
Burgerlijke Stand van Maastricht.
Aangifte van 8 tot en met 14 Sept. 1894.

GEBOREN: 13 jongens, 18 meisjes.
STERFGEV.: 6 jongens, 5 meisjes beneden de 16 jaren,

verder:

Jan Baptist Eikenboom, kleermaker, oud 60 jaren en 6 maan-

den, gehuwd, w. Hoogbrugstraat. Theodorns Delange, z. b.

oud 75 jaren en 5 maanden, weduwenaar, w. Bogaardestraat.
Maria Catharina Frederica Starmans, z. b. oud 50 jaren en 4

maanden, echigenoote van Mathijs Hubert Halmans w. Regt-
straat. Barbara Weerts, z. b. oud 67 jaren en 6 maanden,
echtgen. van Chriatiaan Herben, w. Brusselschestr. Cecilia

Hubertina Hagens, z. b. oud 74 jaren, weduwe van Jobannes

Scheiman, w. Abtstraat. Joannes Petrus van der Muilen, z.b.

oud 72 jaren en bijna 8 maanden, weduwenaar w. Abtstraat.
Maria Ida Hubertina Claessens, koffijhuishoudster, oud 76 jaren

en 3 maanden, weduwe van Joannes Henricns Hubertus Tim-

mermans, w. Markt.

GEHUWD. Johann Wilhelm Löbrer, glazenmaker, w. Regt-
straat en Christina Sophia Hubertina Abrahams, z. b. w. Koe-

straat. - Wilhelmus Hubertus van Haeren, glasdrukker, w.

Bogaardestraat en Maria Isabella Dresens, ovenwerkster w. Ha-

venstraat. Mathijs Heugen, broodbakkersgezel, weduwenaar,
w. te Margraten en Maria Sophia Coenen, dienstmeid, w. Groot»

Gracht. - Jozef Elie, glasblazer, en Elisabeth Maria Mausot,
glasslijpster, beiden w. Raamstraat, Pieter Jozef Quaedvlieg,
brouwersknecht, w. Groote Gracht en Maria Elisabeth De Bruijn,
dienstmeid, w. Bouillonstraat. Franciscus Wagenaar, aarde-

werker en Maria Anna Heckers, papierwerkster, beiden w,

Bogaardestraat.

Wij bemerken nog, dat bij de Jury geen Nederlan-
der was, maar meestal uit buitenlandsche concurren-

ten bestond, en wel uit 3 Franschen, 2 Duitschers,
8 Belgen, 2 Russen, 1 Amerikaan".

EYGELSHOVEN, 17 Sept. Bij een vechtpartij, die

hedennacht alhier plaats had, werden twee der vech-

tenden zoo toegetakeld, dat onmiddellijk om genees-

kundige hulp naar Kerkrade moest gezonden worden.
Dr. Keulen, die spoedig ter plaatse was, kon echter

van één slechts den dood constateeren. Deze toch had

niet minder dan drie steken, waarvan ieder op zich
zelf reeds doodelijk was; ook de andere gewonde
verkeerde in zoodanigen toestand, dat Dr. K. het

noodzakelijk oordeelde, dat de weleerw. heer pastoor
hem de laatste H. Sacramenten toediende. Nader ver-

neemt men, dat de marechaussees reeds een persoon,
als verdacht van medeplichtigheid, in verzekerde be-

waring genomen hebben.
Uit Maastricht ontvangen we het telegrafisch be-

richt, dat de justitie heden, Maandag, naar Eygelsho-
ven vertrok.

SWYR-WYNANDSRADE, 17 Sept. Gisteren-namid-

dag had hier een treurig ongeluk plaats. Men maakte
toebereidselen voor een prjjsvogelschieten. Zekere J.H.
klom ineen boom, om de vogelstang te bevestigen.
Daaruit afgedaald zijnde, ontving hij een schot in

de rechterzijde. De kogel had hem doorboord en hij
viel voor dood ter aarde. Heden-morgen bezweek de

ongelukkige, na voorzien te zijn van de H.Sacramenten.

Hoe het ongeval gebeurd was ?

Een geladen geweer was op een aanlegladder ge-

legd. Het schoof uit en viel inde richting der stang.
De loop stootte op een volgende sport, en het schot

ging door den schok af. Moge dit treurige voorval
alle schutters en anderen tot waarschuwing strekken'

GEULLE, 16 Sept.
De raad van toezicht der Staatsspoorwegen ar-

riveerde dezer dagen ineen salonwagen om de nieu-

we werken in oogenschouw te nemen. Naar men wil,
zonde onooglijke halte ook binnenkort dooreen flink

gebouw vervangen worden.

MAASTRICHT, 16 Sept. Nu en dan hooren we in

onze stad nog al eens bittere klachten opgaan over

de wijze, waarop thans de zeer dure reinigingsdienst
wordt uitgeoefend.

Voorheen ging het oog van den man, met dien

dienst belast, links en rechts, en bemerkte hij, dat

er een van de rioolinloopen g. stopt of liever verstopt
waS, dan was hij dadelijk met een lang ijzer, dat hij
steeds aan zijne kar bevestigd had, bij de hand om

het riool weer open te maken.

Tegenwoordig schijnt men die nauwlettende zorg
niet meer noodig te achten en blijven de rioolinloopen
soms dagen achter elkander verstopt, zoodat het wa-

ter tot groot ongemak der huisbewoners inde onmid-

dellijke nabijheid, op straat blijft staan en een schier

ondragelijken stank verspreidt.
Wie hiervan de proef willen hebben, behoeven

slechts de Wolfetraat te passeeren en ongeveer op de

helft dier straat zullen zij zich met eigen oogen van

(Ben toestand kunnen overtuigen. Sedert Zaterdag-
avond 8 September is daar het riool verstopt, en op
het oogenblik, dat wij dit schrijven, Zondag 16 Sept.,
is het nog zoo.

De verkoopingen van najaarsgras hebben hier in

den o natrek, niet de helft van vorige jaren opgebracht.
Alk oorzaak wordt opgegeven de overvloed van an-

dere voedergewassen.

Bij dé aanstaande winterdienstregeling zullen op
de Luik—Maastrichtsche lijnde volgende veranderin-

gen plaats vinden. De tramtrein des avonds ten 8,06
uit Luik naar Maastricht wordt opgeheven. De tram-

trein ten 8,25 uit Maastricht wordt vervroegd met 14

min., en het vertrek gesteld op 8,11. De middagtrein
12.38 wordt vervroegd met 3 min. en vertrekt dus 12,35

De avondtrein 9,30 uit Maastricht zal voortaan ten

9,15 vertrekken.Gedurende de Foire te Luik zal eiken

Zondag een trein des avonds ten 11,35 uit Luik naar

Maastricht vertrekken, op 7,14, 21, 28 October en 1,
en 4 November.

ROERMOND, 16 Sept. Inde laatste dagen hebben

verschillende kooplieden in granen, welke hunne gra-

nen van Antwerpen betrekken, zich inde onaangename

noodzakelijkheid gezien om maar eventjes 23 francs

per waggon meer vracht te betalen, dan anders het

geval was. De oorzaak hiervan is, dat de spoorweg-
maatschappij Grand Central Beige slechts dan het spe-
ciaal tarief' voor granen wil toepassen, als de kooplie-
den zich willen verbinden, om, minstens gedurende
een vol jaar, hunne granen van Antwerpen langs
geen anderen weg te betrekken dan per Grand Central

Beige.
Daar nu een andere weg voor Roermond, Haelen en

Baexem niet bestaat, kan aan dit verlangen zonder

bezwaar worden voldaan. Weert en Maastricht zouden

misschien voordeeliger langs den waterweg kunnen

betrekken, dit dient dus onderzocht te worden alvo-

rens zich te verbinden.
Het schijnt, dat de Grand Central zich al bang begint

te maken voor het geprojecteerde Rjjn-Maas-Schelde
kanaal, dat zij de lui nu reeds tot zulke verbintenis-

sen noodzaakt.
In elk geval blijkt hieruit, dat het met bedoeld

kanaal thans ernst schijnt te worden.

Vrijdagavond toen zekere H. inde Kruisheeren-

straat alhier, als naar gewoonte, dronken "t’huis

kwam, kreeg hij twist met zijne vrouw, welke zoo

hoog liep, dat de vrouw eene kolenschop opnam, waar-

mede zij haar lap vaneen man een zoo geduchten
slag op ’t hoofd gaf, dat deze eene lange snede

boven een oog kreeg en bloedde als een rund. Of deze

hardhandige, maar overigens welverdiende les helpen
zal, moet de tijd nog leeren.

Zaterdagmorgen is op de Markt alhier een kind

dooreen camion overreden, met het gevolg, dat een

der voetjes vrij ernstig werd gekneusd.
Reeds herhaaldelijk hebben we erop gewezen, dat

de doorgang van de Markt naar de Marktstraat, tus-

schen de huizen der heeren Felix Janssens en D.

Egger veel te smal is, en ongelukken, vooral op markt-

dagen, daar onvermijdelijk zijn. En ook op andere
drukke punten moest het rijden op Zaterdagmorgen
eenvoudig verboden worden. Het gebeurde van giste-
ren toont de noodzakelijkheid daarvan duidelijk aan.

Voor het verkeer is ’t voldoende, ’dat de beide hoofd-

wegen Swalmerstraat—Marktstraat en Varkensmarkt

—Kraanpoort vrijgehouden worden; wie daarmede niet

genoeg heeft, wachte tot na afloop der markt. Wij

meenen, dat eene dergelijke verordening ook bestaat,
en zoo ze niet bestaat, wordt het hoog tijd dat ze er

komt.

ROERMOND. 16 Sept. Met genoegen kunnen we

vermelden, dat onze stadgenoot, de heer J, Stuijver, te

Amsterdam is geslaagd voor het examen in het tee

kenen. De heer Stuijver is een leerling derßoermond-
sche kunstacademie.

STRAMPROY, 16 Sept. Inden nacht tusschen jl.
Vrijdag en Zaterdag hebben een bende gauwdieven
alhier aan bijna alle huizen de keldergaten gevisiteerd.
Menige huismoeder kwam ’s morgens tot de treurige
ontdekking, dat er eenige kermisvlaaien werden ver-

mist, en bovendien ook nog een aantal deerlijk be-

dorven, daar dit snood handwerkje wordt verricht

met een langen stok, waaraan op den top een punti-
tige nagel bevestigd is. De daders zijn onbekend

WEERT, 16 Sept. Had andere jaren onze kermis

weinig meer dan den naam,dit jaar belooft zij toch boven

aller verwachting eens heel wat te worden. Niet min-

der dan 16 houders van kermisvermakelijkheden : draai-

molens, paardenspel, enz. enz. zouden zich reeds aan-

gemeld en toestemming verkregen hebben.

Hierbij komt dan nog de op die dagen plaats heb-

bende landbouwtentoonstelling, zoodat wtj dus genoeg
te zien en te hooren krijgen.

In het naburig Bocholt deed eergisterenavond
de luitenant der douanen zijne ronde met zekeren Y.

beambte, langs de Kempische vaart. Plotseling hoort

hij achter zich een zwaar geplons in het water en

doodelijk verschrikt ziet hij het hoofd van Y. nog

even boven het water uitsteken. Niets dan zijnen
moed raadplegende, schiet hij toe, grijpt den drenke-

ling, en zonder achtte geven op het gevaar, waarin

hjj zelf verkeerde, gelukt het hem zijn jongen voor-

beeldigen beambte het leven te redden.Wie van beiden

op dat oogenblik zich het gelukkigste gevoelde, valt

moeilijk te zeggen.
Een woord van lof komt aan den luitenant toe, die

ondanks zijne hooge jaren, zooveel moed aan den dag
legde. Het ware te hopen dat deze edele daad niet

onbeloond bleve.

HELDEN, 14 Sept. Onder de rubriek : „Rechtszaken"
dd. 11 September werd uit Roermond vermeld: Ver-

oordeeld J. H. N. te Helden tot 4 maanden gevangenis-
straf wegens vergrijp tegen de zeden.

Dit moet niet zijn J. H.N. te Helden, maarte Maas-
bree.

VENLOO, 16 Sept. Toen gisteren een landman uit

Venraai, die hier ter stede een kalf verkocht had,
het dier aan het abattoir wilde afladen, ontdekte hij
met schrik dat het kalf gedurende de reisdood ge-

gaan was.Het cadaver werd onmiddellijk inden grond
gestopt.

Voor onzen landman geen voordeelige zaak, die,
buiten de moeite van het brengen, ook nog geen geld
voor zijn kalf kreeg.

Door de stedelijke politie werd gister aangehou-
den zekere N. Th. uit Maastricht, die nog een oude

schuld met de justitie te vereffenen had.

Hij is reeds naar de gevangenis te Roermond over-

gebracht.
Gisteren werd zekere S. uit Roermond door den

brigadier-rijksveldwachter Puyenbroeck alhier in

hechtenis genomen, als verdacht van diefstal vaneen

horloge.

Onze vroegere stadgenoot, de eerw. heer Jozef

Linskens, thans in het klooster te Bornhem bij Ant-

werpen, zal od Zaterdag 22 dezer te Mechelen door

Z.Em. den kardinaal-aartsbisschop tot priester ge-

wijd worden.

Op de markt van gisteren werden aangevoerd 289

biggen. De handel was levendig en de prijzen onver-

anderd. Er werd besteed 7 a 8 mark per stuk.

Inde afgeloöpen week ontwikkelde zich in vette

varkens een levendige handel. Vooral van Duitsche

zijde geschiedden inkoopen op groote schaal. De prij-
zen gingen flink inde hoogte. Er werd betaald voor

levende 44 a 45 en voor geslachte 56 cent per kilogram

Op de te Rotterdam gehouden clubtentoonslellin g

van de Nederlandsch Duitsche-doggen-club vielen aan

Senta 111 eigenaar de heer dr. Dubois, alhier een

le prijs bestaande uiteen verguld zilveren medaille

en twee eereprijzen ten deel.

Marechaussee.

Bij het wapen der kon. marechaussee zijn ver-

plaatst : brig. Punter van Yenloo gaar Grave; brig.
Gullekens, van Maastricht naar Nijmegen; marech.
Landman van Venloo naar Roermond, Donsdorf van

Roermond naar Venloo, Laus van Nijmegen naar

Venloo.

Stichting-De Limpens.

Morgen, Dinsdag, wordt, zooals reeds door ons ge-

meld, de eerste vergadering gehouden der beheerders

van de Stichting-De Limpens. Aan een schrijven in

de Aankondiger ,
dat meerendeels slechts reeds vroe-

ger door ons gemelde bijzonderheden bevat, ontleenen
we nog het volgende omtrent de verdeeling der

gelden:
Er mag (echter) in elke gemeente slechts zoodanig

bedrag verdeeld worden als in evenredigheid staat

tot het zielental; dat van Oirsbeek, Merkelbeek en

Bingelrade wordt bij de berekening dubbel genomen
en Sittard (telt) slechts mede voor hetzelfde -cijfer als
Merkelbeek.

De bevolking der genoemde gemeenten bedraagt
ongeveer:

Oirsbeek 1000, Merkelbeek 650, Bingelrade 400, Am-

stenrade 500, Schinveld 1200, Brunssum 1100, Jabeek

450, gedeelte van Sittard 1500.

Neemt men nu eens aan dat de zuivere inkomsten

der stichting f 21625 zullen bedragen, dan valt daar-

van jaarlijks ten deel aan de inwoners van:

Oirsbeek f 5000, Merkelbeek 3250, Bingelrade 2000,
Amstenrade 1250, Schinveld 3000 Brunssum 2750,
Jabeek 1125, Sittard 3250.

Onderwijs.
MEERSEN, 16 Sept. Met genoegen vernemen wij,

dat, de heer H. W. Cals, van alhier, thans onderwijzer
aan het Bisschoppelijk College te Roermond, als zoo-

danig benoemd is aan eene R. K. Parochieschool te

Amsterdam, op een salaris van f 700.

Alhier is een cursus inde stenotachygraphie op-

gericht, die door verscheiden onderwijzers en stu-

deerenden gevolgd wordt. De lessen worden geleid door

den heer P. Duykers uit Rudolstadt (Thuringen), thans

tijdelijk in Meersen, zijne geboorteplaats, verblijvend.
Examens.

ARNHEM, 14 en 15 Sept.Geëxamineerd 8 vrouwelijke
candidaten. Geslaagd:

M. Hendriks, H. v. de Wijngaard, M. Seukens en

L. Blumberg van Nijmegen; H. Rutten en H. v. der
Meeren van Schijndel; M. v. der Heyden van ’s Bosch.

BREDA, 16 Sept.
De loop van het examen voor het verkrijgen der

hoofdakte, van 16 Juli tot 13 Sept. gehouden,
is geweest als volgt: mannelijke candidaten : aange-
meld 238; opgekomen voor het schriftelijk gedeelte
234 en voor het mondeling 226 ; geslaagd zijn 82 can-

didaten, zijnde 36.3 pCt.; van vrouwelijke adspiranten
hebben zich aangemeld 12, schriftelijk hebben deelge-
nomen 12 en mondeling 11 ; geslaagd zijn er 9, der-
halve 81.8 pCt.

Feesten en Wedstrijden.
MAASTRICHT, 16 Sept. Door het „Gemengd Koor" der „Stede-

Hjko Muziekvereniging" zal voor het eerste winterconcert in
studie worden genomen „Eve“ van Massenet.

MAASTRICHT, 16 Sept. Het harmonieorkest der Stedelfjke
Muziekschool heeft heden de rfj zijner zomerconcerten in Stads-

park gesloten met een concert, dat spaarzaam bezocht was

Over ’t algemeen mochten deze concerten zich dit jaar niet in.

een buitengewoon bezoek verheugen. Wat hiervan de rede is,
ligt niet aan ons te onderzoeken. Is ’t, dat het publiek te veel-

eischend is geworden of dat de uitvoeringen to wenschen over-

lieten, wij willen het niet beslissen. Wü constateeren slechts,
dat het bezoek dier concerten inde laatste jaren heeft afge-
nomen.

Het orkest gaat nu voor 3 maanden zijn winterslaap begin-

nen, om tegen het Kerstmis-concert even weder te ontwaken

en dan den slaap weder tot den zomer voort te zetten.Dit nu kun-

nen wij niet goedkeuren. De winter moest wordon besteed om

studiën te maken, ten einde iu den volgenden zomer met nieuwe

stukken en vernieuwde kracht voor het publiek te verschijnen.
Vooral veelvuldige oefeningen brengen een orkest op de hoogte
van zijn taak, en die oefeningen laten by ons Stedeiyk Orkest

veel te wenschen over. Het gebeurt soms, dat voor twee uit-

voeringen op Slavante en in Stadspark sleshts éone re-

petitie wordt gehouden. Dit toch is bij de samenstelling van

bedoeld orkest te gering. Hiermede wordt te weinig rekening
gehouden. Men boude in ’t oog, dat de meeste leden van dit

orkest geene meesters zijn en geen eigenlijk beroep van de

muziek maken.Dezen moeten daarom door veelvuldige oefeningen
hunne partijen leeren opvatten en uitvoeren. Moge het bestuur

der Stedelijke Muziekschool in die richting werkzaam zijn.

Heden gaf de zangvereeniging „Mastreechter Staar" eene

welgeslaagde matinée in Stadspark. Zij had zich daartoe de

medewerking verzekerd van het fanfaregezelschap „Concordia"
uit Ulestraten. Dit gezelschap, onder directie van den heer

Merisson, heeft zich dapper van zijn taak gekweten en de ten

gehoore gebrachte stukken verdienstelijk uitgevoerd. Luide en

herhaalde toejuichingen waren daarvoor het loon. Ook de

„Mastreechter Staar" onder leiding van den heer Gielen, heeft

hare toehoorders op twee koren vergast, die, zooals men dit

van die vereeniging gewoon is, zuiver werden uitgevoerd en

veel bijval vonden. Deze matinée was tamelijk goed bezocht.

ROERMOND, 16 Sept. Heden had de aangekondigde algemeene
duivenwedvlucht plaats uit Groningen, uitgeschreven door de

postduivenvereeniging „l’Eciair" alhier. Vier en vijftig duiven

waren hedenmorgen te acht uur opgelaten en hiervan was de

eerste terug te 12.44.

De prijzen werden behaald door de duiven der volgende
heeren:

lste prijs J. Verkopen; 2de A. Tevonderen ; 3de P. van Dui-

nen ; 4de H. Cox ; 6de H. Stark ; 6de K. Quicken ; 7de A. Fer-

mont.

De postduivenvereeniging „Pijlsnel" hield heden eene wed-

vlucht voor jonge duiven vanuit Eiquelines, waarbij de navol-

gende duiven prijzen behaalden, lste prijs duif van G. Janssen;
2de Broukers; Sde Hoekx ; 4de Valentpn ; 6de van Kessel; 6de

Quicken; 7de Backus en Bste van Saven.

Rechtszaken.
( Telegram)

MAASTRICHT, 17 Sept. De arrondissements-recht-
bank alhier heeft bij vonnis van heden den mijnwer-
ker P, J, G. te Waubacli, schuldig bevonden aan

diefstal van eene koe uit de weide en hem te dier

zake veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 2 jaar.

Staten-Generaal.

Vereenigde Vergadering der beide Kamers

op Zaterdag dm Bden Sept. 1894,
TOT SLUITING VAN DE BUITENGEWONE ZITTING

DER STATEN-GENERAAL.

(Geopend te 8 uren).
De heer Van Naamen van Eemnes, voorzitter der eerste Ka-

mer, bekleedt den voorzittersstoel.
De VOORZITTER laat door den griffier van de Eerste Kamer

voorlezen een koninklijk besluit van den 6den September 1894

waarbij de minister van binnenlandsche zaken wordt gemach-
tigd, om zich heden, te drie uren des namiddags, te begeven'naar
de vergadering der Staten-Generaal, ten einde in eene vereenig-
de vergadering van de beide Kamers, de tegenwoordige zitting
iu naam der Koningin te sluiten.

De VOORZITTER benoemt eene commissie, die den minister

in het gebouw zal ontvangen en uitleiden.

Deze commissie bestaat uit de heeren : Rahusen, Van Bone-

val Faure, Breehaart, Merkelbach, leden van de eerste Kamer;
Pijnacker Hordijk, Van den Berch van Heemstede, Bouman en

Van Limburg Stirum, leden van de Tweede Kamer.

Kort daarna treedt de minister, voorafgegaan door de Commis-

sie, de vergaderzaal binnen.

De heer VAN HOUTEN, minister van binnenlandsche zaken,
neemt plaats, en houdt de volgende aanspraak.

Mijne Heeren!

De bijzondere omstandigheden, waaronder deze buitengewo-
ne zitting der Staten-Generaal werd bijeengeroepen, waren oor-

zaak, dat op wetgevend gebied slechts weinig werd tot stand

gebracht.
De proeftijd der gemengde rechtspraak in Egypte werd

met uwe instemming opnieuw voor den tijd van vijf jaren ver-

lengd.
Eene internationale overeenkomst, strekkende om met inacht-

neming der belangen van het personen- en goederenverkeer de

meest doeltreffende maatregelen vast te stellen tegen het over-

brengen van cholera, mocht uwe goedkeuring verwerven.

Door inwilliging van de vereischte geldmiddelen hebt gij de

voortzetting eener krachtige bestrijding van besmettelijke ziekten

mogelijk gemaakt.
De Koningin-Weduwe, Regentes, heeft mij opgedragen u, Mijne

Heeren, Haren dank te betuigen voor hetgeen door u werd ver-

richt tot behartiging van de belangen des lands.

Door de Koningin-Weduwe, Regentes, daartoe gemachtigd, ver-

klaar ik deze buitengewone zitting der Staten-Generaal in naam

der Koningin te zijn gesloten."
De minister wordt door de Commissie uitgeleid, en nadat zij

inde vergaderzaal is teruggekeerd, sluit de VOORZITTER de

vereenigde vergadering.

Mededeelingen.
Kan men van angst sterven?

Deze vraag is voor eenigen tijd dooreen geneeskun-
dig blad „The Lancet" onderzocht geworden. Eene

jonge vrouw die zich het leven wilde benemen, nam

eene kleine hoeveelheid poeder om de insecten te doo-

den, strekte zich op haar bed uit, en werd er eenige
uren later dood gevonden. Het onderzoek toonde

dat het poeder niet verteerd was en meer nog dat
het volstrekt onvergiftig was; toch was de vrouw

gestorven.
Ook liet de dokter die met lijkopening belast was,

de volgende onderstelling hooren : De jonge vrouw

had eene groote verbeeldingskracht en eene zeer ze-

nuwachtige lichaamsgesteldheid, en zij was gestorven
aan de beroeite, welke de ontroering en de angst, die

zij doorstaan had na het innemen van het poeder
dat zij voor vergiftig hield bij haar veroorzaakten,

„The Lancet" spreekt ook van eenige andere ge-
vallen van denzelfden aard.

Talrijk is het aantal zieken die door het gebruik
van eene menigte geneesmiddelen ontmoedigd zijn en

niettegenstaande de zorgen die hen omringen, den

strijd tegen den dood opgeven en sterven. Deze zieken

zouden genezen indien zfj het echte middel gebruikten.
Mw Marie Demme, te Friedrichsroda in Thuringen,

Duitschlaud, na vruchteloos alle middelen geprobeerd
te hebben, zette den strijd tot volledige genezing
voort, zooals de hieronderstaande brief aantoont:

„Volgens de proefnemingen op mij zelve ben ik vol-

maakt overtuigd dat er geen krachtiger geneesmiddel
bestaat dan Warner’s Safe Cure tegen nierziekten en

tegen de ziekten die er uit voortkomen, zooals maag-

ziekten, ontsteking der slijmvliezen en van het tand-

vleesch, rusteloosheid, zenuwpijnen, hartkloppingen,
enz. Ik raad dit uitmuntend middel aan al de zieken

die ook zoo lijden en ben gereed om hun al de ge-
vraagde inlichtingen te geven."

Prijs per flesch Fis. 2.25 te koop bij L. DIRIX-VAN

AUBEL, 29 Groote Staat, Maastricht.

Loten van Brussel van 1886.
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52 series, ieder van 25 stuks, uitbet, den 2 Jan. 1895.

3522 3608 4218 7557 8382 13023 13404 14489 17910

21930 22691 27241 27516 29151 29745 33157 34481

35631 86496 39226 10335 41380 50340 53077 53281
53702 57289 61387 63893 64705 66294 70601 70912

71916 73811 74396 74165 76515 79636 82200 83013

87310 94424 96675 99402 102900 106404 107677 109243
113048 113465 113997

De voornaamste prijzen zijn gewonnen door de vol-

gende nrs:

Serie 73811 no 14 fr. 100000, Serie 109243 no 24

fr. 2500, Serie 53077 no 9 fr. 1000, Serie 64705 no 14

en Serie 99402 no 16 ieder fr. 500, Serie 13023 no 7

en Serie 14489 no 3 en Serie 14489 no 12 en Serie

14489 no 18 en Serie 14489 no 25 en Serie 17910 no 5

en Serie 22691 no 21 en Serie 27241 no 25 en Serie
29151 no 20 en Serie 34481 no 11 en Serie 35631 no

22 en Serie 40335 no 19 en Serie 44380 no 12 en Serie
44380 no 25 en Serie 53281 no 23 en Serie 63898 no

7 en Serie 71916 no 6 en Serie 76515 no 20 en Serie

79636 no 15 en Serie 96675 no 22 ieder fr. 160.

Al de andere nummers, in bovenstaande series ver-

vat, zijn uitbetaalbaar roet 110 fr.

Laatste Post.

De Koninginnen in Brabant.

Men meldt uit Breda van Zondag:
Heden ontving de burgemeester het officieele be-

richt, dat de Koninginnen Dinsdag 25 of Woensdag
26 dezer Breda zullen bezoeken. Dadelijk kwam de
raad of liever kwamen de raadsleden en de burge-
meester bijeen om de noodige toebereidselen voor het

heugelijk feit te bespreken.
Er moesten toch een hoofdcommissie en eenige sub-

commissies gevormd worden, want het plan is natuur-
lijk om de ontvangst zoo luisteilijk mogelijk te doen

zijn. Een officieele raadzitting, waarin ’t noodige cre-

diet wordt verleend zal niet lang uitbljjven.
De Bredaënaars zijn inde wolken, al duurt het

bezoek ook slecht één dag.
Keizer Franss Jozefs rede.

BUDA-PEST, 16 Sept. Heden ontving keizer Frans
Jozef de leden der delegatiën. In antwoord op de toe

spraak van den voorzitter zeide de keizer:

„Het doet mij genoegen te zien, dat de verwach-

ting, welke ik vroeger heb uitgesproken betreffende
de handhaving van den Europeeschen vrede, zich
heeft verwezenlijkt.

Met voldoening kan ik er op wijzen, dat de zeer

vriendschappelijke betrekkingen, welke tusschen Oos-

tenrijk-Hongarije en alle andere mogendheden bestaan,
deze verwachting rechtvaardigen, Yoorloopig kan men

zich nu, zonder vrees voor rustverstoring, wijden
aan de ontwikkeling van de welvaart der volkeren".

„Evenwel" zeide de keizer „is het noodzake-

lijk aandacht te blijven wijden aan de versterking
der strijdkrachten. Mijne regeering acht het haar

plicht, te dezen opzichte, niet achter te blijven bij de
andere regeeringen, wat de verbetering der landsver-
dediging betreft, ook voort te gaan met de ontwikke-

lig van de strijdkrachten en Oostenrijk-Hongaarsche
monarchie.

Voorts deed de keizer uitkomen, dat de oorlogsbe*
grooting beperkt blijft binnen de grenzen, welke door
de delegatiën in het vorige jaar zijn vastgesteld. Bü
het opmaken der begrooting heeft de regeering nauw-

gezet rekening gehouden met den financieelen toestand
des lands.

Ten slotte wees de keizer op den toestand in Bos
nië. Blijkens de begrooting zullen Bosnië en Herzego-
wina in 1895 door eigen middelen de uitgaven dekken,
welke voor deze provinciën noodig zijn.

CZAAR ALEXANDER.

ST. PETERSBURG, 16 Sept, De regeering heeft

bericht ontvangen, dat Czaar Alexander van Bielowesch

(in Grodno) is vertrokken naar Spala. De keizerjwordt
vergezeld door de Czarina, den Czarewitch, de groot-
vorsten George en Michael Alexandrowitoh, groot-
vorstin Olga Alexandrowna, grootvorst Vladimir en

prins Nicolaas van Griekenland.

Een rede van Bismark.

BER.T.T.TN, 16 Sept. Heden ontving prins Bismarck

te Varzin de deputatie der Duitschers uit Posen (wier
bezoek reeds voor eenigen tijd was aangekondigd)

In antwoord op de toespraak van den voorzit-

ter van het comité betuigde Bismarck zijn dank voor

de eer, welke hem werd bewezen. In het bezoek dezer

deputatie zag hij een bewijs van waardeering voor

hetgeen hij had gedaan tot vestiging van het Duit-
sche Rijk.

„Elzas en Lotharingen zeide Bismarck dienen
tot bescherming van Zuid-Duitschland en evenzoo is

Posen het bolwerk aan de Oostelijke grenzen. In 1831

en 1848 toonde zich de vijandige gezindheid tusschen

Polen en Duitschers, welke vooral te wijten was aan

den invloed van den Poolschen adel en de geestelijk-
heid. Toch is het bekend, dat Duitschers en Polen zeer

goed in vrede met elkaar kunnen leven. Dit blijkt
onder anderen in Silezië, waar deze vijandschap niet

bestaat, omdat men daar geen Poolschen adel vindt".

„Op den Poolschen adel" ging Bistnark voort

„mag men niet rekenen. Wel kunnende Duitschers

van de Polen leeren, hoe men zich moet aaneenslui-

ten. Mogen de Duitschers, zoodra de nationale eer op
het spel staat, insgelijks toonen, dat zij niet tot ver-

schillende parrjjen belmoren, maar één volk uitmaken!"
Inde hoop, dat vooral de vrouwen zullen mede’

werken om dit doel te bereiken, eindigde Bismarck

zijne rede met een Hoch\ op Duitsche vrouwen in

Polen.

De Royalisten in Frankrijk.
PARIJS, 16 Sept. Heden is de inhoud openbaarge-

maakt van de politieke testament, dat de graaf van

Parijs heeft nagelaten. Het stuk is gedagteekend 21
Juli, en luid aldus :

„Op het oogenblik dat ik voor God moet verschij-
nen, wil ik geen voorschriften geven aan mijn zoon,
betreffende de gedragslijn, welke hij te volgen heeft,
want mijn zoon kent mijn denkbeelden.

Daarom richt ik mij tot mijn vrienden, die mij het
herstel der monachie wenschten.

„Op het oogenblik van mijn dood is het mij een

troost te weten, dat zij aan mij zullen denken zoodra

de verzoening is verkregen. Dit kan uitsluitend ge-
schieden door de nationale monarchie, welke alleen

in staat is eensgezindheid te brengen."
„Het is steeds mijn streven geweest de mij toever-

trouwde traditiën te handhaven. Ik draag deze taak

nu over aan mijn zoon en ik richt tot mijne vriendon

het verzoek, dat zij zich om hem zullen scharen. Ik

geloof niet, dat God Frankrijk heeft verlaten. Ik hoop,
dat het Christendom in Frankrijk weer zal zegevie-
ren, het eenige middel, waardoor het land zich weer

kan verheffen.

„Mijn laatste wensche is, dat alle brave lieden zich

zullen scharen aan de zijde mijner vrienden, opdat dit
weik tot stand worde gebracht."

De „Laatste Postu is niet gecorrigeerd.

Rivierberichten.
MAASTRICHT, 17 September 8 uur v. m.

Stand: 41.84 M. -f-A.P. i. oii M
0.36 M. -0. ,ager aU “*

Stand op 16 Sept. 42,00.
Windstreek N. O. 2.

KEULEN, 16 September, 7 uur n. m.

Stand 3.05 M. lager 0.04 M.
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