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DE MILLIOENENNOTA.

moeten

beantwoorden.

Het geraamde tekort van 62 millioen op
de begrooting voor 1924 is ond«rtusschen
gestegen tot ruim 64 mi-Hoen. In zooverre
dit accrös het gevolg is van 't instellen van
Studiebeurzen aan de Academie voor Internationaal Recht en van het verleenen van
subsidie aan de internationale tentoonstelling van moderne sier- en nijverheidskunst
te Parijs, beklagen wij ons zeker niet. Eene
natie als de onze, die niet in den oorlog
geweest is, hoede zich in het internationale
voor eene zuinigheid, welke die van de landen, die wel »n den oorlog geweest zijn, te
boven gaat, want dan zal zij aan 't verwijt
van schrielheid niet ontkomen. Daargelaten
noe*. dat het niet-deelnemen aan de tentoonstelling te Parijs tot zeer verkeerden uitleg,
dien wij niet nader behoeven aan te duiden,
aanleiding had kunnen geven.
. De ruim 2 millioen, die wij hebben moeten betalen om los te komen van het in
onvoorzichtigheid gesloten Armstrongcontract, zijn natuurlijk te betreuren, maar
het was toch zeker eene betaling. die van
twee kwaden het minste koos.
Het tekort van ruim 64 millioen is gereduceerd tot 20, door verhooging van den
accijns op bier en van het invoerrecht van
bier op thee en door de in werking getreden
salarisverlaging. Men zal echter, waar in de
eerste zeven maanden de middelen de
raming met 15 millioen overtroffen, eerst
na afloop van d,!t jaar het juiste bedrag van
het tekort weten.
Trouwens, d>e Regeering heeft nooit anders gezegd, dan dat ze hoopte in 1925 tot
een sluitende begrooting te komen. Op
den gewonen dienst voor dat jaar is nog 15
rmüioen tekort. De Regeering verwacht, dat
ddor-de -nieuwe salarisreg^ling der ambtedüe met i januari in werking zal
" v-èden. dat tekort tot 8 millioen zal verminderen.

Maar

dat

zal weer tot

20

millioen

stijgen, omdat de Minister van Arbeid 12
müttoen moet aanvragen voor de Rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds ten behoeve van de Vrijwillige Ouderdomsverzekering. Wij zouden hier de vraag willen stellen, of deze uitgave gerechtvaardigd is in
een tijd van bezmniging op zooveel
wat ons
volk lief is, in een tijd van belangrijke verminde
der ambtenaarssalarissen. Wij
zijn het instituut der Vrijwillige Ouderdom^vcrzekering niet ongenegen, maar het
is toch zeker eene instelling, die men bij
den tegenwoordigen stand van onze financiën, niet in het leven zou roepen. Ze is
nog afkomstig uit het weeld'etijdiperk, juister
gezegd uit het tijdperk, dat men meende
zich alle weelde te kunnen veroorloven.
Enfin, voor die twintig miUioen tekort
ia! de opbrengst van de Tariefwet en van
de verhoging van den tabaksaccijns moeten
diienen. En dan, in de Millioenennota wordt
het met een juichtoon gelegd, die uit de
gespatieerd gedrukte letters den lezer tegemoet

klinkt, zalhettekortopden

gewonen dienst
1925 volled i tr gedekt z ij n.
Die over dezen zin in geestdrift wal blijven, zal goed doen, niet verder te lezen.
Want dian stuiten wij op eene uitspraak, die
zeker met den naam van lic<htvaardig« finandeele politiek moet worden bestempeld. Het
geldt toch de uitspraak, dat op de storting
van 18^ mNioen in het Invaliditeitsfonds
ook voor 1925 niet gerekend is. Omdat eene
voorloopige berekening dier storting toch
heeft uitgewezen, dat het gedurende enkele
jaren achterwege laten daarvan niet noodig
zal maken dat deze stortingen in latere
jaren -lullen moeten worden verhoogd of in
tijdsduur verlengd.
Wij zijn wat sceptisch over berekeningen
in deze, en il fortiori tegenover
voorloopi ge berekeningen. Wij zijn niet vergeten, dat de berekening wat Talma's Staatspensioen, d.w.z. zijn overname van het
amendement-Duvs om de so-jarigen,. die
nooit één cent premie betaald hadden, bij de
m werking treding der wet in het
genot van
Ouderdomsrente te stellen, zou kosten, absoluut, falikant ten nadeele van de Schatkist
>« uitgekomen. En dat was geene voorloop-ge rekening, maar eene waarvoor alle tijd
's gelaten aan een van

onze zeer bekwame
hoogleeraren in de wiskunde. En de zinsnede: „Uit den aard der zaak zullen die
«tortingen echter later geheel of gedeelte.
Vk hervat moeten worden, en dan, als
voorheen,.ten laste van den gewonen dienst
omen, doch extra voorzieningen daarvoor

o^A_i.'"^"
"pbreedt. raet
lnd i, e 0

geen bijzondere tegenspoed
meer noodig zijn. ;
<
ij
geen. .b zond ere

tegenspoed optreedt-

Het proces tegen den Staat
inzake den Blue Band stempel.
Ziedaar

eene zinsnede der luchthartigheid, die eene
partiouliere verzekeringsmaatschappij zeker
met de Verzekeringskamer in aanraking
zou brengen. Een van beiden, het jaarlijksche bedrag van de rijksbijdrage aan het
Invaliditeitsfonds is indertijd juist geraamd,
of het is zulks niet. In het laatste geval zou
zier nauwkeurige nacijfering, maar- zeker
niet voorloopige borekenng ons tot hoogere
of lagere bijdrage kunnen nopen. Maar als
men zonder schade de Rijksbijdrage niet
kan geven, deugt het heele financieele
systeem van de wet-Talma niet, en doet dit
het wel, dan gaat men op de schouders van
hen, die na ons komen, een last leggen, d«e>
het instituut zelf . wel eens in gevaar kon
brengen. Waarlijk, dit is eene wijze van de
begrooting sluitend te maken, die te veel
waarde toekent aan l'art de grouper les
.
chiffres.
En daarnaast kunnen ons de bezuinig'mgen weinig aanstaan, die door het niet ter
hand nemen van nieuwe werken, en het in
matig tempo voortzetten van werken, waarmee men reeds begonnen was, is verkregen.
Het is voor ons de vraag, of men daardoor
voor een groot deel niet slechts terugontvangt, wat men reeds uitga/f door steun
aan de werkloozen. juist in dezen tijd is het
ook van zoo hooge moreeie waarde, zooveel
mogelijk menschen aan het werk 'te zetten
en te houden. En van krachtig ingrijpen in
het bureaucratische euvel, om niet te kunnen en te willen begrijpen, dat iedere gulden ckags onnoodig uitgegeven, er 365 in
het jaar zijn, is maar geen sprake.
Is dus de sluitende begrooting op papier
bereikt, men doordringe z»ch er wel van,
dat wij daardoor niet weer in deh toestand
van vóór den oorlog zullen terugkomen. Er
zal nog heel wat water door de zee moeten
vloeien, vóór de geestelijke welvaart van
ons volk, gekweekt door goed onderwijs en
door ruimen steun aan wetenschappen en
■

kunsten,

weer ophet gewenschte peil zal
zijn gekomen. Wat alleen mogelijk zal zijn
door verlaging der belastingen, die zeker
ook door opleving van landbouw, handel
en industrie zal kunnen, worden verkregen,
maar toch, vooreerst. door de commercieele
richting van Staatsbedrijven en Departementen zal moeten worden bereikt.

Wie de " MMioenennota bestudeert, kan
niet anders dïin tot de conclusie komen,
dat er voor den optimistischen toon in de
Troonrede nog geene aanleiding was.
"

BINNENLAND
DE VOORDRACHT VOOR HET

KAMER-PRAEBIDIVM.

H. M. de Koningin heeft hedenochtend
10
uur te koninklijken paleize
Noordeinde, ontvangen de commissie uit
de Tweede Kamer, door den voorzitter
benoemd om de Koningin de opgave aan
te bieden voor da keuze van een president der Tweede . Kamer, gedurende het
gisteren geopende zittingjaar.
De commissie bestond uit de leden :
Van Sasse ven 1/sselt, voorzitter, Zijlstra, Van Schalk, Van Rappard, mevrouw
Bakker—Nort, Oolijn en Ter Hall. daar
de heer Van Braambeek (S. D. A. P.),
die ook voor het lidmaatschap was aangewezen, geen deel er van uitmaakte.
Enkelen heeren droegen ambtscostuum,
eenige anderen rokkleeding. Mevrouw
Bakker—Nort had een wandeltoilet met
korten zwarten pluchen mantel en droeg
een zwarten hoed met veeren in dezelfde
kleur.
De commissie begaf zich in vier auto's,
begeleid door boden der Tweede Kamer,
naar het paleis langs een anderen 'weg
dan gebruikelijk is, wegens de . werkzaamheden langs den Holvijver.
De Koningin verzekerde aan de commissie, die met het gebruikelijke ceremonieel ontvangen was, dat zij zich onmiddellijk met de keuze van een voorzitter
zou bezighouden.
ten
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DE DECENTRALISATIE BIJ DE
UITVOERING VAN DE

ONGEVALLENWET.

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid heeft ten vervolge op de beantwoording van vragen va het lid van de Tweede
Kamer, den heer Oud betreffende het
ontslag sedert 1 Januari
van 241 ambte1923
naren der Rijksverzekeringsbank en instelling ' van een eenhoofdig bestuur
Bank, in verband met de decentralisatiedier
bij
de uitvoering der Ongevallenwet, o.a. medegedeeld, dat onder het aantal ambtenaren,
aan wie sedert 1 Januari 1923 eervol ontsla? uit den dienst bij de Rijksverzekeringsbank is verleend, zioh 71 ambtenaren bevinden, die op bun eigen verzoek werden
ontslagen. Hun plaatsen werden niet door
nieuwe ambtenaren bezet.
De overige ambtenaren werden ontslagen
op «nitiatief van het bestuur der Rijksverzekeringsbank of. voor zoover het tijdelijke
ambtenaren waren, op initiatief . van den
secretaris-genera^ dier instelling.
Verder deelt de Minister mede. dat de
"«centralisatie niet van zbodl_m>*gen invloed
00 de bestuurstaak is geweest, dat
het beginsel van een meerhoofdige leiding op dien
grond zou moeten worden prijsgegeven.
Het invoeren vaneen eenhoofdige leiding
zou ook niet in overeenstemming zijn met
de thans geldende wetsvoorschriften.

De dagvaarding.
Reeds hebben wij er melding van gemaakt, dat mr. J. W. Dekker alhier den
Staat der Nederlanden een proces zal aandoen wegens het afstempelen van zijn post-^
stukken met den bekenden reclamestempel.
Mr. Dekker treedt niet op voor een persoon of lichaam, bij den boterhandel of ds
boterproductie geïnteresseerd en dat is een
voordeel, omdat nu zuiver principieel zal
uitgemaakt kunnen worden of de Staat het
recht heeft op den eigendom der burgers
reclamestempels te plaatsen.
De dagvaarding zou nog heden uitgaan.
Hieronder volgen de gronden der dagvaar»
ding en hetgeen bij conclusie wordt gevor,
derd: .
aangezien «ischer is volgerechtigd
eigenaar van door hem aan den Staat der Nederlanden (tak van dienst: Nederlandsche Posterijen), ter verzending aangeboden poststukken ;
aangezien elscher derhalve de volle beschikking en uitsluitende rechten op gemelde
poststukken heeft, slechts beperkt in zooverre,
als noodig is voor het vervoer door de posterijen, benevens de ongeldigmaking der fran■

keerzegels ;

aangezien wel de Staat der Nederlanden het recht heeft door zijne daartoe aangewezen ambtenaren, de lrankeerzeg^lg op doeltreffende wijze ongeschikt te maken voor verder gebruik, doch zulks dan ook alleen betrekking " heeft op de frankeerzegels en hiermede geen beschikkingsrecht wordt gegeven
over de enveloppen en briefomslagen, in het
algemeen over de ter verzending aangeboden
poststukken ;
aangezien eischer heelt moeten onder»
vinden dat de gedaagde door zijn genoemden
zonder hiertoe van den eischer
vergunning te hebben bekomen, en derhalve
zonder eenigen titel of rechtsgrond, door hem
ten vervoer aangeboden poststukken op de enveloppen heeft, doen bestempelen met een stempel van den volgenden inhoud :
„KOOPT HEDEN BLUE BAND VERSOH

tak van dienst,

GEKARND",
" welk reclame-stempel althans gedeeltelijk is
geplaatst op de enveloppe, buiten den frankeerzegel ;
aanigezien. l_!^2agde op bovenstaande j
gronden inbreuk heeft gemaakt op den eigen J
2ym van eischer en derhalve onrechtmatig
heeft gehandeld ;
."'■."■

"'"

aangezien daarnevens eischer zijn enveloppen bezigt tot het maken van reclame
voor zijn onderneming en daartoe gemelde enfloppen heelt doen bedrukken met een hoofd,
inhoudende zijn firmanaam, adres en telefoonnummer ;
aangezien meergenoemde stempel is
gesteld, zoodanig, dat de duidelijkheid, leesbaarheid en fraaiheid van gemeld hoofd, hierdoor is geschaad en derhalve eischer in het
bereiken van zijn doel, het maken van reclame
voor zijn onderneming, is belemmerd ;
aangezien eischer hierdoor schade lijdt
en nog zal lijden, hebbende hij kosten gemaakt
voor bedoelde reclame ten bate van zijn eigen
onderneming ;
aangezien daarenboven gemelde reclame door velen in den lande misleidend wordt
geacht en eischer niet behoeft te dulden, dat
on zijn eigendom zoodanige reclame van dubieus gehalte wordt gemaakt :
aan ge ai en het postbedrijf gemonopoliseerd is cri alleen van Staatswege gedreven
wordt en deze aldus van Staatswege op post-

.

«tukken

gestempelde mededeelingen tegenover het publiek, althans een groot deel van
het publiek, een sanctioneering van die mededeelingen inhoudt, althans door gedaagde aldus ten onrechte de schijn eener dergelijke
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I» het bereikt? I« inderdaad het schrikbarend tekort van meer dan 62 millioen,
waarmede de begrooting voor 1924 in het
Jicht verscheen, weggewerkt? Of zal het
,lt_han_z binnen korten tijd weggewerkt zijn?
Zooals de cijfers in de begrooting zijn gegroepeerd, zou men deze vraag bevestigend
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de administratie van de Nederlandsche Posterijen, althans van haar ambtenaren of ambtenaar, voor welker of welks handelingen de gedaagde verantwoordelijk is,
aangezien toch de dienst der posterijen is
rijksdienst en de ambtenaren van dien dienst
zijn rijksambtenaren, welke ondergeschikt zijn
aan en hun ambtsbezigheden uitoefenen volgens
de bevelen van de Nederlandsche regeering,
aangezien eischereF door vermelde onrechtmatige handelwijze schade ondervindt in haar
bedrijf, bestaande o.a. in handel in boter met
rijksmerk, daar de ontvangers der voormelde
brieven dientengevolge met de in do enveloppes
gesloten aanbeveling van het gebruik van boter met rijksmerk een aanbeveling voor het gebruik van margarine ontvangen, zijnde het toch
algemeen bekend feit, dat met Blue Band versch
gekamd een soort margarine wordt aangeduid.
aangezien het boterdebiet van eischeres is
achteruit gegaan, achteruit gaat, althans ernstig gevaar loopt achteruit te gaan;
aangezien de administratie der Nederlandse
Posterijen het recht mist de haar ter verzending toevertrouwde brieven te doen besterrpelen met particuliere advertenties en in ieder ge
val onrechtmatig handelt door op van eischeres afkomstige brieven een advertentie voor
margarine te stempelen, uit welke handeling
voor eischeres gelijk gezegd, schade ontstaat,
althans kan ontstaan;
aangezien de post nog steeds doorgaat met
de gewraakte " bestempeling;
aangezien eischeres voornemens is zoo spoe»
dig mogelijk voor de arrondissements rechtbank te 's Uravenhage een vordering tegen gedaagde aanhangig te maken tot vergoeding van
de door voorzegde onrechtmatige daad
aan haar berokkende schade;
aangezien echter in afwachting van een beslissing der rechtbank eischeres 't grootste belang hoeft bij een omrMdellijke voorziening bij
voorbaat, waardoor tijdens -de procedure een
einde zal worden gemaakt aan de schadetoebrengende handeling van de administratie van
de posterijen ten einde verdere benadeeling van
haar boterdebiet tijdens den duur van het proces te voorkomen.
Mitsdien vordert eischeres, dat zal worden
bevolen, dat de gedaagde de boven omschreven bestempeling der aan de post ter verzen,
ding toevertrouwde stukken, zal doen staken,
althans deze bestempeling zal doen staken der
van eischeres afkomstige stukken totdat de
rechter in het hoofdgeding bij in kracht van
gewijsde gégane beslissing zal hebben ui',maakt of die beslissing is onrechtmatig en v_e
gedaagde zal worden veroordeeld om voor het
geval de gedaagde niet onmiddellijk naar de
uitspraak ' dan wel boteokenmg van het vonnis de voor hel voorzegde doel noodzakelijke
bevelen aan de administratie der posterijen
geelt, voor iederen dag dat hij hierin nalatig
blijft, aan eischeres te betalen een somma
van f 25 dan wel zooveel minde? als de rechter zal billijk achten met veróordeeüng van
gedaagde in de kosten, van het geding en tevens met bepaling van een termijn, binnen
welke eischeres de hooiH*.Ordering aal moeten
: hebben ingesteld.
._;.",>,,,__.,

Naar wij vernemen zal het kort geding
inzake den Blueband-stempel niet Maandag,
maar Woensdag hier aan de orde zijn.
Wij zagen . vandaag een brief, waarop
men, ter plaatse waar de poststempel van
Blueband komt te staan, een zwart stukje
papier had geplakt, zoodat van de reclame
weinig of niets te lezen was.

""■

DE ZEELIEDEN EN HET

INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU
Aandrang tot vervroeging de>r Internationale Ardeidscont«*«ntiv voor zeeliedenzaken

DE NIEUWE VOORZITTER VAN HET
HOF VAN INTERNATIONALE
JUSTITIE.
Men schrijft ons uit Genève:
Eenige dagen geleden is er een nieuwe
voorzitter gekomen van het Hof van Internationale justitie. In de plaats van den
Nederlander mr. B. C. J. Loder is gekozen
de Zwitser dr. Max Huber. Volgens het
statuut ran het Haagsche Hof moeten' de
leden er van telkens na drie jaar een nieuwen voorzitter aanwijzen. Het aftreden van
mr. Loder en de verkiezing van Huber voor
dien post heeft <Han ook sleohts formeele beteekenis. Een herkiezing van mr. Loder
heft waarschijnlijk niet plaats gehad, omdat ond!«_r de leden de wensch zal gevoeld
zijn om het internationale karakter van dit
hoogste rechtscollege der wereld ook duidelijk te laten uitkomen door nu en dan een
verandering van de nationaliteit van den
voorzitter te laten intreden.
Op het huidige politieke oogenbllk heeft
de verkiezing van den president van het
Haagsche Hof echter een zeer bijzonders
betekenis. Het plan Dawes heeft een aantal
zeer belangrijke functies toegekend aan het
Hof en zijn beslissingen kunnen van bijzonder groot belang zijn voor Duitsohland.
In Volkenbondskringen te Genève word»:
daarop gewezen en men spreekt het vermoed!3n uit, dat men door de verkiezing van
den Duitsoh-Zwitser Huber het vertrouwen
van Duitschland in het Internationale Gerechtsbof, dat trouwens toch al groot is in
verband met dte rechtvaardige uitspraak in
zake het Duitsch-I'oolsche conflict, nog
gnooter heeft willen maken. ledereen heeft
den grootsten eerbied voor dfe persoonlijkheid van mr. Loder en niemand waagt het
aan het bekende strenge rechtsgevoel van
dezen grooten, Nederlandschen rechtsgeleerde te twijfelen ; men heeft echter wel gezegd, diat hij tets autocratisch in zich heeft,
terwijl dte vooraitter van het Internationale
Génechtshof in de eerstkomende jaren juist
blijk zal moeten geven van bijzondere soepelheid en van de kunst om de tegenover
elkaar staande partijen te verzoenen.
Van den nieuwen vooraitter i« het volgende bekend : hij is thans 49 jaar en in Zürich
geboren. Hij heeft aan Zwitsersche en
Eransche universiteiten gestudeerd, maar
promoveerde te Berlijn en wel summa cum
laude. Voor den oorlog heeft hij veel gereisd in Oost-A2>ië, Australië en Amerika ter
bestudeering van de internationale rechtsvenhoud.ngen. Dr. Huber heeft een aantal
werken over internationaal recht geschreven. Tijd'^is de tweede Haagsche vredesconferentie maakte hij deel uit van de Z^t'^si?sche afvaamdt^ing. * Sinds jaren is hij
rechtskundig adviseur " dier Zwitsersche
Bondsregeering en professor »n staats- en
volkenrecht aan de universiteit van Zürich.
Dr. Huber heeft ook de onderhandelingen
gevoerd, welke tot de toetreding van Zwitseriand tot den Volkenbond hebben geleid.
Hij is niet alleen lid van het Haagsohe Internationale Gerechtshof, maar ook van het
Haagsche Hof van Arbitrage. Ten slotte
moet nog gezegd wordten,, dat men hem algemeen voor den besten rechtsgeleerde
houdt van het tegenwoordige Zwitserland,
dat zijin oordeel steedz doorgaat voor absoluut objectief en rechtmatig en dat zijn verkiezing- tot president van het Haagsche Hof
dan 00 kais zeer gelukkig kan beschouwd

-

worden.

De eerstvolgende internationale arbeids-

conferentie voor zeeliedenzaken zou in 1926
worden gehouden. Evenwel is de regeling
van verschillende aangelegenheden, de zeelieden betreffende, zeer urgent. Het is

COMITÉ

UNIVERSITEIT TOKIO.

10,000 Nederlandsehe doeken voor Japan.

daarom wenschelijk, dat deze internationale
zeéliedenconlerentie zooveel mogelijk wordt

In den aanvang van dit jaar heelt zich,
men zich zal herinneren, een comité
gelijk
X
vervroegd.
gevormd,
dat zich ten doel stelde om aan
In eenige vergaderingen met de Hollandde universiteitsbibliotheek te Tokio, welker
sanctioneering wordt gewekt ; "
sche zeelieden heeft de Centrale Bond vaa wetenschappelijke verzameling bijna geheel
aangezien eischer recht en belang heelt Transportarbeiders deze zaak behandeld.
de aardbeving van het
te vorderen, flat de gedaagde onmiddellijk zooAls gevolg daarvan heeft de Centrale Bond vernietigd werd door
een collectie Nederlanddanige maatregelen treffe, dat aan bovenomvoorgaande
jaar,
van Transportarbeiders aan het Internatiosche werken aan te bieden, opdat de leemte,
schreven onrechtmatige handelingen onmiddellijk «en einde wordt gemaakt, en daarnevens naal Arbeidsbureau een op die vergader!»
in dat opzicht in de verzameling der bibliogen aangenomen motie verzonden, waarin
gerechtigd is, van gedaagde te vorderen vertheek
door de ramp ontstaan, zou kunnen
er op wordt aangedrongen de internationale worden
goeding van alle schaden, kosten en interesaangevuld.
sen, als ter zake voormeld geleden.
arbeidsconlerentie voor zeeliedenzaken te
Naar wij vernemen, is dit comité thans
vervroegen. Aan de reeders en de Nedermet zijn werkzaamheden grootendeels geMITSDIEN
landsche regeering is verzocht, dit mede reed gekomen. Het heeft steun mogen onderhet der Rechtbank behage, den gedaagde, bij
zooveel mogelijk te bevorderen.
vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroor.
vinden van bijna alle wetenschappelijke en
,
De motie luidt als volgt:
deelen om : .
regeerings- en gemeente-instellingen in NeDe zeelieden, georganiseerd in den C«ihie. onmiddellijk zijn onrechtmatige handederland en ook in de Koloniën, die voor de
lingen als vorenomscbreven te staken, althans tralen Bond van Transportarbeiders,
door het comité bijeen gebrachte collectie
zoodanige maatregelen te treffen, dat deze onhet door het Congres der Internationale belangrijke giften aan boeken hebben gemiddellijk worden gestaakt ;
Transportarbeiders Federatie in Augustus daan. Zoodoende overtreft het aantal bijeen2e. gedaagde te veroordeelen om aan
gebrachte boeken, waaraan ook van partieischer 1924 te Hamburg vastgestelde zeeliedente betalen een boete van f 10 voor eiken da>g, program onderschrijvende, spreken als hun culiere zijde veel medewerking is verleend
welke gedaagde in gebreke mocht blijven
oordeel uit:.
ruim de 10,000 en mag de collectie, door
met de voldoening van het sub ie. gevraagde;
het
dat
te Genua in 1921 aangevangen het comité samengebracht, wel worden gege. gedaagde te veroordeelen om aan eischer werk ten
spoedigste dient te worden voort- rekend de Nederlandsche wetenschappelijke
te vergoeden alle schaden, kosten en interesen economische litteratuur te vertegenwoorgezet;
sen, door hem ter zake voormeld geleden naDe bedoelde collectie is, door bedigen.
dat
dringend
noodig
het
dat
is,
der op te maken bij staat en te vereffenen' volbetere middeling
van den consul van Japan te Rotregelingen worden tot stand gebracht ten
gens de Wet ;
terdam,
den
heer H. P. van Vliet, aldaar
opzichte r"n. n veiligheid en gezondheid
4e. gedaagde te veroordelen in de kosten
en wordt er verpakt om
saamgebracht
aan boord van zeeschepen;
van het geding.
naar
te
Japan
worden
verscheept.
dat vooral het vraagstuk van de arbeidsIn
verband
een
met
en ander heelt het
zeer
klemmend is, en zij meenen,
regeling
van het comité gemeend thans de
bureau
dat
de
8-urige
arbeidsdag
in de zeevaart inzending van boeken
Mr. Last alhier, optredende voor mr. L. S.
te moeten afsluiten. .
G. de Hartog. advocaat van de Hofstede Oud- ten spoedigste dient te worden ingevoerd;
dat deze zaken internationaal dienen te
Bussurn, te Huiden, fundeert zijn dagvaarding
aldus :
worden besproken en bevorderd, en daarom
INTERNAT. CONGRES
de Internationale Arbeidsconlerentie voor
* aangezien de eischeres o.a. op 9 September
VOOR
SOCIALE POLITIEK.
Zeeliedenzaken, die in
1924 aan verschillende personen per post briezou worden
ven heelt gezonden in gesloten enveloppes,
gehouden, zooveel mogelijk1926
Aan
het
Internationaal
Congres voor
dient te worden
sociale politiek, begin October te Praag te
aangezien deze enveloppes bevatten aanbevervroegd;
velingen van „boter met rijksmerk", waarin
dringen er bij de reeders en de regeering houden, zullen 400 deelnemers uit het buieischeres o.m. handel drijft,
op aan dat dezen hun invloed mede uitoefetenland en 500 uit Tsjecho-Slovakije zelf
aangezien bedoelde brieven door de post aan nen op het Internationaal Arbeids Bureau deelnemen. Er waren zelfs te veel liefgeadresseerden zijn bezorgd,
hebbers, zoodat er moesten worden afen de Paritaire Commissie voor Zeeliedengewezen.
aangezien de op de enveloppes geplakte postzaken, tot vroegere bijeenroeping der conzegels toen met het poststempel waren algeDe vertegenwoordiger der Nederlandsche
ferentie;
stempeld, terwijl de voorzijde der enveloppes
Regeering
besluiten
zal zijn mgr. W. H. Nolens.Van
deze
motie
ter kennis te brengen
bovendien bestempeld waren met de in langvan het Internationaal Arbeids Bureau, de de Nederlander^ worden verder genoemd
we»p*g vierkante lijst geplaatste woorden
de heeren mr. A. Josephus Jitta, secretaris
„koopt Blue Band, versch gekamd", welke Nederlandsche regeering en de reeders.
van den Hoogen Raad van Arbeid; F. M.
woorden mede door de post daarop gestempeld
Wibaut,
N. Stenhuis (N.V.V.); J. Oudewaren en welke woorden zich dan ook nog niet
op de enveloppes bevonden, toen eischeres de PRINS HENDRIK NAAR ZWITSERLAND. geest (1.V.V.) ; A. Folmer, directeur van
brieven aan de post ter verzending gaf,
De Prins vertrekt morgenmiddag omstreeks den Rijksdienst, der werkeloosheidsveraangezien het op voormelde wijle bestempelen
zekering en arbeidsbemiddeling co ir. v.
3 uur per Hollandsche Spoor naar Zwitservan de door eischeres per post verzonden brieland. waar hij gelijk gemeld, is, korten tijd Hettinga Tromp, oud-directeur van het
ven (enveloppes) is «en onrechtmatigheid xan zal verblijven.
■
Gem. Arbeidsbureau van Amsterdam,

.

■"

Hoofdinhoud.
"

. Dit nimmer bestaat uit IN bladzijden.
Het hoofdartikel bespreekt de Millioenen-

nota.

Over den nieuwen voorzitter van het Hot
van Internationale Justitie.
Mr. dr. Kooien door de Koningin be>
benoemd tot voorzitter der Tweede Kamer.
De sluiting van de internationale post»

zegeltentoonstelling.
Jnr. dr. J. (levers Leuven heeft ontslag
genomen als geneesheer van de b!jzonck«
strafgevangenis.
De dagvaarding in zake den Blueband-

stempel.
De intreerede van prol .Kneuen over de
leer der vitaminen.
De dood van den pianist Jan HemsinF.
De begroeting der Vlaamsche 2etivi,ten
te Hansweert.
.
■

Bijzonderheden over de reorganisatie van
de Holl. Bank voor Zuid-Amerika.

Faillissementsaanvrage voor de Noors'
Hollandsche Bank.
De militaire relletjes te Breda.
Een overzicht over het afgeloopen
ondÜcotseizoen.

_

*.
*
"
beteekenis 'van

Over de
het frauschEngelsch compromis inzake arbitrage en

veiligheid.'
De uitslag der . verkiezingen in Dene.

marken.
Locatelli, de Italiaansche vlieger, gewond

bij een relletje in Nieuw>Vor|l.
De toestand in den Kaukasus.

VERHOOGING VAN DEN ACCIJNS
OP TABAK.

Verschenen is de Memorie van Antwoord
in zake het wetsontwerp tot verhooging
van den accijns op tabak. Daarin verklaart de minister van Financiën het ook
te hebben betreurd genoodzaakt te zijn
reeds zoo kort na de invoering van den
tabaksaccijns een voorstel tot verhooging
daarvan, te moeten doen j de keuze van
geschikte middelen tot vesterking van
's Rijks inkomsten is echter zóó beperkt,
clat hij zijn bezwaren biertegen heeft moe.....-., ,
ten ter zijde stellen. ,>
Erkend wordt dat, indien de verhooging
plaats vindt overeenkomstig het voorstel
van het wetsontwerp, de mogelijkheid ontstaat, dat het gebruik van rooktabak zal
toenemen ten koste van dat van sigaren,
waardoor dus de werkloosheid zal kun-

..

..

nen toenemen.

Deze in het Voorloopig Verslag aangevoerde bedenking, zoomede de omstandigheid, dat tot het sluitend maken van

het budget vermoedelijk volstaan kan
worden met een iets lagere opbrengst dan
aanvankelijk werd noodig geacht, hebben
er toe geleid, dat de minister gemeend
heelt de verhooging voor sigaren thans
achterwege te kunnen laten.
Rekening houdende met eenige toeneming van het verbruik van sigaren ten
koste van het verbruik der zwaarder te
belasten artikelen, raamt hij alsdan de op„
brengst van den accijns uit:
Sigaren
op f 8,000,000
Rook- en pruimtabak op f 4,300,000
Sigaretten
op f 9,000.000
De minister heelt in verband met den
in het Voorloopig Verslag geuiten wensch
het voornemen opgevat door een commissie nog eens ernstig te doen nagaan
of
niet een ander stelsel voor de helling van
een tabaksbelasting kan worden ingevoerd. De benoeming dier commissie i»
zeer spoedig te wachten.

VOORZITTER TWEEDE KAMER.
Tot Voorzitter van de Tweede Kamer is voor
het
tijdvak der tegenwoordige zitting door
de Koningin benoemd mr. dr. D. _*_. P. I?.
Ko».
len, lid dier
Kamer.

NESTUUR DER KATHOLIEKE
KAMERFRACTIE.
De Katholieke Kamerfractie heelt haar bestuur, bestaande uit de heeren mgr. dr. W. H.
Nolens. voorzitter; jhr. mr. A. V. O. van Sasse
van IJsselt, onder-voorzitter; Ir. M. C. E. Bon-

gaerts. secretaris; dr. L. H. Deckers, penningmeester, C. J. Kuiper, tweede secretaris,

herkozen.
DE

VROEGERE TURKSCHE GEZANT.
Hedenochtend heelt de Koningin in audiën-

tie ontvangen den heer Xousret Sadoullah Bey,
die vroeger geruimen tij dgezant van Turkije
was bij Hr. Ms. Hol.

HULDE AAN DE KONINGIN
UIT ZUID-AFRIKA.
H. M. de Koningin heelt hedenochtend in
audiëntie ontvangen prol. H. H. Kuy>>er. hoog.
leeraar in de faculteit der goedgeleerdheld aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam, die eenige
maanden in Zuid-Afrika heeft doorgebracht.
De hooglecraar heeft Hare Majesteit overhandigd een huldeadres, nog ter gelegenheid
van haar Regeeringsjubüeum van de Synode
der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, dat
vergezeld ging van een kostbaar geschenk, bestaande uit een kleed, geheel vervaardigd c»t
huiden van Jakhalzen.

M. KROPMAN,
Nijmegen
is in den ouderdom van 74
Te
jaar overleden de hoer M. Kropman, oudplantageir.eester aldaar. Hij heelt de gemeente
ruim 50 jaren gediend en was sinds Januari
jl. gepenslonneerd.
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DE ZIEKTE- EN ONGEVALLENWET.
Zooals reeds met een enkel woord is ge»
meld heeft het bestuur van de Vereeniging
van Nederlandsohe Werkgevers in zake
het ontwerp der kiekte- en Ongevallenwet
192: een adres aan den Hoogen Raad van
Arbeid gezonde», waarin het verklaart zich
er mede te kunnen vereenigen, dat ook
andere dan industrieele arbeiders, onder
de gecombineerde kiekte- en Ongevallenverzekering komen te vallen, mits het
risico, dat de verzekering van de arbeiders
werkzaam in de industrie met zich medebrengt, streng gescheiden blijft van het
risico, dat voortspruit uit de verzekering
van de overige categorieën van arbeiders.
Het betreurt, dat de uitvoering der verzekeringen naast de Bedrijfsvereenigingen
ook opgedragen wordt aan de Bank en de
Raden van Arbeid en wil voor deze beide
lichamen in de plaats stellen een instelling
in den geest van hert Garantiefonds, zooals
in de ?roeve-Rosthuma_-I<_.upers genegeld.
Bedrijfsvereenigingen, waarin de arbeiden., of Kun vereeniging lid zijn, zonder
mede te betalen, acht adr. geheel verkeerd,
die ook indien deze wel een der eerste verplichtingen van een goed en waar lidmaatschap op zich zouden nemen, de voorkeur
geeft aan de Bedrijfsvereenigingen van
artikel 12. De vertegenwoordiger der vereeniging is bereid zich uit te spreiken voor
een regeling, waarbij de werkgevers de
kosten der ziekengelduiltkeering op zich
nemen, wanneer een bepaling wordt opgenomen, dat de kosten der Aektevenxorgi«i|g geheel voor rekening der verkokerden
komen.

Om evenwel tegemoet te komen aan de
beziwaren van enkele uit de practijk ge»
groeide fondsen, zou de wetgever bij wijze
van uitzondering ook knnnen toelaten
Ledrijllsvereenligingen, welke zich nevens
de uitvoering der Ziekteverzekering, ook
de uitvoering der Ziekenverzorging ten
doel «tellen. In dit geval zou de wetgever
bij wij»: van uitzondering kunnen toelaten,
dat werkgevers en arbeiders gezamenlijk
en wei ieder voor de helft de kosten der
gecombineerde Ziekteverzekering en Ziekenverzorging droegen.
Het bestuur zou er Verder verre de voor»
keur aan geven, wanneer met bedrijfs".
vereeniging werd bedoeld, heigeen vroeger
de" boofd"-vereenig'nA onder het planpostihuma-I^uperK was en adr. acht het
wenschelijk, dat ingeval de door den
minister aan te wijzen arbeidersvéreenigingen geen voordracht wensohen op te maken
voor de bestuursleden der Led^ijfsvereeniging als in artikel 12 bedoeld, den minister
de bevoegdheid worde verleend, om ook
«mder voordracht de bestuursleden aan te
wijzen. Hierdoor wordt de mogelijkheid!
ontgaan, dat door eventueele obstructie een
VedMJifsvereeniging niet tot stand kan
komen en de werkgevers verplicht zouden
worden tot verzekering bij den Raad van
Arbeid over te gaan.
Verder zou ze het beter vinden dat de
Raad van Toezicht voor de helft samen»
gesteld wordt uit werkgeversleden en voor
de helft uit wenknemersleden, tenvijl eventueel deskundigen in dezen Raad zitting
zouden kunnen krijgen met adviseerende
■

«tem.
Wat art. 65 (bepaling dagloonen) betreft, wondt er de aandacht op gevestigd,
dat de tegenwoordige redactie de mogelijkheid opent voor een arbeider om een
hoogere ziekte-uitkeering* te verkrijgen ck>n
rijn loon in de aan zijn ziekte voorafgaande
week bedinoeg. wat met het oog op even-

tueele simulatie óngewenscht is.

Aangedrongen wondt op schrapping van
art. 73 (voortdiurende verzekering bij werkeloosheid') aangezien er na de verbreking
van het dienstverband geen enkele neden
te vinden is om den patroon de kosten te
doen betalen van de ziekte van iemand, die
dte laatste 3 maanden misschien wel eens
«en paar dagen bij hem gewerüct heeft.
Het bestuur dringt er op aan de mogelijkheid te openen een differentiatie te
maken tussc_nen de ziekengeld'uitkeening
van kostwinner^ en die van jeugdige personen niet-kostwinnens zijnde en vreest als
gevol» van een ziekengeld van 70 pGt.
voor dez>e laatste categorie toeneming van
simulatie.
Ten aanzien van de uitkeering, die bij
zwangerschap en bevalling aan een vrouw
uitgekeerd wordt, wondt een nieuwe
reductie verzocht, aangezien de voorgestelde te ver gaat en er b.v. geen rechtsgrond bestaat, waarom de patroon de bevalling van een ongehuwde arbeidster moet
bekostigen.
Voorts wordt verzocht, het vermelde
over kostelooze hulp door een geneeskundige of vroedvrouw uit het ontwerp te
lichten, aangezien dit ziekenverzorging betreft en als men als principe heeft aangenomen, dat de werkgever de kosten der
xiekengellduit'keering op zioh zal nemen,

dOch dat de kosten der ziekenverzorging
rekening der verzekerden zullen
blijven, niet moet worden getracht dit compromis geweld aan te doen, door de werkgevers ook nog een «tuk ziekenverzorging
er bij te laten betalen.
Art. 73 (aanspraak op ziekengeld van
een vverkelooze) moet, meent adr., uit de
wet vervallen en waarom wordt niet ' bepaald, «Jat de steun ingehouden zal worden,
voor

indien : de werkelooze weigert werk te
aanvaarden, waarvoor hij lichamelijk geschikt kan worden geacht?
Voorgesteld wordt dc verzekering van
losse arbeiders niet onmiddellijk met de
overige bepalingen te doen ingaan, aangezien het gewenscht is, om eerst nadat
ondervinding opgedaan is met de overige
regelingen van deze wet, tot invoer van
deze ingewikkelde verzekering te besluiten.
vVenLchelijk wordt het geacht in de wet
een max!>mum-<percentage op te nemen,
waartoe de Bedrijfsvereenigingen .en de
Raden vim Arbeid in het Voorzieningsfonds
zullen bijdragen.
Is de consequentie vam de bepaling, dat
liet ziekenfonds zorgt voor dn gewone geneeskundige behandeling ingeval van ongeval, voonsoover deze door den huisarts
kan verden verstrekt, dat de gewone geneeskundige behandeling van een arbeider,
die door een ongeval getroffen wordt, niet
geschiedt voor rekening van den betrokken,
risilcodrager?
Het bestuur acht het principieel onjuist,
dat de kosten der oninbare en oninvorderbare premiën niet alleen over de Bank of
de Raden van Arbeid, nüaar ook over de
Bedrijfsvereenigingen zouden omgeslagen
worden.
Het bestuur ,vij«t er op, «Jat ovej* de
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konen, welke 'de

wet voor den Staat en
voor de bedrijven met zich zal brengen, met
geen enkel woord melding is gemaakt,

hoewel deze niet gering zullen zijn. Het
vraagt, aangezien de te zware belastingen
en zeer hooge en dure sociale lasten, reeds
loodlzwaar op het bedrijfsleven drukken,
met de invoering van de wet te wachten,
totekut de conjunctuur in verbeterd of een
ongeveer gelijke vermindering van belasting zat hebben plaats gevonden.
Meent men dat de belangen van den
zieken arbeider door zul<k een oeconomisch
noodizakelijk uitstel te ernstig zouden
worden geschaad, dan zou men de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over de
uitkeering bij ziekte van den arbeider kunnen aanvullen en uitbreiden.

JAARVERSLAG KINABU.
Versohenen is het jaarverslag over 1923
van dfe Centrale Oommissie voor Uitzending
van Nederlandsche Kinderen naar Buiten
(Kinabu). We ontleenen «r het volgende
aan:

In het eerste zestal jaren van haar be«taan heeft de commissie in totaal 22.500
kinderen uitgezonden met een aantal verpleegdagen van bijna 1 millioen. Een groot
ac tal gezinnen ten plattelands staat ter
beschikking van de Commissie, en met del»

geNnsverpleging zijn schitterende resultaten

'^t. Alle provincies steunen Kinabu
thans met bijdragen van ten minste 25 ets.
b

per verpleegdag.

Ook van

particulieren

bleven giften vloeien en van de Nederlandsche medici werd steeds de meest mogelijke!
belangelooze of nagenoeg belangelooze hulp
ontvangen.

Het Rijkssubsidie, dat verminderd werd
100.000 tot f 75.000, zal echter niet
veiXr dalen.
Te veel kinderen, die aan pedyeulosls of
enureHis lijden, worden naar plattelandsgezii.nen gezonden door de Gomité's van
Uitzending. De eerste kwaal kan beter in
de steden worden bestreden, voor de tweede
groeo patientjes staat het kinderkamp
Didam open. "<
Uit het verslag van de inspectrice blijkt,
(lat de gezinnen der kinderen de uitzending
zeer waardeeren en dat er vaak banden van
vriendschap ontstaan tusschen oudiérs «n
pleegoudere.
De gezinsverpleging kostte in 1923, alle»
inbegrepen, slechts f 1.10 per verpleegdag,
wat belangrijk goedkooper is dan koloniehuisverpleging. Overigens hebben beide
soorten verpleging ihun voordcelen en moeten zij beide bestaan.
In 1923 werden uit Amsterdam uitgezonden 1467 kinderen, uit Rotterdam 996 en'
uit der. Haag 717. In het geheel gingen dat
jaar naar gezinnen 4003 kinderen (2780
meisjes en 1223 jongens) en naar hetkinderkamp te Didam 375, totaal 4378. Voor de
overgroote meerderheid bedroeg de duur
van het verblijf 6 weken. De gemiddelde
gewichts- en lengtetoeneming bedroeg 2.23
K.G. en 0.94 c.M.
De kinderen werden geplaatst in 168 dorpen, en wel in 2041 gezinnen, waarvan lio
kosteloos huisvesting verleenden. Van die
gezinnen wonen er
1 in Friesland en 797
in Gelderland.
De gemiddelde gewichts- en lengtetoeneming bedroeg bij de kinderen in het
kamp te Didam 2.95 K.G. en 1.45 c.M. '
De staat dor bezittingen en schulden op
31 Dec. 1923 sluit met een totaal van bijna
f 188.000, met een kapitaal van f 157.000.
De exploitatierekening sluit met een hadeelig saldo van bijna f 9900.
van f

In de op Dinsdag jl. te Utrecht onder
voorzitterschap van dr. J. C. Koningsberger gehouden algemeene ledenvergadering

van de Vereeniging tot het houden van
Jaarbeurzen in Nederland werd door den
secretaris-generaal >het jaarverslag over het
achtste vereenigingsjaar uitgebracht, waarin o. a. geconstateerd wordt, dat in dit
jaar de ontwikkelingslijn van het Jaarbeursinstituut zich in opgaande richting is
blijven bewegen en met succes de wederopbouw een aanvang heeft genomen. Meer en
meer beginnen industrie en handel de waarde van het jaarbeursinstituut in te zien en
hun daadwerkelijke medewerking te verlecnen, teneinde de jaarbeurzen aan hare economische roeping te doen beantwoorden. De
exploitatie-rekening sluit met een batig
saldo van f 36,015.05 dat in een reservefonds zal worden gestort. Het jaarverslag
werd onveranderd goedgekeurd, evenals, de
rekening en verantwoording, balans en
winst- en verliesrekening. Tot leden van
het algemeen bestuur werden herkozen de
heeren H. F. R. Snoek, Jos. F. A. M. tei

Berg, dr. G. Holtsema, VV. Graadt van
Roggen, F. Rouppe van der Voort, jhr. A.
H. Op ten Noort, Paul Nijg-h, mr. J. F. van
Royen, H. ter Kuile Jzn., H. Fransen jzr..,
dr. J. G. Koningsberger, mr. L. G. Kor»
tenhorst, terwijl als nieuw lid gekozen werd
de heer mr. M. W. F. Treub, voorzitter
der Algemeene Nederlandsche Vereonlging
voor Vreemdelingenverkeer in de vacature
ontstaan door het overlijden van den heer
F. W. G. H. baron van Tuyll van Serooskerken.
De datum van de ize Nederlandsche

Jaarbeurs

werd vastgesteld
1925.

van
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DE WATERVOORZIENING
VAN ZUID-LIMBURG.
Bij de Tweede Kamer is ingediend een wets
ontwerp tot beschikbaarstelling van een renteloos voorschot, tot een maximum van f 270.000
uit 's Rijks kas ten behoeve van de N. V. Waterleiding Maatschappij voor Zuid-Limburg, ge.
vestigd te Maastricht.

—

steun

van

UIT DE PERS
DE TROONREDE.

De Nieuwe Ct. maakt de opmerking, dat
door de Troonrede 1924 zachtkens een bescheiden optimisme klinkt. De economische crisis
heeft haar diepste punt bereikt; eenige opleving is te bespeuren; 's lands
toestand is verbeterd; uitgaven «nfinancieele
Inkomsten
zullen voor het dienstjaar
in evenwicht zijn,*
1925
indien
"
'
Dit „indien" i s het groote, belangrijke
woord der rede. Net „indiens" en „wanneers"
is elke begrooting' sluitend te maken,
iedere
toestand te vereffenen, maar, dan moeten de
voorwaarden vervuld worden, die door deze
»-ndiens" en "wanneers" worden aangegeven,
"«-t. ndien" ten opzichte van de sluiting
van ons budget voor 1925 is zoo belangrijk, dat
we ons afvragen of het vooruitzicht, door de
troonrede „gewettigd" genoemd, inderdaad gewettigd is.
Dat de toestanden, waarop de Regeering geen
invloed kan oefenen, beter worden, kan natuurlijk niet anders dan een ieder verheugen. Doch
het voornaamste voor het Kcderlandsche volk
m dit staatsstuk ls.- te lezen, hoe het met
het
evenwicht onzer financiën zal staan. Daarop
kan do Regeering wö! invloed uitoefenen. En
juist de alinea, die daarover spreekt, bevat
hst
moeilijke „indien", waaraan beantwoord zal
moeten worden, wil niet de balans voor
er geheel anders uitzien dan do Regeering1925
nu

Rijk en gemeente gebouwd

door de bouwcommissie J. A. N. KlartenL
e.s., van deze combinatie over te nemen
voor het restant der door de gemeente
verstrekte hypotheek, welke op de perceelen is 'gevestigd en thans nog groot is
f 230,299. De combinatie is niet langer
in staat de huizen te exploitceren en heelt
deze daarom de gemeente aangeboden.
Het eigen kapitaal der combinatie, dat
volgens de bouwrekening f 27,730 bedraagt, kan als verloren worden beschouwd
Voor het in orde brengen van de ziekenbarak aan den Rotterdamschen weg
vragen B. en W. den Raad een crediet
van f 3650. Deze barak, die eenigen tijd
als noodvvoning in gebruik is geweest,
zal dan kunnen dienen voor observatiegebouw voor personen, die verdacht wor.
den door een besmettelijke ziekte te zijn

.
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aangetast.

In
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Aanvangende in 1925, moeten de Repar.
tementen bijdragen in dc kosten van den Rijks
gebouwendienst en de herstelling,- en onderhoudskosten aan gebouwen, tot eenige Departement behoorenclc,, op de desbetreffende de"
grooting worden gebracht.
,

Dé Zesdaagschen In Amerika.
Amerika begint men nu reeds te

-

—

TE*NOOKN.

—

—

aan de Ze,daagsche Wielerwedstrijden welke
m het winterseizoen zullen worden gehouden,
«et,» than» reeds bekend, dat de
Zesdaagsche
te Chicago van 3—B November zal plaats hebben, en die ,n üladison te Nieuw Vork van 1—
December. De Zwitser Fgg neemt aan beido'
Hdeel;
..an die te Nieuw Y-rk met den Italiaan

Hoogste barorreterstand 763.3 Clermont
Laagste barometerstand 735,8 Thorshav'n
Verwachting tot den avond van den i3n Sent.
«eest matige Zuidel. tot V/estel. wind, nwa^l
bewolkt of betrokken, enkele regenbuien, aelfd,

De wed tri> frankrijk—
te /Ux.^
Bains gespeeld is door Frankrijk met I—a. ge-

temperatuur.

.

*»

ONDERWIJS
Technische Hoogezchool te Delft.
Er Js voor het afleggen van het Ingenieursexamen voor scheikundig-Ingenieur aan de T.
H. te Delft, de volgende nieuwe regeling vastgesteld : ie. De hoogleeraar bij wie de candidaat afstudeert zal behalve practisch werk een
beredeneerd verslag daarvan verlangen, 't welk
desgowenscht mondeling moet worden toegelicht, benevens eventueel een voordracht in besloten kring. "
2e. De oandidaat zal bovendien bij nog twee
andere hoogleeraren, gekoAm in overleg met
den leider zijner ingenieursstudie, proeven van
bekwaamheid moeten afleggen inde door hen
vastgestelde onderwerpen hunner vakken, hetzij door het maken van een skriptie, hetzij
door het doen van een tentamen.
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LANNTLNNIS.

wonnen.

9?! %^

Medegedeeld door het Koninklijk
Nederlandse!
Instituut in de Blidt.

Frankrijk slaat Italië.

—

—

-

"'s Gravenhage. 17 3ept.
Temp. 8
v»
62 gr. F., 2 u. nm. 63 gr. F.. h«x>est«.uiJ?
(gisteren) «4 8 F., laagste (heden)
Barometer 8 uur vm. 759, nm. 2 uur -fa.'

t_>iradengo als koppelgenoot.

-

—

Weerkundige Waarneming.

denken

De R.-K. «Vllddenstandskiesvereeniging
de Huize afdeeling Delft vraagt voor het
jaar
.
1925 een subsidie van f 2000 voor het
m stand houden van haar handelscursus.
De Volksuniversiteit vraagt een subsidie veronderstelt.
.
voor 1925 van f 500.
. ! V\ant de thans bij de Staten Generaal „nos
aanhangige maatregelen van financieelen aard"
bevatten
o.m. het ontwerp lot verhooging der
LAND- EN TUINBIwNTENTOONde verkapte protectionistische
invoerrechten
STELLING
politiek dezer rechtsche Regeering
m het is
Dinsdag is onder een voortdurend neer* bekend, dat in de kringen, welke het best over
stroomenden regen, de landt- en tuinbouw^ het noodlottige dezer maatregelen kunnen oorArtsexamen.
dcelen, een felle oppositie tegen de „aanhangige
tentonsteliing te Hoorn geopend.
.maatregelen" bestaat. En al heeft de Regeering
Bij -beschikking van den minister van onderDe heer J. Best Nzin., te Berkhout, voor- een sterke meerderheid
achter zich, de oppositie wijs, zijn, met ingang van 15 dezer, voor den
zitter van het hoofdcomit,., heette de vele , zetelt niet alleen
bij 'de tegenstanders. Net „in. duur van oen jaar aangewezen als deskun. dien is dus nog geen vervulde voorwaarde.
aanwezigen welkom.
digen bij het afnemen van het artsexamen :
Rijksuniversiteit te Leiden : G. F. A. ten
Dr. P. van Hoek, directeur^eneraal van
Wat de voorgenomen belasting op weeldeden landbouw, sprak daarna een opening^ artikelen aangaat, vraagt het blad, of er eigen, Bosch, oud-apotheker aan het academisch ziewoord, waamin hij er o.a. op wees, dat ijk nog een weelde-artikel ondelast is Ook in kenhuis te Leiden ; dr. ]. L Bruining, arts.
Leiden ; dr. E. A. D. E. Carp, arts,
Hoorn reeds sedert de middeleeuwen een; andere opzichten lijkt het optimisme over:! te
Gegstgeest ; dr. C. J. van Houweninge Graft-te
belangrijke marktplaats was. Ook aih cen-' dreven.
Voor zoover de algemeene toestanden er op dijk. arts, te Leiden : dr. J. Munk. arts te
tram voor de veeteelt is Hoorn van belang;
en dr. H. P. A. Smit, «rt,. te 's-Gra»
vooruit gaan
besluit de Nieuwe Ct. deelt Leiden,
De Haagsche tentoonstelling in 1923 bei Nederland natuurlijk
venhage.
daarin en zullen de gei
wees, evt de fokkerij in Noord«-Hollan^ een volgen niet uitblijven. Doch
Rijksuniversiteit te Utrecht : dr. H. P. Boswaar de Regeering
eerste plaats in on s land inneemt.
voor den dag komt met haar voornemen, zijn «ha, arts. te Utrecht ,- A. Groothoff. apotheIn de verwachting, dat de tentoonstelling' het: nieuwe belastingen vele, verlaagde belas- n€r & „*c! ,t* dr. I. L. B. Engelhard, j.
B. * Walller. dr. H. W. Stenvers, dr. P. R.
veel nut zal afwerpen, verklaarde spr. de tingen weinige en bezuinigingen
«ene
Vandaar
dat we de Troonrede ,9,4 niet met Michael, dr. M. L. Muller en dr. I. Broektentoonstelling voor geopend.
meijer, alten arts te Utrecht.
lezen. Zij voorspelt ons, zoo
Nadat nog andere sprekers het woord opgewektheid
„indien" der Regeering wordt vervuld, e«n het
Rijksuniversiteit te Groningen: mej T.
gehadden gevoerd, werd een rondwandteling*, vaarlijken
Grashuis
de heer dr. I. Doijer, de heer I.
nieuwen step in de richting van pro.
_ tectie en. wordt
over hei terrein gemaakt.
het niet vervuld, een niet te van Gulik. de heer dr. F. F. Hazelhofl en de
vermijden tekort van beteckeni, voor het heer R. Roelofs, allen arts, to Groningen.
tlcmeentelijko universiteit te Amsterdam :
CENTRALE BOND VAN TRANSPORT. dienstjaar 1915.
«auman, hoogleeraar aan de Vrije
,s.
ARBEIDERS
Universiteit
te Amsterdam ; mej. I. Fre a
Onder leiding van den heer O. de Weerd ,n Het Kamerlid mr. V. H. Rutgerz b«,pr«ekt Coenen.
Huender. E. H. van Lier. art,.
de
dr^A.
Rotterdammer
werd Zondag te .Utrecht door den Centralen
(anti-rev.) de Troonrede
Ther
R* R«m.melts, dr.
«_JÜBond van Iranspor.arbeiders een congres gel en prijst het dat de rede weinig toezeggingen J. V
C. Schippers en dr. ' J. Ed. Stumpf.
bevat.
Hij
heeft
allm te
gemist,
echter één ding
nl.
houden, speciaal voor het personeel «werkzaam een
vermelding in de Troonrede omtrent de te Amsterdam.
dij van Gend en Loos.
Met ingang van 18 dezer I, : aan G. W
In Zijn openingswoord wees de voorzitter Londen bereikte overeenstemming.
Wat 's lands financieelen toestand betreft, vA^°"', "P.*L"Ü "«""ele. <*"- ontslag,
er op dat de laatste conferentie tusschen het
verleend als hd der oommissie, in 1924 te
gaat de schrijver voort
komt de welkome s-Hertogenbosch belast
Hoodbestuur en de Hoofdinspectie, oorzaak 1, mededeeling,
met het afnemen der
dat de begrooting van 1925 «luidat dit congres moest plaats vinden
,n de vrije, «n ordeoefeningen
examens
zijn.
tend
zal
der
kunnen
Vervolgens voerde het hoofdbestuurslid, de
en a!« zoodanig benoemd A. 1.
gymnastiek
Er
echter
is
in
de
y
geen
sprake
heer A. Kievit, van Rotterdam, het woord.
verte
van, dat Tervoort. onderwijzer aan de rijksnormaallesnet financieel herstel reeds «u zijn, volbracht.
Hij zeide, dat het hoofdbestuur eerst van meeVooreerst zal het noodig zijn, dat de thans bij sen te 's-Hertogenbosch.
ning is geweest, dat door onderhandeling tot
de
Staten-Generaal nog aanhangige maatregeeen oplossing zou gekomen worden in zake de
vering van een vijfde loonklasse voor het len van financieelen aard zullen zijn tot «tand
LAND- EN ZEEMACHT
gekomen. En in de tweede plaats «1 voor herpersoneel van v. Gend en Loos. Het hoofdbest.
«tel
van
de
volkswelvaart
beperking
verdere
bleef " p het standpunt staan, dat het personeel van 's lands
uitgaven noodzakelijk rijn.
—" De dienstplichtigen blj de
op gelijken voet behandeld . diende te worden
infanterie en
genie en een gedeelte der dienstplichtigen
de
Met
-*
Ijver
onverzwnkten
zal naar verdere beals hot spoorwegpersoneel. Als laatste
mj
conce^
de
artillerie,
worden in 1925 eenige dagen
sic heeft het aan de hoofdinspectie ten slotte »vin*6<ng moeten worden gesneefd. Reeds aanlanger voor herhalingsoefeningen
in
meegedeeld, dat men genoegen zou nemen met stonds zal ons belastingstelsel een verbetering ken
dienst gehouden dan in 1024.
doordat een belasting op weeldeihet vormen van een vijfde loonklasse uit eenigs ondergaan,
Bij
de cavalerie moet In 10.25 één lichting
plaatsen, die thans in de vierde loonklasse zijn verteringen zal worden ingevoerd, en sommige
te zeer drukkende directe belastingen «uilen voor herhalingsoefeningen opkomen, tegen twee
opgenomen..
lichtingen in 1924.
Het hoofdbestuur heeft geweigerd, het denk- worden verlaagd
Het ligt in het voornemen van het Debeeld van de R.-K. organisatie: «en loonsverpartement van Oorlog in 1925 aan te schaffen
laging van F procent, benevens Invoering van
12 snelle verkenningsvliegtuigen vn 16 artilSPORT EN SPEL
een vijfde loonklasse, te steunen. De besprelerie-verkenningsvliegtuigen. onderscheidenlijk
kingen, die het hoofdbestuur met de hoofdinvoor den. prijs van gemiddeld f 33.000 en ge.
spectie heeft gehouden, 'leverden geen resulWIELRENNEN.
middeld f 24.000 ser vliegtuig. Aanschaffing
taat op. De hoofdinspectie bleef bij haar eisch
Van de Stanlenbaan.
van schoolvliegtuigen wordt voor 1925 niet
van verschuiving naar de verschillende loonnoodig geoordeeld.
klassen. Daarop heeft het hoofdbestuur uitstel
Gisteravond werd op de stadionbaan de laatgevraagd en verkregen, om alsnog de leden te ste serie verreden om den grooten prijs van
De bij het ie regt. huzaren benoemde 2e
raadplegen. "
Amsterdam (afvalwedstrijd voor nieuwelingen luit. der mü. adm. P. M. Broei wordt te AmersUitvoerig gal spreker vervolgens een overbeëecligd en in functie gesteld.
over 4 K.M.).
° foort De
zicht van den toestand in het bedrijf.
Van de tien renners die aan den start veroff. van gez. ae kl. van het 0.-I. leger
Nadat eenige afgevaardigden het -woord ge«henen wisten zich te classeeren : 1. Th v.
W. van der Veer is met verlof hier te lande
voerd hadden, stelde de voorzitter vast, dat de d. Aar, 2. J.v. d. Heyden.
aangekomen.
3. J. Neym.
afgevaardigden aceoord gaan met de meening
Wedstrijden
De off. M. S.. D. ,e kl. J. D. Bruinier,
tu«<_hen
op
race-motoren
ds
en de houding van het hoofdbestuur, In vervoor den dienst in Oost-Indlz, zal
aangewezen
amateurs J. Jansen. J. de Roode en J. Moos.
band me>t de omstandigheid, dat een conflict
zijn
bestemming
volgen met het s.s. Prinses
" ie rit. inhaalwedstrijd 6 K.M. : 1. Jansen,
niet uitgesloten is, wekte hij «r krachtig toe op
dat
11
Juliana,
Oct.
a.«. van Amsterdam ver2.
de
na
ronden
Koode,
ingehaald.
dis
de organisatie sterk te maken.
werd
9
ze rit : inhaalwedstrijd 6 K.M. 1. J. Maas, trekt.
a. J. de Roode, Ingehaald na 7% ronde.
De off. van gez. ie kl. H. J. M. Laurense
wordt te Vlissingen geplaatst en belast met den
GEMAKKELIJKER GRENSVERKEER.
3e rit: 1. Jansen, a. J. Moos ingehaald na
geneeskundigen buitendienst alsmede met den
Men meldt ons van officieele zijde, dat aan lAb ronde.
het bericht in ons avondblad van 26 Augustus
Totaal: 1. Jansen 2 pnt., 2. J. Moos, 3 pnt., gten. dienst der landmacht aldaar.
over gemakkelijker grensverkeer met Duitse!.3. de Roode 5 punten.
and moet worden toegevoegd, dat dit alleen I Sprintwedstrijd amateurs in ritten,
deelhet verkeer met het onbezette gebied, du» ten I nemers Briümann. G. v. r. Berg3 en D. Appel,
RESIDENTIENIEUWS
noorden van den Rijn betreft.
! afstand 1200 M. Totaal: 1. Brillmann 3 pnt.
De Inter-Geallieerde Rijnlandcommissie heeft
DE INTERNATIONALE
$' Berg 6 Pnt*« D. Appel 9 pnt. '
nl. de nieuwe bepaling nog niet aanvaard, zoo- *"■£"?'
Wedstrijd over 8 K.M. 3.met 4 klassementen
POSTZEGELTENTOONSTELLING.
dat de permissies voor het kleine grensverkeer voor amateurs.
Vanmorgen is de internationale' postzegelvoor het bezette gebied sten Zuiden van den
1. Wlechmann « pnt., *. E. G. Bremer 10
tentoonstelling
in pulchri Studio gesloten. Hét
Rljn) evenals te voren bij de Duitsohe pa.<?pnt.,
3. J. G. Lamens 10 pnt., 4. L. Suurwas
er
weer
vol.
Tal van inzenders, het uit.
bureaux ln Amsterdam of Maastricht moeten land 10 pnt.
voerend
comité
en
veel belangstellenden waren
worden aangevraagd.
Wedstrijd over 75 R.M. achter groote mobijeengekomen
om
de sluiting bij te wonen.
De Interge_.l!ieer.!e Rijnlandcommissie erkent toren als derde serie om den grooten prijs van
L.
de
Stuers,
ondervoorzitter van het
Jhr.
bovendien voor het grensverkeer het Bewijs
van Amsterdam met als deelnemer, F. Suter
Uitvoerend Comité, heeft deze gelegenheid
Nederlanderschap niet, zoodat voor het bezette (Razouier Jr.) Zwitserland. G. : J.
Snoek aangegrepen om een enkel woord van
gebied onder alle omstandigheden goede passen Kaser), J. Schlebaum (Slesker).
dank
spreken. Hij uitte dien dank in het algeHolland.
te
noodig zijn.
„
(Pasquier
Grassin
Sr.) Frankrijk.
meen aan allen, die tot het welslagen van de
Nauwelijks is .het startschot gelost of Sehletentoonstelling hadden meegewerkt, maar in
baum zit al op de laatste plaats, terwijl Grashet bijzonder noemde spr. de postambtsnaren,
PERSONALIA.
handig
«in
Suter
Wanneer
Schiepasseert.
die
de bijzondere postzegels en de «gels van
Te Deventer is als lid van den Raad
baum meent mede te kunnen profiteêren, vindt
Nederland en onze Koloniën in pulchri hebben
verklaard, in ds plaats van mevr. M.verßozen
M. hij Suter paraat tot strijden en na een viertal verkocht, de recherche en politie,
«iegen-Ran-p, die wegens vertrek naar J.
die de kostelders ronden nek aan nek moet de Amsterdammer
bare verzameling hebben bewaakt en de welals zoodanig aftrad, haar opvolger op de chr.s. terug. Om de leiding wordt
inmiddels hard Willende medewerking van den directeur van
telijk-historische lijst, de heer J. W. Glthof
gestreden tusschen Snoek sn Grassin, Grassin fulchri Studio,
welke welwillendheid het uitDe oud-burgemeester der gemeente Ulkomt keer op keer vervaarlijk opzetten, om
voerend comité ook had ondervonden van het
rum, de heer Jan van Julsingha, is in den
evenzoovele malen door den Hagenaar terug, personeel.
ouderdom van 83 jaar overleden.
gewezen te worden. Dan komt Schlckaum
In het Fransch overgaande bracht «pr. dank
De Paus heeft den heer W. J. R. Drees» terug om ditmaal Suter in overrompeling te aan de inzenders
uit andere landen en de be- !
n^ann te Amsterdam benoemd tot Commandeur passeeren. Schlabau» zet een extra tempo In
zoekers,
die
allen
medegewerkt hebben tot- het
in de PiusGrde met de Ster.
en weet de leiders tc»venadoren, om zelf. Grasdoen slagen van de tentoonstelling.
sin aan te vallen^ die opgejaagd op zijn beurt
Dat jhr. de Stuer, m«t te spreken over
slaags raakt met Snoek, dien hij uit de leil*" «lagen van de tentoonstelling geen bvdende positie verdringt. Snoek krijgt machineIndisch Nieuws
heeft gebruikt, maar volkomen
defect en verliest een viertal ronden op alle leefdheidsterm
waarheid
sprak,
blijkt ult het feit, dat men
tegenstanders ; nauwelijks is hij op gang of het aantal
bezoeker, op 26.000 kan
Posterijen.
betalende
weer komt de pechduivel den Hagenaar plaen
schatten
zeker
kan
aannemen, dat in totaal
WELTEVREDEN, 16 Sopt. (Aneta). De gen. wat hem weer op twee ronden achter- 40 A 50.000 menschen.de
tentoonstelling hebNeer 1). A. van Ringe'.enstem. hoofd van den
stand komt te staan. De 20 R.M. zijn afgeben
bezocht.
De
financieele
resultaten zijn dan
legd
dienst der administratie, hoofdambtenaar bij
in 16.194/5. terwijl Grassin leidt. Schieook gunstig te noemen, waartoe zonder twijSuter
en
baum,
op
tor beschikking. is benoemd
Snoek
50, ISo en ,500 meff"
lel heelt bijgedragen de
Ti T-dienst
van de bijtot i'
hoofd
van de afdeeling Posterijen.
ter volgen. Grassin loopt in prachttempo en zonder« postzegel». Deze verkoop
waarde
lapt alle tegenstanders. Snoek is er geheel uit, waren 60.000 stuks gedrukt van elkeglitteren,
Laboratorium verbrand.
waren
wordt door Kaser te veel gejaagd en ziet daarmiddag om l uur reed, uitverkocht. Dfe bezoeWELTEVREDEN. 16 Sopt. (Aneta). Het door zijn kleine kans verloren gaan.
kers, die daarna^ gekomen «ljn, ontvingen al,
laboratorium der Kolonialen in het B!ora«chv
Suter komt overdonderend opzetten, verdrijft troost een gratis lot.
is door onvoorzichtigheid bij proefnemingen uitSchlebaum uit de tweede positie en gaat op
gebrand.
Snoek af. Grassin rijdt prachtig en dubbelt
alle tegenstanders op de meest gemakkelijke
Dr. J. GEVERS LEUVEN.
In
wijze.
Snoek
hij
vindt
togenUIT DEVENTER.
echter
Naar wij vernemen, heelt jhr. dr. J. Gevers
stander, die hem ronden lang weet op te houwegens gezondheidsredenen tegen 1
Ged. Staten van Overijsel hebben hun goed- den. De laatste
Leuven
ronden brengen geen wiMging December ontslag genomen
keuring onthouden aan den post op de beals geneesheer aan
meer. zoodat Grassin gemakkelijk wint. 2. de Bijzondere Strafgevangenis.
grooting van Deventer voor een gemeentelijk Suter ,230 meter, 3. Sc!>l^><u,m
1275 ryeter:
"In verbandFnet de nog steeds zoo noodlg»
rechtskundig adviesbureau en geven den Raad 4. Snoek ver.
en zoo begeerde Psychopaten wet, is het zeer
in overweging dien post van de bergrooting al
Totaal ,s afgelegd : Sores Vo K.M. 562 M. ; te horen, dat wederom oen psychiater aan dez«
te voeren.
° . Grassin
150 K.M. ; var er <>tuvlt 146 K.M.
jf» de wereld oenige inrichting den verdienste,
In een op» 23 dezer te beleggen Raadsver- 890 M. ;R.
Suter 148 H/M fxyn M. ;O. J. lijken
Komt vervangen. Hier mat,
gadering^al'de Invoering van de 48-urige werlc- Snoek niet ogenome, ,J. Schlebaun, 14» dunkt geneesheer
ons, do Bezuiniging geen woed mee
"
.wieek aan de. orde warden gdstsld, .
M,
K.M.. 670
spreken^
■

NEDERLANVScNE JAARBEURS.

Maart

UIT DELFT.
B. en W. stellen den Raad voor de 17
huizen, bevattende 51 woningen, aan do
Cornelis Trompstraat destijds met den

AVONDBLAD A

Barometer stationair of langzaam stijgend.

Licht op:

18/19 sept.

7. 40 nm., 6.09 vrr^. ""
Stand van de Maan:
, Laatste kwartier ai Bept. 4.55 vm.

Zoos op» en ondergang:
18 B«pt. op 6.40 vm., onder 7.1a m»
Hoogwater te scheveningen:

vm. 6.19, nm. 6.4a.
17 Bept. 1924.
Waarneming,. Waterh. ten opi.v. s. 15 Sept,
punten.
N.A.P. /O oude sch. hoog laar
(in meter,)
'smore.9 u. (1.t.) !
in cent.^
Keulen(»)
38.69
1.75
O 18
18 Fept.

Nijmegen..'...

Arnhem........
W«t«rvoert
Maastricht (llsl.)

9.69

9.68

10.24

41.98

0 20
O 18

0 17
0

3

VERSCHILLENDE INBREKERS GAVAT.
Het is de politie gelukt de hand te leggen op

enkele inbrekers, die gedurende den laatsten tijd
de Residentie onveilig maakten.
Zoo vonden er reeds gedurende «en paar
maanden op verschillende plaatsen in de stad
diefstallen met opensluiting plaat,. De bedrad
gen en voorwerpen die ontvreemd werden waren

nooit groot of van veel waarde, zoodat het to. tale
bedrag, dat blj al

die diefstallen ontvreemd
beloopt. Daar komen dan
nog bij eenige gouden en zilveren voorwerpen.
De politie kreeg spoedig verdenking op de,!
24.jar.gen schilder en behanger N. de G. Naai"
aanleiding van een muntmeterdielstal wend dit
vermoeden bij de politie tot' zekerheid enging
zlj tot arrestatie over. Na verder onderzoek
bleek hij werkelijk de persoon te zijn, die d«
verschillende diefstallen bedreven had. Men ver»
daoht hem van 20 & 30 inbraken. De G., dia
spoedig bekende, beweerde er echter „maar*
14 op zijn geweten te hebben.
Gok heeft men nog bij een zekere H. eeniga
voorwerpen, van bovenbedoelde diefstallen af.
komstig, in beslag genomen.
H. is gearresteerd wagens verdenking van
,
heling.

is, ongeveer f

1000

■

Gok is <_« politie nog overgegaan tot «l-r«tH.,
tle van een derden persoon, een broer van den
eersten verdachte, F. de G., oud 21 jaar, di»
medeplichtig geweest zou zijn.
Alle drie zijn ter beschikking van de justitie*
gesteld.
Men zoekt op 't ogenblik nog naar enkel»
gestolen voorwerpen, die de dief in 't water zou

geworpen hebben.

Ook is door de politie gearresteerd de 40-jarige L. J. v. V., die zich herhaaldelijk schul.
dig gemaakt zou hebben aan muntmeterdief^
stallen, totaal ongeveer 50 stuk,.
"
De politie kon tot arrestatie overgaan, toen
zij in 't bezit was van een volledig signalement
van den inbreker.
Deze was gezien door een jongmensch op 't
Bezuidenhout, die,
laat van zijn werk komende
«en onbekende man op een trapje
voor een perceel zag «taan. Op zijn vraag wat
hij daar deed, antwoordde de man dat hij op
zijn bellen geen gehoor kreeg en nu zoo wilde
probeeren het huis binnen te komen. Den volgenden monden bleek, dat in het bedoelde perceel ds muntmeter geleegd was.
Sinds zijn arrestatie zijn de vroeger zoo veel.
vuldig voorkomende muntmeterdiefstallen op-

—

—

gehouden.
In verband met de verschillende goede re«ultaten» die in den laatstey tijd door de afd. E.
van de Haagsche Politie bereikt zijn, kan nog
vermeld worden, dat het personeel van deze afdeeling binnen korten tijd meer dan 30 bekende inbrekers gearresteerd heeft.
De inspecteurs van die afdeeling hebben dan
ook van den burgemeester een eervolle vermei»
ding, gekregen, terwijl, aan verschillende reeher.
cheurs geldelijke belooningen zijn toegekend.

ZUSTER M. A. MOLENAAR,
Te Warnsveld, ten huize van haar beste vriendin, is op 52-jarigen leeftijd na een langdurig
lijden overleden zuster M. A. Molenaar. Verscheldene jaren is zij diroctrico van do 's-Gravenhaagsche Wijkverpleging geweest en alleen haar
gezondheidstoestand heelt haar kunnen dwingen '
deze door haar zoo zeer geliefde betrekking op te
geven. Zij zocht hei! voor haar rheumatische
ziekte in het buitenland en het scheen, dat Meran
aan die verwachting beantwoord had. Begin van
dezen zomer keerde zij, door heimwee naar lamilie in Holland gedreven, vol hoop naar ons land
terug, van plan dezenwinter Meran wederom op te
zoeken. Het heeft helaas niet mogen zijn. Nauwelijks in Holland terug, wierp een hardnekkige
koorts met complicaties haar op'het ziekbed en,
hoewel de ziekte een gunstigen keer scheen te nemen, is zij toch nog gisterenavond plotseling overleden.
Vdle kleine luiden in de buurt van de Stille
Veerkade zullen zeker zuster Molenaar nog niet
vergeten zijn. Zij wilde absoluut dat haar afscheid
van de betrekking geheel onopgemerkt bleef,
maar bij het afscheid voorgoed mag nog wel «ens
gezegd warden, dat z|j met voorbeeldiger! ijver en
, toewijding haar schoone taak volbracht. Zij kon
misschien een enkele keer wat veel van haar ondergeschikten eischen, maar zij eischte altijd nog
meer van zichzelf. Haar opwekkend voorbeeld,
haar innige goedheid en haar geestige kwinkslag,
maakten »en slotte het samenwerken met haar tot
een genot.
Voor den zieken medemensch was haar nooit
iets te veel en daarom zullen velen van haar wijk
met droefheid dit bericht lezen «n aan de nagedachtenis van Zr. Molenaar een dankbare gedachte wijden. Dat heelt zij dan ook verdiend,
want zij maakte, zoolang zij kon, haar leven tot
een nuttig leven voor anderen.
De veraszching van het stoffelijk overschot zal
Vrijdag op Westerveld plaats hebben.

HET FILMTOESTEL
VOOR DE MELAATSCHEN.
In grooten dank nog ontvangen van mevr.
S. een groote, mooie partij platen voor het
gebouw te Ohatillon en van de dame» P. f «50,
let bedrag klom daardoor tot f .*i6g.__q_

.

HET VADERLAND
HUWELIJK VAN Mr. J. A. N. PATIJN.
Uit Laren wordt ons gemeld "

Woensdag 17 September 1924

De relletjes in Breda.
Geen tucht en geen oido.
(Van onzen verslaggever).

Relletjes noemen, zoo bleek ons heden;
dc militaire autoriteiten verzet, opstand van
militairen tegen het gezag. En inderdaad,
daarvan is in Breda geen sprake. Maar wat
er wel gebeurd is, en dat kan de meest
bevoegde zijde" van het Nederlandsch Correspondentiebureau nooit tegenspreken, is,
WIJDINGSBIJEENKOMST.
dat vier lichtingen infanterie in Breda zijn
H«t Religieus-socialistisch Verbond safd. samengebracht, waarbij van orde en tucht
's Gravenhage) houdt Zondagmorgen In de niet veel te bemerken is.
groote zaal van het gebouw de Ru^terstraat 6>
De opkomst.
«n wijdingsbijeenkomst, opgedragen aah de
spreker
vredesdemonstratie.
Als
internationale
Zooals reeds gemeld is, was de opkomst
zal optreden ds. A- H. v. d. Hoeve te Utrecht. van de herhalingslichting slecht. De solVerder wtordt er muziek geir.aakt.
daten zijn verplicht per eerste gelegenheid
te komen. Het allergrootste deel heeft daar"
aan geen gevolg gegeven.

's-GRAVENHAAGSCHE VOLKS
UNIVERSITEIT.

Zaterdag a.s. des middags ten 3 uur zal dr.
Predarik van EeWn ln het Sted. G)**hnas!UM,
Laan van Meerdervoort, zijn tooneelwerk Het
Poortje of de Duivel in Kruimelburg verklaren.

BEVORDERINGEN BIJ DE POLITIE.
Gisteren zijn bij de politie alhier de volgende

bevorderingen afgekomen: do inspecteur van
volitie ie klasse H. G. Belzer is bevorderd tot
hoofdinspecteur; de administratief ambtenaar J.
IV. D. Meihulzen is bevorderd tot adspirant*
Inspecteur van politie.

Het monument Plein 1813.

.

De „oude Hagenaar", de heer M. Joohems, van wien net initiatief tot (het plaatsen van het nieuwe standbeeld van Koning
Willem II is uitgegaan, en die met het suesucces van zijn streven door de Koningin en
Prins Hendrik is gelukgewcnscht, blijkt op
de thee in De Twee Steden gewezen te heb*
ben op het gevaar dat de beelden van het
moument op het l'lein 1813 loopen. Deze

zijn nl. niet gegoten doch langs galvanooplastieken weg vervaardigd. Er is 75 jaar
garantie op gegeven door de fabriek, van
welken termijn nu 55 jaar zijn verstreken.
Het beeld van Koning Willem I bewijst,
zei hij, dat het ontbindingsproces al begonnen is. Daar dienen maatregelen tegen te
vvorden genomen.

—

.

Heden werden door den administrateur
der Gemeentegasfabrieken met een toepasselijk
woord uit naam van B. en W. eervolle vermeidingen voor langdurigen trouwen dienst uitgereikt aan de heeren H. J. Th. van Wijk, boekhouder, J. J. van Ee en J. v. d. Sigtenhorst,

hoofdgeldophalers.

BURGERLIJKE

STAND.

— — ——
—
— ——

17 september.
BEVALLEN: M. C. Ruijter geb .Pronk, 2.
UI. lii^pitt geb. (.ov^an. _.
A. M. Koster «eb.
Heljes, d.
A. Reitsma geb. Schouten. a.
A.
M. \f jtenboogaard geb. Boete, d,
M. A. B.
den Hertog «eb, Noordanus. d.
B. Hul» geb.
Trouw, e.
A. Hermans «b. Stil. _
0.
F .G. Levie geb.
: VVaasdorp geb. Klok. d.
Naar. 8. J. van Es «eb. Storm. 1,. (_. Ver,nleegh geb. Roest Grolliu». a. «-. B. Baij«r g«,b.
6.
N. A. ds Neuker neb. Aart»,
Hor^öH..
»_. O. v. d. Velde geb. Vft'ti
"4r
Bsusekdni. ' d.
van Bohemen g«b. Xuiiten. r.
,«.
J. H. 8.
Van 't Nell ss«b. Groeneveld. F. Pens geb.
"da Canne. «.
(_h. de Kramer gsb. Vergende,
Bemekerd «sb. Droesems, i°.
_« T %i HG. B. Verweij geb. tan Bas. F. M. Branl: der geb. Koster, d.
B. van Oudenallen geb.
v- d. Haak. e. A. Snijders eeb. Meijering, d.
—^->^v-^-_"> Heijtlie geb. Hart«ring, 2.
OVERLEDENi M. ET 5. van ?ole?o. wê^. Van
2. J. Ammon. 8? j.
H. O. van Duim. vr. van
A. s*. Verbeek. 72 j. O. M. Vork.
6. 1 w.
M. Vork. d. w. —E. Holmeijer. wedn. van
H.
G.
66 j.
J. G. T'erlaak. tred. v.
.s. Oosterbroek.
J. H. 8. Muuren. 67 j.
Ch. J. A. S-^aal.
Fresco, man van J. Fresco,
*t yr. 41 j.
B.
»
B. A. Rok. mon van W. M. Dnt. 78 ,'.
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—STATEN-GENERAAL
BBRSTE

KAMER.

VERGADERING VAN WOENSDAG 17 SEFT.,
N.M. 2 UUR.

VOORZITTER: J.

J. G.

BARON VAN VOORST
TOT VOORST.

COMMISSIE-BENOEMING.
' Herbenoemd vvorden tot
leden 2er Huishoudelijke Commissie de hoeren: de Vos van Steenwijk en Rink, en
tot leden der Gern. Commissie voor de
graphio de heeren : Verhe!,en, v. Wassenaar v.
Catvvljck, en Slingenberg.
ADRES VAN ANTWOORD.
concept-adres
Het
van Antwoord wordt ter
tafel gebracht. De Kamer gaat in de afdeelingen ter behandeling van dit cencept.
De vergadering wordt verdaagd tot morgen

.
elf uur.

NIEUWE UITGAVEN
KALENDERS.
Als eerste van den jaarlijksdhen kalender"Stroom ontvingen wij van den uitgever D.
Mijs te 'liel een scheurkalender voor
1945
Van en voor de Vrouw. Dagelijks vindt men
een kort woord uit hét werk van Nederlandsehe en buitenlandsche schrijfsters, 0. a. Annie
Salomons. Ina Boudier Bakker, Ida Hevermans, Georg Eliot. A.S. C. Wallis. Annie
Besant, dr. Maria Montessori, Marie Diers,
dr. Aletta Jacobs enz., zooals men ziet tal van
bekende namen op litterair en wetenschappelijk gebied. In tegenstelling met vele andere
kalenders voor de vrouw beweegt' hier de
samensteller zich op het gebied van de algemeene onwikkeling en ontbreken huishoudelijke wenken en raadgevingen. Het ,child
van den kalender is gedekt van tint, grijsbruin met een rustige opwerking van lachtgroen en wit.

-—

De zesde druk van Van Dale's «root
Woordenboek der Ne«lerland«ebe Taal is voltooid. Bij de verschijning van do eersto aflevering van den nieuwen druk hebben we reeds
de aandacht er op gevestigd en nu de laatste
vellen voor ons liggen, doen we dit gaarne
nogmaals. Op het uitgestrekte veld van de
Nederlandsche taal toch,, zóó vol voetangels en
klemmen, is van Dale's woordenboek een veilige gids, die nooit in den steek laat en volledig inlicht zelfs bij de ongewoonste woordvormen in Noord- of Zuid-Nederland in gebruik. We hefoben weer enkele steekproeven
genomen en het woordenboek
heeft ons geen
enkele maal- teleurgesteld. Aan don bewerker
van den nieuwer»druk. den heer P. ]. van
«alssen Jr. komt
zeker een deel
onzer hulde toe. En dedaarvoor
uitgever, do firma Mar«nus Nyhoff alhier, heeft recht op waardeering voor de zorg aa« dezen herdruk besteed.

dagen onder de wapenen, en een Hollander AMSTERDAMSCHE
BEURS
is nu eenmaal een ellendige soldaat.
Dagelijksch
Beursoverzicht.
Goed, was ons antwoord, maar vroeDe Effectenbeurs had een ongeanimeerd
ger zou daar gauw een elnd aan gemaakt
zijn. Is het beroepspersoneel dan nu niet. verloop. Wel was de stemming niet bopaald
meer in staat om de tucht er weer in te flauw, maar de koersen legden bijna aller-'
.we?e een neiging tot terugloopen aan den
brengen?
dag.
wel,
Het beroepspersoneel
zei de koVoor de Thee^andeelen was de belang,
lonel, maar dat is slechts klein in aantal.
i
—Daarin ligt opgesloten, gingen wij stelling ook al verdwenen.
Oliewaarden ook zwak in de markt. Kovoort, dat het aanvullend personeel, reserve en militie, niet berekend is voor [ ninklijke en Geconsolideerde waren op lag^r
koerspeil en aan die omstandigheid werd de
zijn taak.
slaope beurstenden2 gedeeltelijk toegeNeen, was het antwoord. De voorschriften en regelingen zijn zóó dikwijls schreven.
Rubberfondsen waren aan aanbod ondergewijzigd, dat zij van niet veel meer we.
hevig.
tep, niet veel meer kunnen weten
In Tabakken ging weinig om, doch zij
Dus, zeiden wij, resumeerend, u heeft
twee lichtingen infanterie, die ongedisciplibrachten he*. er niet beter af.
Oultuuraandeelen waren lag«>r aangeboneerd en ongeschoold zijn, het grootste
deel van het kader is reserve en vveet niet den in verband met de zwakke Gubasuikerveel! Is het dan niet hoogst onpractisch, prijzen, uit Amerika ontvangen.
Van industrieele «oorten waren de Ju_rdat u mt 4000 van zulk menschen een
genssoorten vast, evenals Goudakaarsenoefening in groot verband gaat houden?
Zou het niet veel beter zijn, dat perso- fabriek en Hollandsche Kunstzijde. Alleen
neel sectie bij sectie te laten opkomen en Philips' Gloeilampen zwakker.
Staatsfondsen «til, doch meer aangeoefenen?
Toen zei de kolonel, commandant van de boden.
Hde infanteriebrigade, garnizoenscommanAmerikaanache waarden eveneens aangedant : „Daarop mag ik u niet antwoorden".. boden.
Op de valutamarkt was weinig variatie
Is het niet triest? vragen wij. Wat elke
onderofficier, wat elke luitenant, wat elke waar te nemen; dollars wat meer aangecommandant weet, vveet men aan Oorlog boden. '
niet.
Prolongatie 3 pGt.
En het Nederlandsche volk brengt braal
belasting op, waarvan een deel door Oorlog
Voorloopig geneteerde Fondsen.
weggesmeten wordt aan groote oefeningen,
Lloyd Oblig. 7 58
Kón.
Holl.
waar ieder van te voren van weet, dat ze
dito Algest. Oblig. 7 38
Dito
mislukken moeten. En dan zegt men nog, Rubb. Cult. Mij. R'dam II C. v. A.
98
dat het overdreven is orp te spreken van : de pac. Gas and Eloctr. Cy. Obl.
m_'N7
s*^
Bredasche „relletjes!" "
Am. Gas en El. Cy. Gtud Obl. 6 99%
Cuba Cert. v. Oblig. $% 101%
Engeland p. 1937 Cert. v. Oblig. z^ ii 2*Ü
OOST-INDIË
Ned.-Indië 1923 C. 5^ 93%
Ned. Gist- en Spir.fab. Cert. v. A. 344
Hongarije Ree. v. Obllg. 7% 88
Uicncultuur.
Arnhem 1924 6 99%
De Loc. meldt
Billiton Mpij ,e Rubr. C. v. A. 445
In sommige streken aan de Noordkust van
Dito dito 2e Rubr. C. v. A. 395
,
het Cneribonsche, waarvan sommige pas gelrriNcd.-Indi
Ree. 1923 D. 6 97%
.7*.
geerd zijn, worden door de bevolking thans op
Dito Ree. 1923 D 6 97^-^
'["
groote schaal uien geplant. In één enkele «t-deeling staan thans niet minder dan 1000 bouw
met uien beplant. Hoe voordeelig dit is, blijkt
Claims.
uit het feit, dat de kosten van beplanting 300 Linde Teves Stckvis 20.

—

.
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Den geheelen Maandag bleven zij in
Dien dag
groepjes binnenstroomen..
kwam natuurlijk van inspectie en controlu
vrijwel niets. De soldaten doolden wat
door het groote tentenkamp, dat op het
Ghass6terrein opgeslagen is, en verveelden zich.
De binnenkomst was pok niet bemoedl»
gend, want hét is geen pretje in de^en tijd
van het jaar in tenten te worden ondergebracht. Het geheele terrein is vochtig, het
goed wordt vochtig. Het is te begrijpen
dat de soldaten daardoor in een minder
goede stemming geraakten. "
In de kampstraten zijn tafels opgeslagen. Op deze tafels wordt het eten gedeeld. Maar hoe? Den eersten dag reeds
w*as het bij die etenverdeeling eeN janboel. Dat komt, en hier zit de oorzaak van
de relletjes", omdat het reserve- en militiekader geen gejpag heeft,
I En dat kader kan geen gezag krijgen,
omdat het' als een kat in een .vreemd pakhuls staat. 3ind>s het diende is in de regle-c
menten en voorschriften zooveel veranderd,
dat het van niet veel meer afweet. De soldaten merken dat en steken er den gek mee.
Bij het militiepersoneel gelden dan ook geen 5 400 gld. bedragen en de opbrengst thans ongeveer 1000 gld. Er worden dus ter plaatse
randen en graden meer; 't is. niet de serDisconto-verlaging.
cloor de bevolking belangrijke winsten gemaakt,
geant X., 't is maar Jan of Piet. '
De
Staatsbank heelt volgens een
?oolsche
tijdelijken
welke echter veelal van
aard zijn bericht uit Berlijn
En het beroepskader?
haar rentevoet van 10 tot
wisselvalligheid
door
de
der
prijzen; de thans 8 pCt. verlaagd.
Och, dat handjevol onderofficieren is vergoede
prijs
kan door overproductie snel ver»
deeld en Staat alleen machteloos tegenover laagd worden.
■■■> ,
zulk een ordelooslheid. Zij hebben ook de
Wallstreetnjeuws.
handen vol met de reserve-officieren te
tijdens
De
moord
de
spoorwegstaking.
is in den laatsten tljd tot
bij
een
dat
een
De
staalt
rust
order,
officieele
helpen. Er is
De Loc. meldt:
verschillende uitbreiding van het bedrijf overgejon^ 'reserve-luitenant een boroeps^_ndv_*>
Men zal zich herinneren, dat tijdens de spoor, gaan; de fabrieken richten hun aandacht vooral
officier als ondersteuning moet worden inop de Tuid-Amerikaansche markten, in het bijwegstaking
verleden jaar in de buurt van Roergedeeld.
wokerto, res. Banjoemas, een politieagent is zonder op Argentinië waar de bedrijvigheid in de
vermoord die hielp aan de spoorbaanbewaking. bouwvakken den laatsten tijd sterk is toegenoIn de stad;
Van dien moord zijn toen stakers verdacht en men.De verschepingen van den staaltrust zijn de
Maandagavond is die banclelooze massa een aantal arrestaties is gevolgd. Thans zijn laatste l4dagen niet 20 pet. toegenomen. Naar
gemeld wordt, ontving de trust aanvragen voor de
van bijna 4000 man op de stad losgelaten.
tien verdachten door den Landraad vrijgesprolevering
zaak,
geen
is
om
uur
ken^
die
van 150.000 tons stalen rails, o.a. 60.000
avondappèl.
10
Nu
De
tot
Gewoonlijk er
veroordeeling leidde
omdat bewijzen ontbraken, Is al dien tijd in voor de Baltimore en Ohio en 30.000 voor de Reawas «.'l« gunst ti uur bepaald.
En hüt gevolg! Dat de soldaten een uur behandeling geweest. De werkelijke daders zijn ding Spoorwegmij.
Door «en beslissing van de administratie der
evenmin gevonden.
lange- in dé kroegeA konden zitten, dat ze
douanen
is het invoerrecht voor gebruikte s tazich een uur langer konden bezatten. Gp
len rail, van 0.1 cents per pond op 25 cents per
straat was het een janboel. Zeer velen
Contracten.
ton gebracht.
liepen met de tuniek los. Men kon hun ReeDe voorraden geraffineerd koper in de Ver.
het
Naar
Bat. Nbl. vernam, 'zou 'de eerste
düngnummers op de hémden lezen. "= Aan ploeg contractanten voor Nleuw-Calodonië,
bei Staten werden op 1 Sept. op 260 millioen pond
groetenwerd nilet.gedacbt. Hield eenmeei*-: staande ti!t 97 personen, per 5.5. Lernairé n«u.
geraamd.
c'eré mederen aa<>,, dan werd hij, ' uitge-.■■,.-, *
Noumea vertrekken. "' ■""-"Genoemd stoomschip, dat door het Fransche
jouwd. Er zijn werkelijk dronkemansrelKoersen der Edele Metalen.
letjes geweest. Maar daar willen zoowel de gouvernement ingehuurd werd voor 12 P.S. per
Medegedeeld
zou
door H. Drijfhout en Zn. Am.
hoofd,
aandoen,
3emarang
om aldaar 350 sterdam.
politie al» de militaire autoriteiten nu niets
Ongtzf.
goud in baren f 17,5 per K.G.
contractanten
met
dezelfde
bestemming
in
meer van weten. Verscheidene militairen
te
fijn;
ongef.
in baren f 56.25 per K.G. fijn.
zilver
echter dragen nog 'de «polen van den nemen.
Men
deelde
aan
het
Bat.
Kbl.
dat
de
mede,
gummiztok der mMtaire en van dte ssbeül contractanten het
genoemde Fransche koloAmsterdamsche Koffienoteringen.
dor gemeenteHlck politie. Een sergeant van nie zeer naar den !nzin schijnen te
alhebben,
Gemengd
contract: Sept. 46%, Oct. zo^i.
de militaire politie zei ons : Ik mag u geen thans willen velen onder hen, na afloop van hu
er is hard geverbintenis niet meer naar Java terug, maar Febr. S°&' 3** 49%. Jan 49%. lul! 47.8
inÜcrütHngen geven*, maar
Maart 48%, April *»"
48%, Mei *!"">
blijven m Noumea, om aldaar
slagen.
in een van de Juni W. Aug.
'
,
48.8.
47%.
Vn elke burger zegt : 't Was een bende. vele betrekkingen een middel van bestaan te
'
vinden. Hoewel de lieden zich voor den tijd van
Men zou denllcen, clat de gunst van avond5 jaar moeten verbinden, mogen zij in Oen reAmsterdamse suikernoteering.
permissie tot elf wur tot straf werd ingegel na verloop van 3 jaar weder terug; weinigen
September: Laten 37%; bieden 27H. Stemtrokken.
maken echter van dit voorrecht gebruik.
ming kalm.
Mis. Gisterenavond dwaalden weer vele
'
beschonken militairen d>oor de straten, die
Het praedicaat ir.
daar hedenmorgen op Vele plaatsen nóg de
British Burmak Petroleum.
De senaat van de Technisch? Hoogeschool
sporen van droegen, en we «ouden met
productie
De
van ruwe olle van dele maatLandveng heeft aan de regeering het vergraag willen, dat de militaire autoriteiten te
«n
van
schappij
de Rangoon Oil C*>'. heeft in
toek gedaan om in uitgaande
der vreemde naties, die in Venlo genoodigd die
Augustus bedragen 59.379 barrels.
d!en«t«tukken.
hebben
betrekking
op
door de^ Inrlchtln"
zijn om de oefeningen van het Nederiand»afgeleverde ingenieurs, voor den naam van
sc_he leger te volgen, gezien hadden tot
dezen het praedioaat Ir. te plaatsen, «ooai» ook
Rubber.
welk laag peil de Nederlandtzohe soldaat de» geschiedt voor de van Delft
LONDEN, l? Bept. Lococrepo 1,214, Oct.
afkomstige ingeavonds afbakt.
—Dee. 1.2^, san.Maart 1.2%.
't Was in- en in-treurig, om de jonDe gouverneur-generaal heeft te kennen geStemming p^i'sboudend.
gens wezenloos langs de straat te zien geven, dat hiertegen geen bezwaar bestaat en
dwalen, om. de zuippartijen te zien in de thans zijn alle autoriteiten uitgenoodigd. hierminenva (Ronwanla) Oll Cy.
me« rekening te houden.
derde-rangskroegje» ,om het geraas en geDe totale productie heeft in de maand Augustier, het gelal en gebral te hooren! Het
tus bedragen 777 tons (vorige maand
zijn maa«*" soldaten, maar het zijn toch
Uit Krawang wordt vernomen, dat een be393 tons).
ook menschen .
drag van f 1.000.000 van het gewest is uitge.
Oliewaarden te Londen.
Onbegrijpelijk is dan ook, dat in Breda XX," vopr
strekken van moderne pasarioodsen In gewapend beton in de districten
LONDEN, 17 Bept.
geen tapverbod uitgevaardigd is. OnboKon. Olie 28W, Shell
prijpelijk is, dat Dinsdagavond weer «rawang. Tpkampek. Poerwodadi. Pegadin 77. phoenix r. /9.
——■
<
avonclnermissie gegeven is tot elf uur. OnDe werkzaamheden in Poerwodadi «jn reeds
begrijpelijk blijft, dat men vooral des
a
WISSELKOERSEN
daarna
pWe"
avonds niet mét patrouilles en met kracht
<*
en
AMSTERDAM.
de orde heeft hersteld.
De dienstwoning van den ««ntroleur
van .
17 Sept.
IS3ept.
Het demonstreert alleen, dat de autorit
asarWcZen *al
froerwtodadl komen te l-onden.::::;
t
11.621*
11.623^
niet
ze
teiten
durven, omdat
Voelen, dait
Berlijn (Per Biljoen)
62>/,
615
i
ze niet kunnen. ,
rnijs.
13.95
13.85
N1u«e1....
13—
Wederspannige belastingbetaler.
12.95
Net beroepskader.
Zwitserland
49.02!/,
49.15
lomg
Min
_en
weigerde
Atjeher
een
,I!Te.
Weenen
De beroepsofficieren en -onderofficieren «nn belastingplicht
£
L
0.36«,<
0.3656
te vervuilen. Op aanmaKopenhagen...,
.zijn zelf de dupe. Zij zitten met den last
44.10
44.15
"n z.jn kaniponghoofd gaf bijtten
"
Stockholm..., i
en de herrie.
69.15
69.40
woord, dat h.j" bij verder aandringen wel antmet
cbrisiiania
35.85
Zij weten en constateeren nog eiken dag, zijn rentjong ziou betalen. Net kamponghoofd.
" 35.80
Niet-Ollcieel
voor deze afdoening van de zaak weinig voel
dat. het huidige stelsel VAn militie-, en re17 sept.
lende het den man arresteeren en gaf hem
.
16 Lept.
servekader als legeraanvoerders, fiasco vervolgens
New-Vork
f
mee
cable
2.5«»,,'-2.591/<
aan
een
passeerend»
2.60^-2.60%
patrouille
lijdt zij durven het niet naar buiten te die op weg was
naar Segli. Tijdens den
«eggen, bang als ze zijn voor den hak van marsch
hierheen attaqueerde de man «en'
de autoriteiten.
.
ROTTERDAM.
de soldaten van zijn geleide, blijkbaar met van
het
Hedenmorgen spraken wij een bettxpl17 Sept.
doel, zich van diens klewang meester te ma«Sept.
,
luitenant. Hjj was eerst terughoudend, wou ken. Deze toeleg mislukte, waarop hij naar Londen
chique.......
11.61»
11.62
n,^.H zeggen tegen een man van de krant,
de karabijn van zijn bewaker greep. Ook Berlijn (Per Biljoen) 0.61»
0.62
maar toen we hem on» standpunt mededeeldeze kon hij niet buitmaken, daar hij juist Op Parij»..
13.89
13.81
12.96
den, draaide hij bij en zei . II heeft gelijk, dat moment buiten gevecht werd gesteld door «««sel
12.925<
NewYork «bl
2.59?/<
wij willen maar we kunnen «iet. Het ware een klap met «en kolf op zijn hoofd.
2.60%
Bij het verhoor te Segli verklaarde de man,
te hopen, dat het Aedorwndsche volk dat
September
17
dat hlj had gehandeld onder den invloed van
eindelijk eens inzag. Dan moest men van huiselijke
LONDEN
Zijn vrouw veromstandigheden.
hoogerhand wel sWicKten. En toen we w«g_,<*»/
Wachtte nl. «en baby en dit feit had hem in Nieuw-Vork
gingen hield hij ons nog even terug en «>: «en «txxlanigen gemoedstoestand gebracht, dat
'
Maar laat in Godsnaam niet merken, dat hlj niet meer wist, wat hij deed.
v mij gesproken heeft I
Een nader onderzoek bracht evenwel aan
het lloht, dat d« verwachting van genoemde Amsaercwn .......^
c>nz onckrhoud met clen gatin_z_oen__«_<x«. blijde
gebeurtenis alleen bestond in 's. man*
mandant had «en vrijwel gelijk «sulfaat.
brein.
iVlilitaine autoriteiten -eggen nooit iet» poolBERLIJN
tiefs tegdn een verslaggever Bij hen moet
men goed verstaander zijn en maar een half
FINANCIEEL NIEUWS
woord noodig hebben.' .
n
Wij braclhten het gesprek op bet M«Hreli
7
S Pet. Leeuws Almelo.
js
2240—52
aan orde en tucht, dat baandag -en DinsOp Dinsdag 23 dezer is ten kantore van den
PARIJS
dagavond elk burger m de «tad kon con«tagemeenteontvanger en bij de Incasso-Bank te
. ,°»_
teeren. De kolonel vond dit heel begrijpelijk. Almelo en verder blj de verschillende kantoren Nieuw-Vork
Amsterdam
Die oude lichtingen, zei hij ongeveer, hebdezer bank in de provincie, de Inschrijving open. Italië
82,0
....'.'.'.'.'"'.'.'."".' '.'
ben in ':8 «n '19 een minder goede opl«l^ gesteld op een 6 i>Ot. leening, groot f 1.250.000 Zwitserland ...!._._".!""."..!""!!"!""!!j
'
nominaal in stukken van f 1000 elk.
3 ,«
düng gehad, 't Was toen een rommelige
De
van
(Opening)
uitgifte
koer»
Is vastgesteld op 97H
NINUW-YORK
tijd. Nu toornen die metuccken voor «eu paar
Amsterdam
,3,,
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LAATSTE BERICHTEN
Offioieele Berichten

—

Hedenmiddag om hall één werd ten raad-

huizo te Laren door den burgemeester jhr. H.
L. M. van Nispen tol Sevenaer hot huwelijk
voltrokken van den heer Mr. J. A. N. Pntijn,
burgemeester van Hs-Gravenhage, meb Jonkvrouwe E. de Brauw. Getuigen waren de hoeren
D. W. N. Patijn to Baarn en Jhr. Mr. C. M.
de Brauw te 's-Gr^enhazge. In de Ned. Herv.
Kerk had do huwelijksinzegening plaats, waar
bij binnenkomst van het bruidspaar de gemeente gezang 194 vérs 1, 3 en 5 aanhief en
daarna Ps.
vers 4 zong. Ds. Greutzoerg te
'sGravenhage en Ds. Reuder uit Blaricum hielden «en toespraak ln de kerk. " "

AVONDBLAD A
DAMMEN.
Om den Meestertitel.

B. Is
v.
en,
— Bij K.verzoek,
eervol ontslag verleend

op

zijn

aan R. A.

kantonrechter-plaatsvervanger
onder
sten;

dankbetuiging

De urs

als

te Sommelsdijk,

De stand van dezen wedstrijd na de z«*l«
ronde, welke te Amsterdam is gespeeld, is ali
volgt :
Keiler il, v. d. Sleen io, Duits 10, Kwie«el
7, Berghuis 7, Somers 6, Mulder 5, Goezinnei
5, Ereira 4, Verdoner, de Vries en Willem» 2.

voor de bewezen dien-

is aan mr, G. Scholten, op zijn verzoek,
eervol ontslag verleend als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te 's Gravenhage;
is op hun verzoek eervol ontslag verleend
aan K. W. J. v. d. Lo o, accountant der directo belastingen te Haarlem, J. Bouw»ne ester, ontvanger der dir. belastingen en
accijnzen te Terheyden; E. C. E. E. von
Krippendorlf, ontvanger der dir. bel.
en ace. te Doetinchem;
is benoemd tot ontvanger der dir. bel. en ace.
te IJselstein L. C. M.Lu y k, verif. der mv. en
ace. te Roosendaal;
is benoemd tot tijd. adj.-insp. der dir. bel.
mv. en ace. ter inspectie 's Gravenhage ie afd.,
mr. P. de Lange, surnumerair dier middelen te 's Gravenhage.
zijn benoemd tot notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente Castricum : J. P. S t u ij t, candidaatnotaris te Castricum ; Breda, ter standplaats
de gemeente Geertruidenberg: P. J. P. van

MaeDonald en Zagloel.

— Londen

Zagloel
LONDEN. 17 Sept. (Drdl.)
Pasja wordt Donderdag a.s. in
verwacht. Daar hij zelf speciaal heeft ge»
wenscht, dat de besprokingen, welke hij zal
houden met MacDonald, informeel Lullen
zijn en niet als onderhandelingen zullen
worden bezchouwd, zal hij al gewoon bezoeker in Londen vertoeven en niet als gast

der regeering.

In het Englesche bouwbedrijf.
LONDEN. 17 Sept. (Drdl.)
John
Wheatley, cl« minister van Gezondheidsdienst, zegt in een artikel in het I>ade
Newspaper, dat er weinig of geen werkeloosheid heerscht in het bouwbedrijf, terwijl
het aantal huizen, dat men staatssubsidie
wordt gebouwd, slechts een deel is van het
jaarlijksche program, waarnaar moet worMol, candidaat-notariz te Vlijmen ;
is benoemd tot burgemeester der gemeente den gestreeld. Met betrekking-tot de nieuwe
Meerssen, J. H. Visschers, secretaris van Huizcnwet zegt hij, dat -e het beginsel aandie gemeente ;
vaardt van een program op langen termijn,
is tot September 10,25 bestendigd als techwaarop twee voorwaarden inwerken, welke
nisch ambtenaar bij den dienst der Rijkslanddoor de industrie zijn aanvaard, d.w.». de
bouwproefstations, H. v. d. Kooi te Hoorn. oplevering
van huizen, welke slecht» mogeBij beschikking van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is mr. dr. lijk is door vermeerdering van de geschoolH. Schmidt Degener tot wederopzeg, de arb^ioerz en de vermeerdering- van dm
gens toegelaten als privaat-docent in de faculmachinalen arbeid en de handhaving* ven
teit der rechtsgeleerdheid aan de Rijksunivereen behoorlijk prijspeil. Dit stelsel kan worsiteit te Groningen om onderwijs te geven in den uitgevoerd zoo deze twee voorwaarden
de wijsbegeerte van het recht.
woorden vervuld, doch als ze vervuld zijn,
Bij Kon. besluit is op verzoek eervol
zal het arbeiclszekerheid verschaffen aan de
ontslagen dr. J. Vet h, als buitengewoon
geschoolde arbeiders in d ebouwnijvetiheid
hoogleeraar Rijks Academie van Beeldende voor een tdijschiur van minstens vijftien
Kunsten te Amsterdam tijdelijk benoemd tot jaar. Het beoogt ook de verschaffing van
leeraar aan de D. H. B. S. te Leeuwarden buizen van en huur, welke in overeenstemA. Sp u w te 's-Gravenhage tijdelijk beming zal zijn met de middelen van 'dé arbeinoemd aan de R. H. B. S. te Ter Apel tot ders die de. huizen hebben gebouwd.
leerare^ mej. C. Bakhuizenvanden
Brink te 's-Gravenhage en mej. G. J.
D, Iersche kwestie.
A 1 b e r s te Groningen tot leeraar O. V i 6LONDEN,
se r Gxn te Nieuw >Veerdnnge; tijd. ben.
17 sept. (Drdl.). De ,T».
mes zegt in een commentaar op de betot leeraar aan de R.H.B.S. te Warffum
P. PI. van der Linden van slissing, welke gisteren door het parlement,
Sprankh u i 2 e n, te Groningen; idem van Noord-lerland is genomen, dat niet»
aan de R. H. B. S. te Utrecht, J. H. in de verklaring van Bir James Craig dert
3ebu-.entt. vanderLe k, beiden te vveg verspert tot directe onderhandelingen
met den vrijstaat over de grensczuaestie.
Utrecht:
2.e veegt er bij, dat het zoo goed als zeker
s benoemd tot ridder van Oranje-Nassauis, dat we binnenkort zullen hooren van
orde mej. F. J. vanßeeckCalkoen,
presiden der Johanna Stichting te Utrecht; toebereidselen voor een nieuwe bijeenkomst
tot officier der Oranje Nassau-orde A. M. van de tvvee lersche premiers.
Donner J.Hz., secrearis-penningmeestcr
van het Curatorium der Thelogoische School
De Enselsode luchtvaart.
te Kampen, Geref. predikant te Amersfoort.
LONDEN, 17 3ept. (Drdl.y. Lord
eervol ontheven van het bevel resp. over
Thomson, de minister van Luchtvaart, is,
het pantserschip Tromp en het wachtschip vergezeld van zijn particulieren secretaris
tte Willemsoord, kapitein ter zee T. A. v a n en den <6scadrilleleider Graham,
Hengel, en kapitein-luit. ter zee W. tend uit Londen vertrokken ophedenochzijn inBren d t, en het bevel over die bodems spcctietocht van d? eenheden der
opgedragen resp. aan kapitein ter zee C. strijdkracht in het Midden-Oosten en luchtIrakAronstein en kapitein ter zee T. A.
v a n H e n g e 1.
ZEETIJDINGEN
Bij kon. besluit is benoemd tot voorzitCrans en Co.
ter der Tweede Kamer mr. dr. D. A. P. N.
Jan P. Coen van Adam n. Batavia, vertrok 16 Sept.
Kool e n. ,....-.
van Sue^.
.

—

—

...

DE COMMISSARIS VAN POLITIK
TE CULEMBORG.
Korten tijd geleden werd bericht, dat
de justitie te Tiel aan een inspecteur van
politie aldaar een onderzoek bad opgedra-

Prinses Juliana. van Batavia n. Adam, vertrok ,6
Sept. van Port Said.
Rondo, van Batavia n. Adam, vortr. 16 Sept.
v. _»l»r^

Kon. Holt. l,l«?6.
uitreis, 16 Sept. van Santos.
Zeelandia. thuisreis, pass. 15 Sept. kern. Xoronlia.
waasland, 16 Sept. van Hamburg »e Amst.
Waterland, thuisreis, pass. 16 Sept. Ouess««,t.

'

gen, o. m. betreffende het beleid van den
17 Sept. van Amst. n. B.^_V>-re«.
commissaris van politie te Culemborg in Kennemerland. ,6 Sept. van Corral te Montevideo.
de bekende moordzaak te Culemborg. Eemland, cktreis, 16 Sept. van Pernamtiuoo.
Het bestuur der Broederschap van ComJava New Vork Lijn.
missarissen van Politie in Nederland, dat vjambi, naar Java, ,6 Sept. van Port Said.
zich naar aanleiding hiervan gewend heeft NeucaKon, 16 Sept. van Nieuw Vork n. Java,
tot de justitie te Tiel, deelt thans nader Rindjanl, thuisreis, 16 Sept. nm. van Tanger.
Sept. van Xevvcastle,
Schouwen,

mede, dat het bedoelde onderzoek niet betreft het beleid van den commissaris van
politie aldaar, doch alleen gaat tegen den
heer De Beus te Culemborg, die verschillende artikelen publiceerde in De Arbeid.

VERTRAGING TREIN VIT PARIJS.
De nachttrein uit Parijs, die te Amsterdam
om 12.38 aankomt, heeft
vertraging ondervonden ten gevolde vanZroote
een treinontsporing
die op den lijn Parijs—Brussel moet hebben
plaats gehad. Inplaats van om 8.15 het station
te Antwerpen te verlaten, is de Parijsche trein
eerst hedenmiddag om 12.40 vandaar naar Amsterdam vertrokken. De trein zal dus met een
vertraging van ruim 4% uur in Amsterdam aankomen. Ter geruststelling kunnen wij mededoelen, dat de ontsporing niet met den trein
Parijs—Amsterdam is gebeurd.
Hr. Ms. TROMP.
Het pantserscbip Tromp, dat met

spoed voor
vjeddali gereed werd gemaakt in
veband met berichten omtrent onlusten in Mekka,
«1 met vertrekken, daar de later ontvangen derichten van geruststellenden aard zijn.

°"'

l"« "aar

EEN BELANGRIJKE SCHENKING.

De heer A. O. R. Dreesmann te
die dezer dagen zijn yosten verjaardagBussurn.
vierde
heeft bij deze gelegenheid de ölajeüastichting
te Bussurn een geheel modern ingerichte
kenvervoerauto ter waarde van f40.000 zieten
gesohenke gegeven.

PLOTSELINGE DOOD.
'«Hertogenbosch dat
.kW £jariS
I m«isJe _*
aldaar
s avond,
met haar moeder op de kerm!li_JSf
.73" plotseling ongesteld en
overleedandelfe
onmiddellijk.
De

De moordaanslag te Schiedam.

Rotterdamsche rechtbank heeft gisteren
uitspraak gedaan in de zaak tegen den los-werkja j , J '_T* uit Sohiedam, wien hoging tot
doodslag
ten laste werd gelegd. Hij werd veroordeeld tot twee jaar en zes
n.taanden gevangenisstraf.

"

Overdracht Rectoraat

Universiteit.
Hedenmiddag heeft de rector magnificus
Oer Vrije Universiteit te Amsterdam, prof. dr.
v. Leideren. In het gebouw va den Wer{--.
«enden
Vrije

Stand het rectoraat overgedragen ayn
prof. dr. L. Bouman, na eerst de lotgevallen
der universiteit te hebben vermeld.

'Ie Leiden vertoeft sedert eenige dagen prof.
een Italiaansch hoogleeraar aan de in
december te openen universiteit te Florence,
om zich onder leiding van prof. Bhrenfest, die
In begin October uit Rusland wordt terugver»
derm,

wacht, te " bekwamen in de theoretische natuurkunde.

17
X.2.VV. n. S. Al».
Pa-!embang, tliuisre^Z. ,6 Sept. te bonden.
Tosari, uitreis, ,6 Sept. van Sabang.
Jacatra, uitreis, 16 Sept. van Sue-.
uitreis,
Sept. van Marseille.
lava China Japan lijn.
Tjikembaog, ,6 Sept. van Sbangliae n. (Hinampo.
Tj_panas, arr. 12 Sept. te Sbangnai.
»°». Amerika lijn.
__oel>
12 Sept. van Portiand (O.) n. R'dam.
Ca^igansbicre, i; Sept. van R'dam te Vancouver.
Veendam, 17 Sept. van R'dam n. New Vork.
16 Sept. v. R'dam «aar New Orleans.
Ixx-li lloil, Paoilio Kust n. R'dam, 15 Sopt. te Londen.
I_oob >lonar, Paoilie Kust n. R'dam, 13 Sept. v. A^toria
Spaarndam, 16 Sept. van R'dam te New Orleans.
Burgerdijk, pass. ,6 Sept. Sable Island naar Boston,
Holland 0..A11ë lijn.
thuisreis, 20 Sept. te Suei verwacht.
Holland Alrtka Lijn.
Springlontein, 14 Sept. van East Ix»ndon n. P. Xatat
Randfontein, 1$ Sept. van l_!ast Londen te Algoabaa!,
Randlontein, arriv. 15 Sept. tte Port Klisabetb.
Soerakarta, 16 Sept. van R'dam n. Hamburg.
Heemskerk, thuisreis, 1; Sept. van IbUindinl.
»!!>. Nederland.
uitreis, pass. 17 Sept. Ouessant.
Sembilan, thuisreis, pass. 16 Sept. Perim.
16 Sept. van Amst. te Batavia.
Koningin ded Xederl., uitrok, 15 3ept. te Sabang.
Bengkldüs, 17 Sept. van Adam naar Java.
Rotterdam 2..A_nerHla llln.
Alezone, 16 Sept. van 8.-Aires te R'dam.
Nalczon I.izn.
Agnetapark, naar >lalta_>. p.,ss. «5 Sept. Ueveiler.

Mij. oceaan.
City of Naples, Japan n. R'dam, 13 Sept. te Na^ire.
Vangts^e, Java n. Amst., pass. 17 Sept. Sagre».
Paiamed, Bat. n. Adam, >> Sept. tte Singapore.
Troilus, Japan n. R'dam, 16 Sept. te Colombo.
__umaeus, Japan n. R'dam. 14 Sept. te Sbangbal.
City of Nunkirk, Japan n. R'dam. ,3 Sept. van Mars.
Jnpan n. R'daam, 15 Sept. te NangkonH.

Kon. w..ln. Maildienst.

Poseidon, 17 Sept. van Bremen te Amsterdam.
Ares, 4 Sept. van Cristobal naar Curacao.
Bennekom, 13 Sept. van Valbao n. B. Venw«.
Amderdam,
Neetor, pass. .6 Sept. de Aloren,
van
Cristobal
naar
Curacao.
Ja«on, 13 Sept.
Radio.telegrafische verbindingen.

De volgende passagiersschepen zijn Donderdag 18
Sept. in Radio-lel. verbinding mett de daarnaar vermelde kuststationz «n «n die stations rechtstreeks te
bereken. Medegedeeld door <'e XT>l Radio Holland.
Gelria: Scheveningen haven.
G«>
CaK> Finisterre.
In».Unde: Sabang Radio.
J. P. Coen: Port Sudan Radio.
_«vi: Vittoni« Radio.
__eer'»n_: Cabo Finisterre.
Maasdam: Havana.
Oldekerk: Aden >".ad!o.
Orania: Cer«ton.
Pr. d. Ned.: (KSVIM) Lcheveningen haven.
Pr. JuUans: Vittori» Radio.
Rembrandt: Korachi Radio.
v. Rensselaer: Trinidad.
■'
Rindjanl: Cabo Finiste»e. '
Cape
Race.
Rijndam:
Slamnt: s'ngapore Radio.
Veendam: Scheveningen h»v«n.
Volendam: Kieuw Vork WNY,
Zeelandia: Dakar,

-

.

HET VADERLAND

4

»»«»>»»»»»»»»»»»»
Heden overleed te Amsterdam tot onze diepe droefheid
onze beste zoon, behuwdbroeder, broeder en zwager, de
Heer
JAN M. HEMSING.
in den ouderdom van 53 jaar.
A. A. HEMSING-TROOST.

voor het behandelen van SPRAAK»
en ADEMHALINGSTOORNISSEN
Spreekuur I—2.
C4650 15

HILBRINK !
29

fl
I

->

I

KLEEDJES. BEBEGOEO, ZAKDOEKJES, «ie.

SHOWROOM, SI. VEERKADE 24

R

Heden overleed na een lang»
durig lijden te Warnsveld onze fl
beste Schoonzuster en Tante
Mej. M. A. MOLENAAR.
Oud-Directrice der 's-Gravenh.

OENTH/^ DE JONGH

'

IN 4 LESSEN
kan men filet

leeren knoopen
voor Kleedjes, Ta«chje, en,.

Gezocht met 1 oet.

Wijkverpleging,

in den ouderdom van 52 jaar.
Mevr. de Wed. D. QUINT—

voor jong echtpaar z. k. GEMEUB.
KAMERS met keuken en badk.,
liefst omtrek Bezuidenhoutkwartier.
Brieven No. DiyozK Bur. v. 6. 81.

MOLENAAR.

Mevr. H. C. RADEMAKER—
D 2270 20
Molenaar.
Dr. L. A. RADEMAKER
en Heven en Nichten.
De verassching heeft plaats
Vrijdag a.s. op Westerveld.
DEN Haag, 16 Sept. 1924.

Beschaafde Juffrouw

S

bekend met winkel en, administratie,
zoekt een haar passende betrekking
tegen 1 of 15 Nov. Niet ongen. lichte
huisel. bezigh. te verr., v.g.g.v.
Brieven No. Dl9O-.K Bur. v. d. 81.

1

B

»»»»»»»»»»»»»»»,

overleed tot onze diepe fl
» Heden orerleed
onze geliefde Dochter, H
fl droefheid
Zuster en Bihuwdzuster,
fl

I

KENNISGEVING.

I
R

fl»
W

I

8
Br. No. D 2002K, Bur. v/d. Blad.

TE HUUR

voor

rustig Heer, b.b.h.h., flinke
2e étage
op
gelegen rustigen
stand, omtr. L. v. Meerderv Anna
Paul.straat., zonder pension. Pi ijs
I 35,- pér maand.
10
Fr. br. no. D iOO3 K Bur. v/d. 81.

II

fl

■

IJZ£2£d
>

R

W

E. A. ENGELBRECHT.

wordt door

AFWEZ.IG

D 2269 6

J. EXALTO
CHIRURG.

Dinsdag 23 September veer
te raadplegen.

ENGLISIMAN
certild. teacher. GIVES LESSONS.
69 Elsstraat 69 (Duinoord). D1996K
DO IT NOW!

aangeboden door TINI VAN ROSSEM en GERDA MULDER (met
einddiploma Gymn. en akte L. O.)
Billijke condities. Adres: Corn. Jolstraat 74 of Azaleastr. 36. De Rector
ie Gcm. Gymn. verstr. desgew. ml.

DIENSTBODE
OEVRAAGD
voor

NOODHULP

o! voor vast tegen 1 Oct. in kl. gezin,

v. g. g. v. Adres Mevr. DE CRANE.
van Aersscnstr. 42.
D 1999 K 6

Nette Juffrouw

j

Mevrouw WEISE te Warmond
vraagt tegen 1 October een bekwaam net

Tweede-Mrhmeisje.

Goed kunnende
naaien.

tafeldienen

en

Bz4oB

Beschaafde Dame,

mod. talen vlot spr., bereisd, b. z.
a. als REISGEZELSCHAP, eventueel zonder salaris. Brieven enz.
No. C4«7 Bureau van dit Blad.

GEVRAAGD

een DAGMEISJE. Te melden
'5 avonds na 7 uur: Vivienstraat
No. 44.
D2OQ4K-5

HUISHOUDING.

Eenv. Dame, midd.st., m.1., pr. rel.,
zoekt pl. bij Heer of dame, m. li.
v ruw w..Br. No. V2006K Vaderl.

'

oot!_>ndtl uittlulttnd door

Pi

BELASTINGZAKEN.

i-N

KALESRAGOUT

van prima kalveren f 0.95 per po«»l.
JONGEBREUR. Koningstraat 76.

noso.

C4642

Wegens omstandigheden te buur
gevraagd door twee Dames, uit den
besch. stand (Moeder en Dochter)

fam. die ter tilgeh. verzorging
inwonen,! blijft. Uitstekende ref.
Br. onder lett. N. aan VAN DE VEN'S
BOEKHANDEL. Baarn. D 2267 10
d.b.h.h. zoekt

«EIKEUN.

2IT-BLAAI>KAIVIER

zonder pension. Omtrek Archipel.
Br. met opgaaf van prijs No. D 2266
bureau van dit Blad.
6

TEHUUR
Dame-alleen met zoon, wonende
in een villa omtr. Wittebrug, zou
g. haar eerste étage willen verhuren
aan klein gezin. Tel. 51945.
Brieven No. Di9ysK Bur. v. d. 81.

TE HUUR

bij de Schev. Boschjes CHIC GE«.
RIANT GELEGEN HEERENHUIS.
Electr. licht, bad, telefoon. f 225.--o. m. Adres te bevragen dij Boekh.
E. Noordijk, Bankastr. 14a. 85365 8

NANOI.A f 250.-.
TE KOOP uitstekend werkende
PIANOLA (voorzetapparaat, past

iedere piano) met groot aantal
rollen, schr. gar. Fa. 3CHNEPPER, de Const. Rebecgueplein 16.

voor

.

.

LILLIAN GISH in de hoofdrol.

VERWACHT!!!
VRIJDAG A.S OPHETTOONfeEL

i

!I,„„„II,„!„„„M„„„!,„!„„,>„,M„MM,„„„„„«_WD
*

Ljfeßjjx

■

"

"

Inlichtingen, Adviezen, Conti ole,

dubieuse vorderingen. Tel. 35/73
Regentes«elaan 74.
D 2252 6

Schouwburgen enz.

I ÖÉi^^l^Kpf^
I WllPKy^^F5?©

J'g^

52

B^^Bh^HS^PL
B-Bij^"
U
iII ms&ilW___vÈ
7*l?T"i
***^SÊSs_r^' 'M > » ,
<2^h3_V_

,,

fZaterdag 20 September, 8 v.
Een buitengewoon

ALS TIJDELIJKE RECLAME
alle, aan ons bestelde

MIM

9

V^s^D'

IlOV^'oiEdl ontvang! U alle onder
«"aderen OP MAAT geleverd dus
'"onberispeüjlien pasvorm. 8538972
2 VOORDEELEN VAN NIET TE
ONDERSCHATTEN WAARDE.
ONS FILIAAL
PAPESTRAAT 29, DEN HAAG
kan U e-ne ongeëvenaarde sorlee'nk' voorlegden in Beddelakens en
*^°°p°**> I'»se>g°ed Handdoeken,
UaddoeKen, Zakdoeken, alle soorten
stukgoederen. Ondergoederen, enz.
e"
?°".*^ ook gaarne ZICHT.VION-

Fabriek van

de wereldberoemde Balalaika
17
virtuozen.
A 3607
Kaart verk. ad 51.25 en f 1.90, alle
recht, inbegr. dag. aan Diligentia.
Steinway vl. RIJKEN & Co.

;

l

TENTOONSTELLING
.
van

SCHILDERIJEN EN

HAWWEEFWERKEN

NET VERLOTING,
g.g.k. B. en W, van 's-Gr. dd. 29/8-24, geopend 10— (Zondags 2—5).
VAN DIMZAAL. Hooge Nieuwstraat 11. Toegang 10 ets. 85392-13

Witte Goederen.

NUV,EI.U«BUITIETTEN
UITRUSTINGEN VOOR INM.
LUIERMANDEN.

—

1 SCALATHEATER

concert

VI. MMOFF
L. MM

UITZETGOEDEREN

!^^^^! Fal H KOLTHOF, ««!».

Petroleumkaehel

,_
,

■ DILBGENTIA mmm

voor
n keurige uitvoering.
' Kerle
uit mösr dan 40 soorten
bordxurleiteis en monogrammen.

I

-

(Halier)
l 6.50
wit laqué Slaapk.-am.,
compleet
l 210.—
i eiken Litjumeau Slaapkamer-ameubl.
f 245.—
eiken
ChesSjoelen
en
2
4
terfield Fauteuils
l 175.
I Jacobean Buffet
l 100.—
4 Fleschpootstoelen, 2 Fauteuils
f 145—
1 donker eiken Boekenk. f 85.—
Bureau-Ministre
t 65.
Salonkarpet
l 55.
lm. Sm. Karpet '
f 35.
1 ant. Emp. Boekenkast f 170.
f 10
1 Theetafel
f 50.
1 groote Hangkast
1 Staande Klok
f 80—
1 noten Buffet
f 80.—
f 25.—
1 mah. Coulisse Tafel
r.Q.A. Eetknm.-Ameubl. f 450.—
l 27.50
1 prima verstelb. Divan
f 17.50
pl. Divankleed
1 25.—
zeer breed Eng. Led.
1 Nooklafel
f 17.50

fffiwf
I1 ?ito--iriß
J§3te____\. N Tr^V
»/t^^X
|s*flidïM H »^sV_^
1 -T^Efft* ~a&9 f «^X.
In

—

tECKHIE:^*

Èlh*^^*fcJU] ootduren wij

Iflkajl
i
_lffl___P.i-^iTTiIf^Sf

A 3706—50

—

-

UW UITZET GRAUS GEBORDUURD,

—

ronde Heerenkamer»
tafel
1 pracht Boekenkast en

"^".i———wy

Geopend: Zaterdag 20 September van 10-5 uur en van 7—
uur.
Zondag 21 September van 10—5 uur.
B 5360 16
Toegangsprijs 25 O. Leerl. H.8.8. en Gymnasium 15 ci. (Alleen Zat. en Zond.)

f 45.—
r Bushaard
f 50.
Open Haard
f 35.—
r Model Jaarsma Haard 1 90.
l Bad met Geijzer
f 65.
f 45—
i Heink. Vulkachel

l

"

'

Central, Scheveningen.
Nog enkele avonden ZALEN disponibel voor Vergaderingen, Clubavonden,
Bruiloften, Soirees Dansantes! Vooruit bestellen wordt dringend verzocht.
LUNCHES " DINERS " SOUPERS
PRIMA BELEDEN GIJNEN
Aanbevelend. E. DE VRIES, v. d. Dir. Café Rest. Riche. '
C 4651 24

l

HOTEL „DE TWEE STEDEN»
'.>
OPENING doorMevr. Joli. Westerman,
l9 Sept.'s av Buu_r

8z406-7

22.

MM' Nader« bijzonderheden volden.

BEZOEKT NE ESPERANTOTENTONNSTELLING

5

Bushaard

-^

«NNINIIL.

SCHOUWBURG/
■
■

Ver. Rott. «olst. Tooneel
ON.V.
Directie: Cor. d. Lugt Melsert en
F. H. Tartaud.
D

Donderdag 18 September. 8,15

ENORM L/^CIiSUCCESI

Oe
Politierechter
■
Blijspel in

bedrijven van

vier
■
Arthur W. Pinero.
■ Regie: Cor van derLugt Melsert.
■ Uit de pers:
A 3 703 44
I Een grappig Septemberstuk, vlo!
fl en (leutig gespeeld.Zelden
hebben
Schouwburg
wij in den
zóó smakelijk booten lachen. Ten avond
van vermaak.

waterdag 20 September, 8,15

De Uitvaart

(OUTWARD BOUND)
Spel van naden doodd. SuttonVane
Regie: Cor v. d. Lugt Melsert.
Mijn hulde aan Cor v. d. Lugt
Melsert. dat hij dit zoo merkwaardige stuk, dat zich ver boven
't gewone repertoire verheft, heeft
aangedurfd en in de zoo moeilijk
te bereiken juiste sfeer heeft uitgeheeld.
(Henri Borel)

In Studie:

SHAKE^PEARE'S

M «M, GEEN «|

ALBERTS FRÈRES

«Heden en Morgen voor het laatst „ALS DE WINTER KOMT" met Sabre in de rol van Percy Marmont-

-1

I«

VRIJDAG 19 SEPTEMBER PREMIÈRE VAN MONTV BANXS

RACE NAAR HET GELUK

A265K 180

(RACING LUCK)

t 35—

Bureau

1

WORDT

|

ZIJDEN TRICOT

;

i

*

met

collectie §

(DE 6ROOTE MODE)

V. Slingelandtstr.

i

DE WITTE NON

3

wegens Boedelscheiding en
vegen« vertrek Tan «de P«m.
HUIZING in het Perceel

Suikerfabrieken, Prinsestraat 46,
Den Haag. Tel. 15008.
85407-8

—

Niettegenstaande het steeds stijgende
succes nog slechts 2 dagen

GROOTSTE EN UITGEBREIDSTE SORTEERING IN

Inboedel VellleeMg
,

TELEF. 15454

4sa
der stad
WSu;Jn'
BIJENKORF" Centrum
u
«DE DEN
LUNCHROOM
Restaurant
HAAG
"
20 sei,t Orchestre André Velleman!
Van het Paviljoen

zoo gld. p. j.
Bezuidenh 8 kam., k. en zold. Overname stoffeering 500 gld. Blieven
No. _)20071<_ Bur. v. d. Blad.
DAME v. g. h. zoekt voor zich
en haar 2 schoolg. kd., goed GEM.
ETAGB met k. en cenige bergr.,
cv. voor langer, bij besch. fam. Omtrek Gr. Hert.laan-Valcriusstr. Br.
No. 383 Boekhandel BERKHOUT,

117500.-

VEENESTRAAT 25

ENZ.. ENZ.

WOLLEN

Valeriusstraat

ta

I1

BOVENHUIS

M. v.
HOUTEN Jr.. Oud-Insp.
Bel. Holl. en Ind.. Oud-Acct. O.T.H.

HEER.

zoekt door omstandigheden een betrekking voor de Huishouding, bij
Heer of Dame alleen.
6
Br. No. D 1997 K bur. v.d. blad.

Z ' Voos dtn

!

f

per i Oct. te huur a

GEMEUB. M OF REEREHHUIS
Beschaafd Chauffeur, liefst
van bej. Heer of Dame, of kl.

Toe 2. of hulp hij huisw.

f

C 4664 Bur. van dii Blad.

ACCOUNTANCY.
d.

Telefoon

d>pl. M. T., m. uitzt. refer. ongehuwd, biedt zich aan voor Den Haag
of elders.
D 1998 K 6
Br. en inlicht. VIVIENSTR. 74.

f I.

j

I

§

25

Knot van ««O gran,
zoeöe voluten «ll_sllll>«,

In alle

I

NAP DE I.A MAR in zijn 1-acter
TNUUS,IE GAAT UIT SCHOONMAKEN

TE KOOP GEVRAAGD. Br. No.

i

EENV. DAM,

-

«tuk. aan deze eischen
"iet voldoet wordt
teruggenomen.

I

y
l

■

I""

8

*.

Japonnen, Mantelcostumes, Rokken,
Jumpers, Blouses, Vesten, peignoirs,

Gebruikte Piano's

Koopsom slechts f 17500.-

45 j., P.G., wenselit de zorg voor
huish. op zich te nemen bij Heer of
Weduwnaar met kind. Uitst. rel.
Brieven No. D2OOBK Bur. v. d. 81.

ZONEN

ontvangst van een buitengewone

"**—^—'—"'—*^«^^^^—^'

!

Dagelijks te bezichtigen van 10-4uur
Verdere inlicht. Tel. 32828 en 11777.

&

—t-

de Mauvestraat 24,
Unag
24. Den Hnag
erlpacht», best. uit 6 kamers,
(geen erlpacht),
badkamer, keuken en kelder,

gcwal 4. iemand GEZOCHT, bekwaam de geheele leiding der zaak
op zich te nemen. Hij moet administratief degelijk onderlegd zijn; kennis van vreemde talen is vereischt.
Uitsluitend op schrifclijke sollicitaties met opgave van verlangd salan's, vroegeren werkkring en referenties wordt ingegaan.
C4659

IS TOT 22 SEPTEMBER

.

■

|

TELEF. 15454

D

|

te koop aan

SHEHEREZADE. Hoo-

§

CITY-THEATER
!^»»l OITV
. T»E/^TE«
. mm
«»^

llllllllll! 11,1111111 11111111111111l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiTiiïiilißii

ta
»M»,llllllllllllllll!lllllllllllll|!|||||||llllll!,l,|||llll,||l|,!Alllllllllll,lllllllllll^

j\\

vóór en

74

■■■

berichten de

|
'I

wSê
\\j

Tegen 1 November a.s.

Or. Zeylmans i. Emmichoven

geschikt om de verzorging va» vier
":hoolg. kinderen (11— j.) op zich
ie nemen. Z. aanm. 's av. na 8 uur:
J. v. Oldenbarneveltlaan 95. D2260

17500.1]

naar de
««uilaten van onze reclame-campagne

—

EN M
54380. Spreekuur 2-4 behal.e Zaterdag.
p

/X. de Vries

U

MOO^NNEERE^UML^
achtertuin
met

!

SWZ^M
'.Wt

>
>

/li^H»

matvcain jeugdige

»

Namens allen,

Holl. jonge dame,

««^ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

föVH^k.
IXJ^HjB

sponnen- ;

8^22^1
>

Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij het overlijden van onze Echtgenoote, Moeder en Grootmoeder, betuigen wij
onzen hartelijken dank.
D2259

Mevrouw WERKER—BEAUJON
zoekt tegen l Nov. een

«icusst"raa^""' '"""""' N";

fV

1 3F-.LHffWHM i—

De Heer en Mevrouw
VAN KESTEREN—SOETERS
betuigen hierbij hun dank voor de
wijze van belangstelling bij hun
huwelijk ondervonden.
's-Hage, 17 September 1924.
Ten Hovestraat 37.
D2257

nlng. hebben wij vorig «ar

*

MEVROUW
H. KOSTER,
IVIAGNETIBEU3E
ABBEUBEI
—
Tel*
c"^?""^^" ' "°'

by Mr. and Mrs. NOIiTON from

/M/A.
■\_j/m__^

f/ ÖD^I
JÜ\l|

HVDIsNIAXI»
DEN HAAG

---

E«<3l._s»

\ëto^^L_

1 faqans,meutüegarmeI ringen_ntarine,hrum

VOLSTREKT EENIGE
KENNISGEVING.

—

net

Tit-Slaapkamer,
sem.
zonzijde,
goed

VKmF^W

8

fl

Onderricht in ALLE moderne en
verder voorkomende handwerken.
Privaatles f 5. Clubles t 3.— per m.,
1 les per w. Mevr. VAN DIJK,
Noordeinde 103.
D 2001 7

(\

ihl

fl

HANDWERKEN,

i

alleeninwonend.

de laine*,

1

i

omg.

I oontkraagtn manchet.

I

n

/J

.^«M»,

■

&M.J&B* —=-^-C\AJBI S^R_^ HH^
flffli
Vim Wff&rMßf i«M 1 R^Vss^M^

3.90 4.50 5.25 6.75
bso XOIS 12-75 ei».

Voorhout, chic gemeubil. Zit- en
Slaapk. voor deftig Heer, b. b. h.
h., met gebr. v. badk. en telef., als

fl

D 2262-9

A/TT

TE HUUR, CENTRUM
op eersten stand, onmiddel,

I Costumeinprima
(Velours

in den ouderdom van 67 jaar.'
jaar.
Uit aller naam:
J. TERLAAK.
R
Pieter Bothstraat 31.
'2-GRAVENNAGE, 16 Sept. 1924.
R,
Geen bezoek.
teraardebestelling
zal plaats
De
R hebben Vrijdag a.s. llj^ uur
fl op Oud Eik en Duinen.

D

«OflSlP^

C 676

uitdemodernstestojjfa.

1
[

R

fl

»»»»>»»»»_»»»»»««

c^£^__A

derlaatsteflrrgzer
modelkn.ifervaardigd

Heden overleed na
n» langdurig fl
R
lijden onze beste Zuster, Be- H
huwdzuster en Tante,
R
H
GERARDINA
JOHANNA
W

TERLA/VK,
TERLAAK,

ïSSSI de^H^de

GROENMARKT 34.
TELEF. H. 4420.

OEN MAAG

■

«»«n6eerd krimpvrh*. Een ge*
ï breid
dat

.'»"

BEDDENMAGAZIJN

,

'

FM?
NB-7

W. j. M. SIMONIS 1

■

J

>M *

D

Onzecollectie omvat
eengroote sorteering

R
fl Wed. v/d Weledelgestr. Heet
Heer fl
H
R
T.j. /.’. H. S. Muuren
MUUREN
fl
R

fM»
£»X

NAAR MAAT

Uit aller naam:
R
Mevr. de Wed. fl
J. P. SWAAB—Lans. H
'ZGRAVENUAGE, 16 Sept. 1924.
2e Scbuvtstraat 185.
R
De teraardebestelling zal plaats R
hebben Donderdag a.s. opNieuw R
Eik en Duinen. Vertrek van R
het sterfhuis te 11 uur. 85404 H

VOLSTREKT EENIGE

«ft

"

wach,ingen^e" 11
«o^sr
\ ._.?_?_,
de d!l>
8
l «n<leredaes
''««wn/n tereeds
d«ed,n!«li<.d«n
=
vaardeeren
j
| GOUDSCHAAPWOL, I
««nige wol. die in het
,
_ de
vasschen mooier wordt, Ge»

t^M

,

i

_!

fm
f iml

KLEEDING

I

LOTJE SWAAB.

fHÉ

OPMAKEN EN
VERMAKEN

f

...»

'

3

«Hl

UITSTOOMEN

LINGERIES

»
Haananannni

R

■'

Winterseizoen.

"

OEOOEOOEO

Nieuwe Stollen «n Modellen

's-Gravciiliage.
S. W. A. WICHERS.
Brussel. R
16 September.
H

R

»»»»»»»»»»»»»»»»,

M^'"^^^MM!!I!«_!I«DWI!!MUI»«II!«!!M1I,»!U,M,!,,!^
_
""NB
-DAe l?"l«t stijgt". oil mollen «I! 8
\«?^

,»t^
m^^^^ <

Prinsegracht 77INSCHRIJVING VAN LEDEN,
tevens aanmelding voor lessen en
cursussen van Vrijdag 19 Sept. tot
en met 27 Sopt. van iB—ito. D2258

BONT-SALONS

voor het

32—33;

'

Opening der nleuvo ingerichte

RI

AVONDBLAD A

„ONS HUIS"

Westeinde
B 4875 11
SGRAVeNHAGL

SCHENKENBERG fl

Jonkvr.

Toussaintkade

Eg. G. J.

's-Gravcnhage.
Jhr. H. L. WICHERS.
H. WICHERS—
WIJNMALEN,
WIJNMALEN.
Haarlem.
Jhr. E. G. WICHERS.
J. WICHERS—

flR

KEIZERSGRACHT.

hervatten hare lessen

Mr. Dr. H. L. HEMSING.
C. C. HEMSING—
DE KONING MUNTING.

VAN MIEROP.

GROOTHERTOGINNELAAN.
OEN HAAG
AMSTERDAM,

Ocngaran (Semarang).

R
R

«^RAAKLEERARESHEN

AANVANG WINTERCURSUS 2
OCTOBER. Inschrijving 's avonds
van 7i—9 uur.
D2194

en

M. HEMSING—
BUTIN SCHAAP.

fl

TEEKENSCHOOL

774

Arnhem.

flR

Mej. DUSAULT en

Mevr. SAHDBER6-van «M
184

Woensdag 17 September 1924

f
l
f
1
l
f

Uüschuiftafel

375.—
22.50
25.

——

2 kristallen Compotes
l Schemerlamp
38.
40.
i mah. Linnenkastje
1 moq. Tafelkleed
18—
s groote eiken Teekeningen.
zeer geschikt voor
" kast,
Architekt of Bouwkundig
Bureau
"" 1 250.—
1
f 25.—
" Verder nog veel meer.
Te zien en te koop Donderdag
en Vrijdag van 9 tot 5^ uur:

-

■

.

■

V.

Slingelandtstr. 52

Goederen welke " gekocht worden

kunnen kosteloos

bewaard blijven.

LOSSE NUMMERS
VAN
«ET VADERLAND

C4670-7 ch» ad ?X«t.v«l_»Z«d.l».'l. Molken

SCALATHEATER

>_

ALBERTS FRÈRES

NE? VADERHAND
Het FranschEngelsche
accoord te Genève.
„Frankrijk en Engdand zijn het in beginsel
eens geworden inzake de arbitrage en veilig,
heid". Dat was het nieuwtje, dat Genève
gisteren bracht. Toevallig hadden we, voor
we dat bericht ontvingen, uiteengezet, dat
we aan die eensgezindheid op zichzelf niet
zooveel beteekenis konden hechten en dat
het in de eerste plaats aankomt op den i nhoud van het aceoord. In dit laatste opzicht zijn we nog niet veel wijzer geworden.
Wel pubiceert de Engelsehe draadlooze
dienst een deel van den inhoud van het
Fransch-Engelsche compromis, maar de berichten uit Genève waarschuwen er voor, dat
de sud-commisie nog niet tot overeenstemming is gekomen over de Fransch-Engelsche
voorstellen en dat er nog verschillende zittingen onder Benesj' leiding noodig zulle:'
zijn, om een definities resultaat te bereiken.
' Dat dan nog in de commissie en in de
voltallige vergadering in behandeling zal
moeten komen.

'

Al is er dus nog geen sprake van een algemeen acoord', toch kan het zijn nut hebben,
eenige aandacht te wijden aan de bijzonderheden van de Fransch-Engelsche voorstalen
zooals Londen ons die meldt. Zij komen
hierop neer :
i. Aanvaller zal zijn, wie arbitrage weigert of weigert zich te onderwerpen aan een
arbitrale uitspraak.
2. De Volkenbondsraad maakt uit. of een
staat in den aangegeven zin als aanvaller
moét worden beschouwd.
3. De Volkenbondsleden verplichten zich,
ingeval dé Volkenbondsraad een aanvallet '
heeft aangewezen tot het navolgende:
a. Zij zullen loyaal en krachtig samenwerken tot handhaving van het statuut en
tot tegengaan van eenige daad van aanval.
b. Zij verbinden zich afzonderlijk of tezamen
den staat, die aangevallen of bedreigd wordt,
bij te staan, en elkander wederkeerige hulp
te verleenen door het toestaan van faciliteiten, en wederkeerige uitwisseling wat betreft voorraden van grondstoffen en voedingsmiddelen, het openen van credieten,
het bevorderen van transporten doorgaand
verkeer enz. c. Zij zullen tot dit doel samenwerken om de veiligheid der verbindingen
van het aangevallen of bedreigde land te
land of ter zee te waarborgen.
4. Indien beide partijen m het geschil tot
aanvaller zijn verklaard, zullen de economische sancties op elk hunner van toepassing

zijn.
Deze voorstellen zouden, zoo zij werden
aangenomen, zeker tot verschillende op- en
aanmerkingen aanleiding geven. B.v. deze.
" De hierboven gegeven regeling geldt alleen voor de volkenbondsleden. Wanneer
de volkenbondsleden de genoemde verplichtingen aangaan, blijven Duitschland, Rusland en de Vereenigde Staten geheel vrij.
Deze staten zullen zich niet laten dwingen
tot arbitrage en zeker niet de uitspraak van
den volkenbondsraad erkennen, als deze een
aanvaller aanwijst.
Gesteld nu. dat een der genoemde nietvolkenbondsleden bij een geschil arbitrage

weigert, zal de . volkenbondsraad hem dan
aanvaller durven qualificeeren? En zullen de volkenbondsleden verplicht zijn gezamenlijk tegen het nict-lid op te treclen ?
Of een ander geval. Gesteld er is een aanvaller
en dc sanctiemaatregelen zijn in

—
werking getreden. Duitschland,

Rusland en

Amerika houden zich buiten deze dwangmaatregelen. Zij willen zelfs vrij verkeer
onderhouden met den uitgeworpene. dien de
volkenbondsraad tot aanvaller heeft uitgeroepen. Wie zal Amerika of Rusland of
Duitschland dan beletten zijn vrije rechten
uit te oefenen? Engeland .heeft reeds bij
voorbaat verklaard, dat het de vrije beschikking over zijn vloot wenscht te houden om
in conflict met zoon grooten onzijdige"
te worden gesleept.
De onvolledigheid van den Volkenbond
doet zich dus bij deze regeling sterk gevoelen en het getuigt van een merkwaardig beperkten gezichtskring om naar aanleiding
van de Geneefsche arbitrage- en veiligheidsvoorstellen te durven spreken van de onwaarschijnlijkheid van een niouwen oorlog,
wijl een aanvaller tot rede gebracht zou
woeden door de machtsmiddelen van „alle
mogendheden d'?r wereld", zoals dc Ere
Nouvelle doot.
Er zou bij de genoemde regeling nog meer
zijn op te merken. Zoo is het b.v. bedenkelijk dat de eindbeslissing over de vraag, wie
de aanvaller is, in handen wordt gelegd van
't politieke lichaam, dat de volkenbondsraad
is. Wanneer de aanvaller in dien raad over
een meerderheid beschikt, dan zou voor hem
niets te vreezen zijn, als hij 'weigerde een
arbitrale uitspraak te aanvaarden 1). Een
juridisch argumentje is in zoon geval immers gauw genoeg gevonden. De macht van
de Volkenbonclsraad wordt door de bedelde
voorstellen buitengewoon vergroot en dat
kan voor vele staten wel eens een te duchten
gevaar beteekenen
Maar yoor al deze dingen zal er, naar het
schijnt, nog ruimschoots tijd zijn ter nadere
overweging. Want naar de berichten uit
Genève melden, ligt het in de bedoeling der
Engelsehe delegatie om de genoemde voorstellen n geen geval nu reeds bindend karakter te geven. Men zou door de volken»
bondsvergadering slechts een resolutie wllen laten aannemen, die dan de wenschelijkheid van de bedoelde voo-stellen zou uitspreken. Het nieuwe stelsel tot regeling van
de betrekkingen der volkenbondsleden bij
oorlogsgevaar zou dan voorloopig nog maar
een plan blijven. Het zou eerstin werking
treden, nadat met goed gevolg een ontwapeningsconferentie zou zijn gehouden.
Op een dergelijke conferentie zouden cle
eigenlijke politieke quaesties, de speciale
verhoudingen der staten eerst ter sprake
komen, die tenslotte steeds den doorslag
geven bi! de quaesties van veiligheid en
bewapening.
1) Tenzij het cle bedoeling is. dat de raad
met algemeen? stemmen een dergelijk be-

«luit zou nemen. Dan hangt het heele plan
echte, m de lucht.
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LONDEN,
(H.: N.).
i>I.). De
be
Engelsehe
blailen looncn
EriFcIzciie bladen
toonen zich " bezorgd
over de besprekingen te c-cnive
Genève ih
in verband met het xel-i-ui!.
gebruik van de Engclsche
Engelsehe
vloot door den Volkenbond. Do Times

-

wijdt aan dese quaestie een hoofdartikel,
waarin het blad zegt, dat Lord Parmoor
de Engelsehe regeering en de Enge'sche
natie voor een zeer netelige quaestie zou
kunnen stellen door toe te laten dat de
Engelsehe vloot in de besprekingen van
de Volkenbondsvergadering wordt betrokken. Het blad verlangt ophelderingen
in hoeverre Lord Parmoor eenige toezeggingen heeft gedaan. "De Daily Tel. wijst
er op, dat Lord Parmoor wel een dementi
heeft gegeven, doch het blad is hiermede
niet tevreden, aangezien de quaestie te
Genève niet door Enge and, doch door
anderen op hot tapijt is gebracht. Het
blad stelt vast, dat het desbetreffende
voorstel niet onmiddellijk en beslist is afgewezen, zooals uil naam der Engelsehe
regeering had moeten geschieden. Men
moet er op aandringen, dat deze aangelegenheid in de toekomst niet meer ter
sprake wordt gebracht.

LONDEN. 17 Sept.

—

Er wordt
aanmerkelijke vordering gemeld in de dis-

(Drdl.).

cussies der subcommissie der 3e commissie
van de Volkenbondsvergadering in zake de
toepassing van sancties op de basis van het
covenant van den bond. Het doel der resolutie is meer nauwkeurig den omvang van
de verplichtingen welke uit artikel 16 van
het covenant voortvloeien voor de leden van
den bond te omschrijven en zoo een krachtiger wapen tegen een aanval te vorme.i.
Voorbarige en van onbevoegden afkomstigo mededeelingen betreffende de bewoordingen der resolutie hebben in wijden kring de
ronde gedaan en onjuiste verklaringen zijn
gepubliceerd, in het bizonder met betrekking tot het aandeel der Britsche vloot bij
zekere eventualiteiten.
De correspondent der Daily News zegt
in een artikel over de resolutie: Wat bedoeld wordt, is dat een schema van universeele arbitrage met een macht er achter
in geval van noodzakelijkheid, nu zal worden uitgewerkt en dat de veiligheid, welke
deze provisioneel» en perspectieve overeenkomst verschaft, er toe zal leiden, dat ontwapening zal worden voorgesteld aan de
volken, die binnen een paar maanden vergaderen op de ontwapeningsconferentie,
Want zoo alles goed gaat, zullen de arbitrage-, veiligheid- en ontwapeningsovereenkomsten samen in werking treden.
Volgens de Manchester Guardian is in
zekeren kring de onderstelling, dat het
covenant, dat eenstemmigheid van den Raad
voorschrijft, zal moeten worden gewijzigd
en dat de meerderheidsbeslissing moet worden ingevoerd, doch „het werd dadelijk volmaakt duidelijk gemaakt, dat Groot-Britannië niet zou goedkeuren dat over het lot
d?>r wereld of óver de buitenlandsche politiek der naties zou mogen worden beslist
door de kans van een momenteele meerderheid in een dergelijk lichaam". De Manchester Guardian zegt ook: „Men dient te
verstaan, dat geen enkel schema, wat ook,
in werking treedt .tenzij een algemeene- beperking van bewapening een feit is. Door
Horriotz formule, dat arbitrage, veiligheid
en ontwapening onscheidbare principes van
een nieuwe orde zijn, zijn de Engelschen
even geneigd den nadruk te leggen op het
laatste, als de Fran«chen op het tweede."
De F. i. d. a. c.
LONDEN, 16 Sept. (Reuter).
De vredescommissie der F. i. d. a. c.-conferentiZ
heeft een Italiaansche motie aangenomen,
zeggend, dat iedere natie in de F. i. d. a. c.
een eigen onderzoek moet instellen naar den
werkelijken staat der gevoelens onder de
bonden van oud-strijders in de vroeger
vijandelijke landen ten aanzien van den
vrede. De verslagen zouden op de a.s. conferentie van de F. i. d. a. c. voorgelezen
worden. De motie is met 3 stemmen tegen
2 en 4 onthoudingen aangenomen. De commissie voor oorlogsinvaliden heeft een motie
aangenomen, die de delegatie van iede_re
natie verzoekt te trachten regeeringshulp te
krijgen voor Russische oud-strijders, die
voor October 1917 invalide geworden zijn.

—

Monaco inden Volkenbond?
In Parijs is men erg ontstemd, dat
Monaco voornemens zou zijn om "> lelating
tot den Volkenbond te vragen. Ofschoon
M>naco een in naam souvereine staat is,
zóo heet het, is het te zeer van Frankrijk
afhankelijk, om in een internaittonaal
lichaam een volkomen onafhankelijke vertegenwoordiging te hebben.
De lersclte grens.

LONDEN. 17 Sept. (Reuter). Men ver.
wacht, dat de lersche minister-presidenten

binnenkort zullen bijeenkomen, doch Ulster is er geenszins zeker van dat de vrijstaat de groote territoriale wenschen zal
laten vervallen, welke. Ulster meent dat
dc vrijstaat koestert.
De Prins van Wales.
SVOSET, 17 Sept. (Reuter).
De prins
zal eerst Zondag naar Kanada vertrekken.

—

REENEN ZONDER LICHT.

BERLIJN.

—

In ver17 Sopt. (Drdl.)
band met de uitsluiting in het electriciteitsbedrijf te Weenen was de stad gedeeltelijk
zonder licht. Ook tal van bedrijven liggen
stil. Een aantal bladen z!j<n piet verschenen.
Erkenning der sovjetrepubliek.

—

BERLIJN, 17 Sept. (Dn!..)
Volgens
berioht uit Washington zal Japan binkort de Sovjetrepubliek erkennen. Ook

een

Hongarije heeft besprekingen aangeknoopt
over de erkenning der regeering van
Moskou.
Tegen de prostitutie in Rusland.
Naar de Prawda meldt wordt er een
laatsten tijd in de Oekrajina veel aandacht
geschonken aan de bestrijding der prostitutie. Een conferentie van medische mtoritoten is evenwel tot de conclusie gekomen,
dat die bestrijding op een andere wlize dient
te geschieden dan thans gebruikelijk is «n
heeft aan het volkscommissariaat van binnenlandsche zaken verzocht, het daarheen
te leiden, dat o.a. aan de klopjacht, die de
politie, thans op de prostituees houdt, en
die herhaaldelijk tot hét gedurende langen
tyd m arrest houden van verdachte vrou-»
wen leidt, een eind wordt gemaakt.

Woensdag 17 September 1924
VERKIEZINGEN IN DENEMARKEN.

Een Kleine regeeringswinZt zonder gevolgen
Gisteren hebben in Denemarken de voorloopjes verkiezingen plaats gehad voor de
eerste Kamer
het Landsting. Dit deel van
de volksvertegenwoordiging bestaat uit 76
leden. Negentien er van worden bij coöptatie gekozen; van de 57 andere treden om de
4 jaar 28 of 29 leden af. Driemaal waren
28 leden aan de beurt van altreding, waarvan 16 tot de oppositie van conservatieven
en liberale linkerzijde en 12 tot de regeeringspartijen behooren.
De definitieve verkiezing heeft echter
eerst de volgende week plaats. Gisteren zijn
de Kiesmannen gekozen. Een draadloos bericht geeft van den uitslag het volgende
overzicht. De sociaal-democraten kregen
678 kiesmannen, tegen 528 bij de verkiezingen in dezelfde drie districten in lyzo. De
radiicalen kregen er 171 tegen 171, de liberale linkerzijde 443 tegen 492 en de conservatieven 375 tegen 357.
De verkiezing wijst dus op een verschuiving van het midden naar de uitersten, met
de grofste winst voor links. Hoe deze winst
tot uitdrukking zal worden gebracht bij de
verkiezing van de leden van het LandVting,
staat nog neet vast. Maar men verwacht,
dat twee of hoogstens drie zetels van die
liberale linkerzijde naar de sociaal-democraten zullen overgaan.
In het huidige Landtzding telt de oppo^
skie 46 en steunt de regeering op 30 zntèls.
De verkiezingen zullen dus de regeeringsminderheid iets kleiner maken, maar aan
den leitelijken toestand zal weinig worden
veranderd.
Men kan de stemming wellicht uitleggen
al een goedkeuring van de ontwapeningspolitiek de<- Deensche regeering. Maar de
ontwapeningsplannen zullen in de huidige
F .nsche Eerste Kamer geen meerderheid
vinden

—

EEN REDE VAN MUSSOLINI.
ROME, 17 September (H. N.). Mussolini heeft gisteren te Nape's een rode
gehouden, waarin hij o. a. verklaarde, dat
zijn regeering den vasten wil heeft om
aan alle nationaal-gezinde Italianen den
binnenlandschen vrede te brengen. Aan
den anderen kant moet de oppositie zich
tot tegemoetkoming geneigd toonen. De
oppositie kan natuurlijk niet verwachten,
dat zij op dezelfde wijze als de fascistische
partij zal worden behandeld, doch zij mag
ook niet systematisch het oog sluiten
voor al het goede, wat het fascisme
heeft gebracht. Voorts wees Mussolini op
de successen, die zijn regeering in de buitenlandsche politiek heeft behaald ten opzichte van Fiume, den Dodekanesus "en

Joebalancl.

LOCATELLI AANGEVALLEN.

—

NIEUW VORK, 17 Sept. (Reuter.)
Toen LocatelÜi gisterenavond den schouwburg verliet, werd hij door een groote menigte Italianen omringd. Hij heeft daarbij
drie wonden opgeloopen. ,
>...(Was het een aanval van anti-fascistische
Italianen?— Red.). "■>'■' " --.-.
■"<■.■"■

LONDEN.

Italië en Egypte.

—

17 Sept. (H. N.).
De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph meldt dat er' directe onderhandelingen tusschen Egypte en Italië worden gevoerd over het vraagstuk der grenzen tusschen Egypte en Tripolitanie. De berichten
over vijandelijkheden in de grenszone schijnen onjuist te zijn, terwijl het bericht als
zou de Italiaansche regeering de bezetting
voorbereiden van de Golf van Sol.oen worot
tegengesproken.

Opheffing van het bagno EransclfUuyana.
Naar men weet, heeft de Fransche regeering onlangs besloten het bagno in Guyana
op te heffen. De vraag is nu wat er moet

gebeuren met de gestraften, te weten 4500

misdadigers, die hun straf nog uit moeten
dienen, en 2500 man, die hun straf hebben
uitgezeten, doch in Guyana echter zijn gebleven. Gezien de kosten van het terugbrengen van de gestraften, denkt men er aan
het bagno te laten „uitsterven", d. w. z.
de lieden, die nu eenmaal in Guyana vertoeven hun straf daar te laten uitdienen. Degenen, wier straftijd om is, vormen gevaarlijke elementen en men overweegt nop- de
voorwaarden, welke men aan hun terugkeer verbinden zal.
Nu het bagno voor de burgermisdadigers
wordt opgeheven gaan er ook stemmen 00
om ..Biribi", het militaire bagno in Afrika,
op te heffen. Minister Nollet zal een commissie benoemen, welke een
onderzoek ter
plaatse zal instellen.
DE FRANSCHE EN ITALIAANBcNk

SCHULDEN AAN AMERIKA.

LONDEN.
een

17 Sept. (H. N.). Volgens
bericht nit Washington heeft president Qoohdge met betrekking tot de
schuldregeling van Frankrijk en Italië
verklaard, dat deze regeling <_pgestelc_
moet worden in overeenstemming met
het vermogen tot betalen van beide landen, 200 dat het niet absoluut noodzakelijk is, dat de voorwaarden voor de reg^ling gelijk zijn aan die voor de regeling,
welke met Engeland is getroffen. Goolidge meende, dat het initiatief voor eventueele voorstellen van Frankrijk moet uitgaan,'en verklaarde zich voor faciliteiten,
indien deze door de commissie tot funclee.
ring van de schulden worden aanbevolen.
(

De dood van graal de
Kerninen.
De lijkschouwing in hgt onderzoek der
zaak de Kaminon heeft het bewijs geleverd,
dat de graat moet vermoord zijn. Zelfmoord
en incident zijn uitgesloten. Dit resultaat
is natuurlijk zeer bezwarend voor de grav n.
Ook de artsen worden er door in een zeer
moeilijke positie gebracht.

DE TOESTAND IN AYANIE.
LONDEN, 17 Sept. (Reuter). De laatste " berichten uit offlcieele bron omtrent
den toestand in Arabië melden, dat de
Wahabieten voorbij Taif weinig vooruitkwamen, terwijl de hoofdmacht van het
leger van Hedjaz zich samentrok aan
weerszijden van den weg
Mekka.

AVONDBLAD B

DE OPSTAND IN DEN
KAUKASUS.
De heele bergachtige streek tusschen de
Zwarte zee en de Kaspische zee
het gebied is zoowat 600 kilometer breed
schijnt

——

in opstand te zijn; of althans geweest te
zijn. In hoever het bericht van het Russi-
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sche telegraafbureau, volgens hetwelk het

oproer onderdrukt is, juist, is, valt niet na
te gaan. Men zal waarschijnlijk nog eenige
dagen moeten wachten alvorens nieuws te
krijgen uit die landstreken, dat men vertrouwen kan. Dat de Russen het ten slotte
wel zullen winnen is waarschijnlijk, vooral
waar het nu blijkt dat Turkije streng neutraal wenscht te blijven. Interventie van an-

Programma voor Donderdag 18 September.
Londen (365 51. 2LO) : 1.10 tijdsein van
Greenwich ; 0.20 kindervertellingen ; 8.20
groot concert.
Birmingham (3.50 The Station Pianoquintet ; 5.20 voor de dames ; 5.50 kindervertellingen.
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CARRS MOUTBROOD
een gezond en heerlijk voedsel.
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nog half wilde bergland, maar de bevolking der «tden en de gevestigde boeren zullen onder een des te harder regiem moete'i
leven. Thans reeds meldt het Georgische
comité, dat er massa-executies hebben
plaats gehad en dat er verscheidene dorpen
in de buurt van Batoem zijn in asch gelegd.
Mooi anti-propagandamateriaal voor wie
in Parijs zitten! Er zijn daar reeds correspondenten, die schrijven, dat de opstand
weliswaar mislukken zal, maar dat de wereld in ieder, geval nogmaals zal hebben
kunnen constateeien, dat er een Georgische
natie bestaat. Het is het systeem der Armeensche propaganda. Telkens wanneer de
agitatie tot een nieuwe slachting had geleid
kon er een nieuwe propagandacampagne
aanvangen.

dere mogendheden is vrijwel onmogelijk.
Het óproerige gebied is eeuwenlang het
strijdperk geweest van Turken en Russen.
De bevolking is er zeer gemengd. Vooral
in het meest zuidelijke gedeelte, namelijk in
Azerbeidsjan, hoofdstad Bakoe, wonen el
zeer vele Turken. De leiders van den tegenwoordigen opstand zijn drie Turksche oudofficieren, die indertijd onder Enver Pasja
gediend hebben. Enver Pasja's ideaal is
het steeds geweest een groot Turkomannenrijk te stichten in Centraal Azië, dat
zich op de oevers van het Kaspische mee:
zou uitbreiden. Gok in Georgië en in Daghestan, de beide andere autonome sovjetstaten, die in opstand gekomen zijn tegen
Moskou, wonen veel Turken die daar zee»
DE BURGEROORLOG IN CHINA.
actief deelnemen aan het politieke leven.
Daarbij komt nog, dat er ook zeer vele nietTurken in die streken toch Mohamedanen
LONDEN, 18 Sept. (H. N.).
Volgens
zijn en ten slotte is het ook nog zeer beberichten uit Peking gaat daar het gerucht
langrijk, dat er in de Turksche Zwarte zee- dat troepen uit Tsjili en Mansjoerije de
havens Erzeröem, Trebizonde enz. —heel vijandelijkheden hebben geopend bij Tsjawat vluchtelingen uit den Russischen Kaujano in het Noorden van Tsjili. De troeoen
kasus wonen, alsook familie en vrienden det van Tsjan-tsjo-Lin zijn op marsch vermoedeopstandelingen. Er heerscht dus groote oplijk met het doel Tsjangtoofoe te bezette.i.
gewondenheid aan de Noordelijke " grenzen
De nieuwe minister-president zal heden
van het Turksche rijk en Moestafa Kema! zijn ambt aanvaarden.
zelf is naar Trebizonde gereisd teneinde zich Peking aangekomen. Woe-Fei-Poe is te
op de hoogte te stellen van den toestand en
De Amerikaansche en Engelsehe zaakgezooveel mogelijk alle grensincidenten <e
lastigden
hébben officieel aan de Ghineo
voorkomen. Een oorlog met Rusland lijkt sche
kennis gegeven dat zij geen
regeering
den Turkschen leider thans volstrekt ongegenoegen kunnen nemen met het decreet
wenscht.
waarbij het bereizen der provincie T«_>e»
Het oproer zal dus door het naar verhouNganhwei en Kiangtsjoe onvoorkiang
ding zeer machtige Russische leger wel onwaardelijk
verboden wordt.
derdrukt worden. Dat de onderdrukking
Tso
Lm rukt op in twee colonTsjang
zeer wreed zal zijn. mag verwacht worden
nes; de eene richt zich op Sjanghai Tsjanen kan ook nauwelijks verwondering wekken. Georgië en Azerbeidsjan behooren tot toefoe en de andere naar Jehel. Men verde rijkste streken van Rusland. Wanneer moedt, dat een van die beide bewegingen
schijnbeweging is. leder
de sovjetrepubliek niet langer zou kunnen slechts een
kan
oogenblik
thans de groote slag aan.
beschikken over de petroleum van Bako2
en over de rijke steden Batoem, Tiflis enz. vangen.
dan zou Rusland's economisch herstel oneindig veel moeilijker worden. Het is voor
Moskou een kwestie van leven of dood dat
Marx en Stresemann.
er rust heerscht in die streken. Het zal dan
ook niets ontzien om alle anti-bolsjewistiRijkskanselier Marx is naar Sigmarinsche actie voortaan onmogelijk te maken.
gen
vertrokken. Volgens het Beri. TageVolgens een telegram uit Trebizonde hebben de oproerlingen trouwens ook reeds blatt zal minister Strésemann waarschijnalle leden der Tsjcka, die hun in handen lijk eenige dagen naar Wildungen gaan.
Beiden worden echter binnenkort teruggevallen zijn, gedood en worden er door
verwacht in Berlijn.
geen van beide partijen, gevangenen gemaakt; wie in de handen van den vijand
valt wordt opgehangen.
. Hadden de Georgiërs en de inwoners der
Eerste Duitsch Koloniaal congres 1.
naburige autonome sovjetrepublieken, redeBERLIJN, I*7 Sept. (H.N.)
nen om tot zulk een wanhopigen opstand
Vanmorover te gaan? Die vraag is natuurlijk niet gen is in het gebouw der Berlijnsche universiteit het eerste Duitsche koloniale con- 1
met een eenvoudig ja of neen te beantwoorgres na den oorlog onder het eere-voorzitden. De te Parijs verblijvende Georgiërs baroepen zich steeds op het Russisch-Georgi- terschap van den vroegeren gouverneur van
sche verdrag van 1920. Daarbij heeft de To^o. door Hertog Adolf Friedrich van
sovjetrepubliek de onafhankelijkheid er- Mecklenburg geopend. Talrijke bekende
kend van den Georgischen staat, die toen personen van het vroegere koloniale bestuur
sociaal-democratisch was in den zin der waren tegenwoordig, evenzoo officieele vertegenwoordigers van de ripksregeering.
tweede internationale (Vandervelde, Renaudel enz.). Een jaar later kwam het echter P«>f. dr. Seite hield een rede, waarin hij op
de noodzakelijkheid van het bezit van kolotot een bolsjewistische omwenteling in Batoem. De mensjewiki beweren, dat Moskou niën voor Duitschland wees. in verband met
zelf de heele zaak geregeld had terwijl de de ontwikkeling van de Duitsche industrie.
Zonder koloniën zal een groot dccl van het
communisten verklaren dat het de Georgiyolk moeten verhongeren.
sche arbeiders zelf geweest zijn die de gematigde regeerders (mannen in den aard
van Kerensky) verjaagd hebben. In ieder
geval Georgië sloot zich aan bij de sovjetHet nieuwe Kolenzyndicaat.
federatie en het roode leger bezette het
ESSEN, ,6 Sept. (Wolff).
land.
De pogingen
in de vergadering der mijneigenaars
Het land bleef autonoom. Wij hebben onlangs een en ander medegedeeld over die van heden aangewend om de buitenstaanders nog te bewegen tot onderteekening
autonomie der nationale groepen in Rusland. Zij is volstrekt niet denkbeeldig. De van het syndikaatscontract zijn, ondanks
verschillende uren onderhandelens zonder
verschillende nationaliteiten beschikken inderdaad over een groote zelfstandigheid. resultaat gebleven. Daardoor treedt het
Over bizonder gewichtige kwesties worclt nieuwe syndikaat aldus in werking: het is
echter nog van uit Moskou beslist. Van de een vrijwillig syndikaat voor 90 pGt. der
Russische taal merkt men vrijwel niets in mijnindustrie in het Roergebied, waar de
Georgië; de oude universiteit van Tiflis is andere mijnen krachtens de heden gepubliook nog blijven bestaan en 't Mohammedaan ceerde verordening van den Rijksminister
sche gcloofgcnootschap is van alle religieuze voor economie bij ingelijfd worden.
gemeenschappen in Rusland wel de meest
geëerbiedigde. In economische kwesties
Handgranaten voor de communisten
moet Georgië echter den wil van Moskou
volgen en er wordt erg over geklaagd, dat
RENGHEN (Baden) 16 Sept. (Wolff)
de winsten der petroleumbedrijven en de
De
politieke politie is er in geslaagd in het
mangaanmijnen moeten dienen om de begrooting van Moskou in orde te brengen. huis van den communist Bechtte een werkNatuurlijk wordt die economische poli- plaats te ontdekken voor de vervaardiging
tiek door de Georgiërs zelf zeer verschil- van handgranaten. Daar Bechtte blijkbaar
lend beoordeeld ; het proletariaat der haven- gewaarschuwd was, werden in de werksteden schijnt wel bolsjewistisch te zijn maar plaats slechts 3000 slaghoedjes gevonden*
de boeren, die zich ten zeerste verheugen in doch in een kolk in de buurt een groot
het bezit van den door de revolutie verkre- aantal handgranaten. Bechtte is aangegen grond, vinden het zeer onaangenaam, houden.
dat ze nu bizonder hooge prijzen moeten betalen voor alle voortbrengselen der industrie. Wanneer men een correspondentie uit
De crisis in Spanje.
Erzeröem aan de Selo de Bulgarie gelooven
mag, dan zou die ontevredenheid der boeren de oorsprong van het oproer geweekt
PARIJS. 17 September, (Havas).
De
zijn.
Een zoo belangrijke opstand ontstaat ech- bladen te Madrid deelen mee, dat het directer niet vanze.f. Hij dient in onzen tijd van torium, onder voorzitterschap van den kovergevorderde wapentechniek net zoo goed ning, met generaal Weyler heeft beraad'
als een oorlog, voorbereid te worden en het slaagd.
schijnt wel zeker te zijn dat het Georgische
Naar van welingelichte zijde wordt gecomité te Parijs de heele zaak heeft voormeld, zou op'den terugkeer van Primo de
bereid.
Rivera worden gewacht om Revier te beDit comité is nationalistisch en democra- lasten met de kabinetsformatie, waarbij hij
tische te oordcelen naar de proclamaties en den steun zal hebben van de leiders der oude
,
mededeelmgen. die het uitgeeft en naar de partijen.
warme sympathie vanwege de leiders der
tweede internationale, die het geniet. Van
andere zijde wordt echter beweerd, dat het
De mijnramp in Amerika.
comité
hoofdzakelijk petroleumbelangen
vertegenwoordigt en door petroleummaatSUBLET (Wyoming). 17 Sept. (Reuschappijen van financiën wordt voorzien.
ter). Latere berichten omtrent het hier
Dergelijke beweringen zijn moeilijk te conplaats gehad hebbende mijnongeluk mettroleeren. Zeker is het alleen, dat het Punjsche comité wel zeer lichtzinnig schijnt den, dat er 81 slachtoffers zijn. Er -ijn
gehandeld te hebben en dus ook aanspraacht verbrande lijken opgehaald die niet
kelijk moet worden gesteld voor de wreedherkenbaar zijn.
heden, die er thans aan beide zijden geLen later Reuter-bericht meldt dat er nog
pleegd' worden. Immers in de gegeven om- .12 mijnwerkers
naar boven gehaald
standigheden kan de opstand immers niet zijn. Drie lijken levend
zijn ook nog uit de mijn
slagen. Natuurlijk zal het wel mogelijk zijn opgehaald. In 't geheel schijnen er slechts
«en wekere agitatie te onderhouden in het
47 mijnwerkers afgesloten geweest je zijn»

Bournemouth (385 1.1. s,BKI) :
The 6 BKI-trio ; 5.35 kadervertellingen. 4.05
Cardiff (351 M. SWA) : 3.20 concert.
John Henry (voordrachten) Th Station Orcheslra; 5.20 De Five o'clocks vocaal en instrumentaal concert ; 6.05 kindervertellingen.
Manchester (375 KI. 2ZIJ) : ,2.50 concert door the „2ZIJ ".quartet ; _ -;<, voor de
dames.

Newcastle (400 1.1. S NO) : 4.05 convoor de dames ; 5.3c; kadervertel-

cert ; 5.05

lingen.

Glasgow (420 M.

—

—

—

muziek-

5.05 voor de dames ;> 5.3? kinder.

°

vertellingen.
P ar ij s (1780 M. SFR) :

i.o-; concert door

l.et Ixigane Orkest van Radio-Paris :
c.o?
concert met medewerking van de
sousten van Radio-Paris ; 8.50 laatste wedztriiduit.

slagen ;

10.20 dansmuziek.
Brussel (76 3M. SBR) :
muziek; 8.20 concert.

20 opera-

RECHTSWEZEN

—

I,

SC) :

3.50
nummers op schriftelijkS verzoek
van de
luisteraars ;

—

—

*

DE MOORDZAAK TE

WYCHÈN.

(Slot)

De verdediger mr. Bonneke zeide, dat dn
liem de overtuiging bestaat, dat van Munster
dc dader is van den dubbelen moord. Met 't
aannemen van het jrdisch bewijs dient men echter
voorzichtig te zijn. Spr. waarschuwt vcor cle
getuigenissen van van den Broek. Het gaat bi!
de van den Broek's om hun eigen leven! Laat
de rechtbank dus voorzichtig zijn met de aanneir.ing der verklaringen van deze gebroeders.
Deze beklaagde kan. ziel, hiertegenover niet
verdedigen. Rees van den Broek heeft pleiter
als een normaal individu leeren kennen en dan
is het een klein kunstje, gesteund door zijn
broer, om de gebeurtenissen in de woning van
Willems om te draaien en alle schuld oi. Van
Munster te werpen.
Hoe vernuftig ook het onderzoek is van dr.
Henselink, kunnen deze aanwijzingen allee,,
in het licht van de getuigenissen van de gebroeders van den Broek het wettig bewijs laveren.
Spr. dringt ten slotte nogmaals ernstig aan
op een nader psychiatrisch onderzoek.
Van Munster wordt daarna voorgeleid.
Hij blijft aüc schuld ontkennen en weet zich
niets meer te herinneren. Alleen zegt hij nu
te begrijpen dat hij van de moorden beschuldigd is.
Gpbceid wordt hij weggeleid.
Uitspraak over 14 dagen..

436' STAATSLOTERIJ.
.Vijfde Klasse.— Derde Lijst.'''.-.
'
.'' Trekking vun 1? September.'
>
/100.000 No. 3150
/ 1000 No. 6057, 13880.
400 No. 6689, 18111. l
/
200 No. 8067, 20323.
f
t 100 No. 3880, 7133, 7263, 8522, 9528,
12757, 13683, 15863, 18926, 21770.
PRIJZEN VAN 70.
199 3629 6774 9736 13216 15686 19222 21039
482 3732 7188 10035 13464 16067 19234 21118
670 4052 7218 1011? 13482 16074 19293 21143
922 4092 7227 10161 13501 16120 19492 21242
1015 4183 7346 10196 13505 16339 19599 21263
1120 4241 749? 10279 13711 16386 19650 21510
1279 4371 7538 11054 13802 16720 19749 21772
4448.-7*551 11213 14508 16721 1979? 21846
11323 14534 17218 19848 21853
$°° "350
"606 17252 19930
§?&
2187 5130 7629 11464 14625 17500 19975 22010
22020
g9B 7651 11578 14691 17589 20076 22029
11645 14709 17705 20093 22155
773 '^8 l" 17806 20234 22420
14830 17862 20265 22454
K? 843 12053
110 14833 18202 20416 22466
Ï2
*"84 12178 1-WW 18229 20436 2249?
W*
N_3 3!34 ]2375 15009 18517 20576 22577
9397 12728 15062 18864 20680 22700
51? 9432 12747 15080 19033 20831 22830
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3408 6731 9662 13088 1564? 19193 20973 22936
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653 333/ 5700 9376 12671 15-436 17899 2134!)
930 12719 15534 17931 21352
938« X273l 15542 17940 2144!)
9125 12813 15570 17950 21468
&-& "014
6029 9556 12351 15581 17993 214^3
54
i§ï
w 12684 15536 13175 21526
784 3666 6132 &
9726 12391 15699 18295 21595
79? 3078 6334 9771 12904 15723 18471 21596
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°39 9812 12031 15813
21646
836 3844 6457 9320 12963 15323 18654
21<«3
18665
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_?,_£
21739
1003 3^"
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1189 4135 6028 10052 13123 15959 18523 2182*!
21? 4189 6722 10231 13206 16000 18837 21862
21885
1227 4270 6792 10256 13232 16011 18968 21895
129? 4237 6851 10280 13306 16017 18982 21935
12383 16039 10M6 21949
293 13385 16055 19003 22003
!_A
Ï
5
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"33 451? 6983 10391 1»,89 16115 19106 22079
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1788 4697 7370 11228 14268 16739 19537 22430
1792 4746 745? 11242 14272 16782 19595 22471
1836 4751 7518 11315 14337 16787 19603 22533
1849 4757 7530 11363 14340 16794 19814 22542
2036 4766 7540 11392 14343 16823 19924 22562
2159 4733 7569 11421 14393 16850 19948 22594
2162 4796 7593 11424 14435 16397 20014 22604
2191 4311 7741 11536 14502 16987 20019 22675
2228 4825 7921 11672 14.503 16993 20122 22819
2261 4853 8053 1173? 14630 17019 20189 22858
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2333 4930 8189 11805 14665 17156 20270 22942
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HEX V^oLIN^N!)
KUNST EN LETTENEN
JAN

WosnLclag 17 September 1924

B. N. A.
De ledenvergadering van den B. N. A. zal
Vr.idagmorgen 26 September in het Societeitsgebouw van de Diergaarde te Rotterdam
gehouden worden.
Op de agenda staat o. n>.;
Voorstel van het bestuur van den B N. A
om na 1 Januari 1925 het Bouwkundig WeekWad uit te geven in samenweriiing
met het

NVINBINL.

Jan Hemming, Pisuisse's begeleider, is
gisteren, nauwelijks eenige dagen na zijn
terugkeer uit Davos, te Amsterdam plot,
seling overleden.
Wij zullen Pisuisse's ltrouwen steun
,,aan den vleugel" dus niet meer terugzien; hem evenmin kunnen leeren ken-nen als operazanger, in welke hoedanigheld Hemsing ook op een eervollen staat
van dienst kan wijzen, al was dit zijn
landgenooten slechts van hooren zeggen
bekend. En
zou Hemsing ooit naar -de
opera terug verlangd hebben? Xijr. eerzucht ging niet zoover, dat hij er een onzekere toekomst voor over had, in geen

Genootschap Architeetura et Amicitia
Hono.-riu-_.rege.lng voor het vervaardigen
van gevelontwerpen.
Behandeling van het onderwerp: SchoonheldsCom«nissle8 aan de hand van de twee volgen-

—

j

geval het onzeker bestaan van den -anger aan een Nederlandsche opera-instelling. En toen de vooruitzichten in het
buitenland iets beter leken te worden, had
Hemsing zieh al geheel verzoend met zijn
taak van begeleider.
Trouwens: het pianospel was eigenlijk
"zijn eelrste liefde; als jongen wilde hij
pianist worden, aldus het Hbl. Het oude
liedje: tegenzin der ouders, die met Hoilandsche degelijkheid in den handel meer
Z-tgen dan in de muziek.
Maar
de
heerlijkste
kantoorkruk
heeft geen macht op iemand, die
in
sttlte zijn hart aan den pianokruk
heeft verpand. Maar zonderlijk-. niet als
pianist zou Hemsing het land zijncr
-eugddroomen binnentreden. Men ,,ontdekt een mooie stem in hem ; hij komt via
Me-scha«rt bij Stockhausen, wordt conc-rt-anger,
zangieeraar
on
eindelijk
operazanger; viert triumfen als Leporello,
als Rocoo, als Beckmesser, als Klingsor tc
Mainz, Keulen, Linden. Daar broekt de
oorlog ui>t; Hemsing is in Nederland. In
den vreemde ziot hij de kansen op een beholorlijke verbintenis voorloopig verkeken; het eigen land heeft geen opera-instellmg. Iemand verwijst hem naar Pi»ui,se, die juist zijn alter ego Blokzijl aan
de mobilisatie had moeten alstaan. Het
lukt
en eindelijk 2 it Hemsing achter
het instrument, dat in zijn jonge jaren
al zoo'n aantrekkingskracht op hem had
uitgeoefend.
Een vreemde omgeving: van Mozart en
Wagner naar het ,,levens!ied". Doch met
z,jn aangeboren muzikaliteit heeft Hemsing zieh heel spoedig aan dat
nieuwe
,,emplool ' wetcn aan te passer,; zijn zangerschap en ervaring deden de rest en
ziM muzikale iantasie vonden hier ook
een eigenaardig arbeids-eld. En zoo kon
Hcmsmg Pisuisse's tweedo ,,alter ego"
worden ,omd-t h!j zijn taak Ieerde lief,
hebden. en er ook de capaciteiten voor
had.

—

tot op heden aan de in den aanvang daar.
aan gestelde verwachtingen beantwoord? Zoo
»a, mag dan aangenomen worden, dat de ont»
wikkelmg der bouwkunst met deze instelling
gebaat is? En, als de resultaten niet bevredi.
gend zijn, wat zou de oorzaak kunnen zijn van
deze mislukking?
2. Is het mogelijk en gewenscht de werkwijze van de Schoonheidscommissie aan bepaalde regels te binden, geldig voor iedere ge»
meente? Wanneer deze wenschelijkheid blijkt,
zou het dan noodig zijn de samenstelling van
deze instelling te herzien en in welke verhou.
ding zou zlj dan komen te staan tcgcnover
de gemeentebesturen? (Een en ander mede in
verband met de invoering van het Icckenele.
ment in de Schoonheidscommissie en het stand,
punt t. a. v. de ontwerpen van crkende archi-

-

commissies;

een betere werkwijze der commissies.
4. Zoo ja, hoe za! die samenstelling moeten
zijn? (Invloed der vakvereenigingen, leeken.
element ?)
5. Hoe zal de werkwijze moeten zijn?
a. Het standpunt ten opzichte van erkende

_
architecten.

b. Het aanbrengen van verbeteringen in de
plannen.
c. De motiveering van de reden tot afkeu»

ring.

d. Het bevorderen dat opdrachten in han»
den konien van bevoegde krachten.
6. Is hooger beroep op de adviezen der

Schoonheidscommissie gewenscht ?

Over deze vraagpunten zal worden gestemd.
Zaterdag 27 Sept. wordt een excursie gehou.
den in Rotterdam.
heer Linse deelt ons mede, dat Ju^t
Havelaar in zijn critiek over de wandsehilde
ringen in den Kon. Schouwburg ten onrechte
gesproken heeft van fresco's.

.

INTERNATIONALE UNIE VAN
MUSICI.

Gemeld wordt:
In aansluiting aan een in 1-22 te Keulen
gehouden internationale bijeenkom«t
denser dagen te Weenen een door den heeft
voorntte- van den Ned. Toonkunstenaar-bond
voor-ercid en geleid intornationaal eongrea plaa,ts gevonden van vakvereenigingen
der musiei.
Dit congres, waaraan. vertegenwoordigcrs
van bijna alle Nuropee-ohe bonden deelnamen, be-loot eenpariz tot wederopriehtin"
van eon internationaa,l Verhond en nanvaa-dde do in program- en stawtenontwerpen voorgclegde richtlijncn. __ls zetel dozer
Internationale Unie van Mii-iei word Nederland (Den HaaZ) aan^ewezen, de leider van hot eonFre-z, de heer J. Olman, werd
unaniem tot algemeen necretaria benoemd.
De oprichting der Unie heeft o.a. tengevolge, dat de tot mi. toe bestaande envoi-

ledige Internationale vei-bindingen 2_ch in
haar zullen oplossen.

HET UTRECHTSCH SEXTET.
Het Utrechtsoh Sextet heeft het plan dezen
winter op zijn abonnements-concerten te
Utrecht wederom eenige nieuwe werken tot
uitvoering te brengen,' w. o. een senate voor
.tool en piano van den heer Hendrik Altink.
hoornist van het Sextet, liederen van Roussel,
Gran-dos, Chausson en Fred. Cramer (fluit,
eel en Eng. hoorn begeleiding), een kwintet
van H. K. Sehmid. Verder zullen Senates van
Poulcnc (fagot en klar.) en Milhaud (fluit.
hobo, klar. en piano), een sextet van Averkamp, een trio van Haydn, fluit, eel en piano,
liederen van Weber, met fluit. viool, eel en
piano worden ten gehoore gebracht.
Voor de zangnummers verleent wederom
mevr. Karin Kwant-TLrngren haar medewerking,
terwijl de eel- en vioolpartijen zullen
ge-pee!d resp. door do heeren Ludwig
Werner 2e solo-cellist van het Utrechtsch
Stedehik Orkest en Evert Brantenaar, violist
te

Utrecht.

ANTON BRUCKNER.
In het

September-nunmer van

Die Musik

een oproep gedaan om ter cere van
Bruckner's nagedachtenis het orgel te St. Florian, waar Bruckner zoo vaak op heeft ge»
speeld, te vernieuwen en te verbeteren. De
kosten zullen 1 milliard kronen zijn.
w-ordt

Men is te Zwolle b«Mnnen met de restauratie van de muurschilderingen, die zieh in drie
mssen in den voorgevel van het politieburean
bevinden. Deze restauratie is opgedragen aan
den heer J. Por uit den Haag.

De Konmg van Italie heeft ongeveer 40
nieuwe senatoren benoemd, waaronder de compomsten Mascagni en Puccini.
De opvoermgen te Berlijn van Aida, onder
leiding van Mascagni, schijnen ook al financier geen succes te zijn. want de opvoering
van gisteravond is plotseling afgelast.

i

.

.-
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Het Ned. Mu-iekpaedagogisch Verband
houdt zijn jaarlijksche algenrecne vergadering
op Zondag 19 October 's middags in Parkzicht te Amsterdam.
Er is een vacature voor eerstevoorzitter en
voor redacteur van het Maandblad. De heer
Zagwijn 2e secretaris is altredend.

Binnenkort verschljnt bij

de Wereldbibliotheck
tjjdschrift Spel en
Dans, geiliustrecrd maandblad voor tooneel.
opera, dans en film, cnder redactie van
Koster, B. van den Sigtenhorst Meyer Simon
en F
M. Huebner.
Het nieuwe blad stelt zieh tot taak, een -oha»
kel te vormcn tusschen het publiek en de tooneel-, opera-, dans- en filmkunst in haar beste
-iti-gen, en zal tevens eon voort-etting zijn
van Het Masker, v.-e!ks lredewerkers»taf hiervoor aanmerkelijk is uitgebreid, terwijl ook de
cmvang en het illustratiel gedeeite belangiijk
zijn vergroot. "
Bovendien zal het nieuwe tijdschrift, zooals
dit tot nog toe alleen door de groote buitenlandsche tocneelbladen geschiedde, op geregelde tijden als losse bijlage een tooneelstuk bevatlen. gekozen uit het repertoire der Nederlandsche gezelschappen.
Het secretariaat der redactie van Spel efi
Dans blijft berusten bij Siiron Koster.

ONDERWIJS.

te Amsterdam een nieuvv

INTREEREIIE
Prof. Dr. W. A. KUENEN.
De ter venvanging

van

prof. dir. "W.

Nvlen nieuw bcnoemde lhoogleeraa rin de
geneeskunde, prof. dr. W. A. Kuenen, heeft
ned-nnamiddag zijn ambt aan de r>jks»
universiteit te Leiden aanvaard met een
rede over de Leer der Vitaminen. Aan die
rede is het voigende ontleend:
Bij de cnemis<-l-- analyse der levensver-

sc*hijnselen «tu.t men op wenkmgen, Fie z!c!!i
vyor eon dee! laten ontled'cn, dooh aan welke
stoffen ten grondslag lii^gen, wier bouw en
we_cn nog onbe-kend zijin. Tot deze stoffen
behooren de lermenten, de immunnstolfen,
normonen en vitaminen, die alle noodzakelijk zijn voor het no>r,male verloop der levensprocessen bij de hooger georgan,iseerde
Bij H. P. Leopold's Uitgever, _lij. in den weze«i«. Terwijl fermentc-, immuunstoffcn
Haag zal deze maand versclii'nen de geautorien hormonen doer het die. lijk organisme zelf
zeerde Hollandsohe beweridng van Die-ren
worden gevormd, moeten de vitaminen met
Menschen en Gcden, door dr. F. Ossendowski. net voed'se!
van buiten af worden toegcvoerd. On,tbre>ken ze dan treden er ziekelijlke
In de hall van het Museum Van Kunstnij. sto-»!,nge<n op. De znekten, daardoor veroorverheid, P.iviljoen, te Haarlem, wordt van 20 zaalkt, zooai- de bcri-bori en de scheurbuik,
September tot en met 11 October een tentoonzijn reed- langen tijd bekend, dooh omtrent
stclling gehouden van werken van den schll.
der W. van Konijnenburg en den beeldhouwer hun oorzaak verkeerde men an (het Mister,
sommigen dachten aan infectie met bcpaalJohn Raedecker.
de micro-organi^men; anderen aan de werking van vergiflen, die door bedcrf in het
Aan Hans Knappertsbusch, dirigent van de voedsel
ontstaan. Het was Njkman,
Munchener Staatstheaters. is deer de Ludwig die een zouden
vaste
pioefondl-rvindelijke
basis aan
Maximilian Universiteit aldaar het ecre-docto- de oorzaak der
bcri-beri verschatte en «^aarraat verleend.
mede de gl-ond>!egger werd van de leer der
viltaminen.

Te Hamburg zal voor het eerst in Duitschland Arrigo Boito's opera Nero, die het vorig
seizoen met groot succes in Italie werd opgevoerd, worden gegeven.

Emil

Ritter

von

Weingartner te Berlijn.

Spreker kwam op grond van verscheidene
proeven door eenige geleerden in verschil,
lende landen genomen tot de slotsom, dat
do vitaminen noodlig zijn voor een normaal

Sauer eoncertecl-t onder

De hier welbekende zangeres, Jeannette
Grumbacherde Jong is van Berlijn naar Wies-

baden verhuisd.

Het Don

Kozakkenkoor

geeft thans van 17

tot 21 September concerten in het
Berlijn.
.

.

'

Sportpaleis te

Joseph Lewinsky, de bekende muziekhistoricus en critieus, is op 86 jarigen leeltijd te Berlijn aan een beroerte overleden. ?iij was vroeger operazanger en solist van de Singakademie
onder Grell. Tot het laatst bleef hij frisch in
zijn geschriften en van hem kan worden getuigd, dat hij een goed collega en e«n prachtmensch v.-as, aldus het Berl. Tbl.
Gerhart Hauptmann heeft een nieuweroman voltooid, getiteld: Die Insel der grossen Mutter oder das Wander von Isle des Dames.eine Gesehichte aus dem utopischen Ar.
chipelagus. De roman speelt op een onbewoond etland in de Zuidzee. waarop ten gevolge van een schipbreuk een aantal vrouwen
en een enkcle knaap landden.
De jaarlijk-ehe prijs van de Renaissance
-'Occident is toegekend aan mej. Marie -ladeleine Leg. os voor haar roman L'6preuve du feu.
Albert Lecocq heeft een eervolle vermelding ge.
kregen voor Le roman d'tin enfant.

Do J-pansche regeering heeft <3abriele d'Annunzio uttgenoodigd, een bezoek aan Japan te
brengen^

verloop der lunda.menteele levensprocessen,
waarvan de mowbo!'!satie der glucose
(suiker) een der voornaamste voorstelt. De
ziekteverschijnselen, die ten slotte optreden,
bestaan voor een deel uit sunotiioneele stoor,
nissen, düe liet onmiddellijk gevolg zijn van
het onvermogen om suiker te lbenuitten en
als zoodanig door toevoer van vitaminen
-'m te helpersenen, voor een deel uit ver.
scbiinselen, die veroorzaakt warden door
reeds opgetreden ontaardingen in de organen. Deze kunnen reeds zoodanig zijn bc.
sc!>a<ssgd, dat ondanks den toevoer van
vtanünrc, genezing onmog^lijik is. Nadere
""".iineknig^en zijn noodig om de vnaag te
(«"antwoorden, waarom bij vitamine honger
de lundamenteele levensprocessen gestoord
".in. Spreker wees er vervolgens op. dot de
leer der vitaminen reed ruime vruchten
voor <!c theoretische en praetische geneesKeft «fg^'or,pen. In de eerste plaats
'«'gebleken, dnt de voedingsleer oon herx>cs.'.nA behoefde, want het voedsel moet niet
alloen eiwitten bevatten, doch moet tevens

-!»" cil

'

drager zijn van vitaminen,
zonder v^er aanwezigheid hetlevensslotten.
opgenomen
voedsel niet kan worden benut. Geen enkel

phvs>olog,,sche proefneming mag- daarom
meer wo:.'en genomen zonder daarbij in
aanmerking te nemen of vitaminen aanwezig
of ontbreken.
Het belang ek,- vitaminen voor het ore*msme >s zoo groot, dat de arts zal moeten
zorgdragen dat de gezonde, zoowel als de
weke mensc-h «teeds voldoende vitaminen
met het voedsel binnen krijgt.
Door mishandeling van het voedsel (over.v«lh!t!t:lis, te lang bewaren, behandeling!
#

■

—

—

Examen politiediploms

haven.

Alg,

s»t_«AVi...-iAGE. 16 Sept.

-

Ned.Politiebond.

Bij de heden
zijn geexamineerd 147.
waarvan _fgewe«>en 71 candidaten. Het diploma met aanteekening
verwierven J. H. Kos
Utrecht. C.
Kennedy den Haag. Th.--""s
de
gehouden

examens

"°

Leeuw. Utrecht.
J. M. Kniest. Hoorn
v7!' Amsterdam,
W. Keldcnnan.
Zdburg H. Lassche. Andelst.
Breda
-l* Konings, Maas.
I '"«->". P. Heegwater. ' Hoorn. D. K<3>1. LeeuArnhem, S. Jongeman. Beverwijk.
"«'
huyzen. Tie! M. v. d.',Linde. Delft. A.Z. iLank
Utr^w.' J' Kerkhoff ' S^iedam, Z. Keijser.
Het gewoon diploma is toegekend aan: E.
J.

s't?'^?."'
A.nh^'

"*

"* "* lZeft

Koobs, A«nhem, A. C.
Jeronimus. Rotterdam.
H. v. d Lmde. Rotterdam,
G. Kessels.
hem. W. A. Langenbaeh, Zwijndrecht.
Vlaar Hoorn. L. de Jong. Utrecht. A. King-H.
ma. Delft, A. L. Koremans. Schiedam. A. de
Jong, 5.Gravenzande. G. Vlaar. Bilthoven,
J.
N. F. Jong, 's-Gr-venhage. W. Kooymans.
Loehem H. de Jong, Dokkum,
J. F. iLam^
mer«, Heusden. J. C. Kambier, Dordre»-ht,
Knecht, Bussum, W. Kelderhuis. AmsterdamJ.
J. G. de Jong, Alkmaar. J. Jissink, Bentveld.
R.
Kuipers, Amsterdam, G. V. Kommer,
I^aasslui-, D. Kalshoven, Rotterdam, J. J.
Kloeren. Meppel, H. J. iLindeboom, Tubbergen. H. J. Koelker. Almelo P. H. Leumens.
ttoensdroek, S. de Jong, Wassenaar, A. de
Korte, Goes, A. Kuipers, Amsterdam, B. Kamstra, Leeu-5-arden, L. L. Koetse. Deventer,
G. J. D. Veerkkamp, Hengelo, W. Kuipers.
Meuwersluis. J. W. Klin. Harderwijk, N. M.

Arn!.

-

walder Ehrendoktor verleende. Esn der hoog.
leeraren dier faculteit, de historlcus prof. d.
Glagau, zal op Woensdag 1 October a.s. 's namiddags 3 uur, in het Duitsche Seminarium der
Amsterdams-he Universiteit aan Prof Scholte
de doctorsbul overhandiger» Zijn leerlingen <>n
oud-leerlmgen meencn dat het hem op dien dag
met aan' belangstelling van de zijde zijner stu»
denten mag ontbreken; er bestaan dan ook
plannen hem op den eersten October te huldigen en aan de gevoelens, die zijn leerlingen ten
aanzien van hun leermeester bezielen, uitdrukking tc geven. Een comilc van leerlingen en
oud-leerlingen heeft daartoe reeds het initiatief
genomen.
60-jarig bestaan H.B.S. te Leiden.
, Het voorloopig programma voor de viering

van het _o-jar!g bestaan der gemeentelijke H.
S. met 5 jarjgen cursus voor jongens, te Lei.
den, op Zaterdag 18 October luidt:
' 's Kliddags 2 uur: feestvergadering voor ge»
noodigden, oud-leeraren, oud-leerlingen en leerlingen der ze klasse in het schoolgebouw aan
de Bul-ggravenlaan. Daarna beziohtiging der
school. Vervolgens wordt met extra-trams gereden naar de Pieterskerkgracht ter bezichti.
ging van het voormalig schoolgebouw. Vervolgens is er een gezellig samenzlji., na afloop
waarvan er een feestn,aaltijd plaats heeft. Tot
besluit is er ecn avondfeest.

B.

Examens Wis- en Natuurkunde.
minister van Onderwijs. Kunsten «n
Wetenschappen brengt ter algemeens kennis,
dat, behoudens onvoorziene omstandigheden
het mondeling gedeelte van de examens tot
het verkrijgen van een akte van bekwaamheid
tot het geven onderscheidenlijk van middelkaar
onderwijs in de wiskunde (KI), de natuurkunde, scheikunde on cosmographie (KUN,
De

de delfstof-, aard-, plant on dierkunde (X IV).
de hoogere wiskunde (X V) en lager onderwijs
m wiskunde, voor zoover die in de maanden
September en October 1924 in liet openbaar
zullen worden gehouden, zal worden afgenomen voor zoovee! betreft de akten X I,> X 111,
XV on wiskunde L. 0., te 's-Gravenhage, in
het gobouw 1 Fluweclen Burgwal No. 22, en
voor zooveel de akte X IV aangaat, te Amsterdam, in her Botanisch Laboratorium (N.
Neerengracht) en te Groningen in het universiteitsgebouw, op de volgende dagen en uren:
Akte X I: 16, ,9, «o, 21, 23, 24, 25, 26 en
27 September, 1, 2, 3, 8, 9, ,0, ,5, ,6, ,7, 22,
»3. «4. 29, 30 en 3' October, telkens van
9.30 uur vm. »2 uur m. e» -wan 1.30 uur
4 uur nm.
Akte X III: 29 en 30 October, telkens van
uur m. en van 2—4.30 u. nm.
11 uur vm.—
X IV: 30 September, 1, 2. ,3. 4 en
Akte
1
15 October (te Amsterdam), telkens van 9 uur
—11 uur vm. en van 13 uur nm.
6, 7 en 8 October (te Amsterdam), telkens
van 9—10 uur vm. en van I—31—3 uur nm.)>
20, ar en 22 October (te Groningen),' tel.
kens van 9 uur vm.—12 uur m. en van 1.15
uur 4. 15 uur nm.
Akte KV: 4, 11 ,18 en
telkens
van 9.30 uur vm —ia «U r 25m.October.
en van 1.15—
4 uur nm.
Akte Wiskunde L.0. : ,7, ,8. ,9, ,4. ,5. 26
September en i, 2, 3. 8. 9. ,0. 15, ,6. 17. 22,
-3' '4. 29. 3" c" 3' October. telkens van 9
uur vm.—,z uur m. en van 1.30 uur—4 uur

—

,

.

n»n.;

-o.

telkens van

11

*

«n 4. ». ,8 en 25 October
uur ,m— 12 uur m.
en van

,7 September

uur—4.30 nm.
De regeling van de openbare mondelinge
examens voor de akten X I, X 111, XIV XV
en wiskunde L.'O. voor de maanden November en December, alsmede die voor de akten
Kil «n IvVI. «I nader worden hekend g«.
I

den

stertenswool

Koenen, 's-Hertogenbosch, J. lLimberg, Schiedam, M. A. Koenen, Amsterdam, J. A. F.
>Lergner, Nieuweschans. J. Kruisselbrink,
Ulft
J. Kievit, Barneveld. C. J. Jumelot, Breda, P.'
Kamp, 's-Hertogenbosch, A. H. Langerak.
IJs-elstein, A. A. Knegt. Sassenheim. J. Kuik,
Utrecht, H. Kortes, Amersfoort,' M. C„ Kop.
penhol, Poortviiet, C. Kammeyer, Utrecht, H.
npg de voigende bijzonderheden toevoegen: '
M. Geerts. Haarlem, K. Merkus, Zaandam,
»Het is de phjlosophische faculteit van de' V. Jansen,
i*»*ljmegen^ -^
"
l^nt'.'ersiteit van Greisswald, die in Juli van dit
jaar een lang gekoesterd plan
en
-an Prof- Scholte de waardigneiduitvoerde
van GreifsKERKNIEUWS

"♦

Kapteyn.

van

—

C4672 24

hetgeen dus -eggen wil, dat de vitaminen
wor .n vernietigd, hetgeen voor de volksvoeding van overwegend belang is. Aan
zieken, die niet in staat zijn voedsel te verteren, kan men althans de zoo noodzakelijke
edels-taffen verstrekken, door op juiste wijze
soepen en aftreksels van voedingsmiddelen
te bereiden, daar de vitaminen daarbij gedeeltelijk in oplossing gaan.
Sedert de onderzoekingen van Lykman

in De Amsterdam,

ons plaatsmg

~Z D? Academische senaat der universiteit
te Groningen- heeft benoemd tot zijn secretaris
prof. dr. J. A. Barrau.

en Holst zijn bori-beri en scheurbuik met
zekenheid te voorkomen, de rachitis en
xeroplilloilmie heelt men beter leeren begrijpen.
De clinicus beeft bovendien nog andere
redenen om zijn aandacht aan de vita>
muien te schenken, want het is zeer waarschijnlijk, dat bepaalde ziekten een steden
w.'2el op het vitaminengehalte van het
organisme hebben: d" maakt noodüakehsk
de vitaminen in ruime mate toe te voeren
en om de ziekte zelf tot genezing te brengs.>n en om noodlottige gevolgen te voorkomen. Bovendien zijn er waarnemingen, die
er op wijzen, dat bij ziekten van den darm
de opname van vitaminen gestoord kan
Zuid, Herriot^ Kieken, Sportallerlei, Brandzijn, zoodat "ondank"s ruimen toevoer een
weer-giintjes en een nieuwe rubriek: Barendje
tekort aan vitaminen kan ontstaan. De cliDonderkop.
mcus zal dij de behandeling van zijn paEigen Haard biedt kieken van 't feest
tenten met al deze zaken rekening moeten
der dierenbescherming, de Koninginnedag-pahouden.
rade te Amersloort, In Memoriam K- G. GoeSpreker zeide z'.ch volkomen er van bedewagen, let's over het Amsterdamsche Diaconessenhuis, Te voet naar Wieringen (door dr. wust te zijn, dat hij bij zijn be-cthouwingen
W. J. Koppius) iets over 't Surinaamsch vc-«clii!iende vvrondorslvllingen heeft geBethesda (door mr. dr. C. F. Schoch, een opmaakt, <i^ misschien later in het iicht van
stel over Burgemeester Cauwelaert en : Vermeer Kennis vrij juist --ullen blijken. Doch
zen.
vorond-rstellingen zijn voor den voo. uitgang
In de Wereld post komen reeksen k!e» van de ivetenschap noodzakeiijk, d5ar zij
ken voor over donker Afrika. Voorts : leiden tot het »tel!en van vragen, die door
het bezoek van Burgemeester Cauwelaert
en
aan Rotterdam, de parade op het Malieveld, den beantwoord. proefneming kunnen worOok die hypotheses, die
de burgeroorlog in China, Volkenbondnieuws,
weei-Hproke-i door <te feiten moeten worden
mode, gemengd nieuws, en_.
opgegeven, hebben (hun noodzakeiijike rol
Week End wijdt een artikel aan Burge. vervuld.
Vast staat, dat de lee. -"der v^tamimeester Patijn, nagr aanleiding van zijn hernen het wetenschappelijk inzicht in den
bcnoeming. Dan : Oud Den Haag, Over Willem II, Klu-iek, Het Rijk der Natuur, Onze samenhang van een aantal levensversoh-jnconnecties met Mars, De maand September in selen in hooge mate heeft bevorderd, terwijl
beeld (door Carlo Jung), -lode, Tooneel, enz. haar prineipieele Mstheid in de resultaten
Het hoofdartikel van De Nieuwe der prakl-zehe geneeskunde haar bevestnEeuw luidt: Hereeniging der Christenwegm^ heeft gevonden, 'n d>ubbele
voldoening
reld. Van mr. K. : Beati Possidentes! Van W. voor den beoefenaar der geneeskunde.
voor
Tarwandt een schets -. Dc Pleyel. Mr. K. bewien wetensohap en praktijk
steeds
e6n
eesluit zijn studie over : de woeker in hot volks.
heel vormen.
eredietn-ezen. Volgen : de grappen. Van Pater
Spreker beswot zijn rede met d z-ebru,.
Desiderius Franses : ye eeuwfeest der H.
toe_praken. .
ke'^ke
wondteekenen van St. Francisous. Jan Engel.
man schrljlt oyer de nieuwe formule in de
beeldende kunst. In de vrouwenkroniek: Lee^
Prol J. H. Scholte.
leven. J. T. citeert gevleugeide woorden uit
De.
der Amsterdamsche
Rector-Ma-Zniiicus
tijd.
lateren
Ten slotte: Kapitalistische ten. Universiteit
zijn
in
heeft
Rectoraatsrede
medebij
de
denzen
Kaalsbesturen.
gedeeld, dat aan Prof. j. H. Scholte. hoogleegeelt
Behalve kunstkritieken
DeHotstad raar in de Duitsche taal- en letterkunde aan die
het venxilg van Spitteler's beschouwingen over Universiteit te Amsterdam,
een eeredoctoraat
Nietzsche
een novelle: Armenzorg, Sprokis verleend. Wij kunnen aan deze mededeeling
Vo_r
kels en:
<le lli>l^»>''.

De

A. 0. V.
Als glisten te Arnhem en Nijmegen zijn
voor die seizoen geengageerd: Mia Peltenburg, Willem Andnessen, Rud. Bergman-,
(concertmeester to Wiesbaden). Suze
Lu«er.
Aglaia von Zee-., .fax Orobio de Castro,
Airgit Engell, Jos. Szigeti.
Judith Bokor, Paul
Sam
Swaap,
I-renkel.
Max Kloos. Voura GulAlexander Sohmuller. Eleanor Spencer.
,
Z'
Paul Wittgenstein, Elise Menag, Challa Co
van Geuns.
'
Spanjaard zal o. a. de voigende nieu^ve
werken uitvoeren .»
Ballade Konig Harold van Julie Weissberg
(schoondochter van Rimsky Korsakow), Symphonic no. 7 Glazounow. Symphonie van Emil
Enthov-en, Viviane van Chausson, Ramintoho
van Piems, Les trois Palmiers van Spend-now, British Folksmusik van Percy Grainger Symphonie d^lur van Carl Philipp Emanuel Bach en Suite van Dvorak.

schn^t

Sterrenkundig Studiefonds J. C.

volsen
den oproep :
" *'
Ruim twee jaren geleden overleed
Jacob-..
Cornelius Kapteyn, in leven hoogleeraar in
astronomic aan de Groningsche universiteit.<k
Zijn magistrals onderzoekingen over
do
principieele vraagstukken der sterren
meest
De. gemeenteraad te Hilversum heeft bezijn
ontdekking der beide
noemd tot tijdelijk leeraar in de slsatsweten. kunde.
schappen aan de H.B.S. aldaar den heer H. F. men die zieh in tegengestelde richting door de
J. VVesterveld, leeraar aan het Ohr. Lyceum te wereldruimte bewegen en de bekroning van
zijn werk door de geniale theorie over d«Hilversum.
bouw van het heelal, hebben den naam v„n
Kapteyn een wereldvermaardheid bezorgd.
<Benoemd tot tijdelijk leeraar in de wisLeerlingen. vrienden en vereerders van
kunde aan het gymnasium te Zwolle, de heer grooten landgenoot hebben, ter huldigingdezen
va
D. Ellinga, te Amsterdam.
zijn nagedachtenis, het initiatief genomen tot
het stichten 'van een astronomiseh studiefonds
In de vergadering van den gemeenteraad waaraan Kapteyn's naam blijvend is verbon'den.
van Harhngen is besloten de Hoogere HandelsAls domicilie dezer stichting is gekozen het
school op te heffen ir, verband met het voorsterrenkundig
laboratorium Kapteyn, dat door
nemen van den minister om aan de 11.H.8.S
een htterair^conomische aldeeling te verbin. het baanbrekend werk van zijn stichter ver
den. Aan den minister zal worden verzocht buiten onze landsgrenzen is bekend geworden.
Het fonds zal dienen, om aan begaafde
deze afdeehng in te richten naar de «ischen van
astrono-nen
en stude/nten «tipend!a toe te
net handelsonderwljs en haar een blijvend
kakennen voor de studie aan Nederlandsche of
rakter te verleenen.
buitenlandsche universiteiten en om hen te
steunen bij wetenschappelijk onderzoek.
-iogen talrijke landgenooten door kraehtiger.
Benjamins
Dr. C. E.
lal Zaterdag
steun aan het Kapteyn-fonds er toe medewer.
ambt van hoogleeraar jn de faculteit der " het
geneeskunde aan de rijksuniversiteit te Groningen ken, om veelbelovende jeugdige liederlande-,
aanvaarden .net het uitspreken van een rede in in staat te stellen hun wetensohappelijke roe.
ping te volgen en om den grooten naam van
de aula der universiteit.
ons land op het gebied der astronomic te hand-
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n.o. zuren enz.) gaat het voedsel „dood",

over den hardleerschen Michel. Byvanck
heeft het over Philippe Barr^s, Braakcnsiek vertoont het !_ederland_che wapen van itet Riiks
recla*.-bureau. Van C. G. Rooz: Het peil
en de vrijheid van het onderwijs. Roth teckent
de ko,i-en van deelnemcrs aan de Volkenbondvergadering. Dr. v. Loon zendt weer eens oen
Atncrikaanschen brief. Thysse komt nog eens
over den Sint Pi.terslx'rg It, de rubiiei.: Onze
schilders is Willy Sluiter aan de Ixurt g.».
komen. Van A. P. -I. Ixloussault». De Amstel
jubileert! Charivarius dicht een vers: De Bo.
tise. D. Bauluin geeft een feiulleto- De Milukking. S».«nhoff dicht: In de postzegel',.
Ten slotte: Charivaria en: Pedanle Pietje.
Het Leven biedt een reeks tote's van
het schandaal te Huissen. Voorts: Athletiek te
Amsterdam, de brandweer-feesten, de Coenhaven v66r de opening, de memoires van Dvrus
Rijkers, het Koninklijk bezoek aan Zutphen.
dc revue: Gek hi», dc nieuwe speeltuin Plan
iner

1. Mag worden aangenomen, dat de ontwikkeling der bouwkunst gebaat is met de instel.
ling der Schoonhoidscommissies?
2. Zoo ja, hebben de Schconheidscomlnussies
aan de gestelde eizchen beantwoord?
3. Zoo neen, kan daarin verbetering worden
gebracht door:
con detere satrensteiling der

THEATERGIDS.

WEEKBLADEN.

toegelicht.
De discussies zullen in de voigende vraagpunten worden samengevat:

2e.

Inschrijving dagelijks van 11-3 en van «-8 uur.

Wetenschappelijke Berichten
men verzoelll

AANVANG WINTERCURSUS VAN AF 1 OCTOBER
Zatarilag Lpayiala KINDERGURSUSSEN in de mo_a.na an plaatla^a
Canaan.

I'.ernKamp

tecten.)
Over deze beide punten hebben de heeren:
Ed. Karsen, kunstschilder te Amsterdam, ir.
A. Plate, ouddirecteur van den Woningdienst
te Rotterdam, en ir. 1). Roosenburg te 's Gravenhage, op verzock van het bestuur een praeadvies uitgebracht. Zij zttllen op de vergadering mondeling door de praeadviseurs worden

ie.

—

COENSTRAAT (_«uidenhouikw,rtier)

up net wi-dingsuur morgen in de Doopsgeztnde kerk werken mcc de dames Annie van.
Rede, sopraan. Bertha Stolijn, alt en' de heer
H. L. Golterman, orgel.

Heeft het instituut der Schoonhe!dscon»-

1.
missie

-

FRANSCHE SPECIALIST IN MODERNE DANSEN EN MAINTIEN LESSEN
JAN PIETERSZ.

CONCERT EN

°

do punten:

—

De raad van Eindhoven heeft
tot leerare-; in de plant- en dierkundebenoemd
aan do
gemeentelijke H. B. 8. voor den cursus 1924,
25, me,. E. 1. van der Molen,

AcademieDe -.'Acadsm!-.
de Oanses Rocco Dubois
dcs Mat'tres de vanses de Pari,
34

«

_vV0^l)_l_

.

Mij. tot Nut der l5r»i!ll«t«n in N«d«rl-»n_.
Te Zutphen is in'het gebouw der I«r. gemeente, onder voorzitterschap van prof. D.
Simons (Utrecht), de algemeene vergadering
gehouden van de .iaatschappij tot Nut der

Prof. dr. P. J. van -Uiijn, Groningen, voor.
-itter» jhr. J. B. van Andringa de Kemp?.
naer, Haren bij Groningen, penningmeester ;
prof. dr. H. J. Backer. Groningen, secretaris ;
prof. dr. U. Ph. Boissevain, Amsterdam ;
prof. dr. H. W. C. Bordewijk, Groningen,
dr. C. Easton, Scheveningen ; prof. dr. P
Ehrenfest, Leiden; prof. dr. G. Heymans.
Groningen } prof. dr. J. Hut'zinga, Leiden;
dr. K. Kooy. Groningen; prof. dr. H. A.
Lorentz, Haarlem; prof. dr. G. A. F. Molen.
graaff, Delft ; prof. dr. A. A. Nijland. Utrecht;
staatsr. prof. mr. J. Oppenhehn, 's-Graven.
hage ; dr. A. Pannekoek, Amsterdam ; prof.
dr. J. C. Schoute, Groningen ; prof. dr. W.
de Sitter, Leiden.

INGEZONDEN STUKKEN
ERGERLIJKE BEZUINIGING.
(leachte Redactie.
De Ven<w!i^>-, «ijnde de hoc>f<tverb,in<^nZ».
weg tu>s-ol--n Delft via Nootdiorp en Voorbu-g, Leidschend!am, wordt ter hoogte van
Nieuwerveen doorsneden door de spoonhjn
_louda>'_-G.aven!hage.
Sedert den aanleg van deze spoorlijn in
1869 is deze overweg steeds lbewaakit gv»

-

worden.

Nen

ove_eenl«>mst

inldertijd gesloten met
het bestuur van dien Tcdingel-broekpolder,
waarbij die toenmal-ge ?Ied. Rihijnepoorweg
Maatschappij conoessiie gegeven werd tot
aanleg van den tspoorwieg door dezen polder, bepaailde in artikel 5, <_at deze ove-rweg
door en voor rekemne- van de Maatsohapp^
zoude worden be^vaakit.
Hoe noodzakelijlk deze bepaling Week te
zijn. Mustreert het feit, dat geen <>we«hon.
derd meter van dezen overweg een school
is zoodat zeer vele van dk aldaar sohool.
gaande k-nderen om van en naar de school
te gaan eenige malen daags den «poorweg ■-'
moeten ptistieeien.

"
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Dc afshiibing, ooi-pronkeiijik bestaande Mt!
boomen, is dan ook vervangen door boomen m^t hek-.vck, nadlat een !kin<- onder een
trein aldaar den dood had gevonden.
3ed-lrt V-ijd>ag 5 September jl. is de be-

■

waking dlaar ter pla-aitse opgeheven en zal
deze overweg voortaan onbewaakit blijven.
Reed« *_aterdag 6 September jl. onl-iwan-.
israelieten.
ald_>ar passerende
e^ln
autbmobiel ternauwerDe vergadering kourde onder dankbetuiging nood aan een
botsing met een der zeer vele
het gedrukte verslag 1922/23 van den secretaris, den heer dr. J. 'L. Palache. (Leiden) sneltlreinen, d»e aldaar dagelijks met vliegood.'
' gende snelhe»d voorbijriDen. Wanneer mist
Ditzelfde deed zij met het verslag van den (die in dezen lagen polckr zehr veel aanwepenningmeester, den heer E. van Dien (Amzig is) het vrije uitzicht belemmert, is eensterdam). De kasrekening, de balans en het
ongeval onvermijdelijik.
, . "
algemeen schoollonds (het z.g. Jacobsenfonds)
Het polderbestuur, dKt met dezen be2u«de eindcijfers f3_63, f z2lz en nigingsmaatregel
vertoonen
te voren an kennis gesteld "
f 12010.
heeft
werd,,
hiertegen
krachtig bij de beTot bestuursleden werden herko-en de heetrokken
autoriteiten
geprotesteerd,
ren mr. E. A. L. Boas, Hendrik Wertheim.
<3oci-!
tevergeefs.
Aug. Belinfante en dr. J. L. Palache.
.B,j de rondvraag vroeg de heer van Zuiden
Het zal nu trachiten aan cle hand van die
(den Haag) of het niet mogelijk is, dat het destijds vastgestelde concessie-voorwaarden
Nut, in vereeniging met andere instellingen, lan,°-5 civnelrechtelijken -.veg de Maatsohapvoorbereidingen treft om de bronnen voor de pij tot Vxploitat!- der Staaitsspoorwegen te
ges-hiedenis der Joden in Nederland uit te divvHngen den
overweg wederom te 'doen begeven. Snr. motiveerde deze vraag door er o.a. waken.
!
op te wijzen, dat het Nut vrocger daarvoor
Ik voel me ve»-p*_oht aan Ht -.taaltje van !
prij-vr-gen heeft uitgeschreven.
De voorzitter heelt geen bezwaar om dit meer dan ergerlijke bc-uinig-ing pubUciteit
te geven, in de hoop dat hot tot de betrok.
punt in de eerstvolgende vergadering onder de
oogen te zien.
ken aiutoriteiten dvondringe, -».velke ontzetTen slotte hield de heer M. van Gelderen tende verantwoordelijkzheid zij met dezen
(Groningen) een lezing over: Nieuwe wegen, maatregel op zieh nemen.
waardoor het Nut meer sympathie van ortho" U beleefd dNnkzeggend,
dox joodschc z-ijde zal wekken.

_

■

'

.

Z..H.

Predikantenvereeniging.
De Zuid-Hollandsche Predikantenvereeniging
algemeene
houdt

haar
vergadering 30 September a.s. te Rotterdam.
Prof. dr. K. H. Roessingh uit Leiden _al
spreken over het antt-humanistische element in
do hedendaagsche theologie en ds. R. .Torenbeek van Dordrecht over Eschatologie.
Nieuwe

theologische faculteit.

Een groote schenking van vU millioen (Finsehe) markt heelt de stichting van een theelogische faculteit aan de Zweedsche Universiteit in Abo mogelijk gemaakt. Deze zal nu 1
October a.s. worden geopend met 4 §i-ofes»
so-ren, van wie twee van Zweedsche national!teit nogen zijn.

Ned. Herv. Kerk.

/x^?,'!^^""'"°"(N.-H.) ds.

"*'""'

Warmenhuizei

G. Hornstra te BellingwoldeOudeschans (Gr.).

Gerel. Kerk.

l^ellt,

. Mr. M. 6. J. Never-,
.

15 September 1924.

.

LAND- EN ZEEMACHT
De Tromp en de K 10.
Men meldt uit den Helder, dat het pantserschip Tromp met speed voor een uitreis gereed
wordt gemaakt; het vertrek zou bepaald zijn
op Zaterdag aanstaande.
De onderz-eboot K 10 vertrekt Donderdag
halftien naar Oost-Indie.
De Etatmajor bestaat- uit luir. t/z. ie kl. J.
A. W. A. A. Heydt, commandant, luit. t/z. ae
kl. jhr. W. Boree! en J. H. Tetenburg, off. mar.
st. d. 2e kl. P. Vlan-i en K. C J Lugten

.

■

—

Luit. ter zee 20 kl. J. E. A. Post Utter- '
weer.onlangs gerepatrieerd, is met 16 dezer op,
de Tromp g^,laatst.
De 2_ luit. der art. A. van der Minne is
van gedetacheerd bij het Indische leger hier t«
lande teruggekeerd.
Bij beschikking van den Minister van :
Marine zijn de officier van den Marine-stoon..
vaartdienst der ie klasse M. Ouwehand, ge-

—-

—

plaatst bij de Onderz-edienst-kazerne te WilDe derde Geref. Kerk te Zwolle.
lemsoord en de officier van den M_rlne»stoom>»
Onder groote belangstelling is een gedenksteen vaartdienst der ze klasse F. K. Kupper, ge»
mgemelseld in den toren van de in aanbouw plaatst bij 's Rijks werf aldaar, den len Oct.
zijnde derde kerk van de Geres. Kerk te Zwol. a.s. ter beschikking gesteld; is de oliicier van
le. De inmets-ling geschiedde door den oudden Marine-stoomvaartdienst der 2e klasse __»
sten uredikant ds. K. J. Kapteyn, die daarbi! W. Poldermans den i8en September a.,. ge»
een rede hield. Het openings- en slotwoora l laatst aan boord/van Hr. Ms. van Speyk.
werd gesproken door ds. H. A. Munnik en d,.
Er wordt op gerekend, dat Hr. Ms. Java
C. Bou'ma. Poor het inzamelen van gelden
in
drie maanden In Nederland
1025
voor een orgel in dit gebouw werd een comt. in dienstgedurende
zal zijn.
ncksie benoemd.
lUjl.«
Het ligt in het voornemen aan
te Schoondijke K. Sietema,
Beroes>en:
werf te Willemsoord ook op te dragen '»de vertandidaat te ', Gravenhage; te Enumatil ds. i< vaardiging van een dertigtal ver-permijnen.
N. Duursema te Nieuw Amsterdam.
Gerekend wordt, dat hiervoor aan materialen
noodig zal zijn een som van f 3o>ooo.
1.
inlijving
De
van
van
dienstplichtigen
de
Isr. Kerk.
de liehting 1925 van de infantene en de wielBenoemd tot voorzanger en Godsd. leeraar rijders, die in opleiding worden genomen tot .;
Uj de Israel. Geitteente te Leek (Groningen) onderofficier, zal in stedb van in Januari 1935
de hen E* Llburjl V.»n. Hilyjirsum}
fit* in ->?e«mbl!i! W5 i^aat, t«ckb«n..

.

—
—

—

"Woensdag 17 September 1924

" HET VADERLAND

FINANCIEEL NIEUWS

over Augustus en -van f 897,500 over de
eerste acht maanden; voor de loodsgelden
stijgingen van resp. f 75,000 en f 423,000,
het statistiekrecht van resp. f 64,500 en
maand "voor
alle symptomen van een levendi482,500,
f

DE RIJKSMIDDELEN.

De Rijksmiddelen hebben in de
Augustus een bedrag van f 51^ millioen ger handelsverkeer. Verder zijn er dan o.a.
d«u» in dezeliue maand
meer opgebracht
nog stijgingen van f 220,800 bij den tabaksIn
werkelijkheid
heeft de schat- accijns, van f 52.907 bij de domeinen, van
van 1923.
Kist in Augustus echter nog een veel groo29.500 bij de zegelrechten, van f 62,000 bij
teren voorsprong op 1923 behaald, doordat fden
zoutaccijns, clie al sedert maanden den
de eerste balen van oe rijv/ielbelasting is invloed weerspiegelt van den minderen in»
binnengekomen. De ontvangst uit dit nieuvoer van buitenlandsch zout. Maar het
we middel is geducht meegevallen. In sterkst op den
voorgrond treedt, voor wat
; plaats van de f 3 millioen ongeveer, die m^n
accijnzen
de
de bierbelasting, die in
betreft,
er üit hoopte te ontvangen, «wam niet mm» Augustus niet minder dan f 1,235,000 ople! der dan i 4,592,000 binnen.
of ruim 21/Jj maal zoo veel als een
Wel heel stérk trekt op dezen staat de ge- verde,
een
die aantoont, dat
jaar
geleden,
weldige stijging bij de dividend- en tantième» het ei feet van dé stijging
jongste
verhooging zich
belasting <_«_ aandacht. De opbrongst was thans wel ten volle doet gelden.
slechts
niet minder dan f 5,280,000, iegen
Wat de buitengewone baten aangaat,
t 749,000 een jaar geleden : voordeelig ver- heelt de schatkist uit de o. v«. belasting in
schil derhalve f 4,53» »000* Vermoedelijk Augustus nog f
zien binnenkomtin
heeft men hier te denken aan de belaling (v. j. f 1,320.740). 44.300
Sedert
1 Januari bedroeg
door een of meer. belangrijke lichamen, dit extratje f 837.500, tegen t 14.768.000 een
waaronder in de eerste plaats wel de Kojaar geleden. Ofschoon de verdedigingsbeninklijke petroleummaatschapplj, die een lasting in de afgeloopen maand bij
1923 ten
paar maanden geleden de met haar ontzagontvangsten
totale
ten
zijn
achter
de
bleef,
lijke kapitaal behaalde winsten over 't laat- bate van het leeningsfonds toch nog ongesite boekjaar verantwoordde. hebben
veer 6 ton hooger geweest. Voor de eerste
de daVoor de overige middelen
acht maanden beliepen deze baten echter
lingen de overhand. De voornaamste er van f 65% millioen, tegen f 70.1 millioen in betbetreft de inkomstenbelasting, en wel met zelfde tijdsverloop van 1923.
een bedrag van meer dan f-i millioen.
Dank zij de hooge ontvangsten in AugusBij het personeel is de opbrengst mcl tus zijn de inkomsten uit de gewone bronf 129,000 die van verleden jaar te boven genen sedert 1 Januari tot 283 millioen gestegaan. Bij de grondbelasting bedraagt Ce gen, zoodat nu
voor het eerst dit jaar de bv
vooruitgang'tegenover de herziene uitgaaf ten van verleden jaar zijn overtroffen, en
'■
van verleden jaar f 236,000.
wel met f 648,000. Telt men de rijwielbelasDe verminderingen op den staat nagaanting er bij, dan krijgt men zelfs een accres
de, vindt men hij den suikeraccijns een davan over de vijf millioen.
is in Augustus ongeveer f 250,000 ten achling van f 17,000. De gedistilleerd-accijns,
De weekstaat der Nederlandsche Bank.
ter gebleven, Men mag daarbij echter niet
Uit den bankstaat per 15 dezer blijkt, dat
over 't hoofd zien, dat er ditmaal slechts
jaar
tegen
verleden
wederom
voor alle posten een vermindering
betaaldagen
vier
valt te constateeren, uitgezonderd voor den
vijl.
teleurstellend waren in Augustus de ha- post binnenlandsche wissels die met ruim
ten uit de Successiebelasting, die nagenoeg f 3. 1 millioen vermeerderde, waarvan bij de
millioen, bij de
4 ton heneden verleden jaar hieven en den hoolddank met ruimf 12.1millioen,
doch bij
over
de
eerste
acht
maanden
met
t^,t
agentschappen
achterstand
0.3
post
nam
al
met
f
hijbank
millioen
deden
de
de
stijgen.
1.3 milf 1.45
Er zijn intusschen ook verschillende licht- lioen; het totaal steeg derhalve van ruim
punten op den staat. Zoo vindt men hij de f 170 milioen tot ruim f 173.4 millioen. Een
invoerrechten een vooruitgang van f 78.000 en ander v/ijst op een kleine toeneming van

Incourante Fondsen.
dc credietbsboef ten; het bij de blink onderVolgen, liet Weekblad van Broekmans
gebrachte schatkistpapier nam van f 44
bank voor Incourante fondsen werdon in de week
tot f 46 millioen toe. Daarentegen verminderde het renteloos voorschot van bet Kijk geëindigd 16 dezer verhandeld:
4)i pet. Obl. Ambachtsschool te Apeldoorn
van f 14.4 tot f 10.6 millioen.
72 pet.,
aand.
Amste. Hotel Mij. 112)6 pel., 4 pet. oblig. Am»
De buitenlandsche wisselportefcuille versterd. Coöp. Woning Mij. Samenwerking 60

AMSTERDAMSCHE BEURS
PRIJSCOURANT VAN DE VEREENIGING
VOOR DEN EFFECTENHANDEL
VAN HEDEN 17 SEPTEMBER 1924.
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Assam Thee Ondern. Dincwatie 200 pet., aand. A».
sam Thee Ondern. Wanasoek» 225 pet., gew. «and.
Bandoengsche Kininefabriek 200215230
pol.,
aand. Bierhuis die Port van Cleve 150 pot., 6 pot.
oblig.' Bussumsche Waterl. Mij. 98*6 pet., 4 pet. obl.
Chr. Leref. gem. te Adam 50 pot.. 4# pet. oblig.
Crcdic». en spaarbank 45 pot» «nd. courant het Vaderland too pet.. aand. Cult. Mij. Balong Bendo »to
aand. Cult. Mij. Coonoeng Boeleud tto pot.,
pet.,
aand. Cult. Mij. Kali Bakar 90-95-100-105-130-105 pet.
aand. Cult. Mij. Kcdaton Pleret 325 pet., aand. Cult.
Mij. Ngelont 160 pot., aand. Cult. Mij. Pasir Nangka
7<>s—?s<> pet., pref. aand. Cult. Mij. Tjisoedjen 85
pet., gew. aand. Cult. Mij. WUis 170-175-172 pet.,
oand. Grand Bazar de la Pots 105 pot., a»nd. 's^lnavenh. Melkinr. de Sierkan ({ 100) 172)6 pot., afge»:.
aand. Oron. Cred. en Handelsbank
5 pet. obl.
Haarl. Drukkers en Uitg. Mij. v/h. Cebr. Nobel»
70 pet., «md. HolKtnd Ia Plata en Adm. Mij. to)i
pet., aand. Holl. Bank voor de MiddeU. Zee 69-70-73
pet., prei. aand. Holl. Cacao en Chocoladefabriek v/h
Bensdorp en Co. 'toj£ pet., aand. Hulpbank te Nijme^
megen 65 po!., aand. Kma Cult. Mij. Boemi Kasso
tl2)< pet., aand. Kon. labriek van Verbandst. v/h.
tltermohlen en Co. 145 pet., 5 pet. ob'ig. Kromhout
Motorenfabriek O. Goedkoop jr. 80 pet., aand. Landbouw Mij. Manang 310 pet., a«_nd. landbouw Mij.
Pangerango 290 pot., aand. Mij. Een Nationaal Belang 40 pet., aand. Mij. SantoZa 900 pet., 4>i pet.
oblig. Mij. tot expl. van Onr. Goederen Havenlaan
62 pet-, aand. Nat. Hypotheekbank 205 pot., 5 pet.
Pandbr. Nat. Hypotheekbank (kl. coupure,) 95 pet.,
3 pet. obüg. Natura Artis Mogistra «o pet., 4 pet.
oblig. Neder!. Aannemers Bond 60 pot., aand. Ned.
Buurtspoorweg Mij. 42^ pet., aand. Nederl. Cresbulzen Industrie 45 pot,, _»>< pet. Scltuldbr. Nederland«che Voorschotbank 68 pet., Volgest. aand. Neder..
Zuid-Afr. Hypotheekbank 90 pcL., aand. Nederland»
«che Zuid-Afrikaansche Hypotheekbank (70 pet. gestort) 70 pet., aand. N. Priesche Locaal Spoorweg
Mij- 33 pet., 4 pet. Pandbr. Oranje Nassau" Hypotli.bank 70 pet., aand. Overijsel_<_he Hypotheekbank ito
pot. gestort) - tt2)j pot., aand. Ilonteka, te 's-Lra.
venhage 85 pet., gew. aand. «otterd. Kma Mij. Tji»
kembang 370 pdt., a»nd. Spaa^ «n Voorschotbank de,
Eerste Nederl. Verzekering Mij. op het lieven en tegen
Invaliditeit (gestort to pet.) 121 pot., aand. Steenfabr.
Udenhout to pot., aand. Stoomspinnerij Twenthe 155
pot., 4)< pc». ObUg. Stoomtramweg Mij. Oo_tdijk
Groningen 45 pc*., \% pot. oblig. Utr. Cred. Mij.
«5 pet., Aand. Htr. Hypotheekbank (>o pet. gestort)

op de inschrijving is opengesteld op Dinsdag 23
September ten kantore der Nederlandsehe llandel-Maatschappij te Amsterdam, zoomede bij hare
Agentschappen te Rotterdam «n 's-GravcnhSgc,
bij de Geldersche Credietvereeniging te Arnhem
en allo hare vestigingen. De koers der inschrijving is bepaald op 983/4 PetDe betaling moet geschieden op Woensdag 1
October. De officieele noteering ter beurze te
Amsterdam en Rotterdam zal worden aangevraagd.
De obligatie» «ijn voorzien van coupon» ver»
vallende van 1 April 1925 tot en met 1 October
vervalt I April 1925.
1964. De eerste coupon
De aflossing dezer leening -al, indien tenminste
niet tot vervroegde aflossing wordt overgegaan,
plaats hebben in jaarlijksche termijnen aanvangende in 1930 en wel als volgt: in do jaren 1930
t/m 19?4 telkens ten minste f 55,000, 1935 t/m
1939 f 67.000; io4o t/m 1944 f 80.000, 1945 t/m
1949 f 95.000: 1950 t/m 1954 f 125,000: 1958 t/m
1959 f 165.000; 1960 t/m 1964 f 213.000.

—
—

aand. Assam Thee ondern. Ardjoena 95 pet., «and.

Provincie Gelderland.
Uitgifte van f 4.000.000 5* p:t. obligaties, waar-

74'/.
50hiedam......1919 51 92'/» 92',,
1915 587
87
Lemarang
1922 S 94',, «4'/,
iioerabala
üoeradaia

tot

de valuta werd afgegeven.
De beleeningen ondergingen nagenoeg
geen verandering.
De bankbiljetten-omloop verminderde van
f 977.3 tot f 967.4 millioen en de rekeningcourantsaldo's van f 38.3 tot f 30.7 millioen, een achteruitgang aldus van f 7.6
millioen. De totaal opvraagbare verplicht!»gen der bank namen in totaal af met ont
geveer f 17 millioen.
Het beschikbaar metaalsaldo nam ten gevolge van bovengemelde eischen toe van
f 339.2 -tot f 342.6 millioen. Dc bankbiljettcncirculatic is thans gedekt voor 56.2 pO.
door het edelmetaal, tegen 56.6 p(_.t. in de
vorige week.

p

Namen der Fondsen

*H>ct., aand. Vaderl. Hypotheekb. (10 pot. gost.)
Suiker.
160 pelt., aand. Vereen. Bezit van Indische Fondsen
16
De V.l.
SOLRALAJA,
Sept. (Aneta).
«95 pet-, <^«t. Vereen. Bezit van Amerik. Spoorweg S.P. verkocht uit oogst .1925: 112.000 pikol»
ObUg. Westendorp e.s. 59^ pet.. aand. Verkooplokaal
muscavados voor f u.75.
r«_«cat« 93 pot., «and. Westl. Hypotheekbank (10
Tweede
SOERABAJA. 16 Sept. (Aneta).
pet. gestort) 250 pot., 5 pet. obiig. Zeeuwseh Vlaambandssuikermarkt.
Superieur readv'f 14.75,
«che Tramweg Mij. 70 pet., gew. aand. Zuid-Holl.
Koffiehuis te Rotterdam 20 pot., 5 pet. obüg. Kloostet Sept./Oct. f 14.75 gedaan.
St. Rosé ol Aberdeen 87 pet., 6 pet. obl. Parochie van
onze Lieve Vrouw te l^obith 99 pet., 4 pott. oblig.
Goederenmarkt te Batavia.
Parochie van Onze Lieve Vrouw van lourdes te ScheBATAVIA, »6 Sept. (Aneta),
Rubber
voningeo 75 pet., 4)6 pet. oblig. Waterschap der RiSept./Oct. sheets 77 cent vraag.
vier de Dommel 75 pet., 4 pet. oblig. gemeente AmKoffie Sept./Oet. f 62, Oct./Dec. f6l vraag.
verdam (kleine coupures) 78 pet., 6 pet. oblig. getn.
Dalen 96*4 pet., 4 pet. oblig. gem. Enschedé 1903 91 #
Petreleumindustrle.
Frankrijk.
pet-, 4)< pet. «cklig, gem. Helmond 1917 81 pet.,
Boor-operaties onder leiding van de Fran,
4)< pot. oblig. gem. loeiden 84 pet., (>-/, pet. oblig.
gem. Made 100 pet-, 3 pot. oblig. gem. Rotterdam sche regeering nabij Gabrian in het Nerault.
departement hebben tot resultaat geleid dat
(kleine coupures) 73*4 pet., 5*4 pet. obl. gem. Schiepetroleum is ontdekt. De opbrengst werd gedam 9292 t/8 pet., _\Ü pet. oblig. gem. Schiedam
schat op ongeveer 25 liter per uur. De petro*
1913 82 pet., 5 pet. oblig. gem. Tilburg 1918 89
leum zal worden onderzocht.
pet., 4# pet. oblig. gem. Velen 79)6 pot., 5 pet.
oblig. gem. Vlaardingen 88—SS 5/ 16—88 3/8—
pet., winstbew. algem. Norit Mij. f «02.50, winüttbew.
Mij.
Cult. Mij. MHangbong l 55, winstbew. Cuit.
Tjisoedje-n
oprichtersbew. Cult. Mij. Wiiis f 750,
Woensdag 1? September 1924
vinstuttd. bew. Holland Bank f 45, opriehtersbewijzen
Lieden Laten
Gedaan
HoU. Bank voor de Middellandsche Zee f 70, op» Kon. 01ie...
327-26^-^.6
richter.bew. Holl. Hypotheekbank f 198, oprichtersbeGeeons. Pe1r01....
163
wijzen javasche Bosch P.xpl. Mij. f 47.50, oprichtersGaboes.
17
1%
bew. javazche Cultt. Mij. fBO5. f8.15, lBto, f Boz,
Gist-KSpiritusfabr. 340 342
{802.50, winstbew. Kon. Paketvaart Mij. f 1675,
Philips
331 339
f
f 1725, winstbew. landbouw Mij. Kongga l 900,
Gompanla
26
27
Aroem
Mij.
35,
iikw. bewijzen
Koffieland Soen»ber
f
Redjang
l.«bong..
209
oprichter_-<bew. Mij. tot expl. der Suikerfabriek Kali___.___.
Lorneo
135
f
Mij.
tot expl. van Onbagor
oprichtersbow.
Ver. Tou^labr.... 17^ 18»/,
roerende .Goederen Maasstad ! 75, winstbew. Mij. voor Amsterd.
Rubber
152)^
Hypothecair Crediet Holland Mexico f 7.50, winstbew. Rongga Thee
221 226
Co.'s
Handel
f
van
Mij.
Manders
«n
Bew.
B.
vel» -Maatschappij. 378 380
deelger. Nederl. Amerik. Stoomvaart Mij. f330 f320,
6 pGt. H. Ttam...
93
oprichtersbew. Singkep Tin Mij. l 275, oprichtersbew.
Claims
Spaar- en Voorschotbank der Eerste Nederl. Verzek. H. V. A
426 428
Mij. op het leven en tegen invaliditeit f too, winstbe(w. 5.) G. DE NEEF.
wijzen Suiker Cu'.t. Mij. f 105, winstbew. Suikerfabr.'
f
450,
Suikerondernem.
Poer.
Poerwokerto
winstbew.
woredjo f 55, oprichtersbew. Water). Mij. f 45. Scrip,
COUPONNOTEERING.
Neder). Centraal Spoor 30 pet., Loten HoÜandsche
xt
coupon, stukken
Credietbank f 7.50.
■,-._.
*^
Zwitsersche lrancs
48.60
48 70
dollars.
2.585 H 2.58% '
2w«««lsche kronen
Beurs te Batavia.
68.70
68.80
«oorsche
35.20
BATAVIA, 16 Sept. (Aneta).
Certificaten veensche kr0nen........ 35.10
ki0nen........ 43.35
43 50 '
Xed. Handel-Mij. 134%, X.-Ind. Handelsbank
U.50
138^, Koloniale Lank 184%, H. V. A. 461)5. Ponden...
Belgische francs
12.45
12.50
Insulinde Olie s^, Scheepvaart unie 131, ja. kianscho
lrancs
13.35
13 40
panlijn 104, ?oerxvoredjo 132^, Kedjang l_ekesos
0.89
bong 210.

pet.,

56.3
47.6 millioen,
waarbij nog komt de achteruitgang van dc
buitenlandsche saldi met f 6.8, zoodat door
dc bank in totaal f 15.5 millioen aan vreemf

7
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G. 1834
1891 8S 67»/.
B^.v.Ultg.s.
«--Ind.6i,oorv7.UU.A.
0. van A. 157'
"Ü°
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"to

„ 1914
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Hagenaar kan niet puiten
flet lVadeNaus,

HET YADËRtANÏf

8

Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden

Woensdag ï%-September 1824

Accountantskantoor

'

AVONDBLAD B
:

Éj^tMiM

SPUI 30

83ste EXAMEN

1D

y^J^S '

VOOR BOEKHOUDEN VOOR DE PRAKTIJK
De bovengenoemde Vereeniging bericht, dat het eerstvolgend EXAMEN
ln BOEKHOUDEN zal gehouden worden te AMSTERDAM, '«.TRAVENHAGE, ROTTERDAM. TJTRECHT, MEPPEL, ARNHEM, 'sNERTO<3ENBOS(_U. GRONINGEN, «AARLEN en HENGELO op MAANDAL 17 en DINSDAG ,8 NOVEMBER a.s. Dc examens zijn overdag en
zullen op Maandag 17 Nov. niet aanvangen vóór loè uur '« morgeus.
De aanvragen tot deelneming aan bovengenoemd examen moeten vóór
i Nov. e.k. worden ingezonden, op de wijze zooals deze in het prospectus
is aangegeven.
Prospect, zijn verkrijgbaar bij BR'-'K^lA^'s Boekhandel, Hartenstraat
12, Amsterdam; UENSINC & VISSER, Wagenstraat 27, 's-Kravenhage.

Wilde Eenden
R

1.75 tot

_^_?^

-

o'Bo

.

Gemeste Eenden. 2.— tot 2.50

EX» IH HANDELSGQRRESPQHDENTtE

—

voor de praktijk vanwege de

II .
I^E TWENTSCHE BANK

ZIE «onLR^ ANNOICE

VROOM & DREESMANN
SPUISTRAAT

»_>

-

*

-—

«—^■■"■■nim»i

_■, -_

-.

H

BOEKHORSTSTRAAT

-—

i|

B

's-Gravenhage, Heerengracht 2

B

KAPITAAL.
l-l. 35.500.000..
«E3ENVEN CIRCA si. 12.800.000».

1
■

I8

-

GEEFT

I
«

"

c'"

VOORSCHOTTEN EN CREDIETEN AAN «AN»
DELAREN
EN INOU«TNieE_.EN.

I
3

RENTEVERGOEDING VOOR DEPOSITO'S
DIRECT OPVRAAGBAAR
«ET 10 VAGEN OPZEGGING

I

peT

"tHn*'

AMSTERDAMSCHE BANK)1
BIJKANTOOR 'SGNAVENNAGE
» LANGE VIJVERBERG 4 .:
KAPITAAL..
l* 55.000.000
RESERVEFONDS
F 42.500.000

1

»I

II
I
GBROVERKEER. §

VESTIGT DE AANDACHT 0»» DE FACILITEITEN, WELKE
EENE REKENING BIJ HARE INSTELLING BIEDT
TEN
OPZICHTE VAN
8624! 32

GEDURENDE ENKELE WEKEN VAN ONZE «LOM ZEER
■
GUNSTIG BEKEND STAANDE
«M»»

CHEQUE- EN

ELAND RIJWIELEN
MET 25 POT. KORTING OP DE GEWONE PRIJZEN

»

PRIJZEN VANAf 550.. MET VOLLEDIGE GARANTIE

I

ZONDER CONCURRENTIE!

I 6I

»

EN <_«EYUE NE_IEN,NG
MET NENTEVE_»GOEO!NG.

I

GROON OPRUIMING

,,

OPENT
«,E«EN>NGc.OU_tANT

8

---

..

.

iii

aangesloten bij de VereeniZins van Leeraren
in liet Boekhouden te Amsterdam
Bovenstaande Vereeniging bericht, dat de eerstvolgende examens in
Nederlandsche, Fransche, Dultsche, Engelsehe, Zweedsche en Spaansche
Handelscorrespondentie, welke uitsluitend schriftelijk zullen zijn en waarvan de deelname voor iedereen zal openstaan, zullen worden gehouden op
9 en 10 DECEMBER a.s. te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Kroningen en Arnhem.
De aanvragen tot deelneming aan bovengenoemd, examens moeten vóór
of op 15 Nov. e.k. worden ingezonden, op de wijze zooals deze in het prospectus is aangegeven.
De examens zijn overdag,* voor de uren zie prospectus, welke gratis
verkrijgbaar is bij den Voorzitter van L. I. T. E. H. Dr. F. LEVITICUS,
plantage I'.anschel.- 1 17, den Secretaris J. J. WISSENBURKtt Nic.
Maesstraat 96. den Administrateur R. VAN WESTEN, Elis. Wolffstraat
79, Amsterdam, en verder bij de Boekhandelaren in bovenstaande advertentie van de „Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden" genoemd.

!

'
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«

TELEFOON 10713

SANITAIRE ARTIKELEN
BAD en GEYSER f I. 140.-

Vereeniging van leeraren in Talen en lianllelseorresyonllenlie
__._,y
«o- und -. I. T. N.N."
■

SELrEN~~T|
.

i.

TE AMSTERDAM
OPGERICHT 1883

V« *m' ff

W

,„^«»,

"ILLEIV, DE 2MIGERLAAN 76
boek v. L9ET_3ELAENLAAIV.

;

NEDERLANDSCHE
HANDELSMAATSCHAPPIJ
Amsterdam - Rotterdam '_z-(3r«»ven____s«

-

8I

RENTE VOOR DEPOSITO'S:

Direct op»orderdnnr

1^ p^.
1 maand opzegging
2 pCt.
3 maanden opzegging
2J^ pCt.
_.
6
3 nN.
»
„
12
4H pN.
Voor andere en vn_«tn termijnen, loomede voor groote bedragen
rente-vergoeding nader overeen te komen.
C 5932 32

C 4666 40

MANICURE.
DAMESKLEEDER MAAKSTERS Ped..
Klassage,
Durrant.
Mantelcost., Avendtoiletlen, eeo.
«udlge costumes, blouses, z_i.
Elegante coupe. Bill. prijzen.

bij Mlss
dipl. Consult i— Bp»2rneple|n l,
5 min. van Holl. Spoor.
C4668

6EX. MEIJER, C4656 9

IfILVHEYBROEKsI
| 6ROOTHAMDEI.

JAC. VAN DER DOESSTR. 91.

-

PEDICURE MANICURE

1

REGENTESSELAAN 138.

Spreekuur: na

12

uur vn.

''''''''''''''''BHE^BB-H-__________aMlH_nM_____M__MlißaH'HMMaaHHHH|^M|^^^^^^M

i

2

853635

DE NOTITIE DER

\

ni>2e_i'Drn»«/^«
fSw/cstnut/CU

188 EFFECTENVEILING
_

I
»

■*

**

Wegens ziekte TER OVERNAME AANGEBODEN op netten stand te Rotterdam, een flinke

X

i

■

■

■

houden op DINSDAG 23 SEPTEMBER n».
ia vanaf Donderdag op nnnvrnnS verkrijgbaar.

,f

.■

i'

te

BROEKMANS COMMISSIEBAHK VOOR INCOURAHTE FONDSEN
.

groote

TOCNNNIN,

die een goed bestaan oplevert door
veel verkoop van versche visch.
Telefoon aanwezig. Koopsom f 4500.
Te bevragen: Oudedijk 170. Geen
woningruil.
85399

HEERENGRACHT 444

"

AMSTERDAM

"'

D

GEMEENTE ALMELO.

. .

.

*'~

UITGIFTE
EENER

AOERVERKAI.KM
Neiging tot aanvallen van beroerten.
Vraagt uitv. gratis brochure 3.
Dr. GEBHARD & Co., den Haag.

z
8

Piano's en Vleugels

a geopend voof hst publiek van
X V's/iuul'.clel/'atel'dayltot luiin

per maand.

I

Speciaal adres:

I

Fa. S. C. VAN OUDHEUSDEN&CO 1
I

Zeestraat 58.

HaaMiiM___anM______VMß_--_-n

Hoofdagenten voor Nederland:
H. VAN DER WERF ZONEN
'«-oravenhage
Badhuisweg I
B 5394 12

«

Bericht van Inzet.
Bij de op Dinsdag 16 September
ï924 ten overstaan van den Notaris
Mr. S. K. D. M. VAN LIER te
's-Gravenhage, in het Venduhuis der
Notarissen te 's-Gravenhage, gehouden veiling, is het perceel

B>veelineKp!ein No. 64
te 's-Gravenhage in

ttw-T-Jq
;
Töon_tt»meß3 varv*

,

ffBenfls

-

ft»

8

I

l Ornamentene_\2ïjdenKaj>pej\ l

in huur van af

bod gekomen op

t 22.900.—.

De gunning blijft bepaald op

DINSDAG 23 SEPTEMBER a.s..
des namiddags 2 uur, in het voorA37a_»
melde Vcnduliuis.
Nadere inlichtingen ten kantore
van Notaris Mr. VAN LIER voornoemd, Laan Copes van Cattenburgh
46 te 'sGraveniiage.

Massage
Zweedsche
Van
82.
Speykstraat

D1957K .

-

s

p
1

B 128? 44.

««z.

A. J. TASSEMEIJER te 's-Gravcnhage «al
op DINSDAG 7 OCTOBER
Wl» 1924 veilen en op DINSDAG
14 OCTOBER da.v. gunnen, telkens
des middags na 2 uur, in het Venduhuis van de Vereeniging der Notarissen aan dc Nobelstraat te 's-Gravenhage:
HET EREPACHTSRECHT tot
r Mei 1997 van een perceel grond
aan de DE GHEVNSTRAAT te
's-Gravenhage, kadaster gemeente

Ê

Notaris

's-Gravcnhagc, Sectie AM, No.
4929, groot 80 centiaren, met alle
rechten van den erfpachter op den
op dien jrond gestichten opstal, bestaande in een PAKHUIS met
afzonderlijke BOYENWONING,
plaatselijk gemerkt

J

MICHTMG VOOR MÜZIEKONDERTOS.
Administr. Witte de Withstr. 174. Spreekuur eiken werkd. 9— 12, 2—6.
Leeraren: Piano: H. JALINK; Viool: E. J. BONDAM. L. VAN 'T HOFF;
Violoncel. J. BAKKER; Solozang: MAGDA KROON; Fluit: J. WILSON.
_?rivaatles van af f 6.50 per mnd.. Klassikale lessen, hoogstens 3 leerl., ii
lesuur per week, van af l 4.— per mnd. Vakopleiding van af f 195 per jaar.
Koorklas f 1.50 p. mnd.; Orkestklas f 2.00 per mnd.
D2261-i6

ST**

JACOBI K°Ssffi
-^*&AF
,s>sSÊßÊfr

„ -ixlSraLj

.'

......

■

mam

geweest.

Het Houten loodsje, de watertank
op het baleon van het bovenhuis en
de geleidingen en machinerieën,
Ixhoorende tot de waschinrichting,
zijn eigendom van den huurder van
het pakhuis.
'Erfpachtscanon f 86., grondlasten f 34.73, straatlasten f 7.04, sluisgeld f 2.34, alles per jaar.
Aanvaarding op den dag der toewijzing.
Betaling kooppenningen op 1 December 1924 met 6 pet. rente van al
de aanvaarding tot de betaling.
Bezichtiging Maandag en Donderdag van 2—4 uur.
Inlichtingen ten kantore van Notaris TASSEMEIJER, Koninginnegracht IJ, 's-Gravenhage.

—

VAN MRLE & RIGNELL

LANGE VOORHOUT 58

—I

waaronder zeer fraaie meubelen en ameublementen, schilderijen,
tapijten, kristal, porcelein, damast etc,
cpdracht
in
van den WelEd. ZeerGel. Heer J. J. WESTBROEK «H.,

op Dinsdag 23 en Woensdag 24 September a.B.
aanvang halicll,
IN DE VEILINGZALEN LANGE VOORHOUT 58
KIJKD.' "EN: Linge Voorhout 58, Zaterdag 20,, Zondag 21 en,
Maa* da-> 22 September van —4 uur.
G4657
Gatal,gi óp aan?rage erkrijgbaar bij: VAN MARLE & BIGNELL.

.

......

Huurkoop

■■

COÖPERATIE

-

-

JAEGER TRICOT
ONDERGOEDEREN
-

-

ONZE BEKENDE KWALITEITEN

UITERST LAGE PRIJZEN:
f 1.60,f 2.25, f 2.90,f 4.25
", PANTALONS f
BORSTROKKEN f 1.40, f 1.60, f 2.30,f3.40,f 4.90
NEIVINEN
HEMDEN
f2.25.f2.90,i3.50,f4.25.f5.90
f 2.25, f 2.90, f 3.50, f 4.25,f 5.90

- 's-GRAVENHAGE.

OPENBARE VERWOPINII
VAN ZEER FRAAIE INBOEDELS

AdaM-Kl-eleld)'" H"u«" en

■

Ondergeteekende beticht dat de inschrijving op bovenvermelde leening
tot den koets van 9^>/_ PCT. op

DINSDAG 23 SEPTEMBER ,924

_

van das voormiddags 9 uur tot «las namiddags 4 uur
is opengesteld te A».«2__o ten kantore vanden GEMEENTE-ONTVANGER'
, en de INCASSO-BANK,
" B ;405y?8
te Amsterdam ten kalore van de INCASSO-BANK, alsmede bij bare
bijkanioren te Kotlerdam. 's uravenhage, Arnhem, Delft, Dordrecht.
Eindhoven, Enschedé, Groningen, 's-Nertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden,
Maastricht, bijkerk. Schiedam, Tilburg, Utrecht, Wormerveer en Zaandam*
alwaar prospectussen en inschrijvingsblljetten verkrijgbaar zijn.
INCASSO-BANK.
Amste.dam. 1? September 1924.

5/2"o Leening der

MANUFACTUREN LEDDEN TAPETEN
Hoofdmagazijn: VAN OSTANESTRAAT 204. Tel. 35534
PAUL KRUGERLAAN 290, Tel. 36295
Filiaal:

f 6.—; f 4,50 en f 3.—*,

In Obligatiën van f 1000.- elk.

's-GRAVENHAGE. «AIAÜÜ. »A»A!A.

DE VOLHARDING

55. Leiden.

p—

'11158

mamMmMmimumgmmsKmmtammmmmaM-mmmmmaamam

Voor Leden der 3 October Ver.: Tribune-Zitplaatsen:
idem staanplaatsen: f 2.—*. f 1.50
"en f I.— lincl. 20 pet. Sted. Bel. en Besproken Plaats).
Voor Niet-Leden: Tribune-Zitplaatsen: f 9.— ; f 7.— en
f f 5.—; idem Staanplaatsen: f 3.50; f 2.50 en f 2.-—,
2e Opvoering op Zaterdag 4 Ootober, des morgens halfBevattende: beneden: pakhuis met !
open grond; bovenhuis: 4 kamers, elf, tegen gereduceerde prijsen.

2 kabinetten en keuken. Aangesloten
op het gemeenteriool-:n voorzien van
leidingen voor gas, elcctrisch licht
en wat *.
"
Het pakhuis is verhuurd tot I
Mei 1926 voor f 43.33 per maand;
hct bovenhuis is in eigen gebruik

d 0 TEI" 3,403«

F.

De Toegangskaarten worden verkocht van af Vrijdagmiddag 19 September. 2 uur. Gebouw L.A.T.0., Steenstraat

De Gheynstr. 130132.

RELENTESSELAAN 123

'-^^M°
J I ffZ
i^AmMz
«S
Je»

OPENLUCHTSPEL

6 K _.«!> groot l 1.250.000 nominaal

.2

Z

PIANOHANDEL

S*

3 OOIOLERVEREENIGING
v ,*-..'
LEBPEN

____

_

—2—

PROVINCIE GELDERLAND
GROOT f 4.M.W.-.

I
I

Ondergeteekende bericht, dat de inschrijving op bovengenoemde leening zal zijn opengesteld ten Kantore der:
NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ te Amsterdam, zoomede bij hare Agentschappen te Rotterdam sn
' *
's-Gravenhage,
X
te
Arnhem
en
GELDERSCHE CREDIETVEREENIGING
alle hare vestigingen, op

I

I

>

,>l

C 466 ubt)

GEMEENTEBANK VAN LEENING

"

-

van des voormiddags 9 uur tot des middags 4 uur, tot den
Koers van:

HOOFDKANTOOR:. Westeinde 40-42
'
Koningin Emroakade 2
BIJKANTOREN!

Korte lombardstraat 2
' 1.4653
Jan van Goyenstraat 99
30
Nieuwe Naven Dwarsstraat 2
Voornstraat 1. B<:Keveningen

1 Neemt in beleening effeoten, gouden en zilveren voorwerpen, edelgesteenten, meubilaire goederen, enz. Verstrekt
gelden aan Oemeente-en Rijksambtenaren zonder nadere borg»
stelling en aan particulieren, met persoonlijke zekerheid,.

Dinsdag 23 September 1924,

;

!

'

'9S'/<po«.. '.

Prospeotl en inschrijvingsbiljetten zijn bij de Kantoren
V5398-8U
van inschrijving verkrijgbaar.
Arnhem, 17 September 1924.; : ...
'>....*
-.■.■"-.",
(

.

M.DEMM MDWVMEMWcI.

Woensdag 17 September 1924

HET VADERLAND
Vermogensbelasting.
hoogere op"Do minister meent, dat een
brengst dan voor 1924 in g.een goal mag worden verwacht, en derhalve is voor 1925 eenzelf-

Staatsbsseooting voor 1925.

grooto omzichtigheid in acht te
geeft de opbrengst der
nemen. Wel is waar
inkomstenbelasting over 1923 een niet onbesurplus boven dc raming van dat jaar
Inn^M boven
clio van ,924. maar daartegenzelfs
en
dat
in
1924 de werkelijke opbrengst
over staat
jcr middelen nog steeds bij de overeenkomj,.- maanden van het vorig- jaar ten achter
t0
der
>,lislt. lien vergelijking van de opbrengt
maanden
zes
de
eerste
A—l-'
over
Midelen met die van
1923 geeft een teruga 1924
w in ontvangst te zien van f 9.664504, terwijl alleen voor de inkomstenbelasting deze
l<_n,V»"g l 7.135-637 bedroeg. Hiermede valt
bi! de beoordeeling der begrootingsci-fers reke.
'
"
Ni nc< te houden.
F,
der
middelen
A—
opbrengst
Do ' hoogere
die
in
en
totaal
geraamd,
is
voor
1925
welke
«,005.000 bedraagt, komt dan ook voor een
belangrijk gedeelte op rekening van die wetlelijke maatregelen, welke in den loop van
dekking van het tekort.
19'! getroffen zijn tot
Grondbelasting.
In * drie jaren bedroeg dc toeneming dezer
beiasling l 1300.817. dat is gemiddeld per jaar
terwijl die over het» laatste jaar
f,"606
Veilig mag dus
<i<j'H zelfs f 503.569 bedroeg.gesteld
worden
op de opraming
over 1925
«ie
brengst óver 1923, verhoogd met tweemaal het
genoemd gemiddeld accres, dat is derhalve op
rond f 19,200,000.
De kwade posten kunnen op pl.m. f74.000
worden geraamd. -De netto-opbrengst zou dus
te. stellen zijn óp f 19.126.000. dat is f367.000
meer dan voor 1924 is geraamd.
personeele belasting.
liet jaar «O3., vertoont, vergeleken met
ii,_'.'. eon stijging "van f 1.405.186.
Aannemende, d.it, in verband .net het in gebruik nemen van nieuwe etcuelen, in do toekomst nog een verder, zij liet minder sterk
arms i» t,- wachten, dot voor 1924 op
i 1.010.000 «" v«.r 'O op f750.000 ware te
stellen, meent de minister do bruto-opbrengst
voor >c>?s op rond f 27.6-0.000 te mogen
romen.
Voor verminderingen, ontheffingen en oninb:.re pc>^l<-,i is in 1523 noodig geweest
f 3.4«.,2>6,^. Stelt men de kwade posten voor
dan ?!ou do neito op>V5 <'l' "l"
breng?! worde» f?I. 150.000 of f .150,000 moer
<>.-,„ voor 1914 is ge, ,-,«md.

middelen

je

.„

1924:

.

Accijns op bier. '
' Bij de wet van
3 Mc! 1924 is, gerekend van
1 April
1924, do accijns van f 060 op f 1.50
verhoogd. Hiervan wordt een meerdere opbrengst verwacht van rond f 6 millioen, zoodat
voor 1925 oen bate van f 10.600.000 uit dit middel kan worden geraamd.
Accijns op geslacht.
Voor 1925 kan de raming niet hooger dan
f 10.000.000 worden gesteld, zijnde f 200.000
lager dan voor 1924.
Accijns op tabak.
Dit middel bracht achtereenvolgens op : in '
do eerste helft van 1923 f 8.438,958, in dc
tweede helft van dat jaar f 7,782,151 en in de
eerste zes maanden
1924 f 7,986,853.
Do raming kan derhalve niet hooger gesteld
worden dan f 16.300,000, zijnde f 500.000 lager
dan het voor 1924 geraamde bedrag.

Speelkaartenbelasting.

Geraamd is evenals ten vorige 'jare f 80000.
Rijwielenbelasting.
De heffing van dese belasting geschiedt
krachtens de wot van 20 Juni 1924. Dc op.
brengst
was aanvankelijk
geschat op
f 3.000.000. Door de vrijstellingen in het wet-»
ontwerp bij do behandeling opgenomen ; zal de
opbrengst lager worden, waartegenover staat,
; dat latere gegevens hebben aangetoond, dat
het aantal rijwielen aanvankelijk te laag is
gesteld. Do raming kan derhalve op f 3.000.000
,
worden gestold.

Inkomstenbelasting.

Volgens dc. kohieren bedroeg de belasting
in hoofdsom, zonder aftrek voor kwade posten
over
1920/1921 f 136.064.478 ; 1921/1922
f itii.418.967 ; 1922/23 f 127.951.035 ; 1923/24
f 106.073.175.
Dit laatsto bedrag vormt de som van de tot
1 juni 1924 vastgestelde kohieren. Niettegenstaande het totaalbedrag der kohieren over
; 23/1924 nog eenigszins zal toenemen, zal
het, naar to verwachten is, toch blijven deneylen bet totaal van 1922/23, als gevolg van de
daling, die de inkomens in 1922 tegenover die
vau 1921 heliben ondergaan. De bruto-op.
brengst der belasting is dus van 1921/22 tot
1923/24 niet minderdan f56 millioen of ruim
een derde teruggeloopen, doch met dit laatste
bedrag is dan ook do invloed van do daling
der inkomens sedert 1920, naar het den minister voorkomt, tamelijk wel volledig in de opbrengst der belading tot uiting gekomen. Hij
durft daarom de bruto-opbrengst over de belüsl'iWaren 1924/2.5 .en 1925/26 te ramen op
.gem«l<ie/d f 105.000,000.
X
'De k>vnde posten " bedroegen in
1923
'22.043,581,25. Voor 1925 behoeft echter, naar
het den minister wil toeschijnen, op niet meer
dan f 20.000.000 te worden gerekend, evenals
veor 19:4. De raming der netto-opbrengst kan
mitsdien worden gesteld op f85.000,000, d. i.
f 5.000.000 meer dan de raming voor 1924.
Dividend* en tantième-belasting.
Evenals voor 1924 wordt do raming voor
1925 op f 12,000,000 gesteld.
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GENE STRATTON-PORTER.
Albert Rich kwam aan den anderen kant
"aast ..aar en vatte haar evenzoo
vast, omp "ij een menschelijk gevoel had en zijn
"t ondragelijk leed. Hij
*«n tot den geestelijke:

zeide over haar
„Laat ik het u
XScn ! Zij hebben van kinds al in dezelfde
Jfezetcci. Zij heeft zijn karakter zich
-!',
-e» ontwikkelen, van dag
tot dag. En gegelijk God haar gevormd heeft, kon
"".'«>
-J ":et anders dan een afkeer van hem
heb"'-Herhaalde malen heeft zij geweigerd
e. hem te trouwen. Daarom
werd zij gels een nieuw getuigenis van
*,',,
a- van de macht der rijken, wanno'c-i-1'WHe
in handen van menschen als de
-Morelands ligt."
labala hield haar handen wijd .uitgespreid
"">r zich
uit. Zij wendde zich af van de
, "nen, <lic traphtten haar kracht met rfe
mmc.o te versterken. Zij zeide tot hen: „Als
v«>claan is, gaat u dan alsjeblieft

er.

.

-

lier ">>"

cl* zeidc tot haar: „Mahala.
v_->'^°" R's,cnk
3«noeg? Zoudt ge met ons
„",; f,"
s!,water kunnen -gaan? Beoky zegt,
<{!.. .. '"et
in vrede sterven kan, zoolang ze
:' .J
V i ,CCft £ezicn* ZÜ ««P* aldoor om je."
toe. „Waoht in het rijTui !,')',a,a.stemde
ZC
zij,
„Geei
me een paar minuten 7 tot
T "ezelfDte komen en om me toonmce
'"-e ic ""'".".*
-" vil ik trachten met u

haï.

......

il? gaan."
haar'uiterlijk in orde *
kl» haas%
toe"?
S
S
ar
ZV
van het
.na
huis 7?
ü*"
** achterkant
dc keuken
"°t'zii„
T

'.

.'"" Jw'
galaat

in

'"

zitten.
-

zijn armen. 0p een
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In verband met de opbrengst in 1923 kan
voor 1925 een bedrag van f 17.500,000
worden
geraamd.
Registratierechten.
. Op grond van de uitkomsten in
en in
do eerste helft van 1924 kan voor19231925 de
raming op f 19.500.000 worden gesteld, zijnde
f 1.500.000 meer dan voor 1924.
Rethten van successie.
Van overgang bij overlijden en van schenking.
Do wisselvalligheid van deze inkomsten in aanmerking genomen, kan vópr dit middel hetzelfde bedrag worden geraamd als voor 1924,
zijnde f 43.000.000.
Rechten op den invoer.
'
Do opbrengst v.m dit middel bedroog: over
do eerste 6 maanden van 1923 f
17367.725,
over de tweede 6 maanden van dat jaar
f 17.911.785 én over het eerste semester van
Op grond van deze uitkom»,
1924 f 17.872.
sten mag voor 1925 de «uring niet hooger
" worden gesteld dan f 35.500000, zijnde f
minder dan voor 1924. In dit bedrag 500.000
is niet
begrepen de meerdere opbrengst " als gevolg
van het bij dc wet van 3 Me! 1924 verhoogde
invoerrecht, waarvan de opbrengst gesteld zou
mogen worden op f 4.500.000. Aangezien echgroote hoeveelheden theo zijn ingevoerd
ter
vóórdat het verhoogde invoerrecht in werking
trad, wordt voorzichtigheidshalve deze verhoo.
ging op f 3.5 millioen geraamd. In totaal wordt
derhalve voor 1925 de opbrengst van dit midde! op f 39.000.000 geraamd.
Btat!stieKi*ecnt.
Do raming voor 1925 kan op t 3.700.0.0
worden gesteld, zijndo f 300.000 hooger aan
verleden jaar.
Diverse inkomsten.
Geraamd wordt nog voor: inkomsten van de
gewone domeinen l 2.275.000; inkortten van
het domein van oorlog f 160.000; inkomsten
van de groote wegen f 85.000: inkomsten v.-»>
vaarten, veren en havens f 240.000; staatsloterij
f 665.000; akten voor de jacht en visscherij ca
vergunningen bedoeld in de Vogelwet f 260.000;
loodsgelden f 3.000.000: recht op do mijnen
f 650000; belasting op gouden en zilveren werken f 900.000 en het essaailoon f 1000.
Het aandeel van het rijk in de opbrengst van

-

effen.

toen, als spak zij tot een vreemde, zeide zij
tot hem: „Uecky laat me roepen. Wil het
l.u«« «luiten en met me mede naar de bank
gnan? Ze zeggen, dat ze stervende is, dat
ze voelt wiet in vrede heen te kunnen gaan,
voordat ze me gezien heelt. Ik ben genood»
zaakt te gaan."
erwijl zij door de schitterende lcn,te over
den weg reden, deden de mannen hun best
om vriendelijke woorden tot haar te spreken. Maar het was " duidelijk, dat zij hen
niet hoorde, dat de woorden ijdele klanken
voor Kaar waren.
De aanblik der buitenwijken van Ashwater bewees, dat de stad van liet midden
tot aan den omtrek toe in beroering was
geraakt. Vrouwen spoedden zich blootshoofds door de straten. Mannen kwamen
ijlings hier en daar vandaan aanloopen, en
men kon zien, dat hun vuisten gebald waren, dat kun aangezichten strak stonden,
clat de uitdrukking er op hen meer op roof.
gierige beesten, dan op mensohen gelijken
deed. Zij riepen elkander toe, zij lieten bedreigingen hooren, zij uitten vreeselijke ver.
wenschicigcn. Dc menschen vertelden elkander wat de handen der Morelands aan hen
misdreven hadden. Hier was een man, die
op zijn land geld had opgenomen, en voordat hij in staat was het af te lossen, had
Martin Moreland het zich voor een derde
vaïi de waarde toegeëigend. Daar was een
naaister, die niet bij machte geweekt was de
straatb^la'st'mg van haar klein huis te bètalen, en omdat zij het van Martin Moreland
had geleend, verloor zij haar eigen huisje.
-Zelfs uit den omtack begonnen groepen
van menschen op te dagen, wier.aangezich-

ten de kenteekenen van gruwelijke krenkingen droegen. Vooral -viel in de straten de
gedaante van Jimmy Price op .Hij liep „iet
«en sikkel in zijn eene hand, terwijl hij aan
.iedereen, die naar hem luisteren volde, vertelde wat elk ander al verteld had. Eenmaal
in zijn leven had hij vergeten niet te pogen
zichzelf belachelijk te maken. In zijn opwin-

ding werd hij ontroerend. Hij. die nooit iets
te verliezen had gehad, tierde en dreigde

. .
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Accijns op wijn.
Een hoogere opbrengst dan voor 1924 is geraamd, vait niet te voorzien.
Accijns op zout.
Voor 1925 kan wegens toeneming der bevolking en verminderden 'invoer van geraffineerd
zout, een bate uit dit middel worden ver.
wacht van. f 1.550,000, zijnde f50.000 meer

■

de.exploitatie der Staatsspoorwegen wordt voor yoolllstuk VII A (Nationale Schuld).
1925 op f 4.288.940 geraamd.
'De
afdeeling van dit hoofdstuk (InteDe uitkeering van het Staatsbedrijf <^r resten eersto
enz.) wordt voor den dienst 1925 geposterijen, telegrafie en telefonie wegens den
op f 5)326.947.05, voor
dienst 1924
vrijdom van spoorweg wordt voor 1925 op '«.toegestaan f 80.170.i_36.55. Er den
wordt dus voor
f 6.000000 geraamd.
M25 meer aangevraagd dan voor 1924 is toegeAandeel van den staat in de winsten der Ne staan f 9.156.700.50.
Deze stijging wordt in hoofdzaak veroor.
derlandsche Bank.
zaakt
door do in de begrooting voor 1925 voor
Het winstaandeel van den staat beliep «ver dc eerste
maal
posten voor rente
1921/1922 f 14.516.289.89, over ,922/1923 dei' leening 1923uitgetrokken
B
ten bedrage van f 5.091 300
f. 3-s'?-225-i9. en over 1923/24 f 5.484.829.51. en voor rente en kosten der leening
1923 C ten
Het schijnt veiliger aan het abnormale karakter beloope van f 6.495.000,
voorts voor roMe
terwijl
bedrag
van het over 1921/22 genoten
niet te
der vlottende schuld thans
veel waarde te hechten als vingerwijzing voor en kosten
meer
3-855-000
is geraamd dan voor 1924,
f-,
de toekomst.
rente, verschuldigd aan
waartegenover
voor
Do .Minister acht do raming van de som,
den
poslchcciuc; girodienst voor
en
1925
welke op dezen >>ost aan de n iddeleh van 1925
ten goede zal komen, het incest juist door haar f 5.300.000 minder dan voor 1924 is uitgetrokte stellen op het bedrag dat over 1923/192.; als ken; wegens voortgezette amortisatie v staats»
schuld ondergingen onderscheiden ronteposten
winstaandeel door den staat is genoten, dervermindering.
een
halve op rond 5 5.400.000.
'Do tweede afdeeling (Amortisatie on aflosKoopprijzen van domeinen.
'
sing) wordt voor den dienst 1925 geraamd op
f 25.638393 en bedroeg voor 1924 f 20.736.898,
Deze post wordt op f 1.200.000 gesteld.
Dc opbrengst der passiva, kan niet hooger zoodat voor den dienst 1925 méér wordt 'aangevraagd dan voor 1924 is toegestaan f 4.901.495,
worden geraamd dan op f 300.000.
Als opbrengst van vcor het publiek verkrijg, welk bedrag zal noodig zijn voor delging van
daar gestelde stukken wordt voor '25 f 100.000 schuld ingevolge de leening 1923 B. ter som'
van 290.000 en der leening 1923 C tot een begeraamd.
Voor consulaat!echten meent dc Minister loop van f 3.600000, welke posten voor den
voor Buitenlandsche Zaken voor 1925^ 400.000 .oersten keer op dc begrooting zijn gebracht en
voorts zoowel ter uilvoering van de wet van
te kunnen ramen.
De inkomsten voortvloeiende uit den arbeid 11 Januari 1913 als van die I_eeningwetten,
in de gevangenissen en de rijkswerkinrichting krachtens welke ook de vrijgevallen renten tot
gen worden voor 1925 op f 1.713.000 geraamd. amortisatie of aflossing moeten worden .aangewend. Evenals ten,vorigen jare komt van liet
Do opbrengst van dc Nederlandsche Staatsbedrag
van deze afdeeling f 7.620.000 ten laste
verslag
het
der
van
dc
Handelingen
courant en
Staten-Generaal wordt op f 253.000 geraamd, van den buitengewonen dienst
die voor het Staatsblad op f 45.000.
Hoofdstuk VIII (Oorlog).
1ste Hootdstuk (Huis der Koningin).
Aan de memorie van toelichting is hot volDo artikelen '1, 2 en 3 zijn gegrond or> i-o gende ontleend:
'Algemeene beschouwingen. De aangeboden
desbetreffende grondwettelijke bepalingen.
Van 1925 af zullen dc werkzaamheden, noo. begrooting van uitgaven staat, evenals do vodig ter uitvoering van de wenschelijk geachte rige begrootingen, in het teeken der bézuiniherstellingen van het uitwendige van het ging; niettemin werd liet noodzakelijk geacht
Koninklijk Paleis op den Dam, lc Amsterd-mv ten behoeve van do uitrusting van het leger en
onder toezicht en leiding van den Rijksgebouzulks in overeenstemming met hetgeen bij de
wendienst plaats hebben. Voor de werkzaam, schriftelijke en mondelinge behandeling van de
heden ' en de kosten van toezicht tvordt in begrooting voor 1924 kenbaar werd gemaakt,
eén hoogcr bedrag uit to trekken.
1925 f 25.c00 geraamd.
Mededeelingen van verschillenden aard. a.
Hoofdstuk II. (Kabinet der Koningin
Artillerie. Zooals de minister reeds eonigo maHooge collega van Btalni>
len 'heeft to kennen gegeven, eischt de bewapeBlijkens de memorie van toelichting wordt ning en uitrusting van het leger dringend aan.
voor 1925 geraamd f 1.929.201.96, terwijl voor vulling en verbetering.
**
Weliswaar zijn op vroegere begrootingen
1924 is toegestaan f 2.040.302.49. Minder wordt
(b.v. voor 1924 op art. 121b) bedragen aangedus aangevraagd f 111.100.53.
vraagd voor de aanvulling van de uitrusting
Hoofdstuk 111 (ltuitenl. Zaken).
der bestaande organisaties (in hoofdzaak miBlijkens dc memorie van toelichting werd trailleurs, patronen, handgranaten,munitie voor
voor
1924 het hoofdstuk vastgesteld op aanwezig geschut, doch, zooals do minister
f 4.281.099, terwijl voor 1925 wordt geraamd daarbij heeft aangeteekend, geschiedde de aan.
f 4. 101.118, zoodat minder geraamd wordt voor vulling op deze wijze niet in het jgewenschto
1925 «lan oorspronkelijk toegestaan voor 1924 tempo; ovehdicn waren de aangevraagde gelden onvoldoende om een begin te kunnen ma.
f 179.981.
ken met de aanschaffing van ontbrekende onHoofdstuk IV (justitie).
ontbeerlijke strijdmiddelen: geschut, verbin.
dingsmiddelen,
zoeklichtmaterieel, gasmaskers.
De raming bedraagt f 27.275533.30, d. i. i
Daar
is, thans te beginnen
noodzakelijk
het
toedan
voor
werd
f 1.964.279.50 minder
1924
niet
de
de
aanschaffing
voorbereiding der
on
gestaan. Met het oog op het verschil tusschen
voor
zoover
zulks neig niet is
aanschaffing
vorige
jaar,
vesdit eindcijfer en dat van het
geschied
is op deze begrooting voor den
tigt do minister er de aandacht op, dat de lagere raming voor 1925 in de allereerste plaats aanmaak en de aanschaffing van vorenbedoelde
het gevolg is van den vastgestelden aftrek van strijdmiddelen een bedrag van f 4.000.000 gebracht. Hierbij dient evenwel te worden aange10 p^'t. op allo salarissen, terwijl voorts zuinig
teekend, dat in die som mode is begrepen de
lavan
den
dienst
een
versobering
beheer on
vroegere gewone begroot!ngspost van art. 1210
gere raming mogelijk maken.
tot een bedrag van ongeveer 2.5 millioen Do
De minister lioopt in 1925 een reorganisatie reden,
waarom do gewone post van ongeveer
werking
le kun.
van liet deurwaardersambt in
millioen
mede in het nieuwe art. 150 van
2.5
waarbij
voldaan
wordt
aan
treden,
doen
nen
deze begroot!,-," is opgenomen, is daarin geden herhaaldelijk geuilen wensch. dat de deur. legen,
waarders bij de arrondissementsrechtbanken nog dat het bij het ontwerpen der begrooting
niet volkomen vaststaat, welk bedrag in
en kantongerechten, in strafzaken dienst doenvoor elk der aan te schaffen strijdmidde1925
plaats
vast
zullen
in
ontvangen
salaris
de, een
len
kan
worden besteed.
van do belooningen per exploit. Gedacht is aan
Dit
o.m. af van liet verloop van eenige
hangt
jaar
Me.
bezoldiging
per
van
f
voor
een
1400
pr'öevèh..
Wanneer^ nu bet geheele bedrag, dat
deurwaarders te Amsterdam, Rotterdam ên ''den j
vd«r^ck. verbetering van de uitrusting van het
Haag, vah f 1000 voor de elders gevestigden.
leger zal worden bestemd, op één artikel voorHoofdstuk VI (Marine) '■' "
komt, is de juiste besteding der gelden overIn de memorie van toelichting herinnert de eenkomstig de omstandigheden het beste ge.
minister aan den brand, die uitgebroken is in waarborgd.
<_6n der ketclruimen van den nieuwen kruiser
b. Militair onderwijs De met ingang van i
Java en zegt hij, dat binnen korten tijd de October 1924 voltooide concentratie van alle in.
vollekrachl.proevcn zullen worden genomen, richtingen voor opleiding en vóóropleiding tot
waarbij provisorische leidingen gebruikt kunnen beroepsofficier door onderbrenging van de Caworclen. De noodzakelijke herstellingen en de dettenHchool op 1 September t.v. en van den
vernieuwing van kabels zullen geruimen tijd
Cursus op eerstgenoemdén datum bij de Kovorderen. Met. zekerheid kan nog niet gezegd ninklijke Militaire Academie te Breda, is een
worden, wanneer de Java in dienst gesteld zal uitvloeisel van de voorgenomen reorganisatie
kunnen worden, daar dit o.m. afhangt van den van het militair onderwijs. Aangezien in
1924
leverlijd der kabels, doch hoogstwaarschijnlijk lot de Cadettenschool geen leerlingen meet
zal dit niet zijn vóór Mei 1925.
worden toegelaten» en
mede in verband met
Do financieele schade, door den brand verde opheffing van het Intstructie-Bataljon .oorzaakt, is dcor assurantie gedekt.
toelating tot den Cursus dit jaar het laatst
Voor aanbouw van schepen en vaartuigen plaats had, zullen dc^e inrichtingen, evenals
door >»arlieulicren, aankoop voor oorlogsschede Hoofdcursus, die door den Cursus gevoed
pen, kosten van vervoer enz. wordt f 10.800.000 wordt, geleidelijk verdwijnen. Door het ophefgevraagd
fen van de Cadettenschool als zelfstandige in.
Wanneer de Sumatra gereed zal zijn voor richting werd eene belangrijke besparing verde proeftochten is in verband met de plaats kregen óp personeel, materieel en onderhoud
gehad liebbe/ide werkstaking bij de Maatschap, van gebouwen. Het jongste studiejaar ten gepij Werkspoor niet te zeggen.
l.-de van 6 cadetten zal het onderwijs in do
Tijdens bet stellen van deze memorie werden lloogste klasse van de hoogere Burgerschool te
de panlserscbcpen Do Ruyter en Zeeland geBreda volgen.
reed gemaakt voor o>>en!_aren verkoop.
Met ingang van 1 Oclober 1924 is aan de
Het eindcijfer der begrooting is geraamd op Koninklijke Militaire Academie
een
f 46.110.357, d.i. f 2131 meer dan voor 1924 aanvang gemaakt met de opleidingtevens
tot ver.
werd toegestaan.
lofsofficicren van de militaire administratie,

kaamd

de bedrag van f 10.500.000 uitgetrokken.
,
Accijns op suiker.
In de eerste 6 maanden van 1924' werd uit
dit middel slechts f 17.893.515 ontvangen.
Deze opbrengst was echter lager dan normaal,
omdat wegens verwachte daling in de suikerprijzen de hande! zijn onzichtbare voorraden
tijdelijk niet heeft aangevuld. Zoodra deze daling heeft doorgewerkt, kan weder een meer
normaio opbrengst worden verwacht. Niettemin mag, ofschoon dc opbrengst in 1922
f 40.481.525 en in 1923 l 40.327.374 bedrieg,
op grond van bovenstaande cijfers de raming
voor 1925 nie^ hoogcr worden gesteld dan
f 39.500.000. zijnde f 500.000 lager dan voor

>V«t op do middelen.
Aan de memorie van toelichting wordt het
volgende ontleend :
De algemeene economische toestand hier te
lande dwingt ook thans nog bij het ramen van
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nu, en maakte woedende gebaren over het
onrecht, anderen aangedaan. Dc menschen,
die groole verliezen hadden geleden, van

velen de spaarpenningen van gansch hun
leven, waren verschillend in hun uitingen.
Daar waren er, die jn barsche bewooidingen met elkander stonden te spreken ; cfaar
waren er, die van huis tot huis gingen en
op ruwen toon aan hun grieven lucht gaven : „Was dat niet precies het bedrag,
Robert, waarvoor hij je vilde?" „Heb je
niet gezegd, John, dat je vrouw niet had
behoeven te sterven, als liij je niet gedwongen had midden in den winter te verhuizen,
juist toen ze pas een kindje gekregen had?"
Zij aMen waren zich aan het herinneren,
aan het weer ophalen, aan het berekenen,
aan het rondstrooien van het zaad van
opstand in een rumoerige menigte, links en
rechts, maar in hun werk was vastheid en
methode. En zonder hinder deden de jongens
van Aslnvalcr het hunne. Toen het rijtuig
de straat afkwam, kon Mahala een groote
gele streep dwars over de stoeo cler bank
j?Csmecrd zien. De bronzen henden, zoo fier
door Martin Moreland als -de „waakhonden
der schatkist" genoemd, waren ruw gemuilband met dik ijzerdraad en de gele verf was
ook volop op hen gesmeerd. De een of
ander had hun staarten afgeslagen en ze
tusschen hun pooten neergesmeten. De
ruwe stompen waren opgetooid met leege

blikken conserv^nbusjes.
Toen het rijtuig voor de bank stilhield,
kon het gezelscliap slechts met moeite zijn
weg naar den ingang vinden. Bij het zien
van Mahala brak een pandaemonium los.
Hier was nu het tastbaarste ' bewijs,
waarop zij hu,n handen konden leggen.
Naar haar kon hun verbeelding zonder bc
lemmering en met recht uitgaan. Niets kon
ooit Gedaan verden, dat ook maar in eenig
opzicht de ellende zou vergoeden, welke zij
had doorgemaakt.
; Zij had gedacht, dat zij haar strak, bleek
gelaat recht voor z>ich uit zou houden en
dat zij roo vlug als ze kon zich e>en weg zo»
banen, maar toen zij de deur naderde, zag

-

eon schouwspel, dat haar deed stilstaan
en zich omkeercnde, zag zij de menigte in
het gelaat. Op het eerste oogenblik doorsidderde haar een angstige rilling. Zij was
gedwongen scherp te kijken ten einde sommige gezichten, die zij haar geheele leven
gezien had, te herkennen, zóó waren zij
misvormd, en onherkenbaar door de hartstochten, die zich thans van hen meester
gemaakt hadden. Snel als de
herinneringen
zij

C

ten einde gebruik te kunnen maken van de
leerkrachten bij " die - onder'wijsihrichtii'ig aan-
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BINNENLAND.

wezig..--.
Dc belangrijke bezuiniging als gevolg van HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN
do concentratie en het geringe aantal leerlingen
LANDBOUW.
die bij vergelijking met het "jaar 1924 in de begrooting lot uiting komt. moest dit jaar nog
zoo..goed als geheel .ten voordeele van het dc.
Büjlcens liet verslag van de Hollandsche
parlement Van koloniën gebracht worden, omMaatschappij van Landbouw over 1923
dat in verhouding hiet let vorige jaar het aan1924. heden door het hoofdbestuur uitgetal aspiranten, bestemd voor den dienst in de bracht
aan dc algemeene vergadering te
overzeesche bezittingen, belangrijk afnam en
Hoorn, bedroeg- het aantal leden in 1923
dat, voor den dienst hier te lande, vrijwel con8545 tegen 9200 in 1922, een verminde^ng
stant bleef.
alzoo
van 655. Het verslag van de aftreec Herhalingsoefeningen. Hot totaalcijfer der
uitgaven, voortvloeiende uit het houden van ling boekhouden vermeldt een minder aanin
herhalingsoefeningen
bedraagt genaam feit.
1925
f 1.3<15-787.
De ambtenaar, met dc uilvoering der
.Inrichting der begrooting. Op do volgende werkzaamheden van dc afdeeling boekhouwijzigingen in de inrichting der begrooting den belast is om redenen, die niet ter zake
wordt oa. de aandacht gevestigd.
niet meer bij dc Maatschappij werkDe bijslag, toegekend aan militairen ter dienen,
heeft, in dienst der Maatschappij
zaam.
Hij
handhaving van de gewenschte verhouding met
leden
de
leeren
kennen, die door haar hu.i
bezoldiging
de
van overeenkomstige burgerlijke
boeken deden bijhouden. Na het ontslag
rijksambtenaren, is in het salarisbedrag opgehebben zeer velen dezer leden voor de bijnomen, omdat bij de in te voeren nieuwe salarisschalen dit eveneens zal geschieden. I'en werking hunner boeken door de Maatschapeinde het vergelijken met do voor 1924 uitgepij bedankt om haar op te dragen aan getrokken salarissen mogelijk te maken, is de. noemden ambtenaar.
zelfde maatregel toegepast voor laatstbedoelde
Het overzicht van de drie controlestasalarissen.
tions,
Kaascontrüle Zuid-Holland voor volVan do op 1 Januari 1924 geldende salaris,
sen is in de begrooting
pCt. afgetrokken in vc^te kaas, I^aascontrülestation Zuid-Holland—Brabant en Botcrcontrolestation Zuidverband met do omstandigheid, dat oen salalisverlaging van 10 p<7t. met ingang van 1 Oc> Holland meldt o.a. dat over de bruikbaartober 1924 zal plaats hebben gehad. Bij invoeheid van de kaasmerken kan worden gezegd,
ring van nieuwe salarisschalen op 1 Januari dat ze voor de volvette kaas uitstekend vol1925 zullen de hierdoor veroorzaakte verandedoen en dat voor de nict-volvette kaas geringen bij Nota van wijziging worden aangekan worden, dat het tegenwoordige
zegd
bracht.
merk
wel niet volmaakt is, maar zeer zeker
De aftrek der kindertoelage is niet op 10
bruikbaar
te noemen is.
p<üt. gesteld, omdat een groot aantal belang,
Het
jaarverslag van hèt Boteroontrülehebbenden het vastgestelde minimum als kin.
dertoelage (f 50 per kind) reeds genieten en
station Zuid-Hoüand noemt als een van de
vermindering hierop derhalve niet mogelijk is. redenen van het bedanken voor vele oud»
Daar de kindertoelage van andere militairen leden, dc noodzakelijkheid om Australische
en ambtenaren wel met 10 p(_t. moet worclen boter en margarine te verkoopen. Ook een!verminderd, is als gemiddelde aftrek 5 pCt. ge van de bedrijven, die thans nog als lid
genomen. Nadere wijzigingen in dc kindertoe. zijn aangesloten,
hebben een groote behoefte
lagen bij invoering van nieuwe salarisschalen om meer
in hunne zaken te hebben
vrijheid
op 1 Januari 1925 zullen eveneens bij Nota van
voor den verkoop van ongecontroleerde bowijziging worden aangebracht.
ter en hebben weder grooten drang bij het
Bindeij f e r. Het eindcijfer van de oor.
logsbegrooting voor 1925 bedraagt f58.902.579; bestuur uitgeoefend, om deze grootere bevoor 1924 werd toegestaan I' 61.698.146, zoodat wegingsvrijheid te krijgen. Dit gevoelt zeer
goecl. dat cle concurrentie voor sommige
voor 1925 minder wordt aangevr. f 2.795.567.
Ten einde dit verschil te'kunnen beoordeel bedrijven het bestaan aanmerkelijk moeilijlen, moet er rekening mede worden gehouden, ker maakt, doch de vraag, hoe kunnen wij
dat de totale salarisvermindering ad 10 pCt. aan de werkelijke bezwaren van sommige
en die der kindertoelage ad 5 p3t. f 2.657.540 leden tegemoet komen,
zonder het grondbedraagt.
principe
van
de
aan te tasten,
botercontrüle
Het eindcijfer voor 1925 zou derhalve, indiende salarissen onveranderd zouden zijn gebleven, heeft nog geen oplossing gevonden.
f 58.902.579 + l 2.657.540 = f 61.560.119 zijn
Een zeer bedricgelijke campagne is geof f 138.027 lager dan voor 1924 werd toegecloor eenige margarinefabrikanten,
opend
staan. "
die bij hunne propaganda een zeer bijzonZooals reeds hiervoren werd gezegd, is een dere voorkeur
te hebben voor alles
bedrag van f 4.000.000 voor bewapening en wat met melk blijken
en boter samenhangt. Als
uitrusting van het leger in de begrooting opgenomen-, voor hetzelfde doel werd in 1924 misleidend mag b.v. worden opgevat, wanop art. 121 b f 2.536.000 gebracht; derhalve is neer een bepaald soort margarine wordt
thans voor dit doel f 1.464.000 meer op de l>e. aangeprezen als „in alle opzichten gelijk
aan roomboter, alleen in prijs daarmede vergrooting uitgetrokken dan in 1924.
Indien ■de volstrekte noodzakelijkheid niet schillend" of een zin als deze „waarom
aanwezig ware, om voor do bewapening en alleen dure roomboter gebruikt, terwijl u.
uitrusting van het leger ongeveer ifH millioen
hetzelfde voor de helftminder kunt krijmeer aan te vragen dan voor 1924 geschiedde, gen."
zou derhalve niet f 138.027 minder benoodigd
Wanneer „respectabele" menschen, die
zijn geweest, doch ongeveer f 1.600.000.
Hieruit volgt, dat op andere onderdeelen als „faire" concurrentie beschouwen, dan
der begrooting' dit bedrag is bespaard. Hierbij moeten wij, aldus het verslag, wel zeer
moge worden aangeteekend, dat deze hesp.!ernstig vreezen voor de handelingen van
ring is verkregen ondanks het feit, dat aan
niet-respectabele menschen, in geval v.-m
een deel der bezuinigingsmaatregelen, geopheffing van dc wet op den beperkten uit»
noemd in de memorie van antwoord op het. voer van boter.
voorloopig verslag der oorlogsbegrootng 1924,
Het ledental bedroeg 31 December 1923
nog geen begin van uitvoering is gegeven kun.
67 (166), daarvan zijn' 34 (34) suivelfabri?nen worden.
Hobidstak X (Arheid, Handel en Nijverheid.) ken, ,7 (17) melkinricht'mgen, 10 (11) landBlijkens'de' memorie van toelichting wordt bouwers en 6 (4) handelaren.
Bovendien staan 85 (83) filialen van leden
in totaal voor 1925 geraamd een bedrag ad
onder
controle, zoodat totaal 152 (149) beVoor
is
toegestaan
f49.294.239.
'24
f53.232.357
zoodat voor 1925 minder wordt aangevraagd drijven gecontroleerd worden.
De productie waarover in 1923 contrif3.938.148.
Het voor 1924 toegestane bedrag omvat:
butie betaald werd, (dus de boteromzet gea) buitengewone uitgaven:
durende
1922)
was
3,161.788 K.G.
f 11.000.000 (2,695.036 K.G.) en wordt voor
Art. 156. Kosten woningbouw
1924 gef
Art. 156 Kosten woningnood
250.000 raamd op 3.092,400 Kilogram.
-f 11.250.000 Hetres.fonds bedraagt thans f 32.673.34^'.
b) crisisuitgaven:
Art. 159. Kosten huur.
f 200.000
commissies
BROEDERSCHAP VAN COMMISSAArt. 192. Markenbijslag 180.000
RISSEN VAN POLITIE.

—

.

.

■

...

....

a.

e) gewone dienst

—

380.000
De Broederschap van Commissarissen
41.602.357
van Politie in Nederland heeft hare jaarf53.252.357 vergadering gehouden in het American Ho-

Bij de raming voor 1925 worden de crisis,
uitgaven niet afzonderlijk vermeld, doch op.
genomen bij de uitgaven voor den gewonen
dienst. Het bedrag ad f49.294.239 wordt der.
halve als volgt gesplitst:
a) buitengewone uitgaven:
Art. 160. Kosten woningbouw
f 9.000.000.
Art. 159. Kosten woningnood
f 9.000.000
memorie
b) gewone dienst
40.294.239

l 49.294.239

ontgrendeld werd. trad Mahala binnen en
volgde zij de mannen naar de directeurskamer. Toen zij binnenkwam, zag zij Rebccca op.een lederen rustbank liggen. Al
het kinderlijk onnoozele was van haar gelaat verdwenen. Toen zij zich naar Mahala
wendde, was het duidelijk te zien, dat zij
bij haar- volle verstand was. Zij was een
vrouwvan middelbaren leeftijd, buitenmate
gekweld en gekrenkt. Haar borst ging
zwaar op en neer. Met een hand plukte zij
zenuwachtig aan den rand van het leer,
met de andere hield zij den stok vast omklemd, terwijl de witte vlag over haar
knieën lag.
Snel knielde Mahala naast haar neer. Zij
trachtte te glimlachen. Zij opende haar lippen en was bijna verrast haar eigen stem
te hooien vragen : „Heb je naar mc ge-

tel te Amsterdam.
Besloten is toe te treden tot de TuchtUnie. Inzake bestrijding van de baldadigheid der jeugd, was het gevoelen der leden,
uit een paedagogisch oogpunt, minderjarigen zoo min mogelijk aan een joliticbureau
te geleiden of aldaar te doen vertoeven.
In de plaats van den heer J. A. Tinholt,
commissaris van politie te Amsteixlam,
als secretaris gekozen de heer C. C. Wol>
raven, commissaris van politie te Alkm >ar.

werd

over Rebecca's hand. Een oogenblik wa,
haar geest met die gedachte bezig. De afschuwelijke inval van Junior om te zeggen,
dat zij verrast zou zijn, als ze het geld in
haar huis zou vinden! Zeker, ze zou het
geweest zijn, als het daar gevonden werd.
Een koude huivering beving haar toen zij
een oogenblik haar gedachten samentrok
op den a.,r<! van Junior's geest. Hij moest
geweten hebben, dat wanneer het geld in
haar huis gevonden zou worden, d>t Elizabeth Spcllman een doodelijken slag zou toe.
brengen, zoo wreed als een doodslag kan
worden toegebracht; dat het de grootste
schande over haar zou brengen; en dat hij
alles in het werk had gesteld om die dingen
op haar te doen neerkomen. Zij werd tot
de werkelijkheid teruggebracht door Re»
becc'i's klamme hand en trachtte zich tf
hendellen.
Zij zcidc tot haar: „Nu iedereen weet,
dat 'k nooit de portefeuille heb aangeraakt,
alles in orde, Bccky. Spreek maar niet
meer. Blijf kalm liggen, dan ben je spoedig

ijlen, bracht zij eenige gebci/rtenissen in de
harten terug van sommige menschen, die
daar rondom haar een kring vormden, maar
hét dichtst van allen bij het gebouw sprong
Jimmy Price rond mijt wanordelijk haar en
kleeding', en bijna met schuim op zijn lippen. Aangemoedigd door de menigte achter
hem, toen Mnhala draalde, was hij de eerste
om zijn hand op te heffen en een . steen
door het groote vensterglas van de bank
\e vraagd?"
werpen. Op het zelfde oogenblik waarop
het glas rinkelde en brak. kwam Mahala ' „Ja, o, ja!" riep Rebecca uit. „De wolk
is opgetrokken, maar er is iets vreemds,
tot het bewustzijn, dat het zeer waarschijnlijk was, dat Jimmy Price nooit ook maar dat in mijn herinnering zelfs de kleinste
tien dollar op The Pirst National geplaatst bijzonderheidIk leeft, van wat me ooit is beter".
weet nu wat er mes^ de dierhad gehad. Hij had nooit iets bezeten, en overkomen.
baarste
"riendin,
die ik ooit in Ashwatel* " Maar Rebccca schudt haar hoofd.
de gedachte kwam in haar op, zelfs in deze
„Allereerst heb ik jouw vergeving noohad,
is,
toen
ik deed wat Junior
gebeurd
crisis, dat er onder de menigte waarschijndig
gehad", zcidc zij, „nu moet ik Martin
Moreland
me
zoon
dat
zeide,
je
genoegen
lijk vele anderen waren, die gelijk Jimmy
Mo,eland
zien."
zou doen." .
wraak wikten nemen, ook als hun persoonMahala
wendde zich tot Albert Rich.
„Dat
is alles nu in orde. Becky. Je moet
lijk nooit iets was overkomen. Haar gevoel
u
naar
„Gaat
mr. Moreland's pr!v6-kanMahala,
zij
terwijl
van rechtvaardigheid en eerlijkheid kwam niet spreken",- fluisterde
toor en vraagt u hem om hier te komen",
de onrustigo hand in haar beide handen
aanstonds in haar op.
zeide zij.
nam en deze tegen haar borst aangedrukt
Zij hief haar hand op en riep tot de meAlbert Ricli stemde toe, maar hij <iw*ain
hield. „Wc hebben de portefeuille gevonnigte: „wachten jelui! Om 's hemels wil, den. Het is nu alles in orde."
binnen een minuut terug, zeggende, dat
wachten jelui ! Leert eerst de waarheid ken.
mr. Moreland weigerde te komen. Do
„Maar ik moet spreken!" hijgde Re- drang
nen om ernstig te handelen. Niets kan voor
om te getuigen, die op R<_._ecc.a's
sommigen onzer het verleden goedmaken, bccca. „Ik moet je hooren zeggen, dat je aangezicht stond, en de krimpende pijn
'me vergiffenis schenkt. Je bent vriendelijk
maar ik smeek jelui te wachten
schokken, deden óp
voor me geweest,. je hebt me gevoed, je die haar lichaam deedgelden. Hij hief haar
'Mahala
hun
invloed
. De menigte ging langzaam terug, maar hebt. me verteld van het kleine huis aan hoofd
op.
zij ging niet uiteen. In afwisselende golven den weg, dat jouw. huis was. Ik dacht, dat
„Mr. Moreland heeft geen keuze", zei'
van kalmte, en opvlammenden toorn wanik je van
was, voor je belofte om me de hij met nadruk. „Hij is niet langer dt,
neer nieuwe groepen uit dc buitenwijken of bij mijn <Hen»t
zoeken
te helpen. Ik dacht, dat ik
overheerschendo factor in het leven vari
van uit den omtrek aankwamen en het hun iet», deed,
zou verrassen en aangeje
dait
Ashwater."
aangedane onrecht*begonnen te uiten, zoo naam zijn^Jü»_or. zeide, dat je 200 zou opkijZij knikte tot den «chout e» 'Albort
dromde het ai.es voor- en achterwaarts om ken. 'als je.het geld in je huis «>.. vinden".
Rich.
dc bank. Toen de deur aan de binnenzijde
Vol bitterheid boog Mahala haar hoofd
(Wordt V«lv<)_g6.)
■
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DE TAMEEWET.
Op uitnoodiging van cd Leidsche Vereeniging
van IndustrieeJey heeft Maandagavond de heer
5 lmon A. Maas, voorzitter van het Verdon dvan Ned. Fabrikantenvereenigingen te
Leiden, een lezing gehouden over de Tariefwet.
Voor de noodige vern «ordering van inkom«ten is heni voorloopig geen middel bekend,
dat n»inder bezwaarlijk kan voorden aanvaard
dan de voorgestelde herziening van het tarief,
al heeft dit wetsvoorstel, zooals elke belasting,
wet, zijn eigenaardige en zelfs belangrijke be-

-

«waren.
Daar echter de atmosfeer voor de behandeling van dit belangrijke ontwerp dreigt te worden bedorven, wilde hij een bescheiden poging
doen on» de zuivering van die atmosfeer eeni
germate te bevorderen.
De betrokken ambtenaren van het Dep. van
Financiën hebben z. i. niet alleen beschikt over
een indrukwekkende deskundigheid en de toe.
wijding van de echte noblesse de robe, maar
ook over een groote welwillendheid en veel
7 ractischen zin en de betrokken fabrikanten
zijn in verheugende mate doordrongen geble.
ken van de noodzakelijkheid om de fiscale
belangen van den Staat en de billijke aanspraken van andere belangen te eerbiedigen.
Van alle gevaren, die do volkswelvaart of
eigenlijk het geheele stoffelijke volksbestaan
bedreigen, heelt zich in onze eeuw de dev^orisatie doen kennen als het v^reeselijkst. Waaronder hij verstaat den toestand, welke ontstaat, wanneer de vrees, dat een Staat of
zijn geoctrooieerde circulatiebank, loopende ge.
delljke verplichtingen niet ten volle zal kunnen
nakomen, het geloof in de volwaardigheid van
de door of namens dien Staat uitgegeven fidu>
ciaire betalingsmiddelen en schuldbekentenissen
heeft geschokt.
Devalorisatie wordt dus beheerscht door twee
zeer subtiele, uiterst teere, precaire factoren:
vrees en geloof.
Het ontstaan of verdwijnen van vrees, het
bestaan of vernietiging van geloof spot met
alle theorie, met elke wet.
Het is thans voor eiken Staat meer dan
ooit zaak alles te doen, wat het geloof in de
volwaardigheid van zijn fiduciair betaalmiddel
en zijn schuldbrieven kan steunen, en alles
na te laten of te verhelpen, wat dat geloof zou
kunnen schokken.
V6<sr den oorlog werden weinig betaalmiddelen en weinig schuldbekentenissen zoo gunstig beoordeeld als die door of vanwege den
Nederlandschen Staat uitgegeven, doch sindsdien is allerlei gebeurd, dat den toestand on.
gunstig heeft beïnvloed.
Oppassen wordt de zeer dringende boodschap. Ongelukkig zijn er nu nog weer 'n paar
ongunstige factoren bijgekomen. Zoo beeft de
ambitie van Minister Aalberse en diens medestanders, om ons land aan de wereld ten voor.
beeld te stellen,- ons een Arbeidswet bezorgd,
die de industrie belette tot onze volkswelvaart
zooveel bij te dragen als mogelijk en noodig
was geweest.
Een zeer belangrijke ongunstige factor is,
dat de uitgaven onzer openbare huishouding
de ontvangsten met belangrijke bedragen over»
schrijden, niet alleen voor den buitengewonen
maar ook voor den gewonen dienst. Voor de
aldus gedurende den oorlog en onmiddellijk
daarna ontstane tekorten hebben we met onze
schuldeischers een regeling getroffen door de
uitgifte van groote leeningen. Maar elk volgend
jaar gaf nieuwe tekorten en ook voor het
loopende jaar werd bij de' Staatsbegrooting
voor den gewonen dienst weer gerekend op een
tekort van gr millioen gulden.
Op die manier wordt het laatste restje geloof
in onze solvabiliteit in een niet te controleeren
tempo geconsumeerd.
Eiken dag, dat deze toestand voortduurt, kan
de devalorisatie haar intrede doen.
Met liet optreden van minister Colijn is ge.
lukkig een gunstige verandering ingetreden.
Hij is een der weinige .Nederlandsche Staatslieden en staatsburgers, die het gevaar voor
devalorisatie en het gevaar van devalorisatie
juist taxeercn en heeft begrepen, dat een eerste voorwaarde om devalorisatie te keeren is,
in de staatsbegrooting evenwicht te brengen
tussdien gewone uitgaven en gewone ontvang,
sten.

De middelen, die daartoe kunnen worden
aangewend, zijn besnoeiing op de uitgaven en
vermeerdering van de inkomsten. Spr. had
goede hoop, dat uit het ontwerp begrooting
1925 zal blijken, dat in de richting van besnoeiing van de uitgaven krachtig gewerkt is.
Eïi als waar is, dat volgens dat ontwerp met
de versterking van enkele middelen door bezuiniging de 91 millioen zouden zijn gevonden
behoudens dc circa 13 millioen, die van de tariefswijziging worden verwacht, dan is daarmede een resultaat bereikt, dat ons verlost van
een ondragelijke z»rg. Maar daarvoor is conditio sino qua non, dat ook die laatste 13 m!l-lioen er komen. Zij toch zullen beslissen over
bet al of niet verkrijgen van evenwicht in de

begrooting.
. De groote drang

tot bezuiniging is z. i. volatrekt niet gekomen uit liet besef van het gevaar, dat school in een niet sluitende begrooting. Van een eenigszins massale beweging is
slechts sprake van liet oogenblik af, dat de belastingbetalende Nederlanders zijn gaan voelen
dat de Staat hun zwaarder lasten oplegde dan
ze op den duur willen en kunnen dragen.
Aangezien de te hooge belastingdruk oorzaak
is van den massalen drang naar bezuiniging en
het aanhangige ontwerp dien druk niet verlicht, kan door invoering van het nieuwe tarief
die drang ook niet verminderen.
Wie, om aan belastingvcrhooging te ontko
men, speculeert op het plan-Dawes speelt z. i.
een gevaarlijk spel.
Om het gat te s.toppen is er geen beter plan
dan dit ontwerp voor een nieuw tarief. Het
tegen-voorstel.Vliegen e.s. is z. i. te naiel om
ernstig te mogen worden genomen en waar.
schijnlijk ook alleen maar gedaan vanwege de
propaganda, zonder dat de voorstellers het
noodig vonden zich af te vragen of hun fantasie ook practisch uitvoerbaar wa».
Een voorstel om door verlaging van den gedistilleerd-accijns de opbrengst van dit middel
met eenige millioenen te vermeerderen lijkt
wel paradoxaal, doch steunt op sprekers overtuiging, dat thans bijna de helft van liet geconsumeerde gedistilleerd aan ' accijnsbelasting
ontsnapt en ook allerlei accijns vrije of minder
zwaar belaste, maar phvsiologisch volstrekt
niet meerdenvaardig? dranken in plaats van
gedistilleerd en likeuren worden genuttigd.
Doch de demoralisatie Van de fraude, waartoe
de huidige onverstandig hooge gedistilleerdaccijns dagelijks nieuwe slachtoffers verlokt,
zal nog wel verder moeten woekeren vóór men
besluit terug te komen van de dwaling der
laatsto verhooging.
Er schijnt dus practisch geen ander middel
over te blijven om het gat in de begrooting te
stoppen dan een productieve herziening van
bet tarief.
En een mogelijk voordeel van het aanhangige
voorstel boven eenig ander belastingplan i,
nog, dat het bestaande werkeloosheid kan verminderen en dreigende werkeloosheid voorkomen.
De bewering, dat dit wetsvoorstel verwerpelijk, ja uit den booze is, omdat de aanneming
daarvan bet leven duurder zou maken, noemde
de beer Maas in haar algemeenheid onjuist.
Of nu een invoerrecht door het buitenland
dap wel door het binnenland zal worden -betaald hangt van allerlei factoren, vaak inponderabilia, af en algemeene regels of wetten zijn
daarvoor niet te geven. Er bestaan omstandigheden, die zeer gunstig zijn voor de kans, dat
het buitenland die rechten zal betalen.
Een zeer interessant bewijs hiervoor levert de
sigareninduztrie. De huidige ongekend groote

consumtie van sigaretten wordt sinds de invoering van het nieuwe recht van 40 p^t. bijna
uitsluitend voorzien uit binnenlandsche productie en nooit waren de prijzen lager dan
thans. Ongetwijfeld brengt in zoon geval het
invoerrecht minder op dan strookt met de liscale bedoelingen van het-tarief. Maar wij zul-

Woensdag 17 September 1924
DE BEGROETMGSVAG DER
ACTIVISTEN TE HANSWEERT.
Op uitnoodiging van ds Vlaamsche natio.
nalisten uit Gent en Antwerpen, heeft Zondag weer de jaarlijksehe begroeting plaats
gehad van do Vlaamsehgezinden uit Vlaanderen, en van de Vlaamsche ballingen die
hier te lande verblijven. Het was een indrukwekkend schouwspel, toen do groote
boot v_>it Antwerpen en do twee kleinere
uit Gent, de Vlaamsche leeuwenvlaggen in
top, de haven van Hansweert binnenvoeren,
en toen ds oude strijdmakkers elkaar terugvonden, waarvan velen sedert ze« lango
jaren elkander niet hadden gezien.

len ons dan moeten troosten met het lang niet
denkbeeldige voordeel, dat de eigen industrie
ongeveer geheel in de binnenlandsche behoeften voorziet en zóó goedkoop produceert, dat
ze ook in het buitenland behoudens daar eventueel opgerichte barrières beter kan concurreeren dan vroeger.
Hetzelfde verschijnsel heeft zich voorgedaan
na de zeer drastisch» importbeperking als gevolg van het veel besproken Schoenwetje.
Met verschillende artikelen zal zich echter
wel een verhooging voordoen, doch zoo het
voorgestelde tarief niet tot stand komt, blijft
In een groot vergaderlokaal van het
het deficit van de begrooting beslaan met als
dreigend gevolg devalorisaiie en dan zullen zij, dorp werden ds redevoeringen gehouden,
wien men een duurder leven wilde besparen, onder leiding van mevr. Gillis, voorzitster
er veel slechter aan toe zijn.
van het Martelaarsfonds.
groots zaal was
Dit tarief treft geen artikel van dagelijksche stampvol, velo deelnemersD©moesten «taan.
eerste levensbehoefte en de i cent prr R.G. op
Mej. Rosa do Guehtenaero, uit Gent,
het zout zal in geen enkel arbeidersbudget na. «brengt
huldo aan do uitgewekenen en groei
speurbaar zijn.
degenen,
al
dis terwills van Vlaanderen
Wanneer naaigarens en manufacturen met lijden in Belgischo
gevangenissen, of die
8 pGt. worden belast, beteekent dat een veruitgeweken
zijn
en
overleden
p<_!t.
van den groothandelszonder hun
hooging met 3
prijs en _». i. is het hoogst onwaarschijnlijk, vaderland terug te zien.
dat dit tot verhooging van den kleinhandelsDo heer Jef an Isxtergem, aan wien het
prijs zal voeren, En dan nog zou dit niet van Belgisch gerecht' verboden heeft in het openeenige practische beteekenis zijn voor de bebaar te spreken, verwittigt ds vergadering
trekkelijk geringe hoeveelheden, die de huiseen gesloten karakter droog) dat er
noodig
vrouw daarvan
heeft om de kleeren (dis een
nog
harde strijd «verblijft eer men hovoor haar gezin te maken of te verstellen. Hetpen
kan
amnestie te veroveren. Wel zijn
zelfde geldt voor wol, sajet en breikatoen.
vroegere
veel
tegenstanders voor ds ge*-\
Op dezelfde wijze komt men, als men allerlei andere artikelen beschouwt
glaswerk en dachte gewonnen, maar daarbij willen tij
meestal slechts vo»! waarctslijks amnesie
andere huishoudelijke artikelen, kleine gereedtoekennen, nadat ds activisten schuld zullen
schappen .meubelen, enz.
tot de conclusie,
dat liet daarover gemaakt gerucht bij een ver. hebben beleden. Welnu, wij activisten behooging van 5 op 8 p<_!t. veel gelijkt op een kennen geen schuld! En als ds Belgische
storm in een glas water.
regeering zulk een voorwaarde moest stel.
Hetzelfde kan zelfs gezegd worden voor somlen aan Borms, zou het antwoord van
mige gevallen waar (wat uitzondering is) grond onzen voorman
luiden: onmogelijk!" Van
stoffen of hulpmiddelen worden belast. En wat
lüxtsrgem drukt erop dat hij, ook al is hij
export betreft, biedt de wet verschillende mogelijkheden om daarvoor het effect van het diep overtuigd socialist, toch vóór alles
Vlaanderen vrij wil zien en los van Wa!.
tarief te ontgaan.
lonië.
Maar al zou bier en daar ten slotte van ongunstig effect iels blijken, dan kan dit beter
Namens ds uitgeweken Vlamingen sprak
worden geduld dan een bestendiging van een vooreerst de grijze, nog altijd flinke, mr.
tekort op de Staatsbegrooting met het daardoor Heuvelmans, ora do strijdgenooten in
dreigend devalorisatiegevaar.
Vlaanderen te danken voor hun dapper volDe techniek van het aanhangige voorstel behouden
en uiting te geven aan zijn ont«prekende, verklaarde hij, na wat hij in de afroering op deze heiligen bsgrostingsdag.
geloopen maanden van do voorbereiding van
Ds heer Angermills wijst erop, dat de
dit tarief had gezien, dat de samenstellers van Vlaamsche
beweging thans in nieuwe lichdit tarief in hooge mate de voor hun taak vereischte kwaliteiten bezaten, ook al zal de prac> tende banen komt; Borms gaat ons voor
tijk ook in dit tarief nog heel wat meer g«. als symbool van Vlaanderen; zendt bij ds
aanstaande verkiezingen Borms naar de
breken aanwijzen dan thans reeds zouden kunKamer, organiseert u order den kreet
nen worden aangeduid.
Zij, die zich beklaagden, dat belanghebben, „Zelfbestuur!"
den geen grooter aandeel hadden in de voorbeProf. mr. Van Boy stelt vast: wij, Belreiding van dit wetsontwerp, hebben zich ver. gische veroordeelden, wij hebben
reeds amgist en feitelijk had de laatste 20 jaren het
nestie
en
eerherstel.
Want
ds
Vlamingen
Departement van Financien reeds op min of
kennen ons dis toe! Wat kan het ons
meer gezette wijze aan herziening van het taschelen
wat België daarover denkt 1 Een
rief gewerkt en gedurende dien tijd de ervarin.
gen niet het geldende tarief geregistreerd, zooBelgisch vonnis is een Vlaamsohs decoratie.
dat bij de samenstelling van het nieuwe tarief Wij hebben hier op Hollandschen bodem ds
reeds veel meer bezwaren en wenschen van Nederlandseho beschaving teruggevonden
belanghebbenden zijn verwerkt dan " dezen dis ook in Vlaanderen reeds ds onze was;
waarschijnlijk vermoedden.
„leve Nederland" beteekent voor ons hetEen van de belangrijkste verbeteringen bij zelfde als „leve Vlaanderen"; en dit zegNota van Wijziging in het ontwerp gebracht, gende en aan do toekomst denkende,
bidden
is, meent de heer Maas, de invoeging van het wij: „.Leve
Groot-Nederland."
nieuwe artikel 43, dat mogelijk maakt om bij
Ds vergadering brengt een geweldigs ovaalgemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen goederen-soorten, welke tot aan het in tie aan prof. Hippoliet Meert, den stichter
werking treden wèl, doch nadien niet aan in. van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
voorrecht onderworpen zouden zijn en van dis zich op het podium 'bevindt.
welke, dan wordt geheven een invoerrecht volEen harlelijks sympathiegroet van Hollandgens hét oude tarief. '
" '■'-;
schs zijde werd aaii ds vergadering 'geDe redactie er van sluit ministerieele willebracht door den heer Raetsen uit Rotterkeur uit in zooverre de faculteit wordt gelimidam,
onder daverende toejuichingen,
teerd tot artikelen, die volgens bet oude tarief aan dis
Vlaanderen
ds overwinning toewensenwèl en volgens het nieuwe tarief niet zouden
en
den
te
Vlaamsehen strijd noemt: een
zijn belast en dat den minister ook geen keuze
strijd
voor
volledige ontvoogding en zelfwordt gelaten voor de bepaling van de hoegrootheid van het invoerrecht voor deze ar. beschikkingsrecht; hij hoopte op ds vertlkelen, maar belasting volgens het vroegere broedering van Zuid- en Noord-Nederland.
tarief imperatief wordt voorgeschreven.
Zeer toegejuicht werd ook do toespraak van
Dit is de eenig juiste regeling om tegemoet den heer Van Weel, dio een groet overte komen aan het bezwaar, dat het nieuwe bracht van de Haagsche Jongeliedenafdeetarief enkele bedrijven in deze toch al moeilijke ling van het A. N. V. en van ds Hollandtijden ontbloot van de om zijn al of nietscho jeugd. Uwo zaak in onze zaak, als
zijn beslissende beschutting, die het oude
het wint is ook Noord Nederland
Vlaanderen
tarief omgaf.
veilig! Het Algemeen Nederlandsch VerEr is een zeer belangrijke verbetering gekomet zijn slappe, fiitloozs houding bemen in de enumeratie en omschrijving der be- bond
vredigt
ons niet; een nieuwo Hollandsehe
laste arükelen en deze wijken dan ook dermate
jeugdorganisatis
is in wording.
af van die van het oude tarief, dat de simpele
bepaling in de nieuwe wet, dat alle artikelen,
Ten slotte sprak de heer Maes, leider
die thans belast zijn en bij het nieuwe tarief der Vlaamscho nationalisten te Gent, nog
vrij mochten komen, volgens het oude tarief een geestdriftige, diepgevoeld» rede uit;
belast blijven, 200 min aan den handel als aan hij huldigt do uitgewekenen als degenen dis
de douaneautoriteiten eenig houvast zou geven helderheid aan Vlaanderen gebracht hebHet samentrekken van de Tariefcommissie
pioniers der zelfstandigheid»met den Raad van Beroep kan er zeker toe ben, als ds
hij
gedaehto;
huldigt ds hoogleeraren der
bijdragen spoedig door een uitgebreide jurisprudentie aanvankelijk bestaande onzekerheid heerlijks Vlaamsche Hoogesehool van 1913—
16, den Baad van Vlaanderen en ds IJzerweg te nemen;
Sprekers slotsom was, dat het ontwerp in soldaten die met vollo bewustheid uit het
Belgisch leger deserteerden om Vlaanderen
gewijzigde» vorm de aan redelijke eischen beantwoordende uitwerking van zakelijk gezonde ts dienen.
gedachten is en dat, gegeven de noodzakelijk,
Nadat nog ds groeten van vele
heid om 't bestaande tekort te dekken, van de strijders waren overgebracht, werd dsmedevermogelijkheid eener meer bevredigende regeling
gadering
temidden
van
grootste
geestds
nergens is gebleken.
gesloten, en scheepten ds Vlamingen
Er is geen enkele reden om dit tarief om drift
weer in. Inmiddels had zich het heerbeweerde protectionistische tendenzen af te zich
blauws uitspansel ontplooid sn
wijzen. Dit ontwerp moet worden beschouwd lijke
straalde
de zon over ds breeds Schelde;
als een kloek initiatief van verstandige en doortastende staatslieden, die er niet voor terug, nog eenmaal hiel men gezamenlijk ds
schrikken impopulaire maatregelen te nemen Vlaamsche liederen aan en 't Wilhelmus van
als hun boven het gemiddeld peil der massa Nassouws; een laatsto maal werden ds
staand inzicht dit in het belang van ons volksvlammende Vlaamscho leeuwenvlaggen
bestaan gebiedt.
groetend in het gouden zonnelicht gezwaaid!

—

—
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KAMER VAN KOOPHANDEL
TE AMSTERDAM.

Onder de ingekomen stukken die Dinsdagmiddag- werden afgedaan was er een
van de Ned. Kamer van Koophandel te Parijs omtrent de telefonische verbinding Parijs Amsterdam.
Het bestuur had een onderhoud gehad
met den betrokken minister. Toezegging
werd gedaan pogingen in het werk te stellen om niet de Belgische administratie tot
een vergelijk te komen om langs een of
anderen omweg verbindingen tusschen Parijs en Nederland tot stand te brengen.
Over twee jaar zal vermoedelijk een nieuwe
kabel naar de Belgische, grens gereed -lijn..
Het schrijven werd voor kennisgeving aangenomen.
De Kamer zal op bet aanstaande Mi.Jde.istandscongres, «p voorstel van den voorzitter, vertegenwoordigd worden door de heeren Veerbof en staalman. .
Naar aanleiding van een vraag van den
minister omtrent punten van behandeling
op de eerlang te houden Internationale Telegraaf en Telefoonconferentie, drong de
heer Asscher zeer sterk aan op verlaging vari
de tclegraaftarieven.
*
Bij de rondvraag werd door den heer Van
't Hek gevraagd of de Kamer haar aandacht wil schenken aan de reclamestempels
van de posterijen.

SPORT EN SPEL
CRICKET.

Het afgeloopen seizoen.
Nauwelijks is de 3eptemberma<'md begonnen, of cricket moet weer plaats maken
voor voetbal. Het zal menigen cricketer wel
lastig gevallen zijn om van den
King of
l^nmes' afscheid te nemen eo velen zullen
daarbij ook wel geklaagd hebben over den
korten duur van het seizoen, maar daaraan
is nu eenmaal «iets te doen en er blijft den
cricketer niets anders over dnn te hopen,
dat het voetbalseizoen even gauw voorbij
gaat als de zomer! Wel spelen bijna alle
cricketers in den winter voetbal of hockey,
maar de vurige batsmen en bowlers zullen
t<*ch altijd verlangend blijven uitdien naar
den tijd, dnt de wiekets weer opgezet worden, terwijl zij. in den tusschentijd plannen
maken voor het volgend jaar of herinneringen ophalen over het seizoen dat achter hen
ligt en waarin het niet aan spanning ontbroken heeft. De strijd, om het kampioen»
schap ten minste was al zeer interessant,
en door het kleine krachtsverschil tusschen

verschillende clubs ontstonden ook vele

aardige -wedstrijden.
Op do eerste plaats dlent gezegd, dat de
publieke belangstelling 'steeds grootcr
wordt. Niet alleen is d»t aardig voor de

AVONDBLAD 0

spelers zelf, maar hieruit blijkt ook. dat de
Hollanders zich gaan intereszeeren voor
deze mooie «port .Wij hopen, dat de propaganda, die op de eerste plaats uit moet
r-an van de spelers, niet verflauwen zal.
Vooral de Flamingo's hebben 2ich op dit
gebied verdienstelijk gemaakt, door het
organiseeren van dc internationale wedstrijden en door het uilgeven van scoring.
kaarten, waardoor dc toeschouwers instaat
zijn, 2elf het verloop van het spel op te
teekenen. Ook de pers gaat zich hoe langer
hoe meer voor cricket interesseeren wat
zeker aan de populariteit van het spel zal
ten goede komen.
Men zal zich herinneren dat er door den
N. O. B. dit jaar een proef genomen is met

TELEFOON-VERDRIET
(Op bet PUtte Land)

Neemt

den

horen van de

haak en wacht. Wacht tot in
't oneindige.

2.

Verneemt van een landelijk' 3. En daarna klinkt een
«tem.
dat je eerst aan «en
Wat wou u gehad hebber.;
kruk moet draaien! 1
No.
<—
als 't u belieft»

—

heer,

een nieuwe conipetitie-uidecling van de
eerste klas, voorgesteld door den lieer de

Meyerc .Deze indeeling lijkt ons, vooral ook
mt propagandistisch oogpunt, zeer geslaagd. In ieder geval zou het ons genoegen
doen. wanneer het volgend jaar dezelfde
regeling gehandhaafd blijft, waardoor de
Oostelijke clubs gelegenheid zullen hebben
om, door tegen sterke tegenstanders te spelen, zich meer in deze prachtige zomersport

.

stem aantwoordt: —5. Hij vertelt het
aan de
6. Nu hoort hij
Jansen? Die is vandaag niet foon juffrouw en die zegt:tele^ niets
meer.
thuis! De landelijke man
Ik zal eens uit m'n raam
naast hem zegt:
Jansen is kijken, of ik hem in zijn win.

4. Dc

bekwamen.
Wel eenige wijzigingen zagen wij gaarne
m dit -systeem aangebracht. In ieder geval
heeft het gebeurde omtrent verregende wedte

strijden het besbuur van den N. C. B. «tof
tot nadenken genoeg gegeven en het gedupeerde H. C. C. I heeft, door haar captain
Fokker, de aandacht van het bestuur hierop
gevestigd. Het verschijnen van een boekje,
waarin nauwkeurig het wedstrijdreglement
is neergelegd, lijkt ons clan ook
absoluut
noodzakelijk.
Ook het spelen van tweedaagsclie matches
moet geoorloofd zijn. Dit kan toch geen bezwaar zijn, wanneer beide partijen dit goedvulden. En het zal het cricketisp?! stellig ten
goed« komen.
Over het, vooruitgaan vnn het spelpeil
kaai nien z_.er lastig een oordeel vellen. Wel
,s gebleken. dat men op
het oogenblik over
een fknks hoeveelheid jonge kracMen beschikt, d«e steeds zullen vooruitgaan wat
capaciteiten betreft, «.oodat men
zöck voor
uitgang van het peil niet bezorgd' behoeft te maken. Ook de kwantiteit cricketers
gaat zterk vooruit en dat moet ziioh toch ten
slotte openbaren in beter «pel.
Over het kampioenschap is dit jaar al veel
te doen geweest, en na het eindigen van de
cömpet-itiematches wist eigenlijk niemand
met zekerheid wie or kampioen was en
wachtte men op de uitspraak van dsn
N. O. B. De Amsterdammers zijn ten slotte
op de eerste plaats van ek ranglijst terecht
gekomen. In hoeverre deze beslissing van
het bestuur jbist is of niet, laten wij buiten
best.houv.ing. V. R. A. kan in ieder geval
terugzei, op een zeer succekvol seizoen, wab
hoofdzakelijk te danken heeft aan den
veteraan Rïncker, d.e nog steeds met bal en
bat veel voor de Amsterdammers presteert.
Ook van d>er Ohijs heeft met den bal goed
wenk geleverd, maar zijn bowlen is klassen
minde" dan dat van den eenigen Hollandschen fastbowler. steeds bowlt v. tl. Ohijs te
kort en dat hij zooveel w-^kets neemt, is
dan ook voor het.grootste deel te wijten
aan 'fouten van den batsman. die óf bang is
dl te wild -wordt op de lhoog opspringende
ballen. 'Dfe Engelseben hadden ook niet veel
last van hem. Als hij echter aanleert om
gostle _ lengte te bowlen, <fcMi*_aii bij'zieker
een van de beste HoÜandsche bonüefs worden, want zijn ballen zijn snel van de mat
en de variatie is vrij goed. Vender dient
Hamburger genoemd te worden, een batsman met een uitstekend oog en mooie hardtz
slagen, jammer, dat hij af en toe te ongeduldig wordt en te veel wil slaan, waardoor
hij al gauw zijn winket weggooit. K. I^eser '
en Eiler.; bebben beiden a! s batsman en
wieketkeeper ook een behoorlijk seizoen
achter den rug. De Amsterdammers «ijn
echter zeer vooruitgegaan, nadat -ij zich,
de weelde hebben kunnen veroorloven om
een Engolsche coach in dienst te nemen.
Het fielden is toch nog lang niet wat het zijn
kan en zij beschikken feitelijk maa,r over
twee behoorlijke bowlers. Het is nu maar
te hopen, dat de trainer onder de jongere
generatie eenige krachten gevonden heeft,
düe Rincker en Ohijs kunnen aflossen. Een
eerste klas elftal beeft zeker vier behoorlijke bowlers nooHg!

LAWN-TENNIS.
De Hollanders te Berlijn.
Men meldt ons uit Berlijn :
Het is uitgekomen zooals wij gevreesd
hadden. Zonder Timmer hebben wij niet
een Mixed kunnen vormen sterk genoeg
om van de beste Duitsche paren te winnen.
: In Duitschland zijn er voor het oogenblik
twee combinaties die tegen elkaar opwegen en alle andere overtreffen. ' Dat zijn
Frau Friedleben-Kreuzer en Frau NeppachKleinscbroth. Die winnen zoo om en om
van elkaar en worden niet door anderen

.

—

—

wèl thuis.

heelen»,^

kel zie staan!

7. De

landelijke heer zegt: 8. De telefoonjuffrouw be- o. De
landelijke man z«gt:
moet beslist thuis
richt, dat er wel iemand in
Geef
u mij de
hij
want
mot Dinsdag,
den winkel staat, maar dat maar mee, meneer, boodschap
dan loon
altijd op 't kind passen.
zij van uit baar raam niet ik even langs!
kan zien, wie.

. zijn,
— Jansen

—

toen het er juist om ging. miste zij' veel
door out, in het net of in handen van Kleinschroth te speen.
De leiding dezer wedstrijden berust
in
handen van Kreuzcr, die dit echter moest
betalen met eene onverwachte en alleen
onder deze omstandigheden verklaarbare
nederlaag. Hij verloor van Eütke, die wel
goed speelde, maar toch niet den indruk
maakte van de kracht van zijnen beroemden tegenstander te zijn.
Knappert moest, na zijn «ware mixedpartij, dadelijk nog doorspelen tegen Rahe.
Hij heeft zich zeer goed tegen hem gehou-

Fin stenroos heeft te Kopenhagen een
t
KM.
wedstrijd gewonnen in 1 uur 8 m
3' , ïS' voor den deenschen Marathonloop?,
ü"xe!
Jensen welke er i uur 10 min. sec. over
d«ed. De tijd is niet bijzonder fraai;4 Axel
Jen.
sen s recordtijd over dien afstand is 1 uur
6
mm. 57.2 sec.

Noordwijk

Dempsey-Wills?
Hit Amerika komt «iet bericht dat Dempsev
zich bereid verklaard heeft tegen dén n^ger
«arry Wills te boksen, op voorwaarde dat men
hem voor dezen wedstrijd een millioen dollar
garandeert.

den, beter dan de cijfers 2-6,
zouden
doen vermoeden. In de tweede 4-6
set stond
hij met 4-0 voor en had deze ook waarschijnlijk wel gewonnen, indien hij niet te
vermoeid geweest ware. Rahe speelde hetzelfde vaste, aanvallende spel, dat hij in
ook

tegen

Dimmer

getoond

heeft.
Rest ons nog te melden, dat, alvorens te
verliezen, onze beide mixed-paren ieder
eerst nog eene vorige ronde gewonnen had.
den. I.lej. Bouman-Knappert tegen Frau
Dhl-Hhl met 63, 6-1, na eerst 0.3 in de
eerste st te hebben acbtergestaan, en
mevr. 3troinkßrvan tegen Frl. von Klinkwitz-I^ütte, den overwinnaar van Kreuzcr,
met 6-4, 6-3
Men seint ons de volgende uitslagen

gisteren:

van

Heeren-enkelspel: lß«i,e—Froitzbe^m w. o.
Halve eindstrijden: Rahe—Damasius 6—4, l—
6 afgebroken (waarschijnlijk door regen.

Kehrlin—Euetke 6—2, 6—4.
Eindstrijd dames-enkelspel: mevrouw
Friedleben slaat mej. Bouman 6—i, 6—3.
Heeren.dul>bels>«?l, laatste halve eindstrijd:
r
Kreuzer
en Froitzlieim slaan Knappert en
Bryan 7— 6—4, B—6.
Eindstrijd: Kreuzer en Froitzlieim verliezen
van von Kehrlin en Kleinscbroth 6—4, 4—
Red.); von

4—6 en 6—B. (Het telegram is zeer verminkt
overgekomen-. ,!e laatste cijfers luiden feitelijk
maar in dat geval zou van een beslissing
6—3
nog geen sprake zijn geweest, zoodat we vermoeden, dat de 3 een 8 moet zijn.
Red.)
Gemengd dubbelspel, eindstrijd: Kleinscbroth
en mevri Neppach slaan Kreuzer en mevr.
Friedleben 5 7,
1, 6—4.

—
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ATHLETIEK

Paulen naar Frankrijk.
Paulen beeft volgens iL'Auto een uitnoodi.
ging om op 28 september deel te nemen
aan
do belangrijke internationale atbletiekwedstri!.
den te Parijs aangenomen. Hij zal uitkomen
"ap de

—

800 en de 200 Metier.

20

BOKSEN

Teg«W,llsNtpo wenscht hij niet te boksen,
,leen
en Gibbons komen in

al,

aanmerking.

WIELRENNEN.
R. R. C. Sparta.
tijd
De
om het 20 K.M. record te
begint reeds aardig op te schieten. verbeterd
Want nog
tweemaal zal hiervoor gestart kunnen
worden. Gisterenavond was het wel droog «-«er,
maar door den sterken wind viel aan oen recordverbetering niet te denken. Toch weck,
nog etn twaalftal 'deelnemers eenoteerd o!?
«en poging wenschten te wagen. -■:■■■Inneir6e, hoewel de snelste met 34.16 3!;,
bleef hiermede nog ruim, een minuut boven zi,!.
eigen record. Tweede werd met een zeer goeden
tijd I^ibbes, die 3<.m!n. 55 3/5 sec. over het
traject noodig had. De tandem met Gebr. Overdevest hoewel buiten mededinging, slaagde er
in den besten tijd van deh avond te maken
niet 34 mm. en 4/5 sec. Met goed weer zou
het ons niets verwonderen, indien zij onder den
tijd van den recordhouder van Oosten «ouden
komen. B. van Grafhorst die een rr.ooien tijd
had kunnen maken werd door een lekken
band gehandicapt. De uitslag van gisterenavond
luidt:
1. Ph. Innend
34163/5: 2. Lobbes 35-55 3/5;
3. _let_eroo 36-43 4/5.* 4- van Grieken 37.001/5:
5- Er. Lut 37014/5: 6. Grefkens 37.051/;!
7. Vermeulen 37.123/s*, 8. Muilwijk 37.55. In
den totaalstand is hierdoor geen verandering
gekomen.

slechts

-

VOETBAL.

DAMMEN.
Naar bet Hbld. verneemt Wordt Zaterdag
a.s. een vergadering gehouden vap het bondsbestuur met afgevaardigden van de belang,
hebbende groepen in verband met de crisis in
den N. V. B.

Uruguay naar Europa.
'Aan het eind van dit seizoen zal,naar E'Auto
meldt, een sterk vertegenwoordigend elftal uit

Uruguay een toer door Europa komen maken.
Het elftal zal waarschijnlijk sterker zijn dan
«e ploeg, welke Uruguay bij de Olympische
Spelen heeft vertegenwoordigd, van d« bekende spelers zullen tenminste alleen Petrone,
Scarone, Andrade en Nazzazi van de partij zijn
De toer zal wat Frankrijk betreft door de
Red Star worden geregeld. Waarschijnlijk zul.
len wedstrijden worden gespeeld te Parijs, Mar
seillee, Roubaix, Amiens, Straatsburg, Havre
<sn mogelijk ook Bordeaux.

Voorvedstrild van den Meeswr^edstrijd.
Hieronder volgen de beide y.artijen, Welk«

De

-laandag werden gcspeeld:
0. J. Henfelaar (Wit)—P. Schaaf i— i. -.
'» 34—29 '7—21! 2. 40—34 21—
3. 45—4'-—24.* 4» 50—45 14—19; 5. 3-— -0—25; 6.

29:20—25:14; 7. 37—32 26:37; 8. 42:31 10—21;
9. 47—42 11—16; 10. 37—3! 21—26; 11. 31—27
19—23;
28:19 14:23; ,3. 35—30 6—11; 14.
40—35 11—*7* 15- 27—21 16:27; 16. 32:21
17—22 17. 21—16 10—14; 18. 30—25 14— iq;
19. -5—20.' 15:24: 20. 33—29 24:33; 21. 39:17
12:21; 22. 16:27 7—12; 23. 44—40 1—7: 24.
37—31 26:37; 25- 42:31 23—28; 26. 31—26 19—
24: 27. 36—31 18—23; 28. 38—32 28:37; 29.
31 »4 23—28; 30. 46
5—10; 31. 41 36
10—14 32. 42—37 14—19; 33. 36—31 19—23; 34.
37—32 28:37; 35. 31 -42 23—28; 36. 42—37 13-'<>: 37- 34—30 9—13; 38. 30:19 13:24: 39. 40—34
4—9! 40. 49—44 12—17; 4-» 43—38 7—ii; 4-'44—39 9—»3; 43- 38—32 8—12; 44. 32 .23 18 -jo:
45- 45:34 3—9! 46. 27—21 11—»6; 47. 34—3.
16:27; 48. 30:8 2:13; 49. 39—33 12—18; 5048—43 18—23; 51. 43—38 27—31; 52. 35—30
53- 38:47 13—18; 54 30—24 *3—
5524—19 29.38: 56.
13. Remise.
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geslagen.
De Hollanders hebben beide partijen verloren, maar het heeft er meer gespannen
dan men, de individueele kracht der speler?
Spanje Oostenrijk.
in aanmerking genomen, verwachten zou.
wedstrijd
De
Spanje Oostenrijk zal 21 DeFrau Friedloben-Kreuzer wonnen van cember
te Madrid worden gespeeld. Oostenrijk
Mevr. 3troink-Bryan met 6-4, 8-6. In den zal hoofdzakelijk door beroepsspelers worden
J. J. Remn.ers (Wit)— Jacobs 1—1.
tweeden set stonden wij zelfs voor met vertegenwoordigd. "
i» 34—30 20—25- 2. 33—28 25:24; 3.
5-2 en kregen* toen tot tweemaal toe de
39:30'
17—22; 4. 28:17 11:22; 5. 44—
6.
winningstroke van deze set. Maar een com15—
Net deroepsspo. in Oostenrijk.
49—44 6—11; 7. 31—27 22:31; 8. 36:27 it—17:
binatie van zenuwen, déveine en goed «pel
Voor de oompetitie van beroepsspelers 5n 9- 37—
.7—21-10. 31—26 20—25: 11. 26:,?.
der tegenpartij deed de kans te niet gaan.
Oostenrijk,
zoodanig
welke
men
echter
niet
12. 41—37 25:34; 13. 39:30 7—12; 14.
12:21;
Toch geen slecht resultaat, als wij bedennoemt, maar de competitie voor niet-amateurs,
47—41 21—26; »5» 30—25 19—23; 16. 44—39
ken, dat het vorig jaar te Eeipzig in do hebben-zich
alle elf de Weensche eerste-klasse2—7; I7» 39—33 7— 11; 18. 50—44 ii—'?! 1-toenmalige Dii!tscl.la_»l-Holland ontmoeclubs opgegeven en bovendien nog 12 tweede
—22; 21. 21—
27—21 16:27; 20. 321:21
ting de wedstrijd tusschen dezelfde paren klas vereenigingen. Men zal dus in de gelegen, 14—19; 22. 44—39 i—6; 23. 41—36 10—14; 23
met 6-1, 6-2 voor de Duitschers beslist heid zijn ook een tweede klas competitie voor 37—31 26:37; 25. 42:31 22—27? Deze uiirui!
beroepsspelers te vormen.
van Zwart kost hem een schijl; 26. 31:22 i8'-?!
werd.
Frau Neppach-Kleinschroth konden maar
27. 25—20 14:25; 28. 35—30 25:34; 29. 40:7
8—12; 30. 7:18 13:22; 31. 46—41 19—23; 3*»
juist op het uiterste kantje winnen van
KOEVEN.
33—29 23:34; 33. 39:30 9—13; 34, 4I---37 13—*.;
Mej. Bouman-Knappert. De cijfers waren
Nederlandsche Kollbond.
35, 37—3 l 3-8; 36. 30—24 5—10; 37. 24---06-2, 0-6, 8-6, zoodat de Hollanders, hoewel
Deze
schijf stond hier voorloopig good. Kon,
afgeDe
leclen
van
het
hoofdbestuur
en
de
verslagen, toch evenveel games maakten vaardigden van den
door
de
s<*'
Ned. Kolfbond zijn te Koog noii'en witte schijf 45 op te spelen niet zou
als hunne tegenpartij. En in den derden aan
voortzetting
worden.
Een
stcrkere
gemeentebestuur
Zaan
door
het
officieel
de
«et was ons paar voor met 5.3. doch bad—42 en —37 ge-.veest zijn.
ten gemeentehuize ontvangen, waarbij de
den toen ook nog ongeluk m het spel door»
burgemeester, de beer W. F. G. E. Driessen,
37. 10 14. Natuurlijk; 't was te begrijpeii,
dat de scheidsrechter in die game liefst 5 er zijn ingenomenheid over uitsprak, dat Koog dat Zwart de sterk vooruitgedrongen will?
verkeerde beslissingen
verkeerd ook vol- aan de Zaan was uitgekozen voor de nationale schijf zou afruilen, hetgeen hier, zonder *->i"
gens het 'Duitsche zeer onpartijdige publiek kolfwedstrijden. Daarop toeft de voorzitter van positie te verzwakken, uitstekend kon. 38. 20:9
den bond, drv G. O. van «alen Blanken van 4:'3i 39- 43—39 13—19; 40. 45—40 19—24: -■"
in hun nadeel gaf.
Spanbfoek, den burgemeester bedankt voor de 48—42 18—23; 42. 42—37 23—28; 43. 3'—'/'
Knappert toonde deze partij weer, dat hij hartelijke
24—29; 44- 26—21 29—33; 45- 21:23 33:35; 4°ontvangst en hem namens dén Ned.
voor zijne kracht een buitengewoon mixed- Kolfbond een gouden herinneringsmedaille
aan23—19 35—40; 47- »9—-4 40—44: '48- M-; 10
speler is. Als een beurtelings aantrekkende geboden.
44—49; 49. 3-—32 49.2?-, 50. 10—5 27—49: 5 1"
Op de algemeene vergadering van den bond 519 4940; 52. 19:2 40 1. Remise.
en afstootende magneet was hij voor hel
net bijna onpasseerbaar en wat bij «p zijn werd beslaten het volgend jaar het 40-jarig beracket kreeg maakte hij onhou^aar af. staan te Alkmaar te vieren.
Simultaan-séance te Monster.
bestuursleden werden herkozen do beeJammer, dat mej. Bouman minder goed op renTot
O. F. H. Klokke te Zeist, F. Q. O. den Hol
Woensdag
17 September geeft de heer D.. v.
dreef was, alleen in de tweede set speelde lander te Voorburg, R. Slot te Broek op Ean- Nieuwkerk van
's-Gravenhage een simultaanzij haar gewone spel. In de beslissende set, gendijk en F. B. van den Bergh te .Utrecht».
seance jii de damclub te Monster,
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