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19 Februari 1893. 
Juicht en jubelt en viert feest, want de 

Kerk viert feest \" Ziedaar de aansporing, die 
verleden Zondag de geheele wereld in beweging 
hield, en die ons thans nog zonder ophouden 
in de ooren klinkt. 

Hartverheffend en verkwikkend was dien dag 
voor iederen Katholiek, uit alle oorden der wereld 
werd dezelfde juichtoon vernomen nederig hulde 
brengende aan den met Goud gekroonden Bis
schop, Paus Leo XIII. Het Katholieke Neder
land sloot zich bij die verheerlijking van den 
gezalfden Jubilaris aan, en zeker niet op onwaar
dige wijze. Heeft Paus Leo XIII bij vele gele
genheden reeds uitdrukkelijk gezegd, dat hij de 
Nederlandsche Katholieken als de getrouwste en 
de meest aanhankelijke dienaars van Petrus' Stoel 
erkende, zeker zal de dag van ziju Jubelfeest 
hem niet van die meening hebben doen terug 
komen. Als om strijd werd in alle steden en 
dorpen van ons land die feestdag luisterrijk ge
vierd, daarvan getuigen de tallooze verslagen 
waarmede men boekdeelen zou kunnen vullen. 
Overal ziet men treffende Kerkelijke plechtig
heden, op sommige plaatsen burgerlijke feest
vieringen alles om uiting te geven aan een ge
moed, overvol van vreugde bij de gedachte aan 
den Heiligen Jubilaris. In het bijzonder wenschen 
wij hier de aandacht te vestigen op de Katho
lieke Nederlandsche Pers en wel opdegrootere 
organen. Bleven de kleinere, plaatselijke en 
provinciale bladen niet achter, naar vermogen 
hulde te brengen aan Zijne Heiligheid, de groo-
tere bladen zooals Tijd, Maasbode en Centrum 
deden zulks op eene wijze, die Nederland tot 
eere strekt, en zeker niet zal missen de gunstige 
meening, die Z. II. van het Katholieke Neder
land heeft, zoo mogelijk nog gunstiger te doen 
worden. De Tijd, prijkende met een artistiek 
uitgevoerd chromo-titelblad draagt een gedicht 

Feuilleton. 

En een nieuw leven begon. De heideakker, waar 
zij voortaan zouden wonen, was bij menschenheu-
genis nooit bewerkt geweest. Hij was met erica 
en varens begroeid en door hooge bosschen om
zoomd, die slechts op ééne plaats een vrij uitzicht 
gaven op het dorp, dat zich van hier uit als kin
derspeelgoed vertoonde. Over het dal hing nog 
een nachtelijk duister, hier echter was reeds leven 
en beweging in de natuur. 

De verhuizenden hadden hunnen last afgelegd en 
't zweet van 't voorhoofd gedroogd. Daar stonden 
zij nu hand in hand, den blik naar de opkomende 
zon gekeerd. Hat hart klopte hun van dank en 
smart, de mond zweeg. Eindelijk sprak de moeder: 
//Hoe schoon is deze plek, hier is niets dan het 
huis Gods. Dat Hij onze leidsman zij, wij willen 
zijne kinderen wezen. Dat Hij den arbeid onzer 
handen zegene en onder ons wone ! Amen" 

Daarop antwoordde hun geleider, Arnold,: //Tot 
nog toe heeft de Heer geholpen. Dat hij uwen 
eersten dag hier zegene met Zijne genade ! Hebt 
gij mij noodig, Dolf, dan weet gij, waar ik te 
vinden ben. Het dal is zoo ver niet en ik heb 
goede oogen. 

Indien gij een doek aan een staak omhoog steekt, 
dan weet ik, dat dit een teeken voor mij is. Is 
mijne kudde dan bezorgd, dan ben ik spoedig bij 
u. Morgen is 't volle maan. Dan kom ik, om u 
het huis te helpen opbouwen. Stientje, vertrouw 
op uwen man en maak hem zijne taak niet zwaarder 
door klachten of verwijtingen; wij allen hebben 
onze fouten!" 

Weenend nam het drietal afscheid van den edelen 
man, dien zij nablikten, tot hij in den ochtendnevel 
verdween. 

//En nu," zei Wartberg, //'in Gods naam aan 't 
werk" En terwijl de moeder een voorloopigen 
haard zou gereed maken, gingen man en vrouw 
naar de bronweide. Zoo eene bronweide is eene 

•der eigenaardigheden van den Spessart. De heide-

van den WelEerw. Heer J. R. van der Lans 
aan Zijne Heiligheid op, en teekent iu verschil
lende opstellen 's Pausen leven eu werken te 
weten : Leo XIII in zijne eerste levensjaren, 
Leo XIII als Bisschop en Paus, Leo XIII als 
Staatsman, Leo XIII als bewonderaar der weten
schappen en dichter, Leo XIII en het sociale 
vraagstuk, Leo XIII en de bestrijding der sla
vernij en als slot Leo XIII op zijn jubeldag. 
De Maasbode kwam met een titelblad in schit
terend goud, goud de massive rand met titel, 
goud het gedicht „Lurnen in Coelo" van Mr. 
Joan Bohl hulde brengende aan den Jubilaris. 
Geheel de inhoud is eene beschrijving van het 
wezen en zijn van den Paus. Het Centrum 
als jongste blad komt in onze vermelding wel 
achteraan, maar blijft niet achter in den wed
loop, om op waardige wijze Zijne Heiligheid op 
den feestdag te huldigen. Eene kunstige uitge
voerde penteekening omlijst de beeltenis van 
Leo XIII, daarnaast voegt Dr. Schaepman een 
gedicht, dat in krachtige breede lijnen duidelijk 
de grootheid en den luister van den Kerkvoogd 
omschrijft. Ziedaar waarde Lezers, het drietal 
Nederlandsche Katholieke hoofdorganen, die tot 
ééne ziel vereenigd hulde brengen aan den 
II. Vader. 

Zij, die de feestnummers zagen, zullen begrijpen, 
dat wij ons verplicht achten de aandacht der 
overigen zelfs andersdenkenden, op deze nummers 
te vestigen, zij zullen daardoor de gelegenheid 
hebben de Majesteit der schitterende Hemelster 
te beoordeelen en op den waren prijs te stellen. 

Ook Eindhoven vierde feest! Bepaalde die 
viering zich in de stad slechts tot algemeen 
gevlag, waardoor de stad een hoog feestelijk 
aanzien kreeg, in de Kerk werd aan het feest 
groote luister bij gezet. Gedurende alle plech
tige diensten baadde het Hoog-Altaar in een zee 
van licht; indrukwekkend voorwaar, we zullen 
echter daaromtrent niet verder in bijzonderheden 
treden. Eene zaak moet ons echter van het 

akker daalt plotseling zijwaarts naar het woud, en 
gaat over in een zeer eng, klein dal, dat eene 
weide vormt onder elzenstruiken en varens. Üit 
de diepte van deze bergspleet borrelt eene bron op 
en springt van steen tot steen en zendt haar water 
links en rechts over den bodem heen. Komt de 
menscli haar te hulp, dan laat zij zich leiden, om ter 
vruchtbaarmaking te dienen der omliggende woeste 
gronden. Beiden betraden deze bergkloof; de 
vrouw, om water te scheppen, hij om elzentakken 
te kappen voor het oprichten eener noodhut. 

//Spoedig hoop ik," zoo begon Rudolf,//van deze 
plek eene weide gemaakt te hebben, die onze koe 
minstens half kan voeden. De elzen rondom de 
bron zal ik laten staan, opdat het water frisch 
blijve en de vogels er hunne nesten kunnen bou
wen. I)e ruwe bodem zal ik meer effen maken ; 
dan kunt gij gemakkelijker water halen. En als 
gij dan deze plek betreedt, denk dan, wat gij mij 
heden beloofd hebt; dat gij met mij wilt arbeiden 
en dragen, wat God ons heeft opgelegd." En zoo 
stonden zij aan de heldere bron, hand in hand vol 
liefde, als op hun huwelijksdag. Spoedig daarop 
was ieder aan zijn werk. Tegen den avond was 
de noodhut van staken en takken reeds gereed. 

's Anderendaags 's avonds kwam de Muis, die 
in zijne jeugd timmerman geweest was, om zijnen 
vriend diens huis te helpen bouwen. Dit kon al
leen 's nachts geschieden, wijl Arnold over dag de 
schapen moest hoeden. 

Terwijl zij ijverig bezig waren met het plaatsen 
der palen, zeide de herder : 

//Hoogmoedig zult gij hier niet worden ; ik ken 
in heel het dorp geen huis, als dat, wat wij hier 
gaan bouwen. Maar beter klein begonnen, en 
langzaam aan vergroot, dan omgekeerd. Rol me 
daar nog eens een steen aan, om hem naast dezen 
balk te zetten. Onderzoek gij intussehen eens, of 
we eenen kelder zullen kunnen graven. Ik zou 
het niet denken, want meer dan twee speten grond 
zal er niet op de rots zitten. Nu, kunt gij ook 
werkelijk zeggen: //Mijn huis is op rotsen ge
bouwd en als de storm er op losgiert, vermag hij 
er niets tegen. Weet gij echter wat uw huis meer 
bedreigt dan de wind ? Dat is het blazen van 
booze tongen. Laat den rook maar eens uit den 
schoorsteen opstijgen, dan behoeft gij voor bespot
ting niet meer te zorgen. En staat gij met uw 
Stientje niet vast in uwe schoenen, dan zullen zij 
daar onder 't u wel zoo bont maken, dat gij ge
dwongen zijt, elders een goed heenkomen te zoeken". 

hart, dat is eene dankbare hulde aan den eer— 
biedwaardigen feestredenaar, den IIoogEerwaarden 
Heer Monseigneur van Moorsel. Alle aanwe-
zigeu waren geheel in bewondering over den 
gloed en het jeugdige vuur, waarmede de ver 
van jeugdige spreker, zijne hoorders in een goed 
doorwrochte rede wist te boeien ; men doorleefde 
als het ware de 50 jaren, lijdende en strij
dende, met Zijne Heiligheid. Alle toehoorders 
zullen met mij moeten getuigen, dat deze 
nederige hulde aan den HoogEerwaarde feest
redenaar welverdiend is, wij durven hem de 
verzekering geven, dat zijne woorden hunne 
uitwerking niet hebben gemist. 

De dag van 19 Februari zal nog lang de 
hoofden en harten van alle weidenkenden 
vervullen. 

BUITENLAND. 
België. 

— 't Is opmerkelijk hoe de Belgische wetgevers, 
de wettelijke voorschriften opvolgen. In de zitting 
van 1.1. Vrijdag werd n.1. het veel besproken duel, 
dat zeker eene groote wetsschending is, door een der 
leden verheerlijkt, zonder daarover tot de orde te 
worden geroepen. Eene levendige discussie ont
spon zich voor de zooveelste maal over de al of 
niet verdedigbaarheid van het duel. Wanneer 
zullen eindelijk die ziekelijke begrippen omtrent 
eer de wereld uit raken ? 

Dergelijke afwijkingen kunnen de wetgevers niet 
in de achting der onderdanen doen stijgen. 

Duitsob.lan.cl. 
— De Duitsche reiziger Otto Ehlers verhaalt in 

de Kölnische Ztituug dat hij eens te Tientsin, bij 
zijnen vriend Lo Eeng Hoh, Secretaris der Chi-
neesche admiraliteit, zijnde, in diens studeerkamer 
een phonograaf zag staan. De geleerde mandarijn 
gebruikte dit toestel, onder meer, om zijne kinderen 
hunne lessen te leeren. //Ik vertel de les aan de 
phonograaf — zeide hij — en met behulp eener 

electrische batterij herhaalt deze de woorden zoo 
dikwijls, tot mijne jongens ze van buiten kennen. 
Op die manier bespaar ik mij veel moeite en er-
genis". 

— Blijkens de verslagen van de geneeskundige 
autoriteit te Hamburg zijn daar alle pogingen aan
gewend om een herleven der cholera-epidemie 
krachtig te bestrijden. In alle deelen der stad zijn 
maatregelen tot zuivering van den bodem en voor 
ontsmetting der huizen aangewend. Terwijl het 
bouwen van het groote waterbassin tot zuivering 
van het Elbe-water ijverig wordt voortgezet, zoodat 
het [in October gereed kan zijn, zijn intussehen 
191 Abessynische bronnen aangelegd en locomo
bielen opgesteld voor het koken van het water op 
groote schaal in verschillende stadswijken. De 
schepen worden eveneens van gekookt water voor
zien. 

Eene saniteitskolonne, 300 man sterk, staat met 
28 barakken, tellende ruim 800 bedden, gereed om 
dadelijk bij het nitbreken der cholera hulp te 
verleenen. 

De desinfectie-dienst is van gemeentewege gere
geld, op verschillende stations door de stad ver
spreid, terwijl in de hospitalen observatiezalen zijn 
aangelegd. 

Berlijn, 18 Februari. Heden werd hier eene 
groote betooging van agrariërs gehouden. Meer 
dan zesduizend leden van den Duitschen landbou-
wersbond hielden eene vergadering om op te komen 
tegen de handelspolitiek der tegenwoordige regee
ring. Zij verklaarden alles te willen toestaan wat 
de regeering verlangt voor het hebben eener sterke 
legermacht tot bescherming des vaderlands, maar 
dan moet de landbouw voortaan ook beter be
schermd worden dan in de tot dusver gesloten 
handel stractaten geschiedt. De regeering moet geen 
verlaging van rechten op land bouw-voortbrengselen 
meer toestaan. Er werd besloten de aangenomen 
verklaringen ter kennis van den Rijksdag te brengen. 

Deze betooging heeft ten doel invloed uit te 
oefenen op de gevoerd wordende onderhandelingen 
met Rusland over de graanrechten enz. 

Frankfort, 20 Febr. De Frankft. Ztg. heeft het 
be.iicht ontvangen; dat tusschen de Vereenigde Sta-

Zoo brachten zij den nacht door, beiden werkend, 
Arnold tevens opwekkend en vertroostend, Rudolf 
dankend en sterkte verzekerend. 

Toen Stientje bij 't aanbreken van den dageraad 
de noodhut verliet, was zij niet weinig verbaasd, 
het geraamte van het huis te zien staan. Wel zag 't 
er nog wat spookachtig uit, maar spoedig zou 't 
anders zijn. Nu begon ook voor de vrouwen de 
dagtaak. Met ongekende kracht en ijver legden zij 
er zich op toe en binnen enkele dagen stond het 
huis, met zijne muren gedeeltelijk van planken, 
gedeeltelijk van steenen, ja zelfs van mos, gereed 
om zijne nieuwe bewoners te ontvangen. 

Onoogelijk en klein was het. Het bestond uit 
slechts één vertrek, en keuken en koestal waren 
één. Geen wonder, dat zij hun werk met ver
schillende gevoelens beschouwden ; de trots op hun 
arbeid werd niet weinig getemperd door het plompe 
en onaanzienlijke er van. 

Stientje zag met betraande oogen af naar de 
huizen in 't dorp. De moeder echter sprak haar 
ook nu weder troost in, maar deze troost zou haar 
niet lang bijblijven. 

Terwijl de armen in 't zweet huns aanschijns 
stil hun werk verrichtten en zich door niemand 
dan door God gezien achtten, loerden nieuwsgie
righeid, leedvermaak en spot achter de boomen en 
gingen in de gedaante van vroegere kennissen door 
het dorp rond. Het huis was nog niet gereed, of 
het werd al „de Ileidehut" genoemd, terwijl Rudolf 
zelf //de Heiboer" gedoopt werd. Op dendag.dat 
het huis gereed gekomen was, waren vele nieuws
gierigen naar boven gegaan en hadden luide ge
roepen : //Hoera voor de heihut!" Rudolf werd 
gloeiend rood van toorn en Stientje bedekte het 
aangezicht met haren voorschoot; maar beiden 
spraken geen woord. 

Het welverdiende avondeten bleef onaangeroerd 
en met bekommerd hart zocht men de harde le
gerstede op. Ook rustig slapen konden zij niet; 
de gedachte aan de onbillijkheid der menschen, 
maar ook aan eigen schuld deed hen onrustig zijn. 
Eindelijk echter ontfermde de slaap zich hunner en 
het werd stil; de droom sloeg een krans oin den 
gevel van de heidehut en sprak hun van geluk en 
zegen in het bespotte huis. 

En toen zij ontwaakten, was het vrede in hun 
gemoed. De lentemorgen met zijn heerlijken mor
gendauw en leeuwerikzang spoorde hen tot dank 
aan. En toen het onder in 't dal ten tweeden male 
luidde, togen zij iu hunne Zondagskieeven ter kerke. 

Met innig welgevallen zag de moeder het sclioone 
paar aan. //Gelukkig zij", sprak ze, //die in hunne 
ellende God niet vergeten." Langzaam en met 
opgericht hoofd trokken zij het dorp door, in weer
wil de nieuwsgierige, lachende, spottende blikken, 
waarmede zij begroet werden. Zelfs in de kerk 
werden zij befluisterd. Daar besteeg de priester 
den kansel. Zijn oog zocht hen en een blos van 
vreugde overtoog zijn gelaat, toen hij de zoozeer 
verachten onder zijne toehoorders zag. Het was 
geen toeval, dat hij tot tekst gekozen had: //Gij 
ziet den splinter in het oog van anderen, maar den 
balk in uw eigen oog ziet gij niet." 

Met meer oplettendheid en belangstelling, dan 
Rudolf en Stientje meenden, had de goede herder 
hun handel en wandel steeds nagegaan en hadden 
zij naar de raadgevingen geluisterd, die zoo menig
maal uit zijne preeken doorstraalden, dan ware 't 
nooit zoo ver met hen gekomen. Ook na den slag, 
die hen getroffen had, was hij hen blijven gade
slaan. Menig stil gebed had hij ten hunnen gunste 
opgezonden, als hij van zijne studeerkamer uit, 
hun werken op den heideakker bespiedde. En toen 
hij nu ook vernam, hoe laster en bespotting hun 
ongeluk nog verergerden, toen besloot hij zijnen 
gemeentenaren hierover te onderhouden en hun 
goed te doen gevoelen, hoezeer zij tegen de naas
tenliefde zondigden en dat er voor lasteraars geene 
plaats is in het rijk der hemelen. Men begreep 
de preek zeer goed en zij trof; daar echter allen 
aan hetzelfde kwaad leden en geen enkele de 
schuld op zijns naasten geweten kon schuiven, 
waren allen inwendig ontevreden. Want tot hooren 
was men wel bereid, niet tot toepassen van het 
gehoorde. Daarom keek men den heideboer bij 
het uitgaan der kerk nog veel onvriendelijker aan 
dan vroeger. Vooral verdroot het de meesten, dat 
de pastoor na de Mis hun de hand toestak en 
vriendelijk met hen praatte. //Let er op", zei men, 
//ten slotte zal de pastoor nu en dan wel eens 
naar (Je heihut wandelen en het tuig daar boven 
nog gaan prijzen." Rudolf en zijne vrouw gingen met 
vroolijk gelaat door de spotters heen en recht naar 
het huis van Stientje's ouders. Deze waren ook 
in de kerk geweest en daar zij meenden dat de 
pastoor alleen tegen hen gepreekt had, waren zij 
alles behalve vriendelijk gestemd. Verwijtingen 
werden niet gespaard en de vader meende zelfs, 
dat hij schande genoeg van hen beleefd had en dat 
het hem aangenaam zou zijn, zoo zij zijn huis 
voortaan maar voorbijgingen. (Wordt vervolgd.) 



BINNENLAND.

ten en Duitschland onderhandeld wordt over eene 
nieuwe regeling van de handelsbetrekkingen tus-
schen beide rijken. 

— De oude Bleichröder is Zondag in den ouder
dom van ruim 70 jaar overleden. In hem is een 
der Berlijnsche financiers verdwenen, die — ook 
in andere dan financieele kringen •—• het meest 
van zich deden spreken. Bij den gewonen man 
werd hij als de Kothschild van Berlijn beschouwd. 
Feitelijk was hij ook een voornaam lid in de Roth-
schild-groep en ter Beurze behoorde hij tot de 
vorsten in het financiewezen. 

Franlirijlsc.. 
Parijs, 20 Febr. Verscheidene zakken met brie

ven, tusschen den 18 en 25 November uit Europa 
verzonden, zijn den 28 December tijdens de berooking 
aan boord van" de Adelaïde verbrand. 

— De Kamer heeft 463 tegen 33 stemmen het 
amendemont-Leveillé betredende de belasting op de 
groote magazijnen verworpen. 

De heer Tirard verklaarde, dat de regeering, zoo 
de begrooting aan het einde van Maart niet is aan
genomen, nogmaals een krediet van eén voorloopig 
twaalfde zal moeten vragen. 

—• De voorbereidende commissie voor de wereld
tentoonstelling in 1900 heeft Vrijdag eene zitting 
gehouden en drie personen voor zich laten komen 
om van hen te hooren, welk terrein zij het geschiktste 
achtten voor de tentoonstelling. De een pleitte 
voor Courbevoie, de ander voor Vincennes, en de 
derde, de adjunct-maire van Issy, beval het terrein 
tusschen de vestingwerken en de gemeente Issy aan. 

Italië. 
Rome. De minister van buitenlandsche zaken 

zeide dat de beteekenis der ofïicieele betoogingen 
bij 's Pausen jubelfeest overdreven wordt voorge
steld. Italië is sterk genoeg om geen rekening te 
houden met deze nuttelooze pogingen, die niet in 
staat zijn 's lands eenheid en onafhankelijkheid te 
verstoren. 

— De klokken luidden Zondag uit alle macht 
ter gelegenheid van het jubileum van Z. H. den Paus. 
Een bataljon infanterie en een bataljon bersaglieri 
waren op het St. Pietersplein opgesteld om de cir
culatie vrij te houden. In de basiliek is door het 
personeel van het Vaticaan voor de orde gezorgd. 
De toegang voor de bedevaartgangers en het publiek 
in de basiliek is te 6 ure opengesteld, en de me
nigte stroomde naar binnen in goede orde. Ver
scheidene duizenden personen konden niet binnen
komen, Gendarmes en een regiment infanterie 
ontruimden de trap om het uitgaan te vergemakke
lijken. Er bleef goede orde heerschen. Z. H. kwam 
onder de algemeene toejuichingen in de basiliek 
en vierde zijn jubileum te midden van meer dan 
60.000 personen, die ook bij zijn vertrek hem le
vendig toejuichten. De H. Mis was te li1/* ure 
geëindigd. Z. H. zag er welvarend uit en gaf met 
heldere stem Zijn zegen. 

-— De kardinaal Rampolla heeft een diner van 
24 couverts gegeven aan de gewone gezanten bij 
den Heiligen Stoel en aan de buitengewone gezan
ten, die naar Rome afgevaardigd zijn om Z. H. den 
Paus geluk te wenschen met den vijftigsten verjaar
dag van zijne bisschopswijding. 

— De afgevaardigde Dezerbi, tot wiens vervol
ging de Kamer machtiging verleende, is overleden. 

Portugal. 
Lissabon, 20 Febr. In de Kamer van afgevaar

digden heeft Dias Ferreira medegedeeld, dat het 
Kabinet zijn ontslag heeft ingediend. 

Oostenrijk.. 
— Te Budapest verschijnt sedert eenige dagen 

een blad, dat aan zijne lezers 'liet nieuws pertele-
phoon overbrengt. Voor den prijs van tl 1 ]/2 per 
maand krijgt de geabonneerde een eigen draad in 
zijn huis met twee spreekbuizen, welke hij op 
een gegeven signaal slechts aan zijne ooren be
hoeft te brengen om het nieuws te vernemen dat 
in het redactie-bureau is aangekomen. De Ilir-
mondo, aldus de naam dier gesproken courant, deelt 
van 's morgens 8 tot 'savonds 9 uur aan de aan
gesloten abonnementen het nieuws mede in het 
Hongaarsch en in het Duitsch. Zij maakt den abon-
nent bekend met berichten uit binnen- en buiten
land, met plaatselijke nieuwtjes, met de telegrammen, 
met de koersen der fondsen en de trekkingen van 
loterijen. Vindt de onderneming bijval, dan zullen 
later op gelijke wijze feuilletons, advertentiën, 
kunst- en schouwburgcritieken worden medegedeeld. 

— De jongste dochter van den Keizer, aarts
hertogin Maria Valerie, is van een zoon bevallen. 
Zij is gehuwd met haren neef, aartshertog Salvator, 
die kolonel is bij een regiment dragonders in gar
nizoen te Wels. De Keizerin is nog steeds op reis en is 
na de Spaansche en Fransche kuststeden aan de 
Middellandsche Zee bezocht te hebben, thans te 
Turijn aangekomen, terwijl de aanstaande troonop
volger, Franz Ferdinand van Este, op het oogen-
blik in Britsch-Indië vertoeft. 

Weenen, 19 Febr. In politieke kringen alhier 
is niets bekend van eenigen door den ambassadeur 
van Italië gedanen stap naar aanleiding vnn eene 
redevoering van den aartsbisschop van Weenen, kar
dinaal Gruscha, in de congregatie van den H. Michael. 

Een ingezonden bericht in de bladen meldt, dat 
het huwelijk van den vorst van .Bulgarije den lOen 
April voltrokken zal worden op de villa Pianore 
Gisteren werd aldaar de verloving kerkelijk gevierd 
in tegenwoordigheid van de familicn van Koburg 
en Panna. 

Zwitserland.. 
— Iemand die een bordpapier droeg, dat beleedi-

gend was voor Fransche politieke personen, kwam 
voor in den carnavaltstoet. Gisteren heeft de Fransche 
gezant den Federalen Raad hierin gemoeid; de Raad 
zal morgen over het geval beraadslagen. 

TurlS-ijo. 
Konstantinopel, 18 Februari. De Porte heeft 

tot het Vaticaan het verzoek gericht om op het 
eucharistische congres geen voordrachten of rede
voeringen te houden. 

Amerika. 
New-York, 20 Febr. De Herald meldt dat er 

te Panama een opstand is uitgebroken. In de re
publiek Ecuador heeft de regeering na een bloedi-
gen strijd de overhand behouden in de provincie 
Esmeraldos, welke daarna in staat van beleg is ver
klaard. 

— In de Boodschap van den president betref
fende Hawaï wordt gezegd dat inlijving der eilanden 
de voorkeur verdient boven een protectoraat. De 
omwenteling is geschied buiten toedoen der Ver-
eenigde Staten, en veroorzaakt door den afkeer, 
dien de politiek der Koningin wekte, als nadeelig 
voor de belangen der vreemde ingezetenen. Het 
koninklijke gezag was tot nul gedaald ; zelfzuchtige 
personen voerden het bewind. Herstel der mon
archie is niet wenschelijk, zoo niet onmogelijk. 
Het is noodzakelijk dat het in bezit nemen der 
eilanden door andere mogendheden voorkomen 
worde, als strijdig met de belangen der Vereenigde 
Staten en gevaarlijk voor den wereldvrede. Niet 
èéne regeering heeft tegen de inlijving bezwaren 
geopperd, en eene milde staatsregeling, zoowel 
tegenover de inboorlingen als de vreemdelingen, 
beveelt zich vanzelve aan. 

Afrika. 
Pretoria, 18 Febr. De pressident-verkiezing is 

afgeloopen. Alle opgaven zijn nog niet ingekomen; 
de laatst bekende cijfers zijn: Kriiger 8029, Joubert 
7296. 

's-Gravenhage, 20 Febr. Ter gelegenheid van 
het Gouden Bisscliopsjubilé van Z. H. den Paus 
heeft de nuntius bij ons Hof gisteren middag recep
tie verleend, waarop de meeste leden van het corps-di-
plomatique en vele particuliere den Pauselijken 
gezant hunne gelukwenschen kwamen aanbieden. 

Des avonds ten 7 uur volgde een feestmaal bij 
den nuntius voor hoofden zaakgelastigden van vreem
de gezantschappen alhier. 

De Pauselijke vlag wapperde den ganschen dag 
uit de woning van den vertegenwoordiger van den 
H. Stoel. 

— Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
is door den Hoogen Raad toegezonden de volgende 
aanbevelingslijst voor de vervulling der vacature 
in dat rechtscollege, ontstaan door het overlijden 
van den raadsheer Van Bemmelen. 

1. Mr. A. M. van Stipriaan Luïscius, deken 
van de orde der advocaten bij deu Hoogen Raad ; 

2. Jhr. mr. S. Laman Trip, president der ar-
rond.-rechtbank te Zutfen; 

3. Mr. L. U. de Sitter, raadsheer in het ge
rechtshof te Arnhem; 

4. Mr. A. Telders, advocaat-generaal bij het 
gerechtshof te 's-Gravenhage ; 

5. Mr. J. J. van Geuns, raadsheer in dat ge
rechtshof, en zulks met het lot tegen jhr. mr. D. 
G. van Teylingen, raadsheer in hetzelfde gerechts
hof ; 

6. Mr. H. F. baron de Koek, raadsheer in het 
gerechtshof te Amsterdam. 

•—• Naar wij vernemen, zal de Commissie van rap
porteurs voor de kieswet aanstaanden Vrijdag bij
eenkomen tot vastelling van het voorloopig verslag. 

•— Naar wij vernemen, is bij koninklijk besluit 
van 18 dezer de heer Daniël De Lange, dirigent 
van het a-capella-koor, benoemd tot ridder der orde 
van den Nederlandschen Leeuw. Deze koninklijke 
erkenning van zeer groote verdiensten zal algemeene 
instemming vinden. 

— Naar het Vaderland verneemt, zijn de inspec
teurs van het geneeskundig staatstoezicht enkele 
dagen te 's-Hage vergaderd geweest, o. a. om den 
minister van binnenlandsche zaken te adviseeren 
over de vraag, welke maatregelen genomen be-
hooren te worden met het oog op de mogelijkheid, 
dat de cholera in het voorjaar terugkomt. 

— De Staatscrt. van 19 Febr. bevat het bericht, 
dat in Mei e. k. examen zal worden gehouden, 
voor de betrekking van „boekhouder bij het Ka
daster". Het Programma is vastgesteld bij K. B. 
van 18 April 1891. 

•—• Bij //Buitengewoon Politieblad" is de aanhou
ding verzocht van Jan Deutekom, stoker, wegens dief
stal tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld, en 
die te Amsterdam, komende van de terechtzitting, 
uit den gevangenwagen wist te ontvluchten. 

— De le luitenant der maréchaussee alhier ver
zoekt opsporig van Abraham Jacob Bekker, 21 
jaar, middelmatige lengte, blond haar. hoog voor
hoofd, kleine bruine oogen, draagt een bril met 
stalen garnituur, beide zijden van zijn hals lit-
teekenen van klieren, en gekleed met pet (model 
marine), blauw duffelsehe jas, colbert-costuum, 
bruine stof, kleine ruitjes, grijze broek. 

Is op 13 Febr. 11. spoorloos uit Tilburg ver
dwenen. 

De kosten van 't terugbrengen worden vergoed. 
Bericht wordt ingewacht bij den luitenant voor
noemd en bij de brigade-commandant alhier en 
te Tilburg. 

— De rechtbank te Middelburg heeft een 32-ja-
rig handelsreiziger, die door den kantonrechter al
daar, wegens het loopen op het perron van hei sta
tion aldaar zonder toegangsbewijs, veroordeeld was 
tot f 3 boete, sub. 2 dagen hechtenis, in hooger 
beroep vrijgesproken. 

— Aan schuldeischers in den boedel van den 
Haagschen ex-notaris J. E. Andries zal een voor-
loopige uitdeeling geschieden van .... 4 pCt. 

— Men schrijft omtrent den tabakshandel in de 
Betuwe het volgende: 

Te Eist (Bet.), Driel en Randwijk, werden pl. 
m. 70,000 halve kilo's tabak verkocht, voor ƒ 18 
a, ƒ 18.50 per 50 KG. Ook werden daar de af
geloopen week verscheidene partijen tabak, die 
hagelschade geleden hadden, verkocht tegen ƒ 15 
a ƒ 16. 

Te Eimeren (Eist, Betuwe) is alles verkocht, 
tegen ƒ 18,50 a ƒ 19. In Maas—Waal zijn de laatste 
partijen van de 1892er oogst verkocht. Verschei
dene planters zijn nog niet genegen tegen boven
genoemde prijzen te verkoopen. Het grootste 
gedeelte van de tabak in de Betuwe is nog onverkocht. 

Van de Veluwe kan gemeld worden, dat te 
Nijkerk pl. m. 40,000 halve kilo's tabak verkocht 
zijn tegen geheimen prijs. 

— De wegens hoogen waterstand gestaakte spoor
wegdienst bij Griethausen is heden hervat, zoodat 
de dienst van Zevenaar naar Kleef en Keulen weder 
normaal is. 

— Te Echteld bij Tiel ontspoorde heden middag 
een goederentrein, waardoor trein 320, komende van 
Arnhem en die te 12 uren 9 min. aan het station 
I). P. moest aankomen, nu eerst te 1 uur 20 min. 
aankwam. 

Provinciaal Nieuws. 
EINDHOVEN, den 21 Februari 1893. 
— De ritmeester M. Van Kuijk, van het 2e reg. 

huzaren te 's-Bosch, is bestemd om op te treden 
als ritmeéster-adjudant van genoemd korps te Venloo, 
ter vervanging van den tot majoor bevorderden 
ritmeester-adjudant I. R. A. II. Higly. 

— De tot ritmeester bevorderde le-luit. der cava
lerie J. D. Carmeling Helmolt, werkzaam bij de 
Kon. Mil. Academie te Breda, blijft tot 1 Sep
tember a. s. zijn tegenwoordige betrekking waar
nemen. 

— In een dezer dagen gehouden vergadering 
van het bestuur der afdeeling //'s-Hertogenbosch" 
van de Noordbrabantsche Maatschappij van Land
bouw is besloten, voor te stellen om de bij 
gelegenheid der algemeene vergadering dier Maat
schappij dezen zomer te houden groote landbouw
tentoonstelling voor paarden, runderen, schapen, 
varkens, pluimgedierte, planten, bloemen, vruchten, 
groenten, akker- en landbouwvoortbrengselen, te 
doen plaats hebben in de tweede helft der maand 
Augustus. 

Aan de tentoonstelling, die op groote schaal zal 
worden ingericht en waarbij flnke prijzen zullen 
worden uitgeloofd, zullen verschillende feestelijk
heden verbonden worden. 

— Onder toeloop eener talrijke schare familie
betrekkingen en vrienden, werd gisteren ter laatste 
rustplaats gevoerd het stoffelijk overschot van een 
man, die hoe nederig in zijn omgang en verkeer, 
bij zijn betreurd verscheiden, ons de stichtende 
herinnering nalaat, aan daden en eigenschappen die 
hem groot maken èn in de oogen van God èn in 
die zijner medeburgers: Zijn naam is HENRICUS 
HUBERTUS VAN KOL. 

Van zijne jeugd af tot weldoen genegen, zocht 
hij slechts gelegenheid dien aandrift zijns harten te 
bevredigen, en bij de vele werkzaamheid, die zijne 
handelszaken hem destijds oplegden, was hem geene 
zoetere verpoozing denkbaar, dan de omgang met de 
armen, hunne behoeften op te sporen en nategaan, en 
die met de meeste toewijding en opoffering te lenigen 
en te verzachten. Geen wonder, dat toen de Ver-
eeniging van den H. Vincentius in het jaar 1849 
haar werkkring begon, de dierbare Overledene zich 
daarbij aansloot, en hij met zijn bizonderen aanleg 
tot medelijden, in dien werkkring steeds het voedsel 
zocht, wat zijn liefdadigheidszin behoefde. Wel is 
het te verwonderen dat gedurende meer dan 44 jaren, 
die vaak moeilijke en ondankbare taak, hem niet één 
oogenblik verdroot en dat tot vóór eenige weken 
zijn hooge leeftijd hem niet weerhouden kon, zijn 
lievelingsdenkbeeld, den armen van dienst en voor
komend te zijn, te blijven najagen. Als Christus 
beloofd heeft dan een teug water in zijn naam ge
geven, niet onbeloond zal blijven, dan gewis, zal 
den Betreurden Dooden hetjtlemelsch loon, dat wij 
hem erkentelijk toebidden, niet ontgaan, want de 
Barrahartigen zullen barmhartigheid verwerven. 
Amen. 

•—- Heden waren op de varkensmarkt alhier aan
gevoerd 19 manden, inhoudende 95 stuks biggen, 
welke den prijs bedongen van f 2.— tot f 2.25 
per week. 

Helmond, 20 Febr. Op het heerlijk geslaagd 
feest van Zaterdag en Zondag jl. mag Helmond zich 
terecht verheffen. Wanneer het algemeen feest
vieren geldt, gloeit in Helmond een weergaloos 
enthousiasme, honderde ijverige handen slaan vroo-

lijk de prachtige versieringen in elkander; allen 
ijveren, werken, genieten. 

Toen Zaterdag namiddag ten twee uur de klok
ken het feest injubelden, sloegen de tallooze vlaggen 
van de daken lustig hunne kleurige plooien uiten 
was behalve de landskleur het pauselijk geel, wit 
of purper honderdvoudig vertegenwoordigd. Des 
namiddags werden de behoeftige kinderen keurig 
onthaald. 

Zaterdag avond was de zaal van de societeit 
Burgerlust geheel en al gevuld. Daar bevonden 
zich de leden der societeit, de Zouaven en het be
stuur der societeit, benevens de feestcommissie. 
Voorts de geestelijkheid der stad, onderscheidene 
leden van Prov. Staten uit Helmond en elders, de 
heer Vermeulen, lid der Tweede Kamer voor het 
district, de heer W. Prinzen, lid der Eerste Kamer, 
en eindelijk de heer mr. C. J. A. Heydenrijck, lid 
van den Raad van State. De zaal was versierd 
met de buste van Z. H. den Paus, het beeld van 
H. M. de Koningin, slingers van groen en bloemen 
en verder decoratief in de Pauselijke en Neder-
landsclie kleuren. 

De burgemeester, de heer A. H. Vnn Hoeck, 
opende de feestvergadering met een hartelijk woord 
van welkom aan den heer Heydenrijck, den Ka
tholieken staatsman bij uitnemendheid, den vriend 
van den werkman, het hoofd van het leeken-apos-
tolaat in Nederland, voor wiens tegenwoordigheid 
op dit feest men dank te zeggen had aan den 
edelen inwoner der gemeente, den heer W. Prinzen. 

De heer Heydenrijck, hierop den katheder be
klimmend, hield eene feestrede. Hij verhaalde, 
dat hij onlangs een bezoek had gehad van den 
hooggeschatten lieer Prinzen, den man, die alom 
geacht en geëerd wordt om zijne edele hoedanig
heden, en dat hij in diens oog gelezen had de 
vraag: Hoe staat gij bij deze feestviering den 
ganschen dag ledig ? Hij antwoordde: Omdat 
niemand mij gehuurd heeft. Waarop de vriende
lijke blik zijns bezoekers hem zeide : Ga gij ook 
in den wijngaard. En de spreker ging, en hij ging 
naar Noord-Brabant, waar nog voortleven de namen 
van Van Son, Van Sasse van IJsselt en Luijben, 
die in de bangste dagen voor de Katholieken van 
Nederland het vaandel hebben geplant en een na
geslacht gekweekt, dat hun waardig is; hij ging 
naar Helmond, dat — zoo Den Bosch het hoofd 
is — als het hart, de slagader is der provincie, 
waardoor het Katholieke Nederland wordt gevoed. 
Hij is gekomen maar is leek, en de eenige leek, 
die zich als feestredenaar op het Pausfeest heeft 
doen hooren. Doch als het den Paus betreft, die 
de wereld beheerscht, gaat hij over alle bezwaren 
heen. Als gewezen staatsman zal hij een stof 
kiezen, misschien minder populair, en waarom hij 
een beroep doet op aller welwillendheid. 

Spreker zet de stelling op : Het Pausschap heeft 
de burgerlijke maatschappij herhaaldelijk gered en 
zal haar nog redden. Het doet dit door zijn aard 
en door zijn instelling, waardoor het eenheid, 
liefde en kracht bezit. 

Eén uit haren ondeelbaren stichter, vol liefde en 
kracht door God in den Petrus, waarop zij ge
grondvest is. Spr. toont met voorbeelden aan wat 
de opvolgende Pausen voor de Maatschappij gedaan 
hebben. Verbreking der eenheid d. i. Hervorming, 
geeft hij de schuld van vroegere en aanstaande 
revolutiën, van uitbreiding van legermacht, van 
toenemende ontevredenheid en zedelijk verval. 

Maar op de Rots van Petrus verschijnt de figuur 
van Leo XIII, die stellig de eenheid op elk gebied 
in practijk brengt en zijne kracht gedreven voelt 
door de liefde. //Ik heb medelijden met de scha
ren," zegt hij. Hij reikt haar de reddingsplank, 
zonder een beginsel te verloochenen ; hij biedt hun 
de waarheid aan van gemakkelijke zijde. Zal de 
de wereld die tegemoetkomende houding waardee-
ren ? Dit ware te wenschen zoo zegde spreker, 
zoowel voor vorsten als onderdanen. 

Men heeft gesproken van een politieke voordracht, 
Deze echter zou misplaatst zijn op een Pausfeest, 
en het zou ook den spreker onwaardig zijn, indien 
hij ging handelen over Grondwetsherziening, Noord-
Brabantsche motie, algemeen stemrecht, enz, Maar 
toch één woord op dat Pausfeest. Al is er eenheid 
van Geloof, er is niet altijd eenheid op politiek 
gebied. Op zulk een feest nu als wij vieren, 
rijze de bede tot G-od, dat Hij de Katholieken, 
die onze rechten verdedigen, beziele met den 
geest der EENHEID, liefde en kracht. 

Eindelijk brengt de geëerde spreker een woord 
van hulde aan H. M. de Koningin-Regentes, die 
door de zending van een groot officier naar Rome 
blijk heeft gegeven van verdraagzaamheid en het 
beginsel des gezag hoog gehouden, 't Is onze har-
tewensch, dat Gods rijke zegen nederdale over het 
lieve kind, het Oranjebloempje, dat de hoop en de 
vreugd van Nederland is. 

En wij, Katholieken, houden het oog gevestigd 
op den Paus. De vorsten brengen hem geschenken, 
omdat zij aangetrokken worden door de geheim
zinnige ster. Maar 's Pausen lijden is nog niet ten 
einde, en daarom schittert ook tevens het kruis, 
zooals ster en kruis schitteren zullen bij de illu
minatie. Het oog dan gericht op ster en kruis, en 
ons wacht de glorie der onsterfelijkheid. 

Werd deze rede herhaaldelijk door applaus onder
broken, toen zij geëindigd was, kwamen aan de toe
juichingen echter geen einde, en de onder-voorzitter 
van het feest-comité, de heer Karei Raaymakers, 
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was aller tolk, toen hij in een korte maar keurige 
rede den geëerden feestredenaar een warm woord 
bracht van hulde en dank, en wekte alle aanwezi
gen op van hun liefde en geestdrift voor Kerk 
Koning en spreker te doen blijken door den kreet 
leve de Paus! leve de Koningin! leve de heer 
Heydenrijck 1 

Deze kreet vond bij allen den heerlijksten 
weerklank. 

Zondag werd bijzondere bedeeling aan de 
armen uitgereikt. Des avonds was de stad alom 
in honderdvoudig effectwisseling verlicht. De dui-
zende wemelende kleurschakeeringen van lampions, 
gas en electrisch licht, de schitterende slingeringen, 
ornamenten, versieringen en opschriften kunnen wij 
om kortheidswille niet afzonderlijk nagaan. We 
zullen ons daarom bepalen tot de voornaamste ver 
siering van allen. 

Op de markt verhief zich het blanke kruis 
26 Meter in de lucht. Het geheel straalde een 
zielvol toovereiïect uit, niet te beschrijven. Meer 
dan 1300 lampions boden met hunne prachtige 
slingeringen en heerlijke lijnen een schouwspel 
aan, nooit genoten. Het gansch lichaam ging met 
zijne gloedvolle nuancen en breed uitslaande guir
landes schitterend tegen het uitspansel op. De 
heer W. Bouwman, elève van den wereldbekenden 
architect Cuypers uit Amsterdam, heeft eer van 
zijne schepping, de uitvoerders van hun werk. De 
allegorie van den chineeschen tempeltoren scheen 
te zijn hulde aan Leo XIII, onder wiens bestuur de 
voortplanting van het geloof zich uitbreidt; en 
tevens hulde aan de Helmondsche Missionarissen 
in China. De twee schilden getuigden hiervan 
met de opschriften, luidende : 

Nog nooit mocht het Apostolaat 
Zijn wereldvlucht zoo vér zien, 
Ah nu lij 't Goud-Episcopaat 
Van Vader Leo XIII. 

En : 
Zie 't Kruis, dat hier zoo vreedzaam brandt, 
Op China's tempel tronen, 
Zóó wordt in China 't Kruis geplant 
Boor HelmoniTs kloeke zonen. 

Helmond heeft wederom feest gevierd, zooals 
Helmond dat kan, en eigen schijnt. Aan bedee
lingen, versieringen, muziek, schitterend vuurwerk, 
luchtballons, enz., werd geen zorg of geld gespaard. 
Men zou den Paus een huldetelegram gezonden 
hebben. 

De Edelmog. Heer W. Prinzen Fzn. was, gelijk 
bij 't vorige Pausfeest Eere-Voorzitter, een waar
borg voor 't welslagen. Indien Mr. Heijderijck, 
toen hij in de feestrede Helmond het hart van 
Noord-Brabant noemde, den Edelm. Heer W. Prinzen 
de slagader van dat hart had genoemd, hij had niet 
te veel gezegd. Hulde den Heer Prinzen en 
gansch Helmond. De duizende bezoekers uit tle 
omgeving waren allen uiterst voldaan. 

Aalst, 20 Febr. Neven het gouden Bisschops-
jubilé onzes H. Vaders, dat alom in de Katholieke 
wereld, ongetwijfeld met ware geestdrift, alsook hier 
gevierd werd, herdachten Wilhelmus Damen en 
Johanna Maria Jonkers, gisteren den dag waarop 
zij voor vijftig jaren, door den H. band des Huwe
lijks vereenigd werden. 

Een smaakvolle laan met groene boompjes be
plant leidde naar de niet minder smaakvol versierde 
woning, waar jubilarissen, kinderen, kleinkinderen 
bijeen waren, om den gelukkigen dag een feeste
lijk aanzijn te geven. 

Namiddag, even na het Lof begaf zich de Lie
dertafel, door eene menigte belangstellenden gevolgd 
derwaarts om een lied ter hunner eere, "bij wijze 
van serenade, aan te heffen. 

Met verjongde krachtsn, vertoonde de jubilarissen 
zich onder den eereboog, waar zij menige geluk-
wenschen ontvingen en met warmte beantwoordden. 

Na verschillende stukken, ondanks het slechte 
weêr uitgevoerd te hebben, trok het, in bloei sterk 
toenemende gezelschap langs eenen anderen weg 
naar het dorp terug. 

Nog menig glaasje werd door hen en andere 
op het welzijn der feestvierende geledigd. Alles 
liep in de beste orde en bijtijds af. 

Wij wenschen den jubilarissen en hun kroost, dat 
zij dezen dag nog lang in vreedzame herinnering 
mogen houden. 

— Zijn feesten als boven gemeld zeldzaam, 
vooral op plaatsjes als het onze van slechts ruim 
vijfhonderd zielen, in den loop van den zomer, 
zullen meisjes knapen en verdere liefhebbers nog
maals hier gelegenheid vinden hun best eens te doen. 

Zijn wij goed ingelicht dan zullen — tegen 
Pinksteren — ook de Heer Joh. van de Ven en 
Mej. Maria Otte hun gouden huwelijksfeest vieren. 

Wij vleien ons met de hoop, dat zij die hooge 
gunst mogen verwerven, en den luidjes van Aalst 
gelegenheid geven hunne horens nog eens op te 
steken. 

Beek en Donk. LI. Zondag den 12en dezer, 
des avonds circa 10 uur, had alhier een vechtpartij 
plaats tusschen drie personen, die na hun borreltje 
goed gebruikt te hebben huiswaarts wilde gaan, 
waarbij zekere M. R. zijn pet van het hoofd waaide. 
Door de duisternis hem niet kunnende terugvinden, 
verzocht hij zijne twee [kameraden een lucifer 
te willen aansteken om zoodoende zijn pet op te zoe
ken; daar zij aan zijn verzoek geen gevolg gaven raak
ten zij handgemeen, waarbij M. 11. twee belangrijke 
wonden bekwam, vermoedelijk met een mes toege
bracht, een in den rug en een aan zijn hand. Het is 

te hoopen dat het de politie zal mogen gelukken 
de daders op te sporen. 

Breda, 18 Februari. De leden van onzen ge 
meenteraad hebben zich met een adres gewend tot 
H. M. de Koningin-regentes, daarin verzoekende 
dat het Hare Majesteit moge behagen den heer E 
Guljé wethouder dezer aemeente, tot burgemeester 
te benoemen. 

Gestel, 20 Febr. Gisteren avond gaf het zang
gezelschap //De Vlinder", alhier gevestigd bij den 
heer B. van Gennip, met medewerking van de 
Harmonie //Phileutonia" een concert in de zaal bij 
den heer J. van Rijsingen. Het was voor de eerste 
maal, dat genoemd gezelschap optrad. Toch scheen 
de verwachting van velen hoog, getuige de zoo 
drukke opkomst van het publiek en wij meenen 
met grond te mogen aannemen, dat niemand in 
zijne verwachtingen is teleurgesteld geworden. 

Als we in aanmerking nemen, dat genoemd 
zanggezelschap nog slechts korten tijd als zoodanig 
bestaan heeft, dan moeten we ronduit bekennen, 
dat de verschillende nummers met zeer veel succes 
werden uitgevoerd. Vooral het nummer //Hulde 
aan Z. H. Leo XIII, muziek van W. H. van 
Besouwen" werd fraai en met veel gevoel gezongen. 
Jammer, dat niet altijd de stemming zuiver was. 
Zou dit misschien zijne oorzaak vinden in de wel 
wat gejaagde spanning, waarin de zangers tijdens 
de uitvoering merkbaar verkeerden ? Wij gelooven 
het. — De solisten wisten hunne nummers heel 
nauwkeurig te vertolken. De Baryton-solo voldeed 
evenwel heel wat beter dan de Tenor-solo. Het 
geluid van deze was te schor en de tekst kon 
slecht worden verstaan. 

De aandacht dient nog gevestigd op de Varia-
nummers, die eene zeer prettige afwisseling in het 
programma brachten. De comische voordrachten 
werden met begeleiding van piano heel aardig uit
gevoerd en brachten de lachspieren der aanwezigen 
onophoudelijk in beweging. 

De parodie op de genezing door Sequah voldeed 
niet zoo goed als de andere, vooral niet, omdat de 
zang daarbij vaak onzuiver was. 

De Harmonie handhaafde haar ouden roem en 
speelde een drietal stukken zeer smaakvol en juist. 

Ons rest nog een wensch. Moge het gezelschap 
//De Vlinder" met ijver blijven voortgaan op den 
weg, waarop het nu de eerste stappen gezet heeft, 
dan durven wij de verzekering geven, dat het ons 
nog menig genotvollen avond zal kunnen ver
schaffen. 

Tilburg, 18 Febr. Curatoren in het faillisse
ment der alhier gevestigde Noordbrabantsche Stoom 
tramwegmaatschappij (lijn Tilburg—Waalwijk met 
zijtak naar Capelle) hebben het voornemen te beproe-

i dien tramweg met hetgeen er toe behoort te 
verkoopen, bij voorkeur op zoodanigen voet dat de 
kooper de exploitatie kan voortzetten. 

— Vrijdag j.l. vervoegde zich bij verschillende in
gezetenen te Kapelle a/d IJsel een net gekleed man, 
die busjes cacao te koop aaebood. 

Het bleek later dat in de busjes zich bevond ge
malen steenkool; de bedrieger was reeds gevlogen, 
toen men tot de ontdekking kwam. Bij de burge
meester is daarvan aangifte gedaan. 

— Zaterdag middag om 2 uur heeft een treurig 
ongeval plaats gehad tusschen station Apeldoorn 
en 't Loo. De hoofdconducteur v. d. Heijden wilde 
een deur van den bagagewagen, die open stond, 
sluiten. Juist kwam die deur in aanraking met een 
op den weg staanden paal, waardoor deze dicht 
sloeg en hem vier vingers van de linkerhand bijna 
verpletterde, zoo zelfs dat er een van geamputeerd 
zal moeten worden. Aan Het Loo werd hem de eer
ste hulp aangeboden door dr. Van Vlaanderen. Hij 
is 's avondsjiaar zijne woonplaats te liattem vervoerd. 

— Het is waarlijk te hopen dat het laatste be
richt — te middernacht liet Dalzeil zich uit Ant
werpen seinen dat het gerucht liep, dat Arton zich 
daar bevond —• nu eindelijk zal blijken juist te 
zijn. Want politie en justitie hebben in deze 
dagen al genoeg te verantwoorden. 

— De Kneipp-inrichting te Heerlen wordt uitge
breid. Door het St. Joseplisgesticht is daartoe eene 
groote weide aangekocht. 

— Bij koninklijk besluit van 20 Februari is aan 
A. Borrenbergen te Breda, op zijn verzoek, eervol 
ontslag verleend als landmeter der le klasse van 
het kadaster, behoudens aanspraak op pensioen, en 
zijn benoemd: tot landmeter der le klasse van het 
kadaster E. A. M. Vermeulen, thans van de 2e klasse; 
tot landmeter der 2e klasse van het kadaster P. W. H. 
Paulussen thans van de 2e klasse; tot landmeter 
3e klasse van het kadaster P. Wind, thans van de 
4e klasse. 

— De le luit. H. C. A. de Block, van het 7e 
regiment infanterie, wordt den len 
cheerd bij de militaire verkenningen. 

Maart gedeta-

Correspondentie. 
— Een inzender uit Woensel vraagt, met het 

oog op den brand van verleden week op de Felle-
noord, of het niet mogelijk ware, te voorzien in den 
waternood in dat bebouwde gedeelte. Bij voorko
menden brand is bij totaal gebrek aan water het 
gevaar zeer groot. Wij nemen dit stuk verkort 
over. Red. 

Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. 

De Administratie der Peel- en Kem-
penhode brengt bij deze ter kennis zijner 

geëerde lezers en voornamelijk van hen, die Inge

zonden Stukken in dit blad wenschen te plaatsen 
dat deze stukken alleen worden opgenomen als ze zijn 

lo. Onderteekend door den inzender; 
2o. In parlementairen stijl gesteld; 
3o. Opbouwend en niet afbrekend; 
4o. Vrij van persoonlijke insinuatiën; en 
5o. in het algemeen een geest ademen van wel

willendheid en het streven tot verbetering 
van algemeene belangen en niet dien van 
hatelijkheid en partijschap welke eerder den 
strijd kunnen aanwakkeren dan tot verzoening 
leiden. 

DE REDACTIE. 

KARNAVAL. 
Mijnheer de Redacteur als U het goed vindt 

neem dan deze regels in uw blad op. Ik beaam 
volkomen dat U het onderwerp //Karnaval" van 
den ernstigen kant bekijkt, dat brengt uwe waar
digheid mede. Zeer juist is uwe opmerking : n Alles 
op zijn tijd; er is een tijd van weenen en van lachen, 
van klagen en van dansen" ; dat is eene waarheid 
als een olifant, maar veroorloof mij deze opmer
king: De mensclien worden helaas, te veel ge
dwongen tot weenen en klagen, meer dan hun lief 
is, met lachen en dansen is dit niet het geval, men 
danst in deze streken bijv. slechts één maal 's jaars 
en dan te veel achter elkander; het lachen, neemt 
ook maar een klein gedeelte van 's inenschen leven 
in, sommigen lachen niet of ze moeten gekitteld 
worden, anderen lachen dan zelfs nog niet, en toch 
werkt een vroolijk humeur zoo weldadig op lichaam 
en ziel. Hij, die alles even zwart inziet, zal moei 
elijk de tegenspoeden des levens met gelatenheid 
dragen, hij zal onwillekeurig zwartgallig tegenover 
God en de menschen, worden, hij die daarentegen 
zelfs bij rampen en ellende, een lichtend punt 
weet te ontdekken zal ook voor een beetje verdriet 
niet bang zijn. 

Verleden Maandag avond was ik te gast bij de 
vereeniging //Limburgia" te Amsterdam, die in de 
groote zaal van het Concertgebouw het Karna-
valsfeest vierde met een groot bal-masqué; 
behalve de leden van Limburgia, zijnde allen 
Limburgers of door aanhuwelijking aan deze ver
want, waren zooveel Amsterdammers en vreemde
lingen uitgenoodigd, dat het getal aanwezigen op 
1200 geschat kon worden. De zaal was keurig 

ersierd, ïn het midden een groot Japansch zon
nen scherm met lampions behangen, waaronder een 
sofa, rondom in de zaal, draperiën en schilden, in 
het front een beeld van een clown in monsterach
tige grootte. Het duurde niet lang of door een stroom 
van gemaskerden werd de zaal gevuld, het was een 
gekibbel en gekakel dat hooren en zien verging, 
de mengeling van kleuren en kostuums was zoo bont, 
dat alleen het aanzicht daarvan, een bezoek reeds 
overvloedig beloont. Er waren Boeren en Boerin
nen, Edellieden, Toovenaars, Pierrots, Clowns, lieve 
iVfgevaardigden uit alle landen Turkije, Spanje, 
enz., enz., er waren groepen van Turfdragers en 
Draagsters, Chineezen, Rolschaatsenrijders, een 
Zanggezelsehap //Polyhymnia," benevens een groep, 
gehuld in wit dun geplooid papier, dat op zoo'n 
elegante fantastische manier was aangebracht, dat 
de titels van die groep fi,i-de-Siècle welgekozen was. 

Eene jury samengesteld uit bevoegde personen, 
kende aan personen en groepen verschillende prijzen 
toe, o. m. voor het fraaiste kostuum, heer en dame, 
voor het eigenaardigste kostuum, voor de schoonste 
groep, voor de eigenaardigste groep, en meer andere. 
Ik wenschte, Mijnheer de Redacteur, dat u getuige 
waart geweest van den geest die daar heerschte, 't 
leek niet anders dan een familiefeest. Te twaalf 

r bedankte de Voorzitter de aanwezigen voor 
hunne trouwe opkomst en kondigde het démasqué 
aan, eene der aanwezige dames overhandigde den 
Voorzitter een prachtigen lauwerkrans namens de 
vergaderden, en toen ging nog menig uurtje in 
gezellig dansen en lachen helaas te vlug voorbij. 
//Limburgia" mag trots zijn op het behaalde succes 
vooral in het deftige Amsterdam; hoofdzakelijk meen 
ik dit te mogen toeschrijven aan den jovialen, op-
geruimden geest van echte Limburgers, die alle 
andere aanwezigen als het ware met een toover-
slag hadden overgenomen, brengt men zoo eenige 
uren in vroolijkheid door, mij dunkt, het kan niet 
anders, dan veredelend op het gemoed werken, ik 
ten minste zag met welbehagen dien overvloed van 
jeugd en levenslust en dacht bij mij zelve : Ware 
ik geen Limburger, ik zou wenschen het te zijn! 

't Volgend jaar is U mijn reisgenoot, niet waar, 
Mijnheer de Redacteur. 

V. 
Wegens plaatsgebrek niet in ons vorig nummer 

opgenomen. Red. 

KALVERMARKTEN. 
's Bosch, 22 Febr. 182 Kalveren, 1ste soort 

ƒ 0.54 ; 2de ƒ 0.50 ; 3de ƒ 0.46, per 1 Ned. pond, 
levend gewogen. 

Londen, 20 Febr. 150 Kalveren van ƒ 3.20 a. 
ƒ 2.— per 4 Ned. ponden, schoon aan den haak. 

Kantongerecht Eindhoven. 
Zitting van den 20 Februari 1893. 

Uitspraken in zake het O. M. tegen : L. v. H. 
te Woensel f 20.— boete subs. 4 dagen hechtenis. 
H. G. te Geldrop f 40.— boete subs. 8 dagen 
hechtenis, beiden beklaagd van jachtovertreding. 
H. S. te Veldhoven f 0.50 subs. 1 dag, beklaagd 
van overtreding visscherij. J. v. R. en L. B. beiden 
te Stratum ieder f 1.— boete subs. 1 dag; J. V. 
te Stratum f 5.— boete subs. 2 dagen en A. K. 
te Eindhoven f 8.— boete subs. 3 dagen hechtenis, 
alle vier beklaagd van onger. gaan over bez. grond. 
H. G. en P. B. beiden te Stratum ieder t 3.— 
boete subs. 1 dag en II. W. te Woensel f 2.— 
boete subs. 1 dag hechtenis, alle drie beklaagd van 
overtreding politiereglement. L. J. te Gestel, ver
oordeeld tot 20 dagen gevangenisstraf beklaagd van 
strooperij. 

Amsterdam, 20 Februari 1893. 
Ned. werkel. Schuld, 21/3 °/° 

II II II 3% // 
Hangarie, 1881/88, 4 // 

// Zilver, 4% ;/ 
Italië, Pauss. Leening, 5 // 
Oostenrijk, Mei—Nov., 5 // 

II Jan.—Juli, 5 // 
Portugal, 53/84, met ticket, 3 // 

//' 1888/89, 41/2 // 
Rusland Obl. Oosterl., 2e Serie, 5 // 

// 5e Serie, 5 // 
// 1880, 4 11 
11 1889/90 Hope & Co. 4 // 
11 1867/69, 4 // 
// 1889, 3 11 
11 Goud Obl., 1883, 6 u 

Spanje, Buitenland, 4 // 
Turkije, Gepriv. Conv. Leening, 4 // 

11 Geconv. Serie D. & C. 
Mexico, Buitenl. Schuld 1888 6 // 
Brazilië, 1883, 4i/2 // 

// 1889, 4 // 
Venezuela, 1881, 4 // 
Amsterdam, 1886/90, 3% // 
Haagsche Hypotheekb., 4 // 
Hollandsche // 4 // 
Nationale 11 4 n 
Maatscli. Expl. Staatsspoorwegen, 31/2 « 
Holl. ijzeren spoorweg Obl., 3y3 // 
Oblig. Warschau, Weenen, 4 // 
Rusland, Gr. Sp. Maats. Aand. 5 // 
Oblig. Gr. Russ. Sporen, 4% // 

'/ II // // 1888, 4 11 
Kursk Ch. Azow, M. 600, 4 11 
Iwangorod-Dombr., Rs. 125, 4% // 

II n Rs. 625, 4% n 
Oblig. Moskou Kursk, 4 // 

11 Poti-Tiflis, ƒ 1000, 5 // 
Zuid-Westelijke Spoorw. Rs. 125, 4 // 

11 11 11 R. 625, 4 11 
Amerika, Central Pacific Oblig., 6 // 
Chicago, N. W. Sink Fund, 5 n 
N. Y. Pennsylvania Ohio, 6 11 
St. Paul Minn 85 M. Oblig., 7 11 
Oregon Sh. Line & Utah N. R. C., 5 11 
Loten, Amst., 1874, ƒ 100, 3 // 

11 Rott., 1868, - 100, 3 // 
11 Antw., 1887,fr. 100, 2% // 

Stad Brussel, 1886, 21/» // 
Turksch Spoorwegleening, fes. 400 
Theiss. Regul., Loten, 4 n 
Loten stad Madrid, 1868, 3 // 

/ Rusland, 1864, 5 n 
1 11 1866, 5 11 

PRIJZEN DER COUPONS. 
Oostenrijk papier ƒ 20.80 
Dito Zilver, - 20.80 
Fransche, - 47.50 
Belgische, - 47.50 
Pruisische R. M. - 58.50 
Russen in Z. R., - 124.00y3 
Spaansche Buit fr. 100 - 47.50 
Dito Binnen en Piasters, -194.— 
Amerika doll. Goud. - 245.00% 
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Advertentiën. 
Heden overleed tot onze diepe droefheid, 

voorzien van de HH. Sacramenten der 
stervenden, onze beminde Echtgenoot, Va
der en Behuwd vader, de Heer 

Henri® Hiertüs ra Kol, 
in den ouderdom van 78 jaar. 

WED. H. VAN KOL—VERLEGH. 
MARIE BAEKERS—VAN KOL. 
W. J. BAEKERS. 
WED. L. VAN KOL—STAAL. 

Eindhoven, 17 Febr. 1893. 

Marktberichten. 
Eindhoven, den 21 Febr. 1893. 
Rogge per hectoliter. Inl. ƒ5.25; Belg. ƒ 5.50. 

Boekweit per hectol. ƒ 5.75. Haver per hectol. 
ƒ 3.00. Roggebrood de vier kilo ƒ 0.34. Boter 
per halve kilo ƒ 0.55. 

G-emert, 20 Feb. Heden werden aangevoerd 
2900 halve kilo's boter. Middelprijs was 60 cents 
per halve kilo. 

Heden overleed ten huize van den 
Heer JULITJS TON DER NAHMER te Stratum, 
tot mijne diepe droefheid; mijn geliefde 
echtgenoot de WelEd. Gestr. Heer 

Mr. W. L. J. SPOOR, 
in den ouderdom van ruim 65 jaren. 

Mevrouw de Wed. SPOOR-KELLER. 

Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet 
worden afgewacht. 

Stratum, 19 Februari 1893. 

DE NOTARIS 

J. J. FENS 
te Eindhoven, zal op Maandag 6 Maart 
1893, ten verzoeke van HEND. GOOSKENS 
te Hoogeloon, 

Publiek Verkoopen: 
A. des voormiddags ten 10 uur, terherberge 

van Staals te Woensel op Vlokhoven. 
50 koopen MASTEN PLANKEN. 
B. des voormiddags ten 11 uur, ter herberge 

van Nooijen te Woensel op het Broek, 
50 koopen MASTEN PLANKEN. 
Betaaldag 1 October 1893. 



Jhr. E. de Kuijper,

Jhr. E. de Kuijper,

Staatsspoorwegen.

 Eerite II. Communie. 
Notaris te Eindhoven, zal Donderdag Donderdag 2 2 
Maart 1893, ten 10 ure voormiddag, ter 
herberge van Lamb. Hub. van den Berk te Best, 
op verzoek van den Heer H. VAN LITH te 
Erripel, publiek 

V E R K O O P E N :  
20 dragende en 10 guste 

VARKENS. 
Betaaldag 1 October 1893. 

BERICHT VAN INZET. 
Jhr.TC.de Kuijper, 
Notaris te Eindhoven, bericht dat de Bier
brouwerij met 2 Huizen en aanhoo-
ren te Zes-Gehuchten, toebehoorende aan JOH. 
HUB. YAN DER VELDEN aldaar op Hulst, 
laag ziju ingezet: 

Koop 1. Huis, (waaraan Vergunning is ver
bonden) op ƒ 1100.— 

Koop 2. Bierbrouwerij c. a. 
met Huis en Erf u - 810.— 

Koop 3. Pakhuis en Erf met 
aanbooren // - 60.— 

Koop 4. Massa n - 2400.— 
Toewijzing Vrijdag 24 Februari 1893, 

ten 5 ure namiddag ter herberge van Thomas 
Hoogers te Zes-Gehuchten op Hulst. 

Bericht van Inzet. 
Jhr. E.de Knijper, 
Notaris te Eindhoven, bericht, dat de ONROE
RENDE GOEDEREN, onder Zesgéhuchten 
en Heeze, toebehoorende aan WALTHERUS 
VAN DER LINDEN te Zesgehuchten, zijn 
ingezet: 
Koop 23, Boerderij, groot 7,20,20, op slechts 
f 2280. 

Koop 
// 
// 

i/ 

26, 
27, 
28, 
29, 

op 
// 

// 

// 

70. 
160. 
110. 
120. 

Koop 19, op ƒ 200. Koop 26, op f 
„ 24, ,/ - 200. 
n 24a, t/ - 460. 
„ 25, „ - 60. 

Koop 30, onder Heeze, op ƒ 20. 
Al die goederen worden op den 2en zitdag 

ook in eene massa geveild. 
Toewijzing blijft bepaald op Donderdag 

23 Februari 1893, precies ten 5 ure na
middag, ter herberge van Hubertus van den 
Broek, te Zesgehuchten 

Notaris te Eindhoven, zal op Donderdag Donderdag 23 23 
Februari 1893, ten 9 ure voormiddag, ten 
sterfhuize van GER. DE GOEIJ te Nederwetten, 
Nuenen, op verzoek van zijne Kinderen, 

Publiek Verkoopen: 
1 donkerbruine 

DEKHENGST, 
(bekroond met premie), 2 Koeien en 1 Kalf, 
(Vaars), 3 Hoogkarren, waarbij 1 zware Voer-
manskar, 1 nieuwe Laagkar, al het Paardentuig, 
"Wanmolen en Beerton, Ploeg en Egge, Tob 
en Stand en andere Landbouwgereedschappen, 
5000 halve kilogr. Roggestroo en 2000 droge 
Mutserds. 

Voorts eene partij meestal zware Kanada-
en Wilgeboomen, geschikt voor Klomphout, 
eenige Eiken, Esschen en eene partij Schaar
hout op en om de onlangs verkochte vaste 
goederen. 

In naam der Koningin. 

VERKOOP BIJ EXECUTIE. 
DE DEURWAARDER 

J. van der Somme, 
te Eindhoven, zal op Vrijdag 3 Maart 1893, 
voormiddags 10 ure ten woonhuize van ANTONIE 
VAN GIIOOTEL, landbouwer te Nuenen tegen 
contante betaling, zonder ongelden 

PUBLIEK VERKOOPEN: 
De Roerende Goederen, 

ten verzoeke van ANTONIE ROOIJAKKERS 
te Stiphout en ten laste van Van Grootel vnd. 
den 10 Januari 1893 door genoemden Deur
waarder in pandbeslag genomen, waaronder: 

Een bruin Merriepaard; twee Koeien, 
een Kalf, een Schaap, twee vette 

s.varkens, Hoog- en Laagkar, Ploeg, 
Egge, en verdere landbouwgereedschappen, eene 
partij ongedorsclien granen, Hooi, Stroo en 
Aardappelen verden den geheelen Inboedel. 

G R O O T E  K E U Z E :  
Kerkboeken in verschillende Banden, 

Rozenkranzen, Etius, Prentjes, etc., etc., 
bij F- E. van Piere-Bijsterveidj 

RECHTESTRAAT C. 337a 

DE NOTARIS 

J. J. FENS 
te Eindhoven, zal op Vrijdag 24 Februari 
1893, des voormiddags ten 10 uur, ten koffie-
liuize van de wed. van Overbruggen te Nuenen 
op het Eeneind, ten verzoeke van den heer V ON 
HUGUENIN aldaar wegens vertrek, 

Publiek Verkoopen: 
Een goed onderhouden 

I N B 0 E D 2 L ,  
bestaande uit: Mahoniehouten- en andere Meu
bels, Kasten, Stoelen, Tafels, Schilderijen, Spie
gels, Pendules, Lampen, Tapijten, Ledikanten 
met Beddegoederen, Kachels, koper-, tin- en 
ijzer Keukengerief, Porselien-, Glas- en Aar
dewerk en hetgeen verder ten verkoop zal wor
den aangeboden. 

Posten beneden f 3.— a contant, overigens 
betaaldag 1 Mei 1893. 

DE NOTARIS 

J. J. FENS 
te Eindhoven, zal op Donderdagen 23 Fe
bruari en 2 Maart 1893, des avonds ten 
7 ure, ten koffiehuize van L. Paulussen te Stra
tum, aan het Kanaal, krachtens art. 1223 B. W., 

PUBLIEK VERKOOPEN: 
EEN GOED BEKLANT 

KOFFIEHUIS, 
met Vergunning, Stal, Erf en Tuin, gelegen te 
Stratum, langs den Provincialen "Weg van Strci-
tum naar Tongelre, sectie A, No. 2189, groot 
4.96 aren; eigendom van JAC. DENKERS, aldaar. 

In genot te aanvaarden bij de betaling der 
onkostpenningen. 

Betaaldag der kooppenningen 5 Juni 1893. 

TE KOOP: Een goede vlugge 

E Z E L ,  
jaar oud, met een nieuwe Kar op veeren. 
Waar, zegt de Uitgever dezer Courant. 

Aanbesteding. 

DE NOTARIS 

J. J. FENS 
te Eindhoven, zal op Donderdag 23 Fe
bruari 1893, des morgens ten 10 uur, ten 
verzoeke van de Heeren ELIAS, 

PUBLIEK VERKOOPEN: 
Ruim 200 koopen Hopstaken, Boon

staken en Brandhout, 
liggende te Stratum, in de onmiddellijke nabij
heid van den „Rustenden Jager". 

Bijeenkomst aan den //Rustenden Jager". 

Op Maandag den 27 Februari, des 
avonds te zes ure, zal door de Vereeniging de 
BOUWKUNDIGE VAKKEN te Eindhoven, 

worden Aanbesteed: 
Het Bouwen van Tentoonstel

lingslokalen in den tuin der 
Harmonie „Apollo's-Lust. 

Als inschrijvers worden alleen toegelaten de 
bouwkundigen van Eindhoven en aangrenzende 
gemeenten. 

Bestek en teekeningen liggen van af Woens
dag den 22 Pebruari ter inzage op de boven
zaal van den Heer W. VAN DER HARTEN, 
alwaar ook de aanbesteding zal plaats hebben. 

De Commissie. 

Voor plaatsing van een zeer verkoopbaar 
Artikel, worden ÏLINKE 

Agenten gevraagd. 
Blieven franco No. 25, Bureau dezer Courant. 

Zadelmakerij 
van 

J .  W A  E L  B E  R S ,  
EINDHOVEN. 

DE NOTARIS 

Van de Westelaken 
te Son, zal te Nederwetten (Nuenen) Maan
dag 27 Februari 1893, 

PUBLIEK VERKOOPEN: 
1. Voorm. 10 ure voor Mej. Wed. M. VAN 

DE VEN te Nederwetten, 
7 Wilge- en 45 schoone 

Canadaboomen, 
waaronder van één meter omvang, aan de 
Wettensche straat. 

2. Voorm. 11 ure, voor de Erven van den 
heer W. VAN DE LAAR. 

Den geheelen Inboedel. 

Compleete eenpaards Tuigen, 
Rijzadels en Rijhoofdstellen, Stallialster in Leder 
en Singel, lederen en touwen Leidsels, Prondeels, 
Arrebellen en Pluimen, compleete Garnituurs 
voor Tuigen, Stangen en Trenzen, 

lacMües om paarlea te setoren, 
i  . . .  
Zweepen en Karwartsen, Rijtuiglantaarns van 
af f 2.50 het paar, Rijtuigmatten, Paardede-
kens, Reisdekens en Manteldragers, Roskammen, 
Rosborstels en Manenkammen, Rijtuigsponzen, 

echte Koevoetolie voor collings assen, 
Hoevensmeer en Tuigsmeer, Appretuur en Wa
gensmeer, echte Amerikaansche Wasdoeken, 

Windkussens voor zieken 
cn Windhoofdkussens, 

dubbele en enkele Breukbanden, echte 
hospitaal Gutapercha, Broekdraagbanden, School
tassen, Dames- en Heerenreiskoffers, Handkof
fers, Handtassclien, Nécessaires, Couriertasschen, 

IM 
G E V R A A G D ,  

bij C. DE HAAN, Kerkstraat. 

VAN 

P. E. Ti Pi te Ei 
De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot levering van alle 

voorkomende 

DRUKWERKEN. 
Nette uitvoering, lage prijzen en spoedige bediening worden verzekerd! 

P. E. VAN PIERE—BIJSTERVELD. 

Te Zomeren, Dorp eene 

Boerderij 
TE HUUR, voor 4 melkbeesten geschikt, 
circa 140 gulden huur; nog met Pasclien 1893 
te aanvaarden. Nadere toelichting en aanvraag 
bij GODEFRIDUS VAN DEN BOOMEN, 
Kerkmeester te Zomeren, Dorp. 

Wordt Gevraagd: 

Eene Me InstM. 
Waar, zegt de Uitgever dezer Courant. 

G E V R A A G D :  

Eeae Plaats ii Je M te E. Paters Aapstpn. 
Aanbiedingen worden ingewacht bij den Uit

gever dezer Courant. 

Piano- en 
Zangstukken, 

Komische VoorlracMei, enz., enz., 
vindt men steeds in groote keuze voorradig 
in den Muziekhandel van 

P. E. ra Piere-Bjjstemli, 
te Eindhoven. 

Niet voorhanden Stukken worden bin
nen enkele dagen geleverd. 

Onderlinge levensverzekering 

HULP >9 

95 pCt. der winst ten bate van alle deelnemers. 
Onderlinge Verzekering tegen 

geldelijke gevolgen van Ongelukken 
te 's HAGE, Westeinde 33. 

85 pCt. der winst ten bate der deelnemers. 

Prospectussen en inlichtingen te verkrijgen bij 
den Heer JOS. BINGEN, Rijks-Landmeter 
te Eindhoven. 

WINTERDIENST 1892. — 1 Deo. 
Tijd van Greenwich. 

Vertrek der treinen van Eindhoven naar Boxtel, 
'n Bosch en Utrecht, Breda en Rotterdam.. 

5.20, 7.10, 8.56* 9.53, 11.55 (Utrecht), 1.06, 
4.35* (Utrecht), 5.16, 8.22, 

Van Eindhoven naar Helmond en Venloo. 
7.46, 9.45 (Helmond), 12.11, 2.21, 5.46 en 8.2], 

Van Eindhoven naar Hasselt en Luik, Antwerpen, 
Budel en Weert. 

5.46, 9.56* 1.29 en 6.07. 
Van Antwerpen naar Keer pelt en Eindhoven. 

5.55, 10.33, 2.32, 6,24. 
Van Weert naar Budel, Neerpelt en Eindhoven. 

6.51, 10.03, 2.43, 8.02. 

AANKOMST DER TREINEN TE EINDHOVEN. 
Van Boxtel. 

7.44, 9.43, 12.10, 2.18, 5.44, 7.57, 11.13. 
Van Venloo en Helmond. 

7.08, 8.55*, 9.52,11.40 (Helmond), 1.04, 5.14, 8.20. 
Van Luik. 

9.21, 11.52, 4.31* en 9.35. 
De met een * geteekende treinen zijn sneltreinen 

enkel 1ste en 2de klasse. 

POSTKANTOOR TE EINDHOVEN. 
OPEN : Dag. van 4.30—5.30 uur 's morg. en 

van 7 uur 's morgens tot 8 uur 's av. 
Op Zon- en algemeen erkende christelijke Feest

dagen van 8.30—10.30 ure 's morg. 
Voor de storting en uitbetaling van Postwissels 

en-invordering van gelden op kwitantiën alléén op 
werkdagen, van uur 's morg. tot 2^ uur 's mid. 

P A K  K E T P O S T ,  
OPEN : Alleen op Werkdagen van 4.30 tot 5.30 

's morg. en van 7 's morg. tot 8 's avonds. 
BUKS POSTSPAARBANK. 

OPEN : Dag. van 9 uur 's mor. tot 8 uur 's av. 
Op Zon- en algemeen erkende christelijke Feest

dagen van 8.30—10.30 's morg. 

TELEGRAAFKANTOOR EINDHOVEN. 
W E R K D A G E N .  

7.30 v. m. tot 8.30 n. m., Spoortijd. 
7.50 ii n // 8.50 ii ii Plaatselijke tijd. 

Z O N D A G E N .  
7.30 tot 8.30 v.m., 12.30 tot 1.30 en 6.30 tot 

7.30 n. m., Spoortijd. 
7.50 tot 8.50 v.m., 12.50 tot 1.50 en 6.50 tot 

7.50 n. m., Plaatselijke tijd. 

Snelpersdruk van 
P.E. VAN PIERE—BIJSTERVELD, Eindhoven. 


