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„Bevreemding".
In de Memorie van Toelichting op bet

«ntwerpArbeiders-Ziekteverzekenng.lchimft
«mister Tal m a aangaande den rechta- ,
(pond van zijn ontwerp o.m. het volgende: .

Hen kan beweren, dat een arbeider, dlo
gewerkt heeft en zijn loon heeft ontvangen,
betaald la en niets meer te vorderen beelt
en deze bewering kan, waar bat betreft een
bepaalden arbeider in zijne verhouding tot
een bepaalden werkgever,onaangevochten «n
volledig zijn. «aar het la ln strijd met het
recblabeael. wanneer een arbeider, die ge- ■■
arbeid beeft zoolang hij kon, op bet oogan-
blik, dat hU niet meer kan werken, aange-
wezen la op onderstand van derden. Ue
zedelijke eisch, dat bet loon den arbeider in
slaat atelle om te laven «et zijn gezin, moge
mist omgezet kannen worden in een rechtsbe-
paling,— waarhet mogelijk ierecht te vormen, l
dat de verwezenlijking van den «doMen
«lach bevordert, behoort dit niet nagelaten
te worden, wil men de juiste verhouding
tnaachen zedelijkheid e» recht handhaven.

En bet behoeft geen betoog, dat wil het
loon strekken ook voor den tHd van ziekte,
ook voor dsn tyd, dat hü. hetzij door ouder-
dom, betzy door algemeeneongeschiktheid
wegeaa andere oorzaak, niet Werken kan.
een opzettelijke regeling noodig ie, om dit
te verzekeren.
In het Voorloopig Verelag over Hoofd-

stuk I der Staatsbegroting, leest men, naar
aanleiding hiervan, dat » verscheidene leden»
met bevreemding hadden kennis genomen
van hetgeen in deze passage omtrent den
rechtsgrond der ziekteverzekering was
gezegd:

#

!
«Begreep men dezo uiteenzetting wel»,

duß geeft het V. V. de opmerkingen der
leden, die hier aan 't woord kwamen,
weer. »dan ligt daarin opgesloten, dat
aangezien do publieke opinie zulks ver-
langt, de overheid voor voldoend loon der
arbeidere heeft te zorgen en dat, waar dit
niet rechtstreeks mogelijk is, daarin door
het in het leven roepen van verplichte
verzekering behoort te worden voorzien.
Deze leden meenden, dat de stelling, dat
de Itegeering voor voldoende belooning
van arbeiders heeft tv zorgen is te be-
schouwen als een veroordeeling van de
bestaande regeling der maatschappelijke
toestanden, welko berust op den regel, dat
de loonen bepaald worden bij overeen-
komst tusschen den werkgever en den
werknemer. Zij meenen bovendien, datnaar
de overtuiging der politieke medestanders
van het Kabinet, de rechtsgrond voor de
invoering van verplicht» ziekteverzekering
niet kan gevonden worden in een beroep
op de publieke opinie, maar uit «en be-
ginsel behoort te worden afgeleid. Gaarne
zouden zij vernemen, of het geheele Ka-
binet met de bovenbedoelde uiteenzetting
instemt".

Deze opmerkingen bleven niet zonder
tegenspraak. En ,vat daartegen werd aan-
gevoerd, geeft het V. V. als volgt weer: j

Voorta werd betoogd, dat -do kritiek op
de toelichting der Itegeeringbetreffende den
rechtsgrond der ziekteverzekeringblijkbaar
op een misverstand berust. De minister
■preekt in bedoelde toelichting va»bet rechts-

besef,

vit besef brengt inderdaad meer en
«eer tot de overtuiging, dat het onrecht is,
indien een arbeider niet zooveel loon ont-
vangt, dat hij ook in tijden van ziekte, inva-
liditeit en ouderdom zijn gezin kan onder-houden, Waarom da erkenning van zoodanig
rechtsbezef eene veroordeeling vao de bo-
ataande regeling der looncontractan zou in
aien sluiten, begreep wen niet en de voor-
gestelde regeling der verzekering gaat zeker
tegen die regeling niet in. Uit het beroep
op het recbtsbescf volgt verder niet, dat da
minister zicb niet ook door een hooger be-
ginael zon laten leiden, Op <ie vraag, welk
dit beginsel la. zal hij zeker het antwoord
nlet acholdlg blijven, overigens zon bij strlid
tnsschen een ziel» in de publieks opinie
openbarend rechtebeaef en een honger be-
tintel, di» beginsel richtsnoer moeten zljn.
Bij de ziekteverzekering kan van atryd
tnsscheu

r«chtsbe,cf

sn beginsel ecl'.^r^een
sprake «ijn. .
De grond der opmerkingen van

hen, die den minister hun «bevreemding»
meenden te moeten uitdrukken, ligt
blijkbaar hierin, dat mie» denregel, volgens
welken de loonen bepaald worden bij
overeenkomst tusschen werkgever en werk»nemer, te zeer ala een zaak 1eschouwt,'waarbij hat rechtsbesel niet zijn invloedbehoort te doen gelden. Men komt dantot de beruchte theorie van vraag en aanbod, welke geen andere overweging naastzich duldt. Dat die theorie door een chris-ten staatsman en socioloog moeilijk of in't geheel niet ie te aanvaarden, zal welgeen betoog behoeven. Zijn beginsel zouzich daartegen verzetten; «n het is ookkrachtens dat beginsel, wanneer hij voorden arbeider een loon opeischt, waarvandez» wlt zijn gezin kan bestaan en dat denwerkman, wordthij doorziekteof invaliditeitgetroffen, tegen onmiddellijke «llonde be-hoedt. Hoe de bestrijders van den ministerknnnen veronderstellen, dat Z.l?xe. zichaleebts op de publieke opinie zou beroepen
«n niet op «en principe, ia dan ook inder-
daad een raadsel, Maar het rechtebesef
openbaart zich meermalen in de publieks
opinie, en een tegenstelling als in het V.V.
gewaakt wordt, heeft dan geen zin.

De oud liberale ideeën schijnen — naardeze «bevreemding» te oordcelen — nog
geenszins uitgestorven te zijn inonzeVolks-
vertegenwoordiging. Nok btj debehandeling
der Bakkerawet vonden zij hun vertolker»,
deden zij hun invloed en nawerking ge-
voelen De regeering zal, waar zij vooreen
><x» omvangrijke taak slaat van sociale
«Tvonnlngen» den krachtigèn steun noodig

hebben van allen, die het onverbloemd of
verhuld zianehesterdom terecht uit den
booze achten.

„Van onzen Tijd" als Weekblad.
In het woord »ter inleiding», waarmee

de elfde jaargang van het thans in eau
weekblad veranderd maandschrift Van on«»
lijd geopend werd, herinnerde deRedactie .eraan,datmet dezeverandering eon weusohe- j

llijkhoid werd verwezenlijkt, reeds lang door
! beschaafde katholieken beseft en vóór een
tiental jaren ijverig onder jongere Room-

.«che schrijven besproken: de oprichting
van een eigen weekblad. De omstandig-
heden liele» destijds nog niet toe, dat de j
wensch zich kon omzetten in een daad. j
Van onzen Tijd zag als maandschrift het,
licht. Maar nu wij een decennium verder,

: zijn gekomen, mag de hoop worden ge- J
koesterd, dat. hetgeen weleer nog een waag- j
stuk, meer nog: een onmogelijkheidbleek, ;
thans den toet» der practijk zal kunnen
doorstaan.

I De redenen voor die meening zijn ge-
'makkelijk aan te geven,
{ In de eerste plaats heeft Fait Onzen Tijd
gedurende de tien jaren van zijn bestaan
ongetwijfeld veel kunnen doen, om de be-
langstelling voor het schoone, het kunst-
zinnige onder ona katholieken aan te
kweeken en te verlevendigen. Er is inder-
daad onder dit opzichtheel watten goede ver-
anderd in Nederland, zooals het woord

< »ter inleiding, ook fe verstaan gaf. j
I Het intellectueele leven kwam tot hooger
ontwikkeling, de smaak werd verslind, de
behoefte aan cultuur meer gevoeld en inbreederen kring verbreid. Een nieuw ge- j
slacht werd groot, En zoo verdubbelden 'zich de geledoren van hen, voor wlo lec-
tuur iels andera beteekent, dan het lezen

{ van een sensatie-verhaaltje, en die haar, ook
wanneer zij ontspanning bedoelt te zijn,
tot een hooger peil wenschen te zien opge- :
voerd. !

Daarbij komt, dat het aantal dergenen, 'die onder ona de pen kunnen hanteeren,
of op andere wijzo kunst of cultuur ver- jmogen te dienen, steeds vooruitgaande is.!De krachten voor een weekblao. als Kon

<?,««,

Tijd, zijn veclvuldiger geworden, f
lloomsch Nederland is bezig, het tekort in 'te halen, waarover in vroeger jaren niet
ten onrechte werd geklaagd. lEn wanneer dan ten slotte de inrichting
en uitvoering zóó is, als de eerste nummersvan het Weekblad to zien gaven, mag men
op goeds gronden verwachten, dat dn uit.
gave in dezen vorm een mooi» toekomst,
voor zich heelt.

De Bedaetie i» dezelfde gebleven ala voor !
het maandschrift. Maar van oen groot aan-! ,
tal Hollandsche^ en VÏaamsche medewer',
kers werd de bijstand verkregen en ver.. ,
schillenden van hen kwamen reeds in de .
eerste afleveringen aan het woord. De
rubrieken zijn uitgebreid et» de illustraties.
veelvuldig. Reproducties van bekende
kunstwerken sieren elke allevering. Vn het
geheel: formaat, druk, papier, draagt het
stempel van voornaamheid. Zelfs deadver- j
tentiea zijn keurig verzorgd. >} Zoo voorziet dit weekblad werkelijk in
aen leemte in ons katholieke Nederland.
Of die leemte grooter dan wel kleiner ia,
zal moeten blijken uit 'taantal abonnöa.
Wat ons betreft, wij vertrouwen dat de ,
behoefte aan een orgaan als dit, bij velen
zal worden gevoeld. Het zou een teleur- '.
stelling zijn en in zekeren zin wijzen op :
achterlijkheid indien het andera ware. En !
al zal de kring der intellectueel ontwik!
kolden altijd nitteraard min of meer bc-!
perkt blijven, hij zal toch breed genoeg
wezen, vertrouwen wij, om aan Van Onzen
Tijd ala weekblad een duurzaam bestaan ,
te verzekeren. [

Het peil, waarop dit blad zich plaatst,
de mato van ontwikkeling en de zin
voor het schoone, welke het bij zijn lezers
veronderstelt, zullen, naar wij gélooven,
onder de katholieken van Nederland, bij
menigeen waardeering en toejuiching vin-den en hen deze vernieuwde uitgave van VanOnzen Tijd doen beschouwen als een derheugelükste verschijnselen opcultuur gebied

ii £e J"o^.'*?0 poging, om aan het katho-lieke Nederland een weekblad teschenken.d,,..."n de behoeften van een beschaafdpubliek beantwoordt, verdient de waardeermg van alle Uoomsche intelleetueelen.

ROTTERDAM V.
In Rotterdam V is de strijd door de Reeht-'«he partyen verloren. Zulks la,s betreuren.Katnnrlyk toch wordt — gelijk van te vorenwerd voorspeld — een grootere politieke be- 1teekenis aaa deze verkiezing gehecht, dan se 'verdient: voorgesteld wordt het. als had menar in te alen een begin van aich afwenden vande ««chtacha coalitie, van het Christelijk Ka«net. In werkelijkheid is tolk» allerminst het«aval. en de N. R. schreef dan ook terecht:»^ocb zullen de vryUinnigsn er goed aan doenda« overwinning niet te hoog aan te slaan».Dat ,s volkomen juist. Wie toch nagaat, welkedylondere factoren bij deze verkiezing in hetapel waren. «I gemakkelijk de geleden neder-laag op baar jniate waarde weten te schatten.lm d, woorden, in do linkschefeestvergadering op den overwinninzsavond gesproken:Jl.fi t*J,le.Vr' fa. «otterdam V (bedoeld aijnnatourllik alleen de kiezers, dle op den heero e Jongh slemden) hun vertrouwen in bettegenwoordigeministerie hebdenopgezegd., «nl-len dan ook he» Kabinet wel niet hebben ge-euL\hL "V'^.'^l.l." d' *««"««<!* «ede-deehng gebracht hebben, dat bet dna tot dien1?""**? y bet '""rouwe. van allenhe" '" "' "°"ukO-b«re,«n
«lijft niettemin de nederlaag - vooral o»de w,j«e. waarop se wordt geëxploiteerd - tebetraoren. «r la ook een lichtzijde.

»m^ ^'ond#' d' «°«». dia al«b mochtend"" «" «'"«'dende'nltnaodi^n, tot andere partljgroep^riv». la,

tban» weer zonneklaaar gebleken, dat ter linker-
zijde daaraan in ernst allerminst wordt ge-
dacht. >Va, wen bü deze verkiezing recht,
aaneengesloten, ter linkerzijde «renzoo.- Ook
sociaal democraten «n.vryzinnlg-democra^en zijn
broederlyk aaamgegaan om te stemmen op den
oud liberaal, vit oathonde man wöl.

liedden de eoc-democraten principieel ge-
handeld en aieb ontbonden, de zegepraal ware
geweeat aan recht». Toch is onder de huidig»
omstandigheden bet openlijk optrokken der

J sociaaldemocraten met de andere partijen ter' linkerzijde tegen rechte de nederlaag waard,
voor de sociaaldemocraten huu stem uitge-
bracht op den oud liberaal 1 Onze arbeiders
mogen bet ontbonden-

Lal nn tocb — pas na dit gebeurde— airaks
de beer Troelatra zijne gewone philippica
houden tegen de bourgeoispartijen, ook tegen

I die der linkerzijde, en zulks ten aanhoore mede! van den heer de songb? V,'H zullen 't moe-
' ten afwachten.
I Zij echter, dle nog steeds in twijfel ver-
«keeren omtrent de vraag, wat bij do soei»»!-
-! democraten do overhand heelt, de democratie' of het anti olericallssse, vinden in de bij deze
j verkiezing aangenomen houding het antwoord.

BUITENLAND
Algemeen Overzicht.

EEN KATHOLIEKE HERLEVING.
Langs een zeer bijzondere» weg is in!l Zweden bijna plotseling een groole belang- ''stelling voor en waardeering van het ka-

i tholieke leven ontstaan. Bij de restauratie' der oude kerken, welke bijna alle uit de!katholieke Middeleeuwen dagteekenen,
vindt men onder kalk en pleister op tal

i van plaatsen prachtige wandschilderingen,I van welker bestaan men in 't geheel geen. vermoeden meer had. Wol is dus de toe-
leg der beeldstormera om het Iloomsch
verleden uit do herinnering weg te wis-
«chen, goed gelukt, maar thans heerscht
overal de begeerte om de schoonheden dio

i zoo lang verborgen waren, te doen her-
! leven «n werkelijk verrassend is het aantal
kerken, waar in da laatste jaren een res-
tauratie in dezen zin heeftplaats gevonden.

Het geschiedt daar niet bij gelegenheid.
, wanneer men toch toevallig aan 't werk
>

wa?,

maar opzettelijk worden de schatten[ van kleur, die de middeleeuwse!», knuste-
naars aanbrachten, weer opgespoord, en

, toen «lezen zomer de oude kathedraal van
Btr«ngnas bij Stockholm in verjongden
slaat werd «ingewijd», woonde deLouverein
en de geheele koninklijke familie deze
plechtigheid bij. Het la.een gebouw,welks
«ollüttu^'.to lu tiSl r.oru uegönnen, «at
in den Hervormingstijd veel had te lijden,

'maar thans weer prijkt in al de pracht
van wandschilderingen niet alleen, maar
ook van gesneden hout on heiligenbeelden.
terwijl vele schoone priestergewaden uit
het stof weiden gedolven en voor de be-
wondering der bezoekers toegankelijk ge
steld.

Tegelijkertijd had de atad Ltrengnaa een
tentoonstelling georganiseerd van middel-
eeuwsehe kunstwerken, uit het geheele
diocees bijeengebracht; ten getale van niet

1 minder dan 030 voorwerpen. Er zijn prach-
tig gekleurde en vergulde beelden, sommige
nog de sporen toonend van de kaarsen, die
daarvoor werden geofferd in den tijd, toen
het benedicila omnia opera Domini Domino
nog geen verboden lofprijzing was.

Kunstkenners stroomden er samen en
bespraken de scholen, waartoe de verschil-
lende makers moeten hebben behoord en
de weinige katholieken die Zweden telt
riepen voor do verbeelding een glorierijk
verleden terug....

I Maar zie: juist voor «lat zelfde verleden
werd dc algemeene aandacht door dit alles
gewekt. In de bladen en tijdschriften ia do

I middeleeuw'che kerkelijke kunst het alge-
meen onderwerp van voorlichting on d»
cuslde en van de minachtende geringschat-
ting, waarmee al wat katholiek waa tot
voor zeer korten tijd algemeen werd be
sproken, is weinig meer te bekennen: zulfa
het geliefkoosde woord «afgoderij» schijnt
geheel afgeschaft. Wie zou voor weinigo
jaren hebben gedacht, dat een Luthersche
kerkeraad het be-luit zou nemen op een
pa?torio het beeld eener heilige te her-
plaatsen, zooals toch met eelt beeld der
I. Clara is geschied?
Zij die vroeger het katholieke laven zon-

der het te kennen, bekampten, beginnen
het thans te bestudeeren en een dorpspre-
dikant gaf reeds een leven dir H. Dri-
gittn in het licht, dat wel is waar nog
vau misverstand in menig punt der leer,
maar toch van ernstig en eerlijk onderzoek
getuigt. Ook andereu hebben over hetleven
at» werken derzelfdo Heilige geschreven en
aid»'» werd voorbereid wat het Parlement

'deed bij het uitvaardigen eener wet die het
nog bestaande klooster der H. Ürigittn
voor afbraak behoedde.

Een protestantsche tchtlderes heeft do
Heilige afgebeeld, knielend voor de 11.
Maagd en het Kindje deaua en dit kunst-
werk op verschillende plaatsen tentoon,
gesteld.

En aan den koning is het plan voorga-
legd een Lt. IlriLtttamuseum in te richton, in een der zalen van het ordeklooster, «aar
dan een plaats k»nn«n vinden de vele zaken

I die nn in de consistoriekamer eener prote-
I atantsche kerk liggen opgehoopt.

Een tier oorzaken van dete verwijding
I der geesten, zegt baron Armf ell in
: America, ia te toeken in dereizen, die thana
I veel door Zweden in Europa worden ge-
I daan en die hebben doen zien, hoe het
! Christendom in andera landen aieh in
|schoonheid ontplooide, terwijl 'tin hun land
verstijfde.

Maar er ia nog aen diepere oorzaak en I
deze belooft meer voor een werkelijke toe-
nadering tot de Kerk dan aesthettoche ge-
noegens, die toch altijd slechts dan builen-
kant raken.

De kritiek van het modernisme tastden
grondpljler van hetprotestantsch geloof, de
autoriteit der H. Schrift op ruwe wijze aan
eu thans weet men niet, waaraan zich vast
te houden.

Ha zelfs dreigt het gevaar, dat de volk»
vertegenwoordiging, die voor een groot
deal uit ongeloovigen bestaat, een wijziging
van de geloofsbelijdenisvoorschrijven za1... ,

Misschien zegt schrijver terecht, zal het
velen dan lichter vallen zich te buigen
voor het gezag van een onfeilbare» Paus;
dan voor de in geloofszaken totaal onbe-!
voedde en steeds wisselende meerderheid
vaneen parlement.

Zoo zou Zwedeua Heilige Patrones niet
het geringste harer wonderen verrichten.

Uit Denemarken.
Het nationale Aegercomitu te NewVork

heeft een brief geschreven aan de redactie
van het Deensche blad Poliliken, waarin
luide geprotesteerd wordt tegon do wijze
waarop de neger Booker Washington,
in de voordrachten te Kopenhagen gehou-
den, over den toestand der negers in
Amerika gesproken heelt. Zij zouden gaarne
wenschen dat aUea wat Booker Was-
hington beweerde, waarheid was; doch
hetgeen hij zeide, dat het negervraagstuk
op eeue geruststellende wijze zon opgelost
worden, is leuter onzin. Dat wordt bewezen
met een reek» aanklachten tegen de Wet-
gevende Macht in Amerika en tegen de
blanken in 't algemeen.

Het orgaan der Deensche socialisten:
Social-Deuiokraltn heeft zich aau een groo»
ten advertentie-zwendel schuldig gemaakt.
Terwijl de redactie de adverteerders voor-
houdt dat zij, door te adverteeren in iSocial-
Democraten, welksoplage 56.000exemplaren
bedraagt, eene uitgebreide reclame maken,
zoowel in de hoofdstad als in de provincies,
worden de advertentie?, die in de sladseditie
van Kopen voorkomen, in de exem-
plaren, voor de provincies bestemd, door
andere advertentie» of door berichten ver-
vangen. De redactie heeft, uu eenige tegen-
atribbelingen, bekend en de zaak ia door
de benadeelde adverteerders in handen der
politie gegeven.

* * *
Zuld-Afrika

heeft dan nu ook zijn volksvertegenwoor-
diging.

Gistermiddag is ta Xaapst,d het eerste
parlement in tegenwoordigheid vnn

den hertog en do hertogin van Co n n a u g I» t,
-,—s -.. t. —«. .s.. ..

-~.

l—J i.Jr r\ i_ J
etone, plechtig geopend.

De hertog van (Jonnaught bied een
openingsrede en gaf uiting aau den spijt van
der» Koning, nu geen bezoek aa» Zuid-
Afrika lo knnnen brengen. (Men weet dat
Ueo r g e op het punt stond, daarheen te
gaan, toen Ld uard Vil stierf). De Koning
weet echter,datZuid-Afrikasmarten en moei-
lijkheden heeft doorgemaakt, en dat strijd
en misverstand rampen over het land ge-
bracht hebben. Klaar dat alles ligt nu vreed-
zaam in het verleden begraven en is ver-
jaard. De Zuid Afrikaanden}zullen met eero
arbeiden voor het welzijn van hun groot
en mooi land.

De koning smeekt Gods zegen af, dat de
unie een duurzame weldaad zij en moge
bijdragen tot het voordeel en den voor.
spoed van Zuid Afrikaen hetBritsche liijk-

Den vorigen dag was een banket ge»
houden in het Parlementsgebouw. Sauer,
de minister van Openbare Werken, zat
voor — generaal Botha was door onge-
steldheid verhinderd — en he«Uc de gasten
welkom. Hij huldigde de rijksregeering,
omdat zij door Transvaal en Vrijstaat zelf-
bestuur te verleenen, liberale beginselen
had toegepast.

Dr. meson zei, dat het volk van
Zuid-Afrika er voor zou zorgen, dat de
vereeniging slaafde. Hij geloofde, dat de
vereeniging van Afrika een oplossing
aan de hand doet voor do grondwettelijke
crisis in Groot Brittanje. u). de vorleening
va» zelfbestuur aan lerland, Schotland en
Wales. Als dat slaagde, zou het de eerste
stap kunnen wezen vo>r een vereeniging
van de vijf Staten: Groot Brittanje en
lerland, Canada, het Australische Gemeene-
best, Nieuw-Zeeland en Zuid Afrika.

F is li e r, eerate minister van het Austra-
lische Gemeenebest, zei: In de wereld
geschiedenis is er in den luataten tijd nieta
gebeurd. dat meer invloed op de wereld
zal hebben dan de vereeniging van Zuid-
Afrika. Wij hebben, zoide hij, nu vijf naties,
die bereid zijn in gemeenschappelijke aan-
gelegenheden samen te werken en vereenigd
zijn door onzienlijke banden. Zij zullen er
voor zorgen, dat er aan alle volken recht
geschiede.

l<emieux, minister van Canada, sprak
over de trouw van deFransche Ganadeezen
aan de Lngelscho kroon al«> een gevolg van
de vrije staatsinstellingen, hun geschonken.
Hij verwachtte eenzelfde welslagen van de
samenwerking van Engelschen en Afrikanen.

Fowlds, minister van Zeeland,
bracht hulde aa» do deugden en de trouw
van de Afrikaandcr'.

Lord De Villiers. de hoofdrechler
van Zuid Afrika, zei m^t nadruk, dat er
eigenlijk geen raasen-moeilijkheid in Zuid-
Afrika bestaat. Verder zeide hij. dat Zuid-
Afrika nooit misbruik zou maken van de
zelfstandigheid, thans verleend.

Br zijn een aantal onderscheidingen ver-
leend, maar de B,«ren hebben aller» voor
de eer bedankt. Een hooge lingelsche orde
brengt den titel van Sir mede. en Sir
I^ewia Dot ha of Sir Joint Nrnnta
zou al te raar klinken. Hoewel Botha...

* * "Brlandd
zal niet klagen over gemis aan afwisseling
wanneer hij de kranten leest over zijn
nieuwe Kabinet.

l «De uiterste reactie, de uiterste middel»
matigheid», zegt de /iumanitt, «dat zijn
de twee trekken van het nieuwe ministerie
Dri and. Het is gevormd voor een poli-
tiek van sociale reactie en de minister-
president bereidt zich voor op bestrijding
van de arbeidersklasse.»

De Eclair zegt: «Wanneer de zaken «oo
goed gaan als mogelijk is, dan zullen wij

' nog maar een ministerie hebbon, waarin
i alleen Briand denkbeelden eu een wil'zal hebbon. Het benieuwt ons dus tet zien wat hij met zij» absolute macht zal
uitvoeren».

De Action daarentegen is tevreden:
«De nieuwe ministers, zijn allen hij do

demooratie bekend als betrouwbare et»
werkzame republikeinen. leder hunner heeft,

lm de een of andere vergadering, reeds! bewijzen geleverd van talent, werkkracht
en standvastigheid.»

De Aurore heeft vertrouwen, de /?<'lni«
wacht af.

! Wat de politieke richting dor nieuwo
ministers betreft, is er van gematizilleid niet
veel te bespeuren: Briand heeft ze zóó
links gezocht als hij ze maar vinden kon.

\ En dat I»afforre grootmeester der vrij-
metselarij nog wel de portefeuille van
onderwijs krijgt, is hooget bedenkelijk.

Want in de verwachte regeerlngsverkla
ring wordt ook dit onderwerp aangeroerd.

Alen meent te weten, dat zij over do
volgende punten zal handelen.

> Kicsrecbthervorming, bestuurabervormin-
[ gen, hervorming van de rechtspraak, verde-

diging («ie.)ro» de leektntehool en deoplossing
die der Kamer voorgelegd zal worden om
do openbare diensten, die een levensbelang

j zijn voor de bedrijvigheid der natie, tegen
stopzetten te behoeden en de wettige be-
langen der arbeiders on alle beambten dier

1 takken van dienst to verzekeren. Do door de
i vorige regeering ingediende wetsontwerpen
* worden gehandhaafd «o dezo regeling za

nieuwe wetsontwerpen indienen» met namo
over de civiele bevoegdheid van vakvereni-
gingen, over de instelling van werklieden
credieten, over collectieve arbeidscontracten
en over de wettelijke bevoegdheidom vennoot
schappen op te richten Vi>n arbeid en k:»p>-

* taal, waarbij dei» arbeid de gelegenheid wordt
gegeven zich een rechtmatig aandeel i» do
win«t t» verzekeren.
Mi 11 erand heelt verklaard, dat hij

het tot misdrijf maken van een stakio^
va» spoelmannen ondoelmatig en onnoodig
gevaarlek acht eu nitt in het ministerie
heeft willen blijven, omdat Briand ge-
zond had, misschien daartoe te zullen moe-
ten overgaan

De Czaar
is gisteren te lierlijn aangekomen en door
den keizer hartelijk ontvangen. Do menigte
langs den wvg juichte: waarom weien
we niel.

Dea avonds om 8 uur is in de Jaspis
galerij van het Kcuo Palais cc:» feestmaal
gegeven, waaraan de Czaar tuz?chell d> n
keizer en do keizerin zat en de rijkl-ka»
selier tusschen deu llu.««-ohen gezant r»
baron b'riederiohsz

Verder zaten aan de priasen en prin-
«eisen van het koninklijk Hui.», prins
George van Griekenland, lias on o!,
Xiderl c n Waoc h t o r e. a.

Maar wogen» hot familiaire van het bc
zoek werden geen toespraken gehouden.

De half ambtelijke /io«<iu wijdt cci» ar
tikel a^u dn ontmoeting van Czaar en
Keizer te Potsdam.

Die ontmoeting, zoo zc«lt he: blad. ni^tt
niet beschouwd worden als «en op »lc!>«»f
staande Rebenrteni«. wvlko valt buiten het
aiz»em«>«!N« ra»«n der lt^s»i»cl» Duit»c!>o be-
trekkingen, maar al, *vn nic»« tastbaar be
wll» van de va»th«id der l>i-Uori»>ho tradities
welk« niet slechts do betrekken vorsten-
b»i«n, doe!» oo'< lln^land en Dnitschland
aan elkaar verhinden. Dc vriendschappelijke
bctlckkiu^en acboten diep wortel in do ltus-
sische en de Duifcbc volk»llel. Dit waar
borgt wellicht beter dan schriftelijke verdra-
gen ook in dc t«iknm»t ecu eend»achtig
samenwerken »an beide re^eerioken in het
belan» van de handhaving >»n de»» >rcdein
l'oro>a.
Als met toasten de wereld beter kon wor-

den gemaakt
" " "Uit Spanje

komt het bericht, dat de veelbesproken
t'adena., wet in den Senaat met 17'! legen
85 stemmen is aangenomen

Caualejas zette, dat de wet slechts
gcdurendo twee jaren na de afkondiging
zal worden toegepast. Gnderluslchen zou
hij do onderhandelingen tusschen Madrid
en ltome voortzetten ter regeling van de
kwestie der Congregaties.

Dus eerst den knoop eigenmachtig door
hakken en dan haar gaan ontwarren!

> I» Catalonië ia een algemeene staking»
beweging gaande.

De regeering heeft besloten, de reuzen-
belooning van arbeider", die heden te Bar-
relona gehouden zou w«rden, ta verbieden
en zoo noodig met geweld te beletten.

! Te Madrid is, gelijk men weet een Con-
gres gehouden tegen den handel in vrouwen.

Ter eere van het congres en vlak daar-
vóór. zijn bij koninklijk besluit de huizen
van ontucht in Spanje verboden; aan de
houder» is zes weken tijd gegeven, waarnade huizen onverbiddelijk g«»loton worden,

" " *Dekeiler van China
heeft bij besluit bepaald, dat het Parle-
ment met twee Kamers over drie jaar,dus
vroeger «lan eerst plan was» zal wordan
geopend.

De leening. groot $ 00.000.000, die door
een Amerikaans, h consortium zal wordan
gefourneerd, ia door den Regent van China
bekrachtigd. De leeningsoorkonde is onner»
teekend door «len Chineeschen minister van
Financiën en door den Kmenkaansahen
gezant te Peking.



Gemengde Berichten
De o/morele sluiting der tentoonstelling te

Brussel is onherroepelijk vastgesteld op Maan
dag aanstaande. 7 November.

Ilat uitvoerend comité,aan de laatste tentoon
stellingtdagen zooveel mogelijk luister wen-
sehendo bij te zetten, heeft voor bondag en
Maandag een prachtvol feestprogram «amen-
gesteld. . .. ,„

Xomiag ll November. ,al te half 10 ure
's avoada, een groot, schitterend vuurwerk afge-
stoken worden op bet sportplein; dit vuurwerk .
zal bet grootste en schoonste zijn. dat men ooit
te Brussel heelt aanschouwd.

Maandag 7 November, zullen muziekkorpsen'zich doen hooren in de hovingen, van 5 tot 7
ure

;

's avonds zal een groote karnavalstoet,
ingericht met demedewerking derkrijgsmuziek-
korpsen, de prachtig verlichte hovingen kruisen.

Na afloop van den stoet woedt de tentoon-
stelling voor goed gesloten.

ir» Verzie it 'tan al tot vechten gekomen.
Dc l*rotp:rint heeft bij Bjnbar, ll'l» K.M. Be
wasten Brie, een detachement van CO man aan
land gezel, om smokkelhandel in wapenen te
beletten. De commandant van de l'rosperine
e» een kapitein van bet Brit,ch Indische leger
«Ijn licht gewond in een gevecht. Daarna zijn
«eer troepen aan land gezet. Deze «quaestie is
s/aheel onalhaakelyk van list aan land zetten
van Kngelüche troepen te I^vjah «n de onze-
regeldheden aldaar.

D, l-etde ite'tingen, — dis to New Vork en
te (,'bi>-;'go — duren nog voort, en blijven ge
paard z.a^n met ernstige onlusten. De stakende
bestellers te New Vork hebben Woensdagavond
berL.i»!dtl>.,k aanvallen gedaan op z.g. onder-
kruiper.", en -'<> personen moeiten worden in

be^l,:ei-:s

genomen.
Dt- staking der confectie makers te (!hit-ago

neemt ernstige afmetingen aan. Kr aijn duizen-!
den zekers, e» dezen schijnen vastbesloten,
bun li.-tben dooit>«letten.

.I^s^*»/ ,t.»>, ond!?!lltan van Marokko, ia te
Lissabon aangekomen, llij zal over «cc naar
Antwerpen on Brussel vertrekken.

liij )>ct bezoek aan de militaire gevangenis
te Gibraltar verbaasde hij er ziet,buitengemeen
orer, dr.t dc gevangenen niet in ijzeren kooien
zalen opgesloten. Nadat bij het gereedmaken
van den gcvangeniskost had bijgewoond, ver»
kl.iaide Vbdocl vertrouwelijk en met volleover
tuiging :

" Al» de gevangenen in Marokko zóó werden
behandeld nis hier, dan zou er geen sterveling
meer in de straten zijn te vinden : iedereen
zou in do gevangenis zitten».

Hij tornt ook naar Brussel.
Lord //llr*lf»i«/c, de nieuwe onderkoning van

Indit, van l»nden vertrokken om zijn taak te
,anvz:lrl!en.

Ilet was tijd om te vertrekken maar de
onderkoning bleef op het perron staan praten.
De «onducteur liet toen den trein afrijden.
Lord llardinge sprong gauw in een goederen-
wagen, Dc !r?!n werd nog even tot stilstand
gebracht en zoo kon hij inj zijn salonwagen
komen. I

Die conducteur mag blij wezen, geen ambte-
naar te ztjn der l'rnititche staatsspoorwegen.

In Lngeland wordt terecht geoordeeld, dat
dc l-n<!crkol>il>k ilo ««huidige wg«. i

/n Honduras ia een oproer uitgebroken. Lei»
der d, r opstandelingen is generaal Valladares.
Volden* telegr»p'>!i!<cbe berichten, door liet
departement van iuitenlandscbe zaken te Was-
biu».':«u ont vangen van den Amerikaan«chen
<se<a!,t t, 'lozmigalpe. is de laven van Ama
p«!c gesloten c» zijn de eilanden inslaat van
beleg r«rk!aar<l. j

/> Lissabon, in do wijk

Alfa»,

is builenpest 'uitgebroken. De ziekte is »l!>«',«el ..herkend

'

Lr xyu vier govstfen, een doodeitjk en .ft
verli»>!.'.".

Vel*,

stakers in ll'ol«, waar nu ongeveer
."li/tx^ mijnwerkers don arbeid hebban neerge-
legd, I'^bl'cn bet voorstel gedaan, om d» staking
in de kolenmijnen van Zuid- Wnles algemeente
maken. Maar dc leider* van de Mineru lede-
raticn hebhen legen dat denkbeeld een waar-
schim ing doen hooren.

lBt:i»i-ct<rn komen er van verachiüonde
p!«»'.,e>, uil X.iid N ali-s berichten van atakinga
ong?rlgc!dbe<en. Aan de woningen van mijn-
ambtenaren wordt scnade toegebracht; trainen
me: ,!b> i<!-z«il!l»e<! worden «loor staker» aan-
£ivallei ei! met !<!«« nen gebombardeerd

;

ruiten
tts„-!en ingeworpen: arbeidswilügen worden
i!,i«:au6-.-iii,

11, /I roodkleurig ziet het er dus in de mijn-
districten v»n /.nid-Wales niet uit, al blijft de
hoop bestaan, dat de staking«beweg!ug zich
niet

»?,!

uitbreiden.

BINNENLAND
BESLUITEN EK BENOEMINGEN.

llij Kon. Deal. van ii» October is J. F. X.
Hamer, «o^arf» te Leeuwarden, benoemd tot
ridder in da orde van Oranje sa,,au;

is ds beer 1.. llixio Oralenigo, consul dar
Nederlanden in X'eueti^, met ingang van 5
November, bevorderd tot «onsnl generaal al-
daar, buiten bezwaar van 'h Land» achatkist.

Aan den beer llizio Oradenigo kan in het
s,'eder.andsch geschreven worden:

is aan .'. I.üvten, eervol ontslagen conciërge
bij do llijksk weekschool voor onderwijzers t»
Maastricht, do eere medaille der orde van
Oranje.',«»«», in zilver, toegekend;

is aan jhr. mr. A. Reigersman, op a^n ver-
zoek, u.et ingang 1 januari, eervol ontslag
verleend uit zij»e betrekking van griffier der.
arrondissement»rechtbank te llreda.

EERSTE KAMER.
l'»,<?olf«»,'»F van Vrijdag i November.

De l.'ersle Kamer heeft gister haar agenda
afgeperkt: wijziging van eenige artikelen
der l!,irf?erlijke Pensioenwet, terugbrenging
van i ulicre landerijen op .lava tot het
s^!»t^ll,li>cili, regeling dor Ilanken van
l.cir.lng, regeling van beheer en verant-
wc,'irdil,g der geldmiddelen van Suriname
en < '>7^>

,".<>

en twee naturalisatie ontwerpen.
!>«/<: en het geldmiddelen ontwerp pas

seerd^:i, zonder beraadslaging of stemming
dn «-mier; over de overige wetsvoordrach-
ten >!!!'ld!»n min nf meer uitvoerige di»cu«-
lie? p!l»al>,

Over de nieuwe penüioonbepalingen,
waardoor bij pen-ioenzaken het betrokken
de> ür!etr:el,lsh<wftt wordt uitgeschakeld on
dergelijke zaken worden gemaakt tot een
<>va >l> t>l,«<!hen den Pen^ioenraed. den
mil.i'ier van Financiën en de Kroon, was
de he.? !:».:!! niet tevreden. Hij vreesde
voor l en^d' eling der belangen van pen-
aiosr.Vlagenden en had een regeling van
het I-roep ge,vcn°oht, waarbij do beslis-sing zou worden opgedragen aan denOnlralei» llaad van Ileroep, of ander? eenadministratieve regeling. Minizier Kolk-
man bleef echter van gevoelen, dat een
regeling van het beroep moet wachten op
de administratieve rechtspraak: terwijl
hij aantoonde, dat voor onzekerheid bij de
betrokkenen geen vrees behoeft to bestaan,
o.a. omdat voor hen beroep openstaat bij
den llaad van State.

Het wetsontwerp werd zonder stemming
aangenomen.

«ver het wetsontwerp betreffende de i

particuliere landerijen op Java spraken de ,
heeren Maller. Van Nierop eu Laan.
lieide eerslgenoemden bleke» warme voor»
standers van t»rugbrenging der landerijen '
tot het istantsdomein, om zoodoende weg- ,
neming der beslaande misstanden te ver-
krijgen: dooh lij hadden gaarne eenige
meerdere inlichtingen ontvangen omtrent
de wijle, waarop de Itegeering de zware
laak, waarvoor zij bij ontginning en exploi-
talie der onteigende gronden komt te staan,
denkt te vervullen en omtren» de kosten,
die uitvoering van de wet zal meebrengen.

sinister De Waal Mal efjj t gak in
zooverre meer inlichtingen. dat hij nog
eens opsomde welke bezwaren aan parti-
culier landbezit zijn verbonden vooral voor
de opgelctenen. Meer kon hij echter niet
leggen, Het wetsontwerp bedoelt niet uit
te tnnken, dat nu alleparticuliero landerijen
«uilen worden onteigend doch wil alleen
de Itegeering een wapen in handen geven,
om te kunnen ingrijpen, als het noodig is.

AJle^, ook de koeten, hansst dns verder
van de omstandigheden al. In dit oplicht
ontving LTxc. steun van den heer Laan,
die meende dat bij zulke groote belangen
als waarom het hier gaal, iinantieele over-
wegingen niet te zwaar mogen wegen.

liij dit ontwerp kwamen ook de heeren-
diensten op particuliero landerijen tersprake.
De Minister was het met den heer Vnn
Kierop eens dat het recht tot helling
van de diensten onwettig was verleend;
doch plotselinge afschaffing, zooals ge-
noemde algevaardigde wenschte, achtte
Nlsx. om verschillende redenen belwaarlijk.
Wel beloofde hij naar geleidelijke vermin-
dering te lullen streven.

Ook dit wetsontwerp werd zonder slem-
ming aangenomen.

Ten slotte de wet op de Vanken van
Leening. De heeren Van Leeuwen en
6tarkenboreh hadden vooral bezwaar
tegen de deur de Tweede Kamer ingevoeg-
de bepaling, dat Gemeente bestureu ver-
plicht zullen zijn een gemeentelijke Bank
van Leening op te richten als de behoefte
daaraan blijkt, dit laatste ter beoordeeling
van Gedeputeerde Staten. Hierdoor wordt,
meenden zij, de gemeentelijke autonomie
aangetast, daar aan Gedeputeerde Staten
een deel der gemeentelijke bestuurstaak
wordt overgedragen, sinister Heems-
kerk gal dit echter allerminst toe. Hij
hield vol, dal in meer gevalleu op derge-
lijke wijte wordt gehandeld bn betoogde
voorts, dat banken van leening niet persó
een gemeentelijk, doch een algemeen be-
lang zijn.

ïdet de toeneming der bemoeiingen van
de burgemeesters door deze wet, waartegen
genoemde algevaardigden eveneen» beiwaar
hadden, zal het welmeevallen, meende 11.13x.
Komen er echter moeilijkheden, dan hoopt
hij, dat hij «laarvan mededeeling zal ont
vangen, opdat hij zoo noodig daarin lal
kunnen voozien.

De heer Van Leeuwen was niet vol
daan door het Ministerieel beloog en vroeg
«temming over het wetsontwerp, dat even-
wel met '25i tegen 4 stemmen — er wae
dus nog juist ócn lid meer dan noodig was
om le kunnen beslissen I — werd a«ngcno-
uren. >lel den heer Van Leeuwen stem-
den tegen de heeren Laan cd Van 11ar-
.l „1..«

_
1. 1.-.......... .»- M - . :"* - -Vermoedelijk komt do Kamer de voor-

laatste week van November weer bijeen
Mgr. Meeuwissen.

Ken uit Paramaribo ontvangen telegram
bericht, dat H/gr. üleeuwissen op do terug- 1
reis is naar Nederland. iTijd.) I

Mgr. Vuyisteke.
Bij Kon. besl. van 2 dezor ia ldgr. M. I

A. M. Vuylsteko, titulair bisschop van
dharadrus, erkend als Apostolisch Vicaris
van <>'ural,ao. _____

Centraal-Adviseur van den Ned. R. K.
Volksbond.

X. D. 11. de Bisschop van Haarlem heeft
benoemd tot rector van het Bt. joannes
do Doo Gesticht te Amalerdam, don Wel-
eerw. heer P. stroomer, paltoor to Lam- j
berti-chagen. >llectur ljtroomer ia tevens benoemd tot ■

centraal adviseur van den l^ed. 11. K. Volks- 1

bond ett tot geestelijk adviseur der aldoe
ling Amsterdam van genoemden bond. j

liector stroomer zal voor velen geen '

onbekende zijn. De nieuw-benoemde advi- .
«enr was kapelaan van do Idagdalena kerk
builen de Haarlemmerpoort te Amsterdam.

ARSTERDAM, 5 Nov
flcmeeaiebegroof»'«</.

De beer Wibaut vroeg of niet wenschelijk is,
een bijzondere commivsie voor het bouw- en
woningtoezicht te benoemen Ook wethouder
van den Ucrgh waa het aen» met de nood-
zakelijkheid hiervan, terwijl de burgemeester
oveneging toezegde.

De heer Kntorius behandelde het gebeurde
in de I erdinand (tolstraat en meende hierin
gevaar te zien voor de kleine handeldrijvenden.

Ken zoodanig optrede» is niet goed te pra-
ten en het nut niet te bewijzen. Hierop ant-
woordde do wethouder, dat d» betrokkene
altijd in hooger beroep kan gaan.

De algemeen, beschouwingen over het hoofd
stuk Onderwijs werden geopend door den heer
Kl. de Vries, die in de gemeente veel zag
ontbreken van wat een circh van gemeente-
zorg moet worden genoemd.

De toestand bij het onderwijs achtte spreker
niet gexoad en vooral werd door den heer Kl.
de Vries de overvulling der klasselokalsa ge-
critiaecrd en bet gebrnik der speellokalen voor
klasselokalen. Voor de bevordering vau ban»
denarbeid wordt zoo goed ala niets gedaan en
vele kinderen verlaten de school voor zij de
hoogste klasae hebben bereikt. Voorts behan-
delde spr. nog do salarissen der onderwijzers.

Ten opzichte van de bekende onderwijs
circulaire van 11. en W. beklaagde apr. bet,
dat ondernijzera aan de Kroon vernietiging
der circulaire hebben aangevraagd. Ook de
beer Din Hertog wenschte, evenals dc heer
Kl. de Vries, vermindering van het aantal
leerlingen. Over de onderwijs circulair» zcide
do heer Den Hertog, dat als hoofden van scho-
len aan klasse onderwijzers zouden verbieden
om de ouders der kinderen te spreken, de
onderwijzers zich dan moeten beklagen bij don
Wethouder.

De heer Fabius zeide, als lid van den Raad,
verheugd te zijn over iedere bijzondere school,
omdat daardoor do lasten van bet onderwijs
verminderen. Zoolang echter een deel dor
burgerij de openbare school verkiest dient bier-
voor te worden gezorgd. Onjuist acht apr. het,
dat de openbare school in opspaak is gebracht
door de circulaire.

Wethouder de Vriea deelda mede. dat wie
prijs mocht stellen om te vernemen hoeveel
bet aantal leerlingen, zelfs onder «en revolu-
tionair wethouder ia toegenomen,doordecijfer»
kan constateeren, dat dit 14 leerlingen be-
draag».

i B. en IV. denken er niat aan de circulaire
in te trekken. B. en W. vinden bat minstens
interessant de beslissing van de Kroon af te
wachten.

In de avondzitting werd door den heer van
- Kuykhol aangedrongen op zooveel mogelijk, eenheid ia het onderwijs om bijv. debeswaren
bij verhuizingen te ondervangen.

Het adrea van bet hoofdbestuur van Noso-
komoa lfederlandsche Vereeniging tot bevorde-
ring der belangen van verpleegsters en ver- j
plegen om te besluiten tot bet aanstellen van
schoolv«rplee?»ters werd ondersteund door deu

I beer Kl. d« Vries.
! Wethouder deelde mede. dat B. en W.Wethouder Jitta deelde mede, dat B. en W.
I bet bij de bestaande poliklinieken niet noodlg
< oordcelen. I! Door den heer Ter Haar werd gevraagd welk
! nut bet kan hebben indien een schoolarts eens |
! in de tweo maanden een acboolbezoekt en dan
nog niet een, alle klassen. Wethouder Jitta
kon zlch niet voorstellen dat dit gebeurde, de
beer Ter Haar had het van een schoolhoofd

! vernomen. ,I Door wethouder de Vri«s werd ontkennend
I

Door wethouder de Vries werd ontkennend
' geantwoord op de vraag van den heer Kete-
laar of Burgemeester en Wethouders zicb i
reeda hebben verstaan met 'kindervoeding», 'om achoolvoeding ook a zomers voort te zetten ,
en zomers een ontbijt te verstrekken. Indertijd
'staakten de stemmen over een dergelijk voor-
stel «les beeren Ketelaar.

Aangenomen werd bet voorstel van denheer
ketelaar om de l 4200 subsidie voor de ver-
eeniging 'Voor do Jeugd* te verhoogen tot
f !M^>. Verder werd goedgekeurddevoordracht
van B. en W., om aau deafdeelingAmsterdam

' van de vereeniging 'Volknnderwija» ten bc
hoeve van bet onderwijs aan zieke kinderen

! voor 19! l een aubaidio teo te kennen vanIvoor 1911 een subßidie too te kennen van ,
f 1000.

! De heeren Posthumus Moyos en Wollriug
, drongen op spoed aan! bij den bouw van de

3e ambachtsschool, waarin grootebehoefte be-
staat.

Goedgekeurd werden o.m. de voordracht van
B. en W. om aan de Vereeniging tut bevorde-
ring van vakonderwijs in het kieedermakers
"n na»i«tersbedrijf te Amsterdam in 19tl een
subsidie toe te kennen vau f 3750, ten be
hoeve van de door haar op te richten vak-
school voor kleermaker», en devoordracht van
B. on W. om aan de afd. Amsterdam van den
Nederlandschen Roomsch Katholieken Volks
bond, ten behoeve van hare vakschool, voor
1911 een subsidie tos te kennen van f 2250-

I De subsidie betreft eeno verhooging van
f 1850 op f 2250 tot verbetering van «le wed-
den van den directeur en van elf leeraren
der school.

I Door den heer üuyena werd gevraagd wat
de gemeente zal doen. wanneer de vereeniging
«let voldoende voorziet in da behoefte aan,
scholen voor achterlijke kinderen. Lpr. aan l
zich niet vereenizen met dc subsidie voorwaar-
de. dat de leerling eerst een jaar de lagere'
school moet bebben bezocht.

Wethouder de Vries deoldo mede. dat de
Tesselschadeschool voor de school voor «wak- 1
«inniger, zal worden ingeruimd.

Mcnteigneur /^ontüFs.
In het gebouw van den Werkenden Pland *

aal in de Centrale Raadsvergadering, morgen- j
j middag te bonden, monseigneur Konings af-
scheid namen van den Nederlandschen Roomsch
Katholieken Volksbond.

llet .l/u»fFa».
Het voorstel van den heer Wibaut, om den

prija van bet munteaa te verlagen, aal niet bij
de begrooting, maar eerst bij een volgende
bijeenroeping van den llaad worden behandeld.

De moord o/ de H'lcsfaa» Witstnkade.
De belangstelling voor de terechtzitting over

de afschuwelijke moord op deNicolaas Witsen-
-1 V?.»<» u-«a imliftt,

,lit

rnftt'ulitk war» Hup lw««.den dag nog grooter dan bij den eersten dag
der zitticg. Onder de nieuwsgierigen waa zoo-
wel op do gereserveerde tribune als op de
gewone bet aantal dames weer in de meer-
derheid. '

Het getuigenverhoor word voortgezet. Hier-
aan zij aleebts ontleend, de getuigenis vaneen
austsr van de vermoorde en wat deze va» de
beklagenswaardige eenige uren voor baar ster-
ven vernam. De vermoorde zeide toen nl., dat
da aanalag was bedreven door twee vermomde
mannen, die haar om geld vroegen. Haar zoeter
bad haar daarop om het onwaarschijnlijk» aan
te toonen, het verhaal uit de courant voorga-
lezen. Mevrouw Winia had de schouder» opge-
haald an gezegd, dat zij nooit had geweten,dat
lmke esn vrijer had.

Verder vertelde zij, dat de twee vermomde
mannen gsld van haar badden geêischt en dat !
ztl van de gelegenheid om dit te halen bad |

! gebruik gemaakt door naar bet venster der '
woonkamer te snollen. Mevrouw Win!» had ,' zelfs de stem van een der aanranders herkend : i
het zou een neef zijn geweest, een zekere A. ,

! Vi»«cher. Beweren i» «>^t»r dat dit niet zoo
l geweest kan zijn. Op het vermoeden in dekrant '! uitgesproken, «.-at lmke de daad zou hebben' gepleegd bad mevrouw Winia de schouders
opgehaald.

D» deskondigen kwamen omtrent de geest-
vermogens van Imke Beetsma tot deconclusie,
dat zij ten tijde dat hot haar ten laste gelegde!
delict werd gepleegd, niet lijdende was aan j
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke ato»ing '
harer verstandelijke vermogens, waardoor dit '
feit haar, indien bewezen, niet zou kunnen!
worden toegerekend. I

Omtrent beklaagde Ronner luidde de con 'clusis, dat beklaagde hat hem ten laste ge
legde feit, met het oog op de ontwikkelingen
den toestand aijnar verstandelijke vermogens,
niet kan worden toegerekend. Men acht op-
name in eea krankzinnigengesticht voor bc- .
klaagde wenschelijk.

Toen dit werd vooreelezen. sprong Pieter I
Ronner met een krachtterm op uit da batik !
dcr beklaagden an riep, dat hij dan nog liever i
in do bajes ging. I

De beklaagde moet zeer vatbaar zijn voor
suggestie en op dat «ogenblik moet hij niet
juist beseffen, wat hij doet. <

Do officier van justi ie distilleerde uit bet :
getuigenverhoor nader de feiten en zeide datbet "
vermoeden gewettigd is, dat Imke de ja, van j
Ronner heeft aangetrokken, waardoor mevrouw I
Winc! meende twee mannen voor zich to zien. 'De officier van Justitie achtte bier aanwezig
een vastberaamd plan en ean invloed uitoefenen
op olkaader. Als bewijs deed spr. ga1.1in de
gebleken onwaarbeden en elkander» tegen
spraak. Als een ander is aangenomen, dan zijn
beklaagden in ieder geval achuldig aan poging
tot

dief,tal.

Beiden acht de officier verant-
woordelijk voor elkanders handelingen.

Do «i,ch tegen lmke Beetama is 15 jaar en
tegen Piet Ronner 12 jaar.

Bestrijding ra» den woeker.
Hier ter stede is opgericht eene afdeeling

Amsterdam der Nationale Vereeniging tot be
atrijding van den woeker.

Het voorloopig bestnnr beslaat n<t de heersn:
Venter, le voora.. C. G. v. d. Velden 2o voorz.
Itter Jr., le secretaris.
Mr. R. 11. Da Boer. 2e secretaris. 8. L. Pool.

la penningmeester. Da Haan, 2e Penningmees
ter. Jonkvr. K. Boddasrt, J. Douwes Jr.. Van
Hameraveld. . .Woensdagavond wordt in »Kengez,ndh«!d«
da eerste algemeene vergadering gehonden,
waarin de verkiezing van een definitief bestuur
zal plaats hebben.

De pestte in de HKuiu«fraai.
Mr. van Anrooy beeft appil aangeteekend

tegen het vonnis van den president derRecht-
bank. inzake bet geschil tnaachen da beeren,
Uommea en Van ds Waal ca J.F.Kampen Jr. '

De nicuire huizen vanRochdale.
Gisteren bad in het gebouwder Maatschappij

tot Bevordering der Bouwkunst de aanbeste-
ding plaats der vijf buizen, welke ten behoeve
der Coöperatieve Bouwvereeniging »Ilochdalo«
in de vau Beuningenstraat zullen worden ge
bouwd. Ingekomen waren 9 biljetten. Hoogste
inschrijver waa F. Luiten alhier voor l 53.300,
laagste inschrijver J. Bas. eveneens alhier, voor
f 41.411.

Amsterdamsche Juweliers-Vereeniging.
Het bestour der Amsterdamsche Juweliers-

VereeulginU beeft en b'.oc ontslag genomen,
omdat het zich niet kon vereenigen met de
tactiek welke de leden tegenover den Alg-
N. Dlamautbewerkerabond wenschten te volgen.

Tentoonstelling.
Naar wij vernemen tallen de Ke^w. Zusters.

Missionarissen van Maria, Hemonylaan 129,
tegen het einde dezer maand een tentoonstel-
ling bonden van werken, grootendeels door
hunne leerlingen vervaardigd.

Dat de R. K. families deze tentoonstelling
drnk bezoeken vooral met het oog op bunne
inkoopen voor bet Bt. Nicolaasfeeat.

Belangstellenden zullen ook de leerlingen
in de huishoudschool werkzaam kunnen alen.

De uitvoering der Damplannen.
Ten aanzien van zes of zeven der perceelen, I

begrepen in ds Damplannen, beataat zekerheid, |
of nagenoeg zekerheid, dat ze door eenvoudigen
verkoop in bet bezit der gemeentezullen over-
gaan. Ter voldoening aan da vooracbrifton der
wet, zijn den len Novomber de dagvaardingen
voor de onteiganings procedures verzondenaan
die perceelen, welke nog niet aan de gemeentej
zijn verkocht.

Kchter kan verwacht worden, dat, hangende
da procedure nog tal van perceelen blj minne j
lijke schikking, in handen der gemeente zullen
komen.

Concert-Artis.
Zondag O Nov., aanvang 2 uur, te gevan

door bet Amsterdamsch Orkest, dirigent Fr.
v. Diepenbeek. Concertmeester G. J. Lingeman.

Kerate Deel. 1. >Salut a Vienne» Marach,
1.. Oanne. 2. Ouverture 'Die lrrfabrt nm'a
GlNck». F. v. Suppe. 3. 'Weaner Mad'ln» Wal- ,
aar. (1. M. Zi?brer. 4. Largo. J. F. HNndel. 5.
Fantasie 'Der Tribut von Bamora«, Gounod. I

! Tweede Deel. 1. Ouverture »Le Moulin de
Roeher», Reissiger. 2. »La llousarde» Valse
Militaire, Gannc. 3. ,Die MNhle im Lchwarz

Iwald», Lilenberg. 4. Poutpourri 'Der Lettel-
student», Mlllöcker.

Programma
van het Abonnementa Concert, onder leiding

van den lieer Willem Mengelberg.
Zondag 6 November. — 2'l» uur.

J. «ymphonie (Militaire) G gr. t, Jos. Haydn.
2. Liederen. Km. Moor. (Voor Zang mot Orkest-
begeleiding, voor te dragen door Mevr. Marie
1* Roy. — Pauze. — 3. Voorspel van bet
Bubnenweihfestspisl »Par«ifal«, R. Wagner. 4.
Liederen, Km. Moor. (Met Klavierbegeleldin^
door den Componist, voor te dragen door Mevr.
Marie Le Roy.) 5. Rhapsodie pour grand
Orchestra (Op. 110). Km. Moür.

Aardappelenmarkt. 5 Nov.
Friesche borgere 1 2.60 K 2.80.
Friesche blauwen f 2.40 a l.—.
Friesche bonten f 2.70 a 3.—.
Zeeuwsche bonten l 2.<!0 a 3.40.
Zeeuwsche blauwen f 2.60 a 3.23.
Zeeuwsche eigenh. l 3.— h 3.30.
Hlllegom. kralen f o.— a o.—.
Kigenheimerspooters l 2.10 a 2.40.
Andijker muizen gr. l O— n O.—.
Andijker muizen kL fO— a O.—. jAndHker blauwen f o.— si o.—. .
Drentsche eigenh. f 1.70 i» 2.U0. \
LIpolder eigenh. fO— a o'—. :
Geldersche blauwen l O— a O. —«rentvcne roo>„n l 2.1w& 2.00.

Aanvoer 3 ladingen.

Laatste Berichten
NItIJS9ISI,. 4 November. Hedennacht

brak een nienwe brand uit op de tentoon-
stelling in llruxcllesKermesso. Verscheidene
houten gebouwen werden door den brand
vernield. De pompiers en grenadiers uit
Ilrul^el waren behulpzaam bij het blus-
schin^nerK. De schade is belangrijk.

ENSCHEDE, 5 Nov.
Morgan, Zondagavond, optreden van den be-

kenden komiek Abraham «Ie Winter van Breda,
het Bt. Aloysiusgeboow, alhier. Do endree ia

gesteld op 30 cent. 2e rang 25 cent. Galerij
> 15 cent, terwijl op deu dag der uit,nering ge-
legenheid bestaat tot bet bespreken van go
reserveerde plaatsen, tusschen 12 en 1 uur.

: De opbrengst van deze uitvoering komt ten
bate van bet l'on<i« »ll<tln in Nood».

! Twe» rijwielen, voor eenilio dagen ontvreemd
ten nadeel» van B, en J.'alhier, werdenheden
teruggevonden te Nraelo, en in een boacbrand
aan de Houtsteigerweg. Van een der fietsen
waren da banden* totaal vernield. Do rijwielen
werden door de politie alhier in beslag ge-
nomen. _________

Tet slager aan de N. V. Knschedasche
winkel, afd. slagerij, is bl i oemd do beer H.
ter Molen te Koog-Zaandijk.

In de vergadering van den Raad dezer ge-
meente* werd met 15 tegen 3 stemmen be-
sloten, aan IL M. de Koningin te verzoeken,
om met ingang van 1 Januari 1911, voor den
tljd van & jaar, het maximum der vergunnin-
gen tot verkoop van sterken drank in bet
klein te bepalen op 85, overeenkomstig het
aantal inwonera.

Verder werden B. en W. gemachtigd tot
den onderhandschen verkoop van het bouw-
terrein aan den Haaksbergerstraat, hoek Nij-
verhoidstraat, aan de firma O. Kouwens an Go.
te Amsterdam, tegen dsn prijs >an f 20 per
vierk. meter. De bedoeling dezer firma ia op
dit terrein, groot 683 vierk. meter, een cafó-
lunchroom, met daarachter gelegen zaal voor
bio,copcvooratel!iugen te stichten.

R. K. A. V.
Zondag a.s. maandvergadering. Da agenda

bevat: 1. Installatie. 2. Verslag bondsvergade-
ring. 3. Bestuursverkiezing. 4. Ziekteverzekei
ring. 5. Mededeelingen.

Trouwe opkomst verzocht.^
K. K. Textielbeicerkers-gilde %St. Willibrord.t

ledenvergadering op Donderdag 10 Nov.,
des avonds H unr in het Bt. Aloysiusgebouw.
Agenda: 1. Mededeelingen. i. Halfjaarlijkacb
verslag van secretaria en penningmeester. 3.
Verkiezing van een afgevaardigde voor den
districtsraad-

Plaatselijke Berichten.
'Amersfoort, 5 Nov. Herinnerdzij, dat morgen^'

hier alleen geopend is de apotheek van d/n
heer 11. 11. Q. lttmann, l.angeatraat 9.

— Zooals men weet is in da jongst^ raads-
zitting de motie traveld o. a. over d» Handel»-
school aangabonden tot de volgendevergadering,
mits deze plaats hehbo voor de winteraitting :
van de Provinciale Staten. !

De vergadering nu zal plaata hebben op ;
Dinsdag 8 November met ala eenig punt op
de agenda:

Voorstellen van Burg. en >Vetb. en motie
van de ledon 11. W. v. ITaveld e. a. betreffende
de Handelascbool.

In hun antwoord op deze motie «brilven
B. en W.:

«Naar aanleiding va» de motie betreffende

de handelsschool, dl» door uwe leden H. W.
v. Lsveld. 0. J. Plomp, 0. Gerritsen, N. Vels
lle>n en M. R. 11. Oosterveen in uwe verga-
dering van 1, Nov. jl. la ingediend, hebben wij
heden een bespreking gehad met bet bestuur
van de ver. «Handelsschool voor Amersfoort
en omstreken».

Het bestuur heeft on» medegedeeld, dat,
zoodra de beschikking over de noodige sub-
sidies verkregen zal zijn, be» bestuur onverwijld
«al beginnen met do noodige voorbereidingen
en de exploitatie de» «hooi gaarne aal te»
band nemen.

Aanneming van de motie aal dus, indien
ook de provincie medewerkt, stellig exploitatie
van een dergelijke school in de gemeente ten»
gevolg» hebben. Bezwaar tegen aanneming van
de molle beataat bil on» college niet

_^.____^

Koersen der Amsterdamsche Beurs.
Middenkoer» Opening

4 Nov. 6 Nov.
AMllltlKA.

Steel» «V'r/'a 80'/.
Unit'Cigar «3 «3
Marino llonH, LN'/, ——Marino Comm. bh, 05/»O5/»

«d. Prel. !?'/« 17«/«
Topeka's 10ó»/z
United Coppér <il(t 6'/,
Kansas City Comm. 3,tt 32'/»

id. id. Prel. «>> «<it/<
South. Iron Steel 8 8
4 pC». tlblig. lron Steel, 4U'/« 4»»,/,
ttabaah Comm. 18»» Itttsz

ld I'rcl. 39n/l§ 39,/»
,d. Pittsburg 7 1/* Vit

Milling

Co»,m.

18'/»
Amalgamated 7^ ?l"/te
Missouris 35'/« 3.»,1»

Soutl,

Rails Comm Vfcl* 26,>,
Unions ' 17ü^« 171'/»
Pret. llide & l.a^tbel 21 23» <
Car & I'oundry bC/j» sa'/»
C. Erie 30',, 30°'/»
Ilenrer Comm. 3«/< 31'/»
Rock lsland ld. 3l»/« 34
Ontario's id. 43'!! 43*/tt
South. Pac! ld. 119»/, 11!)»/»
ite Pref. Mesicaa 35u/l« 35'/»
Anglo Iclegr. 2?<!/,«
Cans ll"/« ■

Coala V 21'/,, 21»/,
Lappen Maxwell UO'/»

DIVERSEN.
Cokes-Ovens i»2'/a >

Gew. Cultuur 144t/« 148
Actions de H. ld. 113.75 11»
Koloniale vanken 130 "
Indischo Ranken 236
Gaw. Guyana 27'/,
Prtl, " <"

,' 41'/,
Great Cobar v 123,/» 121
Gew. Dordiache Petr. 14U'„ 152
Gee. Holl. Petr. 'Mailt 814
A Kon. Petroleum 444'/» 450»/»

G,w.

Perlak 10lt/»
Sumatra PalembaoU lliBi/« 171
>Parakan Petr. 127»/»
'Zuid Perlak 119'/»
Orion Petr. 123^/« 125t1<
Amsterd. Rubber 225'/, 225
Neder,. 0»«l« 09
Intercontin. » 29'/,
Gew. Amsterd. langkat 305
Prel Amst. Uangkat. . VU3'/» ——Amaterd. Padaag

.->

74,/»
» Herdaag 49^»

Rindjey 101'/»
Dcli Cultuur 01'/»
Dcli Maatschappy 440 —
Gew. 11011. Dcli 39
Pref. » » «!'/»
Krapob 70.
Medan 242'/»
Nieuwe Asaoan 705/,
Padang «O
Rimboen -2 «O
Rotterd. DeU » 375
Senemhah 's 443
Serdang A ' ' 107
Sumatra Cnlt. 207'/,
United l^ySzat 423
Landa^lülc CJ.SO ■

N<w. Peruvtan, 10'/,« 10"/»
Prof. id d. 37 37
Steaua Roman» 122»^« 12b

Openingskoersen der l.cnd«nsclis Beurs
Slotkoor» Opening

4 Nov. 5 Nov.
Topeka'. 10V/, 108'/,
Denver, 34,/« 34'/»
Erie» 31'/» 30'/»
Missouri'» 2e'ft «b'/«
Norfolk 102»/»

Onterio',

44t/l 45
Rock Island 34,,.'» 34'/«
«all» 2?',» 2?
Soutb. P«ill«. 123'/«
vnlon, l8l»,« —— -
Steel. «3'< 83
Cob»r» W» *"* £\

Staffhorst,
fl klo. 32, fl
fl Teleph. 997. fl
M Jacobibrug, Oudegracht 140, fl
fl Teleph. 998. fl
fl BENATU3 VETERANORUM fl
fl VENDITOR. M
M Handel in onvervalschte Cognac, fl
fl EeniMto DIRECTE importeur» fl
fl te de»er stede. flW Cognac Bons

No. 32, H
Teleph. 997. B

Jacobibrug, Oudegracht 140, B
Teleph. 998. fl

SENATUS VETERANORUM fl
VENDITOR. ■

Handel in onvervalschte Cognac, fl
Eonigato DIRECTE importeur» fl

te dozor stede. H
Cognac Bons Bois fl

fl i, een reclamemerk onzer firma wordt fl>M door on» met veel auccea verkocht M
fl en geniet de volle tevredenheid ■
MR der vele verbruiker». >>fl p. flsscl, / 1.20, p. liter/ 1.40. fl
fl per fl. per I», flZ Cognac Fine Bois I 1.40 I 1.60 ■
M Cognac Imperial | 1.60 I 1.80 H
fl en hoogsr. (6512) ■
fl Al onze Cognaesoorlen zljn per halve flfl flesol, of halven liter verkrijgbaar. WJ}

MGEMEW & Co.
ARNHEM.

Effecten. = Coupons.
Credieten.

Prolongatiën.
1 Bate-I)epoBit.



— Hedennacht even na twaalf uur brak brand
ult in «en perceel aan de Kampstraat. wanrin
gevestigd is de kofferfabriek van den heer
v. Duinen. ..... . .

De brand nam aoo anel in hevigheid toe. dat
het de betrekkelijk spoedig aanwezige brand-
weer aleebts mocht gelukken de belendende
percelen te redden. Het fabrieksgebouw
brandde geheel uit. lloewal het personeel van
de brandweer alle krachten inspanden, werd
weinig water gegeven, daar de druk op de
waterleiding oudergewoonte «eer gering was.

* Almelo, 3 Nov. Onze koster, Th. Euaterbroek,
herdacht Donderdag zijn 25 jarige ambtsver-
vulling aan de 11. K. Kerk alhier. j

Door den aaercerw. heer Daken werd hem
met de h.b. kerkmeesters een gouden horloge
met ketting aangeboden, terwijl dekoorknapen
hem een kruis met beeld schonken.

Bij de verdere blijken van belangstelling, die
hem dien dag van verschillende ayde werden
geboden, voegen ook wij aan onzen agent
deze toe.

* Klaagbomme!. i >'ov. De gemeenteraden van
llosch en lieeronwaarden hebben healoten om
by te draden de hun toegedachte an gerekende
evenredigheid» bedragen in de voorhsreidings
kosten «ener spoorwegverbinding Nijmegen—
'"Ilertogenhoech op Geldersch terrein; dat do
gemeenten RoZsum en Driel, de polders Heeren-
waarden, Rossum en Driel nu spoedig mogen
volgen.

* Dordrecht, 4 Nov. lieden had in tegen-
woordigheid van Burgemeester en Wethouders
van Dordrecht en havenmeester en verdere
autoriteiten, do oflicieelo proeftocht plaata van
de eer«t« der twee veerbooten, in aanbouw bij
de N.V. Scheepswerf «Dordrecht» en bleken
"chip en machine, uitstekend te voldoen.

llet gchecle schip wordt electrisch verlicht
en heelt een etoow3tuur inrichting. De beide
stoommachine», werkende op twee schroeven
alsmed, de stoomketel roet een gezamenlijk
vermogen van circa l. I. K. zijn vervaardigd
door do firma O. Gips 6: Zonen alhier, en gevcu
het vaartuig eene snelheid van circa 18 K.M.

De houw werd geheel uitgevoerd volgenede
plannen en onder toezicht van den heer W.
H. 31. de Gelder,scheepsbouwkundig ingenieur
alhier. Met dein schroefbooten en deop Zwijn-
drecht varende r.lderbooten heeft de gemeente
Dordrecht, thans een veerdienst, welke door
geen ander in ons laud overtroffen wordt.

'Nltlenlaal. 9 Nov. Zondag a.,. viert bet
St. Aloysius patronaat zyn 3e jaarfeest. De
feestavond zal beginnen om 7 uur. Behalve
toespraak van den «erw.directeuren uitreiking
der diploma's aan vertrekkend» leden, staan
op het programma twee aardigehlyspelen.nl.:
»De dertiende klokslag» in twee bedrijven, en
'Stotteraars in soorten», 1 bedrijf; uit te voe-
ten door da jongenstooneelclub, afd. van het
»St. Aloyaiu^patronaat».

Toegang hebhen d» ouder» der leden, dona-
teurs en aareleden, baaevens d» leden derR. K. Arhelders-vereeniging, daar de feeatvar-
gadering gehouden wordt in h?' R'„ Joseph-
gebouw. Tevens sullen cci beperkt aantal
entree kaartjes a 15 et. verkrijgbaar gesteld
worden.

* Üorlnel,,!». 4 Nov. Allerheiligen waa ditjaar voor Gorinchem een gewichtige dag. Ns
"en heerlijk», van overtuiging tintelende rede,uitgesproken door den Weleerw. pater Borro-
asaeus de Greve. worden hier een Kruisverbonden een Mariavereeniging opgericht, het eeratemet 42 leden, on.^er wie 9 geheelonthouder»
de laatste met 90 leden, van welke 22 geheel-onthoudster». Deze «stallen zijn thans reed,
geklommen tot resp. 51 en 119.

Als voorloopig bestuur van 't Kruisverbondwerden gekozen : J. W. H. Stapper», presidentA. M. Damavo. secretaris, J. Garuier. penning,
meester. W. Dekkers Sr. en N. v. 6. OordHet voorloopig bestuur dsr Mariavereenièin,'beataat uit de dames: Schoeiden—Vlekkepresidente. D. Schellings. «ecrelareaae. O. D*mava-Lammera. penningm.. G. Stappers- 1Dijkstra en W. Breys-Vern^y. ",I'',er'

KERKELIJKE ZAKEN.
Met den zeereow. pater Christopher»» vanBussel, van de Ordo der Minderbroeders diebegin Jannari de terugrei» naar China (Zuid-

Ohansi) aanvaardt, zullen medegaan de eerw.
paters Gslazius Wisman». Jesualdua van Ile^
wert. Lilvanus van den Bosch en Ilemberlu»Graman, om zich te wijden aan de bekeering
der heidenen.

ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN.
Ie Leiden is geslaagd veor het eerste ge-

deelte van bet aitae^amendobeer^l. V. Ilohil.
Bevorderd tot art» de heer J. 11. O. lle>».
Universiteit van Amsterdam. Bevorderd tot

doctor in de wis- en natuurkunde op proef,
acbrilt : >De schommelingen om een evenwicht»-
"tand bij bet beataan eanereenvoudige lineaire
relatie tueacben de reciproke waarden der

perioden, met toepassing op de beweging, zon-
der wrijving, van een zwaar puntop don bodem
eeuer vaas», de beer H. J. E. Beth, geboren
te Rozendaal en Nispen:

doctoraal examen in de Nederlandscho lette-
ren mej. J. M. Kuyer.

Te Amsterdam «ijn bevorderd tot arte de
beeren: J. H. 1. Goyarts, geb. te Steenbeken,
en 11. A. J. Laret, geboren in Suriname (district
Nickerie).

Geslaagd voor het late gedeelte van het arte-
ekaasen de'heeren: IJ. Hanneman en E. O. T.
de Koek van Leeuwen.

Examen vrije- en ordeoe/eningen der
gymnastiek.

Rotterdam (Voormiddags). Gevx. 3 mannelijke
en 3 vrouwelijke cand. Geslaagd de heer D.
Hoek. Schiedam, en de dames G. van Halewijn,
Krimpen a. d. Lek, en Oh. A. van Daaleu,

" Gravenhage.

Prof. dr. J. lf. van llemmelen.
De neator der Nederlandscho scheikundigen,

dr. J. M. van Bemmelen. oud hoogleeraar aan
de Leidsche universiteit, herdacht gisteren ztzn
BOaten verjaardag

Naar aanleiding van dien verjaardag had zich
nit vrienden on uit oud leerlingen een commissio

! gevormd om den scherpzinnige» onderzoeker
op het gebied der chemie oen waardige hulde
te bladen. Aan het hoofd dier commies!, he-
ataando uit 2? Nederl. en buitenlandsche ge
leerden stonden do heeren: prof. dr. 11. A.
Lorentz, voorz., dr. W. I. Jorissen, «eer., on
I. J. hlontagne, penningm.

De dagen van smart
tellen dubbel.

De jonge lieden on de jonge meisje» moeten
bedenken dat de dagen van «mart, do da?en
van ziekte dubbel tellen in het leven. Indien
gij niet vóór den leeftijd verouderd wilt zijn,
vermijdt dan do dagen van «lekte. Dat ia heel
goed mogelijk. Indien uwe gezondheid to wen-
schen over laat, vermijdt het dan ziek teblijven,
neem een goed geneesmiddel, «en geneesmid-
del dat deugdelijk ia bevonden en maakt n
aelf niet van streek met vruchtelooze pogingen
en middelen zonder waarde. Onder de goedo
middelen kunt gij de Pink Pillen kiezen die
aedert talrijke jaren lederen dag do onbetwist-
bare bewijzen van genezing geven. Vandaag
willen wij u spreken over de genezing van Mej.
E. Faas, esn jong meisje te Axel, waarvan wij
hier bet portret afbeelden.

„ . (Cl. Slzinga.)'Nedart den leeftyd van 16 jaren, schreef zij
on, kort geleden, heeft mijn gezondheid mijveel moeite en zorgen gegeven, terwijl zij on,
bovendien veel gold nutteloos heeft doen uit-geven. Door den groei bezocht, heb ik van afmyn 10» jaar aan bloedarmoede geleden; ikbad geen eetlust en f een krachten meer. Ikbeklaagde mij voortdurend over aware schelehoofdpijnen, kloppingen en «teken in de zijde,lot in deze laatste tijden heb ik geleden e»nutteloos middelen ingenomen. Alleen doPinkI illen hebben mij goed gedaan. Van af deeerste dagen dat ik met bet gebruik daarvanden begonnen, heb ik mij beter en tegelijk5££er tfT°eW- K» hebhen al mijne pijnen
kr«b.s^ W'JneD' '" 5U ben 'k «ebee, en alkrachtig en zeer gezond.»
6a!.e«"«^ s*£? de dagen van smart en denR V ,° Sf, *'" o»""'""', vergeet danniet do Pink Pillen. Na zoovele peraoaen «e-Prh,"l ï?>?' '?'"" ij "k« "°«k *«""«"».kr».b«/ 'r d° d.°«'' f9de « doozen. Ver-raAn.«:,r:/ ,D' "° '-«lll'enlaan 22.A n,!ï. [ dV°n A"„V.,J!, W' Taleisstraat 13I? ? "-S C?" «"'igeweg 42. Amsterdam.

ólst TK;.-a,,Wt,M' Arnhem. G.B.

««"^
'°''°d^ *au «n«- 'Wacht U voer■ama&n.« (6742)

«ej. FAAS.

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN.
De Katholiek, November 1910.

Dr. Felix Rotten geeft ditmaal een artikel
en wel over 1 rederik Ohopin op zijn honderd-
eten verjaardag.

"Rozen en laurier: strooit purperenen bloedige
rozen over groene zegetwijgen voor zyno
nagedachtenis — lauwer» voor de liefde van
"ijn hart, en rozen veor de smarten van zyn
liefde: bindt de bleeke bloemen de» leeds te
zaman met deblauwe violen van den weemoed:
laat anemonen dalen als een sterrenregen van
stille treurnis over den donkeren gloed van
benkeloof; en spreidt voor zijn herinneringhet
grosn, dat zijn land overschaduwt, denuetakken
en sparretwijgen, — en de bloemen zijner
beemden, de bloemen zijner geliefde landouwen
de blacke en purperen iris, en de witte met
het gouden hart, de waterlelie, do bloem ge- :
worden droom der rimpelloozo plassen. !

"Polen der verdrukking, Polen, land der droef-
heid, der vertrapping, gij zijt bemind, omdat '
hij ti liefhad, wij hebben tranen voor u, om-
dat hij over u geschreid heeft.

"Strooit rozen en lauriervoorlzijn gedachtenis.»
fa dezen dichterlijken stijl is het geheele

artlt-l gehouden: uit Bergen ln Noorwegen is
het gedateerd.

Do hear 6. J. Zoetmulder gaat op aljn wijze
voort met over E. V. te schrijven.

>^n generaal Van Vij/men geelt hot «lot van
"Ni'erlauds Volksfeest:»

" Wij eindigen. Met do instelliag van het
koningschap in Nederlaad begint allengskena
de macht der bestuursorganiamenin evenwicht
te geraken met het centrale gezag.'.Denprovin-
cwn en stede» werd naar aloude zede eeno!
zekere mat» vau zelfregeoring grondwettig ge- !
waarbnrgd. Dc staat»!echtelijk» toestanden
werden bij de grondwetten dsr lNe eeuw onder
medewerking van de edels koningen Willem II
en Willem 111 nog naar de eischen des tijds
gsw!j/i<d en verbeterd. Zoo werd het kouinklijko !
gezag het volk in allo zijne geledingen teu
zegen. !

>Kn zoo kon het geschieden, dat de troon» I
beklimming van koningin Wilhelmina en laatste-
lijk de heugelijke geboorte van Prins«s juliana
allerwegen oprechte vteuzde verwekten en hot
eenhoofdig beperkt g^zaz op nieuw krachtig I
door Neerlands volksgeest werd bezegeld.» 'later Jonckbloet geeft een o.i. «66r goed
geslaagde «proeve eener metrische vertolking
van overwegingen uit ülother ölar/ Lojola»

l?»»^»,»

Sanctistimo.i
Krater Berthold. Oarmeliet, dicht in oud

Hollandsch van >Mijn Orucllx» eu een »Gee»ts
lijck Liedeken».

Nieuwe uitgaven worden door Dom Lcbutte
0. 8. B. besproken.

/i'o//,0/i ke Illustratie Ko. -l.
Platen. J*r. mr. A. I. O. van Karnebeek. —Oow l!o>, van het wilde Westen. —2. H. Prin»

Francis van 'leek. f - Z. D. 11. slgr. M. G.
Vuijlsteke. — De plechtige bisschopswijding
van lilgr. Vuijlsteke. — Beeldhouwen lang»
fotograllschen weg.— Keizer Wilhelm te Brn»«l.— Spoorwegongeluk te Groesbeek. — Koning
Alfonso van Spanje ca zijn gemalin enz. ,

?>/.«f. v. Karnebeek. — De erfgename van '
ter llórat. — Op den akker. — Naar de ten- ,
toonstelling. — Bij ds platen. — De Huistiran '
en boe zij werd afgezet. — Uit den riddertijd. , '— jeugdige Helden. I

CORRESPONDENTIE.
V. d. IV., te A. Met «we opmerkingen zal

rekening worden gebonden

;

maar u begrijpt,
dat een courant aan het »elck wat wila» moet
denken, vooral een blad, dat in alle atanden
gelezen wordt. . .

WEENBERICHT.
Medegedeeld door b»t Kon. lleteor»logl» eb

instituut lo den morgei van 5 Nov.
Hoogat» darometerstimd 705.0 Horta.
Laagst, " 731.9 Riga.
Verwacht wordt: Z"akko tot matige Z. tot

W. wind. veranderlijk, bewolking, mogelijk
regenbuien, weinig verandering van tempo
ratuur.

ALLERLEI
Burgemeester van Blaricum. Men

ackrijft on» uit ülariemn : ,
Naar aanleiding vun een bericht in uw blad

over den burgemeester van Blaricum, wilde ik
u melden : dat het niet waar is, dat gebleken
is, «la» d» burgemeester nog f 21? te vorderen
heeft. Do papieren moeten eerst onderzocht j
worden door de wethouders, eerst daarna kan
blijken, wat in 'leze zaak te zeggen valt. Wat
betreft de boerenleenbank, is dit zeker, dat de
burgemeester meerdere malen geld leende o. a.
daag, vóór zijn in hechtenis neming MX) gulden ,
en «el met een cake!» borgstelling. ;

Daarenboven de hoofdzaak ia: heeft de bur-
gemeester een of tweo mandaten vervalscht
dan i, dat misbruik van zijn ambt -. ie hij tijden»
de kermi» onverantwoordelijk opgetreden, dan
la dat ook misbruik van zijn ambt. !

Do burgemeester beeft nu zeven proces-ver 'baal», waarvoor bij zich verantwoorden moet.'vn, de rechtbank aal hierin uitapraak doen. '

Ingezonden Mededeelingen
& 40 cent per «Lel

! Verdronken. Door tusschenkomst van
den burgemeester van Zwolle ontving de heer,
8., wonende aan de Deventerstraat aldaar,

i telegrafisch het treurig bericht, dat zijn zoon, '! die hoofdzakelijk voor zijn genoegen een reis
per «chip naar frankrijk meemaakte, in de

' haven van Gaen bij Hiivre overboord gevallen
en verdronken is. (i1«>.1.f.)

Borooving. Gisteren werd een dame, mej.
N., op de Bchiekade to Rotterdam, ter hoogte
van den Prov»nier»»l»g«',, dooraen atraatrnover
beroofd van een taschje met senig geld. Ken
agent ven politie, die juist uit de tegenoverge-
«telde richting kwam, zetto d» roover na en
mocht er na een langu drijfjacht in slagen, he/n
in da Pieter de Raadlstraat te grijpen. Het,
bleek t» zijn de ill jarige G. 11. JHet taschje raet geld waa door hem wegge \worpen en werd in de Proveniersstraat terug- '"gevonden. ]

Goed afgeloopen. By het lichten van
een atoomsloep van Hr. »ls. liet Hein, welke
sloep op de reode van Texel gezonken was,
geraakte van een sloep de slesplijn in den
schroef van de J'ict Hein.

I De sloep sloeg om eu de inzittenden, 7 per-sonon, onder wie ,en ofücisr, geraakten te
water. Dadelijk werden door do liet f/ei» ende in do nabijheid beende vaartuigen allo
pogingen gedaan om de bemanning der gekan-
telde «loep te redden, hetgeen na veel inspan
ning mocht gelukken. !

! Krankzinnig. Ondanks het minder gun-
atige weer. liep Woensdagmorgen, in den Hout
onder Heemstede, e»n man rond. gedeeltelijk '
ontkleed. Ken dame heelt altbaas bij de politie
aangifte gedaan, disn dag dea morgens tusschen
ll'/z en 12 uur hem daar te hebben gezien.

(l). 7/. Cl.) ,
Opsporing verzocht. Door den hur- 'gemeester van Haarlemmermeer wordt uatnens

de ouders, de opsporing eu aanhouding gevraagd
van Willem Slinger, arbeider, oud 19 jaren, ;
wonende aldaar. s

Het jongmensch heef» Maandag 31 Oct. de
ouderlijke woning verlaten, en bevond zich,
blijkens een ontvangen ansichtkaart. Dinsdag
1 Nov. jl. Ta Zeist. Hij ia in gezelschap van
"en meisje oud 21 jaren «n bij gebrek aan
reisgeld, vermoedelijk t» voet naar Duitsch- j
land (Dnisburg). !

Zijn signalement luidt als volgt: lang onge :
veer 1.70 M., bleek schraal gezicht, oogen!
licht blauw, haar blond eu de wijsvinger van 1
de linkerhand misvormd. >

Hij ia gekleed als volgt: donkere overjas
met licht grijs streepje, donker gekleurde jockey-
pet, bruin gestreept costuum, licht grijze zijden
daa en tietupantoiiela. !. Het meisje dat zich bij hem bevindt, ge-
naamd l.ena Uerits (ook wel l.ena Roodzant)
en laatstelijk dienstbode te Amsterdam, heeft
"en rond gezicht^ roode gelaatskleur kroezig
donker haar en ia gekleed in een zwarten jmantel, blauwe rok, zwarte bont en draagt op!
bet hoofd een lont mulsj»». I

Een eigenaardig man overleden!
Bij de jongste Zouaven betooging in onzo atad
trok bij velen do aandacht een zeeroud zouaas, ,
wiens borst met verscheidene onderscheiding !
teekenen prijkte en die voor een aantal jaren
bier ter stede een bekend figuur was: de heer
Van 51, oud Pauselijk Zouuaf. Vele stadgeno^
ten zullen zich ongetwijfeld nog dezen eenigg
zins eigenaardigeu, maar »>:er netten enoppas '«enden man herinneren. Kon tiental jaren was 'hij nu reeds uit onze stad vertrokken en na
in verschillende inrichtingen te zijn verzorgt! '
geweest, was b>j ten slotte hij zijn familie te
Geldrop beland, waar bij, naar onze ror^eapont
aldaar ona beri ht, is ov< rieden j

Ken groote eigenaardigheid van hem wa», >dat hij reeds, to^n hij nogin onze atad woonde, '
zijn eizeen doodkist maakte en die in zijn woon-
kamer als meubelstuk te pronk stelde. Na zijn
vertrek hier nam hij die doodskist overal met
zich mede I Maar dat wa» niet zijne eenieo
zonderllogheid. Van M. maakto namelijk reeds
vóór jaren zijn eigen doodsprenije. liet dat
drnkksn en deelde list uit onder zijn familie- !
leden en kennissen, zoo lat hij er zeker van 'was, dat degenen, die zich voor hem interes
seerden, na zijn dood zoon prentje zouden

1 bezitten. Ze behoeven nu alleen maar den
datum en de plaat» van overlijden in te vnllen !

1 Onze correspondent te Geldrop schrijft ons

no», dat v. M. gisteren naar zijn laagte nut
plaats is gebracht. Toen hij overleden was,
werd hij overeenkomstig zijn verlangen door
tweo wapenbroeders in het volle costuum van
Pauselijk zonaal in zija doodskist gelegd en
omringd en voorafgegaan door oud strijdmakkers
per lijkwagen naar Leende vervoerd, alwaar hij
wenschte begraven te worden. ('f//»rl. Ct.)

Ongelukken. De heer 8., osder de ge-
meente De Wijk (Dr.) woonachtig, die per liet»
huiswaarts gaande, is in de lloogevoensche
vaart geraakt en verdronken.— De werkman P. tan llove te Groningen,
is gisternamiddag bij bet voortschuiven van
een baudkar gevallen, Esn balf uur daarna
overleed blj aan d>: gevolgen daarvan.

!
overleed

de haven
de

Zaandam gebeurde Vrijdag— In de haven te Zaandam gcbetirdo Vrijdag-
middag een ernstigongeluk. Aan boerd van bet
stoomschip Kydonia viel een zwaar stuk hout
omlaag en trof den bootwerker J. Bank op. hoogst ernstige wijze aan liet

hoofd,

llij is
i naar hst ziekenhuis te Amsterdam overgebrachtnaar hst ziekenhuis te Amsterdam overgebracht
! Vergeten te betalen. De vreemde
kolendelvar 8., woonde met zijn gezin «bovenop»
hij den huisbaas P. te Nieuwenhazin. De in-
richting der woning gaf meermalen aanleiding.
dat «boven» wst «onder» op vest van oorlog
leefde, zoodat de politie dikwijl, al» scheids
rechter moest optreden, ton «lotte beloofde, «boven» een vrien lschappeli/ker houding. De
huisbaas in zün nopjes. Kn toen

houding.
inhuisbaas in zün nopjes. Kn toen fint; allea in

vriendschap, zelfs koesterde de databaas geen
'. greintje wantrouwen, als de huur niet op tijd
*> was betaald.I Zondag verkeerde men «boven» in feeste-
lijke «temming. tot laat in den nacht: il» mem
vaa een »kemieke!ing«

w»,

zelfs op verren
afstand hoorbaar. Wie beschrijft <le verbazing
van «onder» toen «boven» .^laundligluorgen
vroeg met zak en pak wa, vertrekken, zonder
een veertig mark verschiil,! g.io huishuur te
hebbeo betaald. Spoedig vas da verdwijning
van N. hekend. cru bakk»., eeniee winkeliers
ja zelfs eea melk beer, allen Kinden in razende
vaart naar het station i?CQa«s>>er^, in do hoop

, hun klant daar ring te treffen, ook zij waren
t vergeten. Alleen bevonden rich daar de meubels'nog tot verzending naar l»»:tl«chlind : ds op-
lichter had zijn biezen «pakt. (/.. K.)

Ken dra in a. Te l'alermo i* een vreeselijk
drama voorgeralhn. In een van de groote
monumentale gebouwen in het midden van de
atad was brand uitgebroken. »en dacht, dat

i alle bewoners van het huis ontsnap' waren,, toen «ene dame twee van hare drie kinderen
miste. De kinderjuffrouw verzekerde, dat zij
het huis verlaten hadden, maar het bleek

, spoedig, dat maar een kind gevlucht was.
I Voordat men haar kon tegenhouden,,tormde

' de moeder do brandende gang van het huis in
en de trap op. Na enkel« minuten kwam «ij,
al haar kleerèn brandend, naar buiten, in
iederen arm bet lijkje van «en kind, daar de
kleinen al gestikt waren voor zij ze had kunnen. bereiken.

I Buiten gekomen zakte de moeder ineen;
; baar toestand is hopeloos.

MARKIBERCHTEN
I Ulrecht, 4 November. Het aantal aangevoerd. Hoornvee was lf-'Ol) stuk*. De prijzen golden
voor vette Koeien van f 105 a !li)<! Kalfkocien
f — ii , Melkkoeien f 120 5 -".'O, Pinken
.165 i\ 110 vette Kalveren f — a --, t!r:^ikal

I veren f 45 a 05 nuchter,:n Kalveren f 10. —15.— schapen — links f '21 a 20. — minoren
I—. - :v —.—, Varkens !170 buik* 51 i» 50 c,
magere 4» k53 et. per K-r

;

Biggen f 5.00 i»
»7-

-i Wild- en Vogelmarkt. — Kalkoenen
jl 4.— lt 4.25. Ganzenf -'.40 & 3.— Kenden! f 0.75 a 1.25, lianen t U.OO. f O.'i'O. Kippens f 0.20 a 1,5.,. Duiven per paar) f 0.65 a 0.75
Snippen (<>er paar) f 0.00 a C.70. llazen f 1.40
a 1.75 Konijnen f O. — & O. —.

i Aardappelen. Dl- volgende prijzen wer-
den besteed Voor (lelder.<c!>>z Blauwe f 3.40
a .'1.70. Wolkammen f.l:» a 4.25. Zeeuwsche
Jammen f O — f O—, Zeeuwsche Ilbiuwe f 4. —ft 4.25 Dr!, linden i 1.75 a '2.25 Muizen f O.—

;

fO. — p. mud.
i Fruitmarkt. — De prijzen waren voor
appelen f.1.50 n f 12.5,0. peren f 3.-. a f 10.—, Kaasmarkt. I.dammer f7oa 75 Goud
echo f 0.50 a0.02. Komijn,!» ,0.45 f 0.50 per
kilo. Boter, f 0.70 a 0.75 per '/« kilo.
>Kieron l 7.50 a d<.— per BK) Huk*.

Graanmarkt. De pi ijzen waren als vol«t:
voor l!o>>lo «f l!i<ttar«e f.>.20 a S.OO Witte

Zecnw^ehi,

f lil O 5 >.».:!0. I!og>'>z fs.— a o.—
Ilennipzaad f O.— a O.—. Boekweit f 7.25

;\

7.75. Bruine Boonen l 5.25 a i<.7o. Witto
12.— a 15.—, Duiven f7.^) a «20. Paarden
f 5.25 a 0.50. Erwten gr>ot« a f 12— a 14. —
Kleine f 7.50 a U.50.

! Waalwijk, .l November.s Kalfvaarzen f 17».— tot f '215 —. Kalfkoeie»
f 220.— tot f 290.—. schapen, aangevoerd —stuks, f —.— tot f —.—. Biggen, aangevoerd
78 stnks. f II.HO tot 10.—. Boter, aangevoerd
030 Kilo. f 1.20 tot LM per Kilo. Kieren
f 0.50 tot f 7.50 por 100 stuks.
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N vaar wii zooals andere jaren, onze geacbte clientèle der «tad van deze buitengewone aanbieding wil doen protiteeren en door de enorme drukteI der gewone reclamedagen. bebben wy besloten tot deze extra aanbieding, opdat dan onxe clientèle meer op baar gemak over de qualiteiten en buiten-

nnntwprl^l Extra Reclame-Aanbieding van BONTWERK. IRflnfWßPlfDUill WV ul TL j aiiéén woisiir®i»A€} o art&v^ a,s.yevk^f^^;mi J^
Daar wü zooals andere jaren, onze geachte clientèle der stad van deze buitengewone aanbieding wil doen profiteeren en door de enorme drukte

der gewone reclamedagen, hebben wij besloten tot deze extra aanbieding, opdat dan onze clientèle meer op haar gemak over dc qualiteiten en buiten-

W gewoon lage prijzen zal kunnen oordcelen.
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I>K»l5«»»l'l'«.»««» model »Tooue». dub UONTMTTHJES,voor Dames, nieuw model

"HS.««IU, .-SSHSsSaSSS.-. Bassen,. -=WMrM«.«.
» r * Bezoek alvorens Uw Bontwerk te Koopen, onze speciale aFdeelinl BV»?W^«^, waar D
» de meest uitgebreide keuze vindt in alle soorten en prezen.
B #8^ MtE OMZE ETALAGES. *W$

GMMM
MQVOR I

Entreposit gen.: ANTHONY NOLET, I
— NIIMEGEN. — (1851)

r,^^^,^^, %̂ paleis V. Volksvlijt WFn ,"°n^« „IBMMBBBBBMBi
1 d.MSgJLiH0m,1,,r M"en I Amsterdam. "l^"^. n^. VK« NUddUM

" Enschede» H Verschenen bij de N.V. Ualllll. en Drukkerij HET CENTRUM: B
.3 MATHIJS WESTDORF fe V' -««'>' '«'»<»»««^"

_=_' ■.■■»WH«MW« * «,.,,., , , W1 „ | „**« «- °°°."""°' °° «!°^!Ma!.°°««am jj- SS|^.~«^^ WKfllff Ydü EOMe MaïteliiaK-ACteD. V| ALIJVA I>LUzIMO. g ««»«««,»»«»?«»,«,«» - , . -. vor6t bet Vakblad HM'O^riill.Vl g „:».,» ftft
.n nft jb. pu.!elfln,|nmB DH dankbaar aan God. D.n da-her- * "" f voorstelling van BffiV 81* 11111 ROMHUUI «nmi^elli^ na aankomt van trein 9 Uil de 00|-2IL LLU«2N 1,03 Christendom* ','

1 I??e7hu""^t'r!d'en" «ff Eir V V1»
öiö»lttllUlU W" IUM' 6 uur 20 mm. Maar be«,r«<l. I Bijeenverzameld SN in het Nederlandsch vertolkt3in het hu,«l«K traden. ft.»b) v J^U) C) AJFAi », Nieuw formaat (zakboekje). Hbonnemenb.nrii' f 130Ldrio 2 door 1.. HAGEN C.SS.R. È2 Bt. Jo«eph«esl,eht Venray K «. 'NNNI' , n VONDEr Len«te l l',i c.M. Breedte 8 e.zi. Abonnementsprijs f 1.30 per drie g» . . «.. ,^ . < .^. k'-} „.„.„..„.„._.?

Treurspel va. JOOST v. °. \ONDEL. Dikte 12 m.zi. - Gewicht 110 Gram . maanden, met gratis geïllustreerd W «77 p»!l,NaB, PriJS 75 Lls. frailCÜ pep pOSt 79 VtB. &— Un,i.k van HUBERT OUIJPEIw. Duidelijke, heldere letter. Zondagsblad. D Verkrijgbaar aan onze Nuronux: AMSTERDAM Singol 192; I
im^KHORST&2OOM

■

ult«evoerd onder l«ldm« vanden^ rXrXndftfl ÊST FgSßSF^Sa^^^SSffl® 8 UTRECHT 21 ; ARNHEM Hommelstraat Bs. b* onze §
i||BiM.SNË£K.... Decors en eostumea naar ontwerpen nulde snede, ronde hoeken, f 16.50 a^^^^*ag^S^ft»R*S)*^iHEii B Agenten on bij den LoollllllNllel. MwHffIH&ZEGENS.FUIKEN. van lt. K. ROLAND HOLST. Lohaapleder, rer^uldo «nede, .' ss»m»,nn>,s. »S»I>» is I,»,I, ■■■ ■ *» . «5
Kl«^^.Vl^«k«l«lM«kMD Ratio: WILLEM ROOIJAARDB. ronde hoeken / 15.- ! OaaßagPß^lßfaWHß ËIHi^gSSgggSSaaS^^SE^g^^^^^



H &■*i Den INen November a.«. hopen ?
$j onaa geliefde Ouder» &
4 NILHELz,INUB JOHANNES V.I NOOLIHUIB 33 « !5V\ BERENDINA VELTUAN. «s
jt u« bunne 30jarl,e Echtvereeniging ,5
H te berdenken. li,
« Hunne «fenidore Jkinderen. &i' Utrecht 'liendetr. nr. 8. (6779) 3« nfvz«, >j^ vfv>j>

-?;>'

K
X>!*j!ij|»_sl*_s!«^»fi'_s!«at :*»al4r. ■»!£-»!*y♦^ liI Op den tó November hopen }*« onae geliefde Ouder, &

?i JULIANUS VAN ZIJL k
« «f £
« ANNA MARIA OREBNIOH7'. £

< !i4 bunn» 50 Harige Echtvereeniging J*£te herdenken. (6702) "*V iHunne dankbare Mnderrn, &
5 Behuwd- en Kleinkinderen. R.

H Utreebt. Hoogelanden W.Z. 24. £

Verloofd:
OA'IHARI^A ALK BODEWBB
JOHANNES H. Lu. DROGE.

SSe0? 1 »"->» »'* (6770)

Voor da vele bewijzen van deelneming,
' ontvangen bij bet overlijden van

onzen geliefden Echtgenoot, Vader. Be-
huwd- en Grootvader, betuigen wij bier-
made onzen harte ijken dank.

Uit otter naam.»
Vednwa & B. DE GROOT.

VA» Bril.'lUHl.
De zaak «al op denzelfden voet worden
voortgezet (6758)

Firma Wed. F. V/M
COLLENBURG,

Antiquar. Boekhandel,
lloordvlijkerlioul.

Aankoop Bibliotheken en R. K. lectuur
Goed adres voor oprichting en

uitbreiding ven R. K. Leesbibliotheken,
Een weduwnaar met drie kinderen,

werkmanastand, vraagt «en netto

R. K. HUISHOUDSTER
Br. fr. onder no. 6772, Bur. »Het

Centrum», Utreebt
Beseh. Dame. 26 j., R. K.

zag zich gaarne geplaatst
voor de huiah., kunn. koken, bij Heer,
Dame ofkl gezin. Uitst ref. ten dienate.

llr. na 22, Kiosk Hilversum. (6756)
Fr biedt alch aan een

R. K. BURGERMEISJE.
Liefst in een winkel. Fr. brieven onder
letter F. Boekhandel, R. v. 6. BRINK.Rij'sen. (6698)
In een Bloamenmagazijn kan een

Nette R K. leerling
geplaatst worden. 2lcb ta vervoegentasschen

f,

«n 7 nur a avonda.Flora aHof». Servetatraat 3. Utrecht (6728)
—"■' '"' »aam»««»»

c^xclüif-ZunE^u'VENIEUWE UU2tE«II^'OEI.«
Gebouw voor Kunsten eu
Wetenschappen. - vtreobi.

Donderdag 10 November, 8 uur
Op veelvuldig verlengen nog een

Concert te geven door I
MARIE

LEROY (2«.«) «a
MAURICE

DUMESNIL <?««.«,.
Entree .... f f.50

Vo^.r geabonnearden op d» aerie Oon»
e«rt«» vs, de firma IsIOXER f I.—.
KAARTVERKOOP en plaatabeapraklng '

bH da FIRMA «TOKER. Piano-
bandag Ohoor^raat («7Wj j

ZMUMI.6IIIiWMHWHc!o.» ürnnem, Nijnstraat noelc NidderBtraat.
M Openen lieKeninF-llonrant met NenteverLoeclin^ en

Arnhem, Rijnstraat hoek Ridderstraat
Openen Rekening-Courant met Rentevergoedingen

M nemen gelden & Deposito.
N Inoasseeren, Koopen en verschaffen dissels op
« binnen- en Buitenland.
M Brasten zich met den an- en Verkoop van

Effecten, Coupons en vreemd (Md. (6450)

Wilt Gij U morgen
amuseeren?

Laat dan naardeBioscoop
Vreeburg l !

Prachtig programma.
Explicatie van den bssr LOUIS, MARTtOOPER
Goede rnnaiek,
Gezellige «aal.
Voorstellingen vanaf 3 nor,
(6784) Aanbevelend, DE DIRECTIE.

De l)nüeral6eeliN3
Gezellige Avonden
der Aartsdiocesane R. K. Vereeniging
tot Bescherming van Meisjes te Utrecht,
geeft lederen Zondag en lederen Don-

, derdag van 7 tot 10 uur gelegenheid. aan Dienstmeisjes, dia in de atad geen
thuis hebben, om baar (6783)

Vlij Avonden
aangenaam en nuttig door te brengen.
Adres: NunstorkortNol 12.

Er is ook gelegenheid, voor de meisjes
die dit wenschen, om galls een cursus
in bet knippen sn naaien te volgen.

HAGENAU.
«r. 8. ROES, Notariste Ambo-*,

bericht dat op Donderdag 3 Hoven»-
der 1910, I, ingezet, bet landgoed! »Ungenau«, geheel aaneengelegen te
vieren (Geld.), in de nabijheid van
het station, groot 543.35.04 H.A.,
alom bekend om de deerlijke Wan-
delwegen en prachtige boeseben, be-nevens eenige perceelen beide, ge-
legen nabij »llagenau«, groot
33.87.10 H.A., en staande thansals volgt: j

De ma-sa van de perceelen X
lm. VIII met 2565 hoogen op
£ 47085.— v

De massa van de perceelen IX
en X „et 420 hoogen op £ 11580.—De ms«>a van de perceelen I t.m.
X met 4456 boogen op f 5"N72.—

De massa vau de perceelen XI
t«. XV met »2tX) doogeu op,f 32800.— |I De massa van do perceelen XI
tm. XVI met 4077 doogen op
5 57308.— i
' De generale massa van I tra.XVII met 1 1650 doogenopf 126600.Perceel XVIII met 10 doogen op

jt 1856.—
j Het bakbare hout staat in bod

■

op t 262.850.-. Waarvan lijsten te
verkrijgen «ijn tenkantore van voor-noemden Notaris.

De koopers van den ondergrond
nebben hetrecht, datbout tenaaste»
tegen een vergoeding van 5 p(^ 'aan de voorwaardelijke ltoope».

Voor de bezichtiging sied te ver-
voegen bij den deer JEAN HOM-
MEN, houtvester.

Hoogen kunnen gesteld en in-
lichtingen verkregen Worden ten
kantore van voornoemden Notaris,
Nieuwe Plein na 37.. De toeslag blijft bepaald opDon-derdag 24 November 1910.des nam.
ëén uur in hotel aVVeetdot» te
vieren. (6788)

KATHOLIEKEH :-:
Koopt »l«« l» winkels, «aar
zedenkwetsende artikelen «or-
den uitgestald «n voorhanden
zijn; koopt aan «tatlon» boeken-ff
«lallen «l kiosken alleen die'
lectuur, welke zeker ycen ge-
«as oplevert.:-: « :-: :-:
M nu ■■■ mmmÊmmmm^amm mmm

-,

-jg.—jwg-fr

f Uitslag: „Welk Tandpasta gebruikt gij?' ï
Op ds Tandpaata^advertentle (sle bet Avondblad van 22 October)» MUU mst bet veraoak aan het Bureau van dlt dagblad meda te deelen welk M«V Tandpasta men gebruikt, werd door «lullenden van ellcen rang en stand MM> geantwoord MWl 2? fabrikanten Werden zeaeemd. Op elke «lullend Iniendsre M

M> brulken 820 psrsoasn hst overige 18 pOt ver«lesl«l ,Ijn MM fabrikaat der firma t. POOt N^RI^A over 28 concurreuten. MW K 20«r«. Anslsrllaln. merk M>M »«»» »2 pO» ,<"»«>««»»>«»v»»«l v» premlbn wa»6«n als volgt M«b pasta «leisr llrns, terwijl «le to«a»»«»en: M!«8 W.RnltenheekMiddelburgf4o.— Wanne da Graaf, apoth» Ml» a Polack. Rotterdam . f25.— Alkmaar ...... (L.co 2M Dr. J.de Rooy. Amsterdam (10.— Mevr. P. UorstingdePonw, MM Ds. J. Pred. Wllstenbott '»Hage (2.50 MM Dan.. Sasssnbalm . . ( 5.— Mevr. E. G. v. d. Poll Gre WM» H. P. Nelissen, Poetambt

(«ie het Avondblad van 22

. (2.50 «

met bet versoak aan het Bureau van dit dagblad mede te dceien welk B
Tandpasta men gebruikt, werd door duizenden van eiken rang en stand B
geantwoord B

27 Fabrikanten werden genoemd. Op elke datzend inzenders ge- B
braiken 820 persoaen bst overige 18 pCL verdeeld zijn B
fabrikaat der flrraa L POOL 'AiSti,vJ% over 26 concurreuten. B
& ZONEN, Amslerdam, merk j3fS: M'du* n9pGl.<i.fi.-«lk'*n het Tand. Do premifen warden als VOlgt Hpasta dezsr flrroa, terwijl de toe«ew«*on: Ml
W.Ruitenbeek Middelburgf4o.— Wanne da Graaf, apotb. m'
8. Polack, Rotterdam . f25.— Alkmaar ..... . (2.60 ffiDr. J, de Rooy, Amsterdam (10.— Mevr. P. UorstingdePonw, B
Dt. 3. Fred. WOstenhoff 'a-Hage (2.60 BDan., Bassenhelm . . ( 6.— Mevr. E. G. v. d. Poll Gre B
H. P. Nelissen, Poetambt venstak, HeerenVfen . (2.50 KM Eindhoven.... (2.60 Mevr. Bakker, Siddehurg, MM W. E. Bender, Arn^«m . (2.50 lGron.) (2.50 M.DD Uej. JansjeMartijn, drenatb. A. J. Donkersloot, schilder, Bii

M Ijlden (2.50 Ooltgensplaat .... (2.50 MlM De Jury bestond nit de Heeren: M'MH. ten Harmssn v. d. Beck, I Georg SchrVdar, Exporteur. HfM Apotheker. I Dr. S. Sturkop. Geheesheer. ■.'M Pb. Kotte. Koopman. " J. H. Tennissen. Jsu.. Winkelier. M'MJ. D. Neter, Accountant l Jos. Vas Dia*. Uthograaf. MM Een groot aantal verbrnlkera van bet fabrikaat der fa. L. Pool & M»» Zonen maakten van deae gelegenheid gebruik bl||k hunner groole MlM tevredenheid te geven in den vorm van gedichten, teekeningen ens^ HlM sn der Jury inlichtingen te vragen en verzoeken ta doen. Ba
W» Naar aanleiding daarvan ts door da firma 1». Pool & Zonen toe- Hl

geaegd ln het helang der volksge»ondbeid in Dagbladen en T|jd-
MA schriften ««ovaal mogelijk de aandacht ta bl|jven vestigsn op bat nut >MN "n tandeoreinigen en ten gerieve van bet publiek de klelne booge Ml» «stalen doos to wyaigen in een grootere lage; dlt laatate om blj betM gebruik

fn het belang - der

mlsate te wlnnen. Op de vraag «wanneer

21
schriften seoresl mogelijk de aandacht ta blijven vestigen op bet nut Hl
van tandeoreinigen en ten gerieve van bet pnbliek de kleine hooge Hl
aaeUlen doos te wQsigen in een grootere lage; dit laatate om blj bet Hf
gebrnik voor d«n tandborstel rnlaate te winnen. Op de vraag «wanneer HIM krijgen w|j in de groote steden school tandartsen? moet de Jury het M»«ll antwoord schuldig blijven. Da goede gedachte van eenlga der lnasnders Hl« om da eventueel te ontvangen premie voor een liefdadig doet al te Hf« staan, werd «ser toegejuicht (8789) U»

In «en net R. X. bulsgezin van twee
personen wordt zoo spoedig mogelijk
gevraagd een net

R. K. BURGERMEISJE,
dat genegen l», tegen vergoeding van

: kost en inwoning met volledig huiselijk
: verkeer, te assisteeren in de huishou-
ding. Br. fr. onder no. 622, aan den
boekhandel FIRMA R. LOS, ta Buasnm.

! Mevrouw LEEUWENBERG— VAS
B!?»l«««l., Reinoldatraat 7 Nijmegen,
vraagt omstreek» half December eena

R. K. KEUKENMEID,
zelfstandig kunnende koken en genegen
eenig huiawerk te verrichten. Loon
naar bekwaamheid. (6757)

Eeoige Agentaren gevraagd
ter aanvulling, door geroutineerd Rei-
ziger, welke hoofdzakelijk Twente ba
re!»<l en cale» en winkeliers Bezoekt.
Br. fr. ondar no. 6769, bureau »Het
Centrum», Utreebt

I Geld verkri'gbaar
! tot l 250.—, tonder borgen Hoogere
bedragen met borgstelling; ook op Ie
en Ca hypotheek. Postzegel voor ant-
woord. Br. lr. onder no. 1790, a. b.
centr. adv. bnrean MAK R. NUNE».
Amsterdam. (6790)

Hypotheek gevraagd.
Al, la hypotheek ’ 6500 tegan bil-

lijke rente op Wind- ca Stoom Koren-
melen, flinke overwaarde.

Br. onder no. 6718 bur. »Het ven
trom» Utrecht.

Gevraagd hall December in klein
gezin, een flink»

Keukenmeid - Meid-alleen,
goed kunnende koken en netje» werken.
Brieven fr. lett K, aan den boakb.
I. F. JANSEN. Roggeatr.. Arnhem.

Een E,p»d. onderneming ta R'dam
aoekt in

kennis te komen <met een Exportzaak, voor bet bezorgen
va, goedere» t» Rotterdam, Schiedam,
Gouda en Den Haag. eventueel ook
Amsterdam. Brievan lr. «Expeditie»,
Schoolstraat «9a. Rotterdam. (6771)

Huwelijk. |
Een Wed, eanlgs. gefortuneerd, mat

twea gr. kinderen, wenaeht in kannl,
ta komen met fataoenlijkR. K. Peraoon,

;

mat vaste positie, om na weden. go.'dv.
in het Huwelijk te treden. Br. te adrea
aeeren ondar lett O. 8234, bnr. »Hat
Centrum», Amsterdam. (6740)

Ernstig gemeend Huwelijk.
Een R. K. Joffr., mldd. leeftijd, klein

vermogen, wenaeht in kannia te komen
w,t aen net R. K. Paraoon of Vadnwn^a. k., bet liefst bemiddeld, om na
wedera. goedvindeneen gelukkig Huwe-
lijk aan te gaan. Oebalmb. varaoeht an
verzekerd. Br. tr. onder no. 6746, bur.
'Het Centrum», Utrecht.

Geöipl. Boekhouder
R. K, gedurende aanlge jaren da ad»
ministratie eener labriekazaak gavoanl
hebbende, leekt wegeaa llaxKatl» een
NIEUWEN <»rn«x»l,«8. (6707)

Fr. br. latt U., aan den BoekhandelWed. J. R. VAN ROB3UU. Utracbt

GEHUWDE LIEDEN,
middelbaren leaftild aondar kinderen
wen,chen van werkkring ta veranderenal» filiaalhouder of Opzichter. Portierof ieta dergelijk,, informatie» «taante, dienate. Br. lr. O. O.A. bureauvan"Het Centrum», Singel 192Amsterdam.

(6728)

Te Kaar
tegen 1 Fab«arl op «a» srnkka»«tand aan

Wlnkelhais,
waarin 7 jaar »e« goad aneeea «an
Uanolaetnrenzaak la nltgaonland. Fe
lichtingen bfl J. O. TONIB,Uaakab»ga^
«eg 87 ta «aaebO«. (6780)

In flinke plsats in N.-Brabant tekoop
aangeboden, twee naast elkaar gelegen
ruime üslrea «et nreetes Tuin, guneti-
gen «tand, geschikt voor grooto «aak
of inrichting. Ook alaonderlljk te koop.

Brieven franco onder no. 0700, Bur.
»Het Centrums Utrecht.

tf) , Notaris STOKVIS te Utrecht
/Z^»/^ «al op Zaterdag 26 l<ov nam.
*BB=Sa 6 uur, in bet Notarishuismm^mm* aldaar

publiek verkoopen:
EEN PAND ondsr Utrecht, Achter

Twljnatraat 14, groot 1 are 7 centiaren,
waarin de bimonadefahrlek enz. van
den Heer H. PEUK, bevattende: werk-
plaats, open Plaats en Kelder, benevens
«en ataonderlljk gebouw ais Woonhuis,
waarin Pakhuisen met Kantoor, boven:
8 Kamera en Keuken en voorts Zolder
met afgeschoten Kamertje.

t V.rii«n.A ...

A-r,

H.— P*POK- .«».

' f 22.92 per maand tot 1 Jan. 1911.
j Te bezichtigen Dinsdag» en Donder-
I dags van 10-12 oor. (0701)

[Mooplohal „LIGSTE BAARD"
te UTRECHT. — TELEPHOON 2107

De deurwaarder, KOOKEN. BAL-
EOORTen GROENENDAAI.te Utrecht,
sullen ten verzoeke van Mejuffrouw
Kir. J. B. DE JONGH. Advocate te
Utrecht in hoedanigheid van Ouratrics
in het fallllaaement van Mej. M. 1» H.
BRUNING. firma BRUNING & tEX
ta Utrecht op Maandag 7 November 1910,
des avonds ten saven nre en Dinsdag
8 November 1910 des morgens ten tien
ure, in bovengenoemd lokaal tegen
contante betaling verkoopen:
den inventarisvan het Magazijn

van DamesKanöverKen,
bestaande in: eena groote party Thee-
en Pianoaleeden, Tafelloopers. Kleedjes,

I Waschtafelgamlturen, Spatkleeden.Vee-
! ten. Schorten, Stofdoek- en Borstel.

sakken, Onderldfjes. Kussens en», met
daarbij behoorende Borduurwol, Vollaa,
Zakdoeken.

Voorts: Band, Rucbea, Gespen, Bor» Jduurwol, Ilaakgaren en Katoen, Gaas,
Wol, klossen Garen, atrengen Zijde en
Wol, Pesten, Baleinen, Haken en Oogen,
Spelden en verder Naalgamituur.

Eindelijk : aeniga Meubilaire en Win-
goederen, als: Toonbank, tampen,

Gordijnen. Tafela, Orapeaua, Ledikanten
Beddegoed. Tafel- an Bedlinnen en het-
geen verder ten verkoop «al worden
aangeboden. (6785)

i Allaa afkomstig nit genoemdfallliaae-
' mant
j Te sien Maandag 7 November 1910
van 10—4 nnr.

Dt Vendumeester,
i. BEIJERS.

DIEWSTAAMBIEDIMSEW. j
Er biedt slcb aan een R. K. net

Burgermeisje voor ASSISTENTIE IN 0E !
«UIStOUOIKO ook niet ongenegen in
een winkelbebulpsaam teaijn.V.g.g.v.
Pr. fr. ondar no. 6835 burean «Het
Oentmm» Utreebt

Er b. a. a. tegen Eebr. een nette
DIENSTBODE, netje» kunnende werken
en eenigsaina mat het kaken op de
hoogte. Br. fr. onder letters G. G. b d.
boekhandel J. M. W. WAANDERS,
Zwolle. (8782)

Er biedt «leb aan tegen hall Novan».
ber een flinks BAKKERSKNECHT, R.K,
v. goedeget. voora. Br. fr. lett. B. R.,
Boekh A. l?. BAAMS. Oeveratraat 104,
Arnhem. (6781)

Een R. X. MEISJE. 32 jaar. van
bultan, biedt sleb aan mat half Nov.
of later, ala MeldHuiahoudster. Be.
kwaam v. a. b. en v. g. g. v. Raada
«eerdere jaren ala soodanlg werksaam
geweest Br. lr. ondar no. 074? bureau
»llat Centrum" Utreebt.

Er Wedt aieb aan. llsfSt te Utreebt
voor noodhulp «ene natte, flinke, R. K.
WERKMEID, selfstandlg knnnsnde
koken, van prima getuigen vooralen.
Br. fr. lauar N. Boekb. WED. J. B.
VAN ROSSUM Utrecht. (8791)

I
I Met 16 December te Bnssum ge

vraagd aen fatsoenlijke, bekwame

< R. K. KEUKENMEID,
genegen huiswerk te verrichten, vao
goede getuigen voorden. Br. fr. lett.
X. Y. Z.. Bur. »Het Centrum, Singel
192, Amaterdam. (6794)

* PAK e* «i« evauw
Bffij) sesve «onesIggß N^.lA«»<NNltsrs2o<M*■" SNEEK

N.V.„HetConcertgebouw"— AMSTERDAM. —Zondag 6 November 1910, " 2'/s uur
Abonnements-Concert

(Serie A en B II).
onder leiding van

WILLEM MENGELBERG.
Soliste: Mevr. MARIE LEROY (Zang).

Toegangsprijs (4.— verb. met gem
bel. en t. p.

Geabonneerden op vertoon vaa bun
diploma.

C&r UU5*- fl>fï
jg-JranwmißG«wMfcflroïY^--»

mwnmmmz «fc ~S"

Patronaten,
vereenigingen— enz. —Voorhanden in den Boekhandel

WED. J. R.VAN ROSSUM,
UTRECHT.

DER VEREINSPR/iSES» Vortr,ge fa»
kalhollsche Vsrelny ven Pfarrer Frans
Knnae. 12 Heften ieder k 0.30 ots.

AUG. PIEPER. Jugendfnraorge nnd
Jugendvereine. Ein Handbuch vot
Vareinsprltsidaa beranag«geben

(1.93 pp. (2.05
DIE JVGEND. Vortrlge («lr Jugend

verelne. las Haft ( 0.85. pp. ( 0.75
Er. E. KRÜNES. Materiallensammlnng

«urn Gebrauche(llr diePrasideskatb.
Geselienvereine, va.W. 2 Bande

(2.80 pp. (2.35
Er. E. KRÜNEH Thaoretiaebe Prüsas-

schnia oder Winke nnd Ra tscbblge
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Een Onderhoud met
Dr. Nouwens.

Een uurtje in den trein, dan nog een
flink uur in de train en men is. van
Utrecht komende, te Heeswijk en in de
Abdij van Beine. . , ....

Een aardig tochtje, al, hetvroolijk weer
ia en een nog koesterend herfstzonnetje het
landschap verheldert en de mooie n»j»««'
tinten gloeien doet. Het vervoermiddel
tusschen Brabants hoofdstad en Helmond
is wel niet in alle opzichten np lo dn'e en
het schommelen der wagens nietaltijd even
aangenaam: — maar de weg is mooi, ter-
wijl dè medereizigers onderhoudend en
spraakzaam zijn.Een aangename streek, een
gemoedelijke bevolking. — wat kan men
meer verlangen, om in een goede stem-
ming te komen I En wanneer dan hetdoel
van den tocht een bezoek aan re abdij, en
meer in 't bizonder een interview met dr.
Uouwen» is, geniet men dubbel van het
schilderachtige der omgeving, van derijke
kleurschakeering in het gebladert der eiken,
waar de zo» haar dwarse stralen doorheen-
schiet

Ik had dr. Nouwens in geen ander-
halt jaar gezien. Hij leek me lorscher ge-
worden, ondanks do langdurige ziekte,
waarvan hij nog altijdde nawerkingonder-
vindt Misschien ook. dat het gewaad der
Norbertijnen breeder maakt. In elk geval
was hij een en al opgewektheid en behoefde
ik mij geen oogenblik met bczorghetd af
te vragen, of zijn veerkracht ook kon ge-
leden hebben onder de jaren van harden
arbeid, welke hij. de groote pionier voor
de middenstands beweging, achter den rug
heeft Zijn gezondheid moge er tijdelijk
een duw van hebben gekregen, zijn energie
is er door gestaald en tot volle ontwikke-
ling gekomen.

Nu hij op het punt staat naar Rome te
vertrekken als procurator zijner orde, wilde
ik dr. Nouwens voor de lezers van dit
blad gaarne eens aan 't woord laten over
de katholieke middcnslandsbeweging in
ons land, haar ontstaan en ontwikkeling
tot den dag van heden. Ook over de erva-
ringen, welke de organisator daarbij had
opgedaan. Gaarne was de doctor daartoe
bereid, en zoo begonnen wij hij het begin.

»In 1901 — aldusdr. Nouwens — was
ik ult Rome teruggekomen, waar ik mijn
graad van doctor in de theologie had be-
haald. Ik had het plan opgevat te werken
voor de pers, en dit vooral met het oog
op de maatschappelijke vraagstukken. In
Rome had ik onder andere de lessen ge-
volgd van prof. Ton ioi o oversociologie,
en was ik ook al correspondent geweest
van de Noordbrabanter. Misschien hebt gij
de correspondenties van »Romanus« in
dat blad wel eens gelezen. Die waren van mij.

'Toen ik weer hier was — nog maar
een paar maanden na mijn terugkeer —kwam do redacteur van het blad mij vragen
een artikeltje to schrijven over coupe-
ratie en dit in verband met do vraag, welke
toen hizondcraan do orde was gekom e»», ofen
in hoever do coöperatie indruiscbt tegen de
belangen van den middenstand. In plaats
van écu schreef ik toen drie artikelen in
de Noordbrabanter en stelde de conclusie,
dat de middenstand zich ook moest organl-
«eeren, om aan de coöperatie bet hoofd to
bieden. Mgr. Van de Vn las de artikelen
en wenschte, dat ik nu ook de daad bij
het woord zou voegen. Voor den midden-
stand dient ook iets te worden gedaan, zei
de Bisschop, en nu moest ik een plan van
organisatie ontwerpen, statuten opmaken
en die dan aan de goedkeuring van Mon-
ceigneur onderwerpen. Dat was het begin.

»Een medehelper vond ik al aanstonds
in den graanhandelaar I?rans Manders
uit Veghel, die een oproep in do bladen
had geplaatst, omkooplieden en neringdoen-
den aan te sporen, tegen de coöperatie van
den Boerenbond gemeene zaak te maken.
Ik stelde mij met hem in verbinding, en
om de zaak in 't rechte spoor te brengen— want aan het juiste inzicht ontbrak
nog zoowat alles — werd toon een verga-
dering in klein comité, van acht personen,
belegd in den Bosch. Daar hielden we
eenige voorloópige besprekingen en convo-ceerden toen een grootere bijeenkomst, waar-
voor ieder van ons vijf zijner bekenden
zou uitnoodigen. De ware weg voor de op-
richting eener vereeniging, dunkt mij. De
memehen krijgen dan terstond hart voor
de zaak en voelen hun verantwoordelijk-
held in do keus der uit to noodigen per-
sonen, 't Ging dan ook best. Er werd nog
eens vergaderd en over'»^ gepleegd, en
eenigen tijd daar»», den 2hen April 1002,
trad ik in den Bosch on voor een bijeen-
komst van circa drie honderd personen,
waar »dc Hanze* in het Bisdom officieelwerd opgericht*

»VVas toen het juiste inzicht reeds ge-
komen?*

»Het leek er nog niet veel op. Weet ge.waarom de beweging in den beginne zooveel bijval vond!?... Omdat men er zooweinig van begreep! Dit klinkt als eenparadox, maar het is do waarheid. Daarvore» er, dieal spoedig bet goedebegripervanbeet hadden, zooals Van Hout, Marl-nus van Hout. uit Helmond, die on de«lichtingsvergadering als voorzitter gekozen
werd! Een kranige kerel en een beste voor-zitter. Maar velen. o, zeer velen begrepenhet doel met en. dweepten ermee! Mendacht nagenoeg alleen aan bestrijding vanden Boerenbond, was negatief, terwijl menpositief te werk moest gaan. Enfin, we l
gingen toch aan t werk. We waren jong. hé ?Van Hout 28. ik 20. In verschillende >
plaatsen van liet diocees richtten we afdee-lingen op. en 't liep aanvankelijk van eenleien dakje. Er was voor den middenstandnooit iels gedaan, en nu ontpopte zichallerwege belangstelling. M«mr de ideeënwaren en bleven nog erg vaag. M<m dachtblijkbaar nie anders, of al heel gauwzou-
den nu alle misbruiken zijn uitgeroeid, en....men zou zelf meerkunnen verdienen, 't W«H
«en verbazend drukke tijd voor me. wantik kreeg maar voortdurend reglementen en
statuten te maken, spreekbeurten te ver
vullen, brieven en andere vragen om
inlichting te beantwoorden, en daarbij had
ik mijn werk als nrnfe«»nr. 't V. a? to veel,en ik heb er een knak do.ir gekregen.*

'Maar het eigenlijk» werk moest toch
nog komen?* :

,^la Do beweging breidde zich voortdu-
rend uit Ook in het Bisdom Breda en kort
daarna in dat van Roermond werden dioce-
sane vereenigingen opgericht En nu boonen
wij langzaam aan te ijveren voor de groote
zaak der middenstands coöperatie. Daar
konden velen het recht besef maar niet
van krijgen, en toen dat coöperatie idee
doordrong kwam er schifting in de Hanze.
Men begreep het niet en men wildo «r
niet van weten. De fout was. dat mon niet
onderscheidde tuuchen middenstands- en
arbeiders coöperatie, terwijl men ziel, liet
ontmoedigen, wanneer men van het ver-
eanigingsleven niet terstond voor zich-
zelf tastbare resultaten zag. Ora kort
te gaan, de helft liep er uit. Ook in
Breda en Roermond, maar de menschen
met het hetere inzicht hielden wo over.
Ter voorkoming van misverstand spraken
we dan, in plaatsen waar dit noodig was— en met name in het Bredascbe — waar
het woord coöperatie nu nüg als een boeman
werkt — van: gezamenlijke inkoop, be-
werking en verkoop. De wereld vecht nu
eenmaal dikwijls tegen een inwrd. Het wa», zóó hoog geloopen, dat op een vergadering
in den Bosch een Lindhovenaar voorstelde,

j zich te verzetten tegen alla coöperatie, ge-
oorloofde en ongeoorloofde 1 lkwist toen —het was in 1903 — te bewerken, dat geen
enkele motie aangenomen werd; maar ge
zietdaaruit, welkeopvattingen er bestonden .
Intusschen gingen wij voort, propaganda te
maken voor de idee. die sindsdien zoo
sterk is doorgedrongen en in daden om-
gezet, dat men gerust kan zeggen: wat er
bereikt werd en aan practische resultaten
verkregen, hebben wij te danken aan de
coöperatie».

'Bijvoorbeeld?«
«Bijvoorbeeld de inkoop coöperatie van

de bakkers in Tilburg, welke dit jaar een
omzet heeft van een ton. Zo is het behoud
geweest voor de bakkers en winkeliers in
die stad. Men heeft door haar toedoen
kunnen concurrcercn tegen de grossiers en
de coöperatie der arbeiders. Dan is daar

!de Hanze-bank, een andere vorm van
I coöperatie, van samenwerking voor alle leden

der Hanze op het gebied van crediet. Men
gebruikt daarbij nu wel het woord »Bank*
maar wat is zij feitelijk andera dan een
coöperatieve uiting? Hetzelfde kan worden
gezegd van het schuldinvorderings, het
incasso bureau aan ds Bank verbonden.
Coöperatie alweer, middenstands coöperatie l
Denk verder aan de vereeniging van manu-
lacturiers, die »Bamenwerking« heet, en
alleen in den Bosch een omzet had van ver
over de twee ton in één jaar tijds I Inder-
daad, de Hanze heeft aan den middenstand !

het goede begrip en het groote voordeel; van de coöperatie gebracht
»Een tweede resultaat is geweest: de

handelscursussen. Wij begonnen daarmee
Ina de eerste periode, nu vier jarengeleden,
eu leidden er een nieuw tijdperk modo in.
Er was dringend behoefte aan handels-
onderwijs, maar hoe het in te richten?
subsidie werd gevraagd en verkregen: van
de Rijksregeering tot een maximum van
50 pOt. der onkosten, van de Staten voor '
25 pOt. en van de gemeenteraden getuid-
deld voor 10 pllt. Zoo behoefde het aan >de leden zelven bijna niets te koaton sn
het succes was groot. Die cursussen zijn
bot behoud der Hanze geweest, ook al!
omdat zo in zeer ruimen kring sympathie I
wekten voor do organisatie. Wo bobben
nu in het geheele land nict minder dan '
zes en dertig van zulke cursussen, moer dan
de helft van al degen?, welke van de
regeering subsidie ontvangen. Ik ben er ,
jal»^ersch op, zeide T alma mij eens, go-
wagende van »Boaz«.

»En het vakonderwijs?»
♦Juist, dkt is de derde groote zaak go-

weest, wclko door do Hanze werd onder-
nomen, In den beginne dacht men te veel, '■.
Dat de Hanze alleen voor handeldrijven-!
den bestond. Het vakonderwijs, dat
door ons toedoen gegeven werd, werkte
dit misverstand uit den weg. Te Drunen
hebbeu we voor do schoenmakers een yak- *

cursus opgericht, dien ik gerust mag zeggen, 'dat do mooiste is in heel het land. Ecn
model van esn cursus, die werkelijk alleen
cen interview waard zou zijn. |

»Dan is er nog veel gedaan voor de
Zondagsrust: om to beginnen het sluiten
van halve dagen op Zondag, na den mid-
dag. En er is propaganda gemaakt voor
de Zondagsrust door de verspreiding van
biljetten, met. het verzoek niet tokoopen
bij hen, die open blijven met hun zaken
als op een gewonen dag, en andere mid-delen*.

»En de vervroegde winkelsluiting ?«'MisluktI Hiervoor is een Rijkswet noo-dig met aanvulling door gemeentelijkeverordeningen. Een algemeen sluitingsuur 'kan dan door de Ltaatsoverheid wordenvastgesteld, en bij besluit van het gemeente-bestuur vervroegd, wanneer de meerderheidder betrokkenen dit verlangt. Zoovoorkomtmen. dat die meerderheid wordt gedwars-boomd, of zelfs getyranniseerd door eensoms kleine minderheid*.»De Hanze breidde zich ook naar hetNoorden uit Hoe wa, daar de ervaringmet andersdenkenden?» I
»De katholieke actie ontwikkelde zich'eerst in het Zuiden, zooals u weet. in dedrie zuidelijke bisdommen. Toen men in :

t Noorden terrein trachtte te winnen, liephet m den beginne niet. al blpef menook in het Bo««ebo diocees: Nijmegen.Men stuitte daar op het vooroordeel derprotestanten, terwijl do katholieken evenmin vrij uit gingen wegens gemis aan «act.Ik zal daarover nu niet in bizonderhedentreden, maar de samenwerking, die had moeten worden gezocht, bleef achterwege en erwerd een formcele vervolging tegen do af-deeling op touw gezet. Het heette, dat deHanze geen ander doel had. dan de Room-scbe neringdoenden to bevoordeeld,, tenkoste van niet katholieke middenstanders. Ien de leden — daar waren er een drie-honderd — sagen zich op allerlei wijzebemoeilijkt, verdacht gemaakt, in 't nauwgedreven, lvros-,0 «taaltjes zou ik u daarvan kunnen vertellen. Het gevolg was. datde afdeling verlisp en eindelijk geheel toniet ging.
,D.it was oen teleurstelling. Nu men ineen .^ta<l als Nijmegen niet geslaagd wa»., .n n *wo komen nooit in het Noor-den!* Kolder bestond er een 't K. burger-vereemgmg to Utrecht, de Leo- vereenig'i'ng.!en daarop kon men wijzen als voorbeeld.'i %Vn ln'dd'm-itai.d?organisatie boven'den Moerdijk toch wel mogelijk wa,.Daarbij

kwam er ook meer aanraking met nlet-, katholieken, een contact, dat leidde tot
samenwerking. Ik ging er veel op uit; er
is bijna geen plaats van béteekenis, waar
ik niet over de middenstandsbeweging ge-
sproken heb, dikwijls ook voor niet-katho-
licken, en voortdurend drong ik daarbij
aan on een federatief samengaan metandersdenkenden. Dat denkbeeld ging erin
en het voerde tot gelukkige resultaten.

»Het Middenstands congres te Amster-
dam in IUVI was daarbij feitelijk het uit-
gnngspunt. Toen ik de uitnoodiging kreeg
om te sproken op dat congres, vroeg
ik dr. Ariëns om raad. Zou ik
gaan ? Zijn advies was, dat ik natuurlijk
gaan moest, en het onthaal was inderdaad
zoo sympathiek, al» ik slechts wenschen
kon. In overeenstemming met den
heer Meuwsen, dien ik toen aanstond»
leerde kennen al» een man van groote
werkkracht en aangenamen omgang, werd
op dat congres het stichten van een
Nederlandschen Middenstandsbond door
mij voorgesteld. Ik kreeg de opdracht,
concept statuten te maken en legde daarin
terstond neer het federatief karakter van
den Bond, die spoedig daarop te Utrecht
een feit werd. Alle afdeelingen der Hanze
waren bij die stichting vertegenwoordigd
en er werd nog eens de nadruk op gelegd,
dat de aangesloten vereenigingen haarzelf-
standig karakter zouden behouden on de
politiek buitengesloten bleef. Eenieders

' godsdienstige en staatkundige overtuiging' moest in den Bond worden geëerbiedigd.
Verleden jaar zijn de statuten in Dordt
nog eens herzien, maar die hoofdbepalin-
gen werden onveranderd gehandhaafd.»

»Het vlotte sindsdien zeker ook beter
met de oprichting van afdeelingen der
Hanze in do noordelijke provinciën?*

'Zeker. Door de samenwerking met
andersdenkenden kreeg men veel meer
vrijheid in het Noorden. Het wantrouwen
week. Met Haarlem werd begonnen en
Mgr. Galliër gat een grooten stoot aan
de organisatie, door tijdens den Katho-
liekendag van Delft totde organiseering van

< den Middenstand op katholieken grondslag
aan te sporen. Er bestaan in het Haar-
lemsche nu reeds 18 afdeelingen van d»
Hanze tegen 26 in het diocees 's Hertogen-

I bosch, terwijl het gezamenlijk aantal leden
in eerstgenoemd Bisdom grooter is.' Maar

' dit ligt natuurlijk aan de grootere ge-
meenten, dio het Hollandsche diocees
telt.. . Lest best volgde toen verleden jaar
de diocesane Hanze in bet Utrechtsche.
En nu was mijn plan, om de vijf bisdom-
melijke organisatie» te vereenigen tot een

' landelijke — neen, dat is in dit geval een
leelijk woord — tot een nationale federatie-
Ik zal dit echter niet meer kunnen
doen, wegen» mijn spoedig vertrek, maar
de tijd is er rijp voor en de meerderheid
der vereenigingen heeft er zich reeds vóór
verklaard. Dat komt dus wel in orde.*

'Nog eén vraag: heeft uw geestelijke
waardigheid u nooit belemmerd in uw
streven ?*

«Tegenover andersdenkenden bedoelt u?
Neen ! Ik heb juist van nietkatholieken altijd
do meeste sympathie ondervonden, en - nu

', het moet maar e»ns ge,egd worden — wel
eens jaloerschetegenwerking in eigen kring.

| Toch racen ik steeds principieel te zijn
[ 8«»bl«v»n , on t«»<» menigmaal ik btzv. t«»n
: opgetreden voor neutrale organisaties, nira-
! Mer doezelde ik mijn principe weg, dat
ik voor do katholieken organisatie op «on-
lessioneelen grondslag door het beginsel
geboden achtte. Dit is ook noodig, om mot
andersgezinden goed to kunnen samen-
werken. Wanneer men met beide voeten
staat op eigen standpunt kan men anderen
zonder wantrouwen en zonder gevaar de
hand reiken; men blijft staan waar men
slaat. Als men echter maar op éèn voet staat
wordt dc zaak anders, dreigt er gevaar.
Ook bij niet-katholieken vond deze nieening
ingang.

».la, men keek weleens vreemd op, wan-
neer ik, eon priester, een pater, voor een
gemengd of niet Roomsch gehoor het woord
kwam voeren over middenstands aange-
legenheden, maar nog eens: hinder onder-
vond ik daarvan nooit. En ik mag zeggen,*
dat ik onder de niet katholieken veel vriend-
schap gevonden heb. Nu ik op hel punt

! ben to vertrekken, ontvang ik van die ge
zindheid nog de hartelijkste blijken. Dr.
Bos schreef mij ... nu ja, dat is ook eigen-
lijk niet om in dc krant to zetten, maar
hem en mr. Ancma, en mr. Everwij n,
den referendaris van Handel, om Meuw-
sen niet te vergeten, heb ik het voorrecht
tot mijne beste vrienden te mogen tellen.
Met laatstgenoemde maakte ik, zooals gij
weet, twee jaren geleden in opdracht
van de regeering een studiereis naar
Oostenrijk llongarije, waarover wij het u
bekende rapport uitbrachten. Eenige jaren
vroeger — in 1805 meen ik — was ik mot
eenzelfde doel in Baden, Prof. Noordtzij
had ik toen als reisgezel. En het was wel
eigenaardig, dat voor die studiereis ten
bate van den Middenstand een katholiek
pr!e?tcr en een gereformeerde domino waren
uitgezonden door een liberale regeering! j
Maar om nog even op het rapport van
Meuwsen en mij over Oostenrijk Hon-
garije terug te komen, zou ik willen
zeggen, dat de gegevens, die wij daarin
hebben verzameld, zeer de kennismaking
waard zijn. De middenstanders moeten dat
rapport voor»! lezen, dunkt mij. Het is
voor twee kwartjes te krijgen aan het
Departement van Handel en Nijverheid, en
wat wij in de Donau monarchie zagen en
konden waarnemen.is werkelijk volleering 1

en nut. Een sterk voorbeeld daarovervindt
men in Knipmes bij Innsbruck. Daar had-
den de smeden middenstanders het vroeger
bepaald arm ; zij konden er gewoonweg niet!
rondkomen, maakten er verdiensten van
zes of acht gulden in de week. Toen
kwam dc regeering te hulp. en nu zijn
niet alleen da middenstanders in dat vak
er bovenop, maar ook de arbeiders, die bij
hen in dienst zijn, en tegenwoordig loonen
van I', K 2'> gulden per week maken, ter- !
wijl do arbeidsvoorwaarden ook onder'
ander op/ieht aanmerkelijk zijn verbeterd.* !

»U ziet dns geen vijandschap tusschen!
de beweging van den middenstandeu dien !
der werklieden?*

'Natuurlijk nietl Oostenrijk leert j„i<>l,'
dat boe voorspoediger hetden middenstand ,
door organisatie en onderlinge samenwer-
king gaat, hoe beter ook de arbeiders het
hebben. En al moet de middenstand op
de eerste plaats zich zelf inspannen om tot
gunstiger levcnücouditie te geraken, dat
do overheid op practische wijze hulp en
steun kan verleenen, blijkt onder andere

uit den voorlichtingsdienst, welke onzere-
geering op het Oostenrijksche voorbeeld
heeft ingevoerd, on die met lichtbeelden
zeer goed werk verricht Alleen zou ik
hier de opmerking willen maken, dat men
daarbij niet enkel propaganda mag maken

I voor neutrale organisaties. Een algemeene
propaganda voor de organiseering van den
Middenstand moet het doel zijn.*

! »Vreest u niet, datuw vertrek naar Rome
aan de beweging, nadeel zal toebrengen enaan de beweging, nadeel zal toebrengen en

' afbreuk doen aan de toekomst der Hanze?*
! ,Aan die toekomst heb ik nooit gewan-
hoopt en ik maak mij ook thans geen oogen-
blik bezorgd, Ja. er komt misschien in den
eersten tijd een zekere depressie. Misschien,
,eg ik omdat ik feitelijk te veel deed;

iik bedoel, dat wat anderen behoorden of
! behooren te doen. door mij werd verricht.
Mijn propagandistische!» arbeid zal men in
den beginne denkelijk wel missen. En
wat men op mü liet aankomen, zal men
nu zelf moeten noen en leeren doen. Maar
ligt daarin ook eigenlijk niet een voordeel?
Mij dunkt van ja. Het is niet goed, dat
één man. te veel voor zijn rekening
krijgt, en ik ben vast overtuigd, dat nu
veel meer andere werkers zullen opstaan.
Uit de brieven en velerlei vragen om in-
lichtingen, welke ik den laatsten tijd ont-
ving, kan ik opmaken, dat men zich daar-
op reeds voorbereidt. Bovendien, de groote
lijnen der beweging zijn uitgestippeld; en
vergeet vooral niet, dat da Hanze voor-
treffelijke en getrainde leiders heeft in
mannen als Van Hout en anderen.
Neen, ik zie de toekomst allerminst don-
ker in. Alleen in Limburg kon het beter
gaan; voor de organisatie in dat Bisdom
ben ik een beetje bang, maar wellicht dat
de federatie der vijf Diocesane Hanze's
daar redding brengt.

'Trouwens, ook al wasik nietnaar Rome
gegaan, zoo zou iktoch ever eenigen tijd mijn
taak hebben neergelegd, althans in den
vorm, welken die allengs verkregen heeft.
Mijn gezondheid — ge weet, dat ik ge-
ruimen tijd ziek ben geweest en de dokter
mij verandering van klimaat voorschreef —sou mij ertoe hebben gedwongen. En
bovendien vind ik, dat, waar steeds nieuwe
ideeën zich baanbreken en de gezichtspunten
zich verruimen, voor elke organisatie wis-
seling en vernieuwing van leiding ge-
wenscht is. les idees marchent, nietwaar,
laat nu anderen eens meer naar voren
komen. Als ze maar drie dingen in 'toog hou-
den : 10.datdekatholiekegrondslagderorga-
nisatie als principieel moet worden gehand-
haafd ; 20. dat evenzeer dient vastgehouden
aan een federatieve samenwerking. De
Middenstand, zei ik nog onlangs in Dord-
recht, is do brug, welke niet slechts kapt-
taal en arbeid, maar hier ook Rome en
Dordt verbindt. En 30. datmen geen onder-
scheid moet maken, maar alle midden-
standers, zoowel de klein industrieelen al»
de neringdoenden en winkeliersmoet bren-
gen in één organisatie. Ik kan het niet
genoeg herbalen: de organisatie is hetheil
van den middenstand. Zij brengt de sneu-

' schen, die dezelfde belangen hebben, tot
elkander; zij neemt den argwaan weg, die tot
zooveel verwijdering aanleiding geeft; zij
voorkomt, dat de concurrentie, welke er
zij» mag en zijn moet, ontaardt in vijand:
schap. Laat ik u nog een voorbeeld goven.
In Tilburg eine vroeger een slachter weg
als hij in een café cen anderen slager zagI
Kras, hé Thans in er geen betere samen-' werking, dan juist dio tuszchen de «lagers
van Tilburg. Zij bebben gezamenlijk oen
ijsfabriek, een gezamcnlijken buiden- en
vet verkoop. Welk cen gelukkigo verande-
ring nietwaar, nu do oude misverstanden'
wegvielen? .la, ik heb wel eens vreemde
dingen gehoord, wanneer ik op een ver-
gadering over coöperatie zou spreken. Men
stond met knuppels klaar, heette het een
keer, om mo op to wachten. Nu, ik ben
toch maar gegaan, en ik heb geen knnp-
pel genen, maar het bleek me, dat dc
lvi zie!» geweldig boos kon,hm maken,
omdat zo niet begrepen, dat mi.n door wat
minder geheimzinnig en geïsoleerd tegen
over elkander to doen, ziel» zelven konden
bevoordeden.* >'Het valt u toch zeker wel hard, bier
van uw werk afscheid to moeten nemen ?«

»0 ja. Ik vind het beerlijk naar Rome
te gaan. Ilome zien is geboren worden,
Rome terugden is leven, zeide Nchaep
man eens, en d.»ar to mogen blij-
ven on een dunrzamun post, i?. meer dan
dat. Maar toch, het afscheid valt mij
zwaar. »De Hanze* is een stuk van
mijn leven geworden. En dan het prikke

' lende van den arbeid, de relaties, die men
krijgt, dc vriendschapsbanden, dio worden
gelegd 1 In volle vrijheid heb ikaltijd mogen
werken; mijn geestelijke overheid liet mij

' die vrijheid steeds en niets kweekt meer
arbeidslust en verantwoordelijkheidsgevoel,
dan dat, Maar om al deze redenen wordt
het afscheid mij nu ook zoo moeilijk en
zie ik er zeer tegen op* 'j »U onttrekt zich toch niet geheel aan de

, beweging, ai gaat tt naar Rome en al krijgt i. u daar een gewichtiger! werkkring?* j
j 'Neen, dat wilde ik juist zeggen. Op de
eer.-te plaats hoop ik lid te blijven van het
Internationaal instituut voor den Midden-
stand, al is het de vraag, of ik dit zal
blijven voor Nederland. Uit Duitschland
kreeg ik brieven en bezoeken, waaruit me ,
gebleken i<, dat men daar van mijn vesti-
ging te Rome verwacht, dat ik ar meer
zal kunnen doen voor de internationale. Katholieke Middenstandsorganisatie. In

, wat Nederland betreft, het spreekt van
zelf, dat ik do beweging hier niet zal
kunnen vergeten. Mijn vacantie maanden. kom ik in 't vaderland doorbrengen en '[ een mijner vrienden schreef me al in het. vooruitzicht daarop: wat zullen wo dan
'boomen* over de zaak! Ook blijf ik lid
van het Zuidelijk deel dor Staats en<iu< te-
commissie voor den Middenstand, waarvan
ik thans voorzitter ben. Het werk dier
commissie i? nu wel zooveel gevorderd, dat
het verdere schriftelijk kan gezclii^den,

jen vele leden verlangen, dat ik mij daar-

*

van niet terugtrek. (!ij ziet dus, dal er '.
nog genoeg banden met het moederland

;

'en met do Hanze blijven bestaan. En !
mijn belangstelling, mijn sympathie zal
zij te allen tijde on ondanks allen af
stand behouden. Ook hij het orgaan, ds
voormalige /l<„»«5«?/e, thans de K. K.
Middenstander, zal ik nog wel o?n? aan
kloppen voor het een of amler beschou
winkje, en von 't overige rest het middel
der correspondentie. Maar mijn hoofdtvik
is natuurlijk een andere geworden. En dan
hoop ik in Rome weer eens tijd ta
vinden, om iels aan litteratuur to doen,

aan litteratuur en kunst, en mijn ziel te
laven aan de openbaringen der schoonheid.
O, die Romeinsche museal...»

Er gleed een glans van blijheid overdr. Nouwens' gelaat.
»En toch, en toch. . . ja, toch moet ik

mij al» losrukken van mijn omgeving, van
mijn werkkring hier. Het ideaal wenkt
overal ; en ia het geen ideaal : de opheffing
van een zoo talrijk eu nuttig deel der
Maatschappij als do Middenstand is? Gij

( kent do geschiedenis de? oude Hanze, niet-
, waar ? Zij was katholiek van oorsprong, en
zij bedoelde, gelijk het in l«iö8 to Lübeckplechtig werd uitgesproken, de rechten en
privilegies derkooplieden te beschermen met
eerbiediging van do rechten van den Keizer
en de rechten van God. De Hanze van
onzen tijd kan. mutatis mutandis, niet

' anders dan hetzelfde leeren en hetzelfde, willen. Zij ia katholiek, zij moet katholiek
zijn, op straffe van onder te gaan. En zij
wil hare rechten en belangen verdedigen,
zonder die van andereu te krenken, sn
vooral zonder daarbij in botsing te komen
met de rechten van God. Was er voor de
katholieke middenstandsorganisatie wel een

t beteren naam te vinden, een naam veel-
zeggender in zijn beknoptheid dan die der
historische Hanze ?* ...

Ik moest vertrekken.
De avond viel en het najaar zuchttedroef in de duistere boomen en om de

donkere huizon,
I<ee sanelols long»
Des violons
De l antomne....

Het trammetje was nu zeer prozai.-ch
geworden. Maar gezellige kout verkortto
den weg. en wo waren al aan den Bosch,
toen we zeker meenden nog pas een eind
onderweg te zijn.

A. v. D.

BUITENLAND
Brieven uit Belgie

BN0S8«5 3 Nov. l5»lO.
Ledert 17 jaren ia er geen Troonrede meer

gehouden. De reden waarom de overleden
koning l<eopold na 1893 niet meer in de Kamer
verscheso, waren do betoogingen, welke er
dat jaar hij gelegenheid der 'troonrede lezen
hem door de socialisten op touw werden ge-
«et: /ij wierpen strooibiljetten oit, het alge-
meen stemrecht eiseheude, op zijn doortocht
van het Paleis naar het Kamergebouw, «n
sommige briefjes vielen op den koning relt
die zich daardoor in zijne waardigheid gekrenkt
achtte.

Men was daarom nu niet weinig benieuwd
wat koning Albert «ou doen en ol hij zon
breken met het ontstane gebruik. Kr is thana
besloten, dat d» Vorst wederom de sitliugstijd
der Kamers op Dinsdag 8 Novembor zal
openen met eena Troonrede. De noodige maat-
regelen sullen er genomen worden om wan-
ordelijkheden to beletten, en de W gendarmen
die zich tijdens het verblijfvan keizer Wilhelm
te Brussel bevonden, zullen opnieuw opgeroe-
pen worden om de orde to handhaven.

Met het oog op do aanslaande troonrede en
wat daarmee eaeaenbanLt. hebben de socialis-
tische hoofden eene parlijvergadering gehouden,
waarin besloten is, dat hunne houding bij die
gelegenheid «waardig» zijn zal.

Dat heet men van den nood eene deugd maken.
De ondervinding toch, opgedaan, zoowel bij de
Kroningsfeeslen van koning Alhzrt. als hij het
bezoek van keizer Wilhelm, heeft g<zuoe?z«am
bewezen, dat Brussel voor eene rmt! monar-
eh!sti<cbe betooging nog niet rijn io, a l^rminst
tegenover den tegen.voordigeu

vo^t,

die zeer
populair is. Wat er in 't Kam.rie o iw zal ge-
beuren ? 't I, het gebruik ilo voorlezing der
troonrede te bestuiten met den uitroep. »l.eve
de Koning!» Nullen de haantjes de voorsten
der noeiallsten daarbij het stilzwijgen km»>,en
bewaren? Zooveel is zeker, dat d? . oetsliüteo.

;

da hoofden wel te verstaan, eigenlijk verkapte
liberalen zijn. liet eenige wat he» bindt a<n

j het kleine volk is de st«mbusvrce«, en uien
j kan dit op baden met bewijzen

b>:ve,<!i^en.

s AU de hoofden met gretigheid viitreekaarien

;

aannamen of vroegen voor ds gr.lave?! > :>*ng.
, die er in den Muntlcno,»wdurg .'even „eil

ter eere van bet Duits be Ke'»er!ij!;u echtpaar,
dan vertoonde.» zij zich in hnn

',^re

gedaante.. Toen zij vervolgens daarvan geen ».'e!,r'l!k du-f--i den maliën en alleen hun vrouwen en doch-! ters lieten x,au, wier kleudij e.i oz « i i< nietI onderdelen voor die dv - ari»lo.-rr.< :s.'!i..- I iTncc,
dan handelden zij «it !>er«k?n!n/.

Men zal nu moeten afwachten ?v.'. er "!■«"»
Len November zal gebet?»». De tin» tic reu
der parlij zijn steeds ban.-, dal de min '.ere f. 'd -r.
hun liet werk uit de handen i»o>-,

,'n

nemen.!Kr is daarom in dezelfde partijver/al.-ring.
' waarin tot kalmte is aangemaand ten aanzien
der troonrede, besloten dat er iedere maand
eene bijeenkomst der socialistische linkerzijde
zal plaats hebhen, waarbij dan Ai rollen na-
tuurlijk zullen worden uitgedeeld en »->:> de
enfants terribles het zwijgen opgelegd.

De groote kunst toch is aan een? z?ak die
misloopt, een goeden draai te geven. >U^!oe
behoort een goede dosi» cas»isiie<. rel ijk di i

waarvan een Furnömont, een >la»«»rt, een
Berlrand, cc» Demhlon blijk gaven door hun
geval met de voor hen en hunne dams» aa»
gevraagde en'.réekaarten. welke zij later niet

, hebhen benuttigd, goed te praten. Kr is slechts
! één socialist, die zijn gedachte mag zegüen : de
heer I'icard. gewezen s 1-ialisti» t>e -enatO!°.

1 die zijn ontslag heeft genomen als Senatorlomdat hü alhoewel socialist blijvende,
Senator

omdat hü alhoewel socialist blijvende, aotialijt
'op zijne manier, niet langer aan den leiband
wilde loopen

;

hij is de cenige die bet gewaagd
heeft zija entree aanvraag te handhaven door
de ga'a vertoonlng bij te wonen, terwijl do
anderen er enkel «loor hun dame-, waren ver-
tegenwoordigd.. Van ordewoord gesproken, llet ordewoord,
dat de Belgische Kamer-socialisten met vo r.
liefde herhalen op alle tonen is. dat er in
België niets gedaan wordt vo<r den werkm». .

: Welnu, er is een statistiek verschenen, w..i,!ir»
de uitgaven worden opgei^ml door de ver-
schillende landen van l'nrops. o^. de Staats
begrootingen gebracht voor >>>,cial.i >lo»! inden.
België neemt in die xtatist'ek "gelijk bijna_ overal) de eerste plaat» in. Negen pen- nt der
algemeens uitgaven zijn er besteed «au «ast
schappelijke doeleinden, ala arbeidersverzeke-
ring. vakonderwijs, goedkoope woningen mr
Na Belgiü komt Kogeland met omtrent zeven
percent: Frankrijk, waar de kabinetspresident
een socialist is van het hout. waaruit de onzen
gesneden zijn, een «oort Janushout. geeft
slechts 3 percent uit voor dingen van algemeen
nut, waarbij de kleine man het meeste voor-
deel heeft. Die statistiek is o^<en>»aki door
een radicalen Senator ui. Frankrijk, zij zal «lus
wel niet katholiek partijdig zijn.

i Zijn de algemeene b langen verwaarloosd in
het naburige Frankrijk, d« p«r?o «nlij^e belanden
zijn er des te meer behartigd, en h'^r boort
men ook al tenteren va» de I*?* traktementen
der Kamerlede» Kooit hebbe» «> katholieken,
die nocbtanu »'l jaren aan 'lle win.i zijn en
»tt« t^actem^oten hebben Tertio .1, er aan
gedacht aU v i!ksverte»e,,woordi<:<»r!< hun eigen
lot te verbeteren. 'l'«!ji>, niet of d : -oeiali'teN,
znllen zich d»»r^i>'e be'a'ten, zo,ira >le meer-
derheid n<ar links micbt, vivcra'.aan. AU voor-
bode daarvan hebben zij al reed» een gratie
abonnement aangevraagd op geheel bet Hel-
gis, be epo-rwc^nei.

NET CENTRUM
van Zaterdag b November 1910. No. «011.
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Gemengde Berichten
De voorwaardelijke veroordeeling. Een ofilcisuse ,

nota van bet staatssecretariaat van justitie, !
levert eanige bolzngwerkende cijfers over de
uitwerkselen van devoorwaardelijke veroordee-
llnss, vijftien jaar geleden in Duitschland Inge^ ,
voerd. Op de aldus veroordeelden zijn 13 pt?t. 'hervallen, binnen het tijdperk, vastgesteld voor
da kwijtschelding dor

straf,

In twintig gevallen
op honderd dedener zich omstandigheden voor,
die liet gerecht er toe brachten do vroeger *
uitgesproken straffen te do«n toepassen.

De ondervinding van vijftien jaar heeft be- '
wazen, dat de voorwaardelijke veroordeeling
de verhoudingen der hervattingen niet heeft
gewijzigd, men zou ook niet kunnen zeggen,
dat de overtredingendaardoor zijn toegenomen.

In SO op honderd gevallen, zyn de veroor
deelden aan de straf ontkomen en dit ia vol-
doende om het behoud der wet te rechtvaar
digen.

De keiztr orer tentoonstellingen. Bij zijn be-
zoek aan Brus«el heeft keizer Wilhelm met
den I)uit«eKen commissaris voor de Bruaselsche
tcnloonxteiling. Goheimrat Albert. gesproken
over het denkbeeld ook eens een Duitsche
wereldtentoonstelling op tonw te zetten. Vol-
gens den Brusselachen correspondent van het
Herl. Tftgtbl. zon de Keizer tegen dit denk- *
beeld groote bezwaren hebhen geuit en vooral

■

zich tegen ean tentoonstelling te Berlijn heb- *
hen verklaard, ,

Do keizer zou er op hebben gewezen, dat
de Duitsche nijverheid in den laatsten tijd
herhaaldelijk had te kannen gegeven tentoon
alellingsmoede ls zijn. Ken wereld tentoonstel
line zou echter slechts kunnen «lagen indien
zij „iet alleen door de leidende induslricelen
werd gesteund, maar ook door deze zelf werd
geoig.inircerd. In de eerste plaata komt hier
dan de liijnach-Wtstfaalacbe verheid in aan- j
merking en «leze voelt weinig voor een wereld-
tentoonstelling. Mocht het echter wel tot «en
tentoonstelling komen, dan zouden de ilijnsch-
Westi'aslaihc industriaelen zeker alleen van
een tentoonstelling in een Il|jascha atad, bijv.
Diioü-idorf willen weten. Ken bezwaar achtte
de keizer dn reuzensommen, die nis waarborg
kapitaal be.ioodi»d zouden zijo, terwijl hij ten
aanzien van Berlijn nog wees op het gemis j
a»n een ge?rhikt terrein.

BINNENLAND
Geen 46'». — 84',, «lllioen l

Het democratisch Kamerlid Nuvs
schrijft:

Wij allen weten nog maar al te goed op welk
een ?ch»r><!t!ijke wtzze de vrijzinnige partijen
hun hi'll'^'^in^'lenle np «,ilit»iro uitgaven
hebben geschonden, Zóó erg zeis», dat het aan
leden vai< de rir'?n regeringsmeerderheid ten
slotte to<h ,1 le bar werd en zij mede deze

schermer;?

van ei^on stemhusholofton naar huis
zooien.

1 let is het hedriegclijllo spel dor heeren
liberale»» en vrij/innigdemocraten.

Nauwelijks zij» zij in de oppositie an gaat
't tegen de clericillen,of inspelen de vermoorde
onschuld, blaken v»n liefde voor bezuiniging
«ni., doel» »e!««n aan het ro»r maken ze het
miüfctcr.ü even boni.

Men verste niet, dat t ministerie DoMeester,
voortgekomen nit een »temhnsoverwinning,
onder de l«uzo «bezuiniging op militaire uitga-
ven» een zalfde soort murineplsn ontvouwde
onder minister Cohen ütnart al» thana de heer
N'entholt, eren nel met dat verschil, dat dit
vrij^innixo «bezuinigingsplan» (sic!) on» land
niet li>'.2 millioen /on hebben gekost, maar vier
en tachtig en een half millioen I

Men kan dit ailea vinden in da door het
ministerie Ue Meester ingediende Marine
grooting voor t.U?. Isn het mooiate van allea
ia. dat deze liherzto minntti t» \Wri \,V) o»
toelichting dezer hegrootingnog verklaarde.dat
voor dat peulecniiletjo van Hl'lt millioen nog
maar een zeemacht kan worden verkregen »die
voor do vervulling van haar taak als een mi*
nimiim ken gelden, an welker aanschaffing,

. onderhoud en bemanning niet gaat boven d»
draagkracht der natie l«

Het recht der werkelijkheid.
! Onder dit opschrift lezen wij in een
artikel van het Hmtgtzin de volgende op-
merkingen :

I Men kent artikel 16380', hetwelk de kosten
van verpleging en geneeskundige behandeling
b|j ziekte of ongevalvan den inwonende», arbei-
der gedurende de eerste vier weken voor reke-

, ning van den werkgever brengt.
Dit la de algemeene regel.

I Aan het voorschrift der wet ligt een redelijk,
een christelijk beginsel tot grondslag: dat een
werkgever zijn arbeider (dienstbode) bij ziekte
niet de straat op mag sturen en zlch van elke. verplichting te zijnen aanzien ontslagen kan
achten.

! Maar van denanderen kant laten zlcb allerlei
' gevallen denken en komen zij voor, dat hetj niet billijk is, dan werkgever niet da volle ko».
" ten te bezwaren. — Bij werkgever denke men
niet uitsluitend, zooals vaak gebeurt,aan groote
fabrikanten, maar vooral aan kleine patroons,
kleine boeren, kleine middenstanders enz.

j Neem het geval, dat by zoon klelnan patroon
zich een knecht verhuurd heeft, waarvan op
het oog nieta valt waar te nemen en die bij. zelf niet ala ernstig beschouwt.

I De patroon weet van die kwaal niets at, en
vraagt, daar da arbeider er op het oog gezond

j uitziet, ook niet naar., Nadat da knecht korter of langer tijd In
dienst ia, begint hy ongemakof «eer ongemak
van zijn kwaal ta krijgen en raadpleegt een
dokter.

Deze acht een operatie noodig. De knecht
moet naar ean ziekenhuis. De rekening van
verpleging en geneeskundige behandeling wor-
den den patroon gepresenteerd. 2y beloopen

, samen een vrij aanzienlijk cijfer.
Do patroon kan er geen cent van verhalen op

' zijn knecht, want deze heeft niet — hetgeen,
indien hat wil zoo ware, den knecht aanspra-
kelijk zon «tellen — bij het aangaan der
overeenkomst den werkgever «opzettelijk val»
ache inlichtingen» gegeven, II heeft er in bet: geheel geen verstrekt.

! Of nu de palmen door hot te betalen gel-
' delijk bedrag gevoelig wordt getroffen, daar-

door in groote zorg komt

;

of van denanderen
kant do knecht of diens familie best in de
kosten kon bijdragen, — da wet vraagt het
niet, zij laat geen ruimte voor de eigen waar-
deering dea rechte», waarvan professor Meyera
gewaagde, noch voor het recht der werkelijk-
heid, waarvoor professor Heymans opkwam.

De wet ia in gevallen als wy op het oog
hadden te eenzijdig, dus ta hard.

Indische Begrooting.
Verschenen is de Memorie van Antwoord op

hst afd-clwgavcralag der'lwtello Kamer nopens
de Indische Begrooting voor 15)11, waaraan wij
slechts ontleénen, dat d» Minister van Koloniën
zich in de eerste plaats verdedigt tegen het
verwijt van niet genoegzame voortvarendheid
zijnerzijds, door verwijzing naar verschillende

. reeds tot «tand gekomen zaken.
De tenuitvoerlegging der wetten van 31 Dec.

15)00. waarby de artikelen 75 en 109 Ilagee-
ringsreglement zijn gewijzigd, maakt nog een
punt van overweging uit. De ter uitvoering
dezer artikelen door de bijzondere vommissie

: uit de Staatscommissie voor de herzieningvan
het Indisch privaat- en strafrecht aamen te
stellen ontwerpen, zijn nagenoeg afgewerkt.

In verband met da klacht, dat tot dnaver
niet meer bleek van da werkzaamheidvan den
Gouverneur Generaal, zet de Minister uiteen,
dat daza begrooting, waarbij verschillende ba-
langrijke zakan worden voorgesteld, veeleer
een gunstig getuigenis aflegt van de kracht en
de voortvarendheid, waarmede in Indi» gearbeid
w«»d.

De Minister aluit zlch aan bij da bestrijding
in het Voorloopig Verslag van da n>«^!»>'»«. «W*
«ta goosuienatlge overtuiging van den Gouver-
neur-Generaal ean ongewenschten invloed zon
uitoefenen op de wijze waarop hy zijn ambt
vervult en verdedigt in dit verband da circu-
laire van 3 Augustus, die zich richt tegen
ofüeleele of niet olllcleele bemoeienis van lands-

dienaren met feestelijkheden op Zondag, welke
een publiek karakter dragen, en verbiedt bet
toelaten van openbare vermakelijkheden gedu-
rende den kerktljd by publieke feestelijkheden
op Christelijke feest- en berlnnerlngsdagen.

De Overheid vraagt nleta anders dan dat,
waar haar dienaren, namens baar — immers
officieel — by publieke feestelijkheden optre-
dan. zy zulka niet zullen doen opeen dag, dienzy ala heilig beschouwt-

Dat by benoemingen van den Gouverneur-
Generaal «le kerkelijke richting der candidaten
van Invloed zou zijn geweest, moet met den
meesten n'druk worden tegengesproken.

Naar de meening van den minister moet aan
het feit, dat het geraamd financieel resultaat
der begrooting minder gunstig ia dan dat der
vorige geen al te groote bateekenia worden ge
hecht, omdat zulka het gevolg ia van het feit,
dat thans aan velerlei dringendebehoeften van
Indiö moet worden voldaan, terwijl de gun-
stige gevolgen daarvan voor dealgemeenewel-
vaart of voor de opbrengst van sommige mid-
delen eerst op den duur merkbaar zal zijn.

Overigens ia het niet voor tegenspraak vat»
baar, dat, «m aan de te verwachten toeneming
van uitgaven het hoofd te knnnen bladen, hat
natuurlijk acerea der tegenwoordige middelen
hoogstwaarschijnlijk wel onvoldoende zal zijn
en mitsdien op den duur versterking der mid-
delen niet zal kunnen uitblijven.

De Minister deelt mede, dat een voorontwerp
met begrooting. betrekkelijk verwezenlijking
der plannen tot aanleg van spoorwegen in
Zuid Lnmatra, in Juni jC aan da Indische lle-
geering l, ingediend.

In 1911 zal de aanleg van verkeerawegenop
de buitenbezittingen metkracht kunnen worden
aangevat.

Uitvoerig zet de Minister uiteen, dat ook
naar zijn oordeel da binnenlandsche politieke
toestand in lndlll weinig te wenschen overlaat
en al moge, wat het gouvernementAtjch en
ondsrhoorighedsn betreft, nog niet van vol-
komen rust kunnen worden gesproken, voor
een pessimistische beschouwing van den gang
van zaken in dit gewest is toch zeker geen
aanleiding. _
R. K. Stud,Vereen. St. >Virgilius< te Delft.

In da vergaderingvan 1 Nov. trad alsspreker
op de Zeereerw. beer pater 11. Lrmann S.J.
met aen inleiding over «Koningschap bij de
Gratia Gods en Revolutie».

Naar aanleiding van de Konigaberger rede
van den Duitschen Keizer, zegt apr., is aan
ware storm van verontwaardiging opgegaan van
de zijde van hen, die zich niet aan onzen kant
scharen, wat betreft de opvatting omtrent
Koningschap, gezag, enz. Wd Kath. huldigen
de meening, dat alla gezag van God komt.
Lijnrecht hier tegenover ataat de theorie van
hst «Uontrat Sociale van J. J. Ronsseau. Vol-
geus onze opvatting is bet volk als bet waro
het kanaal waardoor Keizers, Koningen enz.
hun gezag ontvangen en in zooverre ia het
Koningschap afhankelijk van den mensche-
lijken wil. De Openbaring achrijft geen be-
paalden staatsvorm voor. Men moet in leder
geval bet wettig gezag gehoorzamen. Ia het
staatsbeleid van den ovsrheidsperaoon schade-
lijk voor de natie, dan mag volgens de opvat-
ting van eenige moraal philosofen door lijdelijk
verzet getracht worden bedoelden persoon tot
afstand te dwingen, doch in geen geval door
wapengeweld.

Bij da oude beidenen was revolutie geoor-
loofd, omdat het Staatsopperhoofd alleen mate-
rieele, doch geen zedelijke macht had. Onze
theorie omtrent koningschap bij deGratie Goda
laat evenwel in gaen enkel geval revolutie toe.
Wie spot met het koningschap an». ontkent
hat bestaan van een persoonlijken God. Vol-
gens Pater Brora zijn dan ook alleen da anar-
chisten in bun theorie consequent. >VÜ verwer-
pen de theorie van het «fait accompli», daar
dlt alle reshtsbegrippen ondermijnt.

Bp». l>«liuj<U mel^t«««anvots«na ««als* 'joot-

beelden van onttrooningen, waaronder als
recente, die in Portugal. Men schrijft onskath.
da treurige toestanden in Portngal op den
hals, doch men vergeet hierbij, dat, hoewel in
naam katholiek, Portugal sinds 150 jaar onder
hst juk der vrijmetselaar zucht en dat dekatb.

Kerk nergena aoo aan banden ligt als daar.'
List men de Kerk vrij In liaar doen en laten,
de toestand zon geheel andera zyn.

Deze inleiding lokte veel debat uit. Nadat
Tater Ermann hierop geantwoord bad. «loot
da voorzitter, onder dankbetuiging voor de
interessante en actueele rede. de vergadering.

"TtMSTEHOAB, s Xov. '"'Htrsch.
Wellicht zal binnen een maand reeds een

begin worden gemaakt met het hulpgebouwI voor de algeheele groote verbouwing by de
llrma Hirsch aan bet Leidscheplein. Het voor-

! loopige gebouw zal verrijzen op het gedempte
1 gedeelte van de Lynbaansgracht en het zal
twee maanden duren voor deze hulpwinkel
gereed zal zyn. Na de definitieve verbouwing
van het tegenwoordige magazijn zal op het

! gedempte gedeelte van de Lynbaansgracht
door da Gemeente een plantsoen worden aan-
gelegd, terwyl een groote fontein bet Leidsche
plein mede zal verfraaien.

Nieuwe zaak.
De Naaml. Venn. «Goederenhandel», voor-

been Aug. Bilchenbachar Hzn,, hoofdkantoor
Beursstraat 15 alhier, verplaatste hareafdeeling
111, «Engelsche Winkaletalagea,, naar be»
Damrak 7 (naast bet Victoria>Uotel).

Waar deze firma specialiteit schynt te zyn
op het gebied van modernen wlnkelpuibonw en
complete magazyninatallaties^ beeft zy met de
verbouwing en inrichting van haar eigen zaak
dan ook wal het bawha geleverd, ieta fraaie
en degelijke tot atand te kunnen brengen.
Do winkelpui la massief mahoniehout gepoli-
toerd, uitgevoerd volgens Engslsoha teekening
en constructie met zeer dunne gedraaide
kolomssponningsn en pnlglasvelllngen maakt
eenen zeer goeden indruk, welke nog verhoogd
wordt door de smaakvolle en goedsprekende
naamhorden, hoven in de pul aangebrachte
en de fijn gepolijste koperen leuningen on ba-
alag op de deuren.

Ook op da binneninrichting ligt hetzelfde
cachet van mooi en aolied wsrk en werd

I vooral onza aandacht gevestigd op de geheel
afgesloten stofvrije étalagekastbetimmering en. dito toonbanken en vitrines, waarvan het prak-
tisch nat on« voor vela winkelzakan onbetwist-
baar schijnt. Men verzekerde ons dan ook dat
Ido oprichting van deze afdseling In bovenga-
noemde firma in eena lang gevoelde beboette
heeft voorzien en konden wij ons dan ook
overtuigen van het auccea daarvan, hoofd»»-
-kelijk btz UH. Juweliers en Goudsmeden,
waarvan een twintigtal zich reeds compleet
met deze gegarandeerdstofdichte italagakaaten
«n vitrines lieten installeeren.

Verder bezichtigden wij met belangstelling
de koperen étalage-artlkelen. buste, en wasssn
koppen, etc etc, in de grootste verscheiden-

: held tentoongesteld, waaronder vele nouveautés
voor byna iedere branche, alles fabrikaat van
de bekende Engelsche lirma Herrie & Lhel-
don Ltd. te Birmingham.

Eene photographie, genomen vóór de bebou-
wing van den ouden toestand dezer onderpni,
toonde ona wederom dat het mogelijk is, een,
oudèrwétsch wlnkelhula mat klein étalage-raam
te veranderen in eene moderne pui met ruime
winkelkast. hetgeen wel het atreven van iederen
winkelier zal zijn dit te verkrygen «n heeft
men tevena de voldoening ieta bijgedragen te
hebben tot verfraaiing van de stad, zoo ook ia
dit nieuwe magazijn zeer zeker eene aanwinst
voor hat Damrak.

Onteigening-Dam.
Zooals bekend hebben Gadep. Staten van

Noord-Holland goedgekeurd het Amsterdam-
sche raadsbesluit nopens da onteigening der
buizen gelegen in het blok tusschen Nes en
Rokin en Vijgendam Vischsteeg. Veleeigenaars
«ijn echter niet ingegaan op hst aanbod der
gemeente. In verband hiermee zijn dezerdagen
door h«t «»»A«ntob«»tn«» hU da «rond!»»»-
-menta^rechtbank de onteiganingsplannen tegen
ongeveer 25 eigenaren der betrokken perceelen
aanhangig gemaakt. De eigenaara zljn gedag-
vaard tegen 15 Nov. a.a.

Een 5-tal eigenaara moeten bereid zijn bij
minnelijke schikking hunne perceelen aan de

gemeente t» varkoopen. Uet perceel op d«»
boek Vygendam-Lenraatraat ia reeda eigende!»
der gemeente.

KUNST EN LETTEREN.
Een laraels uit /lef tonif

»aar aan da *Ntw-York Heratd* nit VenetlO
bericht wordt, kocht iHndenaebe kunstbende*
laar Oremettl voor 180,000 franca de aan de»
beer J. T. Cremer toebeboorende schilder^
van Hozal laraela, «Ueeranfamltte aa» tafel».

Ingezonden Mededeelingen
& 40 cent per regel.

Aileen de nieren kunnen nel
bloed filtreeren.

ledere drie minuten van nw leven gaat bat
bloed door de nieren om gefiltreerd te worden.
Wanneer bet de nieren bereikt, is bet «waar
beladen met vergiftige onzni/erheden — wan-
neer het de nieren verlaat, la bet 't zuiverst»
bloed van het geheele lichaam.

Doch wanneer de nieren niet behoorlijk wer
ken, wordt uw geheele gestel langzamerhand
vergiftigd, want de in betbloed achtergebleven
vergiften verspreiden ziekte en verderf door
het geheele lichaam.

Gij gaat n zwak, prikkelbaar en afgemat ge-
voelen. Uw slaap wordt verstoord en is on-
rustig, en somtijds hebt gij een gevoel of de
rug u zon breken, wanneer gil u in bet bed
omkeert.

s Morgens staat gij op met een ellendig
gevoel in nw rug en met pijn in de lendenen.

\ Uw oogen zijn dof en opgeblazen, en uw ban-
den en enkela zwellen op- De urine beeft een
onnatuurlijk» kleur en komt in zeer groote of
zeer kleine hoeveelheden. Bij vochtig weer sijn
nw ledematen stram en rhenmatiacb.

Wanneer gij uw nieren verwaarloost, zullen
zij bun geschiktheid om het bloed tefiltreeren

" verliezen, en breidt uw kwaal zich plotseling
nit tot lendenjlcht, kwellende urinekwalen,
niersteen, waterzucht, beupjicht, chronische
rheumatiek, en verwoesting der nieren.

Alleen een nierengeneesmiddelkan de nieren
beelen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen dienen
enkel voor de nieren en blaas Zij herstellen
en beelen de nieren, en belpen hen om bun
kracht te herwinnen tot het filtreeren van bet
bloed «n het afvoeren van de vloeibare onznl-
verboden. (6)

De echte Fostere Rugpijn NierenPillen, ken
baar aan de handteekeningvan Jamea Fostar op
de doos, zijn te Amsterdam verkrijgbaar bij de
beeren A. van >rn?ll. Palelsatr. 13;«.0t«ban5
Co., Helllgaweg 42; en Het Malaon de Spéci-
alités, Galerij 34; te Utrecht bij da heeren 1.
P. van den Nergh & Zoon Heiligen 65;
en van Rinkhuizen A Hermlnghnizenz en te
Arnhem bij do heeren H. Unnewiel, Jansstraat
17 en G. J. de Waal & Zoon. Grooto Oord.
Toezending geschiedt franco na ontvangst
van postwissel a f 1.75 voor esn, of f 10.—
voor zes doozen, (6283)

f 135- ?IMIM.
Tekoop aangeboden een buitengewoon

pr. zwarte BAI.ONriANINO. mooi vol
von toon. hoogst solide, keurig instru-
ment. b jaar garantie op zegel. Te zlan
Brouwersgracht 63, ing. Keizersgracht,
Amsterdam. (6787)

Firma L. LINDEBOOM
CatharUQBBtraat 16 u. '"^,tl

l'eleM 1147, Arnhem.

koloniale Varen.,
En gros, <«««, En détail.'

»Dames- enKinderlloeden-maMn! L. Me-leiWjllz
«Hommelstraat 3, b. h. Velperplein Arnhem
«brengt steeds het nieuwste, is het meest
«gesorteerde en goedkoopste, zoowel in fijne
«als gewone genres. «uw

Luxe-Papier»
IJI RELIEFSTEMPEL.ATELIER ||||
Hl /«vttatt»^»««»eV«, »|
M MENU'S. BALBOEKJES, enx. V

Ateuer B. yan Mantgem 1V SINGEL 562 hoek V^el,ls. W

Zeer billijke collectie
VulllaellelB,
Tegelplaten

lleverstr. 68. - Tel. 10??.
J. H. FRANKEN.

KOOPT
uwe Kruideniers- en Grutterswaren
a contant met 10 pCt. korting,

prima kwaliteit tegen ««ncurreerenllen prijs
bij F?. HAGENBEEK

KRUIDENIER.
Telefoon 963. -.- Ketelstraat 18.

Jansstraat V.
Blauwe Artikelen

H^a^e Prijzen.

vao een partij

QeKlee6e Poppen
$$3r Zie 3Efalage "Ms §

I DaKoDStbandel enElecfr.Lijstenmakerij ?an I
J. B. MAK, I

steenstraat 83, Tel. 14GO I
te Vw adres voor etsen, gravures en het I- lieten v«n fotografieën, enz., enz. - 1

Atelier voor Vergulden. I
liestaureeren van Schilderstukken. I

I (0512) "Wasscben van Gravures, enz. D

> BlBBNBtr. 22 b.ll. Vcherp. »

«l-lsrman Zwarts,»
Steenstr. 2a b.b. Velperp. * I

\m******o***********a\********

Herman SwarteJ
Rijke sn ongeëvenaarde keuze: l

M Mantels, Costumes, I
» Blouses, Costuumrokken, I

Onderrokken, I
■ Pelterijen in diverse Bontsoorten.»
« Japonstoffen, I

Uitsluitend betere Genres.' I
f ;' MiddeimaiiS9 prijzen. I
Wm "

*

-

*

—-^

Mauulaotursu-Magachu G. SCHUT,
Hommelstraat 20. — Telefoon 139.

VVV» »BH WIHTBB 1

Warme Onderklceding
voor Hoeren, Dame, en Kinderen, la Gebreid. Jaeger en Gewold.

Wlnterstoffen.
W*W Stalen Collectie'» worden gaarne toegezonden.

Utr. coöperatieve Keuken
Uct Bestuur maakt bil dezenbekend,

dat wegen» «one onvoorziene doch nood-
zakelijke verbouwing in het parceel
der keuken, Ocde Kamp No. 3, de in-
richting niet 8 November, doch 15
l<»»t«i» i.l. «a werking «I treden.

Vv 6.bremanT^7 iJL I>N«z»«»«u««n>o«n««i» U^l^»

M>,

, '4^ «^iv«»<?r^. Jl 1 1>li ! ,»



Plaatselijke
"Hesgeto (0.), 3 Nov." De boor do Monchy

heeft sQn ontslag als Wethouder dosor ge-
meente, wegens gezondheidsredenen gevraagd.
In do eerstvolgende vergadering tal «o»nieuwe ,
Wethouder gekozen worden. I— Zondag a.s. «sl do «po»,»o«svor««nlgi,g |
»Bt. Ilspbsele «n propaganda- «n leestvorgs-,
dering bonden. Hls spreker ssl do WelEerw.
boor vonders. Redacteur van het Recht» Spoor 'optreden, terwyl ter opluistering bot 81 Jozef-
mannenkoor eenig» liederen tal tingen sn ook
nog «snigo vooidrsebten gegeven worden. Ton
einde des avonds de leden van »St. llspbssle
nog gelegenheid te geven naar hu» grsnsplsst- 1
ssn terug te koslsu. is hst ssnvsngsnur op >630 gsstold. R. Il»tb. ult Hengelo hebben
eveneens toegang. >VY vertrouwen dat velen
dien avond »s» Lt. Jozef sullsn gaan o» j
dosen Borir. spreker, die op bet gebied vsn
organisatie rsods zoo betend is, to booren. I

KERKELIJKE ZAKEN.
De Eerste Hl. Communie. j

Kardinaal Nesplgbl. vicaris van 2. H. ds»
r»us voor «omo.bsolt instructies gegevenvoor
ds toepassing vs» bet decreet Quam ingularit
Christus Amore betreffende de Eerste vommn-.
nis dsr kinderen. j

De kardinaal herinnert si aan, dat het H.
College do» Sacramenten geen bepaalden leef-

t<ld heeft uitgesteld, nut dat s<| bos» b».
innerd, ds» ds verplichting om te voldoen aan
bst dobbel gebod vs» biechten o» comrauni-
«esron bogiut sls «sn tot do jaren van ver-
stand komt, d. w. s. tsgsu ds teven jaar meer
of minder.

Indien men niet «o» kannen goedkeurenden
yver dergenen, die, een verkeerde uitlegging
gevend aan het decreet, ssnstonds tot do Com-
munie souden toelaten al ds kinderen, die
■even jaar «iin, van den anderenkant zou men
niet minder ds pastoors moeten berispen, die
niet alles in bot werk tonden stellen, om ds
mosilllllbedsn te overwinnen, die de uitvoering,van bet decreet in den «eg staan.

Vskardinaal-vicaris bestrijdt ook dobov»orin»,
dat bot kind van soveu jaar niet voldoende
onderricht kan sijn, om mst kennis sn oordeel
tot do H. Tafel te naderen.

Not zal «eer passend «ll», dat do kinderen
vs» ongeveer teven jaar in stilte, vergezeld
van bun ouders, bv» Eerste Communie doen.

Er tullen ook gezamenlijke Communien «lln,
op bescheiden en zoo vroom mogelijke wijze,
met «e» flink aantal aanwezigen gehouden.

Men most met aandrang allen, die met kin:
deren bolsst tijn, waarschuwen, dat tij do kin-

; deren, die bo» eerste IL Communie gedaan
bsbbsn. soo dikwijls mogelijk tot do 11. Tafel
laten ««doren.

De pastoors sullen verscheidene malen in

bel jaar sl«e»een» Klnder Oommnnle» or«K»l-
-seere» e» ds» nllo» toelaten, die in stilte bn»
eerste Communie gedaan bedben. 2Y sullen
dese Vommnnlün door eenl«e dagenvan onder-
richt en voorbereiding doen voorafgaan.

De bisschop van Greaoble, m«r. llénr?heeft
een berderlijk «cbrljven uitgevaardigd betref-
lende de toepassing van bet decreet «Quant
ein«nlsrl« over de Verste 11. Communie de?
Kinderen, De blss>:bop verKlssrt van no nt de
toepassing van be» decreet verplichtend in syn
bisdom.

Zoodra de Klndsren tot de isren van onder-
«beid sjjn gekomen, en sij e«ni«e Kennis heb-
ben vsn de waarheden van den godsdienst,
mesten stz hon Eerste Communie doen. Deze
Eerste Communie Is strikt vse privaten aard
en moe» geschieden «onder uiterlijke plechtig-
heid. Neni«e jaren later, els het kind drie jaar
met vrucht de catechismus-onderrichting Keelt
gevolgd, ssl de plechtige Eerste Communie
plaats hebben. Alleen de Kinderen, die een
diploma hebben ontvangen, dat ii| met vrucht
de lessen gevolgd bebben en die tronw des
2onds«e de Ü. Aisbebben bijgewoond, «orden
tot de plechtige Verste H' Communie toege-
laten. -

ALLERLEI.
Dc lcoston Tan ons loven. Indien do

prils vsn ds» «onsolk Rlbsnkslljk moest go-

stelck v««len vsn syn levensslsndssrd. dsn
«u er rede» beel»». ons te verben,sn. «Sn» .
eiken d»« seinen «tz ssnonderbond lele meer 'te Kosten! Zoo «iin «lj in den loop vsn tien
jsrsn onzeveer 40 pOt. in «ssrde gestegen. En
ons leven ls beden drlemssl soo duur sls onds? ,
Prins Willem I.

VssreebtznlljK ie bet onse mss», dle ons op 'de «rootste Kosten jss«»l nlet dst «y soovsel
meer ot sooveel smnlll«e» eten, mssr de
levensmiddelen «ij» soo geweldig gestegen —
en stygea nog bljns ds,eMs.

list brood ie dsnrby nog liet minste om-
hoog «s«ssn en stellig is be» in K«sllleit ssn-
sienliZK verbeterd», vaklieden, die het «eten
kennen, versekeren. dst de rijken der aarde
eenl«e eeuwen geleden nog een broodsoort
stsn, waarvoor no de srmsle drommel ds nens
zou optrekken, De gemiddelde prija der tarwe
bedroeg per hectoliter tusachen 1«» en 1793
boasstens 42 golden, en minstens 28 gulden,;
beteeen stellig «roote verschillen «ijn. Doch
sellde» tyd betaalde «sn toen soms in de eene
etsd eenl«e guldens en in een stad daar dicht-
bij tlenlsllsn guldens. ...Ne» vleesob is, in verhouding tot betbrood,
v«l dnnrder geworden; in de dertiende en
veertiende een» vss be» tien maal minder
waard dsn na. Lsn os Kostte ongeveer 18
«uiden, soms 11 «uiden, een schaap tusseben
2 en 1 «nlden.

Het is «rssr. dst endere artikelen, die nu sl«
goedkoop gelden, toen duur «aren.

i De middeleeuwers Kochten sleh niet sim ssn
linnengoederen. In de veertiende een» Kende
men pas de «veelde van het ds^bomd; een
eeuw later veroorloofde men sich de luxe van

! het nachthemd, lleddenlskene lieten nog veel

' langer op aich «echten. In de dorpen eliep
men in de sestiende eeuw NOU dikwijls op een
hoop Kastanje- ol eikenblsren.

Aan schoenen zst men toen ter t^d ook
niet veel uit. Uit snlnlzheld liep men nog
hlootvoets, en houten schoenen — in onse
lenden reeds vroeg de Klompen — werden soo
zoed mogelijk dichtgetimmerd. Maar toen de
leeren schoenen in gebruik K«amsn, betaalde
het volk hoogstens een «uiden het paar; aan-
slenl^Ke lieden besteedden «el meer. en toen,
op het eind van 1700. de geweldige «eelde
velen beving, betaalde men ,tjn schoenen

' stellig niet goedkoop, — sl helsslde men
tweemaal sooveel voor het poeder van de pruik.

Iconen in vroegere eeuwen — naar ra 9
Zeven eeuwen lang »^n ds metselaars tevreden
geweest met een dslleld vsn 40 et». Bedien-
den salarissen bedroegen hoogstens 25 Uttldsn
per jssr in 1000, een een« vroeger 10 gulden.
Het gewone, ongeoefende loonstr^d op touw
voor een mlnimumhesoldizinl ven 5 lrs. per
dag — ontving tot 1800 tusschen 10 en 20
centen. (Handelsblad.)
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Hollandsche f 15 Loten.
Serie-Trekking 15 November e.k.

Hoofdprijs ff 120.000.
lfrsagt Prospectus no* 5»
HOLLANDSCHE WONVLKEOIEILML

Heerengracht 530, Amsterdam.

mPk Voor de op te richten Amdnodttellool teWr"* Maaslrlclif, wordt gevraagd

een DIRECTEUR,
op een salaris van f 2200.—.

Vermoedelijke datum van in diensttreding 1 April
1911» — aan de school zal onderwijs gegeven worden
in het timmeren, meubelmaken, smeden, bankwerken, huis»
schilderen, metselen. — Sollicitatiestukken vóór 15 Nov.
a.B. in te zenden by den Secretaris der Vereeniging 5. G.
VAN RUT, Maastricht. <ei36)

ONTVANGEN: krachtig Brusselsch Witlof 16 et. p. p.
Groote doffe Kastanjes jMarous de Luxe). Geurigerjjpe Ba»
nanen. Extra mooie Westlandsche Bruiven. Neerljjké Je-
maica Sinaasappelen. Rijpe Mispels. Zachte Tafelperen. Beste
Stoofperen. Zure en Zoete Stoofappelen enz. enz. bjj

A. M. DOCTERS VAN LEEUWEN
FRUITHAHOSI

Catharijnestraat 8-10. Telefoon 1695. Arnhem.

W. J. WAGNER Jr.& Co.
FIRMA S. J. HIRSCHMANN.

VleesMyMels. Spekslagers.
Elandstraat 31, " Arnliem,

TELEPHOON-INTERCOMMUNAAL 476.

Specialiteit in

Fjjne Vleeschwaren.
ft. G. VAN TUSSENBROEK

Tel. «256, pieterstr. 810 - Utrecht.
Electrische fabriek van

Jatouzieën - Rolluiken - Zonschermen, enz.
HJIIP Speciaal Ingericht tot schilderen, afnemen en bewaren.

Olasjaiouzieën,
Ventilatie ronder tocht. Voorkomen aanslag on deruiten.

I — BILLUttSTU PRIJZEN. — o*9

/gHBBHHbJWHt mtmtmiax^tVlnLim *\m
V Ik
< Attest van Dr. LUI.I.IVAA 8A«LUI«08r vsn dankbare nebrulkers. »
l uit Oardill. bealtst bet beste middel tegen bloed ülyno dochter had al langen tyd M!Ik Attest

voortgaan met V«e armoede en «enu«s«akle.

Attesten van dankbare gebruikers.

W
nit Cardiff. beslist bet beste middel tegen bloed- M«ne dochter had sl langen tyd H

Ik tsl seker voortgaan met Uwe armoede en «nuwswakte. «gj» hootjlpßn. .en xag^seei"bleek, ||z Languinose voor to schrijven bij de Voer allen die lijden aan bloed- "f" ïï.„„iJS» h >N^.h«l '"' Nz behandelingvanbleeksnchtenbloed- armoede en «°"««"°- die «°- en^Tosd tïï |Sec h,"- 1z armoede: vant mijne ervaring >s durig vermoeid lyn, soodat hun ... 7 «. , «^p>,,n DMl dat vele patiënten bet ge«one alles le veel is: die elecht inslapen "°^...."^',,'^"',^/ '^' WI armoede;

staal niet verdragen niet en «akker ,orden «onder verkvrikt
.

I."^
M 7 w

.'//«»« »«»..^ W
dat vele patiënten bet gewone alles te veel is; die elecht inslapen i„.,„j.„ ra IBurinerale staal niet verdragen of niet en wakker worden sonder verkwikt fj"V*ï"*"■.^J"".Lr:„~' „„.. KRl verteeren. Het lichte staalgehalte. te «ijn - 'oor allen «lsn de eetlust s^° 3« "̂£-""" I°°.^ Eg
dat de Sangninose in organischó ontbreekt: »!er werkkracht door ?^"Ve5,J"J

B
«° ",°^«n £ Bverbinding bevat, is voor mij een «««lelijke 'lichamelijke overspan- ï^^?^ïffksSl. »J 9grooto aanbeveling. ning verminderd ,s:d,e ns inlluensa " » «.. ,^,.», Jl. »»

».«».,«^«.»

FcDr. JAMES U. SULLIVAN. of dergelijke uitputtendekrsnkheden ?"«iM^!!Lr*^r,ÏÏrSiiïï! »Oardill Engeland). niet «ter op krachten knnnen tornen. S,~* hJ!,'?!£? i. nionit utïï? M
ti «>»»«..»»»»» .u... „u.i.l j.i teweeggebracht.r.r is nten«e levens- BBi e.ssn»uln.se .het. middel, dat energie opgewekt bij dit dóór en B

Verkrijgbaar hij alle Apothekers en ,De' ,n '"°" "°'>"
_

dóór «wakke kind. K
voorname vrogiaten. (0754) ven Haag. VA« DAM & Co. Dr. AU<3. AI.NXANVNL. Brussel.

[^ WACHT U VOOR NAMAAK l J^T

Firma G. MARIJMEN.
Meest gesorteerd Magazijn in DAMES- en KINDERHOEOEN.

Keftelstraat 23 - Telef. 532 - Arnhem,

Onze buitengewone groote en chique keuze in alle
genres, alsmede onze uiterst laag genoteerde prijzen
overtreffen alle . eischen. welke men op 't gebied van
DAMES- en LINDERLOEDEN stellen kan.

M0» T* NIJMEGEN wordt wel 1
\W***¥ Januari se. h,» politieperso-
neel uitgebreid wet

N Agenten 3e Klasse.
Aan die belrekking is verbonden

aanvangsjaar«edde van f 575, «elke
na 4, 8 en 12 jaren dienst in dezelfde
betrekking telkens met 125kan «orden
verhoogd; uniforme bovenklcedlng;
schoeisel en wapening. Bovendien voor
«Ijn persoon vrije geneeskundige be- .
handeling en medicijnen. '

In de eerste plaats komen in aan-
merking «ij, die in het beait lijn van
het politie diploma («aar,oor eene
jaarlijksche toelage wordt genoten van
160 voor het diploma met en van
l 25 voor dat «onder aanteekening^, in
militairen dienst gevreeat »ün en eens
lengte hebben van minsten 1.75» M.

Hij gebleken geschiktheid on goed
gedrag kan een agent van politie 3e
k!a«e na 4 jaren dienst in de gemeente,
bevorderd «orden tot de 2e kla«se.

De benoemden sijn verplicht 6 pOt.
hunner jaarwedde bij te dragen aan
het pensioenfonds voor gemeente
naren en hunne weduwen enkinderen.

Gegadigden, niet boven den leeftijd ,
van 30 jaren, knnnen aich, onder over- ;
legging v.m «en eigenhandiggeschreven '
verzoekschrift, persoonlijk aanmelden :
op het bureau van den Commissaris
van l'olitie op den ll». 21. 22 en 23
November a.a., van des voormiddags
9 tot des namiddag! 4 ure.

Op brieven wordt geenacht geslagen
su «orden niet beantwoord. (<!?3ll)

Bedden en Rpnbeleo.
Ko. 1 700rf 3.50 2pers. zeesrns bedstel.

> 2 voor f 10.— 2 pers. kapok bedstel.
» 3 voor f 13.— ! pers. Ijzeren ledi-

kant, staaldraad geiondheidsma-
tra,, leeyrllsirltl as eu kussen.

» 4 voor t 17.50 idem met Crin Ve>
getal, matras en kapokkussen.

> 5 voor f2l.— idem met kapokma-
tras en kussen.

> G voor f 8.50. Mooie ijzeren sehem-
melwieg met zwaar wollen gordijn,
afgewerkt met franje en strikken.

» 7 voor f 25.—. Mooi 2 pers. houten
ledikant, springveeren matras,
waarop geen bed noodig, peluw
en 2 kapokkuszens.

» 8 voor f 35.— Onsreeds meer '

<Lk»n 17000 stellen gele- '
Verde 2 prs. Heel. Veeren
d«clst«l rnllt alle toet>««
Gooren, Vraag hiervan
omschrijvingen. Onge-
venaarde aanbieding.

» 9 voor f 45.— Complete 2 persoons
slaapkamer: 2 pers. ledikant met'
toebehooren als Ko. 7, 2 pers. !
««chlalel. tafel, nachtkastje en i
2 ztceien Houtklenr). (C555)

» 10 voor fBo.— Een mooi Eiken (
huiskamer «Te'idlemenl. best uit
6 stoelen met riet, schuiftafel en '
mooio salenkllsl of buffet. ,

Vraag onzo geïllustrecide Prijs»
courant. Gratis toezending. ,

KAMSTRAs
Beddenfabr, en MeniHleerioricMiiig

1:, BLARICUM.
1003 bekroond Zilveren Medaille.
1910 » Gouden «e^ills.

Koopt nu een
QrNmoplions!

Als gevolg van alge»loten gront con-
tract met eerste lyriek beschik ik
!»u»ente?l over een

êuuzeii-CoHectfe
Sprcokmacliines

ii. Nt i ..rat sierlijke en moderne mo»
<]»..»-: e-, tot ongekend lage prljle»

ÏLV.t:

:.-.:.
hu mi tinoren «n /lt».

leven» ".-.ig ik de aandacht op mijns <
prachtige Kerstliederen opname. f

J. V/EGMAN,
Nobelstraat 37, Utrecht.

(Ü«71) TELEPHOON INT. 1638. 1
Siiijrdzijn vao Hj/ieKifisirunieaten.

speciaal adrea voor
CRCHESTBONS en ELECTR. PIANO'S.

Bot Stichtsche Asyl voor Dieren
«arkzlraa» I, hoek Abslederdijk.

is verbouwd en voor belang-
stellenden te zien.

Van 7—M Xov. »a! tu?»»hen '2 en 4
'.-t een l!e«tn»rsiid t?r rondleiding
* a' «»ig zijn. '>)l.i\)

Ill^-l Il^^l!'l.l:.

gTgeertsT
KANTOOR:

.' : > ".'M. 183. AMSTERDAM.
tNt?ll»!ll, j

(.ti j. i- fs„lt,N3»tl«N. I
"-. r.» <"

i;

« „A uur «o. 8354. ,

haNSFN&Tlll^f^ Wezenve*,""1

vervaardigen behalve hunne N*W.O.
(NatuurWollen Ondergoederen) ook:
Ramsh.Z^den.ttalf-Zi^den.Msl'zno. !
Net.«alf->Voller,.V/it bollen,Rood-il

i wollsn.ttaloen.Neform.Gekleurde en jl
zT andere Tricot /^^x Ondergoederen. «2

GEZOSTEAS
HDINCK.

I Speciaal adres voor
8 fijn afgewerkte Nel'gieuBs

I Beelden.
! Hang en Staands
| Kruizen.
* Beelden met of zonder

;

Stolpen, in alle maten
i en modellen.
| Prachtige sorteering.

Medaillons in verschil-
lende prijzen.

Vreeburg 44
l Telph. 1800.s GEZ. HUiCNK.

MOSMANS' TOONEELBIBLIOTNEEK.
G. MOSMANS WON, 's-Bosch.

No. 27. TRIOMF DES KRUIZES. Drama met tang in drie bedrijren. door
p. fr. X. I». D. Duljnttee Ord. Brem. fit Ang., 10 mannenrolle».

Duur 3 uur. 1 1.20.
No. 28. LUZMAN « ZONEN, Melodrama in twee bedrijren. Vrij bewerkt naar

't Franech door O. ran Nenbourg. 6 mannenrollen. Dnnr 1^nnrl 0.80.
No. 29. ME ZAL HEM HEBBEN? of Twee Schoonradera om één Schoonzoon.

Blijtpel in één bedrijf, rrij bemerkt naar het Frantch door Smlliroe.
7 mannenrollen. Dnur I'/, uur. 1 0.60.

No. 80. HET SIGNALEMENT. Blhtpel met een dramalitch elot in één bedrijf.
Naar het Duitech rrij bewerkt door J. J. U. Wablen. 13 a 14 mannen-

rollen. Dnnr oneereer 1 nur. l 0.50.
No. 81. DE EERSTE PATIËNT. Klachl»pel in één bedrijf, drie mannenrollen.

Dnnr ongereer 40 minuten. 50.40.
No. 32. EEN BELEEFD MENSOH. Klacht in 2 bedrijren. Vrij bewerkt naar he»

Franech, door Flarine. 6 mannenrollen. Duur circa !'/< vur. 10.60.
Borenttaandc nummert «jjn «o jnitt rereehenen en alom rerkrijgbaar.

Gouddraad - Zilverdraad
Glacé en gelakt leder

Avondschoenen.
Nieuwste modellen in alle maten

van Parijs ontvangen.

39 ROGGESTRAAT 39. ARNHEM. Tel. 533.
[FRANKEN, Laarzenmaker.

ü'^/'l!8 opheffing der Zaak
-s&te. tïITVBHKOOP

TT-'57^3 van '*'*- v,>':< ".o. Kachels, verdere Winter-
'ï'':y^£\\ arl.Vtkn Fornuizen, enz enz.
■ '~;'"-';i'fi 5"? "'«>^ llltitlden Tnrrfiinfl,

,- W ": l'll»^, t^idln vlixrradlz -:-
Hs^^W^ ffen veel verminderden prijs, uitslnitend

f'.HH *' contant.
lj^"V; -oV^l Do zaak fe geopend van 8 tot 12"» en «n 2 tot 9 uur.■*---'■■' V'- W. I H I3OOSSENS. Arnhem.

Velperplein hoek Hommelstraat, Tel. Int. 855

!* lïWifllW^ Novembermaand J
« 5 //^^N^^^^^lül^X la Gedurende deie maand «uilen vrij in ome Maga- ,g
W "* 1 )/^^^«V/«<^^8^^ t\Ja «ijnen alle «oorten Dames en Heeren Chroomleder 2

"00 i// y. fftffil 'JT 1 *■? 1^ Knoop-, Hijg- en Vlasliek Hotlines verkoopen tegen e
183 " l / tt Hf//^, V»H W zeer 'aBc prijzen. H«v^ IkéM >J £ Bruin of Zwart «ir «fiiwiig voor 3.35.3.50,3.75 IZ , <^3M2Nz Dames en Heeren profiteer hiervan. » j
ü * tt »V^ © Geëtaleerdeen pracntvoll» sortëering Winterschoenen E*
»! 3 s^O^^ «l> warme Winterpantoffels voor Dames en Heeren, N j
Z U, HA vanat' 45. 55. 05, 75, 00 en 100 cents, betere «oorten W j
WZ 8 V U »<< 1.10. t 1.25. t 1.40. l 1.50. l 1.00 en t 1.75. UN « «lnllerpantoffels vanal 20. 25. 80. 40 en 50 cents. M !12 fAs^Jl Oen warmo Winterpantoffels voor Datnes en Heeren, K |

i WM vanat' 45, 55, 65, 75, 00 en 100 cents, betere soorten m j
S E& \ VA M * 1-10, f 1,25, f 1.40, f 1.50, f 1.00 en f 1.75. M

* ~^tttél T>tt Kinderpantoffels vanaf 20, '25, 80, 40 en 50 cents, p |

J II l ALPHONB SNOEREN f3 3 &s&£s ISlitÉiW ARNHEM, Hommelstraat 116. N
W uéfffi^*' l»ï^fees3^& AMEUVI'OOIIL', Langestraat 10. p j

I «l^^^ ALMELO. Grootestraat 21. U

Firma C. 1. N. BIERMAN. HrllliW, Ketelstraat 9, MM.
De jaarlijksche EtalalO der

Dames-Handwerken
bied» een «roote verscheidenheid van fraaie. doelmatig» «o aardige artikelen.

Handwerkatoffen - Fournituren sn patroonboekjes l). M. 0.

||||H.BRUCKMANIfc 'i*^^^^^^^!
V sf»l«'r. 119123. I»r«e!>t,ebe,lr. 30 ippffl BUIMrtTORErjI MM»D BO'lTBBVA» W AMSTERDAM VW ' Gtfl «ee'deleea hoek Steiger. fl RW ROTTERDAM {rsxmrVttit* BIV aHOtUKGKN, 1 «9 As<m«pen cv««i,ulU H
fl 0. Ebb!»«»,lraat 12. ■ f« oNllNinLm tu^m»"!.' EB

Kepnrwilc lurlcliUngon fl H {^j^1 Ê tt"*£iß,. §8



De eersteBisschop van Utrecht.
In het Nngelsch graafschap Northumber-

laad leefde omstreeks het midden der
levende eeuw het echtpaar Wilgisen,««na.

Beide echtelieden, die van Saksische af-
komst waren, leidden ineenvoud des harten
«en deugdzaam leven en muntten uitdoor
vurige godsvrucht. j

Op zekeren nacht droomde Mena, dat
«9 de maan «ag opkomen, die allengs wies,
vol werd en ten laatste, met helderen glans i
onder de sterren uitschijnend, het gansche !
landschap verlichtte. j

Terwijl Mena dit schouwspel aandachtg
gadesloeg droomde zij vervolgens, dat de
maan haar in deh mond vloog.

Met schrik ontwakend en ten zeerste
verwonderd, dacht «ij ernstig over dit ver
schijnsel na, verhaalde den zonderlingen
droom aan een priester en deze voorspelde
baar de geboorte van een toon, die een uit- 'nmntend herder en leeraar en een nieuwBobt «ou worden voorde heidensche volken.!

De voorspelling werd bewaarheid. !
in het jaar 657 werd Magda een zoon '

geschonken, die van afzijn jeugdUitblonk
m deugden, als ijverig priester en bisschop
vele heidenen bracht tot het geleof inChristus «n een groot heilige werd, van
wien de H. Kerk zingt: 'Ziehier een groot
priester, die gedurende zijn leven aange-
naam is geweest aan God.« (1)

Wij bedoelen den Apostel van ons Vader-
land. Utrechts eersten Bisschop, St. Wil-
llbrordus.

De Zuidelijke streken van Nederland,
weleer behoorende tot het Frankische Rijk,
deelden eerder in de zegeningen van het
Christendom dan de Noordelijke gewesten. "Reeds vroegtijdig toch kwamen Frankische
geloofsverkondigers het Zuiden bezoeken.
De geschiedenis meldt, dat in de helft der
vierde eeuw de H. Ser va tins, die Ui,
schop van Tongeren was, zijn zetel naar
Maastricht verplaatste, dat de 11. Eligius,
BKschop van No^on en Doornik, omstreeks
650 in Zeeland, de H. Amandus, ter
«elfder tijd, in de tegenwoordigeprovincies <
lamburg en Noord-Brabant het H. Evan l
geliekwamen prediken, dat deH. I,ivin vs
met hetzelfde doel van lerland naar Brabant
kwam, vele plaatsen van Vlaanderen en!
waarschijnlijk ook Zeeland bezocht, terwijl!
Bt.Begga enhaarznster S!. U ortru dis 'kloosters en abdijen stichtten, daardoor
tevens den grondslag leggend van groots
steden. Hoe meeroverwinningen ds Franken
behaalden des te verder verbreidde zich
het Christendom in die «treken. Dit sluit
echter niet de waarschijnlijkheid uit, dat
sok in onze Noordelijke gewesten destijds .
reeds het Christendom bekend wae ; echter!beeft de Voorzienigheid het zoo geleid, dat
daar de geloofsverkondiging «loor Engelsche
predikers de heerlijkste vruchten zou voort-
brongen. !

Ih 678 of 679 was de 11. Wilfridus. 'Bisschop van Vork, om de verdediging van
rechten der Kerk, door koning Egfr ie d ,
van ziin zetel verjnagd. {Wilfridus wilde zich naar Rome be- 'geven om bij den 11. Agatho, die
destijds op den Stoelvan l'etrue zetelde,'
«ijn rechtvaardige zaak te bepleiten. Door
tegenwind, gelijk sommige schrijvers zeg-
gen, — of achtervolging van Egfrieds
trawanten, wat anderen beweren, werd hij ,
evenwel genoodzaakt aan de monden van
den Rijn. op de Friesche kusten te landen.
Door den koning der Friezen. Algis of
Ad eg i ld, m,t eerbewijzen ontvangen,
schouwde Wilfridus dezo gelegenheid!
«en door God beschikte, tot verkondiging
van het 11. Evangelic aan onze heidenschevoorouders. i

Hij verzocht de koning verlof voor diens
onderdanen te mogen prediken. De vorst
stond het gaarne toe en Wilfridus'
prediking werd rijk gezegend. Een groole
menigte, waaronder zeer veel edelen en!
waarschijnlijk zelfs de koning, verlieten de I
afgoden, omhelsden het Christendom en <
werden gedoopt. »De prediking van Wil'
Fridus», zegt deeerw. Coppons, »na,
het blijde voortecken. dat het oogenblik
der genade voor ons heidensch voorgeslacht
weldra zou aanbreken». 2) (Den geheelen winter bleef de 11. Biö 'schop rustig in Friesland prediken, totdat
hij den volgenden zomer zijn reis naar
Rome kon voortzetten.

1) Graduale <?«mm. <!enl. Pont.
2) Xerkgaaeb. van Noord Nederland, bl. IS.

' In heUeltde jaa, waarin de fl. wil'
lridua WM vertrokken stierf koning

i Onder de regeering van zijn opvolger, 'den geweldenaar Radboud, ging Wil-
tri ede arbeid weer bijnageheel ten onder.
Radboud, die onstuimig en opvliegend
van karakter WM, wilde niet» weten van
de nieuwe leer ; «elfs geboodhij zijn onder-
danen slechts den godsdienst hunner voor-
vaderen te volgen. Op de hevigste wijze
vervolgde hij de Christenen, vooral de pries-
ters en liet niets onbeproefd om de door
Wilfridus' gevestigde kerkelijke ge-
meenten te verdelgen. i

Het nadeel, door Radboude' bestuur,!
aan het Christendom berokkend was ont- j
zaglijk. Minder groot ware het wellicht
geweest, indien andere geloofsverkondigers

> Wilfridus onmiddellijk waren opge-
! volgd, doch de voortzetting van diens zogen-
rijke arbeid werd, door de ongunstige. omstandigheden, geruimen tijd verhinderd,

I Toch zal Wilfridus' voorbeeld heil-
I zanten invloed oefenen op zijn landgenoo-
-1 ten. Eerlang zullen moedige mannen, zich
ontfermend over hst treurig lot onzer voor-!
ouders, hun vaderland verlaten om het
onderbroken bekeeriugswerk weer op te
vatten.

Eerste stichter van een geregeld aposto-
laat in deze gewesten, ofschoon hij nimmer
in ons Vaderland heeft vertoefd, was Sint
Egbertus.

Hij was van adellijke familieen had zijn
opleiding ontvangen in een klooster van
lerland.

Ten jare 664 woedde in dit land een
vrceselijke pestziekte en ook Egbertus
werd door die ziekte aangetast.

I Vurig smeekte hij van den hemel ge-
nering af en deed de gelofte zijn vaderland
te verlaten om zich te wijden aan de be-
keering der heidenen. God verhoorde de
vertrouwvolle bede van Zijn dienaar.

Kort daarop tot priester gewijd, scheepte
Egbertus zich met eenige metgezellen
in om naar onze kusten over te steken.
Doch de Voorzienigheid beschikte het
anders, want nauwelijks hadden de ijverige
missionnarissen dereis aanvaard, toen hevige
stormen hen noodzaakten terug te keeren.
De heilige beschouwde dit als een bestis-
ring Gods en onderworpen aan Diens H. Wil,
zag hij af van andere pogingea en besloot

|voortaan in lerland te blijven.
Aldaar teruggekeerd, spoorde hij echter!

een ander heilig priester aan, om het groot-
sche werk, welke uitvoering hem niet ge-
schonken was, te ondernemen.

Zijn aanmoediging was niet te vergeefs,
want de H. Wigbertua werd berei' ge-
vonden de moeilijke en gevaarvolle zen-
ding te aanvaarden. j

! Evenals SiEgbertus wasdeH. Wig-
ber tus priester in de Orde van den H.
Benediotus. Beiden bewoonden het*
klooster RathmelLgi in lerland, en toen ]
Wtgbe r t u s in 683 naar ons land toog, j
had hij ook reeds geruimen tijd kennis
aan den 11. Willibrordus, daar deze al,
ongeveer 10 jaren dezelfde abdij bewoonde.

Hoewel nu St. W i g be r t u s twee volle
jaren met de grootste inspanning werkte
aan de bekeering der Fn>zen, oogotte hij
weinig vrucht. De onstuimige Radboud,
die het Christendom een onverzoenlijker»
haat toedroeg, stelde de Lvangelieprediklng
zooveel hinderpalen in den weg. dat naga-

;

noeg alle pogingen, door den ij vervollen
Wigbertua aangewend, mislukken. Is
het te verwonderen, dat de heilige mis-
sionnnris den moed opgaf en in 6UO naar
lerland terugkeerde?

In zijn klooster aangekomen, verhaalde
hij zijn treurig wedervaren. Hij, zoowel alsde eerbiedwaardige Egbertus, blaakten
van apostolische!» ijver, zij kenden den
jammerlijken toestand van het Friesche
volk en toch had vooral Wig bc de
droevige ondervinding, dat hij slechts zeer
weinig verbetering in dien toestand had
kunnen brengen.

De nood der vervolgde Christenen, de
verstoktheid der blinde heidenen troffen
het gevoelig hart van Willibrordus,
en aangespoord door het voorbeeld zijner
heilige ordebroeders Egbert en Wig-
bert, vormde hij het edelmoedig plan op
zijn beurt de bekeering dar Friezen te bc.
proeven.

Bij Wigbertua' terugkomst telde
Willibrordus ongeveer ï-'l jaren.

Op dertigjarigen leeftijd had hij, waar-
schijnlijk uit do banden van ttt. Wilfri-
dus, de 11. Priesterwijding ontvangen,
daartoe voorbereid door een godvruchtig
en verstorven leven ; want zijn godvreezende

! ouders hadden hem reed^ als zevenjarig
kind toevertrouwd aan de leiding van de
vrome kloosterlingen der abdij van Rip»,n.

Daar was hij opgegroeid in de schaduw
des heiligdom» en ongeveer 20 jaren oud
in de orde van St. Benedictie getreden.

Waren lezing der 11. Schrift,overweging

I der eeuwige waalleden steeds «yn aange-
; naamsto bezigheden geweest, ook de studie
i der ongewijde wetenschappen had hij vlij-
! tig waargenomen, zoodat deugd en keunis. hem sierden.
I Met toestemming van rijn abt begaf
Willibrordus «ieh omstreeks 678 naar

' lerland en nam «ijn intrek in het kloos-
ter liathmelLgi, waar wij hem reeds ont-J moeiten in gezelschap van de H.H. Wig-

> bertus en Egbertus. Laatstgenoemde
was intusschen tot abt verheven.

Hoogstwaarschijnlijk in het jaar 691
staken Willibrordus en «ijn elf met-
gezellen. — de HH. Luitbertus. Willeicu,,
Engelmundns. Adelbertus. Werenfridus.
Plechelmus. Wiro. Otger. de beide F.wal-
den en Tilmau, — allen Benedictijnen,
vertrouwend op Gods bijstand en bezield
met vurigen ijver voor het heil der zielen,
moedig de Noordzee over.

Zij landden niet ver van Katwijk en
trokken vandaar, langs den Rijn naar
Utrecht.

Dünr evenwel vonden zij de sterkte
Wiltenburg geheel in de macht van ko-
ning Radboud. De Christenen waren
gedeeltelijk verdreven, gedeeltelijk ver-
moord en hun bidplsatsen verwoest. De
H. Willibrordus zag spoedig in, dat
wilde de Evangelie^prediking vruchtbaar

' worden, verandering moest komen in de-
«en óngunstigen toestand. De Frankische
hofmeier, Pepijn vsn Herstal, die
de nieuwe geloofsverkondigers zeer gene-
gen was, voerde het 'oppergezag over deze
gewesten. Tot hem wendde zich Willi
brordus om bescherming tegen Rad-
boud.

Met een machtig leger tastte Pepijn
de Friezen aan en hoenel Radboud, met leeuwenmoed streed, moest hij het
onderspit delven. Een groot gedeelte van

i het gebied der Friezen beneden den RHnkwam in Frankische macht.
i Na deze nederlaag waren Radboud. en zijn Friezen meer dan ooit verbitterd

jegens do Christenen en zoo mogelijk nog
* minder dan te voren genegen een gewillig
i oor te leenen aan de leer des Evangelies.

Zich wenden tot de Friezen beneden
den Rijn, nu aan ds Franken onderwor-
pen, was het eenige wat Willibrordus
,n deze omstandigheden te doen overbleef. en Pepijn wees hem dan ook, als ge-
schiktste plaatsen waar men van de ge-
loofsverkondiging succes kon verwachten,
Teisterbant en noordelijk Tozandriö aan.
Het eerste was de strook lande gelegen
tusschen de tegenwoordige steden Tiel en
Vlaardingen en omvatte ook de Betuwe,
het oudo eiland derBatavieren ; hettweede
lag tusschen Maas en tichelde en strekte
zich uit over Noord-Brabant en noordelijk
België. Teisterbant was Willibrordus'!
eerste arbeidsveld, vandaar, dat het later
een deel werd van liet bisdom Utrecht.

Om echter ook in To,andriö, vroeger
reeds ingedeeld bij het bisdom Maastricht,
zijn heilige bediening te kunnen uitoefe-
nen, verzocht en verkreeg hij van den

! heiligen Lambertus, Bis-chop van
Maastricht, uitgebreide volmachten. Van

,'dien tijd dagteekent de iunige vriend-
schap tusschen beide heilige mannen.

j De prediking van den ijverigen Willi-
bror d u 8 en zijn onvermoeide medearbei-
ders werd overvloelig gezegend; doch
immer hielden zij het oog gericht op de

, Friezen boren den Ilijn, slechts eon gou-,
' stige gelegenheid afwachtend om ook '
dezen de blijde B odschap to kunnen[ brengen.

I Va«t vertrouwend, dat eerlang de om-I standigheden gunstiger zouden worden,
begaf Willibrordus zich naar Home,
teneinde van den Paus de noodige zending

*

te vragen.
! Hij verwierf niet alleen het verlangde,
mazr bovendien verscheidene reliquiecn

i voor de door hem te stichten kerken.
Uit Rome teruggekomen wa» een zijner

; eerste zorgen, onder zijn gezellen een man, te kiezen, geschikt om te worden bekleed, ' met de bisschoppelijke waardigheid.
,! De keuze viel opden H. Luitbertus,
, oudste in jaren en boven allen in deugd
' uitmuntend. Onverwijld begaf deze zich. naar Engeland, waar bij door den li., Wilfridus tot bisschop werd gewijd.

Had Luit ber tus to voren reeds veel
voor de uitbreiding de, geloofs gearbeid,
nu hij in bezit der bisschoppelijke waar-

i digheid op s>ede»landechen bodem was
wedergekeerd, scheen zijn ijver verdubbeld.- Vooral het graafschap Teisterbant, meer

■ bepaald de omstreken van Tiel. Bommel, en Heusden ondervonden den heil/amen
; invloed

„er

prediking. Duizenden heide
> nen werden door hem bekeerd en een
; groot aantal kerken gebouwd. Nog roemen, Matsen, Wijk bij Duurstede, Schoonre-. woerd, llü^lein, Arkel erop, dat hun
' aloude kerke,, door hem zijn gesticht.
[ Intu'icllun had l'epljnvanHorstal.
' die met zijn Franken andermaal tegen

I Radboud was uitgetrokken, den Friezen

wederom «wars verliezen berokkend, ten-
gevolge waarvan Willibrordus nu
met meer vrucht kon arbeiden in het
heroverde Wiltenburg of Utrecht.

Op de grondslagen van ecu vroegere
kapel van Dagobert, of in de nabijheid
daarvan, bouwde de man Gods een nieuwe
kapel en bij vereerde dit eerute door hem
hier te lande gestichte heiligdom raet een
reliquie van het H Kruis.

Merkwaardig feit ia de geschiedenisvan
ons Vaderland!

Het Kruis, verheerlijkt door de glorie
van Gods Zoon, «al met «ijn lichtstralen
de duisternis des heidendoms verdrijven ;
het «al Neerlands kinderen bevestigen in
bun geloof, sterken in hun vertrouwen en
hen voortdurend opwekken tot wederliefde
jegens Hem, Die door ZijnKruis de wereld
heeft verlost. Wel «uilen «ij Zijnentwille
vervolging lijden en smaad, maar met den
Gekruisigde voor hunne vervolgers bid
dend; 'Vader vergeef het hun,« zullen zij
onversaagd verkondigen Zijn leer, door
Willibrord hun gebracht, onwankel-
baar bewandelen den weg Zijner geboden,
door Willibrord hun aangewezen, ge-
dachtig aan Zijn onfeilbaar woord, door
d»«en hun verkondigd: 'Vertrouwt, Ik heb
de wereld overwonnen..

Jou. M. de Wolff.
Sleenwijkertcold,

FEUILLETON

De Erfgenaam van
Wyneote Hall.

„Graham — Graham, myn beste jongen,"
stamelde Gaseoyne, „ga — ga naar jekamer.
Ik —ik za1...."

Vaar Graham schudde het hoofd.
«Het is to laat," zeido hij niet trillende

«tem. „Het was niet mü» bedoeling te luiste-
ren. Ik bleef voor de deur «tnan. om mün tra-
nen weg to wisschen. Ik heb alles gehoord —ik heb ieder woord verstaan. Mijnheer Gas
«oyne, verberg mij niets, Spreek ronduit ca
oprecht — het is alles waarheid, wat u ge-
«egd hebt, niet waar? Mijnheer Gaseoyne, u
l» do beste vriend Van myn vader geweest;
u mag voor my niets geheim houden. Ik beudna een vreemdeling hier, ik mag de^ rang
van mün vader nlot bekleeden? Ik kan nietsmyn eigendom noemen; Wyneolo Hall be-
hoort aan een ander met al do verdere bezit-
tingen van mün vader? Ik ben een wees, zon-
der tehuis? Ik mag mü. niet een Wyneote
«>emen? Ik heb met mün vader alles, alle,
verloren?" . I

l^illip Gaseoyne streed met zün ontroering; ]
hü legde beschermend zijn arm om Graham »:
schouders, maar do knaap weerde hem at en!
stond onbeweeglijk, rechtop.

„Mün beste jongen, gü bedt het recht de
Maarheid te vernemen. Neen, Wyneote Hall
i» niet uw eigendom: uw vaderhuis zal een
«der in bezit nemen, «een, ga zoo niet heen,"

««SlWWWMMaaMNWW»»»»»»»»»»,»»»»»»»»»»»»

l ■fjwrvxa*———a——iii S»W>!!» m
want Grahani had zich omgewend, om do ka- ridor, om de trap naar zijn eigen vertrekken
mer te verlaten, „Graham, Gü zult dezen nien- te beklimmen.
wen slag dapper dragen, niet waar? Zooals Ga coyne schreed op en neer en do notaris
gü het verlies van uw vader hebt gedragen, zat aan de tafel en steunde zijn hoofd op doOU zult uw vaderlijk erfdeel niet mogen bc- hand.
zitten, gij zult zyn plaats hier niet mogen Eindelijk brak Gaseoyne de stilte.
innemen, gü zult u niet Bir Graham Wyn- ..Wie is nu dc erfgenaam?" vroeg hij.
eoto kunnen noemen; maar gü staat niet al- llurehet sloe^ met de vuist op do papierenleen, Graham. Gü hebt vrienden; gij hebt een en uitte ecu verwensehing.
?5' ,'? mii ~~ g zult m nis een zoon zyn. „Bij mijn ziel." zeide h' dan, ,Het is Lte-
ik zal do plaats van uw vader trachten te phc» Wyr.ote.
bekleeden " „Xatuurl«<." antwoordde Gaseoyne bitter.. ,^k zal myn vader nooit vergeten, mijn- „Waar is hü ergens?"
heer Gazeoyne," zeido do knaap waardig en BurcKe.t baalde zljn schouders op.p'A'U'e. .. „U'ie weet het? Vermoedelyk in het tuehi-t hilip voelde, hoe de tranen hem naar do huis."oogen drongen en Bnrchet wendde aieh haas- «ldiz«Hien gestorven!"
tig om en hoestte hevig. „O, «een. Zulk onkruid vergaat niet zoo„by moogt het hoofd niet laten zakken, spoedigl"
niyn jongen, ging Gaseoyne voort. Dwo «Nü w«5 een verloren zoon, dat weet ikvrienden zullen, u niet verlaten. Ik weet, dat wel," zeido Bhilip. „Zonderling. Ik was er zooik uw vader niet zal kunnen vervangen, maar aan gewoon geraakt, Graham hier to zien,ik zal mün host doen, Graham, ik zal alles dat ik bijna zou vergeten, dat hü hier geen
voor u doen, wat ik kan." . rechten heelt. Wanneer hebt gü het laatst

; Er was een oogenblik stilte. De knaap van Stephen Wyneote gehoord?"
staarde voor zich uit en zijn mannelijk, lier ! „Een pa.irju.tr geleden."Dan barstte Burch. tgelaat droeg een merkwaardige gelijkenis met geprikkeld los. had mü dat alles moetende trekken van den doode, die door ayn licht- mededelen. Men had my waariyk niet van
zinnigheid zün zoon van huis en hof had bc- dat alles onkundig mogen laten. Ik had steedsroofd. Dan hiel hij het hoofd op als iemand, in «taal moeten zün, elk oogenblik dezendlo een besluit heeft genome». , Stephen Wyncoto te bereiken. Apré» tour,Mijnheer Gaseoyne, ik dank u en ook n, hij is toch de erfgenaam van titel en vermo-mynhecr Burehet. Ik zou nu gaarne alleen gen, al is l:ü een vagebond en oen ««hurk; hij
«ün. Ik zal naar mün kamer gaan." ,i 8 uti do baronet en heer en meester overI^lillp Gaseoyne opende de denr voor hem Wyneote. Ik moet hem vinden; ik mag geenen bood hem zyn hand san. Een oogenblik tüd meer verloren laten gaan; het ia mün"""«'do de knaap, dan greep hü do hand en plicht, zü" «l»"" to zoeken en hem to bren-«rutlte er .'n ««n opwelling van dank en gene- gen naar de plaats, waar hü rechtens behoort«onheld «dn lippen op. lly wierp een snellen te zijn. Wat Uraham aan,»»» — am,, ion-dli» door de kamer »n ging dan door den cor- gen.. .."

! „G, hem Inat aan my over," zeide Ga.«eoyne
nu heftig. „Hü i' mi/n xorg; voor hem zal ik
zorgen."

En pogende, daarin troost fe vinden, ging
hü langzaam nnar boven, naar Gruham'g ver-
trekken. De deur van Grahatn's woonkamer
was van binnen afgesloten en in antwoord
op Gaseoyne', lHüht kloppen zeide een on-

* vaste stem:
I „Mijnheer Gaseoyne. ik zou erg gaarne al-
leen zün nu. Ik zal u morgenochtend «preken."

! Met ecu diepen zucht wendde Galcoyne
i zich af.
I Den volgenden morgen verscheen de knaap
: niet aan het ontb'yt en Gascoyne ging met! bloedend hart naar zyn kamer, lly ontving
'geen antwoord op zyn kloppen en opende
delyk dc deur. De kamer was ledig; het bed

iwas niet gebruikt — de knaap was verdwenen.
[ Zü zochten naar hein — dagen, weken,
maanden lang: te vergeefs!, Graham had zün vaderhuis verlaten, dat
nu aan een ander toebehoorde en hot was,
alsof do aarde hem had verzwolgen, zouder

[eenig spoor van hem achter te laten.

11.
In een stille vallei, te midden der Australi-

sche wildernis, knielde een eenzame mannen-
figuur naast het halt verdroogde stroompje,
dat langsruig begroeide heuvels en door dorre
dalen stroomde. Dc zon was reeds onderge-
gaan, maar de hitte van den broeienden zo-
merdag trilde nog over de aarde en in het
Westen zag dc lucht nog purper van zonne-
gloed.

Een paar «paden en andere eenvoudige
deU-werktuigen lagen naast hem op den

grond; hij was bezig, een der spuien in het
water van het stroompje af te wa?>ehen.
Halfweg den heuvel op stond een hut van
ruw bewerkte blokken hout: planken vormden
het dak, waarop mos en blaren waren <>pge-
hoopt, om hitte en natheid zooveel mo^elyk
buiten te houden. Do ruw? deur stond open
eu de eenzame man nam zijn geree,l.<!iappen
op eu g>g naar binnen. llij legde ze ditjes
iv een h«s^ d^r kleine, van «He w>'!'t>,- ».n
gemak ontbloote ruimte en sehnvd dau «til
naar den anderen hoek. waar ecu kind vreed-
zaam sliep, rustende op een bundel kleuren,
Het was ecu meisje van twee jaar, met bc-
koorlük gelaat, «lat trekken va» gelijkenis
droeg met het sombere gezicht van haar va-
der. uit wiens trekken een ieder de z?e/>ehie-
denis van veel leed, kommer en ontl^ ring
kon leren. Hy keek met teederen blik naar
het slapende kind; dan rekte hij «y» ver-
moeide ledematen uit, rakelde het vuur op en
hing een kan hoven de gloeiende hitte.

Zyn bewegingen wekten het mei-ij*;; het
wierp zich om. strekte den arm uit en sprak
het woord, dat ieder man in bet hart grijpt:
„Vader".

De man wendde zich haastig om en «am
het kind in zijn armen.

I „Ja, ja, zusje, vader is hier," zeido hij met
een Mem, zóó zacht en teeder, dst zü ecu zon-
derling.} tegenstelling vormde met zün stren-
ge ongen en zyn somber gelaal. „Heb jo hon-
ger? Wacht maar. het avondeten is dadelijk'
klaar. Ja, zeker; je mag naast het vuur ko-
men zitten en toekijken. Keen, je mag je niet
oankleedcn; het is tijd. om te gaan slapen.'l
Xij had de hand uitgestrekt naar een pakje
kleerèn, dat netjes opgevouwen naast het bed
lag.

snoeit turvolfé),
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Een Lied per week.
35. Het Hutje bij de Zee.

Muziek van F. R. Thomas.
Veelden nit mijn kinderjaren,

Uit mijn jeugd «oo vrij en blij:
Trekken somtijd», kalm en rustig,

Aan mijn paia»end oog voorbij,
'k Denk nog dikwijls aan die dagen,

Vol geluk en stille vree,
Hoe verheugd ik ateeda ontwaakte,

In ona botje by de aae.
Hos verheugd Ik ateeda ontwaakt»,

In oaa hutje, ona hutje bij de ace.
Mijn verbeelding «iet de bloem»»

Voor «na ned rig venster staan,
En 't strand, waar 'k schelpen gaard»,

<3tauzen, bij het licht der maan.
'k Hoor my» moedera aoet vermanen,

Ala aa mij in 't bedje las.
In ik voet we« '" levens morgen.

In ona hutje by da zes,
Ln ik voel weer 'a levens morgen,

In ons hutje, ons hutje by de ze».
Wat ik lat» mocht ervaren,

a Levens droefheid, 'a leven» vreugd :
Immer «al mijn hart n loven,

Vreedzaam plekje uit mijn jengdl
Ln mijn laatste wensch sal wezen.

Dat ik eens, in kalman vr«H,
't Moede hoofd ter met mag vlijen,

In on? hutje bij de zee,
't Moede hoofd ter rust mag vlijen,

In ons hutje, ons hutje by de se».

Perzie.
I'eraie, door de ingezetenen Iran genaamd,

een Aziatisch koninkrijk, dat d» grootere w«s
telijk» helft van het aloude Ariana omval, is
in het Koorden door dv rivier Ars», door de
Kaspische Z»« en door da Atrek van het Kas-
sisch gebied gescheiden, grenst in het zuiden
aan de Perzische Golf en aan do Arabisch»
Ze» »n paalt lu het westen aan het Armenisch
Koerdisch g»ber«te, aan Turksch Koerdwtau

! en Irak Arabi en in hel oosten aan Afghanistan

' en Ncloedsjistan. llet Itijk strekt zich nit tus

' schen 25-40" K.B, en 44-62" O.l>. Tm Green-
' wich en »Hn» oppervlakte beslaat nagenoeg
30.000 vierk. geogr. mijl. liet geheel» gebied

i bestaat uit lerraegowijs gelegen» hoogvlakten.
! di» door randgebergten zijn omringd hetdie door randgebergtcn zijn omringd en iv het
! midden aanmerkelijk dalen. Uet zoutgehalte
! van den bodem bewijst, da» er weleer eene uit- 1; gestrekte binnenzee heeft bestaan., Da bergketsna in Fezziü volgen drie verschil-
j lende richtingen: ssn» in bet zuidoosten looptj van bet oosten naar het westen iZamiran- en, Oaramgebergt»), — eene van tiet noordoosten. naar het zuidwesten, in het Klboersgebergt»
j tot eeno aanmerkelijk» hoogt» verrijzend, —en de overige schrijden voort vanhet zuidoosten
naar het noordwesten. Zij strekken zich niet
uit tot aan do zee; zij hebben, bshalv» in de

> voorjaarsmaanden April en Mei, «ene rood
' bruin» kleur »n een dor en eentonigvoorkomen.
Alleen de stvandgewoxten, de rivierzoomen en
de lager» Berghellingen zijn er voor cultuur
geschikt. Tot de fraaiste landschappen behoo-
ren er de zuidelijk» glooiingen van het Klboer»
gebergte, bepaaldelijk het landschap s!j!mran
ten noorden van Teheran, waar bevallige dor
pen zich in eeuwig lentegroen verschuilen. De
regen is er naar den aard den laud^ zeer onge-
lijk verdeeld: aan de zuidkust der Casp!>eh»
Ze» valt veel vocht en dit veroorzaakt er een
weelderige» plantengroei, terwijl in het binnen
laad van Perzii! en aan de zuidelijke kusten
regenbuien tot do zel lza»,nheden belmoren.

sl»chts in het Noorden, op het gebied der
Caspischo Zee, heeft men du* talrijke rivi>ren,
zooals de Aras, de l^vzyl t^ezen (l-elid Ned»,
de wat,rrijke stroomen va»

Hlasen.iür,»».

de
Gceraen sn de Atrek. Ook heeft mee er in
hot Zuiden en vooral in het Zuidwesten, dia
zich in de Tigris of in d» I'erzi>ch« Golf uit
storten. Voor bet meerendèel zijn alle dez»
rivieren echter niet of slecht bevaarbaar.

Het binnenland i» zeer schaars van water
voorzien ; de weinige rivieren verliezen er zich

in het zand der Nroote llonlwoeettznet sterten
«ieh nit in zoute meren en moerassen.

Bij bet verlaten van bet gebergte, besproeien
, de rivieren er meest»! vruchtbare oasen, zooals
'de omstreken van Uoem, Kasjan, Ispahan,
' Hszd, llirman. Tebbea, Toerajiz «nz. Het klimaat
is er in verschillende oorden zeer verschillend:. terwijl in sommige plaatsen zich een gestreng»
winterkoud» doet gevoelen, heerscht op andere
een onafgebroken zomer met lelie bittt». De

l hoogst» bergketen, blijven er lang met sneeuw
; gekroond. Te Teheran heeft mea reeds tegen
i het einde van October een koude van 5.25°
"C. en tegen bet «iad« van Maart ia er nog

geen gebrek aan sneeuw on vorst. Daarentegen
heeft men er iv het midden »an April dikwijls
«en warmte van 27.15' C. «e to «jiras daalt
de thermometer in hel midden van Juli zelden
onder 37.1», v.

t Terwyl in de noordelijke gewesten vaak «ene
plotselinge afwisseling va» weder plaat» grijpt,
heerscht te Ispahan en sjiras en in het geheele
«uiden de» lande eens cnge?:eene regelmatig-
heid van klimaat. Langs de barre kust heeft
men eene Afrikaansche zomerhitte, doch «ver
het geheel, met uitzondering van de moerassige
laagte aan de Caspische X«». ia Perste een
gezond land. De lucht is er droog en dehemel
helder, soodst de eterrea er schitteren met' verwonderlijken glans. aar de besproeiing niet

, ontbreekt is ds grond «er vruchtbaar, zelfs
op de «andig» kustvlakte van de Aboeojir, waar

'; alleen de dauw en hevige onweersbuien den
bodem laven, oogst men zeer veel vruchten,
en d» hoogvlakte*. di« voldoende gedrenkt
worden, gelijken op esn green tapijt.

Tot de voornaamste voortbrengselen des
lands behooren tarwe, g»rst en andere granen,
peulvruchten, druiven (waarvan cc» kostelijke
wijn»oort, wordt bereid). rij«t, suikerriet en
moerbeziilnboomen, — voorts verbouwt men
er gomplauten, verlplauten, tabak, indigo,
katoen, hennep, hop enz.

Daarenboven heeft men er esa overvloed
van vruchten, «ooa!« dadel», granai»:»'pels,
meloenen (grooter en cehoouer dan erz-.e ? ter
wareld), appelen, peren, abrikozen, pistaches,
walnoten, kweeperen enz. Do oevers der Caspi
«che Zee zijn met elke, beuk» , ahorn, iepe-
en palmboomen. wilde kerssboomen enz. be-
groeid, waardoor d» weelderig» wijnstok zijn»
ranken heenelingert. Zoethout bedekt er de
vlakten van llerdasjt en rondom Ljiraz en de
Ammoniakplant (Dorema arml'niaeum) bereikt
er eene hoogt» van bijna 2 .Veter. De gewone
groenten groeien er in overvloed on do bloemen,
inzonderheid alle «oorten van rozen, prijken er
in besproeid» streken niet ongemeen» pracht.
Tot het dierenrijk bsho?rrn er leeuwen, tijgers,
luipaarden, wolven, jakhal/en, h^ona'e, vossen,
stekelvarkens, wild» schapen, berggeiten, wilde
ezels, beren, antilopen, herten, wilde zwijnen
enz. De visscherij is er in de monden der
rivieren, welke zlch in de Caspiscb» Zee uit
storten, van veel belang.

Behalve de gewone huisdiere» treft men er
ook kameelen aan. Het l'ersiech paard is sterk
en taai, maar niet schooi, zoodat men pogin-
gen heeft aangewend om het te verbeteren
door eene kruising met het A^abilche ras. De
kameelen vormen er in do barre streken den
voornaamsten rijkdom <?<"- ' ?v,f:iu?. terwijl
men elders zich voorna» «lij: va^ muildieren
bedient.

Ook de zijde- en bijente<li zijn er van groot
belang. I^tize voor den n:cu,ch zijn in I'ersiL
d» vergiftige tarantula's en allerlei soorten vaa
ongedierte. Tot de delfstoffen

be?>oo,e»

er
koper, ijzer, lood, srzci.icu»», antimonium, ko-
balt. voorts zilver en tiucrts en goud in het
rivierzand. Verder vindt «en er eene verba
zend» hoeveelheid kliizout. alsmede magnesia,
glauberzout, aluin, bota^, l^iium eu natrium-
zouten en salpeter. l.i!,.c«.rckte steenkolen-
lagen vindt men in den ontrek van Teheran
en bruinkolen bij Tcbrli. Ouder d«cd«lge»t«en-
ten bekleedt er de tmk^o.x een» voorname
plaats.

Oe bevolking van l'e■ .'«bestaat uit eixenlyk»
Perzen en lurksche Tartaren, -- voorts wonen

lor ToerKomencn, Ar»2fni<lr», >'e»t«r!ansn,« hal-
I deeuwcn, fvocrden. Xleeuncrs, Abes-ifecu wen. Koerden. Ara!)iVrtn, Zigeuners, Abes-
! sinters, Negers, Afgia^en, llii<!oc« enz. De
meerderheid echter vordt povormd door de
Tadejik» of de ooispr»nke!>!»ia inxez,teuen,di«
het noordwes'en des rij'»» en eenige iv het
midden relegine pro»inc>én be>»oa»a. Van lU
tot 'jl der bevolking i* «ülwengesteld uit van
elders derwaarts getrokken «lammen, die zich
door gewoonten «n lav< n«wijz« van ds overige
ln/«z«tenen van Pnrzit! onderscheiden.

Men noemt hen llati of Ihlihs

;

zij I.ewonen
de binnenlandeehe vlakten van het oostelijk
te, ":lto, do noordoostelijke grenzen eu de berg-
streek in het w».ten. Sommigen van dcra zijn
stee Is gehn!"c»t ond >r tenten, den winters in
do la«er gelegene vhl'<l^u in i.uaue winterkwar-
tieren en dc» zomers in d? koelere berggewes-
ten -, slechts enkelen wonen in sted, :>. Voedsel

'■ en kleederen ontvangen zij vau hunne s-hüpen -
j van do melk bereiden zij »!o»ib^re boter en
' zij fokken paarden en knmrele» voor den han-
: del. ledere stam mo, t zicli tot zijn door da
ïlegeering aa«ge»vez>'» d-niriet bedien en als
zij de grenzen overschrijd,», ol»!sl.'»kn er niet
zelden bloed!"» jievecrfn.

Aan hel hu»ld dar k.«.n« gemeenten staan
Ouddten (liisj e »etid« of ' itt azideu', die de
rechten vsn hunnen «tem, nok tegenover de
Ileiesriag, kloeknioedi? har !hal«i,. C»! I i,
hun nog onbekend, zij i:«!a'<i» met H:l>apen
en wol. Hunne zwarte teo',>, zijn vau geiten-
haar vervaardigd eu oen weefsel der vrouwen:
hnn huisraad bestaat ui: tapijten, mai«««en,
cenizr keuk»n?erecd<e)iap eu een en aider tut
het marsen van boter.

Tot aan de verovering tan l'e,zie door de
Arabieren in <>*>1 wa» «l« bevolking de, land»
vermoedelijk minder verrai?l,rd, do.h I»ter is
die toestand t» esnenm.^la verander 1.

ln l'^lt vielen onder I),j»ngi,khan uit het
Oosten vreemdelinge,» in het land en Timoer
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lt er met sijn» benden meerasalen doorh»enge-
trokken en beeft er een nieuwe v»rmen«ing
van volkeren veroorzaakt. Dientengevolgeonder-
scheidt men thans nog Turksche, Arabische
en 1.e.-«hische Ilats en van deze heeft iedere
stam ti!»o eigone taal «n overlevering, welk»
laatste getuigenis geeft van de alkosast.

'lot de Turkeeh» llats behoort d» nlet zeer
talrijke, maar machtig» stam van de Kadsjaren,
van den erfelijken ,del in Perziv, welk», door
het Vorstenhuis, ve«l invloed uitoefent over
de geheele bevolking. D» Kadsjaren zijn stede-
lingen, hoofdzakelijk in Astrabad en Teheran
gevestigd. Tot dun l.rsghischen stam, d. i. dien
der l'er,Hn, behooren de Koerden in Khoraa
san ent.

De eigenlijk» lenen zijn in het algemeen
hoog van gestalte en sterk van lichaam. Hun
hoofd en gelaat hebben een Oaucaaisehen vorm ,-
hun neus is sterk gebogen, hunne oo?en t>.m
groot sn donker, hun mond is bevallig besne-
den, hun aangezicht is blank en hun baard en
hoofdhaar zijn dicht en zwart, ilet ha^r wordt
Op de kruin en bel achterhoofd wegcescderen,
maar hangt aan d» tijden in lange lokken naar
beneden. Men draagt er een vol en. langen
baard. Met belrekking tot tiet karakter der
Perzen heeft men hen wel ems ds aliatiseh»
I'ranschen genoemde lij *!>■ aangenaam in
hunne maniereu, levendig, tpaak.-aam en on-
gemeen beleefd; rij !rtten »:«rk op de vormen,
zijn vrienden van p.-».!>t cc

"?,!de

en schijnen
veel vatbaarder Je' /i.a '»>: tcue hoogere be-
schaving dan de Tur-.en.

Intuetclen ?i.!n rij fl.tinsd, li,tig en trouw»-
loos, pr^nki.iek. j.v>r^.-. diefachtig en onver-
beter»'. <^e 'c--.!^ciis:t. ,'egeua huns gelijken zijn
zij v?>.!..> >, :>-oiu hun meerderen altalZch
en jrpc: ~ i.i;n kinderen, helaas, trotsch eu

ha?!!?.,-

i .ij:.
V.v. Je-;:. I, >! roor als ijveraars vooreen «tipte

rsck:, .^

l!>l,

maar verbergen onder dien
<l?krr ,:.:"■! een groote neiging om zich van dien
vl->' i." >! r-x'iidercn.
Ie I>.-ten zijn in den regel matig en ver-

ge: .l>s^:> -ich hocfdtakel!,!: met plantaardig
ver *.»<.-!, Men bakt petto brooden van mooren-
z\c:t<. o! tarwe; verder eit men pillaw (rijat),
geln.i-1) vleeach. eieren, melk. boter, dikken
iii-n., <-l«leu en tui:,vluchten. bij den maal-
tijd plaatst men zich met gebogen knieën, op
ds hielen gedoken, op sen stuk vilt; veelal
tast men raet de vinders too: is er echter
beroek, dan worden dc bel«efdheidsvormen
nauwkeurig in acht genomen

De l'crtische taal behoort tot den Indo Ger-
maan,, hen stam «n is over hetgeheel»Ooaten
verspreid. Van den voormaligen bloei van
kunst en wetenschap in I'ei^ie zijn nauwelijks
eenige sporen overgebleven: het meerendèel
der bevolking is lr nos iv jaromsrlijkeduieiernis
gedompeld. l>ij?.onder ver<«t:>an de lerten de
kunst echter om voortreffelijk werk te leveren
op het gabied van l>c>!oonichrijfkuust

;

vooral
le^gvn /.ij »>ch toe op hel versieren van band-
schriften, het vervaardigen van t.g. initialen.

De toestand der vrouwen in l'ertiü is bij d»
verschillende standen teer verschillend, In d»
lagere klagen tij» tij de medehelpsters van
de mannen, wezhalv, tij ook niet schromen
met >leemden le spreken en tic!, ongesluierd
te venenen, In de hoogere «tanden daaren-
te^cn. waar

bel^a,

o-; steeds do veelwljvsrij
heer^ht, komen ?.;j niet in het openbaar
zonder een dichten sluier e» bulken in «leo
zenana (vrouwenve^hlijf) Tan allen omgang met
menschen, behalve dm echtgenoot, verstoken.

De handel in I'erix: i». in weerwil van d»
de ongemeen» «««clüktheid der Perzen voor
dit bedrijf. betr«!>k>!ijk van weinig belang. De
cort»k«n !>!^r?^ü ,!ju «cissen in dc gebrekkig-
heid va:> het bi!:r.lnlandech bestuur eu in de

afweli?!,,

!<1 van bevaarbare rivieren en iioedet«,e!>avln«, in du riu?« aanüioedigin^ der
nijverheid «u in «le Moeilijkheid van het ver-voer lam-i .-eer «!>,ei>t>: wegen. j

D.»

1,^,,1<.1

i") ir m^^it in banden van '
/*.r!>.ou'.^tll >:u OQr<-.,.;v.i,..c1'Ck verte». ,

X. XI.

Land- on Tuinbouw.
Uu ELili.

(/.'<-,?<>,// bij /,s!,.'s„«*sF!,»»l«// enz.)
>'/: t Ry ft. ,<i>. >',->, pi<.llk der dalen,
l>!«i> v.'1.l v^:> L'iVct'Ouiti ?«

Ja. een

>>l,

ak ,<,ar du ,".'heole omgeving is
een vl'vii'jl'i!

»-!-,.

!i- vrij en krachtig uit^e-
s,^<ei>! ,-. 11, t l.ii.J.;. e! 'I'->i<ke! bij l»»ldea
hi-titt o: ve!» e.» 'U' :>'!!.!.«!, van den üaron
v«ii !!>>!>,'!:e»e»

v.-i, >V.,^i.'<!»ar

zijn er lie.^üinil
duor. I><!

l,«t*s>?>

x/» er zoo vrij, als ze inaar
in billijkheid ii»,!:,>.', wi-lao^eu eu betalen een

billijk» pacht, maar zij moeten van d» boomen
afblijven.Anders toch beginnen zeal te'snoeien»
al» d» stam pa, zoo dik is ala een potlood en
in plaata van een boom groeit esn ka!» staak,
di» alleen van boven een veel te dicht» bos
takken heeft en overigens kwijnt door gebrek
aan lakken «n bladeren. Voor zoover men nl»t
onder da boornea behoeft I» rijden, moot men
ze ook d» onderst» takken laten eu alleen
wegnamen, die te dicht bij elkaar «laan of
ziek zijn.

liij Oslo (spreek uit: linie), ook tot deze
bezitting behoorende, in do gemeente Hengelo, ! (O), staat eea eik, di» zoo dik is. dat vier
volwassen persenen, hand aan hand met ge-
strektearmen denstam juistkunnen omspannen.

llet uitgestrekte Twickelsch» bosch heeft
duizenden van do prachtigst» eiken. Van hall
October tot half November «ijn d» eikels rijp
en beginnen t» vallen.

Dan mogen de kinderen daar vrij zooken en
ds gevonden eikels bij denrentmeester brengen,
die z» Isat meten en betalen, il» worden in
den winter, als de herten geen enkelen eikel
meer vinden knnnen, eiken da» met mais totvoedsel gegeven in het enorme hertenkamp,
dat altijd meer dan 100 prachtige herten bevat.
Ve!» kinderen verdienen daarmee heel wat in
zoo u maand, te meer, omdat in dien tijd veer-
tien da?en vaeanti» gegeven wordt, meest in
do tweede helft van Oetober.

Om eikenhout !» kwesken, moeten eerst
eikels in den grond gelegd worden. De groot
Kt» en mooiste eikels worden tot pootgoed
gebruikt, Horizontaal gelegd, kunnen s» go-
makkelijk don wortel naar beneden, d» blad
scheut, den toekomsti^en stam, naar b>>v,n
zeulen. Maar dan moet men niet t» gemak-
tuchtig rijn om eerst den grond behoorlijk om. ts «pitten

' »'t fa jammer, ik heb een heel stuk heide
grond diep laten omwerken en er eikels ia
laten leggen, maar die willen maar niot groeien»,
schroef mij onlangs ee»< grondbezitter. »>Vi! u
eens overkomen 1 Ze staan 4 jaar en ahn go d
bemest.» ,

Tegen billijk» vergoeding van mijn tijd envan reis en verblijfkosten deed ik het. tVel
il lI.A. grond, voormalig» heide van zear goede
«oort, was bstet met eiil» heestertjes, zooklein
«o geel, zoo kaal en ellendig, dat ik terstond
onraad vermoedde. 'De grond was steenhard en toen ik esn spade'
vroeg, zagen wij terstond dat di» aarde nog
nooit omgewerkt was. D» «plaggen» (heide-
toden) waren er alleen afgestoken, d» «kunst- 1mest» was vergeten (maar niet vergeten, tegen
hooeen prijs in rekening te brengen). Van
diepgpitten was geen sprak» geweest en d» ,
eikels waren op geregelde afstanden ao» goed
en zoo kwaad als het ging, even onder d»!
oppervlakte in den grond gelegd. Daar Vraren
ze wel gekiemd, maar de wortel, konden in '
den steenharde» grond niet diep doordringen 'en dus niet genoeg voedsel opnemen om er
llink» boompjes van ls doen groeien. Wi» zou i
zoo hosacbeu willen gaan aanleggen. 'De oplichter die het geld voor 't diopspitten,!
voor dsn kunstmest, voor d» eikels en voor,
hst overstromen van den kunstmest eu het
leggen van d» eikels ontvangen had van den '.beer di» mijn hulp inriup, had ook oen (linke '
som gekregen om daarbij toeticht t» houden.

D» man verzekerde «lat ik er niets van wist» ,
dat hij van io»rsaf met bo,<>h^erk bekend »r»,
en dat ds grond zoowel disp^geapit, al» zwaar ]bemest was. . I

ltovendien vertoond» bij do l>u,tantisn van -twea mannen, die den grond hadden omgespit
en den kunstmest overgeotrooid. Ook van den
leveranc'-7 van den kunstmest.

Toen ik hem echter liet tien, dat d» aard- -lassen nog juist ia do natuurlijk» volgo^Uo,
waren en reide, dal te bij diep«pitten min>»t>'os '
AO cM om^enoeld moeten rijn, liep hij mees-
muilend weg. Hij ondertosk bleek:

10. dat do kunstmest wel door hem ontvau-
gen was,

"io. dal 6«»eechter s»tj ongeluk op zijn eigen
ross^olnnd was terecht eekomen,

.io. dit hij wel had laten diepspitten, maar
grond, waarop hij «elf «link» jonge ««lekken»
(pll>a!«u) tot akkermaalshout had laten letten,
ia plaata vau er eikels te legden.

Kr mout veel meer bosch in ons laud komen,
vooral ook eikanboieh, maar aüeü moet door
eerlijke, v«rtrouwbar>, menschen uitgevoerd
wordeu ui'l^r onpartijdig toeticht. Dit voorkomt
teleurstelling.

Vroeger zag men veel meer akkermaals of
schaarbout, dan tegenwoordig

;««,

dan nog
meest herken- en elzen-, weinig eikenhout).

Dat hout wa? duur, omda» het overal lot
brandhout gebruikt werd. lüer»t wa, bet «Re-

! «ehlld» (vau schor, ontbloot) en dia bast w«rdI schild» (van schors ontbloot) en dia bast
leer-heel duur verkocht aan opkooper» voor de leer-! looierijen. In Twente vooral werden zeer groote

' hoeveelheden geleverd aan d» hseren Tromp
Meester t» Steenwijk,

j Maar d» m«nsehen kregen het te gemakkelijk.
Zij behoefden geen natte vosten meer te krijgen
en kochten daarom wandelschoentjes»n laarsjes
van chroomleder.

Dit wordt door behandeling metzeer scherp»,
«nelwerkendo looistoffen verkregen, l, licht,
zacht sn gemakkelijk, voelt als glacéleer voor. handschoenen aan en is prettig voor gevoelig»

l voelen.
I Eikonsohor» wordt hiervoor niet gebruikt.
'gelukkig nog wel voor leer. dat waterdicht

moet zijn (wat chroom leer nooit is) dus ookvoor schoollaarten, dl» door verstandige ouders
voor kinderen gekocht worden. Anders zouden
d» eiken akkermaalsbosschen misschien geheel
verdwijnen.

«Maar het hout dan?»
In de steden wordt hiervan geen tiende deel

'gebruikt van vroeger. D» dunst» takken, di»onseschild als brandhout aan do bakkers wer-
> den verkocht, waren voor dezen in de ouder-'! wetechs ovens onmisbaar. J! Ds nieuwe heotwateroveas echter bakken{met kokend water en dat water wordt heet. gemaakt met do veel goedkoopero steenkolen,
i Burgers zelfs namen reeds in den zomereen
'heele of halve «vim» (101 bossen) bont iv huis
, van het geschilde. (Deventersch is langer, maar
ook duurder dan ilwolsch). Dit werd too kort

"' gehaktofgezaagd,dathet in fornuis ofkachelkon. ,
' D» kleine man zelf» kocht nu en dan één *
bos, die voor tijn huisje door den venter van ;

* brandstoffen «.tukgetaagd werd. i{ Maar de vulkachols kwamen, waarbij men j-, weinig of geen hout gebruikt. In de keukeus ,
, werden de fornuizen vervangen door tafeltjes,
; met petroleum en gasko^toctellen, di» zoo '
licht omvallen of op ander» wijto in brand
geraken en al menig mdü«ohenl»ven gekost
hebben. Veel gemakkelijker zijn nog de gas, fornuiten en kooktocstellen, die in bruikleen

! verkregen kunnen worden, als iemand «en
I muntgksmeter beeft.
! Wa, vroeeer in Mei alhs vol levon en bc-
! weging, als de bouthakkers en schillers in bet
boeeh waren, nu hoort m«a het geklop ho»

* ls<»?er ho» minder, tls nn beter, opgaand .
' eikenhout (eikentelgen) met geschikt onderhout
t, planten. Dit wordt steeds duurder, steeds- moeilijker te bekomen.

J Er is een tijd geweest, dat overal eikenhout. gebruik» werd bij het bouwen, ook voor huis-
; raad. Kasten, tafel», stoelen, stoven telfs, ja,
l ook d» bedstede of het ledikant eu de wieg
i moeaten van eikenbont zijn
I In de «gouden eeuw», toen veel voor fraai»
meubelen besteed werd, bestelden gegoede

' menschen aan schrijnwerkers kasten en ander»
meubelen met fraai snijwerk.! Toen het mahoniehout kwam, moesten det»

t «oudérwetsche» meubelen weg en werden legen
' spotprijzen gekocht door schippers, di» metI het leeg» schip lerug moesten en ze aan d»
t boeren verkochten. Maar 't kan vérkeeren I

Eerst Engelschen, later ook Nederlander»,
! begonnen van smaak t» veranderen. Eiken-
bouten kabinetten (grooto, gekuifd» linnenkas
ten), kleinere k act en allerlei ander» eiken-, houten meubelen werden tegen hoog» prijzen
opxckossht. hoc ouder hos liever, al lagen a»

t ook nit elkaar.
I Ze werden opgemaakt en tegenbuitensporig»
' prijzen verkocht, met het oude porcelein, dat
se van hst een» geslacht op het ander» ver-
sierd had. Nu vindt «on ook nieuw» eiken-
houten ameublementen fraai en vooral d», Amelikaansch» eik levert daartoe fraai hout.

, Ook «roeit, dot» boom sterk, is dus veel voor-
' dciüzer en bovendien een sieraad «ler bosschen.
! llladeren en eikels zijn veel grooter dan van
de inlandsche. Enters.

Dr. SCHAEPMAN
DOOR J. PERSIJN

TU KISX Gl.ol<lAi:. CIIRISTK.
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Den iGu April ontving dc koning Van Hall. en bood hem
de portefeuille van buitenlandsche zaken aan. Van Hall aanvaardde,
mits hij eerlijk en locaal de nieuwe grondwet mocht uitvoeren.
Hij zou er zich op toeleggen, de grieven der protestanten zoo-
veel mogelijk te bevredigen, maar tevens ontstemming bij de
katholieken le vermijden. Dat zou hem niet mogen weerhouden,
den gezant uit Rome terug te roepen, en den Paus een nota
van ontevredenheid over diens handelingen te doen geworden.
Mot /uil: een plan had de koning volkomen vrede.

Xi^i. zoodra had minister Thorbecke het antwoord van den
koning op 't Amsterdamsche adres gelezen, of hij vroeg met
zijn medemini^lers ontslag, 'sKonings antipathie tegenover zijn
pers- o.i was hem trouwens allang bekend.

Daarom wilde hij den koning een gouden verzoeningsbrug
leggen iv het voorbehoud: 'tenware Lire het misverstand door
ee:i r^iide openbare verklaring wenschte weg te nemen.»

jio verklaring kwam natuurlijk niet. En den lyen viel het
schater- ud eerste ministerie-Thorbecke, neergehaald niet zoozeer
door do Aprilbeweging als door 's konings wil.

Liberalen en katholieken waren geërgerd door die handelwijze
v.lü XVi!.'<?m 111 uit persoonlijke motieven, niet overeen te bren-
gen :,.<it de o!./.hen eener grondwettelijke staatsinrichting, en
berustend op ::ijn zucht tot eigenwillige regeering, dien de grond»
vet van i8.,8 uit zijn geest niet had weggehaald...

TER HERINNERING
AAN HET

UERSTEL DER IllERARCHIE.
Minister V.m ilall met zijn collega's bezette de nieuwe zetels,maar tojylijr:- nijd bezetten ook «le bisschoppen de hunne: Zwij-

sen kwam naar Utrecht, Van Vree naar Haarlem. Van lloozr-donk naar Breda. Parcdis naar Roermond, terwijl Zwijsen ookvoorloopig titularis bleef van Don Bosch.
Wat

ii',

? Och. men zou zich wel wachten ongedaan te maken
wat gedaan was; en minister Van Hall noemde dat een staat-kunde van :apais.ement«. Den 2t>en April legde hij zijn programaan den koning voor: Hij wilde: o. behoud van de Grondwet;b. gelijke bescherming voor elke belijdenis; c. eerbiediging van'de rechten der Katholieke Kerk en billijke bevrediging derandere; d. minder inmenging van centraal gezag in gewest en

') I>« titel v«» hoofdstuk XIV moest lulden: »7er herinnering aaa>Kr qua die.»

gemeente; e. ontbinding der Tweede Kamer als middel om dc
natie te doen spieken...

Ziedaar; alles hadden de katholieken geduldig verdragen. Ein-
delijk, toen de slag op Thorbecke gevallen was, nam de Tijd
den 2zen April vast en kalm het woord:

»Wij hebben lang gezwegen. Wij hebben eenige wilde volks-
menners moeten laten huishouden in het goede Nederland. Wij
hebben moeten laten lasteren en verguizen wat ons het dierbaarst
is. Wij hebben jesus Christus, in het H. Sacrament des Altaars,
zien bespuwen door mannen, die hoog staan aangeschreven onder
de Protestanten van Nederland. Wij hebben het zichtbaar Opper-
hoofd der Kerk, den innig geliefden Pius IX — een vorst daar-
enboven, met welken ons gouvernement betrekkingen van vriend-
schap en goede verstandhouding onderhield — zien hoonen en
beschimpen, alsof hij de laagste en laatste der menschen ware.
Wij hebben de een millioen tweemaal honderdduizend Katho-
lieken van Nederland genegeerd gezien als zonen van den
vaderlandschen grond. Wij hebben, in honderdtallen van
bladen en pamfletten, hunne heiligste rechten ontkend en
met voeten getreden gezien. Voor hen. zonder welken
Nederland niet kan bestaan; voor hen, die, daar zij de meerder-
heid uitmaken in den landbouwendcn en nijveren stand. Neder-
land staande houden, voor hen geen Grondwet, geen gelijk
j-echt l God weet, wat wij bij dat alles geleden hebben. Het ge»
krijsch der woeste logen» en lastertaal, waarmede Nederland
drie weken lang in beroering werd gebracht — om Thorbecke
omver te werpen — voorwaar, wij waren evenmin daarvoor
ongevoelig als oen millioen tweemaal honderdduizend Katho-
lieken van Nederland, waaraan een razende horde haar kwaad»
aardigen haat zocht te koelen... Wij hebben gezwegen1 Hadden
wij het niet gedaan... burgeroorlog ware voorlang reeds losge-
broken,< zoo besluit De Tijd.

Het eerst sprak nu J. A. Alberdingk Thijm. den z6n April,
door zijn heerlijk vlugschrift De Katholieke Kerkregeling in ons
Vaderland *) Echt Alberdingksche stijl op zijn waardigst, sober»
der en kalmer dan zijn gewone polemieken,

Zonneklaar bewees Thijm het grondwettelijk recht der katho-
lieken; 'verklaarde de uitdrukkingen der allocutie en der bul,
toonde de betekenis van den eed der bisschoppen en kwam
krachtig op tegen hen »die slechts éön tijdperk der geschiedenis
nationaal heeten. die de kleingeestige vrees koesteren, dat een
gedeelte onzer geschiedenis vernietigd zou kunnen worden, die
cenc richting laaghartig noemen, wijl zij in de waardeering van
de grootste figuren onzer geschiedenis met hen in méening
verschilt, die niet berusten in den Nederlandschen volkstoestand
gelijk die door de grondwet omschreven wordt, die zich be»
ijveren de werking van die grondwet te belemmeren». Hoe dit
verklarend en verzoenend geschrift van Alberdingk Thijm ver-
stand en hart weldadig aandeed, blijkt uit het feit, dat het in
korten tijd vier uitgaven beleefde.» 2)

Indrukwekkender nog klonk »Een bezadigd woord aan mijne
welgezinde protestantsche landgenooten» van hoogleeraar Brocre
—————_ r

*) I^ngenhni«en, Amsterdam 1855. , V t**} «e Albe«. o. 0. ?

die nu sedert een paar jaren op 't groot Seminarie te Warmond
kerkelijke geschiedenis doceerde. Voor ons jongeren, dien de
jongenskiel om dc schouders gleed, toen onze ouderen het hoofd
hadden hoog te houden onder de Aprilstormen, voor ons zou
»een bezadigd woord» weinig meer kunnen schijnen, dan een

.historisch monument uit die onvergeten dagen. Het is echter
meer. Wie dit geschrift van Brocre doorbladert, voelt zich ge-
troffen door buitengewone uitspraken, wie het doorleest voelt
zich overheerscht door een machtigen indruk. Dit geschrift is
een wijsgeerige beschouwing over de Nederlandsche geschiedenis
als noch vóór, noch na dien werd gehoord; is een uiteenzetting
van het bestaan en de rechten der katholieke Nederlanders als
alleen deze gouden veder schrijven kon. Voor wie de waarachtige
belangen van het Nederlandsche volk op staatkundig gebied
wil behartigen, is het overwegen dezer bladzijden plicht. Een
dier plichten, welker vervulling hooge genietingen medebrengt.

»De Katholieke Nederlanders maken een politieke persoonlijk»
heid uit»... het staat op een dier verheven bladzijden van »Een
bezadigd woord» een echte diamant de gouden omvatting dof
stralend. *)

»De godsdienstvrijheid, redeneert Brocre, is een zaak van zoo
overgroot gewigt. dat ik niet weet, wat daaraan zou gelijk komen
en de wet die haar erkent, veronderstelt minder keus of wille-
keur dan eenige andere wet ter wereld. Veel, onbegrijpelijk veel
moet er gebeurd en veranderd zijn, om in éen en hetzelfde land
tot Protestanten en Katholieken te kunnen zeggen: Gij belden
zijt vrij l De kracht, die dat heeft uitgewerkt, er is geen twijfel
aan,' is een ontzettende kracht, en wie het waagt daar spel mee
te drijven wordt verbrijzeld.

»De kracht is de nooit weer te herhalen geschiedenis. Zij
heeft de wet der godsdienstvrijheid en het regt der katholieken
voortgebragt, en zoo min als men dus den stroom kan keeren
of terugdrijven, is het te beletten, dat de katholieken hier tot
het volle genot der vrijheid geraken, welke de Grondwet hun
toezegt . .. .<

»Het bestaan der katholieken in dit land is geen vreemd, geen
opgedrongen en geweldig, maar een natuurlijk, door en door
historisch, oorspronkelijk Nederlandsch feit, en gij. die het be»
strijdt, in plaats van het daarvoor te huldigen, gij bestrijdt uw
eigen vaderland en u zelven.

>0. ik weet het, men zegt: de katholieken zijn nieuw aange»
komenen, zijn vreemdelingen die hier geluk en welvaart zijn
komen zoeken.

'Veronderstellen we eens. dat dit ongegronde feit waar l».
Wat volgt er uit? Zijn die vreemdelingen niet twee vijfden der
natie geworden? Eene wijze staatkunde zou er de katholieken
niet minder om ontzien. Ons land is niet alleen van alle zijden
door katholieke bevolkingen omringd, maar de geheele aard
daarvan voert er van overal onophoudelijk vreemdelingen heen.
En nu zal men, in plaats van zich daarnaar te rigten. zich zeker
Israël voorstellen, dat zich met andere volken niet vermengt, en
waarin leders geslachttafel tot den eersten algemeenen stamvader
opklimt?» . <-, (Wordt vervolgd.)

*) Onse Wachter 1883, I, Dr. Schaepman «Proeve van een Program» tt**-

CORRESPONDESTIE.
(N«,<i, «dr« Ertcuv, Overtoom, /ln«l«vcl«»,.) t

Verk«'rt« vragen met antwoord. I
Vr. : 7fo» moeten ruiend» kanaries behan- 1

del'! worden? I
i Antw.: Gnef eiken «!:>* «ehoon tand in d»|kooi, teo laag d» rol duurt. Geef hierop een
eierlepel optie!.o> pt vol kanarievoer uit de
beküiido canons, doch samenhangendgemaakt
met een paar druppels melk. Maak hiervan
een ba! etj«, dat u met wat suiker bestrooit.
Voorts een stukje !<epia en wat groen in de
kooi, rubataad iv 't bakje. Geen driukfontein,
maar ecu drio*.bak.

Vr. : Wat moet ik mijn jonze la vhoad van
8 w«!ken voederen, llo» houd ik hem getond?

Antw.. Ile2<ls bij herhaling heb ik uitvoerig

vermeld, hoe jonge honden gevoederd mesten
worden. Ga met uw hond ja naar een veearts
en al» deze het diertje onderzocht beeft. var-
telt hij u wel, wat u doen en laten moet.Vr. : Ho» genees ik mijn I-jarigen hond van
«lsrk verharen?

Antw. : Op verschillend» wijze naar danaard
der kwaal. Dit zegt u d» veearts in bijzonder-
heden, ale bij hel dier onderzocht heeft. Ver-
schillend» ziekten kunnen de oorzaak z^a.Vraag: «Wormpjes» in kersen, komen die
meer voor?

Antw. : Vooral dit jaar waren er zeer weinig
kersen en de besta lat» van all» soorten waren
dikwijls van bniten prachtig en van binnen
beschadigd door de kersenmade (Spilographa
6«r«i L. di» er nog inzat 4 h 6 m.M. lang.
geelachtig wit. Van buiten schenen z» volko-
men gaaf. «Ia dit een hebbelijkheid van een
boom of van een soort 7» !

Vooral in d» lat» soorten vindt men d» '
«wormpjes» (maden», in de vroege komen ds
eitjes meestal niot tot de ontwikkeling. Laat
kersen en frambozen altijd een poos goedonder
water liggen, dan kruipen all» wormpj», eruit !
en behoeft m»n z« niet t» beschadigen, door,
z» uit te zoeken. i

In Mei eu Juni verschijnt «en awart» vlieg,' roet gel» teekeningen. 4 a 5 m.M. lang, met! vrij lang», stomp», doorschijnend» vleugel» met
zwarte vlekken. In d» eerste helft van Juli jzag ik s, dezen zomer nog l» Doorworlh. Al»!
da kers rood begint te worden, steek» zo haarlegboor op 't midden van den dag er in, dicht'

, bij de steel en leg» ia elk» kers een eitje in
; een gaatje, dat weer geheel dicht groeit. I» d», kers volkomen rijp, dan boort zo een groot«r ji gat, kruipt naar buiten en overwintert in d» !{ niet omgespitte» grond als «en geel popje. !
, Spil «liep. !
; Vraag: Ik heb vrnchtboomen (peren en ;
' Erie?«h» pruimen) di» welig, ja wild groeien.!
maar nooit bloeien en in 't geheel geen vrucht
dragen. Wat is daaraan l» doen? Ho» moeten
die behandeld worden? !

Antw. : 2ijn en worden te wel geregeld ge- >
«noeid, toodat d» takken en bladeren en twij- 'gen en scheuten «Ikasr uict aanraken, vosl!
minder bedekken 7 Anders kan er geen as-'
«imilati» van bladgroen plaats hebben en kan
de boom niel bloeien of vrucht dragen. Laat. de zware takken, d!» verwijderd mosten wor 1
den, nu uitzagen. Ilestrijk de snoeiwoaden met '
czrbolinoum en snoei vroeg in het voorjaar. jVraag : Kan men vruchtboomen ook zóó b«- '
mesten, dat de mest niet ondergespit behoeft .
t» worden? j

Anl. i Zeker, uu met oullijmd beendermeel dat
u lnbark». Togen bet begin van den bloei
met ch'tlisalpeter en patent-kali. Strooi
dot» me?tstoll«a in een kring, ongeveer onder
de uiteinden der lakken boven d, buitenste
wortels sn herhaal dit alk jaar.

Vraag: Hoe wordt een boom behandeld, die
aan kanker lijdt?

Antw. : Staand water is meest d» oorzaak en
dit trachten wij af ta leiden. Op den grond
strooien w» nu van den stam af kluilkalk »u

;

snijden dan at het kanksrig» hout weg, dat
wij verbranden eu dan het suuolmes ontsmet-
ten. All» wonden en de plekken, d!» «r nog
kankerachtig uitzien, bestrijken wij met ear-
bolineum.

Vraag: Hoe moet ik «het wit» (meeldauw)
bij r<»<t«a hartlijden 7

Autw.: lletwavel ze nu bij droog weer, op
't midden van den dag.

Vraag: Waar kan ik goed geworteld» stekken
van witte par»!druiv«n koopen?

Antw.: Adressen mag ik aiet verstrakken.
Vele groot» boomkwoekers hebban ze ia hun
prijscourant genoteerd.

Vraag: Welke gevaren zijn verbonden aan
het inmaken in bu«,en?

Aulw.. Hierbij moet onderscheiden worden
of dit ia fabrieken of ia de huishouding ge-
schiedt. Groenten, vooral di» niet tuurachlig

! sijn, kunnen in do fabrieken zonder eenig go-
vaar V»H hel gebmlV geconaervecrtl worden in
bnsauu, dl» van blnnun met bral», onschad»
lijk» l'mlak bedekt zijn. D» tin. dl» lot he»
vertinnen gebruikt wordt, levert n.l. altijd nog
lood eu dit zou oplossen. In d» huishouding
bussen inmaken is bijna altijd gevaarlijk. Op
do oude wijs, met dichtaoldeeren, is sser af to
keuren. All» soldeer bevat veel lood. D»
fabrikant «fels» machlnsal ds bussen dicht
mcl een felsmanhin». Zoon bus wordt met
een rand van blik luchtdicht zeloten, llussen
met veeren moetengevernist zijn mcl onschade-
lijke tinlak (Eerwez tinlak te Krommenie b.v.),
die onder controle staat en niet afgeeft.En dan
ontbreekt aan huishoudelijk»» inmaak 't voor-
naamste

;

't 1» geen «terili,eeren, maar koken.

'! 3t«r«ll»- ,uoi,a»„ va« all», wat bederf «na., tahr. Gaarto» v«rnlt d» fabrikant m,»^auloelar ver boven bet kookpunt. (ll3lBoSV?»s= J" "*» *"»» h. dezen zom»r. ver?moedoluk u.t gemengd kippenvoer. «en sierlijk» .'Plant gegroeid, die than, »»«» boogto b«r»ik»heeft van 2 «eter eu P,ök» met een 25..1 awj do «ierb« gaand» tak.

' "ü**. ik
J
u b«l««fd verzoeken in N, N«f«,«

f«n dlz.^pfa". n"m '"Wit* W"*'**'*
i Anlw. Dat 1» hennip. Van boven sterft dareusachtige plaat geheel af. die meer daa 4M. hoog kan wordeu by «taken. Bedek au degrond boven de afstervend» plan» metkoerneston u hesft ,e nog fraaier in 19Udan nu. Ho»

i,

werkelijk de gewon» heunlp. Van do v»s»l»maakt men touw, van bet binnenst» maakt,! men vroeger zwavelstokken, dl, oase voor»ouder» bij zuinig gebruik rijk maakten en vaahet zaad geeft men vooral hoender» wat doorhe» gemengd voer. .» I» ook «sn b«standd«»>i voor lijstervoer, maar dan gekneusd,j Vr..- Wat moot ik doen om «en Tuborooa!in bloei te krijgen, al 3 maal een gehad «aZ nooit verder kunnen krijgen ai, ia 't blad ?
I Antw.: Daartoe m»et de bol op ,en war»broeibed aan 't groeien gebracht worden on, dan ia d» ««matigde ka».j Vr. : Hyacinten van 't vorig» jaar in den po»
' laten is da» wal aoo go»d al, verpotten ? Zoovarpotten beter is, ho» dan?
! Antw.: Ge«a vaa beid». D» oud» plant aladen tuinof geeft ze weg. al, u g««a tuin hebt.. U koopt nieuwe en plant. die.Wil u s.v.p. onder «lk» vraag genoegruimte[ voor 't antwoord laten en daarom geen brief-,

*

correspondent!»- of visitekaarten voor vragen! gebruik»». U krijgt dan vast uitvo»rig«r ant-
.' woord.

Vr.: Een Aronskelk «taat altijd binnen »a
hesft fiinken pot, met bladaard». Er komen, geregeld wol aieuw» bladeren aan, maar dan

i verdorren d» ander» weer en vallen dan at.j Hoogstens hoeft d» plan» 3 bladeren, wa»daaraan l» do»a ?f Antw. : Laat d» plant an langzamerhand var-
welken eu aft z» la 't geheel geen water me«
geeft, houdt u op 't laatst alleen d» knol ov,r.
Daz» plant u in het voorjaar op een vrucht-

! baar. open, zonnig plekje in don tuin en ala. z« daar goed uitgegroeid is, zat u ze ia «aa
! pot, eerst met pot en al in den grond, October
'ia bui» koel, maar licht; wel voretvrij. Ik. vree», dat dez» knol bedorven i». Als ze al»»I meer bloeit, koopt u een bloeiend» plant la
hot voorjaar »n zet des»; al» z» uitgebloeid la
ia d«n tuin, zooal, hier l» aangegeven. T«g«a
najaar ia huis, l/j Koernest, Vs vruchtbaar tin- .
grond, >/3 bladaard».

(All» vragen, vóór 33 Oct. ontvangen, sHa
hiermee beantwoord.)

Hot antwoord in d» conrant blijft altijd 8
tot 14 dagen uit, naarmat» d» vragen op tyd
inkomen. Di» per ««««gaande antwoord var»
langt, kan dit per brief krijgen, al» bij bij dHvraag twintig vijf cent» postzegels insluit.

i Naton».

Not Available
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Kapitaal . /1.000.000.—Neservefond» . . > 089.477.02
Met 1 dag opzegging . . . , nI«(bedragen tot/5000.— . 3 W*

direct te ontvangen) „ »«,. 10 dagen opzegging . . 3'^ P«
Voor 1 maand ü«o . . . . f!,'* 3«» 2cn 3 maandenfi«e. " f ?<p"-

-» Uaarfise «f* P.C/-Pn»long«t!e conditie (tot beperkte
doüragen) »/, p(^. onder den A?'?"'«atiekoers. (2810)

Amslerdam. 21 »lel 1910.

Pensionaat
MARIAKROON

CULEMBORG.
M. LI. L.. O.

Steeds in voorraad
Chrysanthemums
ruim gesorteerd, tegen

billijken prijs.' ;

l. ?i!l DER STEEN,
Bloemisterij, Maliesingel 8,

UTRECHT. (0753)
Bouquetten, Kransen. Lloemmanden

en Versieringen.
Aanleg en onderhoud van Tuinen.

Harde, witte en Zuivero

Stearine Kaarsen
uit do stearine Kaarsenfabriek
»APOLLO« TE SCHIEDAM. .-:

Bekroond : Weenen 1875 met den
verdiend Hledaille, te Parijs in 1878
met ds Gouden Medaille, te Amster-
dam in 1833 met de Gouden »led.. te
Anl». in 188',met liet EENI^DII'LO»IA.
te Parijs in 1000 mcl den «KAIID
PKIX. Hoogste onderscheidingen.

Dezo kaarsen vonken niet na en
geven «eer weinig rook bij het uit-
blaien /ij zijn verkrijgbaar bij alle
voorname winkelier». (3l8)
MaSHaagßßffglgMUMlftlMilßHWMl

Us L6lc!6lBc:!is
Stoomkofiiebranderij

vnn
1.L1.AN3. >: ARNHEM.
Prenii^er, Hoog fijn, por '/»Kilo f 0.75
Preanger, Java per',Kiloo.7o
Prima Jnvn por', kilo t o.<>s '
Java I (Melange)., por'/«Kilo f 0.60
Java 1 1 (>l<'!a>!go) . . per 'ltKilo l 0.55
Braziel prima por',Kilo f 0.50
Braziel recu»lll»... per'/»Kilo l 0.45

Levert aan Particulieren, Hotels
pensions, Restaurants en alle groots
inrichtingen. (Ü2UO)
\%^*^^>^^^i£^SS^^^So^7oraaom

Veel Il»»rlem!n«r Olie is er in om
loop met gelijkluidendennaam. Vraagt
daarom uitsluitend de

Haarlemmer Olie
VAN

L. DE KONING Tll.«_V,
*"* als lijnde de eenlue echte.

Men wachto zich voor namaak en lette
op voorletter C eu huisnummer 13-15.
(6611) a DE KONING TILLV.Achlerslraatlz-IV. .-. HAARLEM.

Onovertroffen succes
TI«l8ll

ASTHMA
voor 't gebruik van le". '?uepee6«r ei
Sigaretten. De Boer'.?avensche Apotheek
van lIEAItI LAKVEII». Uokin 8, A dam
«ndt gratis en franco monsters met
aanbevelingen van Uil. Doctoren.

Binn®rcfcooi*fs«
De Kl»!» Koortsdruppels ran Apothe

ker 80051. bereid uit de beste Kina-
baat, zijn een uitmuntend geueesmidde
tegen Koorts, Binnenkeert.', Moeras-
koorts, gevatte koude.

prijs per flacon 60 cent.
Overal verkrijgbaar in de Drogisten

winkels.
Te Utrecht bij T. P. v. ». BENNN

& Zn.. Ileiligeweg-. te Amsterdam bij
A. VAN TUI^ M. OLEBAN, H. SAN-DERS; te Arnhem hij A. LIXXEWIEI«
te Ensched6 bij o. B. UOIHT. tellijmegen by TH. PI.ET.

Waai niet verkrijgbaar wordt naont-
vangst van het bedrag franco toege-«enden door Birma A. »i. BOOM,
Arnhem. (27-18)

VERSCHENEN:
Mijn eerste Jaarboekje.
LILT TEN PERSE: l

Het Sociale Bedrijf
der Vacantie Mnie'z.
Franco toezending na ontvangst van
postwlssel van minstens 25 Cent

A. s. SUIDGEEST, Pastoor.
Egmond aan Ze 9. (6554)

Pluweel is Mode.
m»« Velveleen brillant. ple^y.
eoortloetnum».Nokken, en elonaee
ta. 00 «l^dreed 0.95 iMfer el.
Üarlne, dlt»>. gttimyéitM,«vu»,
koMedrnln. >^/^Uo6od2l»^MooEl.E«'ll«<!, Mltwf.ü, VtlK»<d»ll»mll.Hi>d1»«ll BolilrairHiSrBT Xendll><zen boven \J^~"l^leeo door geheel Nederland.X,

Frou-Frou
met „De Lindeboom"

/ is DE ECHTE.
Biscnitfabriek DB LINDEBOOM,

Mijdrecht—Amsterdam.

SANATORIUM
voor beginnende

LOIüGLBJDE^S
te Putten op de Veluwe.

Inrichting eerete kl»«»«.
Verpleegd»g vanaf f 3.50.

Intero. Telos. «o. 3.
Zomer- en Winterrerblyf. Draai

I^iebal. voeebü^hallen. Kust- en I,n«bt-
knur. (4031)

NEDERLANDSCH-AMERIKAANSCHE
HYPOTHEEKBANK

Gevestigd te Uithuizen, Provincie Groningen.
Geplaatst Kapitaal l 2.200.000—
Gestort Kapitaal - 1.195.750-
Reserves ... : - 952.754.78
Uitstaande ranübrieven Ca. - 16.000.0

De Bank geeft 4'/z pvb. ?angdrieven uit groot k 1000
sn f5OO, ra§t coupons per 1 Mei en 1 November

tegen den koers van 10l pCt,,
ten Kantore der bank te Uithuizen en
VAN MESDAG & ZONEN's Effectenkantoor te Groningen.
VAN HARPEN & RODENBERG te Amsterdam
JAN K^l.Ve' & Co. » »
ARNOLD GILISSEN, » Rotterdam.
SCHEURLEER & MOXNdI » den Haag.
A. BLOEMBERGEN & ZONEN's Bank » Leeuwarden
ook door bemiddeling van H.H. Agenten en Effectenhan-
delaren. .

De Raad ven Toezicht:
0. K. WELT, Voorzitter.
D. R. 0^ MAREES VAN SWINDEREN, secretaris.

Oe Directie:
- " R. P. DOJES.

Verlaagde Prijs-Courant
TAS

fl.»!.I!!.!lW^, Leeuwarden
Grossier iv Sigaren.

L.N. Handelaren en Hotelhouders.
Doe thana nvrvoordeel met onderetaande aanbieding, Maarbij wij niet alleen

da Sigaren 8 K 9 eublen per «Ulo goedkooper offreereu: «naar tevena aan de
100 eerste beatollere geheel «ratia cadeau geven oen

prachtige do*aogti«oara9ne9y
dia ingericht la oiü 2 mille Lilareu prachtig droog te houden eu hierin du» bun
geur en «maak behouden.

"Wij hebben 1, voorraad eire» 100.000 uitren, in preien van l 23.—.
f 21. — «n £ 19.— per duiiend,dio wij thansaanbieden uitsluitend & contant voor

12 golden, 11 gulden eo 10 galden per dazend.
Ook zijn wij in staat v te leveren, teneinde elke concurrentie bel hoofd

te kannen bieden, een prachtige prima VOliBl^^l.^!il<^« SIG.VAU, van uit-
«tekende kwaliteit, die geregeld voor f 10. per mille werd verkocht voorslechts

$$ galden per uuille,
terirUl de 100 eerste beetollere «en

prachtige llrooglrommol geheel gratis
er bij ontvangen ter naarde van f 7.—, zegge ZEVEN OUI.OrK.

ilonateraendinzen vrorden alleen uitgevoerd na ontvangst van bedrag
a f 2.5«, waarvoor »g volledige Uoueler volleelie «enden.

OonditiLn van verkoop.
! Bestellingen alleen per po«tMi»»el. — Wat niet volkomen naar penoepsn
ie «ordt geruild of teruggenomen. — Zending franco over een veer bij min

!atona 1 Mille.
' II»»-)» u an ge beheert bH de 100 gelukkigen die de sigaren bijna voor
niets bebben.

Telegram-adres: Tilkema—Leeuwarden.

f-^—^i o[m Ho^soto Carl ift.
f^> ■„, „

;rj_^
yrl Aachen.

!M^ sl.^^) l^^:'l ' Gaskachels, - 6.l6ili3t,a<;Kli:iar6en,
V J'^lB|S|j| l32sda6lia<:li^B, - Spoelmacbines
hix^^W^^i^^M voor vaatwerk vervaardigd door

feiÊ^lf^^Ë- ' de7'e Fabriek volgo^i .-HET BESTE"
ÉÉlllÉtiy^-^l-: Ni «'^ Vraagt uw leverancier uitZl'iltenll:
■ISSvMHjgSg „merk «eZuizzGn",
"ÖS&^^ alleen echt met <lrm2!,.t^m voorzien.

tam , ■==^r.n=r=aa»

Vraagt overal BJESKAFJL/kWISLi. i
Is beslist Krimpvrij in ledera wasch. Voor gekrompen flanel

wordt gratis nieuw geleverd.
De «eniga flanelfabrikant dia dit Kan garandeeren is

J VAN DEN BERGH-KRABBENDAM. - Tilburg, j
"tof"»""--

■

■* "■"■' " .■'■-■'-■-'""

1^ Vulhaarden, Vulkachels
. leraol» en Amerik. systeem,

«^^M^, Vulemmers - Xaelielplalen - Vuursoliermen
Warmwaterborden - Stoven - kruiken.
Gaspookjos 11.25. om VulKaoltelz on Naarden aan te
maken, zonder vuur, ronder stol, londor uithalen.
L. P, ESSEUNK - Drakenhuis utrecht.

VRAMQT ÖfiZE
noooc PORTWIJN en VERMOUTH bij de «aal. f 1.- per Liter.
f 0.50 p. halve Liter. NOOO^ WIJNEN, vanaf 60 cent p. flesch.

Per Anker van 46 N. prima, vanaf f 26— per Anker.
Rijnwijnen, Pot»t- en ls<ad@iv>a~
wijnen vanaf ff I.- pen* flesch.

BOT VRAAGT PRIJSCOURANT. "V«
I7ÏKT lII Hr /">^> udegraoltt «o. 5. UTRECHT,JrIiNJH <X« OU., v.dStadl,ui«lirull.Tel.lnt.«o.N9

StoomzuiYelfaMei - Uelldnrilllltins.
O. CJ. VAAI «EH I^NN,

Amsterdamsche Straatweg 320. telefoon no. 502. Utrecht.
PrjjsnoleermL der Boter van af 5 tot 12 Nov.

Vorsobo ttwsdoter f 0.80 p. V, X.O. Bel. Boter f 0,75 p.'/, X.ft.
l Filialen: Van VillondurBstrll»t 11. Valkstraat 2.

Oranje-Grutterij.
Nieuwe aanvoer.

Ontvangen Nieuwe Bruine Loonon, Groene Erwten,
Capucijners, lnlanÜBol,o Gort.

Verder alle soorten Grutterswaren en aanverwante artikelen.
| J. I»AS Bzn.

f
s Zoliosnmaga^ijn ll^ DllüO
!

Schoenmagazijn DE
13,

j
Bakkersfraat 13, |

» — vv»««nv — I
l Zie onze Winter-Artikelen. f
O. VKTLEËHËN MUG *«»TTl*B'#. B

__^_____

'U^ /^ ? l'^'l'l de IKlll'>F.«8l)lU:««Vl:NllMNd°vord«r°nl
Hl^^N.^»t.^<<^^ * Ku^i'l in plaata van l>uil«!,l»nllz<:!,» ljoutll^nblu^»

DELICATESSE LouillonKlolljB.
Man lette op prima lil^l'l'lll^^NLCll FABRIKAAT Gij betaalt minder

en ontvangt een «rtHkelijKef kwaliteit

Slacht,

serr 2 cent p. blokje.
Fabriek van yeeonLsnir. Levonsmidd. Haarlem, 3«:l,niesV/e<i 176.

Waar niet verkrlj«de«r «orden I>Roi:Fßl.lK^i:B ven 13. 50 cd 100 «tolr,
overal been franco verbonden. __ (6559)

Kg*Cfe|33 ZOO JUIST VERSCHENEN:

Wg^ NETTOOI<EE^
rs&S AMSTERDAM
DRAMATISCH
=JAARBOEK^

ZO Aft Nulm 506 Bezijden. ft) A(\l^.^V Ruim 60 Illustraties * *■" V
WU««»e«<n »p X>l!Ut<ll«llp,p!,r llkal M»»n«HMM

Al» de«!Z> T,n wtirdeerlng vin on* ttreven bieden Dc
Directie» der verschillende Amstcrdamiche Icioneel»
z«el«l,,ppen den leien van l,«l „DRAMATISCH
JAARBOEK" wn:

6 VRIJPLAATSEN f 12.50
ter gezamenlijke waarde van ■■■....-. ~—
Gij ontvangt dus RUIM VI)? MAAL den
prijs van Uw boek terug. - ■ ■' '

Verkrijgbaar blj de Administratie
SINGEL 5,0. — AMSTERDAM.

(Franco per pot» f t.60) 1

«VI. SCHAAP/
STEENWEG 63, tegenover lis Mariastraat,
OUDEGRACHT «2. 6, bij het Stadhuis,

. UTRECHT.
Magazijn van Gouden, Zilveren, Diamantwerken,

Horlogistzn, Gemonteerd Kristal, etc.
Vlls' Ruimste keuze tot de meest eonourreerende prijken. "*3Wf

ATELIER VOOR Ncp«N/^T,e«. (6293)

STOOMWASSCHERIJ OOSTERPARK
le tt<,Bt«rp»rlt^tr»»t 128. — msterdam.

Speciale Afdeeling voor Net Chemisch Wasschen en Verven.
Eea zorgvuldige en bygienieeKe behandeling der Goederen. Geregelde

nlbelin, en weder de»ore>ng op tijd. Loerden, Manchetten, Overhemden, en,
«ven»!, Tnlelooed nle nieuw opgemaakt.

Vertiurlna van Talelffoetf. Waeschen en Opwellen ven VITRAGE». GOR-
DIJNEN, en! , . , (0029)

' "* TEI.EPUOO!INVU»IER l?«.

NIEUW. NIEUW.
VLAA6 0«S KIEUW UEKK

TIP-TOP,
lijn gekruide votersneeulaas.

Biscuitfdbriek DB LINDEBOOM.
Mijdrecht — Amsterdam.

SPECIALE AARDAPPELKAXOrü
M A. GOEDHART, Annastraat.

ARNHEM. — TELEP. 125.
Telegram-adres: GOEDHART.

Van ouds bellend adres.

Winlerppovlsie
Verschillende soorten wit en geel

op schotel, mehg en goedkokend, van
at ’ 2.85 per Uecteliter franco Arnhem
spoor of boot. (6721)

Bij afname van wagonladingen naar
overeenkomst.

f w ■

Nieuwe Holl. Haring.
[ Wij «enden de fijnste kwaliteit direct
uit de schepen, die dagelijks hier aan-
komen.

Ven vaatje met 50 stuks f 1.75., , » 100 » -2.75.
Tweevaatjes ieder 100 » "5. .
Ren vaatje met 200 > " 4.73.
Halve ton ca. 425 > - 8.50.
Verzending naar alls spoorstations

in Nederland, tegen vooraf iniending
van postwissel of per rembours.p. C. «LULT & Co.,
Haring- en Zeevisch-Export,— IJMUIDEN. —Tevens leveren wij: (4924)

Kook. ol Braad»cbelviacb.
Poslkistje. bruto 5 Kilo l 1.40.

Mooie Bakschol.
Poslkistje. bruto 5 Kilo f 1.50.
Zoutevisch (in heels Vieschen).
Poltkistje, bruto 5 Kilo f 1.35.

Tegen iurending van postwisiel, lr.
per postpakket «l rembours met 10 «L
verhooging.
frWlUli #^3WBgW«»'»ia»UB«iBiWBrHJ»« >
JPJafc elti «^onr

gebruikt men in hetRestaurant

B0AR0I«GN0U8E
t/o. Postkantoor. — Arnhem.

Aanbevelend, A. 1. VAN KLLKI.'s.
OP^«g»^^itaßn»3:^j;i^ißtf^aüa3Eal

te genezen

ZONDER MEDICIJNEN
door een gewaarborgd uitwendig ge-
neesmiddel. De fabrikanten »!jn «oo
«eker dat liet genezen «al, da» «ij in
goed vertrouwen aan eiken lijder be-
leven ter waarde van

f 2.50 GRATIS
te «enden om te probeeren oader

garantie van f 100.—.
Wonder-Voetpleisters hebben dolten-

de» «beumatieklijdera in alle wereld-
deelen geneze», vele die ouder da»
tachtig jaar waren, «H «uilen ook U
geneten. Zendt alleen Uw naam en
adres. II tolt geheel en al gratis per
post ter vaarde van l 2.50 ontvangen
van dese wondervolle pleisters. Indien
II tevreden «ijt met de verlichting
welke «ij U gaven zoo «endt II f2,50,
indien niet zoo «endt niets. V beslist
in deae». Dit aanbod is onderzocht ge-
worden en is absoluut betrouwbaar.
Om II het volle vertrouwen te schen-
ken, aoo bieden wij f 100.— aan elk-
een die bewijzen kan dat dit aanbod
niet ia zooals wij bet aanbieden.

Bederf Uw maag niet met schade-
lijke medicijnen. Beproef alleen Won-
der-Voetpleisters voor onze rekening,
Zy worden aan de voetzolen gedragen
e» genezenrhsumatiek in alle lichaams-

I /SZ"U deelen door de
?.' —5 «A» vergiftige «uren

iJ^WnfflEßfffth uit hetlichaam

«weetporikn. Het komt er niet op aan
hoe vele geneesmiddelenD reeds hebt
beproefd, doch neemt een proef mat
de Wonder-Voetpleiaters.

ZQ «ulls» II genezen, Uebrijf dade-
lijk aan de HIAOIO POOT DKAITOo.
53» Heerengracht Ameterdam, en de
pleisters en een fraai geïllustreerd
boek betreffende «rheumatiek» wordt
U geheel lranco en «ratiz toegeaonden.
Wanneer wij gratis «eggen dan mee-
nen wij zulks. Schrijf nog beden. Alleen
Uw naam eu adres — geen postzegels— geen geld. (6745)

Verzoeke levens te melden of de
aanvrage voor een man of vrouw is.

«WWWWWRWW»
AANNAPPELE««A«OELFRITS VAN «>« POL,T«l«l. 1679, Oeverstraat 24». Araben.Van ouda bekend adres.

WINTERPROVISIE;
Verschillende soorten, wit of geel op
schotel, beslis» kruimig vanaf f 3 perHectoliter. Kloosters vanaf 10 ets. per
kop. Voor Arnhem franco huls. (6589)

XN.AMTUMABMH.X
*OUDE GRACHT

'WHAMBURGERBRUQ

: COMPLETE :
KAMTOOR =f=
inSTALLATIEM

Vraag onse
GEBRANDB AMANDELEN.
AMANDELEN.
VOAIiXOST'VLMII.
EIKKLB.
AARDBEIEN.
WALNOTEN. W"

Overheerlijk fijn voor dessert,

Biscmifének DE LINDEBOOM,
Mijdrecht - Amsterdam.

mmimmÊrmmmoWm



A. M. CORNELISSEN. . ARNHEM.
Verlichting,

WateirvoorzieiiingGßii
, Sanifaire-installafiën.| Vraag/t prijsopgave.

M h tITïW Jt P° A^lslNav^»!. Achter Oosteinde
lïlAillin »v, «LOER-en «ssa»l»?ra^t.»

mmmmi Schoonheid BBsaaaHMi
nl Ican meu 2eer devorüereu üoor eenreLelluatis Februllc W
lD van onxe nieuwe: DIkah men zeer bevorderen door eenregelmatig gebruik

!
van onze nieuwe: I

Schoonheid-Zeep, I
M welke niet alleen de fraaie tint van net gezicht ■
l» bevordert, doch ook de zachtheid der huid. W
D Ze is verkrijgbaar bij alle sollecls verlcoopers in I
«l alle plaatsen van ons land eu wordt uitsluitend ge. ■
M titbrioeerü üoor üe ?irma: ls«i2) WBfabriceerd door de Firma:

HllsM
I

Gebr's. DOBBELMANN, Zeepfabrikanten, Nijmegen I
| ' EUGEME DE FER«ELHIOMTv▲teiter van Kt««ll»tkaaM- «n «e«»«l«»«e^«r^««t '""Boeeh

»p««»a»le«lt In Itrala^«B«a. (7102)

l» * l
Rud. Ibach Sohn.
kl«!«l4 j. N. U. STOKER.

Utrecht Tel. InL 499. Choorstraat 9.

Piano- en
Orgelhandel

n» Illiit'U DIAMH'e worden om bar» nltnemende eigen.
„UB IDIIUn-riMllü 8, aobappa» ataada maar getocht aan-
bevolen door da voornaamete naald van onna tijd. — Naar gebeel
alge» tooakarakter heeft aena dyaondera aeboonboid, do Oolidit«it ie
aana abaolnte an gaan ander eeretee roe» leltrawent Ie leo bIIM la
pr«e».

Onze sorteering in deze zeer gewilde pianino's
en Vleugels Is geheel compleet

psgMltlbum van IBACH 90«1»« ter lnuill». (6204)

EtEREIEI
steeÉolWm«veajdMt
?lonun^enKrfroerlm-

RIJKSTE KEUZE

Merk ANTOINE FRÈRES
biju. MARTENS, Rokin 18,— AMSTERDAM. -Specialiteit Dames Anker Remont.

August Baijer,
UTRECHT.

HOOFDKANTOOR:
Oudegracht W.Z. (Viebrug) 110.

Sobelllnedl, enderieebte

Zuivere Cognac.
» Lijzenller lijn van smaakI en rijk aan

van smaak
en rijk aan bouquet,

W ondar controle van bet Labo-
ratorium van Dr. F. O. E. VAN
EMBDE» en 3. O. IHVSVEII
albier. (MB6)

p.Seaeb p. liter
Cognac t.— 1.20
Cognac Una 1.20 1.40
Cognao Vieux 1.40 1.60

Op ga»o»a üaaacben, liters
llaaaeben a» bemande krnikan.

Verkrijgbaar in mijn alom
bekende a«b» Winkala bier
ter atade.

toaaandlng door gebae 1
Vaderland.

ledera daatalling van min-
atena 10 gld. wordt franco
«aaonda».

B9afnam* ven een Pnatja
> ba» de toaaandlng deave^
> langd reebtatreeke nlt Cognaolangd raebUUoaka nit Cognac
n gaacbleden.

ONTVANG- en BETAALKAS.
AMSTERDAM, DOELENSTRAAT 20—22.

[ Rentevergoeding voor gelden & Deposito:
Met «n dag oplexeing ..... . . S "/"

(Bedragen tot l 20.000 terstond betaalbaars
Met tien dllprn opzegging . ...... 3'/» »
Voor een jaar &c " " »'Voor anders termijnen op nader overeen t» komen voorwaarden.

Open en gesloten bewaargeving volgena reglement.

SafeDeposiMnrichting.
loketten van f 2.50 per maand (f 10 per jaar) «n booger te bnnr voo»

dij de Directie bekende of geïntroduceerde pereonen. 1233)
Reglementen gratis ten Kenter» verkrijgbaar.

; STICHTSCHE HYPOTHEEKBANK
UTRECHT, Boothstraat 15. lel. 1193.

ve Bank geeft al 4 pvt. en VU M. PANDBRIEVEN
tegen BEURSNOTEERING

met een minlmnm Tan raapeclievelijk 93'/» pot. en 100'/» pOt. in atnkken
van f 1000. ’ 500 an f (00 (OOVI'OXe ( lanuarl en I ia»). 1970)

De Directie: A. DIKS Ita.. O. J. «I.I.NNIHA».

Noord-Nederlandsche Hypotheekbank— TE GRONINQEN. —
Prijs van Uitgifte van 4 pLt. Pandbrieven thans 97 pCt- Aflosbaar

è Pari bil haifjaarlijksche uitloting. (6120)

COMP. l!'/l88UNH«l:c8 GÉNÉRALES SUR LA vir. DE PARIS.
ttool^zetel te parijs, Rue de Niolielieu 87

Waarborgfonds ... op 1 Januari 1910 rul» 890.000.000 a
Verzekerde Kapitelen . » 1 " " > 036.000.000 >

» tHirenten . » t » » » 51.000.000 »
Directie voor België en Nederland: Rue de Loxum 20, te Brussel.

HOOFDINSPECTIE VOOR NEDERLAND IN EIGEN GEBOUW:
ritEDENIXSI'IHM 55. TE AMSTERDAM.

WED. P. VAN EIJK & ZONEN
Damrak 00 ca Dam 15-17, ««««Vit»

«lyHlantaa?: »H^V»»»tl», lMn^e«t»aat CS.
Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wiraelen Oonden

an Zilveren Munten en vreemde Banknoten, Slniten frolongatlLnen leeningen.
Nemen g«ldeo i vöpoaito tot degelijke vaat ta stellen rento koera. Lagnder
tot en met vni«nd Onlden «orden op vertoon terugbetaald.
i^^asuwiSS^^^^BHISSBHP^^MMMBHBMBtfIHHHMMMHHHfI—HHI^HfI^HMHBfIBHHiHIIHBg eKBMAIIiu
8 l«vanavar,.»lS.Ta Stettin. klaatseb. «aplt. M/g, VoaltUngen 200.E Ven. Kap. 455 aMioa». JaulUVacbe WinatnltKeocklgan aan Var»
i ekerden 39 ptX. op N/p«»i»«l 170 klMoen golden (10094)
I Vnraan: SA2PUA?IST»AA'rz3,^n»at«rdan». Telefoonnummer 1454

HENDRIK 7.11. kIM.
BAKKEESTKAAT == ARNHEM.

Lood- en Zinkwerker, Gas- en Waterleiding.
Magazijn Sanitaire Artikelen

! lest) petroleum Lgllge^ser-Lemforen.
Apotheek „DE LELIE"

Leliegracht 4. — AMSTERDAM. — Telephoon 4372.
BLAUOSCHE STAALPILLEN par 1000 f I.—
eimiSTAzt. » >.—
KRUIDENWIJN voor bloedarmoede, per lleacb .......... » 1.50
KOORTSPILLEN per 100 .050'
«AAS- EN SLIJMPILLEN par dooaja > 020 .
ASPIRINE TABLETTEN BAUER voor hoofdpijn, par bnl^O , 0.60 J

Verder:

WINDKÜSSENB,

US2Xlc«a». ONDERSTEKEN. KOORTS
THERMOMETERS en».

Verzending naar holten 15 etc. verbee»ln>, (5431)

J. H, SCHOLTEM. - Amsterdam.
Teleph. 6578. Heiligenweg 29. — lets Const Huygenstr. 65. telepb. 6597

GROOTSTE SNNltrsl^e S»SA««l la alle MHno. eiteivitend vu de veer
aam»le fabrieken nlt en» laad. (8686)

CORONA 3 et. — EXPBESO 4 et. — SASINSz 5 et.

■MSBBHMBIHnaMMMMIHHMi^HMMHHHMMMaMMiHi
W MM«a a»U»OOIa«D derboender e»ordtbelangrijk verkort,»an-> -»^«? M »MM»RH«» naar a<j 's morgana gevoederd vorden met

11. f. Nlc»V!B'
der hoandar awordt belangrijk verkort, wan-■"^ü * M**M|l* nt-r ri j "„ MOrgeiia gevoederd worden met

J. F. RIEM-VIS' Kracht Ochtendvoeder.
>23 K.Q. 60 K.O. _ ... . „ .a . i~T9,t> ?raneo naaata atation van aankomst.

Proef,

W «kjea van 5 K.G. l I.— franco per poat na ontvangat van bet bedrag.
■ Veer Jonge «oender, een krachtvooder bij uitnemende! t.
I KlAlilAtrmoal «u vaader apeelaat voor vry nit--1 J^"3««|^lU»tslloopaada boende», omdat data meerI i .j. .Vs,"?'«'^''"' d*n die» we,ko in eea beperkte ruimte loopen.1 Per 2» «.O. l 2.20. 50 K.Q. l 5.50; 100 K.O. «1020. franco naaate■ atation van aankoma». Mtgabraida rrijaconran» gratie.

I 's. F. RIBH-ïiS, Nieuwe Molstr. 12,Den Haag.
S ?elepb»«n lnteroommuno^ 854 (055?)

Incasso-Bank
AMSTERDAK, ROTTERDAM

ALMELO.
Volgestort Kapiteel f8.000.000.—.
Reserve .... f 1.122.500.—.

Deposito
Met 1 da» opzegglng(*) 3 pllt. '«jaar»

» 19 lianen » 3>/« » »
» 1 maand " 3'/» > »
> 3 maanden » 3'» » >
» 6 maanden > 3'/< » >
» 12 maanden » 4 » »

(*) Bedragen tot f 60.000 «onder
oplegging. (5927)

Manulaoturen Magazijn
Firma Wed. W.J.T. VAN ES

Eiisabethstraat 2. Utrecht.

Mantelcostumes, (5279)

Costumerokken,
Blouses,

Kinderjurken,
worden ep maat geleverd.

> T6i26rLlTaoKt 54. «IBERT MULLER fAMSTERDAM. I
Keizersgracht 54. I

ÜELBEHODDieDHeDBN - '
» Poreelei» met naam. f» Slee eo Tafelzilver. g

Sint Berv2tiuB
Geneeskundig Gesticht

voor Mannelijke Krankzinnigen
en Zenuwlijders,

onder bet Bestuur der Broeders va»
Liefde te Venray.

Nieuwsteen meest moderneinrichting
Diverse klassen.

Prospectus ep aanvraag bij bet
Bestuur. (1931)

g. «»^^32 i""^j?a e^l i
» R^stevloemarfl » {

VerkrHgbaar ta Amelerdam bij: ,
lA88E« 4 BON, Xm«el: O. KAT 'k. Co., Oade «raak-, J. O. TLI/lllLLli.Oelderaeba Kade; OOSTEIiWEI.v A ,

KRAMER, Kerkstraat 66; U. «OET
SE« Du,.: U. LUNSEOIIEN. Spui-
atraat 40-42. (2744)

VERSCHENEN:
VolkluNgave van

lemma Galgani
De Maa«6 van Lucca.

Uit bet ltallaoneob door
M. W. A. WUTENBURG, Professor.

193 bia da., «o. Mat vler platen f 0.«0
In linn en band f 0.90

franco per poat 10 eta. hoofer.
Alom te bekomen, alameda bij da»

Vitgever,
1. W. v. LEEUWEN,

(6690) Haogewaerd A 'uiden.

Alléén In Winkels /^SS^5i Vnze Machines behoeven
met 111 uithangbord 2V«ne aanprijzing.

zijn de Wij verzoeken sleolils
Sl NGER k^"aS er op ,e lellen, «lal ze

Naaimachines feUßß!^^ aan het juiste adres
verkrijgbaar. atz^^^D^ gekocht worden.

SINGER-MAATSCHAPPIJ
Amsterdam, KALVERSTRAAT 60-62.

m Dr. jaebebs NORMAAL OSDERGOED,
j^m^if^ uit de eenig ee<l«n<leaeione«rHo fabriek van W. BSHOEB »«««,«!, »tatt«a»t l, de meest «O»cklkt« t>m«e»klee<Un« voor »4A44«t «n HVllt»«^f4t^S^\ en door BH. Doctoren als bot. de«te voorbehoedmiddel tegen Mkennaattek «n VerkanökelH «Andsvolsn.

«/I?V>MI Het «lt?ll'>'«z JTA.KCIEBCIOJBO ie Biet Onn^Meg» «a Tan red beter qualiteit, derhalve »teZ>ke>> dan Binnen* sa Bniteslandtohe a»na»Iu«I». Ia venohillende!w^R>/*/ dikten en maten voor llsersi,, Dames sa Kinderen v«rKrH^b«»»r dht,^M K. F. NNTlBolll.«:.Nl3ftlc!Vtt.
2^x'^/ K̂oofddep6t van Dr* JAEGER'» Orifl. Rormaal Wolartikelen, les KALVERSTRAAT. Telefoon n» »»»s, AmsterdamW__ BV «enl^ «peelalltelt tn dene Artlkelea la geheel »««e»lan«l *^g

TOREHUURWERKE^ ERUMta
Selll. Pri|scourant gratis. R. E^BBütS^B» Ast Bi-Rta Prachtvol harmonisch. Lage sirljlee.

■ > ■ , ' ■! M ■ ■■■' , ' " '* ,

' '

■i— J

PAUL J. A. KL EENE, Amsterdam.<^r-c^^^"-I^^'^/v\^pEß_.x i SSSStsSS
triefoos *mb : v^ir^^^Jrw^M- l-4.\JvDuizend.- -JSaSUSS'??SS!; P%7tSS.

«!!«!><!!«!!« gevestigd: «IEMEODUX 148 m UTRECHTSCHESTRAAT 28. —— ' -, ' ' ' <"»
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