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WEEKBLAD VAN TILBURG.
ABONNEMENTSPRIJS PER 3 MAANDEN.

Binnen de stad f 1.00
Buiten de stad f 1.15
Afzonderlijke Nommers f 0.10

PRIJS DER ADVERTENTIËN.
Van 1 tot C regels f 0.48
Vooreiken regel meer f 0.08
Zegel van elko Advertentie f 0.35

ZATURDAG 7 APRIL.
OPENING VAN HET POSTKANTOOR TE TILBURG.

Dagelijks (uitgez. Zondags.)
's Morgens van 7, tot 11 ure
's Middags » 1 » 2 .
's Avonds »

4'/,

»

6/,

»
Idem » 8

1/,

» 10'/ »

Zondags.
's Morgens van 7';, tot 11 ure
's Middags » 1 » 2 »
's Avonds » 4'/, » 6 1/» *Idem » B'/, » lO'/.» |

VERTREK DER SPOORWE(«_&*; f '.■
Van Tilburg naar Breda 6.17, 9.27 vm , «v_fï»;o3 nm^wJU/

» Boxtel 10,32 vm., 1.37, V'gM'fe"''
Van Breda naar Tilburg 10,04, vm., I.—, S^TOjp^fcjutl^
Van Boxtel naar Tilburg 5.54, 9.04 vm., 12.53, 5*W-_|Bfl^Ej

VERTREK DER POSTWAGENS. /§%?
Van Tilburg naar Waalwijk dagelijks ten 6 ure namgjjag.'
Van Waalwijk naar Tilburg » » 7 » voofeïddag.
VanTilburg naar Heusden, tusschen Zondag en Maandïglajc^

12 u. de andere dagen ten 3 u. 'snachts, in den Goude\£eêul^;l^i\. {
Van Tilburg naar Geertruidenberg Maandag en Dingsciagj

'snachts 12

u.,

de overige dagen om 2 u., bij de Wed. Hs.ot!S*t~^___i»-

No. 27

Brieven en Gelden franco, aan den Uitgever W. BERGMANS, te Tilburg.

De inzender van het stukje een lid der Philhar-
monie", waarvan wij in ons Nr van Zaturdag 24
Maart 11. e-waagden, heeft den moed ons artikel in
de Nieuwe (?) Bode (niet beter dar. de oude) te be-
antwoorden eu noemt onze wederlegging van zijn
bespottelijk geschrijf leugenachtig.

Onze lezers houden het ons ten goede dat wij
daarop met eenige woorden terugkomen.

Wij hebben in ons bovenbedoeld artikel een zoo
duidelijk en naauwkeurif» mosreliik versla;* gegeven

" O Cj ■ r* c* t?

van hetgeen in de vergaderingen der Philharmonie
ten aanzien van de Tilburgerbode is voorgevallen, en
dat we!, omdat wij bij de eerste lezing van het in-
gezonden stukje van het (quasi) lid der Philharmonie
begrepen, dat daar alléén de schoen wrong. En
waarlijk, wij hebben ons niet vergist ! Bij het ant-
woord van den inzender in de Bode van Zaturdag
11. komt al dadelijk de aap uit den mouw. Wij stel-
den de vraag: «welke zijn toch wel de achtereenvol-
gende oorzaken, die allengs aan de direktie der Phil-
harmonie de sympathie der meerderheid van de leden
hebben doen verliezen?' 1 Maar ! daarop geen woord,
die snaar mag en kan hij niet bespelen, hij gevoelt
dif; en wat doet hij tto ? hij tracht ons verslag
leugenachtig voor te stellen; maar ook hierin is hij niet
gelukkig; even als bij den leugenaar die door nieuwe
leugens zich tracht te redden en zich meer en meer
vast liegt, zijn bij hem de toonen valsch, welke hij
ook uit dit speeltuig voortbrengt; Hij verraadt al
dadelijk geheel dat hij niet een lid der Philharmo-
nie is of zijn kan, want hij zegt: dat wij beschaamd
zijn te bekennen, dat de meerderheid die voor het
behoud van de Bode stemde, zoo groot was (60 tegen
14) dat de direktie zelve begreep.dat zij niet langer
liaar mandaat behouden kon in een gezelschap, dat
zich zoo ongekunsteld en duidelijk tegen haar ver-
klaard had. Hij slaat als de blinde naar het ei en
weet niet eens dat, niet met 60 tegen 14, maar met
33 tegen 23 stemmen het voorstel van de direktie
in de vergadering van 7 Februarij 11. werd verworpen,
terwijl dadelijk na de stemming door een aantal leden
werd verklaard, dat zij het voorstel niet goed had-
den begrepen. Het voorstel was: afschaffing van de
Tilburgerbode. Die alzoo voor het voorstel stemde,
stemde tegen de Bode. Velen nu waren in de mee-
ning, dat zij met tegen te stemmen, tegen de Bode
stemden, terwijl juist door tegen te stemmen, zij tegen
liet voorstel der direktie : afschaffing van de Bode, en
alzoo zich voor het behoud van de Bode verklaarden.
Wie zal nu gelooven, dat de inzender een lid der Phil-
harmonie is, als hij, het verhandelde in eene vergadering
besprekende, zegt, dat een voorstel met 60 tegen 14,
in plaats van niet 33 tegen 23 stemmen is verworpen.
Wij zeiden : «na eenige woordenwisseling tusschen den
fungeerenden president en eeniga leden werd tot de
stemming bij geslotene briefjes overgegaan, waarvan
het gevolg was, dat het voorstel der direktie werd ver-
worpen". De inzender noemt dit leugenachtig. Waar-
lijk, zou hij nog onderscheid kennen, althans maken,
tusschen waarheid en leugen? ! Of stelt hij zich niet

gelijk aan de musch, clie altijd schreeuwt : dief! dief!
en niet anders doet dan rooven en stelen? !

Neen, wat gij ook zeggen moogt, gij zijt geen 20
jaren lid der Philharmonie, en wat meer is, gij zijt
nooit lid dier sociëteit geweest. Gij hebt ja, voor
eenige weinige dagen of weken toegang gehad tot
die sociëteit, doch die toegang is U ontzegd, zonder
dat ooit slechts éen enkel lid, hetzij aan de direktie
hetzij in eene vergadering der leden, zich over uwe
verbanning beklaagd heeft of uwe partij heeft ver-
dedigd.

Maar laten wij zip.nl De schrijver of inzender heeft
het draadje, zeggen wij de stroohalm, gevonden,
welke hem redden kan: de direktie der sociëteit heeft
de sympathie der meerderheid van de leden verloren,
en wel, omdat de meerderheid der leden, bij eene
vergadering //waarin ter naauwernood een derde der
leden tegenwoordig waren", een voorstel der direktie
tot afschaffing van de fameuse Bode, had verworpen.
«Indien dit een bewijs van sympathie is, dan moet
men antipathie liefde noemeu", zegt hij, en voegt er
bij : //het moet niet door een vrije, maar door eene
«gcdwongene stemming zijn, dat zij (de leden der so-
//cieteit) hun waar gevoelen, hunne ware overtuiging
«kunnen doen blijken. Daarom ook heeft er later
//eene dusdanige stemming plaats gehad, welke inder-
daad een geheel omgekeerd resultaat gegeven heeft."

Bij de eerste vergadering, op 7 Februarij, had, zoo
wij zeiden, de stemming plaats bij geslotene brief-
jes, terwijl bij de tweede vergadering, op 21 Februarij,
de stemming bij monde (in omvraag) geschiedde.
Had de fungeerende president bij de eerste verga-
dering op verlangen van een paar leden toegegeven
dat de stemming bij geslotene briefjes geschiedde, bij
de tweede vergadering hield de president zich vast
aan het reglement der sociëteit en wilde alleen de
stemming in omvraag. Het reglement der sociëteit
nu houdt in, dat de stemmingen over personen, d. i.
bij ballotages en benoemingen van direktie, geschiedt
bij gevouwen en ongeteekende briefjes en dat alle
voorstellen worden in omvraag gebragt. Had de
voorzitter nu gelijk ? of was het hier geen voorstel
dat in omvraag moest gebragt worden? Heeft het
woord omvraag in het woordenboek van den inzender
(welligt dan door en voor hem alleen gemaakt) eene
andere beteekenis ? En is het geene vrije maar ge-
dwongene stemming als een voorstel in omvraag
wordt gebragt en de leden verpligt zijn bij monde
zich te verklaren, in plaat3van op een briefje voor
of tegen te schrijven ? Waarlijk, men moet de ge-
leerdheid van den inzender of schrijver bezitten om
dit te kunnen volhouden.

Maar hooren wij den inzender; hij zegt: //wie be-
f/grijpt niet dat eene stemming met gesloten briefjes
//de eenige echte, de eenige zekere is, om zich van
//de geheime (?) sympathie of antipathie van een kies-
«kollegie te overtuigen." Wel hoe? had dan de keuze van
eene nieuwe direktie, waarbij de president en kommis-
sarissen met meer dan twee derde van de opgekomene
95 leden gekozen zijn, niet plaats bij gevouwen en
ongeteekende briefjes ? En dit wel bij eene eerste stem-

ming. Neen, gij raaskaalt, onbeschaamde, en tracht
uw onbeduidend, laag eu verfoeijelijk geschrijf voort
te zetten om uwe hartstogt lucht te geven. Gij schrijft
sints jaar en dag niet voor geletterden, die uwe dub-
belzinnige wartaal weten te ontvouwen, maar voor
ongeletterden, die gij in uwe netten tracht te vangen.

Al te lang hebben wij tegen u het stilzwijgen in
acht genomen en voor zooveel ons betreft uwe hui-
chelaiijen en spotternijen met een verachtelijk schouder-
ophalen beantwoord. Wij achten nu de tijd gekomen
om u te ontmaskeren en zullen dan ook niet langer
uwe laagheden dulden. Wij verzoeken intusschen
onze lezers en inzonderheid de leden der Philharmonie
verechooning, een onderwerp te hebben behandeld,
waarvan wij liever hadden gezwegen en geven gaarne
toe, dat hetgeen in eene sociëteit een huiselijken en
vriendschaps-kring, voorvalt, binnen hare muren be»
hoort te blijven. Wij hebben ons dan ook alléén
daartoe kunnen laten overhalen, om leugen- en las-
ter-taal te ontzenuwen, en tegen te gaan dat men
elders onze eerste sociëteit, welke den voortreffeliiksten
stand van Tilburg tot hare leden telt, in verdenking
zou kuunen brengen of aan beknibbeling blootstellen.

STAATKUNDIG OVERZIGT.
Waren de feestdagen van Paschen gestoord door de

onrustbarende geruchten van eenen oorlog tusschen
Oostenrijk en Pruissen, zoodanig dat het te vreezen
scheen elk oogenblik het gekletter der wapenen en
het dondergeschal der kanonnen te hooren ; de laatste
helft dezer week kenmerkt zich, gelukkig, door meer
vredelievende verschijnselen, en het zwerk dat in het
begin den politieken horizont benevelde, verdwijnt
zachtjens meer en meer, zoodat wij kunnen hopen
weldra de aangename lentezon des vredes in al haren
glans te zullen zien schitteren.

Na deze algemeene beschouwing hebben wij onzen
lezers mededeeling te doen van twee officieele
stukken, in zake de Oostenrijksch Pruissische botsing
dezer dagen gewisseld.

Hit eerste is eene cirkulaire van Pruissen aan de
Duitsche Staten. Om hare strekking | juist te lee-
ren kennen, doen wij opmerking dat de graaf von
Bismarck er dete punten in volhoudt: 10. dat de her-
togdommen in vollen eigendom aan den Keizer van Oos.
tenrijk en den Koning van Pruissen behooren, zonder
dat iemand wie hij ook zij te dezen aanzien eenig
erfregt kan eischen; 20. dat Oostenrijk door de eischen
van den hertog van Augustenburg te ondersteunen,
een aanslag doet op het regt van mede-eigendomsbe-
zit van de hertogdommen

;

30. dat de door Pruissen
genomen militaire maatregelen het gevolg zijn van de
wapeningen van Oostenrijk; 40. dat de tegenwoordige
toestand van Bond en de staat van militaire orga-
nisatie Pruissen in de noodzakelijkheid stellen het plan
eener Bondshervorming op te werpen.

Dezo redeneering, reeds door de Pruissische bladen
voorgehouden, wordt op de levendigste wijze gelo-
genstraft door de Oostenrijksche drukpers, welke daar.
entegen volhoudt dat Pruissen alleen Wapeningen ge-
daan heeft, dat Pruissen alleen zijn ouden bondgenoot
heeft bedreigd, dat Pruissen alleen den vrede van
Europa in gevaar brengt.

Het blijkt, overigens, dat de Pruissische cirkulaira
volkomen schipbreuk geleden heeft bij de Midden-

Staten,

en men verzekert dat een voorstel van Beijeren
en Saksen weldra aan den Frankfortschen Bonds-
dag zal gedaan worden, gegrond op art. 11 van het
Bondsverdrag,



S -"Ift\ tweede stuk, waarop wij boven doelden, ia

,eep2r'nota van het Weener gouvernement, den 31
JlhtarVjl. door graaf Karolyi, Oostenrijksch gezant te
BVriffn,' 'aan graaf von Bismarck overhandigd. Wij
-leclern verder den inhoud van dat stuk mede, die
blijkens de Wener Zeitung geheel overeenstemt met
den officicelen tekst, liet voornaamste punt daarin
voorkomende, is de verklaring van Oostenrijk dat
het niet voornemens is Pruissen aan te vallen, terwijl
het. wederkrerig, aan Pmissen vraagt insjelijks te
verklaren dat dit laatste niet voornemens Oostenrijk
aan te vallen.

De officieele Bayersch Zeitung maakt melding van
de overhandiging door den Pruissischen gezant van
bovengemelde Pruissische cirknlaire aan den Berjer-
schen minister van Buitenlandsche Zaken. Tegelij-
kertijd heefl de Pruissische gezant, overeenkomstig de
in dc cirknlaire vervatte instruktiën, insgelijks de
vraa» gesteld in hoeverre Pruissen op den steun van
het Beijersch gouvernement zou kunnen rekenen in
geval het door Oostenrijk aangevallen of door regt-
strecksche bedreigingen gedwongen zou worden den
oorlog te voeren.

De Bcijersche minister, de heer von der Pfordten,
heeft, na de bevelen des Konings genomen te hebben,
mondeling geantwoord dat het gouvernement van
Beijeren overeenkomstig het Bondsregt handelen en
zijne bondspligten vervullen zou.

//Volgens- artikel 11 van het Bondsverdrag, voegde
de minister er bij, is het den leden van den Bond
verboden eigener gezag tot het gebruik der wapenen
over te gaan. Zoo dus één lid zich door een ander
bedreigd acht, is het gehouden zich te wenden tot
den Bondsdag, die, volgens art. 19 van de Weener
slotakte, belast is den vrede te handhaven en de
integriteit van den territoriën van den Bond te hand-
haven. Dat der leden van den Bond, hetwelk een
ander aanvalt, maakt zich schuldig aan eene schending
van het Bondsverdrag".

Ook de andere Midden-Staten van Duitschland
hebben op de cirkulaire van von Bismarck, arm Pruis-
sen met eenen nadruk en eene onafhankelijkheid
welke hun tot eer strekken, geantwoord, dat zij hunne
bondspligten ten eindo toe zullen vervullen en hunne
wapenen zouden keeren tegen hem die de eerste het
bondsverdrag zon schenden. Alzoo staat Pruissen
alleen en von Bismarck zal nu wel eijeien voor zijn
geld moeten kiezen en afzien van zijne veroverings-
plannen. En van daar de gegronde hoop op het be-
houd des vreiles in Duitschland.

De Tndependance Belge eindelijk bevat een telegram uit
Weimar, inhoudende dat von Bisruarck in weinig woor-
den geanttvooord heeft op de Oostenrijksche nota, hem
doorgraaf Karolyi ter hand gesteld. Hij zegt in dat
antwoord, dat de intentie, waartegen Oostenrijk protes-
teert, het gevolg is van de krijgstoerustingen, waartoe
Oostenrijk zell het initiatief heeft genomen. _ Pruissen
neemt akte van Oostenrijks verklaring, dat die mogend-
heid niet de intentie beeft om aan te vallen. Bismarck
e.arzelt niet de verzekering te geven, dat Pruissen
evenmin de intentie heeft om Oostenrijk aan te vallen.

Volgens berigten uit Weenen neemt Italië ook zijne
maatregelen. Aan de Weener Presse wordt o. a.
berigt, dat een Italiaansch leger van 70,000 man
onder generaal Cialdini bij Bologna bijeengetrokken
zal worden. De dagbladen van Florence zeggen daar-
entegen dat in Italië geene militaire toerustingen ge-
maakt worden.

Te Parijs is eene brochure verschenen Napoleon 111
en Pruissen," waaraan men weder eene officieuse be-
teckenis geven wil. Zij strekt om ecn bondgenoot-
schap tusschen Frankrijk en Pruissen bij het publiek
ingang te doen vinden.

De Turksehe regering heeft aan de hoofden dei-
christelijke gemeenten te Konstantinopel en elders in
haar rijk te kennen gegeven, dat de afzonderlijke
civiele regtspraak, welke tot dusverre voor de Chris-
tenen heeft bestaan, voortaan zal ophouden, en zij
mitsdien onderworpen worden arm dc gewone, dat is
Turksehe regtspleging. Deze maatregel zal ongetwij-
feld weer aanleiding geven tot wisseling vau diplo-
matieke depêches.

Een partikuliere brief uit Palestina, bovat droevige
bijzonderheden omtrent de aanslagen op de regten der
Katholieken in het 11. Land gedaan.

Ten bewijze hoe weinig de pacifikatie in Mcxiko
gevorderd is, kan gemeld worden dat de Belgische
deputatie, welke belast was om aan keizer Maximiliaan
kennis te geven van de troonsbestijging van Leopold
11, op den terugweg van Mexiko naar Vera-Cruz door
eene gewapende bende is aangevallen, ten gevolge
waarvan een hevig gevecht heeft plaats gehad en de
kapitein d'Huart, adjudant van den graaf van Vlaan-
deren, gedood is en andere leden der deputatie ge-
wond werden. Tegenover berigten van dien aard
mag de Parijsche Moniteur met elke aankomst der

mail hoog opgeven van den verbeterden foesland in
Mcxiko : niemand zal cv geloof aan schenken.

Van Jamaica is berigt ontvangen, dat aldaar veel
agitatie heerschte, doordien de gouverneur een korps
van 150 man had afgezonden, om verschillende per-
sonen van hunne bezittingen te verdrijven.

OOSTENRIJK-PRUISSISCHE AAN-
GELEGENHEDEN.

BERLIJN, 3 April. Door den heer Karolyi is den
3lsten Maart aan den heer von Bismarck namens de
Oostenrijksche regering eene nota aangeboden, die in
hoofdzaak op het volgende nederkomt:
Oostenrijk acht zich verpligt om de verantwoor-
delijkheid van zich te werpen als zoude het schuld
hebben aan de vrees die ontstaan is voor een oorlog
met Pruissen. Men is zelfs zoo ver gegaan van te
insinueeren, dat er mogelijkheid zou bestaan van een
aanval van Oostenrijk op Pruissen.

Alhoewel het nu van algemeene bekendheid is dat
zoodanige beweeringen op geen grond rusten, stelt
de Oostenrijksehe regering er evenwel prijs op pro-
test aan te teekenen tegen beschuldigingen, die in
lijnregten strijd zijn met de feiten. De heer Karolyi
heeft derhalve in last bekomen aan den heer von
Bismarck ten krachtigste te verklaren, dat niets meer
verwijderd is van de bedoelingen van Oostenrijk, dan
eene vijandige handeling jegens Pruissen. Niet slechts
dat de Keizer bezield is met gevoelens van vriendschap
jegens den persoon des Konings van Pruissen — ge-
voelens waarvan de Keizer zoo dikwerf blijken heeft
gegeven, zoowel door woorden als door daden, en die
gezegde vijandige bedoelingen op de meest formeele
wijze uitsluiten — maar de Keizer vergeet evenmin
welke vcrpligtingen Oostenrijk en Pruissen plegtiglijk
hebben aanvaard, toen zij de Duitsche bondsakte on-
derteekenden. De Keizer is vastelijk besloten om,
voor wat hem aanbelangt, niet te handelen in strijd
met art. 11 van de Bonds-akte, bij welk art. arm al
de leden der konfederatie wordt verboden om met ge-
weid herstel van hunne grieven te zoeken. De gezant,
den heer von Bismarck verzoekende dete nota terkennis
van zijn doorluchtigen vorst te breugeu, heeft tevens in
last er den wensch Lij te voegen, dat ook het Pruissische
ministerie, even loyaal en even zoo zonder omwegen
als het Ooetcnrijksche ministerie dat gedaan heeft,
dc verdenking van zich zal afwerpen, dat het in de
bedoeling van Pruissen zou liggen om den vrede le

schenden. Door op die wijze te handelen zal de
Pruissische regering hel vertrouwen van het, algemeen
op het behoud van den vrede in Duitsehland her-
stellen, een vertrouwen, dat nooit had behooren ge-
schokt te worden.

— De Köln. Zeitung deelt een overzigt mede van
de legers van Oostenrijk en Pruissen, volgens hetwelk
zij, op voet van oorlog gebragt, respektievelijk de
volgende sterkte hebben: Infanterie 4-89,780 en
459,000 man, het eerste of Oostenrijksche leger met
inbegrip der officieren, iiet andere behalve de officieren

;

kavallerie 42,000 en 41,000 man; artillerie Oost.
50,000 man, waarvan 21,000 bereden manschappen,
en Pruissen 864 stukken geschut met 28,000 man,
behalve de artillerie der landweer. Hierbij komen
nog troepen van de genie, mineurs, trein enz., zoodat
de gezamenlijke sterkte (behalve de zeer talrijke gen-
darmerie) van het Oostenrijksche leger is 619,000
met 70,000, bereden manschappen; van het Pruissische
638,794 man, met inbegrip dei' landweer, tot den
eersten ban behoorende,

WEENEN, 4 April. Het Iseue Fremdenblatt meldt,
dat de Prins van Hohenlohe, vleugel-adjudant vanden
koning van Pruissen, alhier is aangekomen en morgen
eene audiëntie bij den keizer zal hebben. Generaal von
Manteufïel wordt ingsgelijks ieder oogenblik verwacht.

No» voortdurend wordt in de berigten uit
Pruissen melding gemaakt van krijgstoerustingen.

Volgens de telegrafische berigten uit Silezie, voor-
komende in de avond-editie van den Wanderer, zijn
lieden in Pruisissche Oberberg al de naar Oostenrijk
bestemde brieven en paketten opgehouden en aan
kontrölo onderworpen, terwijl de naar hier vertrek-
kende spoortreinen vooraf door de Pruissische policie
werden geïnspekteerd. Tevens werd bij de Pruissische
spoorwegbureaux de ontvangst van Oostenrijksch geld
geweigerd..

In wfheel Opper-Silezie zijn door de militaire kom-
missaiTssen schikkingen gemaakt voor inkwartiering
bij de partikulieren.

In Oostenrijksch. Silezie zijn eenige chefs der geheime
policie vau Berlijn.

In Posen zijn de landweerpligtige en andere man-
schappen naar Breslau vertrokken. Aldaar zijn eenige
verdachte personen gearresteerd.

5 April. Volgens de morgenbladen hebben
de regeringen der Zuid.Duitsche staten aan het gou-

veniêment alhier have Volle bevrediging fe kennen
gegeven aangaande de nota onzer rsgering aan
Pruissen.

De Preise deelt een telegram uit Oderberg mede,
volgens hetwelk van Berlijn bevel was uitgegaan om
de raobielmaking voorloopig te staken.

TURKIJE
BUCHAREST, 5 April. Ton gevolge van den

brand in dc militaire school, zijn de noodige maat-
regelen genomen ter beveiliging van de gebouwen der
ministeriüu, daar het gebleken is dat er brandstichtin-
gen zijn bewerkt door personen, die belang hebben
bij de vernietiging van papieren, waaruit de oorza-
ken van financieele verwarringen zijn op te sporen.

ITALIE
ROME, 24 Maart. Eon groot aantal vreemdelingen
Drdt nog hier verwacht, en reeds nu heerscht eene

groote beweging in de Eeuwige Stad. Duizenden
begeven zich dagelijks naar St. Pieter, want, naauwe-
lijks te Rome gekomen, gevoelt de Katholiek zich
door cene geheime kracht, waaraan zelfs de onver-
schillige geen weerstand kan bieden, naar het
Vatikaan getrokken : hij is ongeduldig om dat
Valicani immobile saxurn te bezigtigen , on-
wrikbaarder dan bet Kapitool van Virgilius, en
waarop de vier hemelwinden zooveel stormen verga-
deren. Geen enkel pelgrim gaat het uitgestrekte
plein van St. Pieter over, zonder met zijne oogen,
regts, de vensters te zoeken van dat eenvoudige ka-
binet waar Pius IX voor dc zegepraal zijner groote
zaak bidt en werkt.

De kardinaal Antonio Tosti, deken van het 11.
Kollegie, is in den nacht van 20 op 21 dezerover,
leden. Hij was 90 jaren oud en droeg het purper
sedert 18 Februarij 1839. Hij is de 72e kardinaal,
die, sedert de verheffing van Pius IX tot het Paus-
schap, gestorven is. Het H. Kollegie bestaat thans
uit IG kardinalen door Gregorius XVI en uit 42
(van welke 2 in petto gehouden) door Pius IX be-
noemd.

Men heeft twee dekreelen van Z. H. openbaar ge-
maakt : bij het eerste verklaart de Paus Catharina
van Sienna, tweede patrones vau Rome, op verzoek
van den Senaat en het volk, heilig; het tweede heeft
betrekking op de heiligverklaring Van den gelukzaligen
Berchmans.

ENGELAND
LONDEN, 5 April, lieden heeft hier eene groote

volksdemonstratle plaats gehad ten voordeele van dc
hervorming van het kiesstelsel. Onder voorzitter,

schap van Georges Potter is in Martins-Hall eer.e
meeting gehouden, die bijgewoond werd door afge-
vaardigden van alle arbeiders-vereenigingen. Onier
"reote geestdrift is eene motie aangenomen tot onder-
steuning van de door het gouvernement ingediende
reformbill.

— Blijkens eenen jl. "Vrijdag uit onvolledige opga "
ven opgemaakten staat waren in Groot- Britannie se-
dert het uitbarsten der rnnderpest 209,022 gevallen
van die ziekte ter kennis des gouvernements gekomen.
Van dat aantal aangetaste runderen waren er 121,369
gestorven, 44,305 afgemaakt en 29,286 hersteld, ter-
wijl de afloop der ziekte in 14,062 gevallen niel bij
het gouvernement hekend was. In de met 24 Maart
geëindigde week had het aantal nieuwe ziektegeval,
len 4704 bedragen, tegenover een aantal van 6261 in
de vorige, en van 6518 in de daaraan vooraf gegane
week.

Dc Times en andere Engelsche dagbladen dringen
steeds aan op intrekking van het verbod van vee-
mvoer uit Nederland; zij zien daarin eene niet on-
vermijdelijk noodzakelijke afbreuk voor de volksvoe-
ding.

FRANKRIJK
PARIJS, 5 April. De Moniteur deelt een vervolg

mede op 'do briefwisseling, tussehen den maarschalk
Bazaine en de Mexikaansche regering gevoerd. Daar-
uit blijkt dat de keizer besloten heeft, om de Fran-
sche troepen in drie detachementen Mexiko te doen
ontruimen. Het eerste detachement zal in November
van dil jaar vertrekken, het andere in Maart 1867,
en het derdein Nov. 1867. Er zijn voorts onderhan-
delingen gevoerd tusschen Frankrijk en Mexiko, om de
financieele kwestie van het traktaat van Mlramar te
rewelen. De nieuwe voorwaarden zullen ten doel heb-
ben om de schuldvorderingen van Frankrijken de be-
langen, die het heeft bij de Mexikaansche leeningen,
te waarboorgen.

PARIJS, 6 April. De Moniteur meldt, dat aan
dc onlusten ir. den Libanon een volledig einde ge-
komen is. De Turksehe troepen ontruimen het ge-
bergte en zullen voorloopig den _weg tusschen Tri-
polis iv Beijrulh bezetten.



Desullan van Turkije heeft eén firCrtan uitgevaardigd,
waarbij de schikking betreffende het kanaal van Suez
goedgekeurd wordt.

BELGIE.
Te Antwerpen is van overheidswege aan het publiek

medegedeeld, dat er in die provincie in het laatst' der
vorige maand weder op twee stallen gevallen van run-
derpest zijn voorgekomen, en al het daar aanwezige
veo afgemaakt is.

— Men leest in den Courrier de l'Escaut :

De toestand van het Belgisch legerkorps in Mexiko
wordt allerneteligst. Onze landgenooten, vermoeid
van tot aas te dienen voor kanonnen en niets meer,
hebben bij keizer Maximiliaan aangedrongen om naar
België terug te keeren. Het Belgisch legioen is dien-
tengevolge ontslagen. Reeds heeft de voorhoede van
het regiment, onder bevel van den kapitein Visart,
plaats genomen op de pakketboot Jjouisiane en moet
het Maandag te Audenaarde aankomen, alwaar de
manschappen gekaserneerd zullen worden tot de aan-
staande aankomst van het geheele korps, dat, helaas !
slechts 1,072 man meer telt.

NEDERLAND.
TILBURG, 7 April.

Eene rartikuliere korrespondentie uit Rome. 28
Maart, meldt dat de Belgische karavaan, waarbij zich
verschillende Noordbrabanters bevinden, o. a. uit
's Bosch en Eindhoven, Zaturdag vóór dc Goede Week
zonder hindernis te Rome zijn aangekomen. Al de
reizigers genoten eene goede gezondheid en hebben
daags daarna hunne bezoeken aangevangen onder de
leiding van twee of drie leden der Belgische kolonie
te Rome.

Bij de Dingsdag in het hoofdkiesdistrikt'sßosch plaats
gehad hebbende verkiezing van een lid der Provin-
ciale Staten waren uitgebragt 908 geldige stemmen.

De heer mr J. J. SUIJS bekwam 500 stemmen en
is derhalve gekozen. De heer jhr mr C. R. E. van
Rijckevorsel erlangde 372 stemmen, en de heer
L. van Meerwijk 21 stemmen ; terwijl enkele stem-
men op verschil lende personen waren uitgebragt.

Uit dc gemeente Heeswijk is 11. Vrijdag, door
den koopman en landbouwer C. van Oorschot per
stoomboot van 's Bosch verzonden naar Rotterdam
en afgeleverd aan den spekslager Thomas aldaar,
een buitengewoon schoon varken wegende 612 halve
Nederl ponden ; het is verkocht aan 28 centen per
pond, hetgeen de belangrijke som van f 171.36 uitmaakt.

Gister is een ongehuwd bejaard man, te Schijndel,
met name Hendrik Duits, den molenberg opklim-
mende om eenen zak boekweit te halen, zoodanig
door eene molenroede aan het hoofd getroffen dat zijne
hersenen verbrijzeld werden en hij na eenige oogen-
blikken een lijn was.

In de gister gehouden zitting der Eerste Kamer is
besloten, heden eenige ontwerpen, waaronder dat tot
bekrachtiging der overeenkomst met België, in diskussie
te brengen.

Met zekerheid wordt medegedeeld, dat de opening
van den Noorder-spoorweg, se.ktie Leeuwarden-Gro-
ningen is bepaald op den 18den Mei e. k.

Gedurende het jaar 1865 zijn als landverhuizers
over zee vertrokken uit Nederland 948 personen, met
zich nemende 729 kinderen en 4 dienstboden, totaal
1681, waarvan uit Noordbrabant 53, Gelderland 278,
Zuidholland 298, Noordholland 259, Zeeland 316,
Utrecht 91, Friesland 25, Overijssel 98, Groningen
217, Drenthe 25, Limburg 21. De meesten verlieten
dit land met het doel om elders verbetering van
betaan te vinden.

De Staatscourant heeft medegedeeld dc opgaven
betreffende de veetyphus over de week, beginnende
den 18en en eindigende den 24en Maart. Daaruit
blijkt, voor zoo veel de prov. Zuidholland betreft.dat
in die week zijn aangetast 1410 runderen; 309 zijn
gestorven, 43 afgemaakt en 35 hersteld, terwijl er
1023 in behandeling bleven. Sedert het uitbreken dei-
ziekte zijn in de prov. 42,665 runderen aangetast,
Waarvan er 14,913 stierven, 9373 werden afgemaakt,
10,303 herstelden en 2076 nog ziek zijn.

In de provincie Noordholland werden in die week
aangetast 36 runderen ; 11 stierven, 7 zijn afgemaakt,
29 herstelden en 46 bleven in behandeling. Sedert
liet uitbreken der ziekte, werden 1100 runderen aan-

I getast, waarvan er 333 stierven, 282 werden afge-
haakt en 439 herstelden. In het geheel aldaar nog
Hek 46 runderen.

In de provincie Utrecht werden in die week aange-
tast 243 runderen

;

99 stierven, afgemaakt geene en
108 herstelden. Sedert het uitbreken der ziekte wer-
den 4380 runderen aangetast, waarvan er 1710
stierven, 104 werden afgemaakt en 2327 herstelden.
In het geheel zijn nog ziek 209 runderen.

Een Fransch hoefsmid heeft eene nieuwe methode
van hoefbeslag uitgedacht. In plaats van het ijzer
onder den hoef te leggen en door inbranden daarvoor
eene plaats in het hoorn te maken, snijdt de Fransche
smid eene soort van sponning of gleuf in den buiten-
rand van den hoef, van omtrent een halve Eng. duim
diep, zoodat het ijzer, dat zeer dun kan zijn in die
gleuf past ; de zoo) van den hoef wordt raet den
onderkant van het ijzer gelijk gesneden, zoodat de
geheele voet op den grond rust in plaats van op het
ijzer, zooals bij de gewone methode. De voordcelen
dezer nieuwe manier zijn de volgende: er behoeft
weinig of niets van het hoorn te worden weggesneden,
het ijzer kan veel ligter zijn, het paard glijdt nimmer
uit, de straal van den hoef kan vrij werken en wordt
niet gedrukt, en eindelijk is het beslag goedkooper en
duurt althans even lang als het gewone.

Dezer dagen gingen twee ingezetenen van Weenen
eene allerzonderlingste weddingschap aan. Het betrof
niet meer eu niet minder dan de vraag, of aan de
mannen dan wel aan de vrouwen de voorrang toekomt,
wat het punt van ijdelheid betreft. De wijze waarop
deze vraag moest worden beslist, was de volgende.
Beiden begaven zich onmiddelijk naar een spiegelma-
gazijn, waar voor het straatvenster een kolossale spiegel
ten toon gesteld was, en besteedden thans al hunne
aandacht om op te nemen, zoowel het getal der mannen
als der vrouwen, welke voor dien spiegel zouden blijven
staan, om hun persoon en toilet gade te slaan. Hier-
voor hadden zij een uur tijds bepaald ; na verloop van
dat tijdstip kwam men tot het resultaat, dat van de
honderd vrouwen tachtig daarvoor waren blijven staan,
maar .... niet minder dan vijf en negentig van de
honderd mannen waren ijdel genoeg geweest, in den
spiegel te zien. Het pleit werd dus ten voordeele van
het schoone geslacht beslist, en hij die in den waan
verkeerde, en daarop zijne weddingschap had gegrond,
dat de vrouwen ijdeler waren dan de mannen, betaalde
met voldoening de som van f2OOO, zijnde het bedrag
der vastgestelde weddingschap.

Onlangs werd de vrouw van een boer uit Nor-
mandiö ziek. De doktor werd gehaald en gaf als
zijne meening aan den boer te kennen dat die ziekte
van zeer gevaarlijken aard was. //Doktor," zeide
toen dc boer, //hier zijn vijf louis dor, die schenk
ik u indien gij mijne vrouw om het leven brengt,
zoo ook als gij haar geneest." De boerin stierf; na
verloop van eenige dagen herinnerde de doktor den
boer diens belofte, waarop deze antwoordde: //Ik ben
volkomen bereid mijne belofte gestand te doen. Ver-
oorloof mij echter u twee vragen te doeu : hebt gij
mijne vrouw out het leven gebragt?" «/Volstrekt
niet," antwoorde de doktor. //Des te beter, zeide de
boer, //dan behoef ik geene aanklagt tegen u in te
stellen, maar hebt gij haar dan genezen.?" //On-
gelukkig neen," antwoordde de doktor. «/Welnu
daar gij haar noch om het leven gebragt, en veel
minder genezen hebt, kunt gij volstrekt geen aan-
spraak maken op de uitgeloofde belooning."

Te Newton is dezer dagen een varken geslacht,
welks weerga in Amerika en welligt ik de gansche
wereld nimmer is aanschouwd. Dat beest werd ten
allerlaatste zoo vet, dat het maar steeds liggen bleef
en de laatste drie maanden niet meer in staat was
zich te kunnen opheffen. De eigenaar, vréezende dat
het in zijn vet zou smoren, besloot het te dooden.
Maar hoe groot was zijne verbazing, toen hij het
varken van zijne plaats weghaalde en deszelfs gansche
ligchaam omgeven zag van eene menigte ratten, die
aldaar een schuilplaats hadden gezocht, en zich voedden
met het vet dat van het varken afdroop. Het scheen
dat het beest volstrekt geen last had gehad van zijne
ongemanierde gasten.

Eene dame te Brighton werd verdacht en bij de
policie aangeklaagd van ('e kat var. een harer buren
te hebben ontvreemd. Aanvankelijk ontkende zij zulks,
doch later moest zij wel bekennen, toen men bij baai-
in huis niet miuder dan 115 katten, 15 honden en
een levenden vos vond. Dc ontstolen kat werd in de
zoogenaamde edukatie-kamer gevonden, om later, na
eenige manieren te hebben geleerd bij het katten-komitó
te worden toegelaten.

Te Brighton had eevgister het navolgende zonder-
linge geval plaats. Een vrijwilliger, Patriek Butler,
clreiide in een beschonken toestand, den prins van
Wallis te zullen doodschieten. Toen dit den kom-
mandeerenden officier ler oore kwam, werd Butler in
hechtenis genomen en onderzocht, waarop men een
tiental scherpe patronen bij hem vond. De markies
Dnnegall beval onmiddellijk dat hij een verhoor zou
ondergaan en inmiddels streng zou worden bewaakt.
Hieruit intusschen bleek, dat de bedreiging slechts in
dronkenschap werd geuit, en dat de patronen waren
beslemd voor het een of auder onschuldig doel. De
gevangene werd daarop ontslagen.

UDENHOUT, D April. Bij den landbouwer J.
Nouwens te Waspik, heeft een schaap vijf lammeren
geworpen, allen gezond en goed geschapen. De ge-
zondheidstoestand van den talrijken veestapel, in die
gemeente is uitmuntend.

BEST, 3 April. Op de goederen van den heer
Velzen van Boxtel is gister namiddag alhier door
den landman van Aarle, wonende in de zoogenaamde
Koestal met behulp van zes drijvers een jonghert van
het mannelijk geslacht geschoten, wegende p. m. 150 p.
Het vleesch is verkocht voor 25 Cts. het half kilo. Óf
het een wild of een hier of daar ontvlugt hert is,
weet men niet.

OOSTERHOUT, 2S Maart. Gister is in de na-
burige gemeente Geertruidenberg besloten tot het
bouwen eener suikerfabriek, even buiten de plaats, aan
den Statendam, hetwelk niet alleen voor deze, maar
ook voor omliggende gemeenten van groot belang is.

OOSTERHOUT, 4 April. Heden is alhier door
heeren burgemeester en wethouders dezer gemeente
publiek aanbesteed het vernieuwen en herstellen van
de kei- en klinkerbestratingen, met de daarbij behoo-
rende kunstwerken, eene oppervlakte beslaande van
19,400 vierkante ellen; het werk is aangenomen
voor f23.883 door den heer M. Mandos, van Tilburg.

BREDA, 2 April. In de alom vermaarde bier-
brouwerij, gelegen onder Heusdenhout, gemeenteTete»
ringen, had op witten Donderdag een groot ongeluk
plaats. Boven den grooten bcesteustal bevindt zich
een zolder, die met verscheiden lasten garst was be-
laden. Met een schrikkelijk gekraak stortte deze in,
gelukkig juist toen de melkmeisjes den veestal had-
den verlaten. Eene uitmuntende melkkoe, waarvoor
den vorigen dag nog f260 geboden was, vier besto
vaarskoeijen en een vet gemest kalf ziju onder de
puinhoopen bedolven. Het was een akelig gezigt toen
deze arme verminkte dieren vau onder het puin werden
te voorschijn gehaald. Menschenlevens zijn er niet
te betreuren.

ROERMOND. 1 April. In een koffijhuis alhier
ontstond hevige woordenwisseling tusschen den school-
meester VV. S. en den heer E.; de herbergier zag zich
genoodzaakt den schoolmeester buiten de deur te zet-
ten, doch terwijl dit geschiedde haalde W. een pistool
uit den zak en legde op den heer E. aan; gelukkig
miste het schot zijn doel; zonder iemand te kwetsen
kwam de kogel in den muur teregt. De justitie doet
onderzoek.

EDE, 30 Maart. Betreffende den diefstal, welke
Zondag avond tusschen 7 en 9 ure ten huizo van
mevr. de wed. van Sijsen is gepleegd, verneemt
men, dat de effekten genomen zijn uit een gesloten
kistje, geborgen in eene lade, die eveneens gesloten
was, en dat het groolendeels waren Metalieken, Por-
tugeezen en Brazilianen ; ook eenige zilveren lepels,
in die lade voorhanden, zijn vermist. Het opmer-
kelijke van dezen brutalen diefstal i3, dat toowel hei
kistje als de lade bij het ontdekken gesloten waren.
Hoe ijverig de justitie ook pogingen in het werk
stelt en onmiddellijk in het werk gesteld heeft, is
het tot nu niet mogen gelukken, den dader of daders
op het spoor te komen.

AMSTERDAM 29 Maart. Toen gister avond ds.
J. J. L. ten Kate zich naar Felix Meritis wilde be-
geven om daar een voordragt te houden, ging eens.
klaps het paard van de vigelante, waarin hij zich be-
vond, op hol. Hij sprong er uit, viel op het achter-
hoofd en bleef bewusteloos liggen. Na in het Oudo
Mannen-en Vrouwen-huis op den Binnen-Amstel ge-
bragt e.-i verpleegd te zijn, kwam de heer ten Kale
weder tot bewustzijn en werd later naar zijne woning
vervoerd. Men verneemt heden dat de zieke nog in
zorgelijke omstandigheden verkeert.

ZWOLLE, 30 Maart. Dezer dagen heeft eene zeug
in Zwollerkerspel 21 jongen geworpen, waarvan zij er
dadelijk 9 heeft verslonden. Het dier was zoo woe-
dend, dat niemand het hok durfde naderen, dan na
verloop van eenige uren, toen het wat bedaarder en
vermoeid was.



EYDEN, 5 April. Heden in den vroegen morsen
p Vreewijk in dc nabijheid dezer stad, in den

ouderdom van 83 jaren overleden, de wel eerw. heer
■Toannes Matthias Schrant, emeritus hoogleeraar onzes
hoogesehool.

BATAVIA, 27 Pebr. De west-mousson is eerst
sedert veertien dagen in volle kracht doorgekomen :
hevige onweders hebben in verschillende streken van
Java gewoed. Bandjirs hebben op sommige plaatsen
groote schade aangcrigt, en ook de bekende onveilig-
heid der reden van Batavia en Samarang heeft nieuwe
oflers gevorderd.

MARKTBERIGTEN.

TILBURG,

30 Haart.

Er is geene Rogge per kar aangevoerd. De handel op
staal was gemiddeld f 5.66

Boekweit - 0.00
Boter - 1.08
Aardappelen f 1.20 a - 1.35
Roggebrood 25 cents

» 121/, "
BOTERMIJNEN.

3 April. Besoijen, 510 Ned. p. f 1.08, f 1.15
4

//

Hilvarenbcek, 513 * f 1.15, f 1.22
4

//

Waspik, 1017 « f 1.18, f 1.24
5 n Udenhout, 1446 u f 1.00, f 1.17

's HERTOGENBOSCH 5 April.
Tarwe van 7G p. f 1525 lot I 8.50 per Mud

dilo " 7!) p. .0 25 . . 9.75
Rogge » 72 p.

■

5.75 "

■

6.00
dito . 75 p. " 0. 5 . . 7.00 .

Boekweit » 64 p. " 5.50 . . 5.65
dito . 69 p. " 5.85

■ ■

600
Haver 8 aBl;2 Cts. per Ned pond.Aardappelen per Ned. Mud M.70 a r*2.20.
Het Ncd. pond Boter I 1.02 a f 1.08.
De 3 Nederl. ponden Roggebrood 29 cents

SCHIEDAM,

6 April
Moutwljn per Ned. Vat zonder lust I 12.50 zonder bel.
Jenever ... . " " 38.00

■

.
Amst. Droef ... " " » 19.25 " .
Spoeling per ketel. ... ... 0.40 " »

Beurstijdingen.
BEURS VAN AMSTERDAM.

6 April.
Laagste Hoogste
Koers Kners.

Nederl. Certilik. W. S. « 31/2 pCt. 601/16 603/16
Dilo dito dito » 3 " 713/4 71J3/I6
Dito dito dilo " 4 » 93 7/8
Amortisatie Syndikaal " 31/2

■

90
België. Cert. Adm. Belg. 8.. 21/2 "

Dito

■

Rotscli. .21/2 "Frankrijk. Orig. Certilik. .3 »
Spanje. Obligatien. . . » 21/4

■

361/4 361/2
Dilo 3 "
Dito Binnenl a 6/m. .» 3 » 37 3/8 37 3/8
Coupon Bewijzen. . "Amortisabele Schuld .

PoßTur.Ai-Oblig teLond.. » 44 7/16 44 9/16
Dito 1856. . . . "

■

3 » 44 7/16 44 9/16
Rusland. Bij Hope en Co.

■

5
Dito A» 1828-1829 . » 5
Negot. 1831 en 1833 . " 5
Insch. bij Stieglilz. 5e S. " 5 "
Dito idem 6e S. » 5 . 781/2 78 3/4

Spoorweg-Aand. 5 » 1831/4 1831/4
Pole:". And. met L.ll. 500

Schatkist Obligatien. . . 4 "

- .„

Oostenrijk. Melaltek. ..5 » 53 53 5/16
Dito rente te Amsterd. » 5 " 71 7/b U 1/4
Dito Nationale , . .. 5 .55 3/4 56 1/4
Dito. ..... 21/2 » 27 | 273/16
Ween. B. Aand. 11 250,1854 4 -2»
dito dilo . 500.1800 5 ' Hlj, , 443

Oostenr. Leening 1864. ''}l\
Mexiko. te Londen. . ." 3 " U3/4 20
Grenada .2 "
Ecüaüor «1 *
Venezuela, te Londen . » 2 "Grieken ... . .

■

5 125/8
Turken. ■ 5 * 3411/16 35
Noord Amer. Obl.Ver.St.losb. 1874 5 . 697/8 70

Burgerlijke Stand vafï Tilburg,
van den 31 Alaart tot en met den 6 April 1866.

GEBOORTEN.
A. v. Gooi geb. de Beer, d. — A. C. v. Oor -

schot geb. Adriaensscn, d. ■— J. C. Wouters geb.
Burgers, d. — 11. Donders geb. Philipsen d. — J. M.
11. de Beer geb. Donders, d. — M. Brokken geb.
Iloiremans, z. — J. M. Touchier geb. van Esch,
d. — C. Abrahams geb. Schreppers, z. — 1). Teur-
lings geb. Hombergen, z. -— J. M. Henssen geb.
Vriens, d. — A. J. van den Broek geb. Wouters, z.— A. de Eoij geb. van Iluijgevoort, d. — A. C.
PcpsTs geb. van Dijk, z. — M. C. H. Stoops, geb.
van Bommel, d. — A. van Lieshout geb. Broeckx, z.

OVEBLIJDENS.
C. M. Smeulders jd., oud 3 m. — N. Kouwenb?rg

jm., oud 21 j. — J. H. Strikkers jm., oud 8 j.—
11. van der Meijs echtg. van A. C. vau Roessel, oud
68 j. — M. A. C. van Helvoort jd., oud 2 j. — A.
Rijnen jd., oud lm. — Al. Gulikers jd., oud 6 j.

HUWELIJKEN
Geene.

ADVERTENTIËN

mmm*
Het oogenblik is daar dat ik deze Stad, waar ik

zoo vele blijken van belangstelling mogt ontvangen,
verlaten moet. Ik zeg hartelijk dank aan hen allen
die mij door hunne begunstiging vereerd hebben.

Daar ik nog eenige hoop op vrijstelling koester,
zal ik, in geval mijne hoop verwezenlijkt wordt,
door middel van deze Courant mijne terugkomst
alhier aankondigen. Daarentusschen laat ik hier alle
mijne toestellen, dezelve, aan de zorg van mijn
kündigen Operateur en knechts toe-
vertrouwende, die in mijne afwezigheid met denzelf-
den ijver en naauwkeurightid de Portretten.
welko verlangd worden, vervaardigen zal. Daar ik
van hunne kunde en oppassendheid innig overtuigd
ben, durf ik hen in uwe welwillende gunst met
veitrouwen aanbevelen.

K. FESTGE.

ot di mmm.'
Eene sedert meer dan veertig jaren met

goed succes uitgeoefende steeds in
werking zijnde en zeer beklante

BIERBROUWERIJ
munt completen Inventaris

en daaraan verbonden logcahclc
HUIZIMGE, Stalling,
Koetshuis en Tuin. in een
der volkrijkste Dorpen van Noord-

brabant, aangenaam gelegen aan den Provincialen
Griendweg. — Des verkiezende kan een gedeelte
der Koopsom, tegen billijke renten, op het ver-
kochte gevestigd blijven.

Tevens bestaat er gelegenheid om 4 a 5 Bun-
ders uitmuntend Wl'iEailll bij te koopeu.

Te bevraeen met franco Brieven aan den Boek-
handelaar W. BERGMANS te Tilburg on-
der de Letters IS. Wi.

DIENST
TUSSCHEN

OOSTERHÖUT, DORDRECHT EN ROTTERDAM.
MWm TOK» TO&TOSSL

APRIL.
Van Oosterhout Van Rotterdam

Zondag 8, n.m. 11 u. Dingsdag 10, v.m. 9 u-
Woensdag 11, v.ra. .3 n Donderdag 12, v.m. lo i,\
Vrijdag 13, v.m. 6// Zaturdag 14, mid. 12 n
Zondag 15, n.m. 6//

f llilfPillliiS
OOSTERHOVT-ROTTERDAM :

Voorkajuit f 0.80. Achterkajuit f 0.60.
Retourbilbtten met lA verhooging.

DE NOTARIS

E. M. JONCKBLOET,
te EINDHOVEN,

zal voor den WelEd. Heer VICTOR .*. M.
G. VAN DEN SCEIRIECK, op zijn
Kasteel te Duizel, aan een Provincialen Grindweg,
op Wocusdag den '»5 en Donderdag
den 26 April 1*66, te beginnen 'a mor-
gens ten' 9 ure, op Crediet tot primo Junij 186(5,
in bet openbaar

Het zeer modern en rjjk onlangs
te Brussel vervaardigd

AIiIUHT,
BESTAANDE IN :

Magnifique Massief Mahonie- , Palisander- en
IJzeren Ledekanlcn, raet kostbare Behangsels, Paard-
haren- , Wollen- en Springmatrassen . fijn Wollen
Dekens met roode Zijde omzoomd, Piqué Spreijen,
Vederen Kussens en Peluwen, Mahonrj-, Palissander»
en Notenhouten Canapcs, Fauteuils, Gauseuscs, Stoe-
len, Buffets étagères, Bonheur de Jour, Schrijflcssenaar,
Coulies-, Speel-, Thee- en andere Tafels, Nacht- en
Waschcommodes met Toiletspiegeis, Porceleinen
Waschstellen, Kleerkast, Toiletkast met Spiegel,
preuieuse echt Bronzen- en Vergulde Candelabres,
waaronder twee prachtige met Kristallen Vazen en
wit Marmeren Voetstuk hoog 2 Ned. ellen, 7 Ver-
gulde wit ,en zwart Marmeren Pendules met echt
Bronzen Beelden, Coupes, Vazen en Bekers, Vergulde
en Kristallen Hang- en andere Lustres, 5 Vergulde
Lijsten met fijn Gekleurde Platen, kostbare Pianino
in Palissander Kast, rood-, blaauw- en groen Wol-
len Staticgovdijnen met Embrassées en Ornementen,
dito Neteldoeken en Linnen Gestreepte, Smyrnasche
Tapijten, Traploopcrs, SS Koperen Traproeden met
Schroefoogcn, Karpetten, Vloer- en Tafelkleeden, bui-
tengewoon schoon gepolijste Haarden en dito Stellen,
prachtige Chineesche Vazen, Kommen, groote Schotels
Borden, Kopjes, fijn geslepen Kristal, fijn Kristallen
gekleurde Meidrankbokaal met toebehooren, een wit
en rood Kristallen Waterstel, gekleurde Kristallen
Bierglazen met Deksels, Japansche Vazen en Potten,
Champagne-, Wijn- en andere Glazen, Pcrcelein en
Aardenwerk, 10 Zilveren Lepels en Vorken, IS dito
suikerlepeltjes, Tafelmrssen, fijn Linnen, Pellen en
Damast, eene buitengewoon schoone Cuisinière (sys«
terne breveté) Aanregt, eene groote menigte rood en
geel Koperen Keukengerief, Tin, Verlakt en ander
Blikwerk, Staande- en Hangende Huisklok, Canarie-
vogels, Papegaai, Californische Patrijs, allen in
Kooijen, diverse Jagtgeweren, 2 Revolvers, 2 Curas-
siers- en 2 kleine Pistolen, met goud gedamaseerdc
Poignard, 2 Antieke Kasten, eene groote zware
Metalen Kerkkroon, cene partij Wijnen en Likeuren
en eene menigte andere Goederen.

Alles breeder omschreven in Catalogussen, ver-
krijgbaar voor IO CentS, bij den Drukker A. G.
VAN DIJCK, te Eindhoven.

De Goederen kunnen worden bezigtigd Maan**
dag, Woensdag en Vrijdag van elke
week, 's morgens van 9 tot 12 en 's namiddags van
2 tot 5 ure, uitgezonderd Maandags voor den
Verkoop.

W_____J__^ IlB* Het KASTEEL te Duizel
$J^^ mei Neerbuizinge en Tuinen,
alles aan elkaar te zamen een schoon geheel uit-
makende, groot één Bunder 9G Hoeden, zal daags
vóór den Verkoop van het Ameublement , dus
Dingsdag den 24 April 1866, 's na-
middags 5 ure, ten Herberge van de Kinderen C.
VAN HOOFF te Duizel, in eene zitting, eerst in
twee perceelen en daarna gecombineerd, publiek
wonlon Verkoebt.

Dadelijk in genot te aanvaarden. Gedrukt bij W. BERGMANS to Tilburg.
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