezer.
TE KOOP: 3 KIPPEN met
HAAN (ras). VEESTRAAT
65.
0494

leiding.
DINSDAG 9 AUG.
nam 7 ure.
bij den Heer C. Oprincea,
Korte Schijfstraat 42,

TE KOOP: een TRAPAdres:
NAAIMACHINE.
MARKT 2.
049 L

koop 7
f 9200.

(generale massa)
Net LOOPMEISJE
7480 vraagd.
Zomerstraat 4.

WOENSDAG 17 AUG.
nam. 7 uur.

ge-

0487

0478 bureau dezer.

Te koop aangeboden een
BURGER WOON HUIS met
grooten Tuin, voorzien van
gas en waterleidieg. Broek02
hovenscheweg 253.
Gevraagd; Een HUISNAAISTER voor een dag per
week. Noordstr. 96.
03

ffiiiijifow

-

A. P. J. M. SMITS
TE GOIRLE

provisioneel ïerkoopen:
op MAANDAG 1 AUG.
ten koffiehuize van den Heer
W. Spapens-v. Noort, in de
Kerkstr. des av. 6 uur
ten verzoeke van de Coö'p.
Bakkerij „Volharding"
de druk beklante in het
Centrum van Goirle nieuw
gebouwde bakkerij en ver
dere gebouwen aan de Berg
straat pi. gem. B. 292 en 293
hoek Fabriekssir. met daarachter gelegen bouwterreinen
aan de Bergstraat en Fabrieksstr. groot plm. 15.64 A.
te veilen in afzonderlijke
ondermassa's en
koopen,
Generale massa. Het perceel

TE KOOP : kisten, kratten
en tonnen, teer-tonnen è.
50 et. Bij G J. van lerland.

Veldstraat 67.

Op DONDERDAG 11 AUG.
des avonds 7 uur,
ten koffiehuize van den heer
Ch, v. d. Wijngaart aan de
Koestraat hoek L. Nieuwstr.
ten verzoeke van den heer
J. r. Helfteren.
De 2 gunstig gelegen goed
onderhouden Burgerwoonhuizen met erven en tuin te
Tilburg aan de Veldhovenstr.
no 2 en 2a geveild als volgt
koop 1 f3900, koop 2 f 3525
koop 3 massa 1 en 2 f 7700
Koop 1 is onmiddellijk na
de betaling in eigen genot
en gebruik te aanvaarden.
De perceelen zijn voorzien
van gas, waterleiding en
electriech licht.
Nadere inlichtingen en bil

05

~~Te~~Ko^p^beir'DAMÊsZ

RIJWIEL voorzien van goede
banden.

No. 16.

Anna Paulowoastr,

0?

Te koop wegens vertrek,
2 liters inmaak flessehen en

gordijn kappen, spotpiijs.
011
Kloosterstraat 7.
WERKSTER.

Wordt gevraagd, nette werkster, elke Vrijdag heels dag.
Zich aan te melden Stationstraat 29.
012

C. 1. M. Heufke
Notaris te Tilburg

BANKETBAKKERS^

zal
25 eu 23 tn fabrieksgebouw
pi. gem. no. 21 met kantoor publiek verkoopen
verdere gebouwen, fabr eksop MAANDAG 1 AUG.
ruimte en een in aanbouw
's av. 7 uur
zijnd fabrieksgebouw, alles
in Café „Het Molentje",
gelegen aan de Prinses So
phiaBtraat hoek Oranjestraat van de Erven Holte», aan
ter totale groote van 20.64 A de Heikantsche baan,

tg

kunnen dagelijks ingaan.! LangeNieuwstraatl3,
Voorschotten zonder borg.
Tilburg.
Men bestelle bij de bestellers of bij de
N. T. C. te Tilburg HEUVEL 25.

Pronsfoneele veiling ian

Elzenstraat,
ten verzoeke van den WelEd. van de verffabriek gelegen
te Tilburg op den hoek der
heer J. J. van Domburg,
Zuid Oosterstraat en LovenDe 7 goed onderhouden schestraat, bestaande uit.
gunstig gelegeu woonhuizen aanzetterrij, machine kamers,
met erven en tuin te Tilburg malerij, groote magazijnen
aan de Boomstraat Nos. 3b, met zolders, loboratoria, kan
36, 34, 32, 30, 28 en 26 en toor; verder kuiperij, was
uitkomende aan de Laagstr. echerij, schaftlokaal, open
alles te zamen groot 9.46 A. loodsen, terrein, portierswogeveild als volgt:
ning met stal en koetshuis beKoopl f2OOO koop 2 f1950 nevens de daartoe behoorende
koop 3 f 1800, koop 4 massa machines en gereedschappen
1, 2 en 3 f 6000, koop 5 als stoommachine, motoren,
1 250, koop 6 massa 4 en 5 emaillemolen, walsmolens,
f 6700, koop 9 f 1900, (koop kruisslagmolens kollergangèn
9 zijn de 4 huizen nos. 32 zeefmachines, stofzuigers, kui
30, 28 en 26), koop 10 f 150 pen, filterbakken, pers, reserkoop 11 massa !> en 10 f 2300 voir, leidingen eet. samen gr.
Alle perceelen zijn voorzien 20 aren 60 centiaren. 7495
van gas en waterleiding.
Het bouwterrein gelegen
naast
en ten Westen van de
OP WOENSDAG 10 AUG.,
aan de Zuid-Oosterfabriek
des avonds 7 uur
straat, groot lOaien 10 cent.
ten koffiehuize van Mevr. de
Wed. J. Marinus aan de

Manufacturen,

3*MaandelijksGhe abonnement ei I.T.C. f Swetfeiu
■

PlaaUing voor een KOST.
HEER, flinke vrije slaapka.
Mer en degelijk pension. Br.

,

en Slaapkamer

[

Goitkestraat 79,

voor Mej. A, E. Raijmakers,

- Finale

wagen,

ingezet als vo gt:
Koop 1 het hecrenhuis no.
Noordstraat 69, TILBURG.
25 f 7800.
Koop 2 het heerenhuis no.
Speciaal adres voor: KUNSTBEENKN en ARMEN,
PLATBREUKBANDEN,
23 f 7800.
BEUGELS,
GÜMMIËKOUSEN,
VOETZOOLEN, BRILLEN, PENOE NEZ. Volgens voorKoop 3 het in aanbouw
schrift H.H. Doctoren.
Beleefd aanbevelend,
zijnd fabrieksgebouw met ter
7497
G. J SCHADE. rein gelegen achter koopen
1 en 2 op f 2500.
Koopl fabrieksgebouw met
groote poort open terrein,
winkellokaal, kantoor en
zolder pi. gem. no. 21,
Gevraagd tegen hoog loon grooten
voor Heer-alleen
f 15900.
Koop 5 massa van koopen
1 en 3. f 11000.
Koop 6 massa van koopen
bekend met het vak. Ge- 2 en 4. f 24800.
heimhouding verzekerd.
Koop 7 massa van koopen
Brieven onder no. 7411 1, 2, 3 en 4 t 40500.
bureau dezer.
De panden door hunne bij(zonder pension)
grootte en inrichting
zondere
stand.
TE
KOOP:
op zeer goeden
gelegen in het Centrum der
Middenstandswoning stad zijn voor allerlei doelBrieven onder duid. 7497
bureau van dit blad.
bevattend 5 kamers, keuken einden geschikt en direct bij
en bijkeuken, kelder, zolder de betaling te aanvaarden.
en grooten tuin op prachtigen
Bezichtiging op Maandag
stand, spoedig te aanvaarden Dinsilag en Donderdag van
Brieven onder No. 7424 10—12 voorm. op de andere
bureau
van dit blad.
dagen kan de bezichtiging
t& en schrijnen der huid.
plaats hebben mits voorat
ook
zonnebrAnd,ontvellinöen.P Geen tusschenpersonen.
kennis gevende aan den heer
m gevoelige oF stukgeloopen §|
B voeten. Gebruikt
A. v. d. Schoot Lange Nieuw
DE NOTARIS
straat 172.
Alle koopen zijn bij de
18 ■ Wlra^yfc I
in eigen gebruik te
betaling
Doozen
aanvaarden.
Wl bij apoth. en drogisten.
te TILBURG zal

Te iw aangeboden

is het meest uitgebreide dagblad van Tilburg en
omstreden met het
grootste aantal Abonné's van de hiep verschijnende

Terstond gevraagd FLINKE

nam. 7 ure.
DIENSTBODE bij A. v. Riel
bij den heer A. J. C. Bertens Bakker, Molenstr. 51. 0496

—

TELEPH. No. 209

WDe NIEUWE TJLBURGSCHE COURANT, uitgave firma A. ARTS H

DINSDAG 2 AUG.

Proiisioneele Verßooping

Binnen en Buitenlandsch ge- j
distillesrd enz. enz,

fi

Moiaris Maas

adres voor solide
MEUBELEN is bij:
L. HOEDJES-Hendriks
0495
Koestraat 72.

f Het BESTE

Te huur of ter overname
op DINSDAG 9 AUGUSTUS
een zaak welke
gevraagd,
des avonds 7 uur,
bij mej. de Wed. J. Marinus eenig
middel
van bestaan
ten koffishuize van den heer
a/d Monumentstraat.
oplevert. Brieven onder No.
A. A. van Geloven aan de

Portwijnen

1

Sajet ©n Sr@i katoen

KANTOOR

4 wielige brood
toewijzing ian; Net MEISJE gevraagd voot
bakkerskar, kar op de voor de fam. der Kinderen halve dagen, Vrijdags den
geheelen dag.
veeren, 2 paarden en wat
van Scbijndel,
0456
Magazijnstraat 17.
verder tot het brood koek- geveilde vier woonhuizen met
en banketbakkersbedrijf be- aanbouwen, groote loods, erf
Gevraagd een net DAGhoort.
en tuin te Tilburg aan de
De roerende goederen «uilen Boomstraat, gemerkt 15, 13, MEISJE. Adres: Zwijsen0488
direct na de gunning contant 11 en 9 samen groot 6 aren straat 54.
moeten worden betaald.
26 centiaren, staande op:
Kijkdag Maandag 8 Aug. koop la f 1600; koop lb AGENTUREN. Actief Agent
van 9 uur v.m. tot aan de f1550; koop 2 f2100; koop gevr. bekend m. h. artikel
wol en Décheti en goed ingeverkooping.
3 (massa 1 eu 2) f 4700; koop voerd bij Heeren Fabrikanten.
Alles uitvoerigbij biljetten 4 f 2000 ; ..koop 5 f 2000 ;
Br. onder No. 0483 bur. dez.
omschreven.
koop 6 (massa 4 en 5) f 4000;

machine,

Finaal ïerkoopen:

Fyne Bordeauxwynen
Rijn- en Moezelwünen

1

GROOTE SORTEERING VAN

E

bezichtigen.
Op MAANDAG 8 AUG.
des n. m. half drie zullen
worden verkocht in bovengemeld te verkoopen pand
,de tot het bedrijf behoorende
machinerien, gereedschappen,
werktuigen, winkelinventaris,
paarden en wagens, als:
Mengmachine met motor
l 1 j P.K., beschuitenijmachine
(Electr.) 1 deeg verdeelmachine, chocoladevormen, zak
uilklopmaohine, ovengereedschap, eleclr. speculaasmachine met 60 platen en 2
walsen, handtaaimachine,
electrische amandelmachine,
eleclrische eiwitklopmachine
handspuitmachine, roomijs-

te TILBURG

HET ADIiES voor:

van Kousen.. Sokken I|

|

Fa, A. Yollaers-Mandos
STATIONSTRAAT, hoek TUINSTRAAT

Mij. SPERO

Bijzonder verlaagde prijzen

H

bakkerij met 2 heete luehfovena en groot steenen gebouw voor berging van wagens en groote paardenstal.
Het geheel is dagelijks te

2de
BEDIENDE gevraagd.

09

Adres: btationstraat N0.9.

B. z. a. voor direct flinke
Bakkersbediende ook genegen voor ekele uren per dag
0500
fe werken.
Te bevr. Bureau dezer.

finaal

Net DIENSTMEISJE getwee huizen Heikantsche baan vraagd, niet beneden 15 jaar
27 en 29 mat uitweg erf en
alleen voor dag.
tuin, samen groot 5,82 A in voorioopig
één koop. Ingezet op f 1100 ruinstraat 73, boven Kruize.

li. ii. COIFFEURS
Terstond gevraagd, tweede
bediende, Dij Joh. Brauds,
Coiffeur. Bossche we» 230.

Ten overstaan van genoem-

den Notaris, worden
in AUGUSTUS a.s.
"08
publiek verkocht:
TE HUUR: Een perceel
De eigendommen der Ooöp.
Han/.ebakkerij „Steunt El- NAG RAS, om te beweiden.
kander" bestaande uit fa- Te bevrag.: Emmastraat 16.
brieksgebouwen, kantoren,
01
terrein aan de Beukenitraat
Wij hebbeu reuieu koopjes
en Watertorenstraat alsmede
in
fornuizen, kinderwagens
in centrum der stad gelegen
meubilair,
en
komt zien in
magazijn,
fabrieksgebouw,
stal winkelhuis en erf aan „Het Nieuwe Meubelhuis.*
Boascheweg 141-143. 04
de Paleisstraat aldaar. 7356
Net Persoon, vraagt net
Kosthuis, met vrije kamer,

„Da Centrale'

omtrek Koestraat of Heuvel.
Brieven onder No. 0497
byreau van dit blad.

HEUVELSTRAAT 6

TE HUUR: goed gemeubileerde Zit- en Slaapkamer
met of zouder pension.
Brieven onder Mo. 049S
bureau van dit blad.

RECLAME

AANBIEDING

Kousen in
haadsclnenen

Nog slechts enkele dagen,
duurt onze groote uitverkoop

van alle voorradige gemaakte
goederen aan spotprijz. Geor.
Faes. Noordstraat 82. 0499

mim aarsris&tlaD

PLAATSING voor 2 nette
KOSTHEEREN, vrije
uitsluitend bij vooruitbetaling R.K. Slaapkamer
Zitvan niet meer dan 5 gewone
Antoniusstraat 24. 0462 a
regels plaatsruimte 75 cents
Advertentiën te bevragen
TE KOOP; 2 nette burgeraan het bureau of onder Brie
woonhuizen,
voorzien van
ven 90 cent.
gas en waterleiding,' gelegen
GEVRAAGD, Akkerstraat. Te bevragen,

TE HUUR

Capucijnenstraat 70.

een Winkelhuis. (Huurprijs
f 8 tot f 10). Brieven onder
No. 0479 bureau dezer.

0468

GEVRAAGD, nel proper
KINDERMEISJE,
leeftijd

PLAATSING voor 2 nette ongeveer 13 jaar, bij BO—
Manufacturenina—
R.K KOSTHEEREN, vrije GAERTS.
bij
0481
Viaehmarkt.
gazijo,
Zit Slaapkamer.
Antoniusstraat 24. 0462
TE KOOP: Burgerwoning

dubbel op- voorzien van gas en waterleivouwbaar Wandel wagentje ding, m. gr. tuin en inrijpoort
gevan
Aug.
vel
Haam Molenstraat, bestaat uit groote winkel, jetten ten kantore
en sportwagendirect te aanv. Te bevragen
J. Maas Wilhelminapark.
7505
Capucijnenstraat
gang met 2 kamers, groote noemden Notaris.
149. 013 Nieuwe tèoiriesche weg 20a.
TE KOOP:

i

