
Het Nederlandsche gezantschap 

schap te Weenen 

Wordt geliquideerd 

Onze Weensche correspondent meldt ons 

Het Nederlandsche Gezantschap te Weenen is 

nu er geen vrij en onafhankelijk Oostenrijk meer 

bestaat feitelyk overbodig geworden En derhalve 

ve wordt het geliquideerd Men Is daar thans 

reeds druk mee bezig Alle boeken papieren en 

paperassen van het archief worden naar Berlijn 

gestuurd daar ons gezantschap aldaar de werkzaamheden 

zaamheden van de legatie te Weenen overneemt 

Onze gezant te Weenen de heØ R C T Roosmale 

male Nepveu heeft zich reeds naar Boedapest begeven 

geven Hij vertegenwoordigde onze belangen namelijk 

melijk zoowel in de Oostenrij ksche hoofdstad 
als in Hongarije 

Lang is ons gezantschap niet in het huidige 

gebouw aan de Reisnerstrasse in het Weensche 
�Diplomatenviertel gevestigd geweest want eerst 

verleden jaar September had het hierin zijn 

intrek genomen Het duurde toen nog eenigen tijd 

vóór onze gezant en zijn familie zich zelf in dit 

gebouw konden vestigen daar de heer Roosmale 
tevoren gezant in Spanje was geweest en zijn 

meubelen tengevolge van de woelingen in dat land 

nog niet in Oostenrijk waren aangekomen Nauwelijks 

lijks had hij zich nu geïnstalleerd of hij moet deze 

post ook alweer verlaten 

Aan het Weensche gezantschap was vei’der alleen 

leen maar een kanselier verbonden de heer A 

van der Stal die uit Den Haag afkomstig is Gedurende 

durende bijna twintig jaar was hij te Weenen kanselier 

selier het werkte onder vijf gezanten en ØØn 

zaakgelastigde Hij had zich te Weenen veel vrienden 
den weten te maken en hij kende de Nederlandsche 

sche kolonie door en door 

Gedurende den tijd dat er een Weensohe afdeeling 

deeling van het Algemeen Nederlandsen ’Verbond 
bestond is hij daarvan steeds secretaris geweest 

weest Hij is te Weenen met een Wienerin gehuwd 

huwd Thans is hij naar Riga overgeplaatst 

Het Nederlandsche Consulaat-Generaal blijft 

echter voortbestaan en blijft op zijn oude plaats 

aan den Schubertring gevestigd Consul-generaal 
blijft de heer J Z Lapair en als consul blijft de 

heer J G H Schouten fungeeren Vrij veel te 

Weenen Avonende Nederlanders hebben deze 

stad in verband met de gebeurtenissen vanden 
laatsten tijd verlaten 
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