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De beloopen schade.
In een kort maar meesterlijk geschreven
.artikeltje besomt Dr. Kuyper in de „Stan-daard 'de beloopen schade.

De nederlaag der coalitie zal op on-
heilspellende wijae de eerstkomende pe-
riode van onze historie beheersohen zoo
vangt de schrijver aan.

Een kabinet wordt verjaagd, dat in deuitnemendheid van zijn talentvolle per-
Bonen een halve eeuw terug en meer zyn
wedergade zoekt.

Bij het eeuwfeest Van ons herwonnen
volksbestaan, zal'de leiding in gaiisch on
ongeoefende handen komen, en onder de
pressie van sociaal-democratische zijde in-
boeten aan naitonaal karakter.

De zoo noodige herziening van onze
Grondwet gaat nu van de baan, om straksvervangen te worden door proefnemingenzender eina, die de ééne voor, de andere
na op een lamentabel fiasco zullen uit
loepen.

's Lands defensie onder Colijn's ener
gieke leiding thans op weg van beter-
schap, staat nu weer gestuit te worden
Een kabinet dat feitelijk in de macht vanSociaal-demooratie is, kan niet voor de natjonale zelfstandigheid de hoognoodige offers van het volk vergen.

De ]>e;lige zaak var; vrijheid en rechtinzake hè' schoolr< d hg raa^t thans we r
achteruit. Het beloofde thans zijn oplos-
sing nabij te zijn, en thans gaat 'het we^rop bc-?denkelijke wijze een grievende ver-
ergering tegemoet.

Onze nrjvemeia, die door onze verkeer-de Tariefpolitiek steeds in vergelijkingmet die onzer buren, verachtert, is puvoor een zeer lage periode tot stilstand inhaar gelukkig proces gedoemd.
De macötige sociale kwestie, die. onderJTalma's le-di"gzoo Nukkig v::<rt6tehraediö nu weer stopgezet.
Onze zending bedreigt liet ergste inIn'dië . .
En daarbij} komt dan nog, dat de„groote Protestantsche partg "gelijk Groen v.Prinsterer ze haar noemde, zich nogmaals

in haar graf 'heeft omegkeerd 'en een hui-
vering over do gemoederen heeft 'doen
gaan."

Zoo wordt onze politeik, 'dank fcij dezefatale jstembus, eenerzijds vermateriali-s'eerci en anderzijds verkerfcelpfe, en deeenheid der natie gaat steeds meer te"iloor.
Voelt dan niet eenieder onder ons denhangen ernst der komende herstemmin-

gen 7?
Wat nog af te wenden iq, klezfóflsl

Wendt het af I KAMERVERKIEZINGEN.

Het centrale comité der vrijzinnigen
heeft gisteren den volgenden brief aan
het bestuur van de S.D.A.P. verzon-
den;

Uw geacht schrijven van 18 dezer dat
in den namiddag van 19 dezer in ons
bezit kwam, geeft ons aanleiding het
volgende onder uw aandacht te breng-a

Dn het manifest der Vrijzinnig© Con-
centratie is het standpunt ontvouwd dat
de Concentratie inneemt, omtrent het
onderwerp, waarop uw beide eerste vra
gen betrekking hebben.

Duidelijk is uitgedrukt, dat de volks
invloed door het algemeen kiesrecht totvolle ontwikkelingmoet worden gebracht

Het antwoord op de beide laatste1 vragen, betreffende de wijze, waarop de
aoncentratie onder de komende staat-
kundige verhouding hare beginselen om-
trent de daarin behandelde onderwer-pen zal trachten te verwezelijkea, is af
hankelijkvan nog niet bekende omstin-digheden.

Zij adviseeren den candidaten derconcentraüe voor antwoord te volstaan met
te verwijzen naar dit schrijven.

Binnenland.
TREEDT DETtEGEERING AF ?Het benefit van ac „Nieuwe Haarlem&che Courant heeft,zooals makkelnk tebegrijpen js, een voorbarig karakter._ Immers hebben de herstemmingen nog

niet uitgewezen of 'de Tweede KamerWinder dan 50 reehtsche leden zaf be-vallen.
En in ieder geval — hierin verschillenwe met de „Standaard'- — is er ni^t

weinig hoop, dat er een meerderheidbluft.
Ëen Regeermg bovendien, die er prijs

Opstelt nog deze dagen het Kustver-'dedigingsontwerp'. in het Staatsblad tekrijgen en aan de"uitvoering daarvan zalwillen werKen, heeft omtrent heengaan
nog niets besloten.

Wat we dus begrijpen op de aange-
voerde gronden, werd ons uit een goede
Jbron ook nog eens bevestigd.

Een besluit is niet gevormd, een be-
jiïisSing is niet genomen.

i Er floen aich btj jeen crisis en bg de

mogelijkheid eener crisis zoo vele vragenvoor, dat men goed feu doen te wachten
tot er meer zekerheid bestaat met nameomtrent de nieuwe Tweede Kamer.Zou er b. v. — ooK "deze vraag kan menopperen — voor een Ministerie dat we-gens machteloosheid van links opgetre-den is met een reehtsche minderheid, welreden om heen te gaan, wanneer bij heneventue Ie reehtsche minderheid zichünksche machteloosheid veegt 1Het is een vraag.

Haar beantwoorden doen we niet. ,Weivoegen we er brj, dat zulk een tweede oi-fer eng niet zou Igken xn het belang 'derrechterzijde en niet zou bijdrage tot eenspoedige opKlarmg aan den politieleen he-
mel.

Doch in 1908 heeft men van rechts'het landsbelang het hoogst gesteld enmen zou het misschien weer kunnendoen- pbbf
A"£EN VAN HET MINISTERIE ?üeto blonder-: correspondent vian de«. a. Lrt. uit den Haag schrijft naiïer:„Uw bericht van gisteren („Laatste
iNieuws ) onder reserve 'gegeven is eensdeels juist, anderdeels onjuist.„.Inderdaad zal het m; i. er wel opaanloopen, dat het Kabinet-Heemskerkanraedt, de uitslag vam de eerste stemming heeft m. I. bewezen dat er voorhetprogram van het Kabinet, wajarop li©fzich heeft verbonden, dat wil vooral zeggen qp de Tariefwet, ge^i meerderheidzal zijn te krijgen ïn de i,jamer vanSeptember.

Doch dit ontslag zal zeker niet wor.den aangeboden voor de volgende week-<te uitslag der herstemmingen aal worden afgewacht-
„rntus^cihen is dit in. i. juist dat gÖwei terecht hebt gemeld, dat op het <*>.gemblik het ontwerp-Tariefwet afg e .da am heeft; een volgend Ministeriehoe ook samengesteld, en hoe ook dèherstemmingen afloopen, M het ont-'werp Kolkman net Minnen overnemenals de Coaliotie al l e zetelswaar xii m h-^steroming komt wintkantoch de Tariefwet niet meer worden fiangenomen; de stand der partfj^ en parsonen wijst -dat m. ij uit. Gij zult goeddoen, bij de fcooordeeling van wat nuaan de Katholieken te doen slaat, enwat men onzerzijds plaatselijk bij deJS?l^ zai adviseeren, 'daarmee re

plaats ten opzichte van de herstemmingonzerzijds een vrij standpunt worden ingenomen .

DE HERSTEMMINGEN VOOR DE PRO
VINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

De uitslag der gisteren gehoiuden her
stemming voor de Prov. Statenverkie-
zing in Overijssel is als volgt:

ENSCHEDE
Aantal kiezers: 16.020. U%ebrtac(ht,

14.876. geldige stemmen. G. RBNNINK,
(s.-d. aftr) 8343; G. O. J. D. Dikkers,
(lib) 374; G. ELHORST, (a-r. aftr) 6836
Mr. dr. G. A. Lason<ler (lib) 8238; G.<
Nijthuis Gzm (s.-d) 3QB;e J. F. Tyhoï (s.d
aftr) 8223. 1

Gekozen; G. Bennink (S.A. aftr) J.
F. Tyhof (s^d. aftr) en Mr. dr. Ga A.
Lasonder (tifc).

OMMEN:
Aantal Kiezers 6390; Uitgebracht 5947

stemmen; van onwaarde 22 geldig 5925,
stemmen. .'

A. A. Balkama (üb) 3116; B. BE.
RENDS Azn. fc-h. aftr) 2774; G. WTh.
BARON VAN DEDEM (c.-h aftr) 2714,
G. A. van der Sanden, (lib) 5107. .. Gekozen: A. A. Balkema (Uk) en G.
A. vafti der Sanden (lib).

Door bovenstaanden uitslag verliezen
de reehtsche partijen in de otaten de.
zer ProVnciedrie zetels. De verhouding
tusschen de rechter en linkerzijde in
dit Statertcolaege is dus thans; 24 rechts,
«an 23 links.

Wat ons bij het beschouw>an van den
uitslag in het district Enschede bijzon-
der treft, is de stipte trouw wvwmede
liberalen en socialsten zich aan detaog
op het laatste oogenblik gesloten over.
oenkomst hebben gehouden.

ONGELUKKIGE SLAG.
Eergisteren waë de 15-jlarige boeren

(arbeider Domselman, wonende Melkgang
126, Sloten, met zijn baas den warmoe-
zier N. j. Dinkgrove w^Amsterdam op
de groenmarkt. Jïr ontstond twist tus-
schen den warmoezenter ein zijn knecht
Wijl de jongen zeer onhebbelijk was.
Toen Dkikgreve genoeg had van de on.
hebbelij-khedcn. van zyn knecht, pakte,
hij hem. beet en wierp hij hem op den
Wal. De jongen liep daarop naar huis
enzeide mishandeld te zijn. Tegen den
middag nam hij een bootje, om bij zijn
gewezen baas zjjn goed t egaan halen.
Doch onder het roeien schijnt hij door
de krachtsinspanning gevoegd bij de ge-
volgen der ontvangen tueh%ing, bewus
teloos te zijn geworden- Zoo werd hij
door anderen drijvende gevonden, die
hem opnamen en hem per 'auto brach-
ten, naar het Onze lAeve Vrouwe G«st
huis. Daar is hij in den afgelcopen,
nacht overleden.

Het lijk van Domselman zal gerechte-
lijk geschouwd worden. De politie van
Sloten heeft zich over dit geval reeds in
verbinding gesteld met den officier van
justitie te Amsterdam, die Dingrove ge
hetord heeft.

DE POLITIEKE TOESTAND.
„De Nederlander" bespreekt den poli-

tieleen toestand. Het blad meent, dat
twee merkwaardige feiten te constatee-
ren zijn: „de rotsvastheid van rechts en
het verloop van het pseudoliberalisme
naar het socialisme."

De rotsvastheid van rechts is merk-waardig. In 1901 traden de reehtsche
partijen op. Het kabinet-Kuyper had

met veel tegenkanting te kampen. Bij
eerste stemming telde rechts 44 terstond

gekozenen: waaronder meer dan '25
Roomsen-Katholieken.

't Zelfde wedervaart het kabinet-
Heemskerk. Met alle middelen heeft

men het betonblok trachten te breken.
De vrees voor Rome en Dordt werd
weer als stormram gebezigd. Een oo-

genblik dreigde geheel het partijver-
band der Christelijk-Historische Unie te
zullen uiteenvallen. Maar tevergeefs Aan
het electoraal aceoord. bleef men ge-
trouw. Wederom werden 43 reehtsche
Kamerleden terstond gekozen. En bij-,

kans alle candidaten, ook al zijn ze
niet gekozen, is het getal der op hen
.uitgebrachte stemmen hooger dan in
1909!
Gesn enkele partij kan op een groepbogen. Ondanks het verschil Van gevoe-
len over sommige punten, kan eenkibanet er staat op maken.
Daartegenover het pseudo-liberalisme,

dat eteedsmeer opschuift naar de So-ciaal-democratie.
Het blad betoont dat de concentratiezelve een noodschot was en dat van

een eenheid, behalve in onderwijs-poli-
tiek, geen sprake is.

LANGS DE STRAAT.
Toert j«3 .

„Kutscher, sind Sic frei'?*
„He? Watte?" schrikt de djommelknik

kende huurkoetsier.
„Kömnen Sic uns fahrem?"
„;Vare Nee. Maar als u mot rije, kan

u me krijge. Stapfen Sic dr maar in.
Ich spreeg ook wol een biesje duitfeh.

„Ihr Zeug ist wohl dritter Klasse ?*
informeert een van de Duitschers, inrare Tyroler pakjes, dijbroekjes, bloote
knieën, knokig en stevig, meit een erg
naar spits boedie op, die met 'zijn vie-
ren, drie manslui en een goudblond,
meisken, het wrakke rijtuigje bekijken.

„Dritte klas ? Als jullie— als Sic
mier nou 1 iyr benne keine klasse
fuur reitsuige — aües eerste klas — Stap
pen Sic dr in of nich ?"

De Duitschers lachen. Ze hebben wel
schik in den Duitsch knoeienden paar-
deninemoer, die zoo brutaal, schorrig uitvalt.

„Na, wir werden es 'mal versuchen"
En ze slappen in.
„Wo umussen Sic naar tsoe?
„Fatoren Sic uns eben ein weinighe.

rum, gleich wohin — wos was schönes
gibt"

„Chn",steriele watte taai— watfe taal„
knort de koetsier groinmelig, en kiid.
„Zeggen Sic 't nou nog maar es , sivoe.
plee. lick begrijf er kein schteek von"

De Duitschers gebaren grinnekemd wat
zij verlangen.

„O-o 1 Rondrije? Rondreite? Knn ge.
beuro. Allo dan maar. Zal ieeh Sic
eerst maar vertellen wo das sic noenb'enea: auf der Rembrantplein—verschttaan SieVY

Jawel — knikken de Duitschers, pret.
tig geluimd, knusjes genietend.

't Schomfcig, eeltig-beknobbeld paarde-
lijf höbbeldebobbelt iangzaampjes, vre-
dig zoetjes over de keien.

„Sic siend denkeliech von de Entos,
ies 'tniech zoo? Jawool, jawool—daar
laupe meer van die rare ühtaieeze roend
lech bien gistere miet de uuberhaal es
uubergeschtoke — vuur ein halb uiur i—

vuurwerk gezien — groosaartag, giroos-
aartig".

Staag omkijkend, van den armelijk,
knikkenden, beenigen paardenkop, naar
de leuke, luisterende gezichten vtan de
Tyrolers, heen en weer, babbelt gemoe-
delijk de scheef-zittende, lekker-makke-
lijk ineengedoken koetsier,

„Nou mussen Sic auflette — noen kom
men wier aan de Muns"

„Wie nennen Sic es ?"
„De Munt — de toeren" — de koetsier

gebaart geddtellen ■— —„Ach, so, da wird wohl Eure Mlwze
gepragt ?"

„Daarvan vers'chta icfc Inoen weer
klein snars — maar begrijpe doe ik 't
zoowat — ne.'n, de toeren staat noen
leeg — Sic kunnen Itelftsche aarde —nou ja— porselein —.

„Stem gut meimen Sic?"
Justement — steineu koet kimmen Sic

daar kaufe — maar muntse ho manr —:
abge'laufe —„Wollen Sic 'mal anbrennen 7"

Zai»'k niet Mslaan —dan
ke sjeun — as 'tmaar klein deutsche
spul is — da's de pest — eng geben
Sic noen acht — das ieet de bloeme-
matrkt — fijn was ? Haben jullie zoo
niech in Berlien — ha, ha. Allemaal,
mies prtame en bootjes aangevuurd —
oend daar haben Sic beroo van poïisie
oend daar 't berop van den Burgerlij.
ken Stand — kan je heiraate als je ge,
nog van ie leefcen bebt — oend nou
reiten we 't Keuningsplein over — daar
staat weer zoon klabak, mit zn kou.
we druk'kie" —minachtend briescht depaardenmenner een fontein tabaJossap,
op den grond — „of we niet zelf kanue
zien waar we rije— haben sic inßer.
lien auch zulleke agenten miet arm-
bandjes vuur 'tverkeer ?" wendtje zi-oh.
tot zn klanten. >

Abear naiturlich"
„Natuurliech ? Dan krijgen jullie dr

mijn niet — alle maal flauwe — nou dat
verstaan jullie toch niet — hier bienen
wier op 't Leidscheplein — daar haben
il© das gebouw van Hirsch oend dlanr

les de Stadsschouwburg — heit Bouw-
meester gespeuld — zoon acteur haben
sic auch al niet in Berlien — o&od daar
is een kroeg woo sic een pot echt,
Deutsch bier kunnen kaufe vuur tien
spie — muss«3in sic niet eens anlegge ?"
>en de koetsier houdt met dood-effen gei
zicht zijn houterig paard in.

Eeröt begrijpen de Tyrolers 't 'niet,
erg- Maar als de koetsier op 't verlok-
kend opschrift op 't café-raam wjjst "—
cfcan snappen ze het dadelijk Lachicnd,,
springen ze uit 'tbakjo' verdwijnen in
't café. En gemoedereerd gaat de gids
mee naar binnen, en ontbajalt er de
vreemdelingen op zijn heerlijkst Duitsch.

Tel.

TREURIG ONGELUK.
Donderaagavonüe _&g&n half zeven had

bjj de Visehörug te Dordrecht, een diep
treurig ongeluk plaats., Het omstire&kS-13-jarig dochtertje van
den heer P. L. aldaar, geraakte van de
trap te water.

.Weldra was m!eh ïnet dreggen aanwe»

zig, en probeerde het kind, dat reeds ge
zonken was op te vissch&n, aanvankelqk
echter «onder resultaat, T)e "heer v. Leeu-
wen wonende in de Voorstraat en 'de
heer Dallmeijer wonende BreeStraat al-
daar, begaven zich te water en doken
©enige fowen, 'doch ook "2ïjj slaagden er
niet in, de kleine drenkelinge te vinden.
Eindelijk gelukte het aan den agent van
politie Van den Bout, het meisje, dat
teen reeds 25-tal minuten te water had
gelegen, met zrjn dreg o pte viöSchen.

De arme kiejne werd hierop naar het
hui*' van dr. Belhe<z gebracht, waar men
trachtte de levensgeesten weder op te
wekken; helaas echter zender reöultnat.

(Dord. Cty,
NICOLAAS BOES

De meestën onzer lezers zullen zich.
waairsohajnUjk nog wel herinneren, ' dat
de rechtbank te Alkmaar, bij vonnis van
30 Januari 1895, den 17-jarigen NiooLaas
Boes te Schagen tot levenslange gevan-
genisstraf veroordeelde wegens dubbelen
moord.

Later werd d>en veroordeelde gratie
verleend en de beëindiging van .zijn
strafrecht bepaald op 30 Juni 1983.

Naar wij vernemen, is de thans 85.
jarige Boes, Donderdag wegens krank-
zinnigheid van de strafgevangenis te
Leeuwarden overgebracht naar hetRijks
krankzinnigengesticht te Medemblik.
I, . (Alkm. Crt|

EEN DESERTEUR
Men meldt uit 's Gravenhage d. d2O

Juni aan de Tel:
Een deserteur van de veld-ajrtiïler'ée,

uit Leiden, die verleden week door de
Hategsche politie was aangehoud«3tu maar
toen wist te ontsnappen aan de patrouil
le, die hem van het politieDureau naar
de kazerneinoest brengen, is thans voor
de tweede maal gearresteerd.

Hij was aaai het werk op c«en land tn
den Bkuckhiorstpokter, toen h|j eenige
politieagenten, waaronder enkele per
rijwiel, op zich zag 'afkomen, Ulings,
nam hij de vlucht in de richting van,'
een nabijgelegen boerderij die daarop
door de poline werd afgezet. Overal
werd hij toen gezocht, doch nergens,
bleek hij te vinden, totdat men met hooi
vorken een stapel hooi uiteenhaalde,
waarop de man uit 't hooi te voorschijn
kwam. i

Hij werd daarop overgebrpcjit naar,
het politiebureau Huygenspark, wtaar,,
ir.c«n hem aan de militaire autortiteit uit-
leverde, nadat deze een patrouille t^gezonden om hem te halen.

ANTWOORD VAN DE REGEERING OP
HET ADRES VAN HULDE, GEZONDEN
NAMENS DE CHRISTELIJKE ARBEI-

DERSORGANISATIE.
Ik heb de eer, namens de Regeering,

aan de hoofdbesturen der verschillende
christelijke vak- en werkliedenorgani-.
saties, d)ie door u worden vertegenwoor,
digd, de erkentelijkheid der Regeering;
te betuigen voor de waardeering diede
arbeid van het Kabinet heeft mogenon:
dervöwten.

Dat de vertrouwensmannen van meer,
dan 100.000 georganiseerde arbeiders op
zoo ondubbelzinnigewijze hun dankvoor,
het gevoerde bewind hebben uitgespro-
ken, is vpor de RegeerJng tot haar,
grootste voldoening. )

De minister van Btanenlandiscne;
Zaken, tijdelijk voonuitter vand-oni
waad van ministers.

HEEMSKERK. )

VREEMDE WERKLIEDEN.
Men schriift uit het Rijnland; aan dei

N. R. C: v
Ten gevolge van de groote uitbrèi-,

ding der nijverheid in dee,e srreteen.
stroomen van alle zijden arbeiders van!
verschillende nationaliteiten hierheen In
het district Duisburg zijn er alleen,
reejds 19.068 vreemde werkliedep.

In aantal spannen de Hollanders del
kroon. Er zijn niet minder dan 13.000
Nederlanders, verder 3000 Oostenrijkers
en Hongaren, 1000 Italianen en 400 Bel
gen. Onze landgenooten arbeiden me&3t
'al in de mijnen en als gnandwerbsTs,
de Oostenrijkers meestal in de weefnij-,
verheid.

Ook in ander opzicht trekken de Hoi-,
landers de aandacht. De andere natio-t
naliteiten komen en verdwijnen, maar |
de Hollanders blijven veelal. VarscneiJ
dene onder hem hebben het vaderland
niet meer teruggezien 'esn zeüs huntaalj
verleerd.

Tegkenovex deze vreemdelingen neemt,
de overheid een gestreng standpunt in;
In vroeger jaren werden vreemde werk
lieden na een zeker aantal verbüjfjarenj
tot naturalisatie gedwongen, maar dat
is nu geheel veranderd In 1911 bijv. I
hebben slechts 27 buitenlanders natura.*
lisatie aangevraagd en daarvian hebbenj
maar twee het gevraagde "bereikt. In
hetzelfde jaar wecden uit Duisburg 81

Dit nummer bestaat uit VIER bladen
Waaronder een gratis Illustratie.

pp** Niet overslaan ***%
Op pagina 298 van onze gratis illustratie vinden do lezers een

prijsvraag, waaraan verbonden is een prijs van

TIEN GULDEN
IN CONTANTEN.

Oplossingen "—moeten zijn ingezonden voor Dinsdag 8 Juli
aan den redacteur van de Prijsvraag-rubriek Kromme Nieuwe
Gracht 66. Utrecht.

Oplossingen, eenmaal ingezonden worden, niet teruggestuurd,
ook niet op verlangen. De directie kan desverlangd ook niet
bekroonde inzendingen publiceeren, doch zonder vermelding van
den naam van den inzender.

De naam vèn de(n) winnaar (ares) en het bekroonde versjeworden zoo spoedig mogelijk in een der eerst volgende num-mers bekend gemaakt De Directie v.h.
DAGBLAD V.H. ZUIDEN



buitenlanders uit het land geziet, voorna
melijk Hollanders.

Dat is het zwaard van Damokles, dat
boven deze vreemde werklieden hangt.
De minste aanraking met de politie,
zelfs het <ptreden in sociaal-demokrati-
sche vereenigingen is voldoende om 's
avonds van den eigen dag het bevel te
ontvangen, dat men binnen 24 uur het
land heeft te verlaten.

VERREGAANDE BRUTALITEIT
Door eenige opgeschoten tbogens,

werden bij den landbouwer H_ in h-et
gehucht Milsteek (gemeente Ossersum,
L) midden in den nacht de kersen van
de boomem gestolen. Nadat zij daarme-
de gereed waren wekten zij den eige-
naar en vroegen hem iets te drinken.
Toen de man aan hun verlangen gevolg
wilde geven en de deur opende, werd
hij door de onverlaten mishandeld.

Provinciaal Nieuws.

DE PROVINCIALE ELECTRISCHE CEN TRALE.
De Hoofdinspecteur van het Staats-

toezicht op de volksgezondheid voor N.Br.
■Gelderiana en Limburg heeft aan alle
Gezondheidscommissies m liet ressort
waarvoor de komende provinciale elec-
teflteits-voorziening zar dien#n of kunnen
dienen de bekende brochure toegezonden
opdat de leden van die commissies er
kennis van nemen om later in een bijeen-
komst eenjge oogenbükken aan den m-
'houd te wijden.

De hoofdinspecteur meent dat de alge
meene electriciteitsvoorziening ook ten
plattelande op talrjjke wijze de volksge-
zondheid ten goede kan komen.

„Daargelaten het niet te onderschat-
ten voordeel eener goede verljohting/' —aldus segt genoemde hoofdinspecteur ineene circulaire, aan de gezondheidscoai.-
'missies gericht — wemsch ik er nog op
te wtjïen hoe centrale watervoorziening
door de beschikking over de eïectrische
energie in vele gevallen gemakkelijk zal
kunnen plaats vinden, hoe verschillen-de bedrigven door het gebruik van spe-
ciale machines, waarbij de aanschaffing
hij DesChikking over eïectrische kracht
mogelijk wordt, njet alleen meer economisCh, doch ook — en hier dank ik aan
melkwinning — 'meer zindelijk zullen kunnen werken, en hoe last not least het
tal van industrieën, die thans niet zon-der schade voo rhet individu kunnen wor-den uitgeoefend, door het gebruik vanelectriscn gedreven werktuigen op voor
Öe arbeiders gezondere wsze zullen kun
nen worden gedreven.''

„Deze enkele voorbeelden, die voor Udie in de volle practp, van het levenstaat, met vele andere zullen kunnen worden aangevuld geven een aanduiding vande gropte waarde, die aan het denkbeeld
beela 'van algemeene elektriciteitsvoor-
ziening ten grondslag ligt.7*

De hooctfinspecteur twijfelt niet of ee-
ne nadere bestudeeirng van dit onder-werp zal dit nog duidelijker doen inzien

('S-H. Ct)'
CUIJK, 19 Juni. De Homeinsche gla

zen pot is deze week voor een aanzienlijk
bedrag door den eigenaar, den heer J.
Kjjsouw naar Leiden gebracht, voor den
heer Dr. Hoiwerda.

KAATSHEUVEL. Tot onderwijzeres
aan de bijzondere R. & Schooi alhierfc 'benoemt mejuffr. W. van der Meijs,

PERSONALIA.
OSSENDRCHT. De beer J. Tiffi-

tóers, kommies dienstgeieider alhier is ingelfrke betrekking benoemd te Tilburg,
De benoemde proficiat.

BUITENLAND.
AMERIKA.

DE HITTE IN AMERIKA.
In onze vorige editiei; is een bericht

opgenomen over de hitte in de Veree-
nigde Staten, waarbij sprake is van een
koelheidverspreidende „plant" in de stu
deerkamer van president Wilson. Het
spreekt van zelf, dat dit „plant" in de
bekende specifiek ATrerikaansche betee
kenis van het woord genomen moetwoj-
den en dus vertaald zou kunnen wor-
den door machine of apparaat.

Uit Springüeld 'Illinois wordt gemeeldt,
dat men gisteren door middel van
bloedhonden twee gemaskerde bandie
ten heeft opgespoord, die den vorigen
dag een express bij Springüeld hadden
aangehouden. §

Na een korte jacht vond men de ban.
dietenslapende op den grond üggen.
Groot was de verwondering van de tal-
rijke politiemacht, die aan de vervol-
ging deelnam, toen bleek, dat de schur-
ken eigenlijk nog maar opgeschoten jon-
gens war<c«n. De een was niet ouder,
dan 20 en de andere nog maar 16 jaar
Dezestienjarige had bij den aanslag den
machinist en stoker met een pistool tot
doorrijden gedwongen, terwijl de ander
met zes dynamietpatronen getracht had,
de brandkast te doen springen, wat hem
evenwel niet gelukte

FEUILLETON
van de, Tilburgsche Courant.

De Millioenenprins.
101.

Maar daarboven zal u mij niet vin-den, weet n. De loge van mevrouw De
Prémesnil is integendeel een der best
jelegenevan den eersten rang.

—Dan zal ik onder de pauze wel
naar beneden komen, hernam Maurice
lachend. Men beweert dat afdalen ge-
makkelijker gaat dan opklimmen. Als
ik u maar in den foyer of in de gang
ontmoet - waar, kan mij niet schelen,
zal ik tevreden z^fn.—U is er niet gauw af te brengen.— O, het ontbreekt mg niet aan eer-
zucht maar een ieder doet wat hg kan
OEdertu&schen bedenk ik tfaar dat mgn
vader misschien wel iemand zal kennen
wien hg een dienst bewezen heeft en
die mij in deze omstandigheid zal hel-
pen.— Mis&chien, zei Norette, in elk gevai
zal ik hot liefst zoo spoedig mogelijk
weten.

—Kond u morgen ochtend hier? vroeg
de schilder, dan zal ik u antwoord kun
nen geu^i.

j— Morgwiocliteniï. noen. dan moet ik

noodzakelijk naar de Bibliotheek, om
een paar weken te raadplegen.

—Goed, dan zal ik morgen-ochtend
ook in de Bibliotheek zijn. Maar zal
het u ütiefc ihnderen mg te zien 'l

2> 'nhaalde de schouders op, en het
antwoord' trilde reeds op haar lippen,
toen zij zich" bedacht en slechts mompel
de, als sprak zij tot zieh-zelve.

—Is het mogelijk, dat de verstandig-
ste mannen zoo dom kunnen zijn! Nu,
men moet ze nemen zooals zij zijn, niet
waar?

—Wat wilde u daarmede zeggen, jut
frouw Norettei? riep Maurice uit, niet
wetende hoe dit uit te leggen.

Norette rolde haar papier op.
—Niets, antwoordde zij 't Is bijna mid

dag, en als ik niet wil dat mama Cav
tharina op haar beurt denkt dat ik dood
ben, moet ik maken dat ik weg kom
Wil u mijn knecht even waarschuwen?Maurice snelde heen. Zij gingen sa-
men de groote trap af, maar toen zij beneden . gekomen waren, reikte Norette
Maurice haar kleine hand en sprak:— Tot weerziens, dat ia tofcmorgen!

—Laat mij u een eindje vergezellen,
vindt u dat goed, tot aan de Avenue
de 1' Opera maar?

—Om gezien te worden door alle 'da-
mes, die bij ons aan huis komen, en
om mijn aanstaand huwelijk te laten
uitroepen? Neen, neen, gaat u vandaag
maar den anderen kant bu.

Die woorden waren zoo welsprekend,
zoo vol beloften, dat Maurice zich de
speelbal waande van een zoete droom.

Ja, zij houdt van mij, sprak hij tot
ziehi-ielve zg'houdt van mg. En zg vindt
goed, dat er plannen voor de toekomst
tusschen ons bestaan.

Het duizelde hem voor de oogen)en
toen hij weer opkeek was Norette reeds
weggeirippeld naar de overzijde van de
straat, tusschen de voorbijsnellende rij-
tuigen door niets vreezende, niet rond-
kqekende en met moeite gevolgd door

I Bastien.
Wat. is zij lief, sierlijk, bekoorlijk!

mompelde Maurice. haar naoogend zoo
lang hg haar zien kon. Nu twee jaar
lang zie ik haar eiken «dag, twee jaar
lang vind ik in haar een steeds groote-
re bevalligheid, een Steeds schitterende
schoonheid, een steeds eerlijker en open
hartiger gelaatsuitdrukking, O, wat zal
zij een allerliefst vrouwtje voor mij zijn
als zij ooit mijn naam wil aannemen.
Maar is dat mogelijk, zoo lief als zij is?
Zal niet een rijker, verstandiger, knap-
per jonkman haar mij ontrooven?

Om haar te gehoorzamen, ging hij de
rue de Saint-Honoré in, haar zelfs niet
van verre willende volgen, en door de
rue Montmatre naar de Boufevarcfe.

Met gebogen hoofd liep hij voort,
slechte denkend &an haar en zj[m ge-
luk.

Toen fcff de rue du Fauböurs-Montmar

tre insloeg, bleef een jonge man, die
uit de tegenovergestelde richting kwamvlak voor hem staan en sloeg hem op
den schouder.

Hé, Fontenoy, zeide hij lachend, v/at
ben je vanmorgen afgetrokken. Droom
je soms over je liefde?

Maurice beefde en sloeg de oogen op
toen frontste hij onmiddellijk de wenk-, brauwen en antwoordde, blijkbaar slecht
gemuts:

Je hebt nog geen gezond oordeel uit
de loterij getrokken, arme Maxime. Je
vertelt dan kletspraatjes.

Het gelaat van den andere nam een
uitdrukking van oprechte drcelhaid aanH gwaß een groote magere en linkselie
jonge man, ongeveer van Mhurice's Kef.tijd, die geen weg wist met zijn armen
en beenen. Hij had een onbeduidend,
bijna leelijk gezicht met een te broed
voorhoofd, een slompen neus en een op
komend niterst schraal kneveltje, nwar
zijn gelaat, werd verhelderd door een
paar prachtige vrijmoedige oogen.

Die oogen namen reeds de leelijkheid
weg van het onregelmatige gelaat, te
meer wijl daarop een uitdrukking lag
van even treffende goedheid als op dat
van Maurice Fontenoy voor wien Maxi
me een warme genegenheid gevoeldeEn
die goedheid, die rechtvaardigheid wa-
ren te opmerkelijker daar hij de zoon
was van Louis Berthier en van Sylvie.
Van biina geliïken leeftijd als Maurie»

Fontenoy had hij met hem hetzelfde gym
nasium bezocht. En steeds had er bij
den zoon van Sylvie een geestdriftigei
bewondering geheerscht voor den mak-
ker; ker, die in alles de eerste was,
en die tevens zoo geheel en al vrij van
alle gemeenheid, die nooit gelogen of
iemand bedrogen had. De verhouding
was dan ook uitstekend geweest tus-
schen de jongelui tot op den dag dat
Martin Fontenoy het huis Berthier, waar
van hg procuratiehouder was, had 'ver-
laten zonder zich zelfs door de schoon-
ste beloften te laten weerhouden. De
vader van Maurice had inderdaad eeni-. ge jaren te voren den rijken bankier
verlaten en was in de rue des Petites-
Ecuries een kleine bank begonnen voor
rekening van eenige klanten, welke hij
bij de Berthiers had leeren kennen en
die een onvoorwaardelijk vertrouwen/

1 stelden in zijn stipte eerlijkheid.
Helene Fontenoy was sedert lang ge.

storven ten gevolge van typheuze koort-
sen. Martin had alleen zijn zoon opge-
voed, terwijl hij hem voor twee liefhad.
Ondanks! alle voorziohtigheifl tftelke hg
in acht nam tegenover zijn zoon, liet hij
na het ernstige besluit dat hij genomen,
had om de Berthiers te verlaten, zich
eenige woorden van toorn en beschuldi-
ging ontsnappen.

{Wordt vervolgd)

DUITSCHLAND
EEN KRANKZINNIGE DAAD.

Het bureau Boesmann meiut: Gistev-
renmorgen lostte in de Katholieke Ma.
riaschool te Bremen een klaarbliieeeh'jk
krankzinnig geworden onderwijzer op
kinderen en onderwijzers talrijke revol-
verschoten, en richtte daardoor ontzet-
tend onheil aian. Bij arrestatie bleek,
de dader de 30-jarige candidaat voor-
het hoogere leeraarsambt Sdimldt te z-Qn
Twee anderen zijn dood, drie zeeï ern
stig gewond. Een onderwijzer kreeg oen
schot in het onderlijf. De gearresteerde
bleek bij onderzoek zes pistolen en een
aantal patronen in zijn bezit te hebben»
Hij kon gaenerlei verklaringen voor zijn
daad geven.

HET MIJNONGELUK TE LINTFORT
Het ongeluk op de najn „FrieOricn,

Heinrich" waarvan wij gisteren melding
maakten, heeft gelukkig ge«em oïïers aan
menschenlevens geeascfat. Alle veertien
ingesloten mijnwerkers werden gisteren'
gered en bevinden ricli in den besten
welstand.

ENGELAND.

MISDADEN DER SUFFRAGETTES
JEen groot huis te Solhuli 'bij 'Birming

ham is hedenochtend door de suffrageU
tea in brand gestoken, ve btm^sAichU
sters lieten papieren achter, waarop de
invrijheidstelling van de gevangen kaae
raden werd geeischt.

NOODLOTTIGE BRAND TE JENA
In aen nacht van Donderdag op Vrij.,

dag had te Jana, ten gevojge van een,,
ontploffing een hevige brand plaats, die
een geheel woonhuis to de ascjh. legde.,
Gedurende don brand ontstond, onder-
de bewoners van het huis een paniek.,
Het meerendeel der huurders sprong uit
de vensters op stoaat, waarbij twee vrou
wen levensgevaarlijk gewond werden.
Een 21-jarige jonge man en een kind
van drie maanden vonden den doodin
de vlammen.

ITALIE.
NOODWEER IN SAVOYE.

In don, nacht van Wloensdag op Don-
derdag toen boven Maeot (Savoye) een
hevig onweer woedde, had in het nabu-
rige gebergte een wolkbreuk plaats Het
water van bet riviertje, dat door het
dorp sitroomt en op den berg St. «Jac-
ques op 2316 'M. hoogte ontspringt zwol
zoo buitengewoon snel, dat net in hor-
ten tijd het omliggende land overstroom
de. Met reusachtig geweld werd de
vloed naar Macot voortgestuwd en in
een oogwenk waren verschillende fa-
brieken en molens verwoest. Twee hui-
zen in het dorp stortten in, terwijl ce
poTtalen van een twaalftal benedenwo.
ningen met slik worden gevuld.

Een der bewoonsters die zich niettij
dig in veiligheid had weten te stelien,
werd door 't water medegesteurd < en
verdronk. De materieele schade wordt,
op 600.000 francs geschat.

Een andere wolkbreuk, vergezeld van
een hevigén hagelslag, richtte groot on-
heil aan te Lucey,-, 'm. het departement
Meurthe-Moselle. Voor de gemeente Lu-
cey alleen wordt de schade op 400.000
francs berekend.

AZIE.
ROOVERS DIE ’ 240.000 PER JAAR

„VERDIENEN?.
De handelskaravanen, die door het

binnenland van Perziê trekken, worden
volgens een Enge^sch consulair rapport
dooi- de daar wonende roovers als een
natuurlijke bron van inkomsten be_j
sehouwd. Men heeft berekend, dat deze
roovers alteen op den weg van Bushire
naar Shiraz den laatsten tijd jaarlijks^
20.000 pond sterling, zegge 240.000 guL
den, „verditenen".

HET WEER IN HET BUITENLAND
Meest komt in Juni in Zuid of Zuid

West-Europa hooge luchtdruk voor; in
ons land, België en Engeland is hetesrn
ovoj-gangsweer, en in het Noordelijk,
deel van Europa wordt het weer bc.,
heerscht door tamelijk diepe depressies
die zich wn West naar Oost bewegen.,

Op het oogenblik is de luchtdrukver
deeling echter totaal anders, al ligt in
Zuid-West Europa, althans het uiterste
Zuid-Westen, wel een hoog- Eeßl maxL
wm van veel meer beteekenis, lig daar»
entegeii in het Noorden. Derhalve is het
in Noorwegen voortdurend zonnig maar,
in Noord-Noorwegen en bij Spitsbergen
blaast de wind uit de Poolrichting, en
is het dientengevolge zeer koud, on-
danks de ongetemperde zon. >

Op de Schoteche hooglanden heerscht
nog Wesitenwindweer. Bewoiiüng wisselt
daar met zonneschijn af, e« af en toe
viel regen. In Engeland leerscht zeer
veranuerüjk weer, het werd er veel koe
ler, maar toch bestaat er nog een en
weersneiging; plaatselijk viel overvloei
dig regen. Fc

In Frankrijk is het weer bijzond«2r uit
eenloopend. De zonneschijn wordt ge-i
temperd of geweerd, op vele plaatsen
onweerde het, 'en vooral langs de kust
was de regenval groot.

In Noojrd- en Oost DuitseMand is het
zeer koel en buig.; In de Rijnstreek is
het weer als hier te lande. In Beieren
deden zich storingen voor, daar is het
nogbroeierig.

In Denemarken staat het woer in het
teeken van den getemperden zonne-
schijn. Gedurende «ankele uren regende
het.

Dit verschillende deelen van de Do-.
nau-Mona>rchie wordt thans druilerigtieid

'bericht. In het gunstigst geval komt er
gedurende enkele uren een ©pklarinkje!
voor.

In Zwitserland heerscht veranderlijk
en uiteenloopend weer, nüaar de weer-j
bureaux voorspellen een spoedige verbe-
tering; het schijnt slechts een kleine,
storing van het goede weer.

BALKANSTATEN.
ONDER DE BONDGENOOTEN.
In het antwoord op de nota waar-

in Servië herziening vraagt van het
verdrag van bondgenootschap, geeftdo
Bulg-aaasche r«sgeering te kennen, dat
het haar hevfe sp^t en verbaast, Servies
de binde kracht van het verdrag te
zien bestrijden en zoo kort nai-'sat reewï-,
taten van zoo groote historisdie beiieeke
nis zijn bereikt, welke de veroraging.
op initiatief van Bulgarije geskneö, be,
hooiden te bevestigen.

Servië en Bulgi&jrije, zoo luidt hei
voorts in het antwoord, hébben niet an-,
ders gedaan, dan hun verplichtingen ten,
uitvoer leggen, niet meer en niet min-
der, overeenkomstig de genaaakte afspra
ken.

De Bulgaar&che regeering kant zrch
met alle kracht en de stevigheid, geu
grond op het verdrag en de rechtvaar.,
digibeid van haar zaak, tegen het denk-,
peeld, hetzij van herziening van het
verdrag van bondgenootschap, hetzij vanf
een nieuwe verdeelingvan het veroverd
getóed tusschen Bulgarije en Servië hefe
zaj van deelneming van Griekenland ent
Montenegro in deae nieuwe verdeeling.

Diep overtuigd van de noodzakelijk-,
heid van het verbond, hetwelk tof dus-,
ver voor beide x&lken zulke goedere*
sulfaten heeft gehad, doet de Bnlgaer.»
sche regeering een vrlendsahapp<e'lijki be
roep op de Servische regeer ing om zich
van hetzelfde gevoelen te Men door.
dringen en tot het inzicht van de nood-
zakelijkheid te komen om het verdrag te,
handteven en zijn bepalingen nauwge-i
zet in acht te nemen, alsmede om van,
zijn etsch tot herziening van het ver-f
drag af te zien en zich ten opzichte
van het betwistbaar gebied zoo spoedig
mogelijk aan de beslissing van «j^n
scheidsrechter te onderwerpen

.LMjcum iivuiMiinfcßOijjui'Uiig'UTMi vau «tal
moord op Machmoed Sjefket pasja, To.
pal Tevfik, Mebemed Ali en Zia heb-,
ben aan vreemde correspondenten ver^
halen gediaian over cte organisatie Van|
het complot. Zia heeft erkend, dat hij,
niet twee vrienden had gezworen zijns
leven te offeren om het stuk te volvoe-
ren, Mehemed Ali meet hebben ver-i
klaard, dat het geld. afkomstig was visn,
een gewezen minister van binnenland-'
sche zaken. i £

DE AANVAL TE ASCOT.

De man die gisteren den wedren op.
de heide van Asoot in de war stuurde,,
blijkt zekere Harold Hewitt te zijn, bc..
hoiorende. tot erem goede familie te Gere
ford. Volgens zijn vrienden is, bij een,
overspannen zonderling. Zijn Üag!boek,i
toont dat trouwens ook aan. Daiags te
voren had hij diaarm o- a. aangeteekend,
Ik hoop er toe bij te kunnen dragen, j
om deze ontzenuwende wedrennen, dio
de slechtste hartstochten in den mensch
gaande maken te stuiten, nuaar zonder,
de jockeys te Weren. Met de stemrecht.)
vrouwen bad Hewitt niets uitstaand©.
De politie vond bij hem, behalve het
dagboek, een groote som aan bankpa.»
pier en eenjge brieven, die vrij ónsa-t
menhangend gesteld waren en denin-'
druk' maken, "dat de man niet goed biji
het hoofd is. J !

STATEN GENERAAL
EERSTE KAMER.

Vergadering van Vrijdag 20 Mei.
De beraadslaging over de wetsontwer-

pen tot pensionneering van gemeeate-amb
teinaren en van hun weduwen en weezen
wordt voortgezet.

De heer V a h JM ier o p (L % repfioeert
Hij "houdt zijn bezwaren met betrekking
tot de autonomie der gemeenten e;n het
beleid van het, ministerie ten aanzien van
de uitbreiding van Set gemeentelgk be-
lastinggebied v'oi, bok dat betreffende de
belegging van tte gelden.

De heer Vanden Berg (A. RsX re-
pliceert en meent, "dat de kleinere .ge-
meenten door de opcenten op een rijks-
belasting op naamloGZö vennootschappen
niet geholpen zijn.

jMinister Heemökerk antwoordt
H^ betwist o. m. het verband tusschen
dit ontwerp en de gemeente-financiën.

De beide wetsontwerpen worden %. h. s.
aangenomen. ,

Aan de orde zijn dan vier wetsontwer-
pen onder werke het ontwerp op den
suikeraccjjnis.

De heer Smits (R. K y betreurt hst,
dat de regeering een slecht product bs-
slschermt boven een goed, en dat zij boven
dien een bepaalde categorie van produc-
ten beschermt.

iMiniöter Kofkman bestrijdt den
vorjgen spreker.

ISIa re- en dupliek wordt het wetsont-
werp z .11. s. aangenomen.

Aan 'dé orde iS dan het wetsontwerp
in zake de kustverdediging.

De heer "Van Voorst tot Voorst
(R.K.J verdedigt het fort te VliSsingen
nader.

Hij betoogt ook de wenschelijkheid van
opstelling van geschut in koepels en onfc
kent, dat de voorstanders van heb ont-
werp zich "door politieke overwegingen
hebben laten leiden.

De heer Wafesenaer van Rósan-
d e*(o.-H } verdedigt het wetsontwerp e-
veneens. w ïjmoeten ons! _. i. 'tegen een
Coup de ma-in waarborgm en alle na-
ties1 versterken haar kust.

De heer Staat (U. L$„bestrijdt het
ontwerp. Men heeft ten onrechte de ur-
gentie van de verbetering van de ves-
ting Honand gezocht aan de kustzedein plaats van aan de landzijde, terwijl de
noodzakelqkheid van een fort te yiis-
Bicgen niet is aangetoond. ; [

Rechtszaken.
Xe Rechtbank te Bnoda behandelde

Donderdag de volgende zaken;
E. W. H. Er. 28 jaair, vroeger te Til

burg, thans wonende te Bred(a, verzet
van een vonnis dezer rechtbank waafj
bij lij tot 2 maanden gevangenisstraf, .
werd veroordeeld wegens verduistering
van een automatische s«igarena£nsieker,
twee Bindöl-elementen, een drukknop,
enz- alles samen ter waard© ven fl7
ten nadeele van de beeren Gebr. v. B

j m

ie xuourg.
Eischbevestigi'ng vm het vosmfe
De verdediger Mr. Hoekstra voerde

in het belang van beklaagde verzachten!
de omstandighieden aan en deed het
dringend veraoek beklaagde inpjaats vian|
gevangenisstraf eepe geldboete op te
leggen.A. X. en diens vrouw, beiden niet
verschenen, diefstal van een hoeveel-
heid ijzer tr~: nadeele dar firma Ha,
goiort op 3 Mei te Tilburg.

Eiseh ieder 7 dagen gevangenisstraf.
Chr. van V. 16 jaar landóouwens-

knecht te Tilburg, het niet voldoen aanj
een vordering van den brigadier deri
rijksveldwacht te Tilburg in den avond;
van 12 Mei om van zijn rijwiel te stapj
pen, wegers het rijden zonuer licht.

Eisch flO boete.

Ingezonden Mededeelingen.

Wat eene marteling was is
een genoegen geworden.
Nog niet lang geleden, behoorde de

heer F. Roy.wiagenmaker te Chazay, bij,
Bressuire (Deux Sévres, Frankrijk) tot
hein die niet kunnen eten, zonder, ge-
durende de uren der spijsvertering de
ergste smarten ondervinden. Daar, omniet vjan. honger te sterven, dieongeluk,
kigen wel verplicht zijn zJou minstens,
twee malen per dag te voedern, wordenzij geheel den dag over gemarteld; ge,
lufckig nog als zij hunne kwaal in denslaap kun&en vergeten.

Dank zij een behandeling van eenige
weken met de Pink Pillen, die een goe
den uitslag haddennadat de andere middelenmsslukt waren, is wat vcjor den
heer Roy ©en marteling was, het eteneen genoegen geworden.

„Ont|vekig al mijne geMswepschen,
schreef de dajnkbare wagenimaker aan
den heer Geblin. Indien ik mij kian voe
denen naar mgn lust ©ten zooveel STiai
ik wil, dankik dat a/an uwe goede Pink,
Pillen- Te -voren was mijne spijsverte-
ring zoo nnoeietijk, xóo smartelijk, de«ad
zig mg zoo lijden, dat ik gaarne niet
gegeten zou hebben, indien dit moge-
lijk w)are geweest. Ik' was roer verrn».,
gerden nijne krachten hadden mjj be,
geven. Indien de ziekte had gedun^d,
zou ik zeker verplicht zajn gewees/t mijn
werk te verlaten". > ■

Ongelukki^n, die n ndet fennt voe.,
den en uwe door het werk versleten
klachten herstellen; fijnproevers, 'WÏ*,
een slechte m^ag de genoegens der ta.
fel ontzegt; de Pink Pillen zulfceivtooE
u d»en wpt zij voor den heer Roy en.
voor vele «nderen nog deden, want rij
kennen geen. voorkeur en zajn goed voor,
alle gestellen en alle leeftijd*». Neem
een proef, zij zal u zoo weinig kosten.
De behandeling is gemakkelijk, een of
twee pillen genomen bij iederen maal.
tijd, dat is alles. Ma eenige dkagen bc.
handefrpg zult gij Paar uw lust eten
wat gij wilt en zooveel gijw'lt. De Pink
Pillen zullen uw maag geheel en a\
nieuw gemteakt hebben.

Z$ zijn verkrijgbaar f 1.75 per dod£ ca
t'9per 2,es doozen bij het Generaat Depot
der Pink Piliefni, Eegbeniaan 22 huis Am-
sterdam voor Tilburg en Omstreken b$
de firma J."B. van Eijisdem, Heuvelstraat;
Jaé Verbunt, Nieuw lancfetraat, en P. A.
van Hagelt, 'Gasthuisstraat.

Den Heer Boy.

Ingezonden Me-iedeelingen.

& VICTORIA-WATER
OberlahMsteln.

'W- Wordt geregeld in eigen schepen
van Oherlahnstein naar Rotterdam aangevoerd.



■ l'^^^^^^ IKS^ £ gedurende de Opruimiag verkoopea wij tegen 9
9 Heu^tmat^. STRENG VASTE PRIJZEN. 9
B| Daar het riikwiifg vrorkümt r*at m?n tracht van o^ze zoo taai resteldo prrzen nog iets af te dinnen, stellen 99 wij er pr;s on hierdoor te verklaren, dat wij hieraan nimmer kunnen vol oen. . f
H A8onze Costames en Mantels zij? öahnqrijk h pr:js verrniiJJa^d [

leder stuk is van een duidelijk zichtbaar opnJiro'nqsprijs voorzien,

I Groote keuze Gummi en Waterdichte Eegenmantels. i

per geheele Advertentie 25 cent bij vooruitbetaling.
Bij 3 plaatsingen derzelfde advertentie, wordt slecht» 2 maal denkend
Voor het te bevragen aan ons bureau oi onder Brievea wordt Iö cent
administratiekosten berekend.

Postzegels worden in betaling aangenomen.

Gevraagd .Personeel.
Gevraagd tegen 1 Augustus

Een flinke BOERENMEID Adres
ANTOON VOS Bredascheweg 440
tegenover Wildrick. „3039

■ —: " « ■»<
Gevraagd een £de SLAGERS-

KNECHT in runds- Varkens en
kalfslagerij Frans v. Herk firma
H. FRANCOIS Vrijstraat Eindho
ven. 3013

JOS STUMPERS-BORNBER-
GEN Eindhoven, vraagt in de
tweede helft van Juli een dege
lijke R. K. KEUKENMEID en
KINDERMEID. Wasch buitens-
huis. 2151

Gevraagd een degelijke DHSNST-
BODE die zelfstandig kan wer-
ken en een burgerpot kolien,
liefst niet beneden de 25 jaar
bij STUMPERS-NIJSSEN, markt
34. Eindhoven.

Voor direct GEVRAAGD eenNOODHULP tegen 20 Gulden per
maand met verval. Op de hoog-
te met koken: Adres SPOOR-LAAN. 62. 2144.

Gevraagd een net MEISJE in
een stille dienst voor dag of
dag en nacht Adres TUIN-
STRAAT 35 3050

HUISHOUDSTERI R~ kTjÏÏf.
FROUW zag zich tegen Sept. of
later gaarne verplaatst" als huis-
houdster. Verscheidene jarenals
zoodanig werkzaam geweest, Ge
woon met jonge kinderen om,te
gaan, doch ook zeer genegen bij
eenig Heer of Dame. Prachtige
getuige ten Dienste fr. Br. on-
der letter H. A;. Bureau dezer.

R. K. DIENSTBODE gevraagd
eenigzins bekend met de keu-*ken, en van goede getuigen voorzien. Adres Magazijn DE DUIF
Heuvelstraat 3028

~NETTE DIENSTBODE gevraagd
NIEUWLANDSTRAAT 20
m.,11. ...-■■■■■■ .M min iuu — ■ --■ ■■■i—«i

Zoo spoedig mogelijk 2. R. K.
KLEERMAKERSKNECHTS ge-
vraagd 3 a 4 jaar bij het vak,
m3t kost, inwoning en loon naar
bekwaamheid .—■ Adres A. Hoo
gers Kleermaker. HOEVEN.

Terstond gevraagd een SCHIL
DERSKNECHTS. 4 a 5 jar bij
het vak, van goede getuigen
voorzien. Loon naar bekwaam-
heid, bij A. C. v . d. LEE. v.
RIJSWIJK, huis- en decoratier-schilder, Waalwijk.

< MEESTEEKNECHT~^ WE-
VERS, Passementfabriek vraagt
een MEESTERKNECHT, ook be-
kwaam als verver en tevens be-
kwame WEVERS. Brieven on-
der lelt. A. B. Boekh. BELIN-
FANTE, Kneuterdijk Den Haag.

j MEVROUW JOH. VANRHIJN,. Groest 116, Hilversum, vraagt
; voor direct of later R. Kj
j DIENSTBODE kunnende koken
en netjes werken v. g. g. v.e

NET MEISJE gevraagd voor
lichte kantoorwerkzaamheden.

Brieven onderNo 4913 bureau
v. d. blad.

Ter Boek- en Resdsferbinderij
van J. M. van de BURGT Hel-
mond kan bekwaam BOEKBIN-
DER geplaatst worden. Br. met
verlangd salaris waar gewerktj
enz. aan bovenstaand Adres.

Terstond GEVRAAGD flinke
LOOPJONGEN en net LOOP-
MEISJE Adres HEUVELSTRAAT
54.

GEVRAAGD eenige nette JON
GENS Hoog loon. Vast werk
Adres SPINPIJPENFABRIEK
Willem-11-straat 42.

Bekwame MODISTE EN AP-
PRETEASE gevraagd voor direct
of later. Mode Magazijn „DE
VLINDER". Hintham(rstraat.
Bosch. 3027

KLEERMAKERSKNECHT GE-
VRAAGD, vast werk verzekerd,
bij J. BARTELS, kleermaker, 2e
Regim. Huzaren, Tilburg, Kor-
velscheweg 215. 3025

Wordt gevraagd flinken R. K.l
ZADFLMAKERSKNECHT tegen'
kost, inwoning en hoog loon,en
vast werk Gelegenheid zich in
't vak te bekwamen. Adres Leo
F. MELSEN Mr. Zadel- en rij-
tuigmaker Oud-Gastel N. B.

3020

Te koop aangeboden.
Wederom twee nieuwe dubbel

werkende DEEGMACHINE Ont-
vangen, zwaar gebouwd, en zeer

■ lichtloopend Billijk in prijs van-
af 140 150 —160 gulden. Eenig
Agent G. v-d. MADE Moerdijk

OISTERWIJK, TE KOOP bij
Joh. v. d. Wiel (Waterhoef) 2
beste Luxe PAARDEN vier, en
vijf jaar oud met extra gangen,
mak op weeg en tuigen.

Te koop een guiste ZEUG bij
P. VAN DER LOO, Udenhout
(Winkel).

Te koop een KALFKOE aan
telling bij HENDRIK VERHOE-
VEN Udenhout. (Biezenmortel).

Te koop een KALFKOE keu-
ze uit twee aan de telling 22
en 30 Juni 3e en 5e kalf bij J.
MUTSAERS Oude hoekschestraat
No 9 Tilburg.

Te koop een beste KALFKOE
aan telling vierde kalf bij A. v.
GORKUM Zandstraat Enschot.

Te koop bijMARINUS v. HAA
REN te Haaren een dragend VAR
KEN 15 weken drachtig en een
gust schot.

Te koop bijADR. SMULDERS
Hoefstraat Tilburg twee BOTER
HONDftN wegens afschaifing var
'bedrijf.

Te koop bij Adr. v.d. WIEL I
Kerkhoven Oisterwijk een dik-
bil STIERKALF oud vier weken

Te koop bij A. v.d. PASCH,
(Toren) Haaren een KOE aan
telling in Juli.
.._.. 1 , .. i

Te koop bij JOHANNES v.d. i
SANDE te Haaren een besio }
ZEUG 13 weken drachtig.

Te koop bijW. VAN DE VEN
AchterstraatHelvoirt, eene KALF 3
KOE vierde kali aan telling 1 |
Juli.

HOOIGRAS te koop bij MAR.
TINUS VAN RIJSWIJK, Komme
straat No 2 Tilburg.

TE KOOP gevraagd eene groo
te WINKELRAAM, met KOZIJN
Adres P. H. BOSMAN Moerges-
tel

TE KOOP 3 dragende ZOG-
GE 14 è 15 weke dragend 1
zog met bigge 1week oud Adres
B.' STRIK St. Annaplein No 8
Tilburg.

KOOPT HET RIJWIEL Sper-
ling loopen licht, zijn duurzaam,
2 jaar garantie zonder bijbeta-
ling. Prijs f 75 Koopers kunnen
voor garantie i 25 inhouden The
Dutch Cijcle Imp Co H&a?dijk
56 Breda Directeur P. MIES.

y,.».fwT ,M -rmmmrwmzmeal

Tewhiinr aangeboden.
AANGEBODEN tijdens de ten-

toonstelling twee beneden voor-
kamers met gelegenheid voor
drie è vier personen LOGIES.
Adres bevran'e bureau F afblaf
van het Zuiden,

KAMERS TE HUUR tegen bil-
lijke prijs Adres A. v.d. Ven,
Bossche weg 204 3007

Aangeboden tijdens d- ten-
toonstelling 1 beneden VOOR-
KAMER met gelegenheid voor,
1 a 2 personen Omtrek tentoon-
stelling Adres ST. JOSEPH—
STRAAT 4 3051

Aaobiedieq Personeel.
BIEDT "" ~~
zich aan tegen 1 Augustus een
tweede MEID leeftijd 20 jaar.
Reeds alszoodanig in betrekking
Adres G. VAN DEN HEUVEL,
Korte Achterstraat Helvoirt.

— - —
Biedt zich aan NET PERSOONmiddelbaren leeftijd als nachtwa

ker. Brieven onder No 3077 bv
reau dezer.

Wie heeft TE KOOP een ge-
bruikte DAMESFIETS, en JON-

t GENSFIETS in goede staat A-
dres P. J. SCHELLÈKENS Pc-,
perstraat Kaatsheuvel

TE HUUR gevraagd een net-
to woning a f 3.50 of i 4.50 per
week. Adres te bevragen Hotel

; het Gouden Kruis SPOORLAAN
L

—___._— i in
1

TE HUUR tegen 20 Juli a.9.
een WINKELHUIS en een BUR

5 GERWOONHUIS a/d. Beekschen-
Udijk, hoek hoogvensch© straat
i te Bevragen hij P. FRANKEN8 v/d. Aa. Goirkestraat No 1,32.

'■">"" ' "■' ■' ''' —i^i—l.-IHII-TTII. ui» ■■!■■ ri ■*»*

Mot»saline en
Fantasie

mmQt» yWWmètV4ai
IN GROOTE

VERSCHEIDENHEID
AANBEVELEND

CASTKLLIFiS..
2183

.GtiNitt-Attiiistntlt.
(mondeling en schriftelijk)
Gelegenheid tot plaatsing

van Volontairs.
Bij bet in dit jaar gejioucien examen

slaar.den van onzen cur3u.3 de vol-
gende xevetii Heeren:
C. F. VAN DUIN, NoorsJscharwoudo-
J. DAMSTEEG!, Nieuw Lokkerland'
J. KNAAPEN, Geld-op.
F. VAN LIEMPl1, Waalwijk.
W. van der MEEREN, Gemert.
W. PEIJNENBÜRG, Geliiop.
A. STOOT, E ndhoven

Bij genoegzame deelname heb-
ben de mondelinge lessen ook te
Tilbuig plaats.

a. s. FbESKisars.
Lid van de He Kamer der S. G. en

Burgemt ester van Geldrop en
van Zesgehuchten.

J. A. VAN JMMOüOVEtf>
Secretaris der Gemeente Helmond.

J. Si. KAJSiDEB^,
Secretaris der Gemeoute Gemert.
M. J. H. JJÜSTKN^KiS.

HooldcommitE-Redacteur ter
Secretarie van Tilburg.
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J. I BÖNDIS
C4STILUNS.
HEUVELSTRAAT

SPECIALITEIT IN
PRIMA QUALITEIT

JAPON-
STOFFEN

m 2180

.i i ii i in i ii rf

Iblijft nog slechts ’\ QL J^ff
te TILEÜEG, r^Ê^i (ItH^ 1
IM*iOL«t dö Teiitoonstellinu.

g% DAGELIJKS f*
è VOORSTELLiNGEN £

's Middags %\ uur: 'avonds 8.15 uur.
Voor de Middagvoorstellingoa betalen kinderen halve prijs.

Dagelijks van 10 aar at : Bazichtiging der Stallen. R petilie M
en hot voeleron dor roofdieren.

Prijzen der Plaatsen: Galerij f 0.25 Derde 1
Ea-.igf0.60, Tweede Bang 10.80, Eerste Bang I
11.00, Stalles f 2.00, Loge f 2.50.

Kaarten vo;r de avocduoaistelliDg van Hapenleck, geven bet ;
recht, om na de voorstelling de Tentoonstelling koste* 'il
loom te bezoeken. " 3078
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ffl Van de Sande9 Rondjes gf
U de fjjnste Tafelbeschuit

Tervaardi d uit de fijnste bloem, melk, suiker

lil Heerlijke Honig»koek9 h
J vervaardigd alt de iijnste honig en beste boent 1

Baarom staan v. cl. SA3SDE'» artlkeien bij 1
WÊÈ publiek befeend als de fijnste.

Hoek- en besohaitfabriek

|1 Joh. v. de Sande v. d, Heijden, mi
M Piusstraat 97 98 M, Heuvel Tilburg. H



i Mine 2i juni I'
H 's morgens 8 uur, begint onze H

1 Groote II SEISDENS-UITVERKOOP. I
In alle afdeelingeu zeer groote voorraad, daarom wor-

I den alle goederen

1 Ongeëvenaard Goedkoop 1
I Uitverkocht I

Dames, die nu nog een mooie Zwarte Zijden, Laken of Kamgaren I
i PALETOTS wenschen te koopen, die zich nu nog van een MANTEL-
H CÜSTUÜM wenschen te voorzien die zich nog een mooi GEKLEED H

E COSTUME willen aanschaffen, zouden zich werkelijk benadeelen als zijI ONZE EEUZENKOOPJES 1
lin al deze artikelen zoowel als de verschillende andere als Kinderjurken
I en Mantels, Morgenjaponnen, Blouses enz. lieten ontglippen. Zie onze |I modellen en qualiteitén en vergelijk de prijzen. Prijzen noemen zonder dat |I men ziet wat men krijgt voor zijn geld is gemakkelijker dan te garandeeren
I dat men beslist goedkooper verkoopt dan wie ook.

Geen dame verzuime daarom van deze Extra Aanbieding te profiteeren
■ES* Gewone opruimings-conditiën

ITaverne&DeleereéSRkI
IDE DUIF 'S-HERTOSSHBOSCHMPIHinthamerstraat 69.

I Op de Tïlburgsche Tentoonstelling: I

Wijverhieid«zaleix Afd- INoord-ïJrabant, 3071 j

Aanbesteding.
De onderjreteekencie zal voor do

Firma Gebr.FRANKEN alhier, aan-
l»es<ciTeH «p Vrij«lag 27
J t. ril e. k

Het bouwen van eene
uitbreiding der bestaan-
de fabriek op de per-
ceelen kad. bekend Sec-
tie Nnos 8621 en 3622
aan de Goirkestraat al-
hier,

Bestek en teekening z'jn Tanaf
Maandag 23 Juni te verkrijgen ten
kantore Tan den Architecta tl. 5.00
per stel waarvan 11. 3 50 volgens be-
stek wordt terugbetaald.

Tilbarg 18 Juni 1913,
F, C. de BEER

AUCIIITÜCT

Op DONDERDAG, den 26EN
JUNI 1913, des voormiddags 11
uur. zijn BURGEMEESTER en
WETHOUDERS der gemeente
TILBURG, voornemens ten Ge-
meentehuize (Kamer No 25) al-
daar, . .

aan f e besteden
(Bestek No il.)
Hetafbreken van

2 perceelen aan
den Heuvel, kada-

; «straal gremerlit 31
I IS0&4&&0—4881 en
j het uitvoeren van
bgkomende wer-
ken.

Het bestek ligt ter inzage en
overname op het BUREAU VAN
GEMEENTEWERKEN op eiken
werkdag de besteding vooraf-
gaande van 9—12% v.m. en van
2—6 n.m. en is aldaar per stel
ad f 0-25 verkrijgbaar (franco
per post f 0.26.) zoolang de
voorraad strekt.

Verdere inlichtingen verkrijg-
baar ten BUREELE GEMEENTE
WERKEN (2e Afd. dagelijks tus
schen negen en twaalf ure.

2161

Gekleurde

JKèiSbX»O&mvUa
VOOR ENGELSCHE HEMDEN

NAAR VERKIEZING OP MAAT
GECONFECTIONEERD

CASTEfcUNS,
HEUVELSTRAAT.

2081

D«ar de verpakking oiresrKiNADRUPPELS
vedvuidig wordt nagebootst om Kinapracpa-
rat-n va;l a-.dere ber.-:orast aan den man' to
brengen, wijzen wil er op, (Jat roode donzen,
zonder den naam Dr. H. IMsnning, dreii
voorzien van het woord ofanderszins, NIET uit ome fabriek afkomatig
zijn. Men e!3ohe daarom steeds
Dr. fêanning's Kifïarfrisppels!

| .J) Alom verkrijgbaar I f 0.73. t

Onderlinge IMintatai
van Huiseigenaren voor Tilbarg ca Omstreken.

Koninklijk goedgekeurd.
Opgericht October 1888. Bestaat dus bijna 25 jaren.- Woning-Gids -

TT? TJTTTTX> stand "n
1 JCj IJL UU tt SI Jnni 1913

Tegen 7. September één in aanbouw zijnde Heerenhuis met flin
ken tuin gelegen in de Mozardstraat tegenover den hoofdingang
der Kerk van het TT. Hart, voorzien van gas- en waterleiding,
Te bevragen bij Joh. 11. de Kroon, Utrechtschestraat 2.

Twee woningen in de Oerlesche straat, hoek Veestraat Te be-
vragen Capjicijnenstraat 123. .

Een huis aan het Pelgrimspad Te bevragen P. Uitjens Bos-
scheweg 200.

Twee woningen Verwerstraat voorzien vanWaterleiding f I.IC
per week. Te bevragen bij L. Üonders-Hendriks Gasthuisstraal

Eene woning voorzien van gas en Waterleiding aan de Puis-
i straat nabij de Nieuwe kerk f 1.45 per week Te bevragen

Noord-Besterdstraat 98.
Drie prachtige afgewerkte heerenhnizen in aanbouw, bijna

voltooid en reeds goed droog voorzien van elk modern com-
fort Te bevragen bij de firma L. W. van D-ift Telegraafstraal

Een huis voorzien van gas- en Waterleiding met grooten tuin
Meelstraat f 2.50 per week. Is goed geschikt voor winkel in
groenten, fruit enz. Te bevragen bij Wed. J. B. van Pelt. Bre-
daschen weg 253.

Een huis voorzien van gas- en en Water 1 eiding aan de Korvel
sche Nieuwstraat Te bevragen bij G. .1. Baijens Korvelschewegeo.

Direct TE HUUR GEVRAAGD in het centrum der stad een
huis of flink lokaal met minstens drie kamers ge'ijkvloers, waar
in lessen- kunnen worden gegeven Huur f 300 of f 350 per,jaar
Aanbiedingen Poststraat 3

TE KOOP twee mooie gunstig gelegen bouwterreinen aan de
Hoog Vensche straat Te bevragen Zwijsenstraat 39.

Uit de hand TE KOOP -3n bouwterrein voor een of twee
woningen naar verkiezing aan de Jan Aartestraat. Te bevra-
go - Rtgstrèat 41.

TE KOOP een stuk grond geleden aan den Bosschen weg
voor zestig gulden Te bevragenbij P. Uitjens Bosschenweg 200.

<3-E 'ttEC HLVUH ULi )STEIN
Worden aan onze ledm TEN VOLLE VERGOED, na aftrek

van zegelkosten. Onze leden behoeven dus geen schrik meer te
hebben, om tegen hunr SLECHTE HUURBETALERS in RECH
TEN op te treden.
Men behoeft niets anders te doen, dan ten onzen . tntore

; „POSTSTRAAT" 3 alles te komen opgeven en dan --hoef
mon zich verder om NIETS meer te bekommeren.

ï£Al*rX* ÖORL'JR ETV
ALLEEN Poststraat 3. WERKDAGEN nam 2% — 5 en 's-a-

-vond van 7—B uur
SECRETARIS ADMINISTR \* PR C. Il \\. van der W*.

In onze Ledenvergadering vanVrijdag 23 Mei 1913, 's avonds 8
uur bij den Heer J. Opperman die door 123 leden was be-
zocht zijn o.m. de volgende me^edeèlhyrën edaan.
Ie dat is hor^r-Tul tot RECHTSKUNDIG 'JR en,Wel-
-edel gestr. Heer Mr. G. E. PAS3TOORS advocaat-Procureur, Wil-
lem-11-straat alhier.
2e. dat de bespreking van het vieren van het 25 JARIG BE-
STAAN in OCTOBER a.s. op d eerstvolgende Ledenvergadering

' zal plaats hebben
3e. Installatievan 25 NIEUWE leden sinds onze laatste Leden
vergadering in December 1912 waarvan de namen zijn medege-
deeld. Hierbij werd aan de ¥eden W. BEERENS, JOS v. MEE-
RENDONK en H. L. v. Vught dank gebracht, voor het aanwer
ven van nieuwe leden.
4. De wenken in de circulairenangegeven werden één voor
één BREEDVOERIG BEFt KEN en daarbij de noodige t^elich
tingen verstrekt, voor waf betreft, het nemen van INFORMA-
TIEN bij onzen Adminisïe-'eur, VOORDAT men eene woning
verhuurd enz. 3068se. VROUWELIJKE leden en leden di- BUITEN TILBURGwonen, zijn STEEDS VRIJ van boeten en behoeven GEENE
KENNISGEVING van VERHINDERING te doen.

1808.COIHORST 2
Verl. Tuinstraar. Tilburg-. M
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Scheeren en llaarstiijricnl
Ws"* Geheel naar de cisehen des tijda ingericht. I
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Abonneert u op dit Blad.

tentoonstelling Tilburg 1913

De Deventerkoek van
J.A.Kernper, Deventer

is geëxposeerd op stand 305*
Mede verkrijgbaar in de

winkelgalerij der Bloemenstad,
De alieenverkoop voor Tilburg en omstreken is bij

S.B.oames,Heuvelstr,77
Filialen te Oisterwijk, Goirle en Alphen.

Probeert s. v. p 4 eens een hesrlijite echt 3
DEVENTER-KOEK a f 1,25
(meermalen met Goud bekroond)

©f eea echle DEVEJYtER KRUID&OEK.
k 50 etst ,

in sierlijk pakjes» een ware Dulicatess?.
Deventer iiruldaioppen in blikjes a35 ets.
Deventer Amandelmoppen *> » »35 ets.
Deventer Tatelkoek » » »25 ets.

De goedkoope Razar
NIEUWLANDSTRAAT NO 42. )

& Groote keize
Luxe en Huishoudelijke Artikelen,

ENORME PRIJSVERMINDERING WEGENS
TOTALE UITVERKOOP

ZIET THANS DE PRIJZEN.

A. Mols- van lersel.
2184 SPOOHIiAAar 6Q.

i

Wollen
Dekens,

SPECIAAL ZOMER
QUALITEITÉN

IN VERSCHILLENDE; MATEN
GEKLEURDE- EN
WITTE BEDSPREIEN

J. L DONDERS
CASTELUNS.

2184

>rtsn3f|te^ Wie een Naaimachine noodig heeft enhBEjJ geene iiSINCER" koo^

9^jÊi üül m neven3^aan<^ uithangbord zijn de winkels te herkennen,
mM ffiP^ waar inderdaad g=STTSJ"€^L. E-h ■ JHE Machine»

verkocht worden.
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BUITENLAND.
AUTOGRAMMEN.

VOOR DE DAMES.

EEN BIOSCOOP-STATISTIEK.

Tweede blad.

Advertentiën: Voor Tilburg van 1-5 regels BÖeï!elke regel meer 10 cent Voor buiten Tilburg van i—s
* regels 75 ets., elke regel meer 15 et. Reclames 25 c*

per regel. Advertentiën 3-maal opgegeven, worden'
z-maai berekend. Kleine Advertentiën, zooals betrekking
Ren, koop er, verkoop,enz. per geheeleAdvertentie 25et.

Uitgave der Firma N. LUIJTEN. Bureaux; Willsm-JB-straat Tilburg,
TELEFOONNUMMER QQ 1 „LUIJTEN" TtLBUR.voor Redactie en Administratie No. **u* " J

Abonnementsprijs: Tn Tilburg en plaatsen waar
AGENTEN ziin gevestigd, met Gratis Geïllustreerd
Zondagsblad per week IO cent. per 3 maanden f 1.30
franco per post R7O. Voor België J2IC. Voor het
Buitenland (Post-Unie) J3.80. 3 maal per week per
3 maanden voor Tilburg 65 et., franco per post 87% et.
1 maal per week per 6 maanden 7B et., per post i 1.-

Van 's levens Schaduwkant.

G. wat gelijk staat met 34 millioen M.film, een hoeveelheid, waarmee men
de aarde langs den evenaar kan omspan
nen. Hiervan werden 153100 K.G. tutEngeland ingevoerd, 56700 K.G. uit
Frankrijk, 9300 K.G. uit Italië en 8000K. G. uit Denemarken. In Dvitoch land
bestaan thans 2900 bioscoopen, die1392000 dagelijksche bezoekers hebben.In de bioscoop-branche werken meerdan 26000 personen) De totale filmpro-
ductie bedraagt per dag 600 M. nega-
tief, bemiddeld worden per week 150nieuwe films gelanceerd. De Berlgnsehecensuur alleen moet per week 40000 M.nieuwe film keuren. leder programma
van een bioscoop bevat gemiddeld 1800M. film. ledere M. bestaat uit 57 klei-
ne beelden, een bezoeker ziet dus bijeen voorstelling 93000 beelden voor zijnoogen dwarelen.

Ingezonden Mededeelingen.

mm PSLUÏsTf^FLUIMVEEVOEDERI^rJ

Dit & een reden, waarom men het
in het voorjaar nog tamelijk laat kan
aanwenden voor gewassen, die voor
chloorverbindingen tamelijk gevoelig zijn
Op grasland, dat gevaar loopt des win-
ters onder water te gaan, kan men
het nog in groote hoeveelheid aanwen-
den na den winkel, als de groei der
grassen reeds is begonnen, en dus het
gevaar voor overstrooming geringer is.
En in den zomer kan het overal ge-
bruikt worden, waar kainiet wordt aanj
gewend, en wanneer de chloorverbindin
gen eenigszins te duchten zijn bij het
gebruik van vdel mest, dan verdient'
40i% kalizout de voorkeur. In het na-
jaar kan men het altijd uitstrooien.

lizouten bevat het chloorverb ndingen.
Deze zjjn voor zonnige planten beslist
hoeve|eih. voorkomen en kort voor den
groei dar gewassen ï. d. bodem' worden ge
der gewassen in den bodem worden ge-
bracht. De smaak der aardappels kan
er danwei onder lijden. Maar bij ge-
bruik van 40 % kali-zout zal men slecht
\_ van het gewicht aan kainiet moeten
uitstrooien, en als in beide een even
groot procent aan chloorverbindingenzit
dan komen er met het kalizout minder
in den bodem.

WetenschappelijkeBerichten

heid, dat in het buitenland ook wel
aan het ontwerpen van kostumes ge-
daan wordt door personen, die niet zoo
heel ver in ;t teekenen zijn, maar over
eenige fantasie en goeden smaak be-
schikken. Zij bezigen daartoe de z.g.,li
chaamsfiguren: een soort van platen,
waarop het hoofd, de voeten en handen
duidelijk zijn afgedrukt, terwijl het ver-
dere lichaam alleen door een zeer dun
ne omtrek-lijn is aangegeven. Op deze
teekeningen laten zich de vormen voor
een taille, rok of mantel natuurlijk ge-
makkelijk aangeven. In de hoofd-afme-
tingen en in de proportiên ,yan het li-
chaam is men door de gedrukte teeke-
ning nooit mis. Men kl^dt als 't ware
een dergelijke figuur op de teekening'
aan en met dit hulpmiddel kan men
het in het ontwerpen van kostumes spoe
dig ver brengen. Laten dames, die er
eenigen lust toe gevoelen, het op deze
wijze eens beproeven, dan zijn wij over
tuigd, dat er wel nieuwe zeer elegante
toiletten te voorschijn zullen komen.

We hebben door deze uitwijding alMa
meiijk wat ruimte in beslag genomen,
dat treft niet slecht, want wat wij de-
zen keer over de nieuwe kostumes te
zeggen hebben kan zeer kort zijn. De
korte en halt lange jaoquetS worden
weer meer gedragen en ook ziet men
bolero weder verschijnen. Daarbij merkt
men tevens op, dat de ceintuurs van vo
ren niet meer zoo laag gedragen wor-
den en dat de corsetten het geheel ron
de front weder gaan missen. We keeren
nu weder meer tot de iagesnoerde tail
Ie terug. Als deze vorat mi maar niet
weder overdreven wordt, «Jan is de te
rugkeer misschien toch esa stip in de
goede richting. In verband mot dezen
vorm zijn vele ceintuurs mnn den voor-
kant eenigszins breed, ongeveer 4 a 5
CM. boven en oenoden dVi&Jïe, terwril
de zij- en ru!?kant be\sri'nvk sneller is

Voor reiskost'iTnes wor^t het Hjna ge-
heel gladde tiïl'enr-knstmim gebezigd.
Als eenicre £rameer''n<ï fs hQt rondom ge
heel met een koird afgezet.

(Voorhof !J

Land- en tuinbouw. veeteelt enz.

ENGELAND EN FRANKRIJK IN AZIE.
üen JerjanßChman, Dautremen, die alskonsul te Eangoon het ïopd goedkentheeft een boek over 'Birma geschrevenHij is vol lof over het Engelsch be-wind, en keurt ■ het alleen in de Engel

schen af, dat zij in dat tropiscfrklimaat
Europeesch —correct gekleed rondwan-,
delen, tot groot nadeel van hun gezond,
heid. In de inleiding der Engelsche bc.;
werking brengt George Scott aan het,licht, dat Birma bijna Fransdh wtosge.,'
woc-den. Voor de entente cordiale stom,'
den Engeland en Frankrijk ïn Achter.!Indaè scherp tegenover elkaar. Frank-rijk had zich in'het Oosten gen«3s^]d;in het aan Hindostan grenaande Birma
drongen de Engelschen in 1885 binnenEvkin te voren had koning Thiibau, be-kend door zgn Oostersch-tyrannische
geeringswijze, onderhandelingetn met
Frankrijk aangeknoopt. Doch zooals hetmeer gegaan is, de Engelschen grepen■
wel toe, terwijl de Franschm aarael-,)
den, en Birma werd Engelsch. I

ENGELAND.

De Londensche correspondent van dé
Tel. deelde in zijn brief 'waarin bg 'üefbegrafenis-pleehtigheid van mrs. Davisoa
beschreef, reeds mede, dat mrs. Pank-
hurst, de leidster der suffragettes, Za.
terdag opnieuw gevangen genomen was
Thans wordt uit Londen gemeld, dat zij
Maandagavond tegen het stellen van een
borgtocht weer vrij is gelatenj

Opnieuw weigerde zij in de gëvange.
nis voedsel te gebruiken, niettegenstaanj
zij van haar tweede hongerstaking nog
lang niet was hersteld. En in hooge,ma
te verzwakt, zoodat zij in een ambulancewagen moest worden vervoesd, werd
zij Maandagavond voor de derde maal
voorwaardelijk voor een week op vrije
voeten gesteld.

3 April werd zij veroordeeld. En sinds
onderging zij slechts 15 dagen vanhaar
drie jaren straf. 12 April werd zij do
eerste maal voor twee weken voorwaar-
delijk in vrijheid gesteld, doch eerst 26
Mei te Wokïng weer gearresteerd 4 da-
gen later moest men haar doodziek ten
tweede male uit de gevangenis ontslaan
Precies twee weken duurde die voor-
waardelijke vrijheid. Zij is nu weer in
een privaat verplegingshuis opgenomen.
En thans zal haar herstel zeker wel
lang duren. Vrij is zij echter buiten de
gevangenis niet. Haar woning wordt aan
houdend door de politie bewaakt en zon
der verlof, mag zij er geen voet buiten
zetten. Ook is het verboden, in eenig
opzicht zich met de militante vrouwen-l
beweging te bemoeien. En dat zal zoo-
doende jarenlang duren.

MRS. PANKHURST WEER OP VRIJE
VOETEN.

ZOMERMODE.
indien men de modeplaten voor hetZomerae-isoiön nagaat, kan niet eez-gd

worden, dat veel nieuws wordt aanglbo
den. Nagenoeg alles is variatie op watvroeger reeds gezien werd. Het is weljammer atd in 't algemeen genomen enbepaaldelijk ook in ons vaderland, zooweinig dames zich eenige moeite willengeven om iets nieuws op het gebied
der mode te scheppen en zich maar al-les door Parijs laten voorschrijven. Int bijzonder geldt dit voor hen, die teekenen geleerd hebben. Het teekenenenschilderen is een kunst, die door ve-len gaarne beoefend wordt, en tamelijk
groot is het aantal van hen, die hetdaarin tamelijk ver gebracht hebben.Maar hun bekwaamheden dienstbaar temaken aan het kostuumvak, daartoekomt het meestal niet, De reden hier-van zal wel zijn, dat er nog te weinig
onderwijs in die richting gegeven wordtMaar dames, die in het teekenen tame-lijk vfcr gevorderd zijn, zij het dan ook
in andere richting, zouden bij eenige oefemng toch wel tot het ontwerpen vaneen kostuum kunnen geraken. Het ismisschien niet van algemeene bekendj

1 Dien middag was de deurwaarder b_
hom aan de zaak geweest. Als hij nu
niet betaalde, werd zijn failissement
aangevrajagd, had die gedreigd. Hij had
even de schouders, opgehaald ongezegd
dat hij het niet had. Hij was er de laat;
gte maanden al aan gewoon genaakt,
aanhet vragen, het aandringen en ten
Slotte het dreigen van crediteuren. Hij
fcon er immers toch niets meer tegen
doen. Lang had hij het nog zoon beet,
je op kunnen houden, al ging zijn zaak
aljairen slecht. Maar nu de laaitste maan,
den was het, of alles tegelijk moest ko-
oien. De 'eene crediteur na den anderen,
dreigde met gerechtelijke mawtregelen..
Nu kwam de deurwaarder weer, die,
een vonnis tegen hem had te executee,
ren en dreigde met faillissement. Wat
kon hij er nog tegen doen?

Maar .toen de deurwaarder de deur
bad_ willen uitgaan, had Mj hem toch,
,0% den arm gegrepen. „Kunt u nog niet
wit geduld hebb-en?" had hij gevraagd:
„Nog een keer ?" Hij wist nog nk>t hoe
maar 't was toch mogelijk, dat er op
de een of andere manier uitkomstkwamHij moest tijd zien te winnen. Als zijn
faillissement eenmaal was alangevraagd
was 't te laat.
j De deurwaarder had zich omgekeerd:
; „k'Heb al lang genoeg geduld gö'iad,
br,(d hijgeaegd. „De firma wacht nu niet
langer".
f „Ook niet een week?" had hfj i ge,
wamgd.
i Hij wist bv niet meer, waaitom hij,iWst een week genoemd had, maar hij,
ifed toen iets moeten zeggen.

„Kunnen we er dan vaat op rekenen?
.had de deurwaarder terug gevnajagd.

Hij had even geaarzeld, had dan ja
Igeknikt.
j „Vast en zeker" had hij gezegd.

„Dus vandaag over 8 dagen had de
jdeurwtaiarder herhaald. j <
" Hij had even nagedacht.

„Morgen is het Zaterdag" had hij ge,
izegd. „Laat me zeggen, morgen over 8
dagen. |

De deurwaarder had weer geknikt en[„dat is goed" gezegd en was toejiweg,
'gegaan, aan de deur nog eens ; waar.
schuwende: „dan reken ik er vast op".

Waarom hij juist Zaterdag Had gesteld
hij zelf niet. 't Was enkel' ge-

feest om een dag raeer te hebben mis,«chien vel drie dagen, omdat de Zondag
er dan tusschen viel. Maiar w#t mo«3sthij nu doen? Welk middel hladi hij om,"aan geld te komen. Een middel wasftem, nu een week geleden plotseling ,
te binnen geschoten, toen hij hoorde*,vertellen van een winkelier, die niu eengoede zaak had en wiens winkel vroe.rger was uitgebrand, en ioir*and laohendhad booreii zeggen: „dietor den brand,,luit den brand" Dat was een middel dat■alzooveel mensohen er weer boven ophad geholpen. Waarom zou hij het ookniet eens probeeren ? Maar het was eengevaarlijk middel. En nog liever was hij
failliet, dsn dat hjj de gevangenis in.,
ging. Daarom had hij de gedachte er.,aan dadelijk weer van zich a^eschovenMaar nu dajar straks, toen hij destraat opstapte, was zij plotseling weerbii hem boven gekomen. Hij was voonzijn woning verz«3kerd vokw f 1000. Wat
aou hij van dat bedrag niet een boel;
crediteuren kunnen foetalen. Want ül,
boedel behoefde hij niet dadeiyn. weer(
te koopen. Zïjn|dochtertje en zijn vrouw,
konden wel een tijd naar zijn schoont
moeder gaan. En langzamerhand kon hij,
dan de nood&aikelijkste dingen weer aankoopen.

Hïj schrok, toen hij bemerkte, hoe
P-eiajes, Mj alles al bedacht en voor ei-,
kaar haa. Zou hij het danwerkelijk,
doen,hij Piet Merker? Zou hij den
bool in brand steken en misschien....?.Hij huiverde terug voor die gedach,
ten- Als ze het merkten, hem Voor derechtbank brachten, in de gevangenis
zetten.... , ( ' j

Maar je moest het toch wel zoo kun,
aandoen dat het niet uitkwam. Zooveelnnensdhen hadden het immers gedaan.Wajanom zou hij het dan niet kunnen?Er moest natuurlijk iemand in huis we-,zen. Zijn dochtertje en ma vrouw moesthij van huis sturen. Maar waarheen ?,.Nou, naar zijn schoonmoeder natfiuriijk
Dan moest hij een petroleumi(oestel of,
een petroteumlamp laten omvallen op,
een wollen kleed. Dat was toch nogde,
veiligste manier. Niemand kon je ooit
bewijzen, dat je die omgegooid had e_

ze niet was omgevallen. Maar je moest
het todn ook weer zwo aanlejggon, cted;
de bmnd niet te erg werd -en spoedig
ontdekt, omdat anders de medebewo-
ners in het huis gevaar liepen en hij,
toch vcor geen geld een mensehenle-
vem op zijn geweten zou willen hebhen
Daarom zou het altijd het beste zij» te,
gen ö<?n avona. 'Dan sliepen de m&n-
schen niet <en Tingen den brand toch,
gauw. Je moest dam do deur als jeweg
liep op een kier laten staan. Of neen,;
de deur toch mam sluiten, dan... t Ofwas het beter ze open te latten ? Neen,
hij zou ze sluiten.

Hij glimlachte. Hij z0u.... 'tWas netof hij het .werkelijk doen zou, zoo bc.,
disselde hij alles. Maar hij wou heitim,
mersniet doen. Als hij het deed, moest
hij het gauw doem. Maar nean hijj
deed het niet.... nu niet.... en

Zoo denkende nog kwam hij zijnka-
mer binnen. ■"'-'■")

„Jo bent vroeg" meende zijn vrouw.
„Vroeg? zei hij. Keek dan op hetklok

je- ! = . ' - i
„Je, wel een beetje.
Hij ging zitten, begon werkttuigelijk

de boterham te eten, die -rfjin vrouw,
had klaar gemaakt. Telkens moest hij
nog denken, hoe dat toch gaian zou lijzoon brand. , ,

„Zou je niet een paar dtagep miet
i Riek naar moeder willen? vroeg hij

"sansklaps.
Hij schrok toen hij het gezegd hjad.

Waarom had hij het 'eigenlijk gedaan ?
, Maa rnu moest hjj volhouden.

„Waarom"? vroeg zijn vrouw terug.
„Nu zoomaar, dacht ik, 't Is nogal

mooi weer. Dan kan ik Zondag ookkomen.
„Dus nou dadelijk al? vroeg zn vrouw„Ja morgen dacht ik" zei hij.
Den volgend«an morgen ging zSjn, vrouw met de boot. Hij bracht baar

1 weg.
Dien midjdag at hij bij zijn schoonzus,

ter, die in dezelfde straat woonde, s's avond tegen schermer ging hg1 naarhuis, zocht er naar een klein lampje,
dat m wel eens meende gezien te1 hebben.ioen hij hef niet vond, ging hijnaar zijn schoonzuster, vroeg er ©en,lampje „De muntnieter is defect'^ zieihi).Met het kkane olïelampie ging hijnaar huis zocht een oud tafefkleeid dathij er n&erlei in plaats van het zeil, ,
sloeg dam het glas van het lampje stuklegde het brandende lampje op tafel,liep even naar de beuken, kwam zienof het kleed al vlam gevat had, trok
dan als hij het vuur- zag, haastig dedeur dicht «en liep de trap af en destraatop. Maar toen hij een eind 'weawas, uleef hij staan. Niemand scheen,
den brand nog te merken. Als er eensongelukken gebeurden, menscfaen of kindei'en omkwamen.

Hjj durfde met weggaan. Door hetraam zag hij al den rossen glqed dervlammen. Dat nu niemand het merkte.„Zoo buurman, is er was bijasonders,dat je zoo staat te kijken.
Hij schrok geweldig van die stem

naast hem.
„Neen niks" zei hij. En izich omkee-

reaid liep hij de streiat uit.Daar aan 'dien hoek wachtte hij alweer. Hij aag de vlammen, rossig in deduister-end e schemering.
„Brand" klonk het plotseling. Hij bleefnog even kijken, rende dah weg.Na e«3n paar maanden stond hij voorda neicfitbank. (z.W )'

Voor de rechtbank te Londen werden
Maandag 93 cisehen tot schadeloosstel-
ling behandeld, ingediend door winkeL
liers, Wier étalagevensters het hadden
moeten ontgelden bij de jongste vraag
om het kiesrecht der militante suffraget-
tes. De meeste gedaagden, waaronder
mevrouw en miss Pankhurst, lieten ver-
stek gaan. De suffragitistfae leidars, de
heer en mevrouw Pethick-Lawrence, Ky
schenen wel.

De rechtbank veroordeelde de gedaa%
den en bloo tot het betalen van 1100

pond sterling schadeloosstelling.

DE SUFFRAGETTES BETALEN HET
GEBROKEN GLASWERK

EEN NOG WEINIG GEKENDE MEST-
STOF.

Sedert een paar jaar is in ons land
een nieuwe meststof in den handel ge-
komen, die tot heden nog te weinig bekend is en toch aller aandacht ten vol-
le waard is, we bedoelen het Kali-Dün
gesalz of 40% kalizout. Onze boeren
zijn in den regel een weinig achterdoch
tig, jwanneer hun iets nieuws wordt aangeboden, ze weten nog niet voldoendewaarvoor ze dat nieuwe spul moeten ge
br.uiken en houden zich daar om voor-
loopig maar aan het oude, waaraan ze
zachtkecs ean vertrouwd ge.aikt zqn. Memogen evenwel aannemen, dat vbor de
meeste landbouwers het kainiet niet'langer een onbekende stof is, en dat ze
ook weten hoe deze kunstmeststof wordtaangewend overal, waar men in den bodem kali noodig heeft.

Wie dit weet, die begrijpt bij het le-zen van den naam 40% kalizout ook dadelijk, waar en waarvoor hij deze meststof kan gebruiken. Beter dan bij wel-
ken anderen naam ook Wordt ons hieraangegeven hoeveel kali erin vorkomt,nl" «?0/° terwiJl dat biJ kainiet slechts12.4% is.

Men hoopt daarom h t hoog p b-ëitische
kalizout voordeel gër das de ovenje.

Maar er is nog mee?, dat voor aan-,
wending van het 40f% SJ&zout pleit,
Evenals kainiet en de ©^?%e ruwe ka

Het verschil derhalve van de reedsgoed bekende kalimesstof kainiet alleenin zooverre, dat er mee? kali in zit. Om
die reden mag het natuurlijk duurder
zijn dan kainiet en het h dat ook wer-
kelijk per baal. Maar j»?a m_n er drie-
maal den prijs van kate?*! voor belaalt
dan heeft men in 1 baai _Q % kalizout
nog iets meer kali d«s ïa 0 halen kai
niet. De transportkost?, vin 100 k.g.
en het uitstrooien is ©e?d?-!? gebeurd.

En op dat punt beginnen onze land-bouwers ook al een weinig wantrouwigte worden, wantv ' wat niet oplost, kanook niet werken, zeggen ze, en terecht.Maar ook in dit opzichl kunnen zevolkomen gerust zijn, het 40 % kali zoutkomt uit dezelfde mijnen, waar het kainiet wordt gedolven en is even goedoplosbaar, er komen ook dezelfde bij-produkten in voor welke men aantreft
in kainiet.

Met éen oogopslag merkt men nu ook,dat men niet eeds een baal heeft tegebruiken, waar men anders drie balenkainiet noodig heeft, als tenminste de
hoeveelheid kali in oplosbaarheid gelijkis aan die in kainiet, want daarvanzegtde naam nu heelemaal niets.

„Kladjes" hebben voor de autogramm-
menverzamelaar de grootste waarde Zoo
b.v. een gereed gemaakt stuk muziekpa
pier van Richard Wagner. Als deze mu-
sicus een nieuw stuk gecomponeerd had
begon bf) de pirfituur met hmeeren. Dit
de d fijj nel aalm s.caur tot de heete voer
het scnrijveiü Klaar was. Deze Inethode
getuigt wel van accuratesse.

Een gewoon sterveling wordt gewoon-
lijkkribbig als zijn pen niet deugt, of
de inkt modaeng .is. Een dichter
in den regel wanhopig bij zoon tegen-
slag, en zn heele inspiratie verdwijntj
Vandaar dat schrijvers veel werk ma-
ken van hun papier en verdere schrijf-
behoeften. Sardou had speciaal papier
voor zn manuseripbent; Mignet in ThierS
konden alleen op dreef komen als ze
op blauw papier schreven. De jonge Du
mas heeft ook geen voorliefde voor de-
ze kleur, waarbij nog een bepaalde for-
maat in een zekere linieering van het
papier hoort. De eventrieke Barbeij
d'Aurevïllrj Meld ©en fantastisch bont
voor zn handschriften. Hij gebruikte
verschillende kleuren inkt en strooizand
van diverse tinten; zoo zien zn manus
criplen er artistiek veelkleurig uit.

Tot een heel ander type hoort het
werk van Otto Erich Hartleben, diemet
calligrafische rust zn letters schilderde
of dat van Bethey von Liliencron, De-
ze manuscripten muntten uit door hun
veelvoudigheid van woordonderstreepin-l
gen, uittroepteekens, gedachtenstreepen,
punten, zig-zag-ijjnen, enz.
De opinies over hetconfort bfy liet Schre-
ven van een dagboek zijn zeer uiteen-

De opona. Zoo grifte Restif de la Breton
ne jarenlang zn aanteekeningen in een
steen in een openbaar park.

Een publiek dagboek!

Ib sen'ö soürijfwjjza is daarentegen de
uiting van zelfbewuste kalmte. Als man
van vaste gewoonten maakte hij een-,
maal begonnen werk zonder ophouden
af. Eigenaardig was zijn methode om al
Ie stukken drievoudig te bewerken. In
den eersten opzet gaf hij uitdrukking
aan zn gedachten, zonder taaikunst of
schrifting van woorden. De tweede re
dactie was die van den tooneeltechni-
cus. De derde revisie was het „net-
schrift".

Voor een goed autogrammen-liefheb-
ber is het bezit van een handschrift al-
leen niet voldoende. Hij acht het zien
sortjven van meter belang. Groote waar
de hecht, men aau de toebereidselen
tot het schrijven, aan de richting van
den penhouder, de plaats van het pa-
pier en de houding van den schrijver.
Dr. G. A. C. Bogeng houdt over dit op
derwerp een interessante causerie in
het laatste nummer van het Duitsche
Tijdschrift voor Boeken vrienden.

Reeds uit de manuscripten van Fla-
bert kan men afleiden, dat deze mees-
ter in de stijlkunst, die met uiterst zorg
vuldigheid zijn keuze doat uit een schat
van woorden, met hetzelfde oneindige
geduld zijn letterteekens op 't papier
zet.

Ook in Duüschland is het aantal blos
coopen in de laatste jaren reusachtig toe
genomen. De volgende cijfers zijn ont-
leend kan de officieële statistiek o. m.
1912 bedroeg de filmin-voer 239000 K,

40ste Jaargang Nr 531410 cent per week
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i Overzicht van het reusachtig Stadium op
i den dag der opening. 8. Het Hongaar-

sche Parlement aan de voorzijde. Solda-
ten met machine-geweren op het plein
voor het parlementsgebouw in verband

i met de te verwachten ongeregeldheden.
9. Graaf Tisza, de nieuwbenoemde Hon
gaarsehe minister-president, die dezer da
gen zijn ambt aanvaardde. 10. Het prach
tige monumentale Hongaarsche Parle-
ment. 11. De ongeregeldheden in het
Hongaarsche Parlement. De oppositie-
partij begeeft zich onder leiding van Ju-
lius Justh. naar het parlement. 12 De
Jean D'Are.-feesten. (2.foto's) 13. Poin-
caré. (2. foto's) de president van de
Fransene Republiek, bij zijn eerste offi-
cieel bezoek aan de havenstad Toulon,
en ooriogsnaven van Frankrijk. 14 Prac-
tische lui, die Amerikanen. Het ver—voer van een huis over een meer. 15.
De scheeve toren van Pisa. Deze merk-
waardige toren, die langzamerhand op
deze wijze verzwaKt is, bevindt zich in
de stad Pisa, in Italië aan de Arno.
Jaarlijks begeven zich tal van toeristen
naar deze plaats om dit wereldwonder
te bezichtigen. 15. Paardensport te Han
over. )2. foto's) Gedurende twee dagen
had in de militaire rijschool te Hanno-
ver een groote pardenwedstrijd plaats.
16. Het grootste station ter wereld (2.
foto's) is het nieuw gebouwde te New-
Vork, dat 180.000.000 dollars kostte, 17.
Drijvende brandspuit (2. foto's) Ten be
hoeve van de rivierbewoners te Londen
heeft men een nieuwe waterbvandweer
in dienst gesteld, waarvan de kosten
f 75.000 beloopen. 18. Een zaktelephoon
Een telephoon in den vestzak, datklinkt
heel wonderlijk en toch is het zoo. Men

behoeft voortaan geen winkels of kan-/
toren meer binnen te gaan om te telej
foneeren; den telephoon heeft men bijl
zich. Het kleine toestel wordt «eenvou-
dig _ even aan zich on bepaalde plaatsen
bevindende aansluitingen verbonden.

; 19. Begrafenis van m,iss Davidson. Tot
welke treurige gevolgen, en fat welk,'

' een ziekelijke opvatt'ng de vrofuwen-
-1 kiesrechtbeweging in Engeland leidt-20'95! Jarig regeeriners jubileum vb,n keizerWilhelm. To strofen vs>n Berlrn zien,

er prachtig versierd uit. Overal grOen
en draperiên. Vooral bezienswaardf-g,
ziin de strpten: Unter den Linden, de1

Pariser Platz, en het plein voor he*
Arrenaal. 21. Een gddsdiens.snilecfcitier-

j heid op het Tempelüioferveïd bij gefte-
crenheid van het regeerin^sjhbüettm Ziin'

\ Excellentie von L''ndegrusf de troepen
j inspecfeerend in naam dm Keizers.

Ingezonden Mededeelingen.

TUMULT IN DE PORTUGEESCHE
KAMER.

Bij de behandeling ven een vrij on.
beteekenend wetsontwerp br/ak Dinsdag
in de Portugccische Kamer ©en gvewel-
dig tumult Jos. Eenige oogctóbïlkken, i

heerschte er eenheddensch leven, en de
opwinding onder de afgevaardigden was
zoo grpot, dat zelfs stoelen stuk gesla-
gen werden. De voorzitter zag zich d|an
ookgenjoodraaakt, de zitting op te heffen
waarna de strijd in de gangen van het
parlementsgebouw werd voortgezet. Voor alle jeukende

huidziekten
! als eczeem, gordelroos, dauwworm, ne-| telroos, schurft, vurigheid der huid, win-terhanden en voeten, huiduitslag, enz.is Foster's Zalf het aangewezen genees-middel door haar verzachtende, antisep-tische en genezende eigenschappen, we]
ke haar beroemd maakte in alle deelender wereld. Volledige gebruiksaanwij-
zing bij iedere doos.

Foster's Zalf (let op den juisfennaam)
is te Tilburg verkrijgb. bij de h.h. B.
\r \ "&&_s?*> Heaveltfsraat 57, 'èn JosVerbunt Nieuwlandstraat 31. Toezendinggeschiedt franco na ontv. v. postwissel- a f 1.75 per doos., 1636.

LEVEND VERBRAND.
m het Russische district Pirïatln (gou

vernement Poltawa) zijn fcO vrouwen le.
yetad verbrand. Zij werkten bij een
boer, blijkbaar tegen lager loon dwn.
het gangbare.' s'Nachts sliepen zij in
een houten schuur. Die schuur is in
bitendgeraakt, vermoedelijk in brand ge-
stoken, want de deuren waren didhtge.
spijkerd, aoodat men wel met een,
wraakneming te doen zal hebben.

FRANKRIJK.
VOOR DE GROOTE FAMILIES.

De senaat heeft gisteren het wets-
voorstel tot ondersteuning van do groo.
te families, door welk voorstel de re.
geering met materieele middelen het
groote zedelijke kwaiad van de ontvoL
king poogt tegen te gaan, in behande-
ling genomen.

Na een korte dasoussie werd 'aangeno
men artikel 7 van het ontwerp, luiden-
de: „De steun aan talrijke famdlri.es,
maiakt een dringende verplichting uit,
voor de departementen met behulp van
de gemeenten en van den staaf.

De algemeene opzet van het optwerp
komt hierop neer; De gemeente steltde
grens vast, walarop voor talrijke fami-
lies, die in die gemeente wonen, het
recht op onderstand 'begint. Bg de de-
partementen berustde regeling van den
dkrast en de vaststelling van het deel
der uitgaven, dat tem -laste der gemeen
ten komt. De staat tenslotte ooptroleert
de werking van den, dienst en draagt
voor ten hoogste 2,?> in de uitga**» b»>
te dragen.

Van de ondersteuning kimmen genie.,
ten hoofden van gea'nnen met twee of
meer kinderen, weduwEtaajrs met drie,
ofmeer kinderen. De steun zal v(an 60,
tot 90 fr. per jaar bedragen. In totaal
zal de nieuwe wet een uitgiave va» 90
millioen 's jaars edschen, waarvan, aoo
als gezegd, 3/5 ten laste van departe-
menten en gemeenten. i KARDINAAL VIVES Y TUTO

Volgens een telegram uit itome aan
het „Berl Tageblatt" is de toestand van.
bardinfaal Vives y Tuto levensgevaarlijk
De verlamming neemt Man uur tot uur,
grootere afmeting«3n aan.

Ons gratis geillustreerd
Zondagsblad

bevat deze week wederom de nieuwste
opnamen waaronder.

1. Generaal-majoor Bruinsma overlee-
den te Njfinegen. 2 Eet stadium te Ber-
lijn geopend. 3. De in beslaggenomen
geweren, (2. foto's) 4. Kunstmatige voe
dering van een Engelsche suffragette..
5. Wederom het werk der rebelsche suf
fragettes. Deze dagen hebben ze weer
de koninklijke loge van de renbaan te
Hurst Patk in brand gestoken. 6. Mili
taire oefeningen (3 foto's) 7. De ope-
ning van het Stadium in Duitschland.

Burgerlijke Stante! Tilburg.
VAN 14—20 JUNI,

* i Geboren: .Gerardus C. 'A. i. v. Gerarduöf 'van
der Meer, en Adriana Ph. Luijten;. Henrictus A. z. v. Joannes J. H. Smits, «en
Maria A. Jacobs;,. Fnanciseus A J. J. v,
v. Augustinus van Hest, en Maria Th.
Leijten;. Anna A. W. M. d. v. Antoni-
us P. Rijven, en Wilhetlmina A. C van
Olpben. Josephus J. M. z. v. Henricus
J. van lersel, en Maria Th. H. Doo-
rnen;- Joommes A. z. v. Petrus C \)xt\
den Broek, en Johannavan de Wiel;.
Leonardus A. M. z. v. Martinus Popuu
lietrs, en. Engelina H. van Dijk;- Wil-,
helmus F. H. z. v. Franciscus W. OOs.
tendorp,en Maria J- Schollen;. Cornelia
J. C. d. v. Franciscus C. Franken, en
Johanna C. Doorakkers;- Helena W. M
d. v. Antonius J. Copas, en WilhelmjL

De „Fetrusblatter^ geeft een interessant
artikel over de sterüte der verschalen- ,
do godsdiensten in Aziatisch Turkije in,
verband met ac nationaliteit. Nu dit
deel van Turkije m«per dan vroeger de
algeme&ne belangstelling wekt, ontlee- -
nen wij aan het artikel enkele passages, .■

„Het is een bekend feit, aldus het tijd. <

schrift dat de Mahomedaansche Turken <

in Europeesch Turkije een kleine meer- ;
dorheid vormen.

In Klein-Aziê echter is 73 pet. der,
'bevolking (13 millioen) Mahomedaan.
-Sl'óchts 43 pet. zijn Turken, de rest A-
rabieren, Syriêrs, Turkomanen on Koer-
den.

De districten Castamuni, Conlah en,
Angora zgn bijna zuiver Mahomedaansch
In het vilajet vtan de Aegeïsche Zoa
vormen de Turken daarentegen sleets
8 pet in het Noord-Westen van Amatoliê
daalt het percentage der Muzelmannen,
wftl hier Christelijke Armeniërs wonen;-
Maai ook in de vilajets van eigenlijke
Armenië zijn de Muzelmannen in de
meerderheid, bijv. heeft Sivas 78 pet;
Erzeroem 77 pet. Marmuret-U Azis 88
pet, Diarbekir 64 pet. en Van 56 pet
Ook buiten Anatoliê zijn de Muzelman
nen altijd in de meerderheid bijv. teL
len zij in het vüajet üagdad 99 pc* In.
het libanondistrict ""wonen echter onder
200.000 inwoners slechts 12.000 Muzel-
mannen. In Palestina zijn de Mjahome-.
danen 75 pet. sterk, de Arabische pro-
vincies zijn bijna nog geheel Mahome-,
daansch.

Het aantal Grieksch orthodoxen in A-,
ziatüsch Turkije bedraagt 1.600.000Rond
Smjrrna makten zfij 13 pet. der bewolking
uit, in Khodaven 14 pet. in Trebizonde
16pct. Zij staan ond«3r -len schismatie
ken Patriarch van Antiocfaiê die te
Damasous resideert, ondier den patri-
arch van Jeruzalem, of den
schen" patriarch van Phanar (Constanti-
nopel).

De schismatieke Armeniërs van Azia-
tisch Turkije zijn een millioen sterk;
hun Oaitholicos zetelt in Etectadtadzian,,
(voor de Russische onderdanen), depa.,
triarch voor de Ottomaansche onderda-
nen resideert te Constantinopel. Het,
talrijkst zijn de schismatieke Armeniërs.
rond h«3t Van-mee/r. In de sandjak Van
vormen zij 14 pet. in Serts, Bitlis, Mu.,
che en Guindje 28—40 pet. der bevoL
king.

De Katholieke Armeniërs betzAtt«an se,
dert 1867 een patriarch, die te Constan
tinopel resideert. Onder hem ressortee-
ren de aartsbisdommen Mardin, Aleppo,
en Sivas en de bisdommen ertoussa **.n_

gora, Kaisjarick, Adana, Marosche, Ma-
iatia Kharpout, Diabekir, Mousch. Era's-
roem en Trt3hdzonde. ueze Armeniêrsy

hebben tweereligieuse congregaties der
Mech'taristea
Ia Syrië en Egypte bestaat de Grieksch
MelcMtische kerk wier hoofd de patri,
arch van Antiochiê is, hij resideert in
Damascus- De clei-us bestaat hoofdzake
lijk uit Basilianen.

De Katholieke Syriêrs hereenigdm,
zich in 1846 met Rome en bezitten hun,
erig-en patriarch Sn Madine. De Katho-
lieke Syriêrs zijn in den laateten tijd
door bekeuringen van nog niet geüni-
eerde Syrische bisschoppen aanzienlijk,
vooruitgegaan. Paus Innocentius X,,
stond aan de Katholieke djaldoeers een
"eigen patriarchaat in Bagdad toe. De
Syrische Maroniten ten getale van
2.800.000 zielen, hebben hun eigen, pa-
triarch.

Onder het Latijnsche patriarchale vL
cariaat van Canstantmopef ressorteeren
de Katholieken van Khodovonddkaïs An-
gora, Castomuni, Sivas en Trebizonde,
waar sedert 1898 een apostolische pre-
fectuur is opgericht^

Ook Smyraa bezit een Latijnsch aarts-
bisdom de apostolische vicaris van A..
leppo is tegehjkertijd apostolische delej
gaat voor Servië. De apostoß*:he deï*-
gatnwr van Bagdad heeft mdssieteties te
Bagdad, Vardine ca. Moeoel. Het moei.
te volle missiewerk in Aziatisch Turkije
komt voornamelijk voor rekening der
Franciscanen, aan wie de custodie van
het H. Land toekomt en wien speciaal
het H. Graf teJeruzalem is toevertrouwd
de Capudijnen, Domin canen, sedert en-
kele Jaren ook de Benedictijnen, die inhet Dormitio mj het ooenacufum' een
prachtig klooster hebben, voorts de La-
zaristen, Assumptionisten, Mechitaristan,
Trappisten, ongeschoeide Carmelïeten,Salestonen, Witte Paters en de Jezus!

BALKANSTATEN.

GODSDIENSTOEFENINGEN IN ANATO-
LIE EN TURSCH-AZIE.

IN DEN RIJKSDAG.
DUTISCHLAND.

In den Rijksdag is gisteren het gewo
ne tweegevecht geleverdtusschen sociaal
democraten en conservatieven over de
garde, den adel onder de officieren en
in het algemeen, de commando-macht
van den keizer enz. waarbij de minis-
ter van oorlog telkens meehielp, om den
aanval der sociaal-democraten af te slaan

De conservatief v. Grafe riep op een
©ogenblik, uit: Zuiden de nienscben, die
op den adel afgeven, wel schimpen, als
mijnheer v. Bleichröder (de bekende
joodsche bankier) commandant van het
garde-corps was? (Gelach rechts.)— O-
veral is de adel te vinden, waar 't het
vaderland geldt, Op de gedenkteekenen
voor de gevallen soldaten en in de ko-
loniën. (De sociaal-democraten roepen:
Eulenburg, Arenbergl) Ja, de namen
Cohn, Manasse, Moses vindt men daar
niet. (Luid gelach rechts.) 1"

De vrijzinnige dr. Muller uit Meinin

Het leven js wat wij er van maken.

FEUILLETON DAGBLAD VH. ZUIDEN

LEVENSWEE.
EenNoorsche geschiedenis.

ontschuldigde Gudlang zich.
Tolline was wijd en zijd bekend. Ze

was zoo goedhartig en had zooveel kin-
deren, het boele dorp wist wie ze wps
Ze liep bijna altijd met een inteeken.
lijst fen bedeldegeld bij elkiafeir voor een
of ander goed doel. '

Ik heb zoodikwgTs aan je gedacht.
zei ze, terwijl ze Gudlangs b^nd schud-
de. En al lang heb ïk lust geheid je
eens op te zoeken. Mlaar je weet wat
er komt kijken voor een vrouiw diekin-
deren heeft te verzorgen en vee.

Maar ze had er nu den tijd toch eens
voorgenomen. Er waren misschien niet
zoo heel veel menschen, die met Aas-
mund en Gudlang omgingen ? Ach er
wag veel veroordeeld en veel onainnog
gepraat...jla dat wjas er Waf haar be-
trof, zij vond dat ieder genoeg te doen
had met zichzOif.

Tolltne praatte al mfcar door. Gud-
lang kon niet aan het woord kjomen en
ze wist ook niets te antwtoorden.

Weer klonk er in het Zwarte daj. een
mijnschot. En nu kreeg Tolline gelegen
heid te zeggen, waarom ze eigenlijk!
kwam. Ze vips hier en daar geweest en
allen waren zoo verbaasd over djesaho
ten.

Ozoö wildon ze dat? een bevaarbare
rivier maken van Svartelva den berg.
stroom? Hm. ja. Onbeproefde deugde;
niet. Het was moot, als iemand eens
iej» nieuws probeerde; higr in het<lal

33

Dien middag stond een vrouw over
het tuinhek te gluren. Gudlang aag
haar, maar gmg voort met haar werk
Het was een korte gezette vrouw. Haargezicht was dik met diepe ksuiltjes bij
den breden tandeloozen mond. Haar co
gen waren klein en loerden in 'tiend
Gudleng kreeg een gevoel, alsof een
gevaar dreigde en ze wendde suchvan
die vreemde vrouw af. MOftr dezegjim.
lachte en groette: i !

Goeden d|ag. Geluk op Je werk.
Gudlang beantwoordde dien groei met

Goda zegen.
Daarop kwam de vrouw schommelend

het tuinhek in. Breinaalden blonken
tusschen hater handen. En het kJtawen
dat aan een koperen haak aan hpar
ceintuur hing, bengelde op haar ronden
buik.

Nog wel bedankt voor laatst- En wel.
kom bfij ons terug.

Dank u- Ia u niet Tolline Ffeten?
«Jkt zeker, «die ben ik.
Ikhad u niet dadelijk herkend, ver- (

[of zij lust had op de hoeve eens rond
[te, kijkeh: Zij boppte, dat de vrpjtiw,
daarna afscheid zou nemen.

O, ja heel grpeg, zei Tolline. Gud-
lang leidde haar overal rond, b.nnen,
en buten.

'1! Wag meer dan erg, 2300, mooi als ze
't hadden lachte Tolline, zictoveei mooiefclamers en zooveel kostbaar huisraad, i
Ze werd eindelijk zoo vrfijpostig dat ze
zelf de deuren open deed. GudlangLad
geen lust hafar de slaapkamer te laten
zion. Er was wel niets, wat ze wilde
verbergen, maar ze had er ü©ts tegen.
Doch eer ze het wist, had Tolline zel^de deur geopend en haar hoofd nahr
binnen gestoken.

O, hier moet ik bepaald eens kijken,
nu ik al het andere gezien heb. i

Gudlang durfde niet weigeren. Tolli-
ne was neuwsgierig. Haar oogen dwaal-
den van het een naar het «andere, ze
sloeg zelfs de sprei op over de bedden
en bekeek de lakens.

Voor de platen aan den muur bleef
ze lang staan. Daar hingen eenige Ma-
donnajafbeeldsels , moeders met het
kind Kalf ontbloot. Gudlang had djaar
nooit iets' Vreemds in gevonden. Maar nu
kregen die platen oen andere beteeke.
nis, want Tolline bekeek zè met een j
ander oog. ! I

Eindelijk was de gast tot vertrekken
gereed. Toen ;e weg was, Gtadlang»x>
vermoeid, dal[ ze schreiend naar bed,

ging. Ze begreep niet waar <Me groote
vermoeidheid vandaan kwam. Of was
het geen uitputting ? Alles om haar,
heen had een somberder tint gekregen
Het Was alsof iemand haar lidhte zmde
lijke kamers voor haar bedorven had.

En Öe vreugde die ztf zich van het
beaoek haar voorgesteld, kwam niet.

Later was ze weer in de» tuin. Maar
haar werk sohoot niet op. Ze was te
angstig. Langstond te te turen naai" het
Zwarte dal. Daar was alles stil gewor-
den.

Toen de zon onderging had nj nor.
geng meer rust. Ze vloog meer dan ze
liep den weg op het d&l in. Het dal
was nauW. Aan beide zijden steeg het
gebergte steil ee*ödg. Ln h«* bcseh
was zco grcot en Bi il. He* wps ateoï
alles daarboven sliep en had geslapen,
meer dan duizenden van jaren. A!'«oen
de rivier zong nu eens blijde, <tenweer
droeivig ti^schcrn de sfeeiien. Zij wee»
telkens ste^n om fe luisteren, m«»r

[ hoorde enkei bergstroom en haar
eigen vorosstrust hart.

Eindelijk kwam Mj. Z»j &ep hem te
Igemoet en hing aan zijn arm- Bel -«ms
[ aiso fhg eewig voor haar was wog ge-
Iweest...-.
I

{Wordt vervolgd).

haddien ze geen kfik op. de toekomst.
Ja dait waren nu meer haar m©.ns wpor
den dan de hare. Haar Hans was aoo
vreeselijk ingenomen met elk streven,
naar vooruitgang. Dat w^s hgj. En nu
verheugde hij zich zoo op nadere ken-
nismaking met A«6inund. Hij had zoo-
veel vah Aasmund gehoord. O heel veel
.misschien was de roep grooter djande
man. Al was het niet altijd het beste
wat m«en zoo boorde. Haar Hans was
echter wel zoo wijs, dat hij begreep wat
voor een man Aaömund wasL

Mpar ze kon zeggen dat er gepraat,
was toen Aasmund en Gudlang getrouwd
waren cm de hoeve hadden gekocht JLiq
ve deugd. Doch daar zou zij niet in,
roeren, dat zou me wiat zijn Maar hetdeedhaW ieed, werkelijk.

Ze waren at pretend de kamer bin-
nen gegaan. En Gudlang sette koffie.
Ze vond het gezellig, dat er eindelijk
eens iemand bij haar aankwam. En ne»
deed hjaar best als gastvrouw, om het
bezoek van Tolline prettig te maken.
Toch vups het, alsof ze er niet zfao oe-
heej blij was. H«at w»s zeker alles w»|ar
wat Tolline vertelde, wtelar vqjor hater,
was het zoo nieuw en er was zooveel
in dat s&e 'niet begreep. ! , (

Tolline had geen l^aast om weg fcjfeo'
men. Zij Weef den neetefei nulddag- Gnd
lang dacht aan haar tuin en jaan alles
wat daar nog gedaan moest \nprdenßin
delük waagde zfl het TfaMne t« vflaËjej»,

PORTUGAL.

RUSLAND.

Ingezonden Mededeeiingen.

ij
leekening in RQOD.

CJEKOMTILEÏ
Hatfrierp. " _ 'Holland.

ITALIE

ten, die een hoogfeschool te Beiroet be-
zitten. (Msb).

gen antwoordde v. Grafe. Het was, zei
de hij zeer kiesch van den heer v. Gra

fe om te zeggen, dathij Cohn en Manas
se op de gedenkteekenen gemist heeft.
Daarvan is den heer v. Grafe niets be-
kend. De eerste Duitscher, die in 1906
tegen de Herero„s viel, was een jood.
Joseph Bendix.

Alaus Muller. Wtf laten het hierbij.
Voor het geestelijk peil in Duitschland
pleit het niet dat het noodig is, zulk
een onbekookten aanval van èen adel-
lijk heer op de joden in het parlemnt
af te slaan.

Zij klommen in den trein en bevalen
den machinist met volle snelhejid ver.
der te rijden alsof er mets gebeurd,
was. Terwijl een hunner dat bevel ,
kracht bijzette met een geladen revol-
ver, forceerden de drie anderen in de
bagagewagen de brandkast* , waarin
30.000 dollar aan goud was.

Esn aeinwachter had echter het onge,
wone oponthoud gezien. Hij waarschuw-
de telegrafisch de politie in het dis-
trict, die «— hoe vinden wij niet ver-
meld — do trein weer tot stilstond w^st
te brengen. De bandieten wisten nog
te ontsnappen, doch zij hadden niets,
kunnen meenemen.

BANDIETENSTREKEN.

Vier gemaskerde bandieten zijn er
in geslaagd een sneltrein van de Illi.
nois Central bij Springüeld in IllSiois,
tot staan te brengen door de signalen
op cnvedljg te zetten.

na P. Stoetzer;. Leöaardus J. A. z. tJohannes van Asveldt 'en Antonia varder Patten;. Cornelia A. d. v. Gijsber.
tus Verbeek, en Maria Snellen;. Marti.
nus A. C. z. v. Johannes A. van Beur.
den, en Adriaan Swolt's;- Elisabeth M.
J. d. v. Ma'tinus Rubbens, en Maria 1
deMan;- Adrianus J. z. v. nendrikus,Wilborts on Martina van Gorkum;. Eii.
sabeth J, C. dj v. Cornelis M- Damen,
en Anna E. Wolf;. Gerlardus A. J. z.
v. Jol?annes A. vim de Wouw, Pc.
tror.ctüa van de Graaf;- Cornelius A. F
z. v. Adrianus Kolen, en W lhelmiina A
M. van der Aa;. Gerardus C. z. v. Ge.
rardus C. van Hest, en Maria G. Kuij
pers;- Josepxius J. B. z. v. Johannes G
van Vliet, en Joanna G. Wolf;- Adria-
na G. A. M. d. v. Gornelus G. Wil-
lems, en Augusfa M. J. ven D\onge«n;-
Anna M. J. d. v. Antonius p. Berg-
miaws,en Johanna van der Sank;. Doro,
thea A. M. d. v. Antonius A. M. Naaij
kens, «n Maria C. van hiel;- Godefri.
dus W. M. z. v. Matheus C. Konïngs,
en Adriana P. Toten;. Louis?a C. P. d.
v. Adrianus J. C. Maes, en Clasjjia I
Jonkers;- Mlaria J. A. d- v. Joh-anmes
P. van de Sande, en Wilhelmina M.
Jongbioets;- Arnoldus P. J. M. z. v.. Al-
phonsus G. van Asten en Anna U. C.
Dank'lof;- Wilhelmina J. d. v. Pieier Ro
die, en Adiriana P. Molenaar;- Gaiharï.
na A. M. d. v. Johjanmes F. Hovers, en
Wilhelmina Wouters;. Johanna A. M. d
v. Joannes A. de Bree, on Johanna M.
Linkers.

Overleden:
Wilhelihina C. Sfofmeel, 3 jr;- José.

phus A. C. Jansen, 20 mnd;_ Hefiidrikus
Spijkers, wedn. van Maria A. Hopmans
echtg. van Elisabeth Schenaerfs 71 jr;-
Cornelia G. Debnee, echtg. van Joban.
nes J. Faas, 61 jr;. Johanna Beli. wedn
vtan Johannes, Hoeijmane, -81 jr; Anto-
nius M. J. Smis, 4 mud;, j-homas Bas.
tfciens, echtg. van Elizabeth Boeman 54
jr. Pêtroneila de Erom, wed. van Pc.
ter H van Spaendonk, 87 jr; Cornelia
A. Verbeek, 4 dagen;. Andreas W. H.
ML van Berkel, 2 ir.

Gehuwd.
Adriaan L. Vermeer, 29 jr. en Wil-

helmina M. de Beer, 32 jr;- Henricus
W. Donders, 20 jr. en Johanna C. F.
Wouters, 20 jr;- SLmon Swaanen, 24
jr. en Johanna M. Soethout, 30 jr;- . .
drianus F. van Hest, 25 jr. en. Maria
C.Dirken, 23 jr; Joannes ven der
Vloet, 26 jr, en Adriana Voesenek, 24
jr;- .Johannes de Kort, 26 jr; en Maria
C. van Zon, 20 jr;- Joannes G. P Hug.
gers, 24 jr; en Adr ana E. Vermeer 22
jr;- Hendrikus J. van Aarle, wedn van
Maria C. Bluekiens, 49 jr. en Johafimta
M. van Bokhoven, 32 jr.

Huwelijks-Aangiften:
Wilhelmus A. de Kort, en Maria A.

Laurijssen;. Henricus W. Voree-laars, cai
Maria A. van der Wegen;- Miouiel J.
van de Wiel, en Marte D. Smulders;-
Petrus J. Homman, «en Aüinta M van
Riel;- Gerardus M. wan Aarle, ein A.
drilsna J. ven Veen;- Cornelis H. M.
van de Ven, en CJathjOxima E. Weber;.
Petriis M. Bogacrs, en Maria A. van
Baiest.

ONWEER
Zware onweders hebben in Duitsch-

land het stroomgebied van de Laihn ge
teisterd. Vooral in de streek van Diez
is groote schade aangericht door een
woJkbreuk. Hef water hee]t in enkele
gemeenten alle teelaprde van de hellin
gen den bergen weggespoeld en den
geheelen oogst vernield.

Ook, in het Wesferwoud en den Tau-
nus is het boosweer geweest. Op bouw
land en weiden ligt het van de bergen
afgespoelde slik en steengruis een voet,
hoog. i

DE BALKAN BONDGENOOTEN
f De „Temps" verklaart den geheelen
inhoud van het geheime verdrag, dat
den 13en April 19120. tusschou Servië,
en Bulgarije tot steud gekomen is en
welks herziening thans door Servië ge-
eischt wordt, te kunnen publiceeren Dit
verdrag zou dan voor de yerdeeling,
.van 't in den oorlog tegen Turkijevero-
verde gebied de volgende grenzen vast-
stellen: Servië erkent Bulgarije's aan-
spraken op het ten Oosten van de Rho
dope en de Struma gelegen gebied, tier-
wijl BulgPirij© de aanspraken van Servië
op 't grondgebied ten Noorden en ten
Westen ven het Schargebergte erkent.
Wat het gebied tusschen de Schar, de
Rhodope en het meer van Oobridai aan
gapt, zijn beide partijen ervan overtuigd
dat de organisatie van dtt gebied als
autonome provincie onmogelijk is met
het oog op de aJgemeene belangen van
Servië en Bulgarije. Het geheim ver-
drag bepaalt hierover dan ook het vol-
gende:

10. Er zal een grenslijn getrokken,
worden, die van Golemi, ten Noorden
van EgTi-Plalanka uit het Wardar-dal cc
nige K. M. ten Noorden van de stad
Kuprulu doorsnijdt en tot aan Ochrida
loopt.

20 Bulgarije verplicht zich om deze
grens te aanvaarden voor het geval de
telajar van Rusland,als arbiter optredend
bovengenoemjd© lijn als grens aanwijst.

30 Wijst de keizer een amderegrens-
lijn acn, die, naar zijn mcoming meer
in overeenstemming is met de belangen
van beide rijken, dan nemen beidePW-
tijen de verplichting op zich om deze
uitspraak te aanvaarden.

40 Eventueele meningsverfctehillen o-
ver de uitlegging of fenuiivoe-leggïng,
van de bepalingen van het geheime*
verdrag of van de tusschen feerviê en
Bulgarije geslotenmilitaire overeenkomst
zullen noor middel van arbitrage uit
den weg geruimd worden.
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ictro- ïeclinisch Installatie Bareaii
A. J.W. Schiefelbusch,

Stationstraat 53 Tilburg-
Telepli. Int. «4 6,

BREDA Telepli. Int, SIMT,
Levert Eïectrische licht en krachtinstallaties voor

eigen bedrijf of in aansluiting aan de Gemeente Centrale,,
Aanleg en onderhoud van eïectrische schellen, tele-

phoonB, bliksemafleiders, enz.
Verhuurt complete eïectrische verlichtingen vqoï1

Tentoonstellingen en feesten,
Vertegenwoordiger /

Fr, de Louw Jr;
Markt 23 Tilbüurg-,

is de beste en Toordeeligste breiwol voer het breiea tan Daiass» en m
Kinderkousen; daarbij ijzersterk.

HOLLAWDIA-KOÜ SÜEI^
M zfin de sterkste en zachtste kousen bij uitstek geschikt toor sterke
1 schoolkonsen, Gegarandeerd echt zwart blijvend. :-: Ouverslijtbaar :-; 3

Vraagt uwen winkelier Veenendaalsehe Stoomsajet- en
1 4569 Kousenlabriek ,DE HOOP»1 Gebrs. VAN LEEUWEN, Veenend aal I

:ÖEWÏF7END"iEfOF
H. v ELEÏÏq BEBüiL
Öolle vloeren van GewapendUeten w^irr^Hüm

eVoor de k&ïaruen te Breda en te Tilburg geleverd raln» flffluj^^
IflO ~~

Wereld-tentoonsteUincr
GENT.

Godurenda de imanden Mei tot November worden door het R«bureau
K GÏÏURTB te Amsterdam iedere week reizen georganiseerd naar Gent
Tanat 1 H.25 met en oi zonder bezoek aanBrussel, Oitendeßknkenbergh»
"nz. 10 verschillende prar-htprogramma's welke op aanvrage kosteloos ver»
krjjgbaar agn by P. I1&1IH, bpantoor Vnohterstraat 15 VBosoh.

HerL/^nd|diÉr 20^EEUW

\ £HiGgflTi£ in j9oi-« ip.oobztuj_ti/ijj(y^r M<M_\fsjL

Over dit Sandüidtjasssge geve/rwijalleWrouwbar* inWïfrger< grafo
< y* VRAAGT PROSPECT!

A JOH.OTTEN SZOON-
P^^m GeneraalAGENTENder Camadiam PaciFic

-JipBÉL~ Rfl'LWAYen fITLANTiSCHESTOOMVAARTUiriEh]Of bij dein) Lokaal-Agent voor Tilburg: jLOKALEiiDAGEmr(Ert)Henri Verschuuren. I
'"'""^-- - <Cfl=».lF-«f " ' ' "IJ M""t"MI-11 ■" '^■nu n i-i tl-pe route" iwsOmcw en oe Vfeßeöi.STATai'*.;VAN N.Amêrika BU UITOOieNOHEIO EM CONCUf?f?EeßeHt3._|

Lokale Agenten: voor Breda Bureau van Adviezen en
Assurantiën, voor Bergen-op-Zoom, Henning en Smouth.

43"

si tJ_^ a u«St»S'^. <rti __m\* <rw* 1

*^^ ZoirtiKlraliart.iotlOciBrl9l3.
Waalwijk-Oordrecht-Rotterdam

Vertrekt |Si J^rgJ Tertreki f**'
T.m. T,m. n m

Van AVaalwijk VanRoTTERDAM(Oosterk.) 1, —Drongelgehereer 3,- 6,— „ SHkkerYeer 1,25 \
■ , CapelEoheTeer 3,30 6,25 „ Alblasserdam 1,35 j'"Dussen 3,45 6,35 , Dordreobt (Grooth.) 2,10 |, KeizersTeer *,— 6,50 , Zwandreoht - 8,15 |, Drimmelen door 7,15 „'s Grafend«sel 2,35 1„ Lage Zwalu-wo door x 7,55 , Lage Zwalawo 3,20 I
,'s Gravendeel door 8,3ü „ Drimmelen 3,40. , Zwijndreckt door 8,55 n Keizcrsveer 4,_ 1

', Dcrdreobt (Grooth.) 6,15 9,— „ Dassen 4.20
„Alblasserdam 6,30 9,15 „ Capelsoheveer 130
» Slikkerveer 6,40 9,35 Te Waalwijk

ïa Roiieedam (Oosterk.) 7,30 10,15 (Drongelschvaer) 5,30
Saar Tilburg (per tram) 7,-—,

Passagierstorief: Eerste klas 40, Tweede klas 25 cent.

iceüjleen gastoestellen.
Telegram? Telephoon Interc.
PECHTOLD No. 8

■ GESTEUND POOR JARENLANGE PRAC-
j tIpCEE ERVARING MAKEN. WU

gra»toe»tellen.
VOOR VERLICHTING VAN KERKEN,
KLOOSTERS, VTLLA'S PARTICULIERE
HUIZEN EN GEMEENTE VERLICHTING
ONDER GARANTIE.

ALLE REPARATIES EN VERANDE-
RINGEN AAN TOESTELLEN WORDEN
SPOEDIG EN MET ZORG VERRICHT,
AAN CONCURREERENDE PRIJZEN.

I Aanbevelend O. A.. I'ïSOïinrOi^O.
7800 Centrale Acetij icon «aslabriett te B»xssieer«
'ADVIEZEN ENKOSTENBEGROOTINGEN
WORDEN GRATIS VERSTREKT. j

V^\mmWSmlmümWiaSmW^
.lm. «in , mm min ' , ■,„.,,

' tfÖftl JSfaamKyenn.E.|fy,VughfS
/^ylyiï Weeg-, Meet- ert'
—'^g-----^^ Metaalwerktuigenfabriêk

AMSTEROAM.
«*-

~ WABMOESSTBAAT 63 **SJ? TELEFOON ?28-
BASCULES VOOB OBWOOS OBBBOIK.

100 K« SCE® M« 900 Ko. 800 Kft Ktf.

If6.50 f 7.50 fSOOi f 14».0Ö |Tl4.&#
* Vraagt prgscourant onlef WEEGBEUGGEN en betere soóHël
GBONDBASCÜLES. Groote Eïectrische BEPAJt&WE-rffiSIQBTINa

1 van «He taogelfike WEEaWBEKTüWKSi .i^^U"
i a.i.. »..»11 in iniiKiiniiiinniiiii iroiiMm«wi«rir~*~~*"~*~""~~"*T*^Ttinn'^^^^ —

PP Steenhouwerij
1 B in lIIMIIIIIH

y ictdrBARETTE
Goedkoopste adres in
Hardsteenwerken

a voor gebouweo. %

Specialiteit in 'graft
tnoDamenlen, in gepo-
ïijstZ weedscb graniet
VLÖERTEBELS, enz.
*- MAGAZIJN VAN m

.... 1 . 'I ■«B

S^y/h. WASSEN TAN DS KNIKEBB.

Hduvoietraat 108 — TtUH>SRC.

ta.iiiiiigßmjaii—sil—simii 1 ■■ min mi mm umwtaj)

WSJT _ié£Slß^*. __4&___\'*3£_)l m_B__\iL_%MffliltHriü J^TSWhfc^ .tttf^*_r Jtwr Sfitfflß

GIJ ALLEÜ
die liidt aan JICHT en RHEU-

-1 MATlEK,koopt riiets anders dan
een llesch

Anker Pam-Expel/er|

Ihet «enigste middel, dat dadelijk ff
helpt.

Een middel zonder weerga bij
Zenuwpijnen, Verstuikingen en
Verlammingen, Brandwonden

Kneuzingen, Steken van Muggen,
en Muskieten.

Verkrijgbaar in flesschen a
65 et, 80 ets. enfll.3obijH.H.
Apothekers en Drogisten.

Let op het merk ANKER.
Weiger beslist PAXH-BX-
PELLES in önitucho ver—

laak&ingf.F.Ad.BlCflLTeßdcCie., i
Botterdam.

Te Tilburg bij de Firma JOH.VERBUNT, Nieuwlandstraat 31,
B. J. VAN EIJSDEN, Drogist
Heuvelstraat 57 en' TH. HOO-
GENBOOM. Heuvelstraat.

De Neaeriandsche
Apotheek,

Steeds verkrijgbaar:
Smet poeder,

Vaseliue. Boorzalf
enz. enz.

SA. A. M. van Nunen
Apotheker

Heuvel 95a." TILBDBG.

Bosscheweg 113 a
ïerrasso en Mosaielc en

Betonr!óeren.
filiaal DOR3REGHT2

Geldelooz'epad -34rb.

öranfe Hulde!!
Gratis voor reclame.

Ter gelegenheid der feesten v—
Neerlands o lafhankelijkheid (1813
1913) geven wijaanoenielerovUa
een prac'iti^e af?»werfcte reoH m
kist, mot divcrsT afbeeldingen, oor«
koudan Prins Willem van Oranje ena
enz. Deae Kist overtreft alias, en is
een allerprachtigst sieraad.o.u reolatne te makea g<Jven wij
deze Kkt e»4«aa bj bertellini'
van ondsrsfcaande si^aron, aia la«
bri»ksprijzon genofcserd.

100 U <r»e> Bt^'iMti (laxo iasfc)
(in dea handel waarde f 1.75)

100 2ct. K*akketi,
100 ManHla Caba gljaroa,
100 Sntnatra "tsaren,
50 Knakjes met luxe bandjes.

Alles tj zamea voor IS.— frinoo
overal heen rombaurs, postwlsiel of
pos.zogels, alsmede uitvoerige pr<is-
couranten. 732$

SiprakbriekenXlVA
Rotterdam Maajc4es*-iit».

OmIEFII
Poststraat 33
Koopt, Verkoopt

Effecten^ Ceup«n#,
*~ Vreemde munt —
Steeds gelden di*po«
öibel voor Ie Hypo-
Ifaeek Credietbyp*-
|keek etc.
mg9a billijke voorwaarden.) 844/

iß^^dresvoor
Boomcaramels

Aanbevelend

Govert van Nunen,,
jleuyelstraat No 43

Teleioon 312

Ti'jWiMMWiViml iiwMfilf'i'iAVllllfflMl'llMßÏ^lllfl t v I A A mlöS 9 ZS iJe

BES^TOL
" k hot eenige afdoende

vochtwerend mid
J9f a^v^^ del- Eost slechts ÏO cent,JBi &h per p^"eter aan sPe°ie en

"■*^Y?r X\>f kan door iedereen verwerkt
: worden. Attesten van den- -: 3^awX Rijkswaterstaat en Genie.

2ÊÊ ft^^ A~. G-. ▼»!! Beest,
ef* Haringvliet N.Z. 57, Botts^lwa

geilt te-rens grooto «JesinfecHekraeht tot nitroeing fan alleongedierte ca
bacteriën.

Pc Bijks waterstaat schreef bet gebruik Tan Hemtol yoor in hare be-
stekken otw 191* tot en met 19U, terwijl de Genie steeds het artikel«wendt. Hoeft Jwds 10 jaren keudbaarheid bewezen, im



Wat is üroop wiiitsrlii
per pond.

Reusing's echte Winterham %
in liet gewicht van 10 tot
30 pond per stuk 0.G5
Heerlijk droog dooregefl
Ochouderspek 0.60
Heerlijk droog mager Schou
derspek 0.65
Gerookte Rolhammen, in het
gewicht van 8 tot 15 pond
per stuk 0.75
Halve varkenskoppen —"f
kinnebak 0.23EVarkenSpoo'ten enkel vleezlgd
stukken 0.28
Reusing's Leverpastei ft 25
cent por groot blik
Heerlijke versche rookworst 0.60
Hoofdkaas geladeerd met
kalfstoner, in vormen van 1
lot 5 pond 0.30Delicieus gerookt Vleeschj

Zending r~~*>ours, 15 Kgr.
halvo vracht, 25 Égr. Franco
naaste station van bestemming.

Winkeliers vraag inkoopsprijs-
couranti

J. Reusing ir.
Boxmeer (N. Br.)

Vleeehwarenfabrlek
Teleloon Ufo U.

Stoom TabaMerverfl
dELAND

van
WEB. CE EIffSBEIT,
Voorbaan firma GEBR. SANDERS

HOOFDKANTOOR, NIJMEGEN
MOLENSTRAAT 96

alle soorten ROOK-
en PRUIMTABAK

Specialiteit in t
Portorioo, Yarinasen Marij-
landtabak.

Vraagt onze FIJNE BBE-
BENBAAI, in pakjei van een
ona ca hall ona. . 4145
Onovertrefbaar h QualiieiiiJ

B. B. WINKB.LIERB/
Vraagt monsters en prijsopgaaf.
irr ' "" " «

.—a—■!■■■ iiiinw I

HUI De Concurrent' j
Hilvarenbeek

f de alom bekende mier-,ken: Union, Climac, Beka, Bre-
tania Violetta Kursust Bavaria,
sGrifion Trilby Idial Norman enz.
uit keuze meer dan 60 stuksrij
Wielen.

Beleefd aanbevelend

F. Tooten.
1624

SBQ9H^Hn«M92HHBKMRBfIRBfIHBI

"- "" f

bom
uitstekend plakkend.
Verkrijgbaar bij de firma

- N. LUIJTEN Willem-11-straat.

B ■*■ ■■ -

OPRUIMING
aan spotprijzen 'Schoenen

b alle soorten en modellen
Sohoen Bazar

De „Concurent" f3,45
g| KOESTRAAT

IjLtattitao
- ■ ■

Afbraak
Te koop een groote paiLj af-

braak afkomstig van 16 wonin-
gen en een groote boerderij wel
ke ontruimd moéten word n voor Jhet te maken Wilhelmina Ka-
naal; als 15.000 pannen, plan-
ken, deuren, ramen, baddings
tot 10.40 lengte, balken, 500.000
wani- en ijzelsteen vanaf 75
cent per duizend Enkele en dub
bole hardsteen, paardenkribben,
gootsteenen, stoeppalen cemente
putringen, groote zinken lanj
taarns enz. enz.

Alles te zien op het WERK
LIJNSHEIKE te TILBURG of bij

Jos L, van Seumerea,
feniiJlgpad.

1380

RI Kiesvereeniging
District II

CANDIDATEN
voor de

Gemeenteraadsferkiezing
zijn gesteld de Heeren
A. H. A. ARTS.
Mr. P. M. ARTS.
Dr. B.DAAMEN.
A.V.MOURIK.
F. VERBUNT,

Alle loden wordea dringend ver-
zocht de vergadering op Z >ndag a. s.
bij te wonen.

HET BESTUUR.
A. C. van LOOIT Pres.
B. v. d. VELOEÜT Secr.

>

RIJWIELEN ï!
Voor hen die in 1913 een beroemd degelijk en lichtloopend

RIJWIEL willen kopen, begeve
zich naar den
Bredasehe wegT'Si

Tilburg.
Alwaar grootevoorraad is van

Heeren- Dames- en
lëfcaoe—f?ijwi©7eti

welke verlede jaar overal Prijs
behaalden. Van de fijnste tot
de goedkoopste soorten in meer
dan 20 verschillende prijzsn.

00, pen Reuzen voorraad inBanden en Onderdeele i
De banden liggen niet te

verdrogen in de Etalage ktst.Banden van de fijnste tot degoedkoopste soorten.
Beleefd Aanbevelend.

B 8 T Kijwielfabliek,
B. SMCEDEBS-TAES.Men lette g 0... >p adres: Breda-

sche weg 75. 102

BB
TILBURG.

Interc. Telephoon 49S
Spoorlaan IIO.

Credieten u YoDracimtn
vanaf f500.— tot elk bedrag vooreventueel vijttiea iair vast,°onder

borgstelling.mmmmm
onder billijke voorwaarden.

8060

Toot Klein» o_\\f\Advertentiën 411
ïelephooneer UU

I Marmer en Steenliouwerti 11IKlp.il tel
TILBURG, Van Cllsslcaat.

Speolaütoft In
Marmeren 1 j

1 Schoorsteenmantels en 91
I Grafmonumenten.

ao
I

Personeel
"anrraag doet men het besta ï»
dit blad. ""O ledereen least steeds gaaius dezo
Courant, da&r dit blad roei en goed
t^peuws geaü en zeer goadkoep i*w

Patriot
limonade Gazcuse

1© soort.
1813. — 1913,\

Wie thans een extra fiin glaS lï".
monade wenaoht te drinken vrag*
mgne nieuwe limonade gateuga *^Patriot!

1813 — 1913. m
Verkrijc;baar op 1 bengel--*

flesch & f'0.09.
Verkr^ghaar op \ beugel-;

flesch k t'0.05.
Aanbevelend

flenri Majoie
Wijn- Bier

en ï.lmonadehandel.
Moestraat 214-216.

Telefoon 92. 1931

R. K, Kiesvereeniging «Oistrict Tilburg»
Verkiezing voor den Gemeenteraad.

Bij het Bestuur zijn onderstaande candidaten ingediend:
District I.

JOS BROUWERS.
RUDDOLF DIEPEN.
LEO GOYARTS.

LN RIJ ZENWIJK.
B. T. C. STRAETER, Voorzitter
W. SMARIUS. Secretaris.

-District 11.
Mr. P. M. ARTS.
A. H. A. ARTS.
Dr. B. DAAMEN.
A. VAN MOURIK.
F. VERBUNT.
A. C. VAN LOON Voorzitter.
HENRI v.d. VELDEN Secr.Mvi,.

District 111.
A. VAN BEURDEN.
L. DONDERS.
J. MUTSAERS.
A. WITLOKX waarn. -Voorzitier;
FRANS MANNAERTS, Secrelaris

Zondag 23 Juni Veigadersng, 12 uur, daarna item.
in ing, doch in elk geval gelegenheid tot stemming

van af-1-2J— IJ nor.
Het Bystuur verzoek: trouwe opkomst der leden, teneinde 2/5der stemmen op de candidaten te verkrijgen. (Art. 9 huish. re.

glement). 3029

Gezondhcidskoelit
HET middel

iiegen slechte spijsvertering*
Prijs 30 cent,

* Verkrijgbaar bij JU. Warmolts. Delicatessea-
fandel fItLBÏÏItq.
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I Banden I
H „SpeziaP „Cyclop" „Üniversai" H

12maanden garantie. 9 maanden garantie. 6 maanden garantie.

f HALT! C RAT I S I I1 % KEUZEN PRACHT-CATALOGUS, meer dan 200 BLAD- 1
ZIJDEN dik, met 12,000 AFBEELDINGEN van alle moge- I1 lijke artikelen, verzenden tril aan lEDEREEN op aanvraag |\ 1 GRATIS en FRANCO, zonder eenige verplichting. . f

i»iLl6ollïdd.S P
«BK " 89f \ii*t_V_\&W ?'i

I Buitenband vanaf fl 1.40 II Sdheennes %,-'*#G^m 1Lantaarn , * * 0.75 11 (zilverstaai)" --vanaf fl 0.67Bel ; « « 0.10 11 Haarsnijmachine " « 1.75Voetpomp " * 0.42 !! Weerhuisje * " 0.50Spreekmachinö tt " 8.75 11 Pijp « * 0.09Spreekmackine- 11 Electr. Vuurmaker " * (X36

I plaat " " 0.75 11 Electr. Zakklamp " * 0.45Harmonica " " 0.10 II Huishoudweegschaal * * 1.25
Flobert-geweer * " 3.05 II Waschmachine " " 6.50
Revolver « " 1.95 II Kinderstoel 8 "0.60
Régulateur " * 4.50 II Parapluie B " 1.95Wekker * * 0.95 II Boorden * "0 04Horloge II Sporthemden " * 1.25 1
(1 jaar garantie) « " 1.95 II Heerenr Portemonnaie II Fantasiehemd " « 1.05 I(leder) « " 0.18 !I Bretels « "0 401 Voetbal " * 2.— H Tafelkleed " « 0.75| Photografietoestel " "1.05 11 Vrouwen Corsetten " » 150I Album " « 0.38 II Zijden Heerendassen" « 0.25 I| Schilderij " " 0.15 II Tricot Heerenhemd " " 1.30ï Vulpenhouder " " 0.40 II Zanellen Font " « 0.35 f1 Potloot " « 0.02 II Overschoenen " " 1.75 1Zakmesje « " 0.18 H
ZENDT ONS DIRECT UW ADRES, U ONTVANGT DANI ONMIDDELLIJK GRATIS EN FRANCO ZONDER EENIGEI VERPLICHTING BOVENSTAAND PRACHT-BOEKWERK

E Karel Lengs & Zonen,
I TEGELEN-xox. I
I Neêrlanfl's oudste eo grootste Verzendfiuïs. I

op de

Int Tentoonstelling 1313
Vraagt vooral onze

EINDEEWAGENS
niünimtende door hare prima
alwerking en lichte gang.

Aanbeveleud 8024
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Alle reparaties direct aan
de fabriek.

Tilburgsche Oliehandel
Gebrs. v. d. Linden, Je fidres voor »

Poststraat 16. TILBURa
Auto- en Motorrywiel-OHëin

Zondagsrust"
brengt zegen in het huisgezin
1787 H.-V. „TILBURG".

Kloveniersburgwal 70 AMSrEED/M.ïntero. Telef. BS-49-.SSSS
Telegramadres „IMtaliarbctf

Verschaft Hypotheken Ha.. :„|s credieten en VoorschottenKoopt en beleent Hypotheekca ire Vorderiugoa, Qrojot-boekkapimLen_ ena, Bïbsf'

Adverteert in dit Blad,



TilbungscheCourant
Dagblad van het Zuiden.

Uitg, Firma N. Luijten. Zaterdag SI Juni 1913.

Broederlijk te samen

ZONDAG 22 JUNI. i f \jll-12.5„ uur jMaithéedoor de Tehtöfcfl-
stellingskapel.

514-8 üür Concert in de Bloemenstad*
6-9 uur. Groot Fe«2stconoeirt door de;

N. K. Harmonie (op het hoofdterrein).
9-12 uur. Optreden van het beroenioai

ItaUenische Tam^tSang und Musik .cm->
semble. \

9%-12 uur-Concert in de Bk>emejnsiteuo\
Overal -schitterende verlichting, j f
MAANDAG 2B'JUNI. i ; 'Bezoek der Journalisten, i
12 uur. Concert op het terrein.
8 uur Concert in de Bloemenstad. \7 uur. Groot concert van i KesseL'a;

korps. i

9%-12 uur. Concert to de Bloemen.
stad. j.

Schitterende ilium/natie d«er Terrei-':
nen. Optreden van het Itaf. Tanz-San^und Mfcsik ensemble.

Int. Tentoonstelling.
DAG-PPOORAMMA:

Dö Pending en müte nationale Over-
heterstthing in liidië loopen ernaltig ge-
vaar en de Christelijke geest, van het
Christeltjk Nederland dreigt te verstik-
ken in de ndoodelpen adem van het soci-
alisme, indien de socialisten me tde hulp
der vrq&innigen zonder het Idragen
van verantwoordelijkheid zich meester zul
len maken van de Regeering.

Otadergeteekende steit daproim voor,
eene nationale inzameling te hopid«3non
der de christelijke kiezers.

leder welgesteld kiezer drage 1 1- bij,
voer de strijdkas der coalitie.

De inzameling te doen houden door
de propogandist«2n op de verschuilende
plaatsen in ons land onder leiding der
besturen der betrokken kiasvereenigïn-,
gen en het ingezamelde bedrag opzen.
den aa/n het Komité van Samenwerking
der drie Christelijke groepen.

Laat deze inzameling een spontaan ka
rakter dragen, het succes daarvan zal
verzekerd zijn.

Maar dadelijk de handen »lan dein
ploeg. }

Geen dag uitstel ! i ; j
Breda, 20 Juni 1913. | ij 1

W. H. BOGAARi^T. ', I

STADSNIEUWS.
Zaterdag 21 Juni, 1913.

Korps Verkenpers „Prjna Hendrik".

Zondagmorgen kwart voor tien aan
treden 'bij de Muziekschool. jöez>LCiuti(giing
der Eïectrische Centrale. , I

Weken eêiï groote wielerbapn wtorden
ingericht.Het beslwit dalartjoe ia ttuaua
gehonïen.

Een misverstand.
Gisteravond deelde de Directeur van

het circus Hagenbeck aan de bezoekers
mede, dat na afloop der voorst-alling de,
tentoonstelling voor de bezoekers vrij
toegankelijk was. Na «Hoop toen hon-
derden van dit aanbod gebruik maketi
wilden, bleken de controleurs v)Etn,
niets te weten en weèigerdem z\_ aanvan
kelijk den toegang. Toen evenwel de
drang der honderden steeds grooter
werd, besloot men mede om net late
uur de poort open te stellen, i ~|

De mededeeling van de Cirdusdireotie,
berustte evenwel volstrekt op een mis-
verstand.

Journaliste n-jb e e o e k
Ter gelegenheid van het bezoek der

Nederlandsche pers aan de TentoonsteL
ling a. s. Maandag, heeft het Hoofdico.
mité in overleg met het perscomité een
uitgebreid program van feestelijkheden
doen samenstellen. I

Des smdddags 1 uur worden de H. H
dagblladschrijvers in de feestzaal ontvan
gen door het volledige Hotofdoomité on-
der aanbieding van een glas eerewijn.

Onder leiding van het Hoofdcïomité «a
het Perscomité zal dan een rpndgang ,
woorden gemaakt over het tenftponstel-
lings-teirein, waarbij alle afdeelingen,',
en ook de bloemenstad zullen worden
bezodht. ;

Te half 5 uur wordt in de eetzaal vbn
het Hoofdrestaurant een gemeenschlappe
lijk maal gehouden

Behalve de HoofdcomitMeden en het
Perscomité zullen aanzitten vertegen-
woordigers van de volgende bladen :
Maasbode, Handelsblad, Tijd, N. Rott.
Crt. Centrum, Nieuwe Crt, Gelderlander
Telegraaf, Huisgezin, «. Tilbu.rgsche Crt
Daablad v. Noord-Brabant, 's Hert- Crt
Retterdiamsch Nieuwsblad, N. Venlosche
Crt. Nieuws v. d. Dag, De Zoom, Eindh
Dagblad, Bredasehe Crt, Echo v. h Zui
den, Meierpiscihe Crt. Eindh, Crt. Grond
wet, Zuid Willemsvaart, Persbtarefem Vas
DioaS, Prov. Geld en Nrfm'.. Crt, Nog
ziullen aanzitten de fentaonstellingsarchi
tect 'de heer 'A. M. Lejeune eh de ad-
ministrateur den heer X v. d. Marok.

Des avonds zal Kessel's muziekkorps
een groot oonoert geven en zullen, boofd
terrein en Bloemenstad in feestverlich-
ting prijken.

1 De wandelpaden.
Men is druk beate op het hoofdter-

rein der tentoonstelling de wandelpa-.
den van de «rroote keien te zuiveren «en
te walzen. Wie morgen Zondiag de Ten
toonsleJ'ilng bezoekt zal met volifcomen
<?emak en zonder de minste hinder aan
zijn voeten te ondervinden, zich nu o-
veral kunnen bewegen. :

K/egelwedsJtrifdeh.
De Kegelwedstrijden op de Tentoon-

stelling alheir zijn resds in vollen gang.
Br wordt iederen dag vanaf namiddag

! 5 uur lot 'aan het sluitingsuur druk ge-
kegeld. De aanleg der kegelzaal dost dan
veei aangenaams aan ; rfiöoh, -luchtig on
dan vier naar de laatste cisehen aangeleg
de puike banen. Daar de kegelsport in
Tilburg den laatsten tijd weder meer
wordt beoefend, twijfelen wij er niet aan
of deze kegelwedstrijden worden eene der
groote attractief tier Tentoonstelling

Oo kde dameS-kegelwedStrjjden vindenveel bijvai. Het kegelen behoort dan ook
onder de meest gezonde Sporten.

iWJj vernemen dat de Harmonie van 'den
K. K.'Vorfösbonti te Turnhout — bekroond
te Bru?&el bi\ 'den inetrnationalen eere-
wedstrrjü 1909 met den eersten prijs van
uitvoering, —9 een prachtconcert zal ge-
ven in tic tentoonstelling van Tilburg
op Zondag 29 'Juni Van 6 tot 9 uur 'sa-
vondö.

Het is op die gronden, dat het hoofd
bestuur adviseert bij stemming te ont-
houden, en daarvan slechts af te wijken
indien, bij locale afspraak, links den
rechtscheri candidaat openlijk steunt.

Indien vrees gekoesterd wordt voor
sociaal-domocratische overmacht, dan
hebben de kiezersovervloedig gelegenheid
reehtsche Kamerlieden te doen herkie-
zen, en alzoo het optreden der soc.-do
moeraten tegen te houden.

Alleen door den strijd der genoemde
groepen door haar zelvete laten beslech
ten, kan er helderheid komen in den
toestand.

Door de concentratie kunstmatig te
versterken met behulp van reehtsche
stemmen ontstaat een valsche schijn. E-
veneens door op de sociaal-dem, te stem
men, met het doel om de concentratie,
te verzwakken of te bemoeilijken.

Uit dat oogpunt beschouwd is het vol
komen onverschillig uit hoeveel leden de
concentratie-groepen en de sociaal-demo-
cratische groep bestaat.

Maar niet onverschillig is het, dat
voor elk en een ieder duidelijk blijke,
hoe groot de numerieke kracht is van
de beide groepen, die der concentratie
en de soc. democratische.

Vermits de linksche groepen zich ver,

bonden hebben eenstemmig op te treden
tegen reehtsche groepen, staan geduren-
de het nu volgende tijdperk, die groe-
pen gezamenlijk op één en dezelfde lijn
tegenover de reehtsche.

comité aan die candidaten als een in-
terne aangelegenheid der vrijzinnige or-
ganisatie en zal Zondag vergaderen om
naar aanleiding der ingekomen antwoor
den dat besl. uit te nemen, waartoe het
door de resolutie van het Paaschcongres
verplicht is.

Het hoofdbestuur der C. H. Unie ad-
viseert, naar de Ned. meldt, den leden
der C H. U. met alle kracht mede te
werken, die candidaten tot Kamerlid te
doen verkiezen, die door de drie reeht-
sche groepen zijn voorgesteld.

LEGERBERICHTEN

Maandag a. s.komen in de legerplaats
bij Oldebroek voor herhalingsoefeningen
onder de wapenen de miliciens der lich
ting 1010, behoorende tot de 4e comp.
3e bat. 3e reg. vesting-artillerie.

De paardenarts Ie kl. P. C. Muijzert,
van het 2e reg. veld-artillerie, wordt te-
gen 1 September bevorderd tot dirig.
paardenarts (majoor.)

De 1 luit, van het 3e reg. vesting-arti
llerie W. F. Grotendorst, gedetacheerd
bij de constructie-werkplaatsen te Delft
is voor den tijd van een jaar geplaatst
bij de inrichting aan de Hembrug.

De kolonel G. de Groot, commandant
van de 9e brigade inf. te Leeuwarden
zal 1 Aug. den dienst met pensioen ver
laten — (Avp.)

De luit-generaal W. A. T. de
Meester, commandant van het veldleger,
is voornemens tegen November den mi,
litairen dienst met pensioen te verlaten

Ingezonden Stukken
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie

Van mond tot mond gaat de roem.o-
over den degelqken inhoud van ons dag-
blad met gratis prachtige illustratie.

Het is een liefhebberij om te zien
hoe of onze abonnees zelf persoonlijke
propaganda maken, er zijn er bij die
reeds n' half dozijntje aanbrachten. Zij
ontvingen voor elk aangebrachte de
leuke souvenirs en gaven ons de verze
kering steeds met hunne persoonlijke
propaganda door te gaan.

Onzen besten dankvoor hunne bemoei
ingen. Dat zijn nog menschen met voor
uilstrevende ideên voor de R.K. Pers.

Wij van onzen Kant zullen steeds op
den ingeslagen "weg blijven doorgaan,
den inhoud steeds verbeteren en onze
berichten en telegrammen dienst aan-
merkelijk uitbreiden.

Wij toonden reeds met de onlangs ge-
houden verkiezing der tweede Kamer
kosten noch moeite te ontzien om onze
abonne's zoo snel mogelijk in te lich-
ten. Zéér veel bewijzen van sympathie
mochten wij van alle kanten ondervin-
den, hetgeen ons verheugd stemt.

Op Woensdag 25 Juni a.s. zullen wij
wederom den uitslag der herstemming
voor onze bureaux bullitineeren.

Zij die nog niet in de gelegenheid
waren ons één of meer abonne's te be
zorgen moeten 't eens probeeren.

't Valt zéér gemakkelijk, en eentje
in de maand bij voorbeeld is per jaar
nog 'n dozijntje

Steen voor steen worden immers de
grootste gebouwen gezet en des te ster-
ker en hechter is 't gebouw.

't Zijn leuke souveniers die voor elk
lid worden toegekend.

De Directie.
DAGBLAD V. H. ZUIDEN.

Onder leiding van den heer Vincent
Berghegge zal het Holiandsch Tooneel
Ensemble a- s. Zaterdag 28 Juni een
prachtvcorsteUing geven Jn de groote
feestzaal op de Tentoonstelling.KAMER VAN KOOPHANDEL

De „Nieuwe Courant8 het vrij liberale;
orgaan der grootJwerijjgevers is geheel
'en al in juichstemming over het ent\
woord, dat het vrijzinnig concentratie Oe
mité heeft gegeven op de sociadistfedhie
oekase.

„Ons standpunt— zegt het Centraal
Comité — ten aanzien van de in uw,
vraagpunten behandelde onderwerpen,:
kent gij uit het door al onze candida-
ten aanvaarde Concentratie-maiaifest- Gij1

hebt daarin kunn«en Lezen, dat „de volks:
invloed" waarvoor gij opkomt „door het
algemeen kiesrecht tot volle ontwikke-
ling moet worden gebracht". Uw vra-
gen nopens onverwijld© invoering ©n
uitbreiding v_n art. 369 der Invaliditeits
wet en nopens de intrekking van die
wet, „betreffende de wijze, waarop de
Concentratie onder de komende staat-
kundige verhoudingen haar beginselen
omtrent de daarin behandelde onder-i
werpen zal trachten, te verwekelijken"'
Vam die verhoudingen weten wij op dit
oogenblik nog niets. Zij hangen van den
uitslag der herstemmingenaf en van het
geen daarna slechts ten deéle afhan-
kelijk van onzen wil, zal gebeuren, in
êén woord, „van nog niet bekende om.
standigheden".

„Dit antwoord is waardig en beslist
Juicht de Nieuwe Courant het ontwïjkt
niets maar getuigt van «ecö. juist inzioht
in de bestaande en de mogelijk te ver.,
wachten verhoudingen. Het sluit zich
aan bij de nadrukkelijke verklaring in
het Woensdag gepubliceerde herstem-
miiigsadvies, dat de raad om de verkie
zing van .alle tegenstanders der coalitie
zoo krachtig mogelijk te bevorderen,ige-
geven wordt met volledige handhaving
van eigen beginselen".

Hoe is de „Nieuwe Crt" waar een,
man met dubfcolen naam de pen voert,,
toch in 's hemelsnaam gekomen aan de
democratische allures, welke het thans

aanneemt.
De „Nieuwe Crtï. die zich eens ver.,

klaart met algemeen kiesrecht voor
mannen en vrouwen, ook van da© vrou-
wen, die in „minder miaatschappeüijkan
welstand verkeeren" I

Men staat eenvoudig stom van verba-
zing

Want diezelfde „Nieuwe Crt. wil juist
aan de Eerste Kamer recht van amen-
dement of regres toekennen, in het al-
gemeen de bevoegdheid van dit wetge-
vend college uitbreiden, om don
volksinvloed wat te verzwakken 1

En wie hoorde coit Voor dezen de
„Nieuwe Crt" en de partij waarvan zij
de spreekbuis is, zich warm maken voorStaatspensionneering ?

En toch komt zij op deze principieele
zaken tot samenwerking overeen met de
socialisten, die zich stellende op het
standpunt van den klassenstrijd „tot be-
reiking van een hersch'mmig einddoel-
de grondslagen van de he.dendaagsche maatschappij
ond er nij nen"; — zoo luidt hetwoordelijk in het concentratie»— mani-fest.

Larie, alles larie.
De christeüjkea bestrijden, dat is het

"parool, dat links de grootste antagonis-,
ten broederlijk samen doet stroomen.

Kaarten voor de avondvoorstelling,
van Hagenbeck geven recht om na de
voorstelling de Tentoonstelling te beaoe
ken. '

Vertrek 's avonds te Tilburg om half
een 's nachts.

Morgen Zondag en Maandag aal na de
voorstelling van HagenbecK een extra,
tnam rijden mdc richting Dongen en
Oosterhcut, benevens een in de rich-,
ting Waialwijk en Kaatsheuvel.

Van het roofdier trötseerem.
De dressuur, die men te aanschouwen

krijgt & werkelijk onovertroffen.
Het programma id zeer afwiöselen'd.

5 Niet alleen dresSuumumtaers, doch ookj
Specialiteiten krijgt men bj{ "Hagenbeck*
te zien, o. a. 'de even huiverige als öensa
tioneele oefeningen aan de staaf 'door'
'de „Twee Rodrigue/', de artistieke werk:
zaamheden van de s'choone Japansche „La*
-oi-ta'', verder Signarita Lotita, kunst».*:
nares op den draad enz. ©nz. Zondag a. .8
een debuut en wet van «Je „DameU-troepT
en acrobatisch gezelschap welke nog
nnooit in Holland geweest S.

Slechts nog eenige dagen bljjft Hagen:
heek hier ter stede, dus men moet er zoo
zoo spoedig mogelijk van profiteeren,- I
daar het anders te laat is\ .' ' iEiken dag twee voorstellingen en wot
'S middags te half 'drie uur en ?S avonds
te kwart iover acht uur. Voor de middag-
voorstellingen betalen de kinderen hal- 1

venprjjs. *, i ei
Des morgens van 10 af kan toen 'de Stat-'
len bezichtigen. Ongeveer out dien tijd
worden de 'beesten gevoerd.

De VoorsteHingen.
Die wilde beesten-dressuur welkemen,

bij Hagenbeck aantreft gaat werkelijk
het meeste wat we op dit gebied ooit
zagen, verre te boven. Met recht nteg,
hier dan ook gesprokenworden vanden
triomf der irlcderne dressuur De hee,
ren Willy Hagenbeck, Willy Peters Jacq
Cristensen met hunre keuwen en de
heer Carl. FeldjriiEtvn met zijn groep,
Bengaalsehe koningstjjgers gaven werke-
Ijjk blijk van groote temmersgaven en
hebben hune bloeddorstige onderhoorigen
zoo weten te dresseeren dat zi| er heele
aardige standen mede kunnen maken.

Enkele leeuwen zelfs hebben opzitten
geleerd en weer anderen om niet toe te
bijten wanneer Wjlby Peters zijn hoofd
in een leeuwenmuil steekt of hem niet
met een Siag da hersenen te verplet ters-n,
wanneer hg 'zich op en tusschen hen neer
vleit.

Nu en aan laten de woestrjnbewonerS
wel eens een vervaarlijk gebrul hoorea
of slaan kwaadaardig met den klauw,
maar de temmers houden de beesten
steeds met hun oog in bedwang. Hier
ziet men duidelijk wat het zedelijk over-
wicht te beteskenen heeft.

Er zijii nog tal van andere interessante
hummerS zooals: de groep jjsbeeren, die
ook heel 'aardig gedresseerd zijn, da
zeele-euwen, — al zagen we dat elders
sterker, — de Indische reuzenolifanten,
de vier kameelen enz. De 'temmers geven
ieder voor zich "blijk van taai geduid ënbewonderenswaardige volharding, ge-
paard aan grooten durf om hunne neoS-
ten zulke kunsten te laten verrichten.

De voetbalmatch tusschen de terriërs
van Willy Hagenbeck verwekte heel wat
hilariteit.

Wanneer onze tweebeenige voetballen'
immer even verwoed achter den bal Sa-
ten als deze vierbeenige dan zouden er
vele minder saaie wedstrgden zijn.
De equilibristische toeren van de twee
Ródrigues zqn sterker dan wat wij ooit
zagen. De een balanceert 'ongeveer 10
minuten een enkele meters hooge paai óp
zgn schouder terwgl 'de ander heel bo-
ven in de onbegrrjpelij&ste Gymnastische
toeren maakt. Zelfs waagt !_._' het o pde
wiegelende paai een kopstand 'te maken
't Is ijzig om te zien.

De aap Lord Robinson is allerkoddigst
om gade te slaan zooals hff rolschaatst,
fietst, eet, drinkt, mefc zijn meester en
kaart speelt.

Dan zijn daar nog de draadkunstenares
Sinarita Lotia. die feetst over een draad
en een antjpodiste Lacita, die hoog m
de lucht ballen, tonnen enz. op de handig
sternanjer met har voeten doet rond
draaien.

Ruim drie uur houdt men U aangenaam
en voi afwisseling bezig.

Daarom méér kleintjes bezorgen aanons bureau Willem-11-straat 25—27.

De kleintjes doen veel goed en bren-gen kooper en verkooper samen.
Als de menschen ons 's morgens 'nkleintje laten bezorgen staan ze reedsden volgenden dag verbaasd over de

goede uitwerking, en het groote succes._ Overschillig wat U, te koop heeft, hetzij voor U van veel of weinig waardeik zou U aanraden plaats een „Kleintjewant wie weet, welke groote waardehet door U 'te verkoopene voor een an-der wel heeft!

BUURLUI.
Zij bespreken steeds de kleintjes.
De kleintjes vinden overal meer en

meer ingang.

Feeëriek aanzicht geeft des avonds deeïectrische verlichting boven het dakvan Café de Korenbeurs aan den Heu-
vel. De heer Leo Geerts schijnt Ameri
kaansche ideeën te hebben, en die zijn
wat goed. . De Ritmeester L.*Roelfsema is tot

Adjudant bij benoemd bij het 2 Regi-i
ment Huzaren alhier en de le. luit. Jhr.
J. H. A. P. van Schmidt auf. Allenstadt
van het Eskadron Ordonnansen' tot Lui-
tenant Adjudant bij het Korps alhier.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken aal op Dinsdag 24 Juni des avonds
ten acht ure precies vergaderen.

1. Installatie Nieuwle leden Hj Eras
en Leto Diepen.

2. Reclame tegen nieuwe voorsehrif,
ten der Ned. Spoorwegen omftr«3nt ver.
voer-

3. Verslag over Belgische Invoerrech
ten. |

4j. Schrijven van de» Consul van Cu-
ba te Rotterdam omtrent certi,icaten van
oorsprong.

5. Ingekomen stukken en mededee-
lingen-

TENTOONSTELLING 1913 TE TILBURG
EN ESPERANTO.

Wanneer men deze tentoonstelling bc.
zoekt, die Woensdag 18 dezer plechtig
door Minister Talma is geopend, dan
valt terstond in het oog, dat alles hier
goed ingericht en goed afgewerkt is.

Wij, Esperantisten, meenen uwe bijzon
dere aandacht te mogen vragen voor den
Esperanto-stand in het Onderwijspavil-,
joen, waar op het gebied van Esperan-
to-stand in het Onderwijspavüjoen, waar
op het gebied van Esperanto veel be-
langrijks te zien is.

De versiering met 4 portretten, wel-
willend afgestaan door de firma Bogaerts
& Co te Boxtel, waaronder dat van
Dr. Zamenhof, den ontwerper der we-
reldhulptaal Esperanto, lokt tot een
nauwkeurige bezichtiging,

De regelingscommissie, die veel ge-
daan heeft en nog doet om 6 Juli tot
een waar Esperantofeestte maken, hoopt
dan ook op dien dag velen rondom dien
eigen stand te zien.

Immers ons land telt reeds duizenden
Esperantisten en omdat ieder overtuigd
is dat de Tentoonstelling een bezoek o
verwaard is, dunkt ons, dat alle Espe-
rantisten en allen, die belang stellen in
Esperanto, 6 Juli moeten kiezen voor
een bezoek aan de Tentoonstelling.

Namens het Comité
H. M. CLAASSfi'

Internationale
Tenteanstelling 1913 Heden vertrokken de miliciens van de

lichting 1010, van hét 2de Eskadron Hu
zaren die voor herhalingsoefeningen on
der de wapenen zijn geweest met groot
verlof huiswaarts.

HET AANSTEKEN DER LANTAARNS

" ' De Bloemenstad.
Het „Rotterdamse^ Nieuwsblad" bevat

op zijn voorpagina een welgeslaagde
foto der „Bloemenstad".

Vltegdemonstratle
Het staat thans vast, dat op Zondag

29 Juni a. s. deaviateur H. v. d Burght
ta Gilze-Rgen ©en groote vliegdamon-
stnatie zal geven op het Sjportterrein,;
Öen ïentOOßateiling.. ;

Op het Bportferrein aal gedurende 6

HERSTEMMINGS-ADVIEZEN.
Naar men ons mededeelt, stelt het

partijbestuur der S. D. A. P. zich op
het standpunt, dat het zijn herstemmings
vragen niet heeft gericht tot het cen-
traal comité de vrijzinnigen, maar tot
dein herstemming komende vrijzinnige
candidaten persoonlijk, van wie verzocht
is, hun antwoorden bij het partijbestuur
in te zenden voor Zondag.

Het beschouwt dus het advies van het

"Op "Woensdag 25 dezer komen voor het
lidmaatschap van de Tweede Kamer der
Stat. Generaai'in herstemming 5 "Katho-
lieken, 25 anti-revolutionairen, 11 Chris
teljjk Historischen of te samen 39 can-didaten voor |p\e rechterzjfde.Vele reehtsche zetels kunnen nog even-als de vrijzinnigen voor den strijd overChineesoh en Duitsoh geld, doch tfj be-bezitten in hooge mate nationalen ,trots en een groot vertrouwen in eisenkracht.

STRIJDPENNING VOOR DE COALITIE
BIJ DE AANSTAANDE HERSTEMMIN-GEN.

21 Juni..
Zonsopgang 3.39, Zonsondergang 8.24.
Rijwielen, motorrijwielen en automo-

bielen moeten licht op hebb?n een halt
uur na zonsondergang tot een half uur
vóór zoneopgang.

Earrai en andere voertuigen een uut
na zonsondergang tot ecu uur vóór zon*
oparamr.

Men küat ysbaren, zwarte ber h, Ben-
gaallscné Koningsttjgers, groepen leeu-
wen, tien twaalf in een nok, afeof hetlammetjes zqn.

En verderop liggen rustig de kameelen
eh dromemdafissen, lama's, reusachtige
olifanten, zeeleeuwen hunne weinig wel
luidende iflanken uitstootend.AIS de voorstelling een aanvangt neemt
worden Or verlengstukken aangebracht
van de kooien voerend naat het circus
waar hun geleerd wordt, dat er een wil
id sterker dan de hunne, n. F. van de
temmers met hunne stoutmoedige durf
oogen. waarzöedo sm den flits in het bos

Hagenbeck is een attractie voor Se
Tilburgers, die voor twee dagen gele-
den op het tentoonstellingsterrein, de
reusachtige tfermistent opgeslagen za-
fen, waarachter de hokken van de wilde

ieren.
Wanneer de oppassers de kooien langs

gaan en de bloederige maaltijden door de
tralies gooien, dan ziet men, dat ook
de animale sociale kwestie nog lang niet
opgelost is.
Dan brult en jankt On krnScht het door
een om de begeerde buit, nog nat van

bloed. '

MEDEDEELING.

VINCENT BERGHEGGE.

EXTRA TRAMS.

HAGENBECK IN TILBURG.

„DE KORENBEURSE".
Garnizoensberichten.

Binnenland

Derde Blad



G'eb. Maria J. d./v. Gerardus A.,Hot>
beien en Therisa Schoenmakers.

Anna Maria d./v. Cornelis v/d.Plas en
Johanna Burgmans.

EEN AMERIKAANSCHE MILITAIRE
VLIEGER DOODGDVALEEN

do onderwijzer stervend neerviel.
Daarna snelde de moordenaar Je

straat op, waar Mj gevangen genomen
werd, nadat deopgewonden menigte hem
half dood had geslagen. Drie kinderen
zijn gedccd en tien gewond. )

De op den dader gevonden papieren
stonden ten name van Schmiijt. Men ver
onderstelt echter, dat de papieren ver.
valscht of gestolen zijn en vermoedt,
dat de man een Rus is.

Rij het fouilleeren van zijn zaMcen,
werden nog 6 revolvers en 100 patro
nen gevonden.

PARIJS. 21 Juni Particulier. De corr Hvan de Echo de Paris verneemt uitPera: Uit diplomatieke bron verneem ik
dat de hervormingen in Armenië weL,
ke de r«geering ondanks de verzoekender mogendheden geregeld teruggewe-
zen heeft, eindelijk door een krachtige,
daad zullen worden bevorderd. De ge-
zanten zullen thans een gemeenschappe
lijke step bij de Porie doen en met;
groote klem aandringen de hervormin-,
gen zoto spoedig mogelijk te willen be
vorderen.

Bij een val met een hydro-aeroplaan,
waarin zJij over de Ches&peiakebmi, bij
AnnopoUs vlogen, werd de vaandrig,
W. D. Billingsbey gedood, en de luite-
nant J. H. Towers ernstig gewond.

WEENEN 21 Juni Parf.euÜer. De Bul
gaarsche miniteler president Dr. Danef;
heeft aan een der redacteuren van h-et
blad „Der Zeit" in SoSia verklaard dat
de huidige toestand buitengewoon moei
lijk is. Het Bulgjaarsche standpunt blijft
onveranderd het verdrag tusschen Ser^viê en Bulgarye moet ten uitvoer wornden gelegd.

MARKTBERICHTEN

Het schijnt dus dat de trekken der
Groote Godin op de legendarisch ge-
worden koningin zijn overgebracht.

De legendarische koningin van Assy.
riê, Semiramis, gold tot heden in de,
wetenschap als de vermensöhelijkingvan
de Groote Godin Ishtar (Asterte) van
voor-Aaiê, wier figuur by de Grieken,
in die van de goudene Apxodite (Ve.
nuJs en van de moederlijke Demeter,
(vruchtdragende aarde) g«3splitet was.
Haar symbool, de duif, weeg duidelijk,
in die richting. Toch was reeds voor
het midden der negentiende eeuw te
Nimroed een opschrift gevonden, waar-
in een koningin Sammuramat genoemd
werd. Thans hebben de Duitsche op-
gravingen te Shergat bewezen, dat de-
ze Sarmuramat, of Semiramis, zooals
we haar maar zullen blijven noemen,
eene Babylonische prinses van cmgeu
Sneeae geestkracht is. Gehuwd met den
'koning van Assyriê, werd zij de moe-
der van Adadmira 111 (811-783 voor

'■.Christus, «3n beheerschte de politiek,
'ook tijdens diena! regeering, hoeveel
moeite hij ook ijeed om zich van het
'moedertijk toezicht te ontdoen.

Tot oriëntering van den lezer die-
'ne, dat deze koning een paar decen-
niën voor het begin den profetische he-

rweging van Israël (Anos, Hoscte) ge.
'sterven js. Semirenais bevorderde waar-
schijnlijk terwille van dynastieke belan.
gen, de voreen'ng van den Babyloni.
schen God Nebo in Assyriê.

SEMIRAMIS.

's-HERTOGENBOSCH. EIERENVEILING
V. P. N.

In „Cosmos" publiceert Dr. iNodon,
/ijn jougste onderzoekingen omtrent het
aonserveeiTen wan hout door electriciteit
Bij deze methode kan htet hout gecon.
serveerd worden op de plaats, waar het
geveld is, men heeft geen kostbaar en
lastig materiaal ncjodig, en evenmin,
moet het hout lange tijden drogen. Het
gehakte hout kan reeds in enkele we.
hen gebruikt wordenj Het procédé be-
rust op de transformatie, die de elt'tri

stroom cellulose doet ondergaan.
Het in balken verdeelde hout ondergaat
op de plaats zelf de eïectrische be-
handeling; de talken wtorden plat op
een soort stellage gelegd, tusschen ie.
diere laag hout brengt men oen vochtig
electroden-veld, waardoor gedurende 10
uur een wisselstroom gevoerd wordt.
Onder den invloed van deoen, stroom on
deo-gaat do cellulose en de van diazeaf
komstigestoffen evenalshet sap een schei
kundige verandering, die ze immuni-
seert tegen de verrotting. Bovenditen,
verliest het sap zijn gomaehtage en hy-
gnoscopische eigenschappen, die een
snelle droging bemcteilijken. Verder,
wordt het hout harder, het knijgft meer
weerstandsvermogen en is gemakkelijk,
te bewerken. Te Bordeaux heeft men
proefnemingen gedeten met deze nieu-
we mothode- die zeer goed geslaagd,
zijn.

HETCONSERVEEREN VAN HOUT DOOR
MIDDEL VAN ELECTRICITEIT.

AMERIKA.

20 Juni Aangevoeld werden 52710 el.
eren. Prijs: kippeneieren f 0.67 tot \
t 0.70, per K. G. Markt vaster. Veel
vraag naar groot goed. Veilingskosten
3%.

20 Juni was de prijs der boter te
's-Bosch f 1.26 f 1.34 per K.G.

Men schrijft uit Helmond aandeMsbd
üistermiorgen had in de kerk der Pa-

ters Kapucijnen een treïlendo plechtig-
heid plaats. De Zeer. Eerw. pater Dio-
nysius, geassisteerd door de WelEerw.
pater Honoralus, Everitus en Donatia-
nus en gediend door de eerw. bro«3der
Wenseelaus en Thadeus, droeg de H.
Mis op, om 's Heeren zégen te vragen
over hun reis naar Indiê, waar ze al-
len aan de bokeertng der heidenen ho-
pen te werken.

Na het Evangelie schetste de Zeer-
Eerw. pater Libertus in, woorden, hem
opwellend uit het hart de verheven be,
teekenis van het missionaris zijn.

Na de H. Mis werd hun door den
HoogEerw. pater provinciaal het missie
kruis uitgereikt, dat hun zat'ztfn tob
troost en kracht. Ook de fdrie Eerw. eus
ters van de Congregatie vam Veghel,
mede voor de missite van Bormep be-
stemd, waren in de kerk tegenwoordig.

Een schare geloovigen uit allenrang
en stand woonde de H. Mis Mj. Diep
geroerd zag men de paters heengaan
Een extra-vaarwel werd pater Dionysi-
us toegeroepen.

De plechtigheid werd opgeluisterd,
door den zang der i^erw. Broeders, i

FAILLISSEMENTEN

Aangevoerd op de veemarkt van ije-
den 4 paalden, 293 runderen, 800 big.
gen.

Er werd besteed voor: werkpaarder
van f 100 tot f 175 kalfkoeien van fl4<]
tot f 260 kalfvaarzen van f 100 tot fl7B
magere ossen en koeien van f 200 tol
f 300 f 300 pinken van f75 totfl4o pel
stuk,biggen gemiddeld f 2.20 per week.

Prijs der Boter 18/6 f 1.02-1.10 p. k.
te Udenhout 18 Juni.

Bloemkool f 0.50—f6.50 per 100 stuks
Komkommers 2.00—10.00
Savoiekool f 1.50— 2.60 Salade 0.501.30

Rabarber 1.60—2.60 per 100 bos Wor-
telen 60—1.40 Selderie 1.00—1.40 Asper

ges 4.00—7.50
Aardbeien trrj 0.12—0.24% per K.O.

idem. kl. 0.24%-0.29% Doperwten 0.07%
010% Peulen 0.10 Tomaten 0.48-0.58
Kersen 0.18—0.29% Tjuinboonen 0.04%-
-0.08 Frambozen 0.14—Ö.18 kruisbessen
0.05-007%

Van al Maandag 23 Juni elke middag
om'3en 5 TYambozen veiling.

BREDA 26 JUNI 1913.

In een belangwekkend werk onder,
zocht Rudolf Holstl, een Fin, of het
waar is, wat men gewoonlijk beweert,
dat de staten oorspronkelijk door hetonderwerpen \pn den een aan den an.
der, dus door oorlog, ontstaan zijn,
dat daarop het beginsel \\an gehoor-
zaamheid aan dto overheid berust. Zijn
resultaat is volkomen afwijzend; door,geleidelijke vreedzame ontwikkeling
heeft zich de politieke samenleving en
matatschlappelijke ordte gevormd.

ENGELAND.
DE OORSPRONG DER STATEN

Eind 1906 moet het werk klaar zïjn.
In deskundige kringen verschilt men,
nog van oordeel over de «ïuaesü» of
het verkeerswezen wel dermate bevor.
derd is, dat de reusachtige kosten ge-
dekt worden. l ;

Het ondergrondsche spooirwegnet voor
New-York en Brooklija wordt belang-
rijk uitgebreid. Men heefl een kapitaal
van 768 miillioen gulden voor deze post
uitgetrokkenj Rekent men bij dit bc.
drag nog de aanlegkosten vicjor de on.
dergrondsche wegen, zooals die nu bc.
staan, dan krijgt men een somma, die
de kosten van het Pannamakianaal zoo
niet overtreft, dan toch evenaart.

Er zijn 750 technische krachten aj&n
den arbeid pc«zet. Dit leger van inge-
nieurs is echter nog lang ntett viotdoen.
de, het moet minstens tot 10C0 worden
uitgebreid.

ONDERGRONDSCHE WEGEN IN
NEW-YORK.

Provinciaal Nieuws.

Uitgesproken:
Dordrecht J. C. Oprel, metselaar te

Slrijen, Rechter-commissaris; mr. G.
Siuis; curator; mr. C. Smits.

Heerenvaen. K. S. de Vries, timmec-
uian en aannemer, te Knajpe, Recht^ar-
cominnisisaris; mr. J. J. E. Boschlop; eu
ratar; mr. W. H. Jonkers, te Korte-
zwaag. ,

Tiel. J. La Pére, logementhouder te
Vianen, Rechter commissaris; mr. G.
Muirman; curator; mr. E. J. J. van Lidth
de Jeu.de.

Utrecht. W. Gros, winkelier, Rechter*
oonßUJs&aris; jhr.mr. Sohuurbeq]ue Bceijo
curator; m C. Widuoann. -

Geëindigd:
H. B. Koopman, handelaar in schoe-

nen te Nijmegen.
Amsterdam. Opgeheven de faillisseinen

ten wegens gebrek aan actief van:
A. Kerremans, curator; mr. H. A. van

Zuijlen.
B. R. W.' Schöniagh; curator, mr. E

Polak.
H. Dojuwes, curator, mr. E. Polak*
M. de Jong, curator, mr. Th. I. KM

Hiltermann.
F. H. Gaartjhuis. curator, mr. Th. I.

K. M. Hiltermann.
J. G. Calis, militie-sergeant. Curator.,

mr. G. A. H. Grosheide.
M. A. Carpentier, weduwe van LHu-

beck. Curator, mr. F. de Vries.
Vernietigd het faillissement van A.

J. Hooggreef, mozaïekwerker, laatst ge-
woond hebbende te Amsterdam, mr. F,
W. Fabüis.

Bij de menschenwerken dergelijke aan
doeningen in denzelfden zin. Hieruit is
te verklaren, dat het eerste voedsel des
morgens een aangenamen prikkel ver-
oorzaakt, welke de darmen doet wer-
ken en aanleiding geeft tot stoelgang.
Daarentegen doen gevoelens van onrust
den drang daartoe geheel verdwijnen.
Bij de behandeling van menschen, die
aan verstopping lijden, ia het wen-
schelijk, aan het eigenlijk dieet een
psychisch dieet te verbinden, om daar-
door de werking der darmen op te
wekken. Reeds de in alle opzichten
scherpe denker en opmerker Immanuel
Kant heeft dit beseft.

Belangrijker nog dan deze storende
werking is het, dat een aangenaam ge-
voel de darmenbeweging bevordert. Bij
een konijn, dat geslapen en langen tijd
hongerd had, was de maag zonder actie,
maar niet zoodra werd het dier aange-
naam voedsel voorgehouden, of die in-
druk deed de maag weer werken. Zelfs
de indruk van het zien deed die activi
teit van de darmen ontstaan.

Door proeven bij dieren is het, naar
Vragen van den Dag aan de „Zeüschr.
für experimentellen Pathologie und The
rapie* ontleent, aan Katsch en Borcher
gelukt* die betrekkingen onmdidellijk,
zichtbaar te maken. Zij hebben de buik
bedekking van een konijn doorzichtig
weten te maken, door een opening te
vormen en daar een celluloidplaatje aan
te te brengen, welke wond men wistt
te doen genezen. Zoo had men gelegen
heid gade te slaan, welke verschijnse-
len zich in het darmkanaal afspeelden
bij verschillende aandoeningen. Bij een
plotseling en met geraas vallen van een
voorwerp, zoodat het dier schrikte- zag
men, dat de werking in de darmen van
het diertje geheel stilstond en zij een
bleeke kleur verkregen. Ook pijn werk-
te op dezelfde wijze als schrik. Zooals
de afscheiding van maagsap bij een
hond ophoudt, als men hem een kat ver
toont, zoo wordt ook de darmbeweging
belemmerd door indrukken, die een ge-
voel van onrust geven.

Het is sedert lang bekend, dat sterke
gemoedsbewegingen niet nalaten, op de
darmfunctiên invloed uit te oefenen, die
zich openbaart in nerveuse diarrhee.

GEMOEDSBEWEGING EN DARMWERK
ZAAMHEID

Telegrammen.
HET REGEERINGSJUBILEUMVAN KEI

ZER WILHELM.

Ingezonden Mededeelingen.

PP

het vuur bestand te maken houdt reeds!
sedert vele jaren de menschheid bezig
Reeds de oude Romeinen moeten be-
proefd hebben, hout brandvrij te ma-
ken doordat zij het dompelden in 'een
bad, bestaande uit poedervormige klei
en azijn. In het jaar 1683 wees Sabatti
ni op de brandgevaarlijkheid van de I-j

taliaansche schouwburgen en beval aan,
de voor het schilderen der coulissen ge
bruikte verven met klei en gips te men
gen. Later werden voor hetzelfde doel
mengsels van aluin, groene vitriool en ]
zout aanbevolen. Na den brand van de!
schouwburg te München op 14 Januari
1823 werden talrijke proefnemingen ge-j
daan om het constructiehout voor het |
nieuwe theater vuurvast te maken. Daar
bij bleek, dat het hout door herhaalde
bestrijking met natriumsilicaat en krijt
wel njet volkomen vuur
vast, maar wel vuurbes/tendig kon ge
maakt worden, dat het bekleedsel van
deze zouten gedurende verscheidene ja-
ren het ontvlammen bemoeilijkt. Nog een
reeks van andere zouten, zooals het
chloorzink, bleken voor de bescherming
van het hout tegen ontvlamming zeer
geschikt te zijn: wil men echter klee-
dingstukken en linnengoed vuurbesten-1
dig gemaakt hebben,dan moet men an
dere middelen toepassen, Het is zeer
moeilijk deze vuurbestendigheid voort-
durend te behouden op een zoodanige
wijze, dat de bescherming ook bij het
wasschen der stoffen niet verwijderd
wordt. Zoon middel heeft de Engelsche
scheikundige prof. Perkin te Manches-
ter trachtten uit te vniden en hij be-
richt uitvoerig over deze proefnemingen
in een der laatste nummers van de
„Chemiker-Zeitung". De middelen, wel-
ke vroeger veel ge bruikt werden om
stoffen te impregneeren, vooral de am-
moniakzouten hadden het nadeel, dat,
hunne werkzaamheid telkens bij het
wasschen verloren ging. Perkin en zijn
brandproeven met de meest verschillen-
medewerkers hebben meer dan 10.000,.
brandproeven met verschillen-
de zouten gedaan totdat zij eindelijk hun
doel bereikten. Zij vonden ten slotte dat
bepaalde oplosbare zouten zcoals alumi
naten, zinkalen en plumbalen met zink-
en tinzouten den vezels dezer stoffen
neerslag geven,welke goed bestand tegen
het wasstehen zgh. de vuurbest. katoenen
welke aanvankelijk volgens deze metho-
de vervaardigd werden, hadden echter
het gebrek, dat zij snel vocht uit de,
lucht opnamen; ook kwamen de kosten
van behandelingen er nog al hoog. Door
verdere proefnemingen konden echter
ook deze bezwaren opgeheven worden
en door het neerslaan van tinoxyde op
de vezels kon ten slotte een werkzame
en voortdurende bescherming van de
stoffen verkregen worden.

Deze methode werd op de volgende
wijze toegepast. De stof door een oplos
sing van tinzuir.natrium getrokken en
volkomen daarmede gedrenkt. Om het
overtollige van de oplossing er uit tej
persen, wordt de stof dan gemangeld
en op verhitte koperen trommels ge—>
droogd. Hierna wordt de stof voor de
tweede maai gedrenkt en WBl
ditmaal met een oplossingvan ammronium
sulfaat; hierna wordt ze nogmaals tus-
schen den mangel uitgeperst en op ko-
peren trommels gedroogd.

De stof bevat thans, behalve het op de
vezels neergeslagen tinoxyde ook nog
natiumsulfaat, hetwelk er op eenvoudi-
ge wijze met water uitgewasschen kan
worden; na nogmaals drogen, is de
tof geheel geimpregueerd. Bij talrijke
proefnemingen met zulke behandelde stof
fen is gebleken, dat de beschuttende
neerslag van tioxyde door wasschen
met heel water en zeep niet verw^derd
kan worden Zelfs de ï zachtste
kleuren van flanellen stoffen worden
door deze behandeling in het minstniet
aangetast terwijl' daarentegen merkwaar-
digerwijze bleek, dat de stoffen weeker
»n voller aanvoelen en zelfs grooteTe
vastheid verkregen. Bij proeven, wel-
ke door de handelskamer te Manches-
ter gedaan werden bleek, dat b.v. de
trekvastheid van flanel na het opnemen
van het tinzojut ongeveer 20 pet. groo-
ter was. Sedert korten tijd wordt zulk
vuurbestendig gemaakt flanel dooT een
groote Engelsche firma vervaardign en
komt onder den naanj „Non Flam" in
den handel. 'Bij 'de tegenwoordige hoo-
ge tinprijzen bedragen de béhandelings
kosten voor een kinderjurk ongeveer 9
tot 12 ets. ten gevolge van deze extra-
kosten wordt de alcremeene invoering
an de vuurvaste stoffen tot dusver iets
bemoeilijkt. Behalve voor flanel kan de
methode even goed ook voor amïere stof
fen zooaïg b.V. mousseline en vooral voor
gordijnen toegepast worden.

(Gas en Waterfitter")

TELEGRAFISCH WEERBERICHT.

DUITSCHLAND

OPGRAVING.
Te Sheingönnerheim bij Ludwigshafen

heeft men in het begin van dit jaar be
langrijke opgravingen gedaan, nadat daar
overblijfselen van een Romeinsche sterk-
te waren gevonden uit de eerste eeuw
na Christus. Geheimraad dr. Karl Reiss
te Mannheim heeft voor nadere onder-
zoekingen onbeperkte middelen beschik-
baar gesteld. Er is ai veel gevonden als
fraai vaatwerk van terra sigillata urnen,
bronzen vaatwerk, een strigilis)- d.i.
een soort van schrobber, waarvan men
zich in het bad bediende, eiken duigen
van een kuip, munten en een glazen
medaljon van een voornaam Romein, in
wien men Nero CfaudiuS Druaus den
per van keizer Tiberius meent te her-
kennen.

De opgravingen zullenop groote schaal
voortgezet worden.

EEN SCHOTWOND EN HET HART.
"v Burkhardt te Neurenburg heeft een

geval van schotwond in het hart bijeen 15-jarig meisje gedemonstreerd. Op
den 18 Januari 1.1. werd de verwonde
zeer anaemisch en bijna zonder pols
binnengebracht. Een operatie had dade
lijk plaats, en de wond aan de voorzijde
van de rechterkamer werd gehecht. De
patiënte is genezen en is nu vertoond;
bij Rönt^enopneming bleek dat het pro-
jectiel in de rechter long-onderkwab zit
het is daar door een emfcolie heen ge-
voerd. In de 2% jaren, die Burkhardt
in het ziekenhuis werkzaam is, zag hij
5 hartverwondingen, waarvan een, een
schampschot, met dén dood eindigde, bij
twee daarvan zelfs gepenetreerd; alle
vier genezen.

DE ST. JANSKERK TE 'S BOSCH.
Aan het verslag betreffend© de restau

rato der St. Janskerk te s'Bösch, uit-
gebracht door den architect dier kerk,
den heer H. van Hees-wijk te 's Gra-
venhage, is het volgende ontleend:

Gedurende dit tijdperk werden twee
travees van het Hcog Choor met de
daarbij behoorende sclwaagbo&en her-
steld, volgens een door het Rijk goed.
gekeurd plan. Wegens verweering moes,
ten de schraagbogen en hun vrijstaande
bekroningen, alsmede de balustrade bo
ven de oostelijke travees geheel wor-
den vernieuwd. Dit geschiedde met een
weervaste steensoort.

Van het ornamentele beeldhouwwerk
konden verschillende hogels weder op,
nieuw worden geplaatst; het bladwerk,
op de frontaallijsten der lichtvensters,
moest échter geheel worden vernieuwd.
Tot en met de vierde en vijfde travee
van het Noordertnansept werden dofron
taalvulSngeb van het Hoog Choor her-
steld. Daar de beeldwerken hier in be,
teren staat verkeerden dan elders, be-
hoefden slechts «mkeie te worden ver-
nieuwd. Te voren werden van den ou-,, den " toestand photograpische opnamen,
gemaakt. Eveneens werden afdrukken». van oude beeldwerken genomen ©n. gipsafgietsels gemaakt, waarvan dupli-
caten werden afgestaan aan het Rjjks. museum te Amsterdam. Een, begin werd

, gemaakt met de herstelling der topge-. vels, welke de bedakingjen der straat,
kapellen a«n de zijde van het Hoog. Chtoor afsluiten. Twee gevels zijn reeds

l geheel hersteld; slechts enkele afdek-
hjsten behoefden vernieuwing.

Nieuwe localiteiten werden gebouwd
tot .plaatsing der afgietsels «n fcagm«3n.
ten van oude beeldhouwwerken. Dr. Py
J. H. Cuypers architectder Rijks-Museum
gebouw«3n te Amsterdam, inspecteerde
op 5 December 1912 deze herstellingen
en betuig«de daarover tójn tevredenheid,
Dit Jaar worden de hersteUingswerken,
aan de Zuid Oostzijde ©an het Hoog,
Choor vnortgeeet. ' i. B. S. UDENHOUT van 13-20 Juni 1918

Gehuwd Antonius v/d. Voort. Wed.
van Catharina v/d. Hurck 40 j. en Her-
mina Maria L. Marneffe 86 j. _..,_

Hoogste barometerstand 76.7.9. I
te Biairrtz. < _, kl
Laagste barometerstand 758.0
te Nica.

erwachting tot den avond van 22 Juni
.wakke tot matige winden, uit WestélQ-

:ce richtingen, meest zwaar bewolkt, waar
richqnTqk regen- of onweersbuien.

lets warmer.

BERLIJN 20 "Juni. De rpskanSeïïer
publiceert een verklaring des keizers 1,
waarjn o. m. gezegd wordt: „Ik dank den
den Heer met het feit, dat) ik met tevre
denheid kan terugzien op de afge'loopen
25 ;jaren van e?nstigen arbeid, die groote
weldaden aan het vaderland bracht. Dat
dit kon geschieden onder de Stralen van
de vredeszon, die iedere wolk, welke aan
den horizon opsteeg, door haar kracht
deed verdwenen, maakt ïnfy'in 't 'bijzon
der gelukkig. Een mijner voornaamste
wenscenging daardoor in vervulling. Ik
zaï'ooK in de toekomst at nvjn krachten
voor de welvaart van het Duite'che volk
blijven inspannen, zooTang als God 8e
Heer mij behoudt.'*-

ATHENE. 21 Juni Particulier Ondanks
de pogingen van Rusland om de vrerie
te behouden goeftmen hier weinig hoop
dat het tot een vreedaame oplossing zal
kom«3n.

BULGARIJE heeft tot nu toe niets an
ders gedaan dan zijn troepen gemobili-
seerd ©n 70.000 man B.ulgaren staan
thans tegenover de Grieken gereed om
in een gevat van oorlog, de verbinding
tusschen de Servische en Grieksche le-
g»ers onmJjddelMjk jaf te snijden De Bul
gajarsche hoofdwacht staat aan de Bul-
gaarscihe grens tusschen step en cozana
tegenover de Serven. Voorts staan Bui-
gaarsehe troepen aan de Servische gmi
zen tot dekking van Sofia. De Bulgaar-
sche troepen welke tegenover de Ser,
veh staan worden gecommandeerd door
genenaal Sanof. Terwijl het deel van
het leger hetwelk tegenover de Grie.
ken sHaat door generaal Sanof wordt
gecommandeerd..

Intusschen vuurde de kranksdnnjge ona'gebroken door en trof vele meisjes.
Ook de scfcoolbedieade, die her hulp,
snelde, werd aan de wang gewond.

De krankzinnige liep vervolgens op
het venster toe en schoot van dafcur op
de jongens die op de binnenplaats spe©!
den. Vijf hunner werden getroffen.

Inmiddels trachtte de onderwijfcer den
g«3k van aeht«3Tfn .fo pakken. Dezekeer,
de zich eehteroxtverv»/achts om en schoot
hem een kogel in het onderlijf, zoodat

Te Bremen heeft zich gister middag,
een gruwelijk tafereel afgespeeld Een
blijkbaar krankzinnige man drong een
school binnen, en ontmoette in de gang
een ondeiwijjaares, op wie bij onmiddel
lijk een schot loste, dat gelukkig niet
trof. Daarna ging hij een klas bianen-
waar 66 meisjes van 6 tot 7 jaar bezig
waren. Hij schoot onnnktoeLiijk blinde-
lings op de kinderen. die verschrikt
om den onderwijzer gingen staan en
voor een gedeelte wegliepen. Bij het af
hollen van de trap brav een van de
meisjes den nek.

MOORD TE BREMEN.

KLEEREN, WELKE TEGEN HET VUUR
BESTAND ZIJN.

De quastie om katoenen kleeren e-d.
ontbrandbare stoffen voortdurend tegen

Kerknieuws.
NAAR DE MISSIE.

Tilburg 20 Juni 1913.
Boter f 1.20 è f 1-80 per kilo.
Eieren 4 a 5 ets. per stuk.

's-HERTOGENBOSCH 18 Juni.

Buitenland.

Gemengd nieuws.

PARIJS 21 Juni Particulier. D.e Echoide Paris maakt eene bespreking open^
baar van de financieele commissie omi
tnetot de schadeloosstellingskwestie inza-,
ke de Balkanoorlog, en zegt dat de,
verbondeinen als schadeloosstelliiig eL,
schen een bedrag dat een miljard niet;overschrijden zal. i

Wetenschappelijke Berichten

SPORT

Overl. Hendrikus Markus 37 j., Lam-
bertus Bus 24 j.



Advertentiën

De Heer en Mevrouw Dr. PITERS-
de Beer geven kennis van de ge»

boorte eener
DOCHTER.

Druten den 18 Juni 1913.
3048

liiif
OP DEN HEUVEL

OP ZONDAG 22 JUNI
door de r

HARMONIE „TILBURGSCHE CA-
PELLE".

Van 5% tot 8 uur
■———■— —— ■ «'" ■■ ■-——.. ■-
Bij den —Technischen Dienst

TE TILBURG kunnen in
Jijdelijken dienst geplaatst wor-
den j

Een Teetoaar
op een salaris van circa f 80
per maand bij het maken van
bet uitbreidingsplan der gemeen
te:

EEN
inkomend Teetoaar
op een salaris van f5O per
maand voor het maken van cal-
ques en eenvoudige teekeningen
bij idem:

EEN PAS-BEGINNEND TEEKENAAR op een weekloon van f6
voor hulp bij teeken, met en
administratief werk bij idem.

Zich SCHRIFTELIJK, met op-
gaaf van genoten opleiding, vroe
gere werkzaamheid en eventuee
Ie referenties VOOR I<d JUNI
e.k. aan te melden bij den IN-
GENIEUR-DIRECTEUR, HOOFDV.D. TECHNISCHEN DIENST teTILBURG. 2163

lö BafllweÉrs
gevraagd voor direct
aan de Tilburgsche Land-
bouwmachinefabriek Broek-
hoven, als ook

drie timmerlieden.
3053

KS* Een retraite voorHuismoeders zal van 21-25JULI in
Huize Cenakèl
gegeven worden.—

Men wordt beleefd verzocht aioh
voor den 7e Juli op te geren,

3044

Terstond gevraagd
een flink

WISÏIIIIII.
Hoog loon.

Adres: BOTËL ttOOKESr,Biaarlean, 3049

■"**" ' ' " "'" ■ s-a

W 6ERGH-KRABBEKDAM
vraagt bekwame

, tegen HOOG LOON.
3519.

>i ' - ii

Oisterwijk.
Gevraagd:

Zittaer met één of
TWEE SIMMS.

(gemeub. of on^eraeub,) voor Heeren Dam 3 met 4 Kinderen (van 2 tot« jaar( met volledig, eenvoudig pen-non. 3011Brieven met inlichtingen en prijsbureau Dyblad van het Zuiden? J
Onder Motto kamer».

GEVRAAGD tegen 1 Juli ge_
meub. ,
Zit en

ruiipe Slaapkamer
met of zonder pension liefst om-
trek Station. Brieven onder No
3080 bureau Dagblad van het
Zuiden. 3080

Bedevaart
van Tilburg en Omstreken

naar

VERTREK DINSDAG 1 JULI
Ziet aanplakbiljetten bij de

HEEREN BROEDERMESSTERS.
3058

Agenturen
ter overname

O-eviraa^d.
tegen hoogen prijs Liefst afdeei
ling Textiel doch ook anderen,
komen in aanmerking

Brieven onder nummer 1211
bureau DAGBLAD VAN HET
ZUIDEN N. LUIJTEN.
IL» ■in i ■ ——' — ■—■—'

Openlucht Bierhal èo'
IJssalöD.

Gedurende de Tentoon-
stelling goede en nette be-
diening
Ijskoud Bier,

Aanbevelend
E. van Berkel,

Tiïttnrg.
L, v. d, Heuvel,

3035 Breda.
e » " «■'■■■ i ■■ ■ —■!

Alle

WÊW Wsw les vragen
fiiL 'MJ± de bakkers

.^g! l|sp ZEGELS
Tan de

p. . . Ifanze in
|jij« M^ plaats
Wtj: _m__ïï van een
y^jp/ \^y Kienwjaar

oi Mermi»
9624 eadean

I Bjj ft J, DRIESEN
CJoijrfaefsta'aa*, rSS.'KJ&?JTBt,&.

worder vervaardigd

*_mBASCULES
e §S- vn fatnleUBpr_jasen
Beparatie spoedig en billjjfc,

"* ii m B*BHa m̂NHßMl'*^»^"i<ii ii ii iti

Sluit In BriteMeiig
uwer ingezonden goederen op
de TENTOONSTELLING op AM. STERDAMSCHE BEURSPOLIS
door bemiddeling van het AS

SURANTIEKANTOOR TUIN-
STRAAT No 60.

SLFCHTS bij UITERST SO-
LIEDE MAATSCHAPPIJEN,
worden de goederen onderge-
bracht tegen BILLIJKE PRE-
MIE.

Aanbevelend
«. C. v. H.EST

■"' ' * '"- ' « i

NOTARIS

LOVEN
te Tilburg zal

PUBLIEK VERKOOPEN
OP MAANDAG 23 JUNI.
des voormiddags 11 uur

op het stuk:
ten verzoeke van den Heer Vin
centius van Spaendonk te Tilburg
29 koopen schoon VOORGRAS in
deKratten het Lommerstraatje en
den Moestuin.
daarna in den THÏETUIN ten
verzoeke van de Wed. van Es.
het gras aldaar groeiende.

Alles breeder bij billetten om-
schreven. £&-7£

3087

ERFHLIS"
Goirkestraat

Pad Buddemeger
is voornemens

OP WOENSDAG 25 JUNI
's middags 2 uur 'Mej. M- Huveneers Goirkestraat

op verzoek en ten huize van
112

a CONTANT
PUBLIEK TE VERKOOPEN
Een goed onderhouden Inboe-

clp! .9.1s*diverse' KASTEN, STOELEN,-
TAFELS. SPIEGELS. SCHILDE-
RIJEN. PLATTEBUISKACHELS,BEELDEN onder STOLPEN.
GLAS- en AARDEWERK, KEU-KENGERIEF, VEEREN- en VLOKKEN BEDDEN en BEDDEGOEDLINNENGOED, koperen (KETEL
enz. enz.
Een uur te voren Kijkdag.

8084

STotarla

LOVEI
Inzet van de perceelen van

den Heer J. F. de Lepper.
koop 1. ingezet op f 2750.-1
«2. « " « 350.-^
«3. « " « 3400.-!
«4. « " " 5050.—-
-* 5. " « " 380.—
«6. « a « 3000.-1
"7. « tt 3400.-*a 8. * «"■ 1560.-^
"9. « « « 5020.—

Waarvan de FINALE zal plaats
hebben

VRIJDAG 4 JULI 1913 (
des avonds 7 uur,

ten koffiehuize van Jan Vorse-j flaars in de Noordstraat ten over
staan van Notaris P. H. LOVEN

3053-— : .—
»e istotabiü

E.M.J.W E, flo jiaos.
Te Hilvarenbeek zal

OP DONDERDAG 26 JUNI 1913
voorm. 10 ure.

voor den WelEd Heer S Majoie,
te Moergestel in den Opslag,

PUBLIEK VERPACHTEN
45 Koopen puik HOOIGRAS:

daarna het HOOIGRAS in den
Beemd, Bijltje, Donkhorst, en 5
koopen in de Maten, Bijeenkomst
en begin aan de Koepel in denOpslag. 8067

a TEKOOP 9
Eene groote Partj)

a Q cent psr KILO
en «oalang de voorraad strekt ont«
Vangt ieder een mooie plaat Of
boekje eadean.
bij -N. LUIJTEN
WIJLLI&&-JËI-S VRAAtt'.

Belangrijke
fEBKOOPin.

DE NOTARISSEN
KEtIBTE^S

te St. Michiels-Gestel
Elf

MAAS
te TUburg.

suilen
OP WOENSDAG 2 JULI 1913des avonds ten 7 ure
ten koffiehuize van den Heer- Broeckx aan de Markt te Til-
burg, voor de Erven van den
WelEdgeb. Heer KERSTENS V.LEEUWEN,

PROVISIONEEL VERKOOPEN:
ONDER TILBURG:

I. Een KAPITAAL, CONFOR
TABEL INGERICHT, zoo goed
als NIEUW HEERENHUIS op den-
BESTEN STAND der .HEUVEL-
STRAAT, met grooten TUIN,
SERRE, BERGPLAATSEN, NIEU
WEN SOLIEDEN KEURIG IN—
GERICHTEN PAARDENSTAL en
RIJTUIGEN REMISE met afzon-
derlijken inrijweg, te samen ter 'grootte van 21 aren 93 centia-
ren.

Het HUIS bevatbeneden: MAR
MEREN VESTIBULE en GANG,
SALON, 2 groote KAMERS en
SUITE en ruime VERANDA;
grooten KELDER en WIJNKEL-
DER, ËIKFNHOUTEN TRAP met
KOEKOEKLICDT, PROVISIEKA
MER KEUKEN, BIJKEUKEN,
DIENSTBODENTRAP, REGEN-
en WELWATERPOMP, BRAND-
KASTKLUIS en diverse andere
gemakken; boven: IJ groote KA^-
MERS, BADKAMER en ERCKGR
KAMERTJE; op ZOLDER 4 net-
te DIENSTBODENKAMERS en
ruime VLIERING.

De KAMERS . zijn meest alle
GEPLAFONEERD; BEHANGEN,
voorzien van prachtige MARME-
REN SCHOORSTEENMANTELS,
GAS- of ELECTRICITEIT. of
WATERLEIDING, en al die verdere gerieven als bij een HUIS
van den eersten rang behooren.

Behalve de INRIJ aan deHEUVELSTRAATbehoort er ook
nog bij het recht voor VOET- en
KRUIWAGENPAD naar do Park
ztraat. Te veilen in 2 koopen
en massa, te aanvaarden bij de
betaling der kooppenningen.
II Fen BLOK van 4 HUIZEN
met VERDIEPING aan de PARK
STRAAT, daarbij behoorende
BERGPLAATSEN, gedeelte TUIN
en GANGETJE samen ter groot
te van ongeveer 4 aren 6 centi-
aren. vt |
De HUIZEN zijn voor onbepaal
den tijd, met een opzegtermijn
van een jaar, VERHUURD aan
de Heeren B. Lamers, J. Paij-
mans, J. J. van der Borcht en
Oostelbos samen voor f 735 per
jaar.

De goederen onder I en II
aan een Complex een magnifiek
geheel vormende, te zamen ter
grootte van 25 aren 99 centia-
aren, worden ook in generale
massa trebracht. 1

111. Een groot en wei mge-
richt HEERENHUIS aan de
ZWIJSENSTRAATmet ruime zaal
en KAMERS meest alle GEPLA
FONEERD, BEHANGEN en van
STOOKPLAATSEN en MARME-
REN SCHOORSTEENMANTELS
voorzien, mooie "VERANDA, groo
ten met fijne FRUITBOOMEN be
planten TUIN, BERGPLAATS en
UITGANG in de Oranjestraat,
benevens een aangrenzenden groo
ten MOESTUIN langs de Oranje
straat, zeer geschikt voor BOUW
TERREIN, samen ter grootte van
46 aren 75 centiaren.

Het HUIS is van GAS- en WA
TERLEIDING voorzien en voor
f 700. per jaar verhuurd aan
den WelEd. Heer V. Kerstens
tot 15 October IHI4 met een
jaar bevorens opzegging.

Teveilen in Massa en in 2
koopen, waarvan een- de MOES-
TUIN omvattende bij de betaling
der kooppenningenkan aanvaard
worden.
IV. Drie perceelen BOUW-
LAND ter plaatse EZELVEN en
GOOR, waarvan een aan den
NIEUWEN GOIRLESCHEN-
STRAATWEG, groot 40 aren 40
cent belend van Roessel en van
LAARHOVEN: één ALDAAR
groot 32 aren 30 cent. belend
de Brouwer en Ooms en één
BIJ DEN DAM groot 26 aren 51
cent. belend van Roessel en
LAMMERS.

Alles voor onbepaalden tijd
VERHUURD aan L. van Laar-
hoven, respectievelijk voor f 15.
f 12.— en f 8. 's jaars, te vei-
len in 3 koopen.

EN ONDER HILVARENBEEK
V. Twee perceelen HEIDE en
MAST, waarvan: één aan den
Kunstwe* TILBURG. HILVA-
RENBEEK groot 7.0060 Hectare
be'end den Heer van de Mortel
de Wed- Bosmans en anderen,
en eén ter plaatse „de Heibo-
dems,-? groot 3.42.50 hectaren be
lend de Heeren Houben en
Vugts; te. veilen in 2 koo-
pen en te aanvaarden bij de
betaling der kooppenningen."

Betaling der kooppenningen 3
maanden na de toewijzing.

De PANDEN Sub I zijn, mits
van door Notaris Maas j

aftegeventoeefan."'sbewiis, 's werk I
daags te bezichügen, de sleutels
zijn te vragen Parktstraat No 10 j
of 11; hetHEERENHUIS Sub 111
is 's werkdaags te bezichtigen
tusschen i\_ en 5% uur, mits
voorafgaande kennisgeving bij
den hu.urder en voorz;en van toe
gancrsbewHs als vermeld.

Alles bij gecTrukte aanulakbil-
letten in den breede omschre-
ven.

Nadere inlichtingen te beko-
men ten kantore van genoemde
Notarissen Kerstens en Maas.

3062.

ailteknifi
voor terstond en vast
Werk gevraagd bij

M BOUST,
Blerick. — Venlo.

lïieiiif
bevraagd voor direct

teespraakt
JONGMENSCH in het bezit van
èen rijwiel voor éen goed inge
voerd artikel. Vast salaris en
provisie.

Brieven met opgaaf van tegen
woordigen werkking onder No
4488 bureau Dagblad v.h. Zui-
den.

ï5ekendmmlcinor
Wilt U degelijk en goed Uw

naaimachine gerepareerd hebben
brengt ze dan bij

B. Schafer & Zoon
31ecan!Rcien'sfcamge Hfenwstraat 221

ledere reperatie onder garan-
»e. Alle soorten nieuwen

NAAIMACHINES,
steeds voorradig. Daar wij er
geen agenten op na houden kun
ven wij 25 per cent goedkooperleveren.

Pendnnr machines-
voor H.H. Fabrikanten Speciale
reparatie inrichting onder garan
tic voor deze machine.

3004

—
BILLIHiI

In p»kjet bjj
rfe i.uiJTEN.

faÖiEH-n-STRAAT, I
Mjlijiiiiiiiii i i iiinjil 1

KAHTOOK

Notaris Maas
DINSDAG 24 JUNI nam 7 ure

bij den Heer P. Dusee
PROVTSIONEELE VEILING van2 HUIZEN aan de Meelstraat,
gemerkt 1 en 3 met TUIN sa-
men groot 325 centiaren, met de.
week verhuurd aan de Heeren
de Kort en van Miert, samen
voor f 2.50 per week.

2 HUIZEN aan de Capucij-
nenstraat, gemerkt 119 en 121
met ERF en TUIN, samen groot

I 371 cent. 119 is bewoond ge-
weest door wijlen den Heer P.
F. Janssens, 121 is met de week
verhuurd aan den Heer P. Knik-
nie voor f 1.25 per week.

HUIS met ERF en PAKHUIS
I aan de Capucijnenstraat hoek
| Meelstraat samen groot 130 cent

met de week verhuurd aan de' Heeren Wittens en Hexspoor sa
i men voor f 1.65 per week.,
| DONDERDAG 26 JUNI nam 3 ureI in het café rßust en Lust" te
I Goirle, aan de Rijksweg naar
I Poooel, verkoop van 13 koor>en

HOOIGRAS aldaar en bij het
grenskantoor alles op Nieuwkerk
DONDERDAG 3 JULI nam 7 ure
bij den Heer Bern. Sebregs.aan
het Smidspad, voor den Heer G.
J. de Beer.

PROVISIONEELS VEILING,
van een groot goed ingericht,
WOON- en WINKET HUIS, ge-
merkt 54 aan het Smidspad te
Tilbur^ met werkplaats en groo
ten TUIN, samen groot 680 cen-
tiaren.
Het pand is bij den eigenaar in
gebruik en te aanvaarden 1
Sentember 1913.
VRIJDAG 4 JULI NAM 2 URE
verkoop op het stuk van 11 koo
pen ROOGE en 4 koopen HA-
VER op Moerenburg van de fa-
mil'è J. B. van Roestel. Bijeen-
komst bü den Heer J. van
Roestel KommeTStraat;
DINSDAG 8 JULT NAM 2 URE !
verkoop op het stuk van onge-
veer 4 hectaren goed gewassen
ROGGE, in 10 koopen op het
Buitengoed van den WèTE^zget.

I Heer Dr Deelen, aan den Bre-
) dasche weg. 30S1.

GOIRLE
Te QOIRLE abonneert men zich

bij onzen agent ï

lieienweg O. i>B
die onmiddellijk na aankomst van
den tram van 5,02 unr dit blad aan j
huis bezorgfc

I Notaris VAN HJL
gevestigd te Tilburg, zal

IN HET OPENBAAB
VERKOOPEN

OP MAANDAG 30 JUNI 1913,
des avonds te 7 uren.

ten koffiehuize van den Heer
Am. Bertens op het Goirke, na.
mens zijn principaal.

FINAAL.
Groot en goed gebouwd WOON-
HUIS No 12, met aanbouw, tweeSTALLEN, drie LOODSEN en
groote, INRIJPOORT, groot
samen 8 aren 17 centiaren, al-
les aan het Smidspad, in huur
bij den Heer Adrianus van' Ge-
loven.

Een WOONHUIS No 14, met
aanbouw en ERF, ook aan het
Smidspad neven het voorgaan-
de, in huur bij den Heer van
lersel-Henebiens.

In twee koopen en massa.—Totale inzet f 7850.—
OP MAANDAG 23 JUNI 1913.

I des avonds te 7 uren,
I ten koffiehuize van Mej. de
! wed. M. Kerkhof in de Piusstraat

hoek Anna-Paulonastraat, na-
mens Mejuffrouw de Wed. Adri-
aan Hamers,

PROVISIONEEL.
Hare vier HUIZEN met ver-

l dere gebouwen, ERVEN en groo
j te INRIJPOORT, nos 52 en 53

aan het Piusplein, in huur bij
Mej. Gez,-. van Pelt en de Hee-
ren Jacobs en leijten, en nos
len 3 aan de Piusstraat, in,

i huur bij de Heeren van Hees-
j wijk, Wittens en Knibbelaar en

" in gebruik bij eigenares, alles
samen groots aren 10 ce^ti^ren
en per jaar aan buur doende
f 605.80 De panden zijn aaneen"""I gelegen en hebben aan de straat

i samen eene breedte van ruim; 27 M.
Te veilen in twee koopen en

j massa.—Dagelijks te bezichtigen.
OP DINSDAG 24 Juni 1913.

des avonds te 7 uren,
! ten koffiehuize van den Heer,
| Gerard van Blerk, aan de Gast

huissiraat, namens de ERVEN
van wijlen de Heer Huberi
Klerkx.

PROVISIONEEL:
De tweeHERRENHUIZEN met

aanbouwen, ERF, TUIN en UIT
GANG, aan. de Spoorlaan, nabij
den Heuvel No 18 in huur bij
den Heer L. H. Soentjens en
No 20 in huur bij Mejuffrouw
Louise van Gorp de Wijs samen
doende f 650 per jaar.,

In twee koopen en massa.—
Kunnen worden bezichtigd
Woensdag namiddag van 2—4 u,
mits voorzien van een bewijs van
toegang, te bekomen bij den
notaris.

3097

Denk er om ledea der Roomscii
Katholieke Kiesvereeniging

District I.

Op Zondag 22 Juni
even tusschen half één en half twee naar denKatho^
lieken Kring (Witte Bioscope) onze vier attredende
leden te stemmen,

Jos Brouwers
Budolf Diepen
Leo GolJaerte
J, van Rijzewyk

Vliegenvangers!
Zoo juist ontvangen een reuze partij prima VLIEGENVAN-

GERS. Als piramide VLIEGENVANGERS 3 cent Flijsco VLIE-
GENVANGERS 3 cent LEUZENV'LIEGENVANGERS 10 e. M.
breed 4 cent.

Voor wederverkoopers extra prijs. - 3075

Wilhelmina Bazer (

Heuvelstraat 104
80" 5

I Eantoor-Juffrouw.
Gevraagd op een Handelskantoor te dezer stede eenR.K.

JUFFROUW. Brieven met opgaaf van leeftijd en waar inbetrekking onder motto «kantoor JUFFOUW bureau van ditblad.



Int. Tentoonstelling 1913
TILBURG.

Zondag 22 Jnni
voormiddags 11 tot 11 unr op het

Tentoonstellingsterrein
Matinee

door de Tentoonstellingskapel „Prins Hendrik" Directeur d©
Heer Max van Buren

van «3J — 8 uur

Concert
door de tentoonstellingskapel in de Bloemenstad

Van B—9 uur op Tentoonstellingsterrein
Groot Peest - Concert

Welwillend aangeboden door de „Nieuwe Koninklijke Harmonie"
Directeur de heer A. A. Groot

Programma Ie deel
1 El Matador- Marsche Espagnole Vescolice
2 Onverture Obéson '. : y '""" Weber
3 Ebrezza D' Amore Valse ! Weslij
4 Grande Fantasie sur 1' Opéra Aida iVerdi

2e DEEL
5 Waffenehre Marsch Blankenburg
6 Ouverture Phédre Massenet
7La Sebasto The real Apache Dancé -'Paans '■8 Rhapsodie Hongroise No 2 Liszt

(Arrang A. A. Groot)

's avonds van 9—12 uur op Tentoonstellingsterrein en
in Bloemenstad.

Optreden van het beroemde Itaüeaisch
Tang-Sang-und Musikensemble

Van 9i — IS uur

Concert
door de Tentoonstellingskapel in de Bloemenstad Schitterende
Verlichting van Hoofdterreinen Bloemenstad

Maandag 23 Juni
voormiddags I<2 uur

Concert
door de Tentoonstellingskapel op het Tentoonstellingsterrein.

's namiddags 3 uur

Concert
door de Tentoonstellingsknpel in de Bloemenstad

*s namiddags ten ¥ uur

Groot Concert
door het Muziekscorps van K«3Ssels Kon. Ned. Fabriek van Mu-ziekinstrumenten.

Programma Ie deel
1 Lustige Reiter Marsch Reekling
2 Meeresstille aus „Glückliche Fahrt" Ouverture Mendelssohn
B a Avé Maria Solo pour Trombone Chemdini.

b Triplette-Caprice pour 2 Pistons et petite flute Majeur
4 Fantasie Sur I'Opéra „Guillaume Teil" Rossini

2e deel
5 Marinarella Ouverture Fucik6 Norwegische Rhapsodie K. Harris7 a Mexikaansche Legende Jesselb Parade Der Zinnsoldaten Jessel(Die Zinnsoldaten werden marseaiuj.sei.;; aufgestellt.)

(einen Schlag folgt und allen tallen am)
8 Fantasie sur 1' Opéra „Aida" Verdi

's avonds 9j—l2 uur

Concert
in de Bloemenstad door de Tentoonstellingskapel
"chitterende Illuminatie van Hoofdterrein en Bloemenstad.
Optreden van het beroemde Italiênisch Tanz- Sang-

und Musikensemble.

Dinsdag 24 en
Woensdag 25 Juni <

Ochtend- Middag en
avond Concert

door de Tentoonstellingskapel

Donderdag 26 Juni
Bijeenkomst van het Centraal Bestuur der Hanze in het Bis-

dom 's-Bosch.
(1) Ochtend-Middag en Avonds Concerten door de Tentoonstel-
lingaT<apel. /
2) Schitterende Verlichting van Hoofdterrein en Bloemenstad i

Vrijdag 27 en
Zaterdag 28 Juni

Ochtend- Middag en
Avond Concert

door het Muziekcsorps „Prins Hendrik" Directeur de Heer
Max van Buren.

Zaterdag 28 Juni
Tooneelvoorstelling door „Het Hol-
landsch Tooneel Ensemble".

Onder eiding van den Heer V. B. in de

Groote Feestzaal.
Opvoering van Ie De Boezemvriend van Marco Praga

2e Pater Noater.
R. K. Tooneelspel Van Francois Coppeê

Entree op Tentoonstellings
terreinen van 10 tot 6 uur
50 ets. Na 6 uur 25 ets.

Bezoekt de

Wilhelmina-Baztr
Goedkoopst en ruimst ge-

sorteerd magazijn hier ter
stede.

GALANTERIEN
LUXE EN HUISH. 11TIS1II
UDtRWAin HYOUfIBIIImm- m auHifUPii

HORLOGES enz. enz.
Wiihelmiua-Bazar.

8074 Heuvelstraat 104.

Int. Tentoonstelling 1913
Hes is gebleken, dat SCHROMELIJK MISBRUIK WORDT GEMAAKT van dooroopende kaarten. >
HET BESTUUR MAAKT BEKEND, dat, indien blijkt, dat an-dere personen als voor wie de kaart werd afgegeven, hiervangebruik worden de kaarten ONMIDDELLIJK en ONHERROEPELIJK zullen worden in getrokken, zonder restituacie der betaal-

de gelden. yV\J

Abonneert u op dit Blad,

I GROOTE OPRUIMING I
TAN |Heen- en KiirstcisÉ I

GEBIt, VERSE»JILÏ£]NOOiN fcC
Heuvelstraat 5. Telepli. 513.

(Detective |É
John. Patferson, 1
Lengte Ï000 mieter I

PALACE BIOSCOPE!

Capucijnenstraat 49
Explicateur Alphens Termeer.

-Al. et. Zaterdag van B—IL heeft de Di-
rectie een program samen gesteld dat ieders ver-
wachting verre zal overtreffen.
Drie boeiende Drama's als

De ledige wieg.
Luit. Eose in de

Chin. Zeem.
De Verloofde van den

detective.
Het JOIHL 't laatste nieuws der geheele Werell.

De bloemenstad Erfurt,
Prachtige STatnaropname.

Als Komische stukken blinken uit
De geschiedenis van een overjas,
Hoe Piet zich dechuldeischers van

't lijf houdt.
Polidors geschenk enz enz

Hedenavond van 841 speelt dit prachtfro»
gram voor 'teerst.

Zondag van 5-11 doorloepend,
Prijzen Lo^e 60 ets.„ Ie JRaiig 40 ets.„ Se „ 20 w

3« „ ÏO „

|S BB ra ra ra bh ra Bl|

lim AMSTERDAM §1
$M' HD et is niet no°dig dat Z,J» die weinig»M^^ geld voor een rijwiel willen besteden,

I^SSS^ een onbekend merk koopen. Raadpleegt
de SIMPLEX-PRIJSCOURANT, U zult §|

daarin vinden rijwielen voor iedere keus
voor iedere beurs.

ioi siichts iiii mm
duurt de

Groote Opruiming
van

Horloges Elokken,
Pendules, Wekkers

Goud- en Zilverwerkm
RIJ

Heuvelstraat 04.
om
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