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regelen zonder Kramp of Pijn uw Stoelgang.
Doos 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten.
treft herhaalde Primo. Jat de tegenwoordige
regeering niet aan politiek doet en haar taak
alleen bestaat in het weder opbouwen van
alles wat ingestort was.
PARIJS. 12 Juli. (B.T.A.) Bij aankomst
aan het station werd Primo de Rivera door
Briand, den minister van oorlog, maarschalk
Pétain en Generaal Simon begroet. In het
siationwerd hij luide toegejuicht, doch bui
ten het station klonken eenige vijandige
kreten en gefluit, naar aanleiding waarvan
een 10tal personen werd gearresteerd.
DE FRANSCH—DUITSCHE
SCHULDREGELING.
LONDEN, 12 Juli. (B. T. A.) Volgens
Havas zou m het tinancieeie accoord met
Engeland zijn bepaald dat Jiet accoord zou
worden herzien wanneer Duitschland min
der zou storten dar. frankrijk aan Enge
land schuldig is.' Voorts dat het accoord 3
reeksen van betalingen omvat, waarvan de
eerste met hét voordeel van een morato
lium.
De overgangsclausule zou eenslui
dend zijn niet die van het Engelsch—Ita
liaansch accoord en Engeland zou er in
toestemmen Frankrijk te crediteeren voor
een gedeelte van" het surplus dat Engeland
eventueel
van
de geallieérden en van
Duitschland zal ontvangen. Wat de kwestie
van het goud . betreft zal Frankrijk hel
recht .krijgen zijn onderpand van de Bank
1
van Engeland terug te verlangen ,n.1. 77 /!'
millioen waarvan
het thans 24^ rnillioen
terugkrijgt zoodat Frankrijk thans bij die
Bank een aanzienlijk tegoed heeft. Verder
zal Frankrijks schuld niet gecommerciali
seerd worden.
LONDEN, 13 Juli. (R. O.) Caillaux is
vanochtend 9.45 weer per vliegtuig naar
Parijs teruggekeerd. Hij zeide zoo vroeg
weer te vertrekken wegens parlementaire
aangelegenheden.
(Eigen draadlooze opname.)
LONDEN, 13 Juli. Uit Parijs wordt ge
meld. dat Caillaux na een bezoek van 18
uren te Londen om de schuldenovereenkomst
te teekenen per vliegtuig te Parijs is terug
gekeerd. Hij zal vanmiddag om 4 uur eene
uiteenzetting in de Kamer geven.

loonsverlaging zouden aanvaarden, doch hij
gaf niet toe in dé kwestie van de werk
tijden.
COBHAM.
BAGDAD, 13 Juli. (R. O.) De Engelschï
vlieger Cobham zal vandaag zijn vlucht
naar Australië voortzetten met den nieu
wen meeaniciën sergeant Ward.
( E i g ë n d r a a d l o o z e o"p n a m e.)
LONDEN, 13 Juli. Cobham heeit bij hét
aanbreken van den dag heden zijn vlucht
naar Australië uit Basra hervat.
DE GOUVERNEUR VAN SOEDAN.
KAIRO, 13 Juli. (Draadl. Tel.) Geotfrey
Archer, g.ouverneur van Soedan is wegens
gezondheidsredenen afgetreden.
LORD TERRINGTON GEFAILLEERD.
LONDEN. 13 Juli. (Draadl. Tel.) Lord
Terrington is failliet vérklaard. Zijn'schuld
bedraagt 420.000 pond.
DE WARMTE IN ENGELAND.
LONDEN, 13 Juli. .(Draadl. Tel.) Het was
gister .zeer warm in Engeland. Dé tempe
ratuur was de hoogste, van he; geheele jaar.
Te Leeds wees de thermometer. 85 graden
aan.
VERGIFTIG IJS.
LONDEN, 13 Juli. (Draadl. Tel.) 200 &
300 Personen te Poplar en Stepney zijn on
gesteld geworden door het eten van ijs, dat
gekocht was bij een gewonen straatventer.
Geheele families werdén ziek.
DU5TSCHLANDS BEWAPENING.
(Eigen draadlooze opname.)
BERLIJN, 13 Juli. Officieus wordt mede
gedeeld, dat in den laatsten tijd generaal
Walcli verscheidene nota's richtte tot de
rijksregeering met eischen betreffende de
Duitsche ontwapening en legerorganisatie.
Volgens de bladen betreft het de positie
van generaal von Seeckt als chef der leger
leiding, bezwaren tegen de jongste leger
begrooting en tegen beweerde overtredin
gen ten aanzien van de wapen en munitie
voorraden. De bladen drukken hun verba
zing uit óver het optreden, dat ongerecht
vaardigd is en vermoeden dat de rest van
de
militaire
controlecommissie daarin
slechts een voorwendsel zoekt om de ont
binding der commissie verder te vertragen.
Volgens den democratischen couranten
dienst moet men er zich over verwonderen,
dat thans blijkbaar weer eens een groote
actie wordt begonnen op een tiklstip dat
de Ententedelegaties in de ontwapenings
commissie te Genève duidelijk bewijzen, dat
de regeeringen, die het verdrag van Ver
sailles onderteekenden, eerder aan verdere
bewapening aan aan vermindering van
eigen bewapening denken.

(Eigen draadlooze opname.)
LONDEN, 13 Juli. Caillaux weigerde bij
zonderheden mede te deelen over de gis
teren geteekende overeenkomst, dooh hij
drukte groote voldoening uit, dat een rege
ling is verkregen en zijn waardeering voor
de faire en edelmoedige wijze waarop Enge
POOLSCI'E STEENKOLEN.
land .zijn ouden wapenmakker is tegemoet
WARSCHAU.
13 Juli. (Draadl. Tel.)
getreden. De bladen hier verwachten, dat
eenige nieuwe concessies aan Frankrijk zul Duitschland had de Poolsche regeering be
len blijken gedaan te zijn, doch alleen is er loofd dagelijks 2 tot 4 treinen met Poolsche
een gevoel van opluchting dat na 7 jaren de steenkolen te zullen laten passeeren. via
kwestie der intergeallieerde schulden .nu Hamburg en 8 via Stettin. Gisteren is dit
niet langer een geschilpunt is. Door deze aangevangen.
overeenkomst is nu de laatste van de DE LEDEN VAN HET KABINETRAMEK.
groote oorlogsschulden geregeld, behalve
(Eigen draadlooze opname.)
natuurlijk die van Rusland. In de pers neemt
BERLIJN, 13 Juli. De sociaaldemocraten
men aan. dat de annuïteit bij de gesloten
in den Oostenrijkschen, Nationalen Raad
regeling nominaal op 12Ji niillioeii p. :St: verlangen fin eetr voorstel instaaf''vi&ftf be
wordt e ehandhaaMM.een totale schuld, die schuldigingsfelh'ng tfkn deïedén vanhetka
op 31 Maart C47.106.000 p. st..bedroeg, doch
binet Ramek. wegens" overtreding van de
men verwacht niet dat dit bedrag in eenig Grondwet, wijl aan de Centrale Bank der
jaar voor 1930 zal behaald worden.
spaarkassen zonder grondwettelijke vergun
In zijn begioötingsrede deelde Churchill ning 60 millioen schilling uit de openbare
mede. dat Peret, die toen Fransch minister kas zijn toegewezen.
van financiën was, had toegestemd in de
EEN ITALIAANSCH
betaling dit jaar van 4 millioen p.st. en de
OVF.RWINNINGSMONUMENT.
,.Times" vermoedt, dat de bedoeling is dat
(Eigen draadlooze opname.)
de annuïteiten met deze som zullen begin
BERLIJN, 13 Juli. Te Bozen werd gis
nen en later tot ongeveer 1214 millioen
zullen stijgen. De belangstelling concen teren, in tegenwoordigheid van Koning
treert zich nu om den tekst der formule,, die Victor Emmanuel. de eerste steen gelegd
voor het Italiaansche overwinningstnonu
aanvaard is.
ment.
(Eigen draadlooze opname.)
PRINSES MAFALDA.
LONDEN, 13 Juli. Vele voorname Engel
sche financiers waren tegenwoordig op een
ROME. 13 Juli. (Draadl. Tel.) Uit Rac
diner dat gisterenavond aan Caillaux in conigi wordt gemeld, dat Prinses Mafalda
Derhy House werd aangeboden door Lord spoedig moeder zal worden.
Charles Montague. Vroeger op den avond
GROOTE BRAND.
woonde Caillaux het debat in het Lagerhuis
SONDRÏO,
13 Juli. (Draadl. Tel.) Een
bij.
. .
enorme brand heeft gewoed in een toe
DE FRANSCHE SCHULD AAN AMERÜKA.
vluchtsoord alhier» De schade bedraagt 1
WASHINGTON, 13 Juli. (R. O.) Mellon miilioen lire.
de minister van financiën, is van meening
IN GRIEKENLAND.
dat de regeling der Fransche schuld niet
ATHENE. 13 Juli. (Draadl. tel.) Pangalos
meer behoort tot de bevoegdheid der com
medegedeeld dat zijn dictatorschap,
missie tot consolidatie der schulden. Hij heeft
voegde er aan toe dat indien zij voordeeli vervallen zal op den dag, dat het nieuwe
ger voorwaarden wilde verkrijgen zij zich kabinet den eed aflegt. Hij zal de oude
herstellen en de buitengewone
direct tot het congres zal moeten richten, grondwet
die hij thans heeft, laten
maar
de Amerikaansche regeering heeft bevoegdheden
nog geen enkele officieele of officieuze me vervallen. De leden van het nieuwe kabinet
dedeeling van de Fransche autoriteiten zullen geen 'candidaten zijn bij de a.s. ver
ontvangen .betreffende de schuld aan de kiezingen. De zoon van Pangalos zal zoo
mogelijk
een
portefeuille krijgen in het
.Vereen. Staten.
nieuwe kabinet. Pangalos heeft verklaard,
IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN.
ANTWERPEN, 13 Juli. (B. T. A.) In dat Zellmon niet kan weigeren een kabinet
tegenstelling .met de geruchten verspreid te vormen, nu hij in civielen dienst is.
in het buitenland is de toestand in de Ant
DE OMWENTELING IN PORTUGAL.
werpsche haven volkomen normaal en is
LISSABON. 13 Juli. (B. T. A.) Het ge
er geen opstopping.
rucht doet de ronde," dat 'de bemanning van
DE SULTAN VAN MAROKKO TE PARIJS. den kruiser die generaal Gomez da Costa
naar de Azoren moest brengen in opstand
(Eigen draadlooze opname.)
LONDEN, 13 Juli. Uit Parijs wordt ge gekomen is'en dat zij dén géneraal te
meld, dat de autoriteiten alle eer als regee Porto aan land heeft gezet;
Vijf divisies van het Noorden hebben
rénd monarch bewijzen aan Moeley Yoesef,
Sultan van Marokko, die tot 7 Augustus te zich voor generaal Gomez en tegen de hui
Parijs vertoeft. De bevolking en de be dige r.egeering verklaard.
zoekers zijn verrukt over de schilderachtige
DE KWESTIE VAN TANGER.
Oostersche tooneeltjes. die men nu in de
ROME, 12 Jiili (B. T. A.) De „Tribuna" de
straten ziet. Dit is de eerste maal dat een berichten van Reuter en de „Times" aan
Sultan afwijkt van den regel om. gedurende gaande Tariger besprekende, zegt dat de
zijn regeering zijn land niet te verlaten.
nota van de „Times" bijzonder belang heeft
omdat zij op zeer duidelijke wijze het En
HET ENGELSCHE MIJNCONFLICT.
gelsche standpunt ten aanzien der zóne van
LONDEN.
17
Juli. (R. O.) Bijna alle Tan&er uiteenzet, welke zone internationaal
kolenmijnen
in Brittannië waren gisteren moet blijven. Wat dit betreft, zegt het blad,
geopend voor diegenen die geneigd zijn dat Engeland zeer goed weet, dat Italici
8 uren te werken, doch het eenige bericht op onrechtvaardige wijze buiten de con
van
mijnwerlers die naar de mijnen zijn ventie is gekozen en dat Italië om de reeds
teruggekeerd, komt uit Waruickshire. waar bekende redenen voet van gelijkheid met
2500 man. waaronder 1300 voor het dusge Frankrijk en,België eischt.
De „Tribuna" verzekert verder,.dat Mus
naamde veiligheidswerk gisteren aan het
werk waren van de 20.000, hetgeen een solini zeer belangrijke diplomatieke bespre
vermeerdering is van 500 man vergeleken kingen over dat onderwerp heeft gehad.
Het, is trouwens, zoo besluit de „Tribuna"
bi.i de vorige week.
bij 'nalezing der artikelen van het verdrag
(Eigen draadlooze opname.)
van Parijs duidelijk, dat de gecombineerde
LONDEN. 13 Juli. De toestand in de mijn kwesties van onzijdigheid, bewaking Ier
werkersstaking is ongewijzigd. De mijnwer territoriale wateren, douanestelsel, rechts
kersfederatie blijft zich verzetten tegen de bedeeling en andere zaken. Italië nopen haar
uitbreiding van den arbeidstijd. De voorzit eisch tot behandeling op volkomen gelijken
t'er der federatie zinspeelde gisteren vaag voet met andere mogendheden krachtig te
op de mogelijkheid dat de mijnwerkers een handhaven.

TUBERCULOSEBESTRIJDING.
OSLO, 12 Juli. (Draadl. Tel.) Een dele
gatie van Britsche specialisten op het ge
bied der tuberculose is in Noorwegen aan
gekomen. Zij wordt geleid door dr. James
Watt. Zij zal een studie maken van de be
strijding der tuberculose in Noorwegen.
GROENLANDEXPEDITIE.
KOPENHAGEN, 13 Juli. (Draadl. Tel.)
Dinsdag a.s. vertrekt de bekende Deensdie
Poolzeevorseher Lang Koeh naar Scores
bysnd aan de Oostkust van Groenland om
een nieuwe expeditie te ondernemen.
IN MAROKKO.
RABAT, 12 Juli. (B. T. A.) Heden heb
ben hier en daar eenige gevechten plaats
gehad. In de streek van Taza heibben de nog
oproerige stammen verschillende tegenr
aanvallen op de Fransche troepen gedaan,
doch deze werden alle afgeslagen en de
Fransche troepen blijven vorderen. Op het
Noordelijk front is 'de toestand góed. Alleen
bij de Hezoea en
Kalgasryolsstammén
trachtten'eenige vijandige troepen de Fran
sche troepen aan té vallen doch deze po
gingen werden' gemakkelijk afgeslagen en
de groepen werden vanuit de lucht be
stookt.
MELILLA. 13 Juli. (Draadl. Tel.)
Een
Spaansche
colonne heeft Ahmed Boudra,
udminister van oorlog van Krirn, gevan
gen genomen.
KARDINAAL O'DONNELL.
(Eigen draadlooze opname.)
LONDEN, 13 Juli. Uit Queenstown wordt
gemeld: Deputaties van de regeering en
Katholieke
vereenigingen
en
juichende
menigten begroetten Kardinaal O'Donnell bij
zijn terugkeer van het prachtige Eucharis
tisch Congres te Chicago.
EEN VREEMDE ZENDELING.
TOKIO, 13 Juli. (R. O.) Groote veront
waardiging heerscht . in Korea over de
handelwijze van een Amerikaanschen zen
deling, die een jongetje, dat op heeterdaad
erop betrapt wérd zijn appels weg te kapen,
met een gloeiend ijzer het woord dief in
Koreaansche letters op beide wangen moet
hebben laten branden.
Dit zou in.Sept. j.1. geschied zijn. Waar
schijnlijk zal de zendeling zich deswege
voor Koreaansche prefectorale Rechtbanken
te verantwoorden hebben. De in Korea ver
schijnende
Japansche bladen eischen dat
hij het land zal worden uitgezet.,
HUIS INGESTORT.
BOMBAY. 12 Juli (Draadl. Tel.) Tenge
volge van den hevigen regen is een huis
ingestort waarbij 6 personen werden gedood
en 9 gewond.
VERDUISTERING EN OPLICHTING.
AMSTERDAM, 13 Juli.
(Draadl. Tel.)
Op 29 en 30 Juni j.1. stonden voor di 4jc
Kamer der Rechtbank alhier terecht de
25jarige koopman M. P, uit Bussum en een
35.iarige Amsterdamsche advocaat.
Eerstgenoemde was ten laste gelegd op
lichting 2 maal gepleegd en verduistering,
terwijl
de ten lastelegging van laatstge
noemde oplichting 2 maal gepleegd en po
ging tot oplichting luidde. Verdachten
maakten er hun werk van om schrijfma
chines en andere .waardevolle voorwerpen
die in huurkoop' gekocht konden worden
te koopen en deze vervolgens te beleenen.
De advocaat trad. op als de man. bij wien
referenties gevraagd konden worden. Het
geld zou dan gebruikt worden voor een
door den advocaat op te richten informatie
of incassobureau. De 4de Kamer der
Rechtbank deed heden uitspraak in deze
zaak en veroordeelde den koopman over
eenkomstig den eisch tot 8 maanden ge
vangenisstraf met aftrek van 3 maanden
preventief. De advoca:it werd tot 3 maan
den gevangenisstraf veroordeeld. Het O.M.
had tegen hem 8 maanden geëischt.
Verdedigers van koopman en advocaat
waren respect. Mr. Verdam en Mr. J. de
Vrieze.
STAKING.
MAASTRICHT. 13 Juli. (Draadl. tel.) Ter
zake van een nieuw
uitbetalingssysteem
door de directie der N. V. Kristalunie inge
voerd kwamen 2 dagen van den uitbetalings
termijn te verspringen zoodat die 2 da'gen
loon cerst later' zouden worden uitbetaald.
Een 50tal flettenzen, werkzaam op de
broodkamer, vonden hierin aanleiding om
het werk neer te leggen.
RIJWIELDIEFSTAL.
AMSTERDAM, 13 Juli. (Draadl. tel.) De
33jarige teekenaar, die terecht had ge
staan wegens ontvreemding van 4 fietsen
uit de rijwielbergplaats der openbare Lees
zaal aan de Keizersgracht alhier, werd he
den door de 4de Kamer der Rechtbank
veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf
met aftrek van eveneens 4 maanden voor
loopige hechtenis. Volgens de psychiaters,
die hem onderzochten is verdachte een
ernstig psydhopaat wiens toerekeningsvat
baarheid tijdens het begaan van den dief
stal niet geheel opgeheven maar wel sterk
verminderd was.
VALSCHE MUNTER.
UTRECHT, 13 Juli. (Draadl. tel.) De po
litie van de afdeeling valsch geld centrale
heeft te Utrecht een inwoner uit Apeldoorn
gearresteerd wegens het uitgeven van een
valsch bankbiljet Van 20 pond. De gearres
teerde is een oude bekende van de politie
en heeft reeds 2 maal gevangenisstraf on
dergaan wegens het vervaardigen en uit
geven van valsch geld.
De rechtercommissaris ter instructie
van strafzaken te 'Utrecht verzoekt ons in
verband hiermede den voligenden oproep te
publiceeren: Op 24 Mei 1926, 2den Pinkster
dag, heeft aan het station te Amersfoort om
streeks 8 uur a 8V2 uur des avonds een
heer een bankbiljet van 20 pond in betaling
gegeven bij het koopen van een spoorkaar
tje aan een der loketten. Daar dit nogal op
onthoud heeft veroorzaakt
zullen er wel
personen zijn geweest, die eenigen last van
dit oponthoud ondervonden en den bedoel
den persoon gezien hebben.
Personen, die hieromtrent eenige mede
deelingen kunnen doen, worden verzocht
zich bekend te maken bij den rechtercom
missaris in strafzaken te Utrecht.
TELEGRAFISCH WEERBERICHT
Verwachting (van den avond van 13 tot
den avond van 14 Juli): Zwakke N.O. tot
Z.O. wind, helder tot licht bewolkt, droog
weer, weinig verandering in temperatuur,
later wellicht iets koeler,

Amsterdamsche

Beurs

AMSTERDAM. 13 Juli 2 uur n.m.:
In verband inet den twijfétachtigen toestand
in Engeland, Frankrijk en België, had do beurs
een traag verloop en vtel de stemming niet
mede. Dit gold op dc eerste plaats voor bui
ker, waarvan H. V. A. wegens licht aanb >d
4 a 6% terugliep. De claim» móesten 4 a 8 gld.
prijsgeven, terwijl andere soorten geheel verlaten
bleven. Tabak was voor Oude T>clï, Seneniban
en Oostkust niet gevraagd waarom deze soorten
zich eenige pet. lager «telden, Kubber was
evenmin van belang. De markt onderging mee
rendeels weinig verandering. De Handel be
perkte zich hoofdzakelijk tot Amst. Rubbpr,
welk fonds zich niet geheel handhaafde. Pe
troleum bewoog zich vrijwel op vórige koersen.
Schepen en Mijnen kalm. Amerikanen hier en
daar iets vaster. Jurgens vrij vast. Kunstzijde
onveranderd.
Netecriiigcn van heden:
Duitsche leening 105%: N?d. leening 1923 $%>
103; ld. nieuwe nitg 103; Nieuwe Ind. leening
10i%: Indische leening 1924 I! 1045/,,; 3%
Grootboek 75Vu: Kol. Bank 189%; Ned. In 1.
Handelsb; 16t'/2: Ned. Hand. Mij. 150l/2: I(i.
resc. 150;
Jurgens 178—178 ;
Philips 347:
Smelting 97'/>; Steel 140: Vorstenlanden 167!/?;
H. V. A. 015—017 (427—430 gld. claim); Java
1
Cult.
340; Poerworedjo 117 /»: Koninklijke :>87—
3
387 /4: P'irlak 84: Amst. Rubb. 32G—3*27'A;
Bandar 221: Deli Batavia Rubber 251; Vico 184;
Silaa 17G; Deli Bat. tabak 42Gl/>: Deli Mij. 411
—412; Senenibah 406'/j; Oostkust £00: H o i .
Am. Lijn' 52; ld. nieuwe 41V?: Kon. Hol!. Lloyc
26; Kon. Ned. Stoomb. !)8: Rott. Lloyd lfiO; Mij.
Nederland 180: Erie 37%: N Railw. Mex. £fc
pref. 3%; South. Railw. 110; Ünion Pacific 157;
Ommon Wabash 48Vr; Nieuwste Ind. leening

98%.

Wisselkoersen:
13 Juli.
Amsterdam—Rotterdam; 12 uur.
Berlijn
59.25—59.32
BrusselAntwerpen
5.40— 5.60
Oslo
54.55—54.75
Kopenhagen
65.95—66.15
Londen
12.1114—12.11
NewYork
2.48%— 2.49'/ 4
Parijs
6.30— 6.50
Stockholm
66J2V2— 66.87 V2
Weenen
35.15—35.30
Zurich
48.20—48.24
Milaan
8.40— 8.60
AMSTERDAM, 13 Juli 12 uur: Berlijn 59.27V.
Londen 12.10"/,„: NewYork 2.49 laten; Parijs
6.36: Brussel 5.50; Zwitserland 48.22^; Italië
8A2V2; Oslo 54.65: Kopenhagen 66.00; Weenen
BOTERMIJN 'sHERTGGENBOSCH.
Heden werden aanf.evc.erd: 28.825 K(G,
Hoogste prijs f 1.82;
Laagste prijs f 1.65,
Middolprijs f 1.77.

Autoongeluk.
M. J. M, chauffeur te Stavenisse, Poort
vliet, stond voor het Hof alhier terecht ter
zake, dat hij op 28 Januari 1926 te Tholen,
met een autobus, waarvan hij bestuurder
was, zich op de pont over de rivier „de
Eendracht" bevond in de nabijheid van
den Tholenschen oever, terwijl zich op
dezelfde
pont
achter
gemelde autobus
staande, nog een tweede motorrijtuig be
vond, terwijl de motor van de door hem,
verdachte, bestuurden autobus in do ver
snelling achteruit stond en de handrem niet
behoorlijk functioneerde, aan welke hoogst
onvoorzichtige en roekelooze handelwijze
het te wijten is geweest, dat gemeld motor
rijtuig op die pont achteruit is gaan loopen
en Petrus Vegers, bestuurder van het
tweede motorrijtuig, heeft aangereden, ten
gevolge waarvan deze kneuzingen aan
beide beenen heeft bekomen en gedurende
ongeveer 4 weken zijn beroepsbezigheden
van chauffeur niet heeft kunnen uitoeienen.
Verdachte was deswege door de Recht
bank te Breda veroordeeld tot een gevan
genisstraf voor den tijd van twee weken
met ontzetting van het recht om het beroep
van chauffeur uit te oefenen gedurende 2
jaar en 2 weken.
De adv. gen. eischte dezelfde straf, echter
zonder ontzetting uit het beroep.
Als verdediger trad op Mr. E.' van
ZinmcqBergmami, Den Bosch.
Uitspraak 26 Juli a.s.
Oplichting.
C. J. B. v. B., koopman te Tilburg, ge
detineerd,
had de firma Wed. D. P. de
Booij te 'sHertogenbosch door bedriége
lijke middelen weten te bewegen tot afgifte
van een partij, goederen.
De goederen werden door verdachte ver
kocht aan Gebr. Vinke te Utrecht, die met
verdachte afrekenden. Toen
nader
een
wissel
werd aangeboden vanwege voor
melde firma bleek, dat door verdachte
fraude was gepleegd.
De adv. gen. eischte dezelfde straf als de
rechtbank te Breda had opgelegd, n.1. 9
maanden gevangenisstraf.
Als verdediger trad op Mr. van Mierlo.
Uitspraak 26 Juli a.s.

MR. H. J. VAN LEEUWEN, t

In den ouderdom van 74 jaren is heden,
morgen om 5 uur op zijn landgoed Lccu
wenrode te Escli overleden de edelgroot
CANDIJGRUIS
35 ct. p. p.
achtbare heer Mr. H e r m a n J a n v a n
VRUCHTENSUIKER 32 ct. p. p.
Leeuwen Sr. Raadsheer in het Ge
STOKJESVANILLE
rechtshof alhier.
12'/2 en 20 ct. per stokje.
Mr. Van Leeuwen werd 29 Sept. 1851
VANILLESUIKER
te Utrecht geboren. Hii promoveerde aan
4 en 5 ct. p. pakje.
S
de Universiteit te Groningen en werd kort
J AVA PIJPKANEEL 15 ct. p.ons
na zijne promotie benoemd — zooals toen
nog bij Kon. Besluit moest geschieden —
tot procureur bij de Rechtbank te Eind
ETXRA KORTING 5 procent.
hoven. Na de opheffing dier Rechtbank in
1877 vestigde hij zich hierterstcde. waar
hij tot 1909 de advocatennraktijk heeft uit
geoefend. Daarnaast was hij tevens kanton
Binnenland.
Vervolg
rechtGr 'plaatsvervangeE
in
het
kantoiK
'sHertogenbosch.
De WelEctwaarde Pater G. van den
In 1901 werd hij door de Rechtbank aan
Heuvel in het Redemptoristenklooster te gewezen tot een der drie bewindvoerders
'sBosch wordt verplaatst naar Roermond. der NoordBrabantsche Bank bij liet ver
leenen der voorloopige surséance van be
taling.
PATER FELIX POMPEN O. F. M. t
Op 16 Mei 1907 werd hij benoemd tot
Gisteren overleed in het R. K. Groot
Ziekengasthuis alhier, na een kortstondige plaatsvervangend voorzitter van den Raad
van Beroep voor de vermogensbelasting en
ziekte, Pater Felix Pompen O. F. M.
Geboren 31 December 1886
te Maren, op 1 Nov. 1913 tot voorzitter van dien
trad hij in de orde der Minderbroeders in Raad. Vanaf 30 April 1915 was hij tevens
het jaar 1907 en werd priester gewijd in plaatsvervangend voorzitter van den Raad
Maart 1914.
van Beroep voor de directe belastingen.
October 1915 vertrok hij naar de Missie
27 Maart 1908 werd hij door de Orde van
in ZuidBrazilië en was daar met vrucht Advocaten gekozen tot Deken, in de vaca
in versoliilleiide plaatsen werkzaam, laat ture Mr. E. van Zinnicq Bergmann en tot
stelijk als pastoor te Corintho.
voorzitter van den Raad van Toezicht en
29 Mei 1926 kwam Jiij .net vacantie naar Discipline en van het Bureau van'ConsuI
Holland. Op 5 Juli werd hij naar het zie tatie.
kenhuis vervoerd, waar hij op 12 Juli over
Na het vertrek van Mr. J. A. A. Bosch
leed.
alhier werd hij in Maart 1909 benoemd tot
Niet alleen de familie, maar ook de orde adviseur van het Agentschap der Neder 1
verliest in hem een der beste missionaris landsche Bank alhier.
sen.
De maand daarop volgende, op 8 April
1909, riep H. M. de Koningin hem tot de
R. K. TOONEELVEREENIGING
gewichtige functie van Raadsheer in het
KUNST EN ARBEID.
Gerechtshof alhier.
De R. K. Tooneelvereeniging Kunst en
Hii legde toen zijn ambt als Ieeraar in de
Arbeid heeft den titel van Kampioen van Staatswetenschappen aan de H. B. S. al
Nederland van den Ned. R. K. Tooneelbond hier, te Helmond en te Venlo neer.
behaald.
Tot het jaar 1911 is Mr. van Leeuwen
voorzitter geweest van Pro Juventute en
Bij 't onlangs gehouden examen voor Rijks
had hij zitting in de commissie tot wering
kerk der directe belastingen enz. zijn ge
van schoolverzuim. Reeds in 1906 maakte
slaagd mej. A. J. Koek particulier klerk ter hij deel uit van 't bestuur van 't Prov. Ge
Directie 'sHertogenbosch en W. J. van de nootschap voor Kunsten en Wetenschappen
Stane particulier klerk ten kantore 'sHer in N.Brabant. In Maart 1915 koos de Maat
togenbosch.
schappij tot Nut van het Algemeen hem in
haar
hoofdbestuur,
terwijl hij jarenlang
KIND TE WATER.
voorzitter was van het Departement "sHer
Gisteren geraakte het 3jarig dochtertje togcnbosch van genoemde Maatschappij. Hij
van v. d. B. alhier spelenderwijze in de was voorts rechtskundig adviseur van dc
Dommel te water. Egn surveilleerend agent Werkiiedenvereenigiiisr ..Broederhulp"' en
van politie bemerkte he.t ongeval en kon PresidentCommissaris van de Maatschappij
het kind nog juist vanaf de beschoeiing van Brandverzekering van het Koningrijk
bereiken en op het droge brengen zöodat der Nederlanden.
Mr. van Leeuwen was een hoogst be
het met den schrik en een nat pak vrij
kwaam en zeer scherpzinnig jurist, die zich
kwam.
in de verschillende functies, die hij bij de
Bij de onlangs gehouden practiikexamens magistratuur vervulde, bijzonder onder
vanwege het Nederlandsclié HandelsInsti scheiden heeft en daarom hoog stond aan
zijne rechtskundige
tuut te Amsterdam slaagde o.a. voor het gescltreven, terwijl
diploma in de Fransche handelscorrespon adviezen steeds eene hoogc waarde hebben
gehad.
dentie onze stadgenoot de heer L. Lam
Daarom zal zijn verscheiden als een ern
booy, die zijne opleiding genoot bij den
heer C. Bogaerts. Ieeraar M. O. Fransch stig verlies worden aangevoeld, terwi'l
en Engelsch en directeur van den Gemeen zijne vele nobele karaktereigenschappen
hem een breeden kring van vrienden had
telijken Handelscursus, alhier.
den
verworven, die hem met leedwezen
uit hun midden zullen hebben zien heen
GERECHTSHOF.
gaan.
Mishandeling.
Het Bossche Hof. dat in den lande zoo'ti
M. van den B., hoepelmaker, geboren en gunstigen roep bezit om zijne juiste, wel
wonende
te Sohijndel, stond
onlangs overwogen rechtspraak, heeft in Mr. van
voor de Rechtbank alhier terecht ter zake, Leeuwen een zijner raadsheeren verforen,
dat hij in den nacht van B op 9 Februari die steeds een sieraad van het college is
1926 te Schijndel opzettelijk mishandelend geweest.
M. van Doorn en J. Hellings met een mes
Hij ruste in vrede.
heeft gestoken, gesneden en geslagen en
De
.plechtige begrafenis zal a.s. Donder
hen bloedend heeft verwond en pijnlijk ge
dag om 1 uur op de Protestantsche Be
troffen.
Verdachte werd te dier zake veroordeeld graafplaats te Vught plaats hebben.
tot 3 maanden gev.straf.
In hooger beroep werd dezelfde straf ge
(
eisclit.
"iWv
. '.v

Voor den inmaak:

H. v. Roosmalen & Zn.

