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aangenomen. 

Bij dit nummer behoort een 
bijvoegsel. 

,. Het jilljaar der · 
-~ Onbevlekt Ontvangene. 

·••t• 
· , Zooals reeds vroeger werd 

bekend g'eµiaakt, zal, volgens 
het veiia11gen van den Hei- 
1 igen Mfulcr, het jaar 1004 
op fz;ehbèl hijzondere wijze 
tncg-ewijd · worden a;,m de 
onbevlekt ontvangen Moeder 
Gods, Bello der eerste regee- 

. , •. ringsdaden van den nieuwen 
Puus bestond hierin, dat hij 
den 8""" September van hot 

• vorige jaar eene commissie 
tot voorbereiding van dit ju 
Loljuar bev estigde. 

. ' fVel/i:e t's dan de reden 
~ van dit feest '? 

Velen van ons weten uit 
,:- hun eigen herinnering of uit. 

de verhalen van oudere per 
' sonen, dat" het er in het mid 
, . den dei· vorige eeuw treurig 

u(tzag in Europa. Het jàar 
1848 vooral heet niet voor 

t niets het. revolutiejaar, want 
op vele plaatsen ging het 
toen woest toe en in ver 
schillende landen . trachtte 

. men opstand fe verwekken. 
~- ~ &me regoo~e ~~ 

• Pius IX en deze 'Yas nog 
•.. r, " Paus· en Koning te. g·e,lijk, 

c.:.....:.J:-. omdat _<i_1 Kerkr-Iiik e; ~t~tPn 
' hem nog niet ontroofd waren. 

In het jaar 1848 echter 
moest hij uit Rome vluchten, 
want de vijanden van geloof 

" en christendom hadden zijne 
onderdanen de hoofden op 
hol gebracht, zooclat de Paus 
in Rome niet meer zeker was 
van zijn leven. Hij vluchtte 
naar Goëta, eene vesting, die 
toen tot het koninkrijk Na 
pels behoorde, en de edele 

; koning Ferdinand II deed 
alles om den hoogen vluch 
teling de scheiding van zijne 
onderdanen minder te doen 
gevoelen. 
Pius echter dacht slechts 

aan het gevaar, waarin het 
zielenheil zijner ontrouwe on 
derdanen zweefde. In zijnen 1 

nood wendde hij den blik 
ten hemel, vanwaar hij het 
zekerste hulp verwachtte en 

· hij vatte het besluit, de mach 
tige Koningin des hemels op 

eene bijzondere wijze tot be 
schermster te kiezen. 

Dat meende hij het best ü 
bereiken, indien. hij hare 
groote bevoorrechting, de 
Onbevlekte Ontvangenis; toi 
een.kerkelijk leerstuk verhief . t. .- 

Dat Maria zonder zonden 
ontvangen was, werd altijd 
dom· de Kerk aangenomen. 
Ook was de voorganger van 
Pins, Gregorius XIV, en Pius 
7:(~!f reeds herhaaldelijk ver 
zocht g,!\\'Orden, deze vrome 
meeuinn plech:·ig: ·als geloofs 
pn nt af te kondigen; daarom 
was zijne gedachte niet zoo 
verrassend. Vooreerst zond 
hij uit Goëra den :2r1eu Febr. 
1 849 een schrijven aan vele 
bisschoppen der geheele we 
reld. Daarin legde hij hun 
zijn plan bloot. 

)) W\i sten non", zoo zeide 
hij o. a., ,,vooral op de hoop, 
dat de Allerheiligste Maagd 
ook ons hare moederlijke 
zorg moge toonen, en door 
hare aanhoudende en mach 
tige I voorspraak bij G:od mo 
ge afsmeeken, dat Hij een 
einde make aan dezen zoo 
tre.urigen en beklagenswaar 
d igen toestand, den geesel 
van zijn toorn afwende, dien 
wij dooronze zonden verdiend 
hebben en dat Hij de vr~e 
seli [ke stormen, die zich '4an 
.uV..~~ 2j_j d ç_q te--~-:r----~0& 
verheffen, tot bedaren bren 
gen en onze treurigheid in 
vreugde veranderen moge." 

De antwoorden op dit 
schrijven kwamen · in den 
loop van het volgende jaar 
in. Slechts heel weinig bis 
schoppen waren van oordeel, 
dat de tijd nog niet geko 
men was, deze leer tot een 
dogma te verheffen ; maar 
allen waren van oordeel, dat 
de Onbevlekte Ontvangenis 
werkelijk een geloofrpunt 
was. 

N" u deed de Paus de laat 
ste stappen : den 1 ste n Augus 
tus 1854 drong hij bij alle 
katholieken aan op een ge 
meenschappelijk gebed en 
noodigde uit alle streken vele 
l.isschoppen naar Rome, om 
hen in de gelegenheid te stel 
len, ·deze gewichtige uit 
spraak bij te wonen. En, om 
geven door 54 kardinalen, 

eenïge patriarchen, 4(a~ 
bisschoppen en 98 bissé; 
pen, _ een getal, dat fe 
eeuwen niet meer in. Il 
tegelijk geweest was, te'n1 
den eener tallooze me~ 
van priesters en geloovij 
voegde hij den 8 sten Dec 
ber 1854 in de St. Pie 
kerk den schoonsten edelst 
in de eerekroon van M· 
doordien hij bij eene plee;: 
ge kerkelijke uitspraak }~ 
Onbevlekte Ontvangenis ;:: 
dogma verhief. ..11 

Ziet dan r· het feit, ditd 
plechtige wijze in dit ·~ 
door de Katholieke Kerfr'J 
herdacht worden. 1t 

l 

' .. , 

Binnenland; · 
Het bezoek van Koningin- .E" ·. ·.) 

,- •-. 
De Londensche correspontlt.;. 

der N. Rott. Ct. schrijft d.d._.y 
1 dag: . tr j 

Uit de eerste· hand vernee·rn/1 
de volgende nadere bizond~-rî~~ 
den o~er -dit konin klijk. -~~~_"4 ~rt!· 

Kon111g111 Emma' Zfi}·':a-fle1t 
eerïige dagen bij hà"'rc 'zu~tl\ .. 
hertogin van -Albany, te .. : 
m6nt, =x= ~n;d~n ·~~volg ',{ 
aan de uitnoodiging 'van k. .F 
Eduard, orn, .kort, VQQr de _} 
tigheid ' van · het 0huwelijk.>t': : 
.princes Alice en prins AleJt · · 'j 

~

an Te'ck, op h-et IiasteeL_·: .:··" · 
sor haar intrek te ne.mémil'.,.. 
~ •• 1 ;; 1... "'..-··,it. w- ·'- .., ,.:, .1. 

kap~l v~1~t. ~r~~ ~ohr? . _! 
Na afloop dezer plechtigheid ga I 
koningin Emma naar Claremo 
terug. _ 
Eerst in de daaroplrolgenqt 

week komt H. M. in Londén 
voor de ontvangst bij baron G~ 
ricke van_ Herwijnen, den Nede~ 
landschen gezant, van de best, r 
ren der Nederlandsche instellin', 
gen te Londen en ter in ontvangst 
name van het huldeadres der Ne 
derlandsche ingezetenen alhier, 
door den gezant aangeboden. 

De dag der ontvangst moet 
nog vastgesteld worden, doch nu 
reeds kan met zekerheid vermeld 
worden, dat het koningin Emma 
niet mogelijk zal zijn, om de gods 
dienstoefening in de Hollandsché 
Kerk in Austin Friars op 14 de 
zer bij te wonen. Daarop bestond 
nl. plan; maar op den afstand 
tusschen Esher en de City is het 
afgesprongen. i 

Vermoedelijk blijft koningin 
Emma tot den r Sden dezer te 
Esher, om dan weer rechtstreeks 
naar Nederland terug te keeren. 

• Invoerrechten. 
Van vertrouwbare zijde verneemt 

He: Vad., dat in het weldra 
verschijnend ontwerp van wet 
tot herziening der tarieven van 
invoer zal worden voorgesteld o.a, 
te belasten : 
Paarden per stuk f 15, visch 

per 100 KG. f 6, honig per 100 
KG. f 6, vruchtenmoes per 100 
KG .. f 30, bloemen enz. per 100 
KG. f 50, meel per 100 KG. f 0,30, 
kinine per 100 KG. f 75, genees 
middelen per I oo KG. f 50 tot 
f 300, parfumerie per 100 KG. 
f 100, petroleum per 100 KG. f r, 
leer per 100 KG. J 4,50 tot f 2s, 
steenen per 1 oo KG. f 0,05 · tot 
f o, 1 o, bewerkt hout per kub. Meter 
f 0,75, voorwerpen van steen 6 
pCt. der waarde, voorwerpen van 
marmer 10 pCt der- waarde, voor 
werpen van koper 10 tot 20 pCt. 
der waarde, schoen werk 8 tot r 5 
;pCt. der w,a~rde en manufacturen 
, o tot 20 pCt. der waarde. 

Regeeringsmaatregelen. 
n Men verneemt, dat de minister 
van Buitenlandsche Zaken in een 
buitengewone audiëntie aan H. 
M. de Koningin verslag heeft ge 
daan van de maatregelen, door 
de regeering noodig geoordeeld, 
met het oog op 'den oorlog tus 
schen Rusland en Japan. 

Agenten bij . 's Rijksver~ekerings- 
bank. - 

De minister van Binnenland 
sche Zaken brengt ter kennis, dat 
'bij de Rijksverzekeringsbank 13 
agenten zullen worden geplaatst. 
Sollicitanten naar de betrekking 
van agent worden uitgenoodigd, 
shurme requesten uit_f_~lijk vóór 1 

1oóaz::ta1,~ 1n"i.o te, zelden aan H. 
Vs~Îii~"di;";e;r~;:_- 
'een request hebben ingezonden, 
worden verzocht, daarnaar te ver 
wijzen. 

Bij het request moet worden 
overgelegd eene opgave van leef 
tijd, van de diploma's of getuig 
schriften, die req uestrant bezit en 
van de betrekkingen, waarin hij 
werkzaam is geweest. Technische, 
opleiding en het geplaatst zijn 1 

geweest aan het hoofd van eene 
onderneming met uitgebreid per 
soneel, zal tot aanbeveling kun- 
nen strekken. (St.-Ct.) 

Herziening der Postwet. 
Volgens De Avondpost zal eerlang 

een herziening der Postwet wor 
den aanhangig gemaakt met het 
doel, de verzending per post van 
pornografische producten tegen te 
gaan. 
Ook is in voorbereiding een 

wijziging en aanvulling van de wet 
op 'de Rijkspostspaarbank, 

Drankwet. 
Het uitvoerend Drankwet-co 

mité heeft een oproeping gericht 
aan het Nederlandsche. volk, om 
te teekenen op een van het co- 

mite uitgaand verzoekschrift aan 
de Tweede Kamer, waarin ge 
vraagd wordt, maatregelen te ne 
men, die ten doel hebben : 
a. het toekennen van het recht 

aan de meerderjarige mannelijke 
en vrouwelijke ingezetenen van 
een plaats, om den drankhandel 
te beperken of te doen verbieden; 

b. de verlaging van het nu gel-. 
dende wettelijk aantal vergun-] 
nmgen; 

c. streng toezicht op den ver 
koop,. niet alleen van sterke, doch 
óók van gegiste dranken en be 
perking van het aantal bierhui 
zen; 
d. bescherming van jeugdige 

personen tot den leeftijd van 18 I 

jaar tegen de verleiding van drank- 
en bierhuizen; 1 

e. bescherming van arbeiders, 
tegen gedwongen kroegbezoek ; 
· f. opheffing van het geldelijk 
belang der gemeenten bij het be 
naan van drankneringen. 

Buitenland. 
FRANKRIJK. 

Doo_d van generaal Davout. 
Generaal Davout is Dinsdag 

avond overleden. Hij was 75 jaar 
en kleinneef van den generaal des 
keizerrijks ; hij is groot-kanselier 
geweest van het Legioen van Eer 
van 1895 tot 1901. 
Het protest van de ~isschoppen. 

Steeds meer bisschoppen betui 
gen hunne instemming met den 
brief van protest der kardinalen 
.~..d.? ~f~rh~ffit).J~;..,,:-,-:•· .. c··,•f~·~!;,,,.,- 0!'?" 
derwijs der geeste,lijke orden. De 
"Croix" deelt mede, dat zich nu al 
47 bisschoppen bij de protestee 
renden hebben aangesloten. 

ITALIË. 
Aangaande den inhoud der Pau 

selijke Encycliek over het ju bi lee 
der Onbevlekte Ontvangenis 
wordt nog gemeld, dat de H. 
Vader in die Encycliek ook de 
aflaten aangeeft voor het jubilee 
en tevens, wat er vereischt wordt 
voor het verdienen van dien af 
laat. In Rome is voorgeschreven 
het bezoek van eene der vier 
groote Basilieken. 

Buiten Rome het bezoek van 
de kathedrale of parochiekerk. 
Naar aanleiding van de Ency 

cliek, die dezer dagen gepubli 
ceerd wordt, wordt nog medege 
deeld, dat het jubilee voor Italië 
zal duren· van 1 8 Februari tot 1 8 
Mei. Voor de overige landen 
wordt de bepaling der drie maan 
den overgelaten aan de Hoogw. 
Bisschoppen. 

Dezer dagen zijn de eerste Bel 
gische pelgrims te Rome aange 
komen; een tweede groep komt 
einde Februari en de Belgische 

---------------·- 
journalisten worden in April 
verwacht. 
Voor de maand Maart zijn be 

devaarten aangekondigd uit Lyon, 
Berlijn, Munchcn, Ween en, Bar 
celona, Madrid en Sevilla. 

* * * Zooals men weet, is de H. Va- 
der _gewoon, dagelijks een paar 
uur in de tuinen van het Vaticaan 
te wandelen. Dezer dagen ont 
moette Z. H. enkele arbeiders, 
die het onkruid wiedden. ,,Zijt 
gij tevreden met uw dagloon?" 
Op deze vraag van den H. Vader 
werd tot zijne groote vreugde 
een bevestigend antwoord gege 
ven . 
Een hooggeplaatst geestelijke, 

die den H. Vader vergezelde, had 
deze vraag des Pausen zoozeer 
getroffen, dat hij ook tegenover 
Z. H. zijne aandoening niet be 
dwingen kon. De H. Vader, die 
dit bemerkte, zerde : ,,Maar, beste 
vriend, wie weet of niet meerde 
ren van deze flinke arbeiders aan· 
genamer zijn aan God dan wij?" 

AMERIKA. 

De brand in Baltimore. 
Uit Baltimore komt de tijding 

van eene reusachtige ramp. Er is 
brand ontstaan in de handelswijk 
en het vuur heeft zich zoo snel 
verspreid en zulke groote uitbrei 
ding genomen, dat het eene ware 
nationale ramp is geworden. Men 
moet opgaan tot den brand van 
Chicago in 1871, om eene brand 
ramp te vinden, die met deze te 
vergelijken is. Te 3 u~r 's ~?r· 

[;r.:~tt1t1
'"~~h:~;::n :;:.!~~- 

schou wburgeu "irernielend. De sta· 
pelhuizen van de dokken, die kost 
bare goederen bevatten, waren 
ernstig bedreigd. 
's Morgens was heel het centrum 

van de handelsstad 'nog slechts 
een hoop rookende puinen. Op 
eene uitgestrektheid van 300 yards 
lengte en bijna eeri kwart mijl 
breedte, waar vroeger schoone 
gebouwen in arduin stonden: dou 
anenbureau's, banken, schouw 
burgen, al de bureau's der dag 
bladen, vele stapelhuizen, maga 
zijr.en,samenwerkende maatschap 
pijen, hótels en andere ·huizen, 
ziet men nu niets. meer dan half 
ingestorte puinen en rookende, 
afgebrokkelde muren. 
Later wordt nog gemeld : 
Al de electrische fabrieken zijn 

vernield. De tramrijtuigen rijden 
niet meer. Toen de brigade pom 
piers van Philadelphia aankwam, 
vond zij de pompiers van Balti 
more bezig den brand te bestrijden, 
aan den achterkant en op zijde. 
Geleerd door de ondervinding bij 
den groeten brand van Atlantic 
City, zette de brigade zich aan 
stonds aan 't werk en viel het 
vuur aan de voorzijde aan, ten 

Japan en de Japaneezen: 
Een blik op de ontwikkeling van Japan in 
verband met de Oostersche vraagstukken. 

II. 
Het bergland heeft bij aanzien 

lijke hoogte der toppen toch be 
trekkelijk lage verbindingspassen 
en onderscheidene insnijdingen, 
die het verkeer bevorderen. We 
gens de geringe uitbreiding der 
vlakten langs de gebergten en de 
geringe breedte der eilanden, kun 
nen zich nergens aanzienlijke 
stroomstelsels ontwikkelen en zijn 
de rivieren des lands in den kor 
ten benedenloop slechts van eeni 
ge ~eteekenis. 
Japan vormt een voorpost der 

oude wereld naar 't oosten in den 
Grooten Oceaan, een tegenstan 
der van het Britsche Rijk in het 
westen van Eurasië (1 ). 
Evenals de Britsche eilanden 

door den warmen Golfstroom, 
wordt ook de kust van Japan in 
het Zuiden bespoeld door de 
lauwe zeestrooming der Koeroe 
Si wo, welks donkerblauwe water 
band in het zuiden de tegenstel 
ling met de groene, bloemrijke 
heuvels der kusten van de eilan-. 
den nog scherper doet uitkomen. • 
Japan, dat geheel van de zee 

wordt omspoeld, heeft tot Hons- 

jioe toe een zacht, gelijkmatig en 
vochtig zeeklimaat, in hetzuiden 
met een sub-tropisch karakter. Een i 

vergelijking geeft het best een 
beeld van dit klimaat. De tem 
peratuur van Formo~a komt on 
geveer overeen met die van Al 
giers, die van Kioesjie met Zuid 
Frankrijk, van Honsjioe met die 
van Noord-Frankrijk, terwijl Jesso 
een klimaat heeft als Denemarken 
en dat van de Koerillen met het 
klimaat van Noorwegen overeen 
komt. Door dit vochtige, zachte 
klimaat heeft deze eilandenwereld 
in de zuidelijke deelen een weel 
derigen plantengroei met altijd 
durend groen. 
Japan is daardoor vooral het 

land van bloesems, bloemen en 
sierheesters, die het landschap een 
ongeëvenaard schilderachtige Uit· 
drukking geven in den goeden 
tijd des jaars. Onderscheidene 
sierplanten zijn uit Japan naar 
Europa overgebracht. De bloemen 
rijkdom heeft· de bewoners tot 
beminnaars, schier vereerders dier 
schoone kinderen der natuur ge 
maakt. 
De bloemengeesten behooren, 

niet minder dan de vereering van 
godin Inari, tot de ei~enaardig 
heden van het land" Ztj zijn de 
uitdrukking van de' innige liefde 

voor 9-e natuur, die de Japanee 
zen bezielt en vooral komt die 
uit in hun 'ware en levendige 
voorstelling van planten en dieren, 
die de Japaneezen in de schilder 
achtige kunst tot de meesters 
der wereld heeft gemaakt. 
Niet alleen van de chrysanthe 

mum wordt voor de bloeitijd ge· 
vierd, maar elke maand heeft in 
Japan haar eigen bloem, tot welker 
bewondering in de oorden, waar 
zij het weligst tiert, oud en jong, 
arm ~n rijk en in navolging der 
inlanders ook de Europeanen van 
heinde en verre samenkomen, om 
hierin tevens aanleiding te vinden 
!ot het vieren van landelijke feest 
Jes. 

Zoo is het in Januari feest door 
den bloeitijd der camelia, verdel 
volgen in Februari de pruimen 
boom. in Maart de perzik, in Apri 
de kerseboorn, in Mei de Wistari 
t:hinensis, in Juni de iris en d 
calamus, in Juli de lotus, enz. 
in October de chrysanthemum e 
de ahorn, in November de carne 
lia Sasaqua en in December ein 
delijk de thee. 

Maar onder die alle is de chry 
santhemum, als de bloem bij uit 
nemendheid van het keizerlij 
wapen, de meest gevierde. Hier· 
bij moeten wij opmerken, dat d 

. .( 

bovengenoemde vruchtboomen, 
hoe rijk ook aan bloesems, weinig 
of geen genietbare vruchten voort 
brengen. 
Wie reist van Yokohama naar 

Tokio, zieteen stuk echt Japansch 
landschap, met al zijn bekoorlijk 
heden. Met groote zorg bebouwde 
rijst- en katoenvelden, laag bij den 
grond over rasterwerk. geleide 
vruchtboomen, paarsch- en pur 
perkleurige heuvels, hier en daar 
tot het strand afdalend, getooid 
met dennen en ceders, waaronder 
tempels ten halve verscholen lig 
gen, zoo is het geheel aan de 
kust. Een feest voor het oog zijn 
de diep in het land insnijdende 
bochtige kreken en zeeboezems, 
die zoovele meren gelijken, in 
wier helderblauw water zich een 
hemel afs_eiegelt, een natuur, welke 
slechts blJ die der Molukken ver 
geleken kan worden. 
Japan wordt in de volkstaal des 

lands Nihon of Nippon genoemd, 
een verbastering van het Chinee 
sche Jili-pen, hetwelk zonsopgang 
beteekent, dit is de plaats, waar 
de zon opkomt. 

Die naam is door de Chineezen 
aan het land gegeven naar de lig 
ging in het oosten. De naam Zi 
pangu, van Morco Polo afkomstig, 
ook het dichterljjke Cipango, 1s • 

samengesteld uit den Chineeschen 
naam, met achtervoeging van kuo, 
dat land beduidt. 

De naam Nippon is in ·de 7e 
eeuw officiëel in. gebruik geko 
men : van de oude namen, waar 
meè Japan werd aangeduid, noe 
men wij enkel de volgende, dich 
terlijke omschrijving des lands: 
,,Tovo - ashi - wara - no - 
chi :_ aki - no - naga - i - ho 
- aki- no - nuzu -hor-no 
- kuni", wat vertaald luidt: 
Weelderige - riet- velden - het 
land - van -zoet-water - rijst 
korenaren - van duizend herfsten 
- van lange - vijfhonderd herf 
sten. (2). 
Naar de uitspraak van Nippon 

hebben de Europeanen Japan ge 
maakt. · 

11 - De bewoners van J11pat1, 

De bewoners van Japan kunnen 
naar hun afkomst tot twee groe 
pen worden gebracht, namelijk 
de "Japaneezen en de "Aino's". 
_De Aino's, of zooals zij zelven 
zeggen ~,Ainu", vormen een bij 
zonder ras, dat tegenwoordig alleen 
nog gevonden wordt op het eiland 
Jesso en de ten noorden daarvan 
gelegen kleinere eilanden, maar 
eens over den geheelen Japanschen 
Archipel verspreid woonde. Van 

het vasteland van Azië afkomstig, 
werden de Aino's in de grijze 
oudheid door andere stammen 
naar de eilanden verdrongen en 
toen later de Japaneezen even 
eens van het vasteland naar de 
eilanden overstaken, schoven die 
de zwakkere Aino's langzamer 
hand terug naar de gezegende 
eilanden van het minder gezegen 
de noorden. Hun aantal is in den 
loop der tijden veel verminderd, 
zeker ook doordien bij dit terug 
wijken een gedeelte der Aino's 
zich oploste in de Japaneezen. 
Tegenwoordig zullen de Aino's 
misschien niet meer dan 11,'ooo 
zielen tellen. · 

(1). Eurasië is de naam, dien 
men wetenschappelijk wel geeft 
aan Europa en Azië te samen als 
één geheel, omdat deze beide 
werelddeelen in natuurkundig 
opzicht één gehe~l uitmaken, 
(~)- Basil HaU Charnberlair; 

Things Japanese J898, 
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einde eenc verdere uitbreiding te 
beletten. 

Men deed gebouwen met dvna 
miet spr ingcn, om aldus het vuur 
af t,~ snijden. 
Onder de gebouwen, door den 

brand vernield, bevinden zich het 
raadhuis, verscheidene gerechts 
gebouwen, het Western Union 
telegraafbureau, de schouwburg 
van Holiduvstraat, de Bank van 
Baltimore, "verscheidene hotels, 
talrijke handelshuizen, de club der 
Drukpers, enz. enz. Vierhonderd 
brandspuiten waren machteloos 
tegen den brand. Tot hiertoe zijn 
600 gebouwen vernield. 

De verwoeste stad is eene der 
schoonste van Amerika. 

Men noemt haar de Monumen 
tale City, de monumentale stad, 
om de pracht van haar gebouwen 
en den rijkdom harer monumen 
ten. 

Zij telt een half millioen zielen, 
en is dus even groot als Amster 
dam of Brussel met zijn voor 
steden. 

Het is de zevende stad van de 
V creenigde Staten. 
water is er in overvloed, en 

men verbaast zich, dat bij de 
goede inrichting der brandweer 
het vuur zulk een geweldigen 
voortgang heeft' kunnen· maken. 

De schade wordt op 70, maar 
volgens anderen op 100 millioen 
dollar geschat. 

Vooral Erigelsche verzekerings 
maatschappijen zijn erbij betrok 
ken. 

QO·D~O~ 
tt~schen Rusland en Japan 

De uitslag van. den oorlog tus 
schen deze twee mogendheden 
zal van groote beteekenis zijn voor 

• de internationale verhoudingen. 
Zal -Japan onder de groote rno 
gendl,eden kunnen gerekend wor 
den ? Zal Europa zijn overwicht 
in Azië kunnen handhaven? Ziet 
daar een tweetal vragen, wier 
beantwoording van dien uitslag 
afhangt. Het ,,gele gevaar", dat 
sinds zoovele jaren angst en ont 
zetting veroorzaakte, zou zeker 

. heel wat toenemen, ingeval de 
· heidcnsche staat de zegepraal 
behaalde .. 

De oorlog is begonnen zonder 
oorlogsverklaring. In den nacht 
van 8 op 9 Februari- is de Rus- 

--,-- sisc.he._y~ot. "'1.Q!:.. P0rt A rth1.1r 
door Japansche torpedobooten 
aangevallen. De Russische pant 
serschepen Rewitsan en Tsesare 
witsj en de kruiser Pallada werden 
beschadigd. 
Onmiddellijk na- de ontplofling 

snelden Russische kruisers toe om 
de getroffen schepen hulp te 
brengen. Ondanks de duisternis 
werden ntaatregelen genomen om 
ze in de binnenhaven te sleepen. 
De verliezen aan officieren waren 

on beduidend. Tusschen de onder 
officieren en soldaten waren er 
'.! dooden, 5 verdronkenen en 8 
gewonden. 

De vijandelijke torpedobooten 
werden onthaald op een levendig 

1 vuur der Russische schepen. 
. Uit St.-Petersburg werd om 
trent den aanval gem_eld: 
- Het Japansch eskader, dat Port 
Arthur aanviel, bestond uit 16 
oorlogsschepen en 20 torpedo boo 
ten. De torpedobooten verlieten 
Wei-Hai-Wei den 8 en verrasten 
het Russisch eskader op de reede 
van Port Arthur, in den nacht van 
8 op 9 Februari. 

De Tsesareuntsf kreeg in het 
achterdeel eene torpedo, die door 
de r oercornpartimenten drong, 
zoodat het roer niet meer werkte; 
niettemin kon het slagschip de ha 
ven bereiken. 

De Reuitsan kreeg eene torpedo, 
in het voordeel, doch kwam 00k 
in de haven. Een der ketels van de 
Pallada is gesprongen door het 
ontploffen eener torpedobom in 
de stookplaats. Eenige uren heeft 
men den kruiser als verloren be 
schouwd; maar ondanks de averij 
kon het schip. terug de haven bin] 
nen. 

De averij aan de Tsesareioits] 
en aan de Revitsan beeft hen niet 
belet deel te nemen aan de beschie 
ting, bij den aanval der Japaneezen, 
Dinsdagmorgen. 

Beschieting van Port Arthur 
door de Japaneezen. 

Woensdagmorgen, 10 Februari, 
naderde een eskader van 15 Ja 
pansche slagschepen en kruisers 
Port Arthur en. opende het vuur. 

, Al de forten en al de schepen 
van het Russisch eskader beant 
woordden het vuur. 

Voorshands meldde men, dat de 
helft van de Russische vloot aldaar 
buiten gevecht gesteld werd. 
Omstreeks den middag voer het 

Japansch eskader weg. · 
De Russische verliezen bedroe- 

gen: 2 marine-officieren en 51 
onder-officieren en soldaten van 
he t met volk gewond; 9 gedood. 

Het pantserschip Poltawa en de 
eerste klas kruisers Nowi'/..:, Diana 
en As!.:o,t• kregen avari] boven 
de: waterlijn. De schade der forten 
was onbeduidend. 
Overgave van 2 · 

Russische eorluqsschepea 
Ongeveer 8000 man Japansche 

troepen werden in de haven var 
Tsjemoelpo ontscheept. Zij maak 
ten zich meester van 2. R ussische 
oorlogsschepen. 

Er. werd aan de Japansche lega 
tie gemeld, dat de officieren en be 

; manoing der twee Russische schc 
1 pen vluchtten aan boord van der 
Franschen kruiser "Pascal". 

, Oorlogsverklaring door Rusland. 
Uit Petersburg werd geseind 
De Regeeringsbode maakt eer 

1 manifest van den Tsaar openbaar 
'waarin verklaard wordt, dat Ja 
pan zonder Rusland in kennis H 
stellen, dat de afbreking der dj 
plornarieke betrekkingen opening 
der vijandelijkheden betcckcndc. 

i plotseling het Russische eskader 
bij Port Arthur aangreep. 

De Tsaar beval daarop terstond 
de uitdaging der Japancezen met 
de wapenen te beantwoorden. 

Het manifest smeekt den zegen 
Gods over de manschappen van 
van leger en vloot af. 
Zoo heeft Rusland tot het laat 

ste toe de vormen in acht gcno· 
men. 

Eerst nadat de Japancczen hun 
onverhoedschen nachtelijken aan 
val pleegden, verzond de Tsaar 
de oorlogsverklaring. 

En zoo blijft de hcelc vcrant 
woordelijkheid aan Japan, dat 
baldadig de onderbandelingén af 
brak en roekeloos het vuur opende. 
Onze beste wenschen vergezel 

len het Christelijk Rusland. 
Aanspraak van den Czaar. 
"' oensdagmiddag bezocht de 

keizer in admiraalsuniform de ka 
zerne der adelborsten en sprak hun 
aldus toe : 
"Het is u bekend, dat ons Di ns 

dag de oorlog is verklaard en dat 
een arglistige vijand in donkeren 
nacht onze vloot zonder eenige 
uittarting onzerzijds overvallen 
heeft. Nu hee,, Rusland zoowel 
zijne vloot als zijn leger noodig. 
Ik ben heden gekomen om u te 
z~n ~ te zeggen, dat ik u tot of 
fic'1er b~ldi"der, 3 i p. maánäcrrroiYr 
uw termijn. Ik ben overtuigd, dat 
gij er alles op zetten zult, uwe 
kennis te verrijken, opdat gij moogt 
dienen gelijk uw overgroótvaders 
en grootvaders, de admiraals 
Tsjitsjagof, Lazeref, Nachirnof, 
Kornimöfen lstomingedieod heb 
ben, tot nut en tot roem van het 
dierbare vaderland. Ik ben over 
tuigd, dat gij al uwe krachten zult 
wijden aan onze vloot, waarboven 
de· vlag met het Andrieskruis 
waait. Hoera! (Leuendige toefui 
clti11g der adeiborstee.) 

* * * Telegrammen melden, dat Port 
Arthur voor de derde maal door 
de Ja paneezen werd aangevallen, 
echter zonder gunstig gevolg, ter 
wijl de Japaneezen eveneens ge 
tracht hebben landtroepen te ont 
schepen in verscheidene baaien 
nabij Port Arthur, doch hierin 
niet slaagden. 
Slechts 50,000 Russische troepen 

in het Verre Oosten. 
De Times, in een lang telegram 

uit Peking, 9 Febr., zegt, d rt er 
niet meer dan 50,000 man Russi 
sche troepen in het Verre Oosten 
staan tegen het Japanse he leger. 
Uit Tientsin wordt aan Daily 

lWail ook gemeld, dat er maar 
5b,ooo Russische troepen zij_n om 
den uittocht der Japaneezen in 
Mantsjoerije' te be.letten. 

Al de bladen verheugen zich 
over de zegepraal der Japaneezen 
ter zee en leggen, dat nu de 
aandacht op de verrichtingen te 
land valt. 

De Daziy Teieg rap/: , zegt, dat 
Rusland niet meer meetelt als 
groote zeemogendheid. 

Uit Washington seint men aan 
ivlor1ti11g Post, dat de gansche be 
volking der Unie de zegepraal van 
Japan ter zee geestdriftig toejuicht. 

De correspondenten van Dady 
iV[ad en Daily Telegraplt te Sjang 
har, zeggen, dat een belangrijk punt 
van den M.antsjoerijschen spoor 
weg is vernield; 30 man zijn ge 
dood. 

Onzijdigverklaring. 
In navolging van Nederland, 

Denemarken, Zweden en Noor- i 

wegen hebben ook Spanje enEn 
geland zich onzijdig verklaard, 
terwijl uit Washington gemeld 
wordt, dat, op verzoek van Rus 
land, ook de onzijdigverklaring van 
de Vereenigde Staten is afgekon 
digd. . 

De Japaneezen voor Geusan.

1 
Men meldt van Lorden :11n , 

Petit Temps. 
De stad Geusan op ,k :(,)c>r, 

'\\' est kust van Korea is d oo 1· c 
Japaneezen bezet 

De stad zal liet mid.lcupunt der 
Japansche operaties re land en te 
zee worden, 

De vrcern.le consuls hebben 
Tsjernoelpo vcr l.ucn aan boord 

1 van een Fransch stoomschip. 

Verhouding der machten. 
Ja pan heeft i 17 den eersten tijd 

veel voor. Het heeft een sterkere 
vloot en heeft die thans nog sterke~ 
geniaakt door de vi:rzwakking der 
Russische vloot. Het is bovendien 
door een veel kor teren afstand van

1 het oorlogsterrein gc-:cheiden e11 
zal gemakkelijker troepen der/ 
waarts kunnen overbrengen. ~ 

Voor loopig helt de schaal du. 
' naar den kant der Ja p.mcczcn over, 
maar ten -lorre zal de oorlog tochl 
te land moeten worden uirgevoch] 
ten, zooals de Noroie / 'rn!lja zegt, 
en daar is Rusland beslist de baas, 
al zal het langer du ren, a 1 vorens 
het zijn troepen op de bedreigde 
punten heeft samengetrokken. 

Het is voor Japan ec ne kwestie 
van leven of dood, zoo snel m\<) 
gelijk de Russische zec mncht 01~ 
schadelijk te maken. Zonder dit 
was er ·nior .Ia pa n geen ,tnL~cr'' 
keus dan re ontschepen in Kor c: 
op de ongunstir-stt plautscn, ter 
wijl de .'Lq~an~~zen nu h111ne1 
landen op de voordeeligste, zonde 
dat een Russi-c h oor loassc hip h 
belet; want icdcre n .:i'ag, d,Ît d 
Russische vloot blijft opgcslore 
111 Port Arthur, dringen de J, 
pansche bataljons meer noord 
waarts in Korea, naar Mantsjoerij 
zoodat in plaats van aanvallend . ..tf 
werken, de Russen verdedigenê 
moeten optreden. En dat is blijk 
baar het doel, waarheen de Ja 
pansche generale staf streeft. 

Met zijne immer meer aanko 
mende troepen kan Jap.m de 
Rus oneindig moeite en wer 
verschaffen, te meer, daar 
srcrkre van het Russisch leger in 
't Verre Oosten vermoedelijk on:1 
eindig minder zal bedragen d ut 
de :wo,ooo man, waarmee zooveel 
geschermd wordt. · , 

Het zal vooral afhangen va~! 
de snelheid der .Ia pa ncczcn- or:. 
de overwinning te behalen. Do/ . 
inel.©i Ruilanrl tii.d.ff1nTi ~ 

· meer étY~rtiroepen aan te~ 
ren, dan zal het een lange, bitt'êr 
strijd worden. 

Spoorweg over het ijs. 1 

Uit Irkoetsk wordt vernomen, da 
de Russen __ bezigzijn,een spoorwe~ 
over het \JS van het Ba1kalmeeq 
aan te l_~ggen, die den 2.Sn klaa1 
moet z1_Jn. Il 

Den aannemer is eene premie' 
van 3000 roebels toegezegd voor 
eiken dag, dat het werk vóórdien, 
datum is afgeloopen. / 

Het werk is gisteren begonnen. 
Men vreest, dat er niet genoeg 
dwarsliggers voorhanden zij r1. 

Gemengde Mededeelinge~; 
--- --------· -~f, 

Onvoorzichtig. 

De landbouwer J .. Severijns, 
wonende in het dorpje Rothem, 
zou zijn geweer gaan poetsen, 
doch schoot eerst een patroon af, 
om te zien of het nog de juiste 
richting hield. Toen hij er nu eene 
tweede patroon· wilde insteken, 
paste deze niet heel goed. Om zn. 
er in te krijgen, plaatste hij het 
geweer met den loop op zijn lin 
kervoet en slpeg daarna met een, 
steen op de patroon, waardoor de 
ze afging en het schot door zijn 
voet in den grond ging. Het was 
hoog tijd, dat heelkundige hulp 
ter plaatse kwam, zoo niet, <lap 
zou de man die onvoorzichtigheid: 
met den dood bekocht hebben. 
Hoe men zijn vogels 

moet verzorgen. 
Slechts weinig menschen weten, 

hoe ze hun vogels moeten ver 
zorgen, daarom sterven ze veelal 
en zingen ze weinig. Eenige korte 
wenken omtrent de verzorging 
van vogels zullen derhalve aan 
de lezers van ons blad niet 
on welkom zijn. 

Vermijdt tocht, zorgt evenwel 
voor luchtverversching. Houdt de 
kooien en de zitstokken, die i 
een en dezelfde kooi van ve - 
schillende dikte moeten zijn e 1 
vooral niet te dun, goed zuiv r 
en strooit droog, wit zand en fij . 
griot op den bodem der koo . 
Geeft geen versnaperingen - bij . 
brood, koek e. d. - die schadelij 
zijn. Verandert, als. het noodi 
blijkt,slechts langzaam van voed se ; 
want de natuur handelt niet met 
sprongen. Een eenvoudig voeds l 
is steeds het beste. Laat de v · 

1 

• 1 l_' niet bij. kunstlicht zingen. ! 

r:
rd1iid't alle plotselinge overgan- 
1 l.',1 te rn perutuur. \r,ert geen 
uf of beschimmeld zaad. Doet 
Jens Je r ui een verrocsrcn spijker 
~Jiet drinkwater. XL1:1kr, dat· uw 

'

gel-s zich 2 tot 3 uur kunnen 
nncn, rn,1ar stelt ze nier aan te 
zonlicht bloot, en zorgt, dat 

.ook in de schaduw kunnen gaai~ 
ren_. Broe,lt nier met \'o;y.:1s uit 
ftzclfde nest. Laat ze niet aan 
et behangsel of aan verf pikken 
11 hangt ze des winters niet aan 
~n kr:uden buitenmuur; plaatst' 
J ook niet te hoog of te laag in 
e kamer. Geeft ruime, vierkante 
ooien, waar Z(.' gne.J in kunnen 
Uegen·. !\laakt de kooi van boven 
Jein, door er bijv. een pl.mkie 
f. te le~ge11. Koopt geep yoge!s, 
e bol zitten. \.'crn ij.ier t alle: 
~v..iemakers uit de kooi. Vult de 
,adbak_jes op bepaalde tijden en 

1
;ef~ nu er: dan_ iets groens, bijv. 
,ur1k, kruiskruid en salade. Voe 
crr tevens hennepzaad; ook zaad 
~n els en berk en weegbree, 
/eneenseicrschaal en sepia. Denkt 

\

aan, dat zaadetende vogels des 
mers ook insecten eten en geeft 
IJl .lunikevers, meelwormen e.d. 

Merkwaardig, 
1 In de gemeente Balgoy (Gel 
hland), tellende. ongeveer _.;oc.,: 
.iwoncrs, is i11 de maand Januari! 

~

en enkele uangifte vuor de na 
onale militie gedaan, liet ge\'ol~ 
n 'de omstnndiahcid, dat daar 

1 1 l::8-ï al leen meisjes werden 
eborcn en ook ondei· hen, die er 
ich vestigden, niemand is, die dit 
aar aangifte zou rnoo:ten doei:. 

--- --- 

Previnciaal Nieuws. 
-----·--····--- ----· ·- -- 

ECHT, 13 Februari 1904. 

RAADSVERGADERING. 
f-l a:::e!aarsb1'oef.,. 

In de Woensdag gehouden ver 
adering yan den Gèmeenteraa• l 
verd begonnen met de behandc 
ing van bovenstaand punt, waarbij 
egen woordig was de heer Mr. 
;. Tripels, advocaat te Maastricht. 
kgr\jpelijkerwijze ontstond hier 
.ver eene hrngdu,ige discussie, 
vaar bij tal van leden de meening 
.pperdcn, dat de vorige aan bie 
~ng moest gehandhaafd blijven. 
~ l-warn .in omvraag het 

,:Jl.~ .. '¼!~ 
, dvocaat te Eindhoven, die 

namens de partij Inde mans voor 
stelt, aan de gemeente af te staan 
58 ·H.A. in het oosren-, mits de 
zemeente afstaat 20 H.A. van de 
~oogenaamde schutplaatsen in het 
noorden van 't Hazelaarsbroek (d.i. 
langs den weg van Echt naar 
W~ldfeucht). Dit voorstel werd 
met algemeene stemmen ver wor 
pen, terwijl de vorige aanbieding, 
in hoofdzaak S5 H.A., gehand 
haafd bleef. 
Er werd besloten, de verpach 

ting der schutplaatscn enz., vlak 
langs het Hazelaarsbroek gelegen, 
te doen plaats hebben op Don 
der dag, 3 Maart a. s. 

Hoofdelijke Omsl,~g-. 
De artikelen van den hoor de 

lijken omslag, welke op f 2000 

bepaald is, worden voorgelezen 
en goedgekeurd. Bebsting wordt 
geheven, ingeval het inkomen 
grooter is dan .f. 200 en wel van . . \ 
zoodanigc som als het geheele 
inkomen meer dan f 200 bedraagt. 
Het belastingjaar zal loepen van 
1 Maart tot den laatsten Februari. • 
Benoemiug i1a11 stembureau», 
Hetaantal stcrnbureaux voor het 

kiezen van leden van den Gemeen· 
teraad bedroeg tot heden 2, nl. te 
Echt en te Peij en dat voor het 
kiezen van leden van de Tweede 
Kamer en de Provinciale Staten 
'.i, nl. op de twee genoemde plaat· 
sen en te Echterbosch. Er wordt 
besloten ook te Echterbosch een 
stembureau op te richten voor 
het kiezen van leden van den 
Gemeenteraad. 
Tot leden van de drie stem 

bureaux worden benoemd: 
Te Echt de hecren : J. Van de 

Vcnne, voorzitter; Th. Simons, 
Jac. Srneers en R. Cuypers, le 
den; A. Ingendael, H. Joosten 
en J. Radernaekers, plaatsvervan- 
gende leden. . 
Te Pey de heeren: J. Collée, 

voorzitter; A. Jaspers, G. Gram 
en W. Peeters, leden; G. Orten, 
L. Dirkx en H. van Buggenum, 
plaatsvervangende leden. · 
Te Echterbosch de heeren : J 

Stassen, voorzitter.; H. Orten. 
\V. Hoeimakers en J. Knots, le 
den ; L. Mohren, Ch. Geurts en 
G. Mohren, plaatsvervangende le 
den. 
Beuoeming der commz'ssifn tot 
werill/{ uan schooiuerenim, 

Deze comrnissiën hebben zittin« 

voor den tijd van drie jaren. 
Tot leden der drie dusdanige 

comrnissiën worden benoemd: 
Te Echt de hcere n : J. \',1n de 

Venne, burucmecstcr, Je zcerccrw. 
heer Deken, .r. ,·;111 Kempen, 
hoofd der school, \\'. l-locima 
kers en G. Gr;11.1s. 
Te Pey de zeer w. heer Pastoor 

en de hecreri G. Ot tcn, hoofd 
der school, J. Collée, L. Dirkx 
en J. Ho ver. 
Te Echterbosch de zccrcerw. 

heer Pastoor en de heereu J. 
Knols, hoofd der school, Van 
Heel, Gorissen en .1. van Opho 
ven. 

1-'crsof'l:sd,nft. 
E:r was een verzoekschrift inge-

1 

komen van vele herbergiers en ge ] 
teek end .:.1001· bewoners vu n Schil" 
berg, de Peverstruar e1; de Boven 
stcstraat tot het weren van ver 
plaatsbare danstenten. Dit verzoek 
zal in nadere ovcr wcuing genomen 
worden. ' ' ' 

Nadat verder nog eenigc huis 
houdeliil.e zaken waren behandeld, 
werd de H:rgadering gesloten. 
-- Het publiek zul veel genot 

verschaft worden op het concert 
met tocncelvoorstcl i i ogen, blijkens 
achterstaande ad verten tie morgen, 
Zoridnga rond, door de za ugvcr ee 
niging ,, Vriendcnk oor" t<: geven. 
Geldt dit van het geheele program 
ma, in her bijzonder rnag dit ge- 
7,egcl worden van de nieuwe fraaie 
koren en zangstukken, alsmede van 
het tooneel. Het lijdt dan ook geen 
twijfel of de bezoekers z ullen 111or 
gc1Ïa,·ond inderdaad eenige recht 
aangename uren doorbrengen. 
-- Ter gelegenheid van het zil 

veren huwelijksfeest der echtelie 
den Jacob Abcn en Maria Sevricns, 
verleden Donderdag gevierd, ga ven 
de buren door het uitsteken der 
vl[!ggen blijk van hunne ingcno 
mcnheid met dit feest, terwijl de 
wonin { netjes versierd was en 
dond 'ende vreugdeschoten weer 
k lot i. Na het bijwonen eener H. 
1\f i,: chten de jubelarissen den 
d,tf; _ ·der in gezellige vreugde 
door · 1 ontvingen van familiele 
den e 1 vrienden talrijke en harte 
lijke hcilwcnschcn .. 

Moge eens de gouden kroon 
hunne slapen sieren! 
- Bij beschikking van den Di 

recteur-Generaal de;: Posterijen en 
Telcgraphie is de heer A. J. P. 
van Bel, klerk der posterijen en 
~etç_- tï)hie 2.e klasse, ._,werl~zaam 
gc~S:Înliët·. post kantoOrte'ECîï( 
ter vervanging van den heer L. 
Lagers, thans te Amsterdam, in 
wiens plaats eerst benoemd was 
Mej. Smit, te Eibergen, welk laat- 

i ste ·besluit echter is ingetrokken. 

: - Naar wij vernamen, heeft 
de Maas tusschen Lüik en Maas 
tricln vele terreinen onder water 
gezet, zoodat denkelijk in Limburg 
ook een hooge waterstand te wach 
ten was. Thans is hier de Maas 
dan· ook zoodaniggewassen, dat de 
brug bij O hé en Laak sinds Vrij 
dagmorgen overstroomd is, giste 
ren, Vrijdagavond, zelfs ruim ter 
hoogte der leuning. . 

ROERMOND. Ter vervanging 
van wijlen den heer R. Srneets 
werd door Z. D. H. den Bisschop 
tot lid van het Kerkbestuur der 
Munsterkerk benoemd de heer 
Mr. F. Bolsius, lid der Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 
- Bij' de · Dinsdag gehouden 

stemming van een lid v:rn den 
Gemeenteraad, verkregen de hee 
ren J. J. H. Ledoux 301, J. G. 
Ronden 483 en J. M.H. Vroemen 
22 stemmen. 

Het geheel aantal geldige 
stemmen bedroeg 806, de meer 
derheid dus 404. 

Gekozen werd de heer Ronden. 
- Op de lli.st van aanbeveling 

van zes cand1daten, door den 
Hoogen raad der Nederlanden 
aan de Tweede Kamer der Staten 
Generaal ingezonden, ten einde 
daarop te kunnen achtslaan bij 
het maken der nominatie voor de 
vacature van eene raadsheerplaats 
in den Raad, komt o.a. voor de 
heer mr. P.M.O. H. Beerenbrock, 
president der Arrondissements 
rechtbank alhier. 

SITTARD. Ll.. Vrijdag werd 
definitief de levering van circa 
50 stuks nieuwe lantaarns met ap 
paraten, brnndèrs, glazen en kous 
jes naar de nieuwste modellen, 
volgens het voor~tel van den Heer 
Könings, directeur der gemeente· 
gnsfabriek alhier, opgedragen aan 
den heer Carl Gautsch te Am 
sterdam. 
---·~-·~- ~~~~~~~~~~~ 

Landbouw. 
De w~ derkeerige invloed van het ge, 
bruï· Ier verschillende mestst()ffen. 

, !· is niet t~ ontkenneq, dat 
i 

in de voornaamste landbomnlis 
triki.-n van ons land het gebruik 
van hJlimeststoffen, als i<a·rniet, 
Chloorblium -enz., alsook dat 
,·,111 Phosphor7,uurmeststoffrn, als 
~uperphósphaat en Thomasslak- 
1,enrneel, zich zeer sterk uitbreidt. 
Deze toename in het gebruik van 
Kaii en phosphorzuur is een Jer 
'reàei1en, waarom een evenredig ' 
grooter gebruik gemaakt moet 
worden van stikstofmest en dus 
in de eerste plaats ,·an chilisalpe 
ter. 

Niet algemeen is men van de1.e 
noodzakel~jkhe1d doordrongen. Ik 
wil in dit opstel trachten, den 
landhom,·er ervan te overtuigen, 
dat hij, als hij meer kaïnict en 
surerphnsph;\;ttgcbruikt dan Vr<)e· 
gc1·, hi_i unk illt:er Chilisalpeter 
m"et geb,·uil,en, De plantendee 
len, weike ook, wortel~, ::;tengels, 
b\aderen, z_aden~.»i.i,n alle, beha_l\'e 
uit verschillen ' ndeïe stollen, 
,.!ic als regel gen cgzaarn in den 
bodem voorkomen, opgebouwd 
uit ~tikstor, kaliulll en phosphorus, 
zoodanig, dat er geen enkel plan 
rencclletic is, of het bc.:vat cleze 
drie genoen,,lc stn!Îcn, vereenigd 
m<:t nog andere als ;1oodzakelijke 

i bestanddeelcn. 
1 Veronderstel, dat een der drie 
gemist ,,·ordt, dan kunnen de 
andere t\\'ee zulk een plantemkcl 
niet alleen vormen. Het is als 
met een bakker, die, om brood te 
bakken, meel, 111clk en gist nondig 
heeft en die, wanneer een dt:1.er 
drie ontbreekt, van de twee andere 
alleen geen brood kan bakken. 
0e twee andere blijven ongebruikt. 
Doch daar volgt tevens uit, dat ' 
de biivoe"ino van het eene ont· 

1 'J t, t, 
brekende de beide andere ook 
weer in gebruik stelt, zoo ook 
in den grond. 
Als er veel kali en phosphorzuur 

in den grond is en betrekkelijk 
weinig stikstof, dan zal de aanvoer 
v,an stikstof alleen de kali en het 
phosphorzunr doen benuttigen. 
Wanneer :C'n boer op, zijn 

bedrijf meer . -.ï:1i~t (of chloor 
kalium enz.) en ~;uperphosphaat 
(of slakkenm..:el) góruikt, en 
meent daarmede genoeg gedaan 
te hebben, dan begaat hij eene 
fout. De noodzakelijke aanvulling 
daarvan is de een ·of andere stik 
stofmest, waartoe o. a., met het 
oog op den prijs, best Chilisal 
peter genomen kan worden. 

REC.t,AN[Ei 
~elangwekkende geschiedenis 

van een schipper. 
De heer K. Timmerman, schip 

Jer op Amsterdam en wonende 
:e Schermerhorn, bij Alkmaar, 
:leelde aan onzen verslaggever on 
angs mede, dat men hem een 
~oeden raad gegeven had, nl. om 
:Ie Pink Pillen voor zUnen ge 
;chokten toestand aan te wenden. 
Hij was niet meer in de lente 

ûjns levens, daar hij zijn 65e le 
vensjaar bereikt had en voelde 
zulks nog te meer, daar hij sedert 
30 jaren aan eene groote zwakte 
in den rug lijdende was geweest. 
Tengevolge van zijn zwaren ar 
beid in weèr en wind werd zulks 
er niet beter op, totdat een zUner 
vrienden hem de Pink Pillen 
aanraadde. Die krachteloosheid in 
den rug ·was zoo erg, dat hij zich 
met moeite kon oprichten en was 
hem het werken onmogelijk ge 
worden. Ik was om zoo te zeggen, 
ging hij tot onzen verslaggever 
voort, te huis vastgekluisterd, alles 
behalve in den geest van een 
varensgezel. 
Wat ik er ook door aanwend 

de, niets mocht baten, de rrnchten 
bracht ik slapeloos door wegens 
de pijnen. Ik volgde den raad 
mijns vriends op en liet mij van den 
heer van Tuyll, drogist te Amster 
dam, eenige doozen van de eclue 
Pink Pillen van Dr. Williams ko 
men; weldra gevoelde ik mij 
krachtiger, begon eens uit te gaan, 
het wandelen vermoeide mij niet 
meer en met een glans van ,·er 
genoegen en van dankbaarheid op 
de lippen verhaalde hij mij zijne 
bekomene genezing door het ge 
regelde gebruik der Pink Pillen. 
Thans ben ik niet meer als op 
mijn stoel vastgenageld, maar kan 
ik ondanks mijne 65 jaren mijn 
beroep van schipper weder uit 
oefenen. Ik ben persoonlijk, zoo 
ging hij voort, naar den heer. van 
Tuyll gegaan om hem mijne won 
dervolle herstelling te vertellen 
en te doen blijken. 

De zoo krachtige werking, die 
de Pink Pillen op het bloed llit• 
oefenen, dat zij hernieuwen en 
verrijken, maken ze onovertreff e, 
lijk tegen bloedarmoede, a!geme~. 
ne zwakte, schele hoofdpijn, ze" 
nuwpijnen, zenuwziekten, ver, 
blindingcn, ui%.eligheden, hart" 
kloppingen, -t1l'<:._zelmatigheden, 
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SCHOENMAKERIJ op. allerlei 9êhied ~Or ·besteld en reparatiewerk. _· · · ·· ·;. 
, SCHOENENMAGAZIJN in allerlei soorte~ solied Hseren-. llames- & Kinderwerk. 
LED~RHANDEL in zeel- en overleder, ft de ~!nste beperking v~n_ uitsnijden. · 

' · Alles tegen uiterst scherp enneurreeende prijzen met goede bed1enmg. · · 
- l ONDER BELEEFDE AANBEVELING. 

Prijs f. Lï5 de doos, f. 9 per 
6 doezen. Verkrijgbaar bij Snabi 
lié, Steiger 27, Rotterdam, hoofd 
depothouder voor Nederland en 
Apotheken. Franco toezending 
te~en postwissel. 

:.;-~ ... ~------,---~--:· __ . ...,_ ~--·- ----- ---- 

Adv e rt ent i ë n. 
------·------------·- --- ----·-··-···- .. ---------- ----- 

Dank be tui ging. 
~1nzen oprccht~n en w~lgemecn 
~ den DANK en dien onzer 
Kinderen aan Familie, Duren, 
Vrienden en Kennissen voor de 
eer, ons zoo ruimschoots bewezen 
op den dag onzer 25jc1rig-e Ec/1t 
uereen iging-. 

JAC. ABEN-SEVRIENS. 
ECI-IT, 13 Februari 1904. 

. 
ZANGVEREENIGING 

,, V R I E N D E N K O O R", 
ECHT. 

,. -- 
\ Groot Concert 
op · Vastenauouds Zondag ; I4 Fe 
bruari, 's avonds 6 q2 uur, . in 
de zaal van den heer W. WEEDA. 

Entrée 30 cent. 
Eereleden ,vrij met één- inwo 

nend familielid. 

De Opruiming 
van alle soorten 

Schoenwerk 
duurt voort bij den heer A. VOLLE· 
BREGT·COENEN tot I5 JJ.faart a.s., 

' ' aan veel verminderde prijzen. 
J. SPEE, Roermond. _____ ,;.... _ 

~ Mevrouw Louis HOUTAP- 
~ PEL-GEEN EN vraagt tegen Mei: 

eene flinke MEID, 
• goed kunnende koken en verder 

huiswerk verrichten. 
Zich te adresseeren Hotel VOS, 

Station ECHT. ---------~---- 
AANGEKOMEN 

· Een Wagon BRIKETTEN, 
die aan billijken prijs zullen ver 
kocht worden. 

Aanbevelend, 
Jac. E N G E L S, 

Station ECHT. 

Het GEMEENTEBESTUUR van ECHT 
zal op VRIJDAG, den 26 FE 
BRUARI 1904, des voormiddags 
10 uur, op het Stadhuis publiek 
vcrpachten : 

4 hectaren hêi'degrond, gelegen 
bij de Klinkheide ; 
ro hectaren l1eidegrond op Groen- 1 

sche bosch, I hectare naast Th. 
Beckers op Groensche bosch, I/2 
hectare aan het Kraenenbroek, 2 
hectaren langs· de Vulingsbeek 

\ bij de Slek, thans in pacht bij 
J. Jennissen, 2 -Jiectaren op Pe 
pinusheuvel. 

Daarna verkoop van z ooo eiken 
m berken SCHANSEN, gelegen 
hij de Klinkheide.· · 

Aanwijzing enz. door den 
Boschwachter, 

BERICHT. 
De Not. Hussel te Echt. 

zal op WOENSDAG 17 FEBRU 
ARI, 3 uur namiddag, op ver· 
zoek van den heer J. F. MEU 
WISSEN, ter herberge van :Ja 
cob Houoen aan de Pepinusbrug, 
publiek verkoopen: 

5 perceelen .Bosch/and en D,n- 

. ~ 

nm, ge legen aan de Breberder-1 
straat, ieder groot 84 a. 88 c. of 
400 r., dadelijk te aanvaarden, 
verdeeld in pcrceclen. 

. Tevens onderhands te pach 
ten: 

6 Hectaren Ct.1nee11tcgnmd, 
thans beplant met jonge Dennen, 
tot 1915. 

BERICHT. -· De Notaris Hussel te Echt, 
za] op DONDERDAG, 1 s FE 
BRUARI, 3 uur namiddag, ·op 
verzoek van de kinderen Jan Hu 
bert J\lEUWISSEN, ter berber 
ge van de Wed. GOLSTEJJN 
te Peij-Echt, publiek verkoopen : i 

Gemeente Ecltt. ! 

: Een huis, stal, schuur,~ 
1 en boomgaard, gelegen Îlil1I 
te P~ij naa~t ~en heer ., · 1 

Collee, sectie (, nos. 2785, 2786,: 
groot 1 1 a. 90 c. i 

BOU\VLAND achter de Weij-: 
er, sectie C no. 4121, gr. 9 a. 

• 70 c., naast Jacob van Kruchten 
: en Joseph Offermans. 

DITO op Heiveld, sectie F no. 
1 778, groot 13 a., met hoornen 
naast Jan Theodoor Maessen ef. 
de Eerw. Paters Trappisten. ~ . 

i . Dt:::NNEN op Echterbosch, sec-] 
tie F no. 2961, gr. 24 a. 40 c., i 

n. Leonard Coonen en Willem 1 

Hubert van Buggenum. . 1 

BOUvVLAND Peij, sectie G 
3337, gr. 34 a. 40 c., naast J. 

, Bongaerts en van Neer Jan Hu 
bert. 
DITO Rooterbeemd, sectie G 

no. 372.4, groot 18 a. 50 c., naast 
hoofdstukken en Meerten Chris 
tiaan. 

DITO Rootveld, sectie G no. 
543, groot 16 a. 50 c., naast Maas 
sen Jan Theodoor en Jan Meu 
wissen. 
DITO Rootveld, sectie G no. 

596, groot 5 a. 15 c., naast Anna 
Maassen en Meuwissen Jos. 
DITO Rootveld, sectie G nos. 

62.1, 622, groot 28 a. 30 c., n. 
Srneets Theod., Susteren, en Boo 
nen Chr. 

DITO" Hutsel, sectie G no. 1920, 
groot 1 'l a., naast Gerard Vrenc 
ken en Meuwissen Jos. 

DITO Hutsel, sectie G nos. 
2627, 2628, 2629, 2630, groot 19 
a. 75 c., n. Jan Hub. van Heel 
en van Neer Peter Hendr. 
\VEILAN D Nieuwe Winkel, 

sectie I no 2271, gr. 15 a. zo c., 
naast van Neer Peter Hendrik, 
Pey en Niessen Martin, Echt. 
DITO Rootveld, sectie G no. 

1876, groot 19 a., n. Chr. Boonen 
en Klaassen Anna Maria. 

DITO Peij, sectie G no. 38,.,3, 
groot 16 a. 55 c., n. Nic. Rama 
kers en Jean Jennissen. 

Daarna voor Ger. VERGOOS· 
SEN. 

BOUWLAND achter de Weij 
er, sectie C no. 4664, groot 19 a. 
80 c., n. Jacob Vergoossen en 
Hendrik Vergoossen. 

Verko·op van AFBRAAK. 
De Not. Hussel te Echt, 
zal op WOENSDAG 2.4 FEBRU· 
ARI, 10 uur voormiddag, ten huize 
en op verzoek van den heer J. 
A. VAN HALBEEK te ECHT, 
publiek verkoopen: 
Den afbraak van den PANNENSCHOP, 
zijnde : 6 gebindren met balken, 
wurmen, Kepers, latten, pannen, 

t. brikken en brandhout, 
alsmede een eikenhouten 
trap en een notenboom. 

Houtverkoop, 
De Not. Russel te Echt, 
zal op DONDERDAG. 18 FE· 

BRUARI, r o.uur, op verzoek van 
den Hoog Wel Geb. Heer Erfridder 

1 Vau Der Renn« De Daelenbroek, 
ter plaatse, publiek verkoopen : 
110 Nos. afgekapte en op hoopen lig 
gende DENNEN. dienstig voor palen 
en brandhout, zeer gunstig gele 
gen aan den rijksweg nabij Kant 
hof te St. Joost en in de Bandert. 
Vergadering· aan No. 1. ~ 

1 

Houtverkoop. 
1 

De Not. Hussel te Echt, 
! zal op MAANDAG, 22 FEBRU 
' ARI, 10 uur, op verzoek van den 
, Hoog WelGeb. Heer Baron Ml- 
CI-IIELS VAN VERDUIJNEN 
te 's Hage, ter plaatse publiek 
verkoopen : . 

100 NOS. AFGEKAPTE DENNEN. 
, dienstig voor kepers, wei hout, lat-] 
'bout, palen en brandhout, liggen 
de afgekapt in het Groensche bosch 
achter St. Joost.· 

1 _... _ 

Jaar lij ksche 

1

H outverkooping 
, LINNER BOSSCHEN. 1 

Not. E. M. A. DE BRUYN 
----·----.,.~-·- 

te Roermond, zal op VRIJD4G , 
19 FEBRUARI 1904, des voor 
middags te 9 uur, ten verzoeke. 
van het Gemeentebestuur van Lin 
ne, publiek, op crediet verkoo 
pen: 

400 
N ummers Dennenhout, 

dienstig voor weihout, lathout, 
paal hout, boonstaken en brand 
hout. 

Vergadering bij no. 1, aan den; 
Kiezelweg van Linne naar St. 
Odiliënberg. 

Achterstalligen zullen niet als 
koopers worden aangenomen. 
Onbekende koopers moeten be-1 

kende borgen stellen. 

0»rco:p:lng.i 
Aldegenen, die iets te vorderen 

hebben van of verschuldigd 
zijn aan de nalatenschap van den 
heer H. W. CLABBERS, in le-i 
ven Rijksklerk ten Registratiekan-1 
tore te Roermond, worden ver-: 
zocht daarvan opgaaf of betaling· 
te doen vóór I Maart 1904 aan den 
Notaris E. M. A. DE BRUYN,! 
SWALMERSTRAAT 36, ROERMOND. 
. ------------ 

VERKOOP VAN 

HUIS en BOUWLAND. 
De Notaris LIENAERTS,. 
te SusTEREN, zal op vVOENS~ 
DAG den 17 FEBRUARI 1904,_ 
's namiddags 4 uur, ten caféhuize 
van den heer Karel Hqrgen te, 
Susteren, op verzoek van den· 
heer JACOB CLAESSEN aldaar, 
publiek verkoopen : 

Gemeente Susteren. 
HUIS met plaats, stal 

ling, schuur en tuin in 
de Veurtherstraat te Sus- 
teren, tegenover den heer Karel 
Heggen, kadastraal bekend sectie 
D Nos, 945 en 960, samen ~root 
7,80 aren, dienstig voor winkel, 
herberg en alle bedrijf. · 
Onmiddellyk daarna voor MA:.: 

RIA CLAESSEN, te Susteren. 
G,emeente Eçhl. 

J. BOUWLAND in Rootveld.: 
sectie G no. 1877, groot 18,60 1 

aren. 
2.. BOUWLAND op Rutseko 

ven, sec~G no. 3438, groot 
16,45 aren. 

' 

---------..---....------- ~- -·-- - ·-- - - - - - - . 

i, s~ Concurrentie onmogelijk. -:eQ 
, In Ruime . Keuze voorradig : . , 
Goed afgewerkte HEERENCOSTUMES . van af fl. 6,00. 

,, . ,, JONGEHEERENCOSTUMES ., ., ,, 2,75 
Zeer sterke WERKBROEKEN, WERKJASSEN, KIELEN, HEMDEN: . 

SOKKEN en ONDERGOEDEREN. 
· · Uitgebreide Keuze in ~- - · 

Hoeden, Petten, Fronts, Boorden, Manchetten, 
Cravatten en alles wat tot het Confectievak behoort. 

Attent i ,e ! 
Wie eens in vertrouwen bij mij wil koopen, zal steeds mijn klant 

blijven. Voor Maatwerk wordt uiterst zorg gedragen. 

J. CUIJPERS, Markt, ECHT. 
' Kleedermagazijn .. 

~oor een noodlottig toeval, mij 
~' ten deel geworden, ben ik 
gnoodzaakî het geachte pub~~_ek 
f.in ECHT en omstreken m1Jne 
~A.REN, hoofdzakelijk MANUFACTU 
REN, beleefd aan te bieden. 

· Mij minzaamst in ieders gunst 
aanbevelend, 

Echtgenoote H. WEEDA, 
geb. SMEETS, 

Bovenste Straat. ECHT. ·------------- Wed. P. Van-Weers-Wolfs, 
1
. H. Geeststraat. te ROERMOND. 
CAFÉ en SIGARENHANDEL. 
1 Beveelt zich bij de inwoners 
van ECI-IT en omstreken, die de 
stad bezoeken, beleefd aan, alsook 
tot hetzetten van koffie, het ma 
ken van boterhammen enz. 
\ MARIE WOLFS. 

Waar koopt men 
'. het voordeeligst: 
Remontoir-Horloges 

En alle soorten Klokken, 
' ' 

~ouden Dames-Horloges, 

lJitmuntende Sleutelhorloges, 

}oopend zeer accuraat, 

Aan zeer lage prijzen, 

fen allen tijde te bezichtigen 

"Ën waarvan monsters op aanvraag, 
' 

urwerken van alle soort, 

uim in voorraad, 

teeds uitstekend van kwaliteit? 

ij : J. Marx-Suijlen, 
1 Horlogemaker, DIETEREN. 
Reparaties spoedig. 

Zeer goed gebakken 
BRIKKEN 

an matigen prijs verkrijgbaar 
l bij 
. FILOTT en Jos. MEUFFELS, 
Susteren. 

Verkrijgbaar bij R, GRIENS 
~CHî: 

· erkamentpapier. 
•~ p 
t 

, , , - •• l • $ J '. , ••• , ,' t • 1 ', ~ ,. ' "-' • ' , , 

Maagd·~nburger Brandverzekering ~aatschappij. 
Maatsclzappe!i.J!? Kapitaal jl. 9,000,000. 

Reserven " 7,060,386. 
~ r Totaal jl. 16,060,386. • ,., 

De Generaal Ag·entitztr voor Nederland en Koloniën heeft de 
eer te berichten, dat in plaats van den Heer TH. SIMONS, aan 
wicn op eigen verzoek eervol ontslag is verleend, tot Agent voor 
ECI-IT & omstreken is benoemd en aangesteld : . 

de Heer JEAN RADEMAEKERS te ECHT, bij wien alle inlichtin 
gen zijn te bekomen tot het afsluiten van verzekeringen of an 
derszins. 

AMSTERDAM, den 5dcn FEBRUARI 1904. 

De Generaal Agentuur voornoemd, 

Carl DROUVEN. 
Zich refereerende aan bovenstaande advertentie, beveelt on· 

dergeteekende zich aan tot het afsluiten van verzekeringen, alsme 
de tot het verstrekken van alle inlichtingen dienaangaande. 

ECHT, den 5 FEBRUARI 1904. • 

J. RADEMAEKERS, 
Agent. 

K O L O N I A L- E·.~ W E R V I N G . 
HANDGELD·· f 200.- 

bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zes jaren, en 
voor ingelijfden bij de Nationale Militie met onbepaald verlof of in wer 
kelijken dienst, bij het aangaan van eene verbintenis, om Twee jaren ge 
detacheerd te worden naar OOST-INDIE. 

Aanbrenggeld : Twintig Gulden. 
Men melde zich aan : Vrijwilligers en Militieplichtigen met onbepaald ver 

lof, bij den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harder 
wijk, of bij een der plaatselijke of Garnizoens-Commandanten.; Mi 
litieplichtigen onder de Wapenen,. bij hun onm iddellijken Chef. 

rr E KOOP 
bij JoHANNES HEYTHUYSEN 
te Stek-Echt: 

Eenjarige Dennenplanten, 
steeds te bekomen. _ ...•. _ ... _.,., • 

Nog nooit gehoord! 
Bij dezen maak ik het geachte 

:publiek van ECHT en omstreken 
bekend, dat eenieder, die bij .mij 
een pond k_ offie van 50 cerit koopt, 
daarbij cadeau krijgt een pond 
córeletten of een pond spek, 
Alles à contant. · 
Onder aan b,veling, 
Jos. Weeda, 

Slager en Winkelier, 
Peyerstraat, ECHT. 

' 

CONSUMWINKEL 
,,De Zwaan". 

Peyerstraat 51. ECHT. 
STALENDEPöT 

van Japonstoffen, Cheviot voor 
jongenspakjes, Confectie-Linnens 
en -Peiien, Tricots enz. van de 
van ouds bekende firma BRU 
NING & MUHREN te AMSTER· 
DAM, 

Steeds voorradig . een groote 
partij Stalen van opn1iming,;stt1/· 
fen, aan zeer verminderde prijzen ! 

· HANDEL 
in DE.GEI.IJK SCliOENWERK aau 1d1t1rst 
cancurreerende prijzen, waarbij we• 
kelijks tweemaal gelegenheid tot 
opzending van REPARATIE. 
--- Boter en eieren worden 

steeds aan de hoogst mogelijke 
!prijzen in betalin~ aangenomen. 
1 AVOLLEBREGT-CQ"ç:Nr;N1 

' 
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. l ~ , ~-wa • ers1raa , ioenTion~ . 
, · -- HORLOGERI BIJOUTERIE. ~- 

· HORLOGES KETTINGEN 
in Goud, Zilver, N iël le, Doublé, N ickel. ~~ in Goud,. Zilver, Niël le, Doublé, Nickel. 

- PRACHTIGE PARIJZER PENDULES met CANOELABRES in Onyx d Brésil, Cuivre Poli, Purcelein-Delft, Marmer en Brons, Bronzen Beelden, 
Regulateurs, Barometers, Electrische Klokjes, Fantaisie Klokjes me ekkers enz. Goud- en Zilverwerken. 

Sohe~p Ce)~eu:r_.ee,~e~ele- :Prij~~:ia-~ 
- - - - - - - - . 

Huismoe ers, _ · 
zoekt uw voordeel ! - 

fiP'Tn _ U Aëtffl EïtrtttiMiiiliiliidrfM·N LUZll 641m 

Het beste adres voor DE- 
GELIJKE MANUF AC 
TOREN, PUIKE KO 
LONIALE ,v AREN en 
alle soorten VLEESCHW 1\- 
REN is bij: · 

G. Hendrickx-van Laer, 
Markt, ECHT. 

Peter MANGELS (Zn.), 
.• SCHOENMAKER, 
BOVENSTESTRAAT, no. 117, ECHT. 

~ al6 r 

Beveelt zich steeds aan tot het leveren van alle 

Winterpantoff els 
en verder van 

Alle Soorten Schoenw.erk . 
van de fijnste tot de grofste soort 

alsmede van alles, wat tot het vak behoort, aan lage 
pnjzen, 

.- Alles Handwerk. -- 
HooGAcHTEND, 

P. MANGELS. 

EN GROS. EN DÉTAIL. 

Louis Peelers-Streucken 
ROERMOND, 
~ Hamstraat. ~ 

HANDEL IN: • 

Wijnen, Cognac's, Likeuren, 
Comestibles, enz. enz. 

Vertege1iwoordiger: de Heer Jan TRUIJEN, WEERT. 

PRIMA KWALITEITEN. BILLIJKE PRIJZEN. 

Be~~i ·iZ'~,~:. Wegb~r-~ 
.x ,, 

.- Lanobou werktuigen ~1 . -~-~---:-==- ..... -:-: ~ 1'- •. : · ~ !J ~ 't" ~~-~ --· ··-. 
" - ·r1 .eR'I' · - 

_J ,,J 1·,. : 
Alle s,10:re11 1·:1n DOf<.SCH lACHL\f~S, HOS\IOU•::--JS, 
STrzoo::;:---11.rnERS, ANi\lOLENS, \Vl)H."f'FL 
SNIJ DERS, LIJNKOEK EKERS, TRi EURS, \VAN 
~IOLt:\iS\ KU_~S}::Vl:S'!fTROOIERS en alle soorte •• 
LGG,.N, I LOLGL.-.J -:.177:-.l, 

·\' ertegen woor diger der{SBORNE-G R AS~IAAIMA 
CH INES, ZELFBINDER~ HOOIHARKEN en HOOI 
SC.HUDDERS, ()p ,,a. scltil.11de wedstrijdot 01 ten tooustci 
li11gn1 met taste =r: be -0011ri. 

· Z e e r co n c u r r i re n d e p rij ze n ! 
·' 

Consumwinkel ~\,De Zwaan", 
. ECHT, Pe erstraat Sr , 

bij A. Volle reqt-Coenen 
HUISMOEDERS. oet uw voordeel! 

Vergelijkt de kwalitei n prijzen onzer waren 
met die van andere nkels ! 

GRO0TE_QM,tEJ..J -:t!III •... ..J!IIJ--KLQN.E. WltlSL!_ 
Suiker, gemalen, extra fijne wuliteir, 22 cts per J [2 kilo. 

,, , tabletten en -brood : 25 ,, ,, ,, 
Rijst van ó, 7, 8, r o en 12 ts ,, ,, ,, 
Rozijnen, Sultana's, zonder ;,itten, ~xtra fijn, Vour la, 1;) cts 

· ,, ,, ,, l ,, ,, Cara harna, 24 ,, 
Stijfsel, losse, Hoffmann's, I 14 " 
Zeep, bruine, 1 8 " 
Soda, 1 2 

Raapolie_, gegarandeerd bestp kwaliteit, 34 " 
Patentolie ,, ,, , ,, 36 " 

Ni~uwe Haring aan 2 cent het stuk. 
HUJSHOUDCROENTE1$J·umt de TVt:stla11dsche Stoomf a 

brieè 11ai1 uerdnnr saamde lt!i1t11smiddelc11 te 's Crm1e1t!tage, 
zeer voordeelig, als : 1 
Snijboonen per Ij 1 blik, 2:- cts. 

,, ,, I f2 ,, +I 7 ,, 
Spercieboonen " 1 [I " 12 ;- ,, 

" ,, 112. ,, 117 " 
Tuin boonen " 1] 1 ,, '27 " 

" " I ] 2 " 1 I 7 ,,. 
Doperwten , ,, 1p " 28 " 

" " I[2 "/17" 
Alle gegarandeerd primai kwaliteit en van den laatsten 

oogst. Ten einde de groer1ten van den vorigen oogst zoo spoedig mogelijk op te ruimen, verkoopen wij: 
1p blik à 20 en rp blik à' 12 cts. 
Boter en Eieren worden aan de hoogste prijzen ingeruild. 
De prerniën van de bij ons gekochte Koloniale Waren 

worden, bij inzending van 'de boekjes, terstond door onzen 
winkelchef uitbetaald. /Î 

Stoomkoj/ie'bra1tderi:f DE ZvVAAN, 

Grossirnlinghaus, Entbroeks & Co. 
Kantoor en Magazijnen : WIJ~~MAASTRICHT. Grachtstraat 22. 

,r,p1•l,;o«\;phuiz•·u: 
WIJK-MAASTR{éHT, Stationsstraat 3 8, 

,, ,, l Rechtstraat 4 7, 
MAASTRICHT, 1, Boschstraat 82, 
ECHT, ( Pcyerstraat 5 r. 

________ ,.. lllll _ 

l Echte Kro n-Peru-ûuann 
geleverd bij wagonladingen aan Bonden en Groothundeluars, 
gaf de schoonste haver e dikste, prachtige aardappelen; 
onder controle. j 

Echte OPGELOSTE KR ~ON-PERU-GUANO is het eten 
en drinken voor alle gewas ~en door zijne krachtige werking. 

ZUIVER DUITSCH · STERN MARKE THOMAS~ 
MEEL kost nu I 8 phen· ing per percent, met aan te 
vragen kortingen. , 

De beroemde Grasm st, Haver-, Aardappel- en Ka 
rotenmest, merk rood ank ~r, aan ouden prijs; Chili-Salpe 
ter, Zw. Ammoniak, K 'miet, Patent-Kali, Chloorkali, 
Superphosphaat enz. c 

OvH~1b~rkittrssbEtlkt;ANgetSONf,dirR~eb~~~~d:a: 
Onder onenbare cont~~ole. 

Vraagt 
DE 

wereld 
· beroemde 

en zooveel malen met goud lf' 'Hltun de 
Ec. ;te(r) Krakelingen en ~~napkoek. 

VAN 

H. JOOSTEN-CLASSEN, 
Hofleverancier, ECHT. 

BEKRONINGEN: 
Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam 1894. 

Hofleverancier van H. M. de Koningin-Regentes. 
Bekroond gouden Medaille en Eerekruis, dipleme d'Honneur de grand Prix : Bor- 

d.eaux 1896, 1 ste Prijs: 's Gravenhage 1898. Hoogste Onderscheiding, dipl6111e 
d'Honneur da grand Prix : Brest 190 1. 

H. RUYTERS, 
Bovenstestraat, 152, ECHT. . - 

Spekal~gQrij ~ 
HANDEL IN 

Koloniale Waren, Manufacturen, 
Hoeden en Petten. _..__, 

> 

_. Best droog spek. 
Rol- en Beenhammen. -. 

AAN DEN 

RINGOVEN 
te SUSTEREN 

is groote voorraad van schcone 
BRIKKEN aan matigen prijs. 

J. CUSTERS. _ .. , ------- 
t W. Schwillens & Zoon, 

te SUSTEREN. 
HANDEL IN: 

Jzerwaren, Machinerieën, 
enz. enz. 

Agentuur der Landbouwrna 
hines van H. LANZ te Mannheim. 

Ondergeteekende VRAAGT 
TE KOOP: 

Stroo, Schoofstroo en 
alle soorten Aardappelen 
en biedt te koop aan : 

Duitsche en Belgische 
Steenkolen. 
-- Alles aan scherp con 
curreerende prijzen en tegen 
contante betaling. 

Jacob BEKKERS~ 
aan het station te MAASBRACHT. 



BIJVOEGSEL 
VAN HET 

ECHTER WEEKBLAD 
van Zaterdag 13 · Februari 1904, no. 7. Uitgever R. Griens, Echt. 

Zou 't nog zoo zijn ? 
In de veertiende eeuw verdiep 

ten zich eens twee ridders in het 
groote vraagstuk: Wie is er in 
het huisgezin de baas? .. de man 
of de vrouw? 

Aangezien zij het niet eens kon 
den worden, gingen zij eene wed 
denschap aan en besloten daartoe 
op reis te gaan. De een nam vier 
paarden, de ander nam twee hon 
derd eieren mee. De afspraak 
luidde: Daar, waar de man de 
baas is, wordt een paard gegeven, 
waar evenwel de vrouw den schep 
ter zwaait, zal een ei worden ach 
tergelaten. 

Zij klopten bij rijk en arm aan 
en overal klonk het eensluidend: 
Mijne vrouw heeft alles te zeggen. i Het aantal eieren verminderde dan 
ook sterk, terwijl de vier paarden 
geen meester vonden. 

Eindelijk bereikten zij een slot, 
waar ze om toegang tot den 
burchtheer verzochten. 
- Zeg mij eens, heer, sprak 

de eigenaar van de panrdcn : Wie 
is hier de baas? Beken het maar 
openhartig, wij zu llen er u voor 
beloonen. 
- Wel heeren, natuurlijk ik; 

mijne gemalin is zacht en gedwee 
· · n eurt a les oed, wat ik doe 
- · w~~··.zq,pjl .,n'et -overigens, 

_ .- ··, èëne ·goede · l"'lichtbetrachtende 
:, echtgenoote betaamt. 

- Welnu, dan zal ik u een 
" paard schenken. Zie, ik heb twee 
r: soorten, schimmels en zwarte, 

welk van deze kiest gij ? 
, 1 - Dat zwarte paard vind ik 
re • prachtig, me dunkt, dat zou me 

lijken; zie eens, wat een ferm ge 
bouwd dier het is. Maar ik zal mij 
ne vrouw eens roepen en vragen 
of zij mijne keuze goedvindt. 

De slotvrouw kwam en bezag 
.,;:. • de paarden. 

- Maar man, hoe kunt ge dat 
zwarte kiezen, die schimmel is 
oneindig fraaier. Zie eens, hoc 
sierlijk hij den kop buigt en hoe 
prachtig op zijne poeten staat. 
- Geef mij den schimmel, 

heeren, besloot daarop de burcht- 
heer onmiddellijk. · 

. - Geef hem een ei, sprak de 
ridder kort. 

En daarmee had zijn vriend, 
die de eieren droeg, de wedden 
schap. gewonnen, want zijn voor 
raad was op, terwijl de vier paar 
den rustig naar hunnen stal terug 
keerden. 

--------------- 
Parochie : Echt. 

KERKELIJKE DIENSTEN 
LJ. Febr. -;-- 2.1 Febr. 

A. s. Maandag, den J 5 Febr., 
Zitdag voor de Kerk en Armen 
op de bekende plaatsen .. 
A. s. Zondag re H. Mis 0I11 

half zeven; 2.e kwart voor acht.; 
Hoogmis om half tien. 

Heden 2. uur Aanbiddingsuur 
voor de Gr. Congr. in de kapel 

der Eerw. Zusters Ursulinen; 
3 uur Lof; .+ uur Kl. H. Fam. 

?lbandag 6 q2 uur Zeswekendienst 
voor 'Hubert' Colaris; 7 IH uur 
Zeswekendienst voor Wed. Jac. 
Wulra vcn ; 8 uur Bruidsmis ; 
10 uur AanbiJdingsuur voor de 
Kl. Congregatie. 

Dinsdag 6 112 uur Nadienst voor 
de afgest. Br. en Z. van de 
Ambr.br.; 7 !J4 uur j. voor 
Hcnricus Blanken; 8 uur j. voor 
Cornelia Wetters. · 

Woensdag, Asch woensdag.; 6 r p 
uur Gez. Mis ter eere van den 
H. Joseph (St. Josephsbr.); 
7 112. uur Leesrnis tot int. van 
Cath. Van der Velden, geb. 

. Cuypers , 9 uur Hoogmis en 
Preek. 

Donderdag 6 1 [2. uur H. Sacra 
mentsmis; 7 114 uur G. j. voor 
Mechtildis van Halbeek , 8 uur 
Zeswekendienst voor Willem 
van Montfort. 

Vrijdag 6 rp uur j. voor Jean 
Mcuwissen , 7 114 uur j. voor 
Hub. Del~i,1g; 8 uur G.j. voor. 
Corn. Hub. Srneets ; 6 uur 
Lof, Kruiswegen Benedictie met 
de relikwie van het H. Kruis. 

Zaterdag ó 112 uur Nadienst voor 
Hub. Colaris (Arnbr.br.); :- 11.+ 
uur G. j. voor Gcrtrudis Maas 
sen ;.,.8 uur G. j. voor He nr icus 
van' Kempen en .. '\gnc0 SDylcn. 

Parochie Peij. 
KERKELIJKE DIENSTEN 

14 Febr. - 2.1 Febr. 

Zondag en 3 volgende rlr gen 
40-uren gebed. Volle j, 'iaat, ï. 
men biechre, comrnunicec re :11 
cenigen tijd voor't Allerbeiligs r.: 
bid de tot intentie van Z. H. den 
Paus. Verder een gedeeltelijke 
Aflaat van tien jaren en tien qua 
dragenen, zoo dikwijls men het 
Allerheiligste bezoekt en alsdan 
bidt tot intentie van Zijne Hei 
ligheid.Te 7 uur uitstelling van 't 
Allerheiligste ; om 7 rp uur de 
Vroegmis; 10 uur de Hoogmis; 
2. q2 uur Vespers ; 4 112. uur 
Completen en benedictie. 
Woensdag vóór en na de H. Mis 
sen uitdeeling der gewijde asch. 
Onder het halen van een kruisje 
wordt men verzocht den eerbied 
voor 't Allerheiligste te bewaren. 
Gedurende den H. Vastentijd 
's Zondags onder 't Lof rriedita 
tie over het lijden des Zaligma 
kers. 
's Woensdags Rozenkrans en 
Lof en 's Vrijdags Kruisweg en 
Lof. 

Donderdag ó q2 uur gez. dienst: 
voor zal. Peter Coonen; 8 uur· 
Zeswekendienst voor zal. Corne 
lia Aben. 

Vrijdag 8 uur best. jgt. voor zal. 
Henricus I Ieuveneers. 

Zaterdag 6 r 12 uur best. jgt. voor 
zal. Frans Vergoossen; 8 uur 
gest. jgt. voor zal. Leonardus 
Van Neer, van 't Hingen. 

Echterbosch. 
KERKELIJKE DI~NSTEN 

q Febr. - 2 r Febr. 

,\laandag best. Hoogmis, tot int. 
van de familie Vergoossen 
Houben. 

Dinsdag, 1e Auronius.Iins.lug ; 
te H. Mis aan St. Antonius 
Altaar om 8 uur; l luogmis 
met uitstelling en Preek 0I11 

9 q2. uur. 
\V oensdag, Asch woensdag, geb. 

vasten- en onthoudingsdag; ins 
gelijks Vrijdag om 8 uur Hoog 
m is ; vóór de H. ?llis zal de 
asch gezegend en uitgereikt 
worden. 

Donderdag ·gcfund. Leesmis. 
Vrijdag best. zieledienst voor zal. 
Wilhelm Backes. 

Ohé en Laak. 
KERKELIJKE DIENSTEN 

14 Febr. - 2.1 Febr. 

Heden 2 lJ4 uur Cutcch.; 3 uur 
Lof, Kruisweg en de derde oefe 
ning ter eere van den H. Jozef. 

~laand..ig~ q2 uu1 gez. Mis voor 
1 Mar ia "I heresi« lndernans. 1 

Dinsdag 8 uur gez. Mis ter ecre van 
den H. Antonius tot bijzondere 
intentie; de derde der Antonius 
Dinsdagen. 

Woensdag, Asch woensdag; wij 
ding der asch te 8 uur, waarna 
de Hoogmis voor Maria Theresia 
Indernans ; na de Hoogmis uit 
deeling der kruisjes. 

Donderdag 7 112 uur gez. Mis voor 
Maria Theresia lndemans. 

Vrijdag 7 1p uur Leesmis voor 
Gertrudis Bongers, weduwe 
Verstraaten. 

Zaterdag 7 112. uur Leesrnis voor 
Andreas Smeets;gedurendeden 
Vastentijd is Zondags onder het 
Lof meditatie over het lijden des 
Zaligrnakers , in de week is 
Woensdag en Vrijdag Lof te 6 
uur. 
Aanst. Woensdag en Vrij dag 
is het geboden zich van vleesch 
en vleeschspijzen te onthouden. 
Aanst. Zondag is volle aflaat te 
verdienen door de .eden der 
,,Eeuwigdurende Aanbidding", 
onder de gewone voorwaarden. 
- ~----- 

In den Boekhandel van 
R. GRIENS worden alle soorten 

STEMPELS 
voor alle doeleinden geleverd. 
r.-...,.....__-0..T.,-.-......,..-.-.,,,u,o,,,_ ••••••••••••••••••••••• 

Rijke keuze 
IN 

ûrafkransen. 
l( Çrierzs, €chi. 

••••••a•••••• 

·-----· ~----- •- ·- ---- -- 

Verkoop in gen. 
---·--- --·- 

0 eurw. SMITSHUIJSEN, 
te Roermond, zal op Donderdag 

1 8 Februari 1 904, des voor middags 
1 o uur, ten verzoeke en ten huize 
van Chr. Baetcn, te Hingen, Echt, 
publiek vcrkoopen: 
Een sterk werkpaard van 2. r 12 

jaar en een merrie van 6 jaar, 
2. veulens van I 8 en 7 maanden, 
3 dragende en melkgevende koeien, 
4 stieren, 2. runderen, 2. vaarzen, 
hondenkar met hond, een ponny 
kar, haksel snijders, ka roten molens. 

10,000 kilo roggcstroo, 2.000 
kilo rogge, 2.000 kilo haver, 10,000 
kilo karoten, 5000 kilo gromrnet. 

Eeene groote partij dennenhout, 
als: kepers, lat hout, wei hout, 
palen, gezaagde latten, boonstaken, 
schansen en brandhout. 

Not. E. M. A. De BRUYN, 
te Roermond, zal op Vrijdag 19 
Februari 1904, des voormiddags 9 
uur, ten verzoeke van het Gemeen- ' 
te bestuur van Linne, publiek op~ 
crcdict ver koopcn . ~ 

400 nummers Dennenhout, dien 
stig voor weihout, lathout, paal- - 
hout, boonstaken en brandhout. 

Vergadering bij no. 1, aan den 
Kiezelweg van Linne: naar Sr-Odi 
liënberg. 
Achterstalligen zullen niet als 

koopers worden aangenomen. 
1)--bel(ende koopers moeten be 

ke , 1'. borgen stellen. 

~ 1.a..1.~~,--------- 
LJH Notaris RUTTEN, 

te Heijthuizen, zal publiek verkoo 
pen: 

1 Op Dinsdag 16 Februari, om 
• 3 uur nam.juist, te Ell.gemeen 

te Hunsel aan Brunisserven, nabij 
Peter Jan Renet en den Kiezelweg 
van Ell naar Hunsel, ten verzoeke 
van het Gemeentebestuur v. Hun 
sel: 

100 koopen dennenhout, dienstig 
voor boonstaken, lathout, wei hout 
en brandhout. 

Vergadering aan no. r. 

2 Op Woensdag 17 Februari, 
· om 10 uur voormiddag te 

Horn, ter herberge bij H. Beurs 
kens a. d. Grooten weg, ten verzoeke 
van den heer Alphons Timmer 
mans, te Kessel: 

100 nummers zeer zwaar dennen 
top hout en schalen in het afgekapte 
bosch van Mevr. Magnée, nabij 
Amerika, langs den kiezelweg 
Horn - Beegden. 
Vooraf te bezichtigen. 

Not. .E H. C. L. STRENS, 
te Roermond, zal in 't openbaar 
verkoopen: 



1 Op Dinsdag 16 Februari 
• 1904, voormiddags r o uur, 

nabij de p.innenfabriek en in den 
boomgaarJ van den heer H. van 
de Boel, te Thorn: 

2500 goede droge dennenschan 
sen, ccne groote partij gekloven 
brandhout, schcone wcipulen, 
droge eiken- en canadaschc duim 
sche planken en riggclhout in 
verschillende afmetingen. 

10,000 kilo's best bewaarde 
karotcu. 

Vergadering aan no. 1. in den 
boomgaard. 

2 Op Woensdag 17 Februari 
· 1904, des morgens 0111 9 uur, 

te Swalmen, op de Buxhof, ter 
hcrberge van Leonard Beek aldaar: 1 

40 nummers zwaar eiken- en' 
berken slaghout in Baxhoverbosch. 

25 schoone eikenboornen, dien 
stig voor balken, kuip- e,n timmer 
hout, aldaar. 

30 nummers zwaar wei hout en 
dernphout, nabij Hoosterhof, 
onder Beesel. · 
Daarna voormiddags 11 uur, 

ten verzoeke en ten huize van 
den heer J. Stigner, te Swalmen: 
Eene flinke partij hooi, nagras, 

stroo, karaten en eenige land 
bouwgereedschappen. 

3 Op Donderdag 1S Februari 
• 1904, des namiddags 2 uur, 

ten koïfiehuize van den heer 
Scheepers te Linne, voor de erven 
H. Sampers: 

Gemeente Linne. 
Een best perceel bouwland, 

gelegen op het Schoor, in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
kom der gemeente, sectie C nes. 
854, r573, 1574, 853, '.!9, 2066 en 
ê!.067, groot samen 2,27, 1 5 hccr., _..!~ veilen in 7 perccclcn, alle 

· uirschietende op herSchoor wegje. 
Perceel 1 tot en met 6, · elk 

groot 31,80 aren (150 r.) 
Perceel 7 aan de zijde van de 

Maas, gr. 36,35 aren (171 r.) 

4 Op Vrijdag 19 Februari 
• 1904, des namiddags 3 uur, 

ten koffiehuize van den heer Hu 
bert Mooren, te Leeuwen, ten 
verzoeke van de wed. en kinderen 
Smeths, te Leeuwen : 

Gemeente Maasniel. 
1. Een in goeden staat verkeerend 
huis, erf, tuin en bouwland, gele 
gen te Leeuwen aan den grintweg, 
sectie B nos. 1247, 9:f2 en ,956, 
gr. 6,95 aren. 
Il. Een bouwplaats, gelegen 

nabij het huis, sectie B no. c 4 I 3, 
groot 3,20 aren. 
III. Een perceel bouwland, sectie 

B no. 751, groot 3,40 aren. 
IV. Een perceel houw land, sectie 

B no. 753, groot 55 centiaren. 

Notaris Palmen te Thorn, 
zal publiek verkoopen: 

1 Op Maandag 22 Februari 
• 1904, 's morgens te 10 uur, 

ten verzoeke van den heer Baets 
te Oolder. 
Eene groote partij brandhout, 

kepers, planken, weipalen en lat 
ten, gelegen te Thorn, in de wei 
de van Ger. Adams. 

Vergadering aan N. 1. 

De Notaris LIENAERTS 
te Susteren, zal publiek verkoo- 
pen: · 

1 Op Woensdag 17 Februari 
• 1904, des morgens II uur, 

ten caféhuize van den heer Karel 
Heggen, op verzoek van den heer 
Joseph Colaris, te Sittard: 
Een aantal dragende vaarzen 

en zoogen. 

2 Op ~,Jndeïdag 18 Februari 
· r904, s mo:-geo<s 10 uur, te 

1.ij ncn kantore te Susteren, op 
verzoek van de wed. Theodoor 
Kerk hofs, te Su-rercn : 

De onverdeelde· helft van een 
Huis, gelegen Le Susteren in de 
Kcrkstr aut. 

3 Op Donderdag 18 Februari 
: 1904, '~ namiddags 2 uur, op 

verzoek van Mej. Louisa Custers: 
so k oo pcn zwaar slaghout, 

afgekapt liggende ter plaatse ge 
naamd Paalar ts, onder de gemeen 
te Susteren. 
V e1·gadcring ter plaatse aan no. r. 

4 Op Vr(jdag 19 Februari 1904, 
• 's narniddags 3 uur, ten café 

huize van den Heer Jean Claes 
sen, op de Markt te Susteren, op 
verzoek van zijn principaal, de 
volgende vaste goederen, gelegen 
onder de gemeente Susteren en 
toebehoorende aan den Heer Jo 
zef Larnber rnon : 

Ge111ee1Jte Susteren. · 
1. Bouwland op Munster veld, 

sectie F no. r997, groot 11 aren 
40 centiaren. 

2. Bouwland op Middelveld, sec 
tie D nos. 1518 en 1521, groot9 
aren 20 centiaren. · 

3. Bouwland op Hoof, sectie F. 
no. '.!63.c, groot 10 aren 40 centi-1 
aren. , 

4. Bouwland op Lind, sectie A 
no. I 166, groot 8 aren 60 centi 
aren. 

. 5. Bouwland op Berkcler, sec 
tie E no. 2766,\groot 6~aren 20 

centiaren. 
6. Hooiland en tuin op Hoof 

akker, sectie E nos. 856 en 866, 
groot 10 aren 30 centiaren. 

7. Huis en tuin, sectie D no. 
2637, groot 7 aren. 

8. Tuin, sectie D nos. 1100 en 
r 101, groot 4 aren 10 centiaren. 

5 Op Vrijdag 19 Febr. 1904, 
• 's namiddags 3 uur, ten café 

huize van den heer Jean Claessen, 
te Susteren, na afloop · van den 
verkoop der goederen van Jozef 
Lambcr mon, aldaar: 

Voor den heer J. Simons, te 
Susteren : 

1. Bouwland op Kwaatworst, 
sectie B no. 1666, gr. 8,60 aren. 

2. Bouwland op Koei, sectie D 
no. 392, groot 10 aren. 

3. Bouwland op Lind, sectie B 
no. 123-J., groot 9 aren. 
Voor den heer Chr. Scholleij, 

te Roermond : 
Gemeente Susteren. 

1. Bouwland in de Böther, sectie 
C no. 1835, groot 11,80 aren. 

2. Bouwland aldaar, sectie C 
no. 1546, groot 12,80 aren. 

3. Hooiland in Rijksbeemden 
sectie E no. 2039, groot 13 aren. 

4. Hooiland aldaar, sectie E rio 
2040, groot 13 aren. 

6 Op Maandag 22 Februar 
. 1904, 's namiddags 2 uur, ter 

caféhuize van de Wed. Van Hins 
berg, aan het station te Susteren 
op verzoek van zijn principaal, d, 
volgende vaste goe~eren, gelegei 
onder de gemeente Susteren ei 
toebehoor~nde aan den Heer Wil 
lern Janssen en Consorten : 

Gemeente Susteren. 
1. Huis aan .de Heide, sectie l 

no. 1904, groot 5, 15 aren. 

2. Bouwland de Heide, sectie B 
no. 366, groot 9,40 aren. 

3. Bouwland op Lindt, sectie 
B no. 1662, groot r2,70 aren. 
4. Bouwland 1-Jeidegehucht, sec: 

tie B no. L? 1s, groot 2,40 aren. 
5. Bouwland de Koulebecmd, 

sectie C no. 2 19, .groot 1 6,70 aren. 
6. Hakhout in de Doofkarner, 

sectie C no. 568, groot r o.ço aren. 
,. Bouwland op Koije, sectie D 

no. 2462, groot 22,10 aren. 
8. Bouwland in Nieuwhciveldjc, 

sectie B no. 978, groot 9,55 aren. 
9. Bouwland in· Pisscrn broek, 

sectie B no. t909, groot 30,30 aren. 
r o. Bouwland in Nieuw heiveld 

je, sectie B no. 529, groot 30,So 
aren. 

r 1. Bouwland in Pissembroek, 
sectie B no. 1908, groot 31,40 ai-en. 

12. Hakhout in de Doofkamer, 
sectie C no. 1361, groot 7,45 aren. 

13. vVeiland, genaamd op Pis 
sum, sectie B no. 1627, groot 30,70 
aren. 
· 14. Weiland op de Heide,sec 
tie B no. r 115, groot 24,20 aren. 

---· ---·--------~-------- 
Prima Aluminium 

Nachtlichten. 
Verlangt men tot het warm 

houden van de thee en des nachts 
een rustig, helder en reukeloos 
licht, men gebruike de prima 
ALUMINIUM NACHTLICH 
TEN "Koni11;ri1t vVil/1elmina" van 
Gebr. RIKKERS, Amsterdam. 
De pitten branden, drijvende in 
een gewoon waterglas, voor de 
helft met water en verder met 
goede olie gevuld. Wanneer het 
glas schoon gehouden wordt en 
men een goede en zuivere kwa 
liteit olie gebruikt, dan is men ver 
zekerd, dat elke pit ten minste 18 

uren gelijkmatig en helder brandt. 
Deze nachtlichten zijn zindelijk 

en gemakkelijk in het gebruik. 
CTe

1
ring olieverbr1,1i_k bij groote 

lichtsterkte. Vederlicht, waardoor 
zij gemakkelijk op de olie drijven, 
die tot het laatste dropje verbruikt 
wordt. 
Prijs per doos, inhoudende circa 

200 stuks, 10 cts, met gebruiks 
aanwijzing. 

Verkrijgbaar bij R. GR JENS, 
Ecur .. 

Boterberichten. 
MIJN TE MAASTRICHT .. 
12 Febr. Gemijnd: 15935 kilo 

grammen. Prijzen: Laagste f 1,23. 
Gemiddelde f 1,27. Hoogste f. 1,30. 

Aangevoerd eieren 12800. 
Middelpr. kleine f. 32,0- f. 3,50. 

,, dikke f. 4, l O - f. 4,30. 
~ - 
Marktberichten. 
SITTARD, II Februari. Boter 

per halve kilo fl. o,68 à 
fl 0,72. Eieren de '.!6 stuksfl r.r o à 

tl 1,15. Tarwe per 100 kilo fl 7,25 
à fl o,oo. Rogge per 100 kilo fl 6,50 
à fl o,oo. Haver per 100 k. tl 6,75. 

De prijs der biggen op de Don 
derdag gehouden varkensmarkt 
variëerde van 7 tot 9 frcs. voor 
biggen beneden 6 weken. 

Spoorwegdienst. 
Vertrekuren van 

ECHT NAAR ROERMOND: 
6,19. - 10,26. - 2,34. - . 5,42• 
- 9,5S. 

Vertrekuren van 
ECHT NAAR ~ 
6,36. - 9,50. - ,,,s.,35. - 4,58. - 
8.26, - 10,17. 

:»--=>·~....;;,,;,,~----------- - 
INHOUD 

- VAN DEK 

ECHTER ALMANAK 19 04, ' 
PRIJS 5 CENTS. 

Bladz. 
Kalender 2-25 
Algemeene Christelijke Feestdaaen , 26 
Veranderlijke Katholieke Feestdagen 26 
Geboden Vastendagen 26 
Quatertemperdagen 26 
Vastenwet in het bisdom Roermond . 27-32 
Feestdagen, die gevierd worden als Zondag · 33 
Zons- en Maansverduisteringen. 33 
Verjaardagen van het Koninklijk huis 34 
Bestuur der Provincie 35 
Kiesdistricten , 36-38 
Bestuur der gemeenten 38--39 
Best-uur der gerneente Echt 39 
Posterijen . ~ 40-42 
Postspaarbank ~ .• 42 
Postkantoor te Echt •· 43 
Spoorwegdienst . 44 
Telegraaftarief . , 45 
Tarief van het zegel . 46 
Herleiding van de strekkende kleine en groote 
ouderoedeen buctder . 47 

Herleiding van vreemde munten 4S-49 
Waarde van .vreernde munten . 50 
Herleiding van den tijd, . . . . • 50-51 
Opgave der titels . . · . · . . 51-55 
Gewichtsverhouding van levend en geslacht vee 56 
Berekening der prijzen van de varkens naar 't gewicht 57 
Jaarmarkten en kermissen in Limburg . . ;';'8-61 
Weerberichten . 61-63 

Deze almanak is verkrijgbaar bij R. GRIENS, Eon. - -- -~-------~~< 


