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Onder de werken, die vrijwel zijn stopgezet, trekt de verbetering van de haven
van Vlissingen zeker in de eerste plaats de
aandacht, en dat niet alleen om het groote
belang van het werk zelf. maar omdat de
Minister, wil hij althans de wettig gekozen
volksvertegenwoordiging geen slag in het
aangezicht geven in deze niet verantHet zal niet kwaad zijn
-«voord '5ckmkt ons deze historie nog eens even op
te halen, en misschien doen wij ook den
Minister daarmee een dienst, die reeds
postme ir. zoo b.v. bij de ramp met den
Oheoue- en Oirodienst, overtuigend heeft
bewezen, dat zijne verdiensten op ander
veld ligpen dan dat van het juiste inzicht
in onze staatsrechtelijke verhoudingen.

Toen de Hr. van 3waay voor de verbetering van de haven te Vlissingen, die
hem bij de wet van 25 Juli 1919 is bevolen,
op de begrooting voor 1923 daarvoor de
derisoire som van f 5000 uittrok, heeft hij
daarover in het Voorloopig Verslag zoo-.
veel moeten.hooren, dat hij het raadlzaam
vond, toen het desbetreffende artikel aan,
de orde kwam, het eerst het woord te
voeren, om de Kamer er van te overtuigen,
dat het hem waarlijk niet te doen was om
2*oo zachtjes aan van de haven van Vliss'mgen af te zien. Ju! s'excuse s'accuse.
Waar dt Minister echter zeide, dat die
haven eerst in de toekomst belang zal gaan
krijgen, en men geen enkele zekerheid
beeft, dat zij zal voldoen, had hij genoeg
gelégd om tê doen zien, dat de plicht, hem
Hoor de wet opgelegd, hem maar zeer
matig aanstond. Het was dan ook tamelijk
overbodig om daaraan toe te voegen, dat
er bij 't ontwerpen van den kademuur eene
andere w!jz<> van «merken gevolgd wordt dan
tot " nog toe bij Waterstaat gebruikelijk
was, en dat hij dus veel, veel tijd noodig
had, .om het beste systeem voor het
bouwen van dien kademuur te vinden, wat
beteekende dat het eigenlijke werk ad

calendas Graecas werd verschoven,. Overbodig zeggen wij, omdat uit den uitgesproken twijfel van den Minister, dat met de
verbetering van de haven van Vlissingen
het beoogde doel zou worden bereikt, genoegzaam bleek, dat zijne liefde voor deze
zaak op het vriespunt stond.
Zoo is het ook door de Kamer opgevat,
en de Minister heeft van Rechts zoowel als
v^n Luiks over deze zaak harde noten te
kraken gekregen.
De Hr. van der Voort van Zijp verklaarde ronduit, dat -de f 5000, die de
Minister voor de verbetering van de haven
op de begrooting had gebracht, niets
betcekenden,.en dat niet alleen Vlissingen,
dat een half millioen voor de zaak beschikbaar stelde, maai- ook de geheele provincie
Zeeland door de houding des Ministers
was gedupeerd. Waarvoor de anti-revolutionaire afgevaardigde zich kon beroepen
op eene uitspraak van Gedeputeerde Staten
van Zeeland. En hij stelde Z. E. gerust
omtrent den kademuur,- de Kamer zou
gaarne de keuze van het systeem" daarbij aan hem overlaten, wanneer hij voor
het werk, dat door zijn ambtsvoorganger
Koni? zeer nauwkeurig was overwogen en
gelheel gereed gemaakt, weer 12 ton op de
begrooting bracht.
. De Ohristelijk-Historische Hr. Krijger
wees er op hoe Vlissingen de aangewezen
plaats is voor het snelverkeer,
daar zijn
haven steeds toegankelijk is, onverschillig
of dichte mist, ijsgang of storm den
toegang bemoeilijken.
De Vrijiheidsbonder Dresselhuys noemde
net . kru!denierspolitiek", wanneer men
spaarzaam is in den zin, dat men reeds
aangevangen belangrijke «-erken, die ons

kracht kunnen geven in ons economisch
l^ven in de toekomst, gaat stopzetten.

De anti-revolutionair A. A. Colijn en de
A. Eruytier eindelijk steunden de
betoogen van de sprekers, die hen voorafgingen, en nadat de Minister eene verdedi&mg van zijne houding gaf, die daarvan

Katholiek
slechts

den naam droeg, kwam er eene
"otie van den Hr.'van der Voort van Zijp.
"edeonderteekend door de H.H. Colijn.
s>uytier, '. Duymaer van Twist. Smoenk,
"nn der
Waerden. Marchant, Dresselhuys
■^ Zijlstra, luidende:
»Pé Ka m e^ va n oord ccl, d a t

ds uitvoering van de werkem tot verbetering van de
h atv en te Vlissingen op
dei oorspronkelijk voorgenomen voet regelmatig
wonde
en
tot
voortgezet
stand gebracht, gaat over
tot «e orde van den dag."
Deze motie is met 70 tegen 3 stemmen
aangenemen.
De Minister heeft toen bij de behandeling
van zijn» begrooting in de Eerste Kamer
verküaanl, dat hij zijn best zou
doen dm te voldoen aan den
wens cm van de Tweede
K a m e r. t

Inderdaad is in staatsrechterlijkcn zin
eene door & Tweede Kamer aangenomen
motie niet mter dan een wenseh. Z.E. kan
ze naast zicf neerleggen. Maar practisch
gesproken isVioo'n motie, vooral eene met
aangenomen motie,
zoo groote
meer dan eentwensch, want eene Kamer,
die zichzelf respecteert, laat geen minister
aan het bewind, die aan zulk eene motie
niet meer waaroe hecht dan aan een vodje
papier. 't
j Wij moeten eoiter betwijfelen of het den
Minister ernst was met die belofte om zijn
best te zullen doen, <,want hij gaf tegelijk
in re Eerste Kamer te kennen, d>at hij niet
aan de toekomst van de haven van Viissingen geloofde. Wij staan dus voor het geval,
dat als het den Minister xvel ernst was met
zijne belofte, de zaak,nog veel bedenkelijker
voor hem werd, want dan zou hij zijn best
doen om een werk van ettelijke millioenen
uit te voeren, waarin hij geen heil ziet.
Waarin hij trouwens vrijwel alleen staat,
de Tweede Kamer heelt met de aanneming
van de motie-van der Voort van Zijp zoo
goed als de heele pers achter zncih gelhad.
De Minister heeft het verder aangedurfd
van de 8 ton op de begrooting voor 10,24
oorspronkelijk aangevraagd om met het
hoofdwerk, ten kademuur te beginnen, -7
ton te schrappen, thans onder het voorwendsel, dat eerst aan het oordeel van de
Rijkscommissie voor werkverruiming moest
onderworpen wonden, of het maken van den
kaderrmur wel groote waarde had als werkverschaffing. Terwijl het maken daarvan
bijna enkel grond- en metselwerk is en dus
bij uitstek werkverschaffing; .Maar, dat
voorwendsel werd weer losgelaten, en op 6
Maart 1925 legde de Minister in de Tweede
Kamer de verklaring af, dat! h ij binnenkort in den Ministerraad een voorstel aanbangig zou maken voor eene
suppletoir e begrooting
voor de havenver b e t e r i n g

meerderheid

teVliss i n g c n.
Maar op 19 Juni kwam eindelijk het
woord uil zijn mond, waarmee hij had
moeten beginnen : T o e n verklaarde
h ij,

dat hij

per so on 1 ij k een
tegenstander was
van de

havenverbetering vanVliss i n g e n. Waarom is ons niet duidelijk,

want er is eene communis opinio over het
groote landsbelang dat de verbetering van
dé haven van Vlissingen is, juist zooals de
kanalisatie van de Maas. Maar het lijkt wel
of c'eze Minister zoo zijne liefde aan Limburg verpand heeft, dat het overige van

het tand daardoor met stiefmoederlijke bedeeling wordt afgescheept.
Naast het groote landsbelang is het voor
ons de vraag of de Kamer in deze nog
langer met ziich zal laten sollen. Wij
kennen geen voorbeeld van zooveel... vrijmoedigheid tegenover eene met zoo groote
meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen motie, gezwegen nog van den
krachtigen aandrang in de Eerste Kamer.
Een Stater-Generaal, die dat alles duldt,
doet niet alleen aan hare eigen waardigheid
maar ook aan de waarde van onze con»
sditutionecle «instellingen te kort. Daarom
spreken wij den wenseh uit, dat Minister
van Swaay bij zijne begrooting in deze
gesteld zal worden vóór de keuze van se
soumettre ou se demettre. Gelukkig zijn
daar geen politieke gevolgen aan verbonden. en aan de lauweren, die de H*r. van
Swaay op liet veld van den Post-Oheoueen Girodienst heeft geraapt, behoeft niet een
nieuwe krans worden toegevoegd, waarop
geschreven staat: Verzuim van een allereerst landsbelang, wat de verbetering van
de haven van Vlissingen is.
Waarvoor de Minister thans niets op
de begrooting heeft gebracht. In
de
Memorie van Toelichting schrijft de Minister met verbijsterende vrijmoedigheid, alsof
er nog niets over deze zaak
voorgevallen
was, fjat tol zijn leedwezen de tijd nog- niet is
aangebroken om het werk van
uitbreiding
oer Vlissingsche haven verder ter hand te
nemen. De Kamer overwege naar aanleiding hiervan ook. of een ingenieur, die
met leedwezen vervuld is over 'het feit, dat
hu een werk. waarin hij geen heil ziet. niet
kan uitvoeren, wel de rechte man is om aan
het hoofd van het Departement van Waterstaat te staan.
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De Manoeuvres in Brabant
en Limburg.
111.

Reden dan, is na de groot© voorbereidingen en de verzameling der troepen van de
I<t. Br. op gisteren, de eerste strijd gestreden, die wel is waar niet fel en langdurig
was, maar toch uiterst leerzaam voor alle
deelnemers. En daar gaat 't toch ten slotte
bij deze manoeuvres om: om te leeren
voor hoog en laag.

—

Gisterenavond reeds had do leider de
stukken ontvangen waarin de beido partij,
commandanten (majoor Froger van de

hoogte gekomen van 's vijands aanwezig,
heid nabij Tilburg, zijn eigen rechterflank
dekken om des te sneller door te kunnen
marcheeren.
Zoo zullen wij dan morgen de slag zich
zien afspelen nabij Oilze, waarbij het
brandpunt van actie wel op de zoo bekende

Nolenheide

zal zijn.

'De wegen van Tilburg naar Breda en
Oilzo zullen we! weer in een ondoordringbaar stofmasker gehuld worden door de
talloo^e auto's en motorfietsen
van deze
laatste trekken die der seetien motor,
mitrailleurs, belast en beladen als zij zijn
wel do meeste aandacht.

—

De militaire oefeningen

roode partij, overste Naris van de blauwe)
rond Breda.
in bevelsvorm uiteengezet hadden hoö zij
hunne troepen wilden gebruiken om aan de
hun door den leider (hier gedacht als hoo(Van onzen verslaggever.)
gere commandant) verstrekte opdracht te
Gisteren zijn de troepen, die momcnvoldoen. Do algemeene toestand waarvan
in Breda bijeengebracht zijn, tot het
Tee!
voor den manoeuvredag van heden uitgegaan was, was ongeveer als volgt. Op 18 ' houden van oefeningen in groot verband
uitgetrokken naar Ohaam, een plaatsje
September was ten Zuid Oosten van Breda
op
io K.M. afstand van Breda. Aan de
een gevecht gevoerd tuszchen fee legernam ook deel hot ze escadron
oefeningen
machten, dat niet tot een beslissing had gevan
het
ie
reg. cavalerie -uit Den Haag,
partijen
leid ; beide
handhaafden zich, ook
waarbij een herhalingslichting onder de
gedurende den nacht, in hun bereikte stelwapenen is. Een afdeeling voerde een
lingen. Np den noordelijken vleugel van
beide partijen, nabij den zuidkant va.n de charge uit. een milicien De Bakker, die
voor herhalingsoefeningen op is, kwam
strijbeeksche Heide (aan de Itijksgrens ten
zijn paard te vallen, een waoh'mieesmet
Z. van Breda) trachtten de cavalerie en
ter reed over hem heen. Lij onderzoek
wielrijders elkaar te overvleugelen, waardoor de blauwe partij zijn Noordvleugel bleek de man een been gebroken te hebben. Hij is naar het hospitaal in Breda
moest terugnemen tot aan den straatweg
die èenigszins achteruit buigt ten Oosten overgebracht.
van do Btrijbeekseho Heide. Verder werd De o-feningen in Breda hadden onder de
gegeven omstandigheden een vrij vlot vernog verondersteld dat in den morgen van
loop. De rust is in de sitad teruggekeerd.
heden, den 19en de gevechtsactie weer opleefde. Tot zoover het denkbeeldige; de De garnizoenscommandant verzocht ons
mede te deelen, waarom er avondappèl
troepen der roods partij uit Breda, sterk
tot 11 uur gegeven werd en hoe het kwam
1 regiment infanterie, I afdeeling veldartillerie (3 batterijer'» 1 eskadron huzaren dat er geen tapverbod was uitgevaardigd.
en 1 compagnie wielrijders, hadden nu do I>e kolonel heeft rekening gehouden mot
het belang van verscheidene soldaten uit
opdracht den linkervleugel (noordelijken)der
eigen partij te verlengen tot aan Ohaam, de omgeving van Breda, die '-5 avonds
waarbij verondersteld was dat deze troepen natuurtijk gaarne naar huis wilden. Waar
uit Vtten kwamen (Ntten ten Oosten 4000 man in tenten zijn ondergebracht, is
het onmogelijk avondpermissie te geven
van Breda).
aan een gedeelte daarvan. De controle
partij,
blauwe
de
I<t.
De commandant der
Br. dus had in opdracht zoo snel mogelijk daarover kan onmogelijk nauwkeurig genaar Ohaam te marcheeren om den ree^.
houden wordon. Daarom besloot de kci'oter (noordelijken) vleugel dèr eigen troepin 'tiel in eens voor alle soldaten avondper.
missie tot 11 uur te geven. Het Kijkt ook,
te dekken en te verkennen in de richting
Breda.
dat de militaire autoriteiten gedacht hebDe commandant der Lt. Br. dio vanuit ben aan een tapverbod. Het' schijnt echter, dat de burgemeester van Breda daat
Tilburg zijn opmarsch begon (waarbij aangenomen werd dat hij aldaar, op het veel voor voelde, omdat hij van meening
oogenblik dat de oefening begon, uit het was, dat een gedeelte van de burgerij van
Oosten aankwam) had dus een dubbelo taak Breda daardoor ernstig in haar belangen
n.l. den vijand te beletten naar het Oosten geschaad zou worden. Het is ons gebledoor te dringen over Chaam en ten tweeden ken, dat het commando alles doet om het
door middel van verkenningsorganen aan den . soldaten zoo goriefelijk mogelijk te
Het eten, dat geeft ieder soldaat
zijn chef gegevens te verschaffen over den maken.
toe, ,s uitstekend, en de ligging, nu de
vijand nabij Breda. Maar nu doet zich bij
zon meer schijnt, beter dan toen het, zooeen lichaam als de Lt. Br. al dadelijk do
als in het begin van de week,
groote vraag voor: hoe moet er gemarregende. Toch is er, wanneer voortdurend
men dieper
cheerd worden. Wielrijders hebben op harkijkt, nog heel wat dat toch
in
eigenlijk
wegen
goede
fietspaden
en
de
een grootere
nïct voor moest komen. . maar
SetL
Auto'-*,
snelheid dan de cavalerie.
kunnen
daarop hopen wij ' uitvoeriger terug ,te
alleen de harde wegen volgen en mogen
daar zij zich zelf niet verdedigen kunnen
niet
een aanval van den vijand blootgesteld worden. De commandant der Lt. Br.
SOLATEN RELLETJES IN EDE.
Het Gorresp.-bureau meldt:
splitste dus zijn macht in drie groepen
Naar wij vernemen heeft gisterenavond te
waarvan de noordelijkste de kungtweg over
Gilze (Noordoost van Chaam) volgde, dat T f mS verzet tegen de militaire politie plaats
genacl: er ,5 «en schot gevallen,
waardoor een
was het regiment wielrijdera
borst
ge^nd. Tegen den
werd
&t
Dwars door het terrein door bosschen nacht heerschte wederom
rust. Het
en over de heide ging de cavalerie met de verzet ging niet tegen de volkomen
meerderen en vond
beide batterijen der rijdende artillerie, de Loenaanleiding in voeding of ligging.
"oor den Minister van Oorlog is terstond
pantserauto's met een afdeeling wielrijders
opbracht gegeven tot
het instellen van een onen de tractorbatterij over de harde wegen
ten zuiden daarvan. Voor alles uit de verIn verband met in verschillende
bladen verkenningspatrouilles van huzaren en wiel«dienen berichten omtrent de verpleging der
rijdera Het ging goed, van de rooden werd troepen 's door de hoogste legerautoriteiten
in
niet te veel overlast ondervonden en tegen ac verschillende garnizoenen, waar belangrijke
troepenconcentraties
twaalven doemde de toren van Chaam op
hebben plaats gehad? een
ingesteld, hetwelk tot uitkomst had.
tussehen de talrijke.boschjes. Maar reeds onderzoek
aat de geest van de troepen
goed was en dat
was het contact met de tegenpartij verkreer algemeene tevredenheid bestond over liggen, aan beide zijden was de artillerie reeds
gmg, voeding, enz.
in stelling gebracht, do vliegeniers lieten
op do terreinen bestemd voor hunne beV. D. meldt ons nader uit
Ede:
richtkokers de berichten vallen, de radioOnder de militairen heeft gister do grootafdeelingen verzonden de voornaamsten ver"«opgewondenheid geheerscht. Er hebben
der door het luchtruim.
vechtpartijen plaats gehad, waartegen de miliTen noorden van Chaam stormde een daptaire politie met kracht moest optreden. In
pere pantserauto dwars door de verschrikven omtrek van den kazerne scholen groote
troepen soldaten samen, die door de officieren
te v..andelijke infanterie heen. De rooden
tot
kalmte werden, aangespoord.
waren op vlotte wijze in gevechtsformatie
Op het kazerneterrein zijn lantaarns vernield.
ontwikkeld toen de leider, met het oog op
Ten soldaat van de militaire politie is in den
den grooten afstand die nog afgelegd moest "'s gestoken.
De dader is niet bekend. Ds
worden voordat een ieder weer thuis was, getroffen soldaat is mit een mes gestoken en
om één uur „eindigen der manoeuvre" blatoen hij' door een troep nilitalren werd aangezen. In Chaam vereenigde generaal-majoor vallen, door de politie, die de aanvallers met den
gnmmistok uiteendreef, ontzet.
toen de beide partij-commandanten met naOp het kazerne-terrein, waar de relletjes
genoeg al hunne onderhebbende officieren plaats
vonden, hadden de militairen bzhalve de
om zich heen en ook do talrijke scheidslantaarns ook de ruiten vernield van de barak
rechters.
-der militaire politie.
De oorzaak van de ontstemming wordt toeEen korte bespreking volgde waaruit weer
geschreven aan de ontstane antipathie der soleen ieder leering kon trekken.
De dag van morgen zal ons weer geheel daten tegen de militair? politie.
wat adders brengen. De blauwe partij wordt
dan in Breda en omgeving verondersteld,
BINNENLAND
terwijl de roode partij uit het Zuid Oosten
komende, tegen haar in opmarseh is. De
Offfecieele Derichten.
Lichte Br. die in den yedaehtengang van den
Bij
Kon.
Lest. is de heer .H. va n Wi cleider juist in Tilburg i 8 aangekomen,
kevoort Crommelin van Berkrijgt dan daar van den hoogeren commanke nro d e benoemd tot consul der Nederdant (hier algemeene bevelhebber genoemd) landen
te Caïro riet ressort van het consulaat
de opdracht den uit het Zuid-Oosten komenomvat het gouvernoraat Caïro, de provinciën
den vijand te verkennen en door hem daar. Kalfioubieh, Guiseh, Beinsonef. sayoum, Mina m zijn rechterflank aan te vallen, zoonia, Zyout, Kena en de grensprovïnciën.
veel mogelijk oponthoud to bezorgen tenDe Minister van Luitenlandsohe Zaken brengt
C
ter algemeene kennis, dat de consul der Neder,
de
"ndere
troepen
(divisies
verouderm^ gelegenheid te geven nu ook
landen te Essen, de heer Chr. schm!d.
steld)
met volle
verlof hier te lande, voor belanghebbenden
kracht in te grijpen. Begrijpelijkerwijze zal met
spreken zijn te 's-Gravenhage in een lozal
te
de uit het Zuid-Oosten komende vijand,
vermoedelijk wel door zijn vliegers op de kaliteit van het Departement van Buitenlandsche Zaken, Plein 33, op Woensdag 24 Leptem.
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In ons artikel over de Millioenennota van
woensdag 1.1. hebben wij er reeds op gewezen,.hoe bedenkelijk het is eene begrooting sluitend te maken door hét niet ter
hand nemen van nieuwe werken, en het in
matig tempo voortzetten van werken, waar»
mee men -reeds begonnen is. Voor dergelijke bezuiniging zal tOch heel spoedig
een aequivalent moeten worden gevonden.
<laa*r vasthouden aan dit systeem, om het
einHHter van de begrooting te drukken,is
zich spoedig bitter zou wreken. Stilstand
in deze achteruitgang, heel sterke achter-
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....
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Net VoZertlindt ghetrouwe
Blyf iek tot in den doet.

tweemaal
Directeur: ERNST DE LANG.

PoliUek Hoofdredacteur: A. ROODHUUZEN.

MINISTER

Zes=en*Vij;tigste Jaargang

Hoofdinhoud.
Dit nummer bestaat uit 12 bladzijden.
Het hoofdartikel gaat over de verbetering

van de haven van Vlissingen.Hooggeachte Redactie,
Dy Gouv.-Generaal heeft de ambtenaren
Men zoekt naar versterking der rijkslaten
mededeelen, dat zij zich van revoln»
middelen. Een weeldeverteringsbelasting
tionaire propaganda moeten onthouden.
staat op het programma. Mag ik den minisier van Financiën een belastingobject
Voor de reohtshoogeschool te Bandoeng
aanwijzen, dat tot nog toe aan zijn speurhebben zich 15 studenten aangemeld, i
zin ontsnapt is? Ik bedoel de dansmuze.
Just Havelaar over de dames Brongensma
Men zal in velerlei opzicht -een goed werk
en
Broekman in de Vuurslag.
doen door Terpsichore het dansbelasting,
plaatje, desnoods aan een sierlijk ketEen interview met Marie van Wester.
hoven.
linkje,' om den hals te binden.
Er is wel een rijwielbelasting ingevoerd,
Jan Wils over de tentoonstelling van
en daarmede heeft men den bezitter of bebouwontwerpen
voor een winkelgalerij aan
zitster van een gebruiks- en gezondheidsvan Meerdervoort.
de
Laan
werktuig lot een bijdrage aan de schatkist
Een voorstel tot invoering van een dans»
verplicht,.hoeveel te meer klemt dan de in»
belastingplaatje.
voering van een belasting op de genotzucht van den dansmaniak.
De wintertijd gaat 5 October in..
Jonge meisjes en vrouwen, die zich wilDe tentoonstelling van de Il^nologenclud
lens en wetens ondervoeden om slank en
lenig te blijven en daarmede de kiem te leg den Haag in den Dierentuin.
gen voor vroegtijdig verval van krachten
G. J. S. over den komenden lawn»tennis<
en ziekten. ; kinderen en vrouwen, die in wedstrijd
Beigië-Nederland.
hun danswoede buikorganen en voeten uit
In dit nummer vindt men de Schaak»
elkaar dansen, en waarvan ik in mijn voerubriek.
tenpraktijk reeds menig geval in behandeling moest nemen,menschen van bezadigdDe leening der gemeente Utrecht is ruim
en" leeftijd, die zich door overmatige is voltcckend.
functie van hart en longen, stelselmatig
Verzet tegen de militaire politie te Ede.;
op een voortijdigen dood door hartzwakte
of longuitziltting voorbereiden ; zij allen be* »
hooren, orDdat zij zich om eigen welzijn
Over de regeling* van de kwestie d«<
zoo Weinig bekommeren, door een belasarbitrage te «lieneve.
ting gedwongen te worden bij te dragen
Bijzonderheden over de houding van het
tot het welzijn van anderen.
tegenover de katholieke partii in
Vaticaan
Men bepale bij wet, dat een ieder, die
den dansvloer betreedt, om zich aan het Italië.
.
genot van den dans over te geven moet
Over den toestand in Macedonië.
voorzien zijn van een dansbelasHet verloop der Uuitsch.Belgische hnn»
tingp laa tj e, zichtbaar te dragen,
a raison van zooveel te verkrijgen aan de delsbesprekingen.
postkantoren. De schatkist, en niet minder
Woe pei ?oe bereidt een groote expedide volksgezondheid zal er wel bij varen. tie voor tegen Mantsjoerije.
Mat dank voor plaatsing,
Hoogachtend,

Dr. IVül*?,

orthopaedist en voetarts.
Den Haag, 19 September.

—

her a.s., des voormiddags van
12 en des
namiddags van 2
uur.
De Minister van
Buitenlandsche Zaken
brengt ter algemeene kennis, dat de consul der
Nederlanden te Valparaiso. de heer Sj Hv t
kema. met verlof hier te lande, voor belang,
hebbenden zal te spreken zijn te 's-Gravenhage
m een lokaliteit van het Departement van Buitenlandsche Zaken, Plein 23, op Dinsdag den
23sten September a.s.. des namiddags van
tot 4 uren.
Bij resolutie van den Minister van Financiën
's d« inspecteur der registratie en domeinen O.
iV dekochefortop zijn verdoek verplaatst van de inspectie in de zoe divisie te
Leeuwarden, naar de inspectie in de 12e divisie

—

-

-

te

t&fijp^
De bezuiniging
op ons Hoofdpostkantoor.
Belangrijke resultaten '
praktische tewerkstelling van net
overcompleet
Do beteekenis van een postbesteller

Delft.

Bij beschikking van den Minister van Marine
is de luitenant ter zee der «e klasse P. A. G a 1-1 a den 2<sen September a.s. geplaatst aan
boord van Hr. Ms wachtschip te Willemsoord.
Bij Kon. Besluit is bevorderd tot officier in
de Orde van Oranje-Nassau J. P. v a n T e r m,
hoofdredacteur van de Limburger Koerier te

Maastricht.

BROEDERSCHAP VAN ONTVANGERS.
Onder voorzitterschap van den heer E.
Kagei, ontvanger der gemeente Deventer,
werd gisteravond de algemeene vergadering
gehouden van de Broederschap van Ontvangers in Nederland.
Na de behandeling der

huishoudelijke

agenda, waaronder dc herbenoeming van
den heer J. Boekhoudt, ontvanger der gemeente Apeldoorn, als lid van het bestuur,
werd voorlezing gedaan van een aan den
minister van Binnenlandsche Zaken en
Landbouw, alsmede aan de commissie van
voorbereiding uit de Tweede Kamer der
Staten-Generaal toegezonden memorie, houdende bezwaren tegen de voorgestelde wijzigingen van de Gemeentewet, speciaal rakende het financieele beheer, welk wetsontwerp bij Koninklijke Boodschap van
Juli 1923 aan de Tweede Kamer ter overwe-17

ging was aangeboden.
De inhoud van genoemde memorie weid
met algemeene stemmen goedgekeurd, terwijl het bestuur werd gemachtigd tot het
nemen van verdere maatregelen, die liet
nuttig of wenschelijk mocht oordcelen, om
aan die bezwaren tegemoet te komen.
Vervolgens had een levenidige gedachtenwisseling plaats over het feit, dat Gedeputeerde Staten in de Provincie Noord-Holland het voornemen hebben opgevat de
jaarwedden van de ontvangers in die provincie met 30 pOt. te verlagen, waarna met
algemeene stemmen werd besloten het bestuur op te dragen tegen dat plan krachtig
te protesteeren, als zijnde in strijd met de
beginselen van recht en rechtvaardigheid.

In de laatste weken kwam men te hooren^
dat de directie van het Hoofdpostkantoor er
in geslaagd was, op de bestelling c.a.
f 60000 en op de buslichting eveneens eén
f6OOOO per jaar uit te sparen.
Bij onderzoek van deze posten bleek ons,
dat in het geheel al veel meer bezuinigd is
en dat voortdurend nog bezuinigd wordt.
Dit in klinkende cijfers uit te drukken,
is heel moeilijk, omdat men eigenlijk nog
steeds in de Bezuiniging ingroeit d.w.z. dat
maatregelen, thans genomen, pas over onbepaalden tijd aan him volle beziuinigingsdeel komen.
Menigeen zal met verbazing vernemen,
dat de Directie reeds in 1918 haar bezuinigingscampagne begon, doch midden 1921
dwong de malaise ter versnelling . van,
tempo.

leder voelt, dat de Bezuiniging bij dè
Post nog een moeilijker probleem vormt dan
elders, omdat een goede en snelle post»
verzorging een der grootste landsbelangen
is en omdat aan het postpersoneel hooge
eischen moeten worden gesteld. Bij personeelsvermindering moesten d*us onvoorwaardelijk aan de overblijvenden hoogere
eischen worden gesteld.
Menigeen denkt, dat postb e stel
e/en
makkelijk baantje is en dat ieder die sterke
beenen heeft, dat beroep wel kan uit-

oefenen. Integendeel eischt het beroep beslist niet alleen sterke en eerlijke menschen,
maar ook een sterk geheugen, vlug initiatiet, kortom intellectueelen aanleg. Onlangs
bezocht een Delftsch professor de ruimte,
waar de post wordt uitgezocht en verdeeld.
Na eenigen tijd te hebben toegekeken, riep
hij verbaasd uit : Maar post bestellen is een
intellectueel beroep! Dat Had ik nu toch

nooit gedacht !
Inderdaad dat is het. De besteller moet
elk huis van zijn wijk kennen, hij moet de
l'gging def linksche en rechtsche nummers
voor het sortecren van zijn tasch precies in
het hoofd hebben, hij moet goed de onmogelijkste adressen kunnen lezen enz. In den
HET BEZOEK VAN DE KONINGIN
zomer wordt 't beroep nog uitermate ver* door
zwaard
AAN LEIDEN.
de adresverandering van
vacantie-gangers,
overkomst vay logé's en
Men meldt ons uit 'Leiden:
vreemdelingen.
Weet men wel, dat in Juli
Naar wij vernemen, ligt het in de bedoeling,
per
het postdag
adresveranderingen
150
dat de Koningin en Prins Hendrik bij hun bezoek aan Leiden op 3 October na de uitdéeüng kantoor bereikten en in Augustus 125 per
van haring «n wittebrood aan de Waag, zich dag? Verdeel deze cijfers eens over de 25
bij gunstig weer te voet door de Maarsman. l*»estelwijken en ga dan eens na, hoeveel
steeg. Breestraat, Pjeterskerkkoorsteeg naar
adressen een besteller in zijn geheugen moet
de Pieterskerk zullen begeven ter bijwoning van vasthouden. Te meer klimt dan de bewonde herdenkingsplechtigheid
dering voor de weinige vergissingen en
voor de wijze waarop de oostbesteller vergissingen of onvoldoende aan«"ijz*ingen
HET EINDE VAN DEN ZOMERTIJD.
van de adresseerders in het reine brengt.
De Minister van binnenlandsche zaken en
Toch heeft de postbesteller en ook he*
landbouw heeft aan de gemeentebesturen ver-,
personeel verlenging van arbeids-<
hooger
zocht er op toe te zien, dat de tijdsaanwijzing'
op de opetKbare, door het gemeentebestuur betijd, vermindering van salaris, afvloeiing,
beerde klokken van 5 October 3 uur 's morgens enz., naar men ons uit de beste bron.
af weer in overeenstemming zij met de tijdrege. meedeelde, met Waardügheid gedragen en!
üng van den middelbaren zonnetijd van Amloyaal aan de Bezuiniging meegewerkt.
sterdam, welke dan aanwijst 2 uur 's morgens. Dit voorop gezet hebbende, deelen v/e tnet
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/te grooter genoegen enkele reëele bezuini,
( g'uigscijler.> mee.
1
«In 1918 had men nog 100 hulpbestellers,
'31 December 1921 nog 14 en thans is de
bulpbesteldienst geheel opgeheven.
' In 1921 had men op het hoofdkantoor
! 947 vaste ambtenaren, op 1 September 1924
! n-2ss 833 en van dezen zijn er nog 58 tijdelijk
elders werkzaam gesteld. Deze werkzaamstelling was mogelijk door de verminderde
( werkzaamheden in verband met de cenckral lisatie van den Girodienst. De kosten van
den hul***ckesteldienst bedroegen in het laatst
fvaa 1921 nog ongeveer f 2500 per maand
'en zijn thans tot
nihil" teruggebaoht.
j,!kanDe 114 bespaarde vaste ambtenaren
men .— pensioenstorting, kleeding,
! enz*. mee gerekend
laag schat! fen op een bezuiniging van f 2200X114.
Nen deel is natuurlijk op wachtgeld en
daarom kan men onmogelijk nu nog het
'bespaarde bedrag precies opgeven.
Behalve de genoemde voordcelen, door
! personeelsvermindering verkregen, moeten
! nog die materieele voordcelen door organi! i**atie, contract^erandering, enz. worden

.

—

-

-.

i genoemd. Het nieuwe
I Maatschappij

contract met de

Amsterdam'» Goeclerenver: >oer i!s 5 30.000 . lager dan het vorige,
voor zoover de buslichlting betreft, daar
j rlezle, zooals, men weet, met auto's gej schied!t. De a-utodienst zal bovendien
* f 30.000 besparing aan
personeel geven.
lOp den besteldienst
werd, zooals
i wij reeds meedeeildien, f 60.000 uitgewonnen.
Men heeft een besparing van f 15.000 per
! jaar verkregen, door verschillende posten,
>>per handmagcn of per rijwiel naar den trein
/te laten brengen en door combinatie van
j posten; f 13.000 is bezuinigd door het aanta! wagens van de pakketpost met zes
per dag te verminderen, mogelijk gunvrdloor verlenging van den werkdag en,
/den
>dOor de... malaise.
Ojp dien postrit den HaagSoheveningen
ls bij een * nieuw contract
f 800
MrcNend. De overbrenging van den B.ij>ks«verzekeringsdienst uit een gehuurd lokaal
naar het bulipkan-toor Loosdluinsoheweg
* h***»,^ een f
3000 per jaar in de lade.
Nog op een andere, zeer typische wijze,
"heeft men het overcompleet aan menschen
200 weinig mogelijk bezwaarlijk voor de

-

■

beur®

gemaakt.

Met dit personeel deed men geheel of ge-«leeltelijk allerlei verliuüzingen -. de verhuizing van het Hoofdbureau naar de Korl chenaerkade, die van den Cheque- en Giroj tfienst naar het Noordeinde, die van, deni K-Hfden dienst naar het Sipaameplein, enz.
! Verder heeft men onder het overcompleet
[jneruschen uitgezocht die kunnen timmeren,
'■

verven, meubelmaken, smidswerk verrichDientengevolge verft eigen postpersoneel de brievenbussen in den Haag en Sche*veningen, vervaardigt postpersoneel het
benooHgde nieuwe ameublement voor het
zpak/kstpostgebouw aan de Zaanstraat en het
deed dit van oud, afgedankt materiaal, dat
vroeger voor een appel en «en ei werd
In
jaar t!j6s
verkocht
heeft
3
«e Post reeds geen
meubelmaker***rekening gehad. Alle bindwerk wordt zelf
gedaan. De kachels worden door postpersoneel bewaard, gerepareerd, weggenomen
ten.

en ge*2et. Een groot voordeel hierbij
is nog,
dat mensehen, die het postvak kennen en
dus het doel van het meubel, de benoodigde meubels het bruikbaarst maken. Zij hel»
ben oude meubels op die wijze ook doeltreffend vermaakt. Op den zolder van het
hoofdpostkantoor is een volledige werkplaats ingericht; de kachels staan in de

kelders.

lan^ blijft

er niets meer over. Zij, die de
haven tegenhouden, zullen gestraft worden, want de volksconscicntie «al uitspraak doen.
De voorzitter zegde dat het bureau
gaarne aan de Tweede Kamer zal verzoeken hot den minister duidelijk te maken

dat het 200 niet langer gaat.
Bij de verdere besprekingen wordt besloten een deputatie te -zenden naar den
minister en de voorzitters der Kamerfracties, en vvel een. bestaande uit leden
buiten Vlissingen, om aan te toonen van
het een districtsbelang wordt geacht dat
en
geen zuiver Vlissingsch belang.
Nadat toegezegd is dat hot gemeentebestuur van Vlissingen gaarne alle baar
ten dienste staande gegevens aan de deputatie Mi! overleggen, werd besloten, dat
behalve een der leden van het bureau, de
heer Boudewijnse of de heer Vtofkoper,
mede zullen gaan de heer Van den Berg en
neer Jeronimus en als deze laatste "verrL
hmckrd mociht zijn de heer Massce.

BEGRAFENIS JAN NEINBING.
Men meldt ons uit Amsterdam:
Op de Nieuwe Oosterbegraafplaats
is heden het stoffelijk overschot teraardebeste'd
van den trouwen makker van .l.an Louis
Pisuisse, bij de vertolking van het levenslied, den pianist Jan Hlarius Hemsing. Een
groot aantal belangstellenden
volgden de
met talrijke bloemstukken bedekte baar.
Onder hen bevonden zich" Bi-zuisse en zijn
echtgenoote Jenny «iliams. zuster Verwev
Hlejan, Antoinette van Dijk. Paul Oollin.
Henri Wallig. Aa-c Tak, Anton Buz*s.'o
van Ast, secr. van de 0.N.8.1.N.0.N.8.
Wanneer de kist in de groeve is neergelaten en de familieleden en vrienden haar
met bloemen hebben bestrooid, treedt het
eerst naar voren jhr. H. L. Wie hor
om de rede, die de broer van Jan Hemsing,
mr- dr. H. L. Hemsing, daar bij te zeer
onder den indruk is, niet kan uitspreken,
voor te lezen. Jan Hemsing, zegt hij,
een gentleman in hart en nieren. was
energie heeft hij zijn leven opgevatMet
en
ziM opgewektheid heeft hem bij zün ziekte
gesteund. Hij had een buitengemene wilg.
kracht en veel moreelen steun hééft hij on,
in onze jeugd geschonken. Aan deze rede
voegde jhr. "Wichel nog een kort persoonlijk
woord toe. Dikwijls zegt spreker,
moest h'j te.l?e-> den stroom oproeien, maar
op den juisten tijd wist hij de bakens te
verletten. Hij heeft niet kunnen bereiken,
wat hij zich had voorgesteld, maar zijn
heerlijk optimisme heeft hem veel vergoed.
De tweedo spreekster is jonkvr. -6. W. A.
Wichers, die uit naam van vrouw en
kinderen van den overledene spreekt, Dc
laatste spreker is Joan Louis Bi-

suisse. Dezo zeide: Ik kan niet nalaten

mijn grosten da*ok te uiten voor onze r^mcnnei-kin****. De grcole zorgen voor het gezin,
welke in onzen werkkring dikwijl» op den
achtergrond komen, heeft hij bij zijn hard
werken nooit vergeten. Ik en de andere ka.
meraden zullen jo niet vergeten.
Hit naam van den oudsten broer dankte
ëen zoon van oen overledene voor de bc..

tuonde lielangslclling.

DE NEDERLAND3CHE SCHEEPSBOUW.
Reuter seint ons uit Londen :
Dawson, de directeur der 3eed Lhlppinz O?,
te Nen'oastle, zeide gisteren te jsarrow, naar
aanleiding van de beschuldiging van gebrek
aan patriotisme wegens tiet laten douwen van
drie schepen in Nederland en de bewering, al,
zouden de Hollanders slechte schepen bouwen,
dat een der bedoelde ««Hepen een tweede reis
had volbracht. Hij noodigde een vooraanstaand,
scheepsbouwer in Bugeland tot inspectie uit en
deze beschreef het schip als een der fraaiste
welke.hij ooit gezien had. De bouw in Nederland had een besparing van £ 11.000 gebracht
en de schepen overtroffen alle verwachtingen.

EEN VLIEGTUIG VOOR FRANKRIJK.
Naar het Haagsohe Aneta-kantoor verneemt,
vertrok Vrijdagmorgen van het Vliegveld AVaal-

De Post vervaardigt ook zelf haar druk. haven het eerste dor voor de Fransche regee!werk. In den Haag gebeurt dat niet, maar ring bestemde en bij de Nationale Vliegtuig
bp het postkantoor te Utrecht zijn mimenIndustrie alhier gebouwde vliegtuigen, type
F. K. 31, naar Parijs.
graten geplaatst en daarheen kan elk kanHet was voorzien van de Fransclie kenmertoor zijn drukwerk zenden.
ken
en zag er «dhitterond uit. De bemanning
Is er plotseling verzwaring van dienst,
bestond uit den tabri^csvlieger, den hoer Relwelnu, de postbesteller-timmerman, verparlier, diens mecanicien en een Fransch inge.ver, smid. meubelmaker laat zijn gereednieur, die het vliegtuig was komen overnemen.
schap in den steek en hangt den
Het is een creatie van den bekenden conZwarten taseh weer over den schouder.
structeur F. Koolhoven, die hiermede den naam
Tot zoover dit onderzoek, dat ons een van Nederland op dit gebied weder hooggehou«liepen indruk gaf van den ernst, bes. den heeft.
Ook het Departement van Koloniën bestelde
goede voorzichtigheid,
k*>vaamheid en
voor den Indische» vliegdienst een 4-tal van
.waarmee in onze stad Directie en Persodeze vliegtuigen, terwijl nog onderhandeld
hoorden wij
— herhaaldelijk
het personeel, hoog
werking
— Bezuiniging najaagt
krijgt, terwijl zij de belangen
neel

de medeen laag,
en vervan het pu-

van

roemen

bliek voorop stelt en «net den pijnlijken
ontslagbrief liefst zoo weinig mogelijk
werkt. Men voelt echter, dat alleen een
Kwaliteitspersoneel een werkproduotie kan
Waarborgen, welke blijvende en voortschrijdende bezuiniging mogelijk maakt.
Men is op ons Hoofdkantoor, lijkt ons, op
don goeden weg.

-

DE HAVEN VAN VLISSINÜEN.
I

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilanden heeft in
haar te Middelburg gehouden vergade»
ring- met 12 tegen 4 stemmen besloten
aan de Tweede Kamer te verzoeken het
ontwerp-Tariefwet niet aan te nemen.
Tegen stemden drie leden, die tot de
nnti-rev. partij behooren, en een r.-k lidVóór 11 personen van verschillende vrijvinnige richting en óók een r.-k. lid.
Bij de rondvraag wees dc heer leroniimus er op, dat op de Rtaatsbcgrooting
weer niets voor de haven van Vl>^>ngcn is
uitgetrokken. Lpr. wees er op, dat de wetgevende macht schijnt over te gaan in
handen van de uitvoerende, die zich van
besluiten der werkelijk wetgevende macht
niets aantrekt. Men moet met de-elfde
kracht voor de haven ijveren, als in Limburg is gedaan voor de nieuwe kanalen.
Na geweien te hebben op het groote aandeel van Zeeland in de belastingen, -zegt
spr., dat men het gemeentebestuur, dat
den strijd zoo krachtig aanpakte, ook
krachtig moet steunen.
De heer Van Niftrik seide ook dat >secland -zeer hooge belastingen heft, namelijk 20 opcenten, tégen Zuid-Holland
maar 2; dat komt om«fat daar de Rotterdam sche haven en veel grootindustrieën
sijn. Men men dat ook in Zeeland voor
een deel trachten te krijgen. Men geeft
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Limburg!

$*■$ v*llft!**!

Zee*

wordt over de levering van een escadrille F. K.
3 i's voor het Ncderlandscihe leger.

ONTDUIRING DER ZEGELWET.

Het was tot dusver bij zeer voel veilingen in
don lande bijna regel, dat bij betalingen ge*yn
gezegeld bewijs werd algegeven. Dé ontvangers
der registratie hebben bij ministerieel schrijven
van 12 September j.l. naar aanleiding hiervan
opdracht gekregen een onderzoek hiernaar in
te stellen en zoo noodig proces-verbaal op te

maken.

DE VLISSINGSCHE WETHOUDERS-

QUAESTIE.

Zooals reeds enkele malen is gemeld, werden
de drie wethouders van Vlissingen verzocht door
de meerderheid van den Raad, om hun man.
daat ter beschikking te stellen. De heer I. G.
van Niftrik (V.D.) voldeed hieraan direct, dè
heer M. Laernoes (V.8.) verleden week ook,
maar tot nu 'toe liad de heer AV. L. Huson
(Ghr.-Hist.) geen beslissing genomen. Thans
kan echter worden gemeld, dat de heer Huson
eveneens zijn zetel ter beschikking zal bellen.

Indisch Nieuws
(Aneta-telegrammen)
De

_

reohtshoesellllool.

Voor de
AVELTEVREDEN. i 9 Sept.
rechtshoogeschool hebben zich vijftien studenten
,
«aangemeld.

—

aan de ambtenaren.
In «en rondSecretarie uitging, deelt de landvoogd mede, dat hij wensoht
dat ieder vrijgelaten zal worden in zijn staat'
kundige overtuiging, maar hij eischt, dat
landsdienaren zich onthouden van daadwerkelijke deelneming aan propaganda, leidend tot
ontwrielitlng van net overheidsgezag, onverschillig of die propaganda in het openbaar of
in net verborgen gevoerd wordt.
Een rondschrijven

AVELTEVREDEN. ly Sept.
schrijven, dat van de Algemeene

Oratie geweigerd.
EN i 9 5 5. _De landvoogd
■«
vees
hot verzoek om' gratie van Pangat.
Ntgordmaal *W^ MeïR 2 -v» E. te TjmHt»den
Hl,

WEEVRE?

RESIDENTIENIEUWS
DE JULIANAKERK.
Hedenmiddag heeft prinses Julian» den
eersten steen voor de Julianakerk gelegd.
I)c Koningin vergezelde haar dochter en
ds. v. d. Bosch bleek in zoover hersteld, dat
hij zelf een toespraak kon houden.
Meer kunnen we er niet van vertellen,
want, toen we hedenmiddag van onze belangstelling wilden doen blijken, heeft een
lid van het comité, een zekere heer G.,
ons den toegang geweigerd, onder de opmerking dat alleen het Correspondentiebureau en De Nederlander waren uitgenoodigd, do laatste omdat het een Her-:
vormd blad gold!
We maakten de opmerking, dat het O. B.
over niet éen regel plaatsruimte in welk
blad ook kan beschikken, en wij zijn toon
natuurlijk weggegaan, overdenkende. do
vreemde tegenstelling, dat men, toen nog
geld voor de Julianakerk moest worden
verzameld en bazaars voor dat doel werden
ingericht, do deur van het Vaderland niet
voorbijging.
*

JUBILEUM A. W.. v. d. HEIDEN.

Het is heden voor de bekende Kuys' Handelsvereeniging, en voor een harer directeuren in 't bijzonder een ware feestdag geweest. De heer A. W. >. d. Heiden vierde
namelijk zijn 25-jarig jubileum, en zooals
het bij dergelijke jubilea te doen gebruikelijk is, werd deze gebeurtenis herdacht op

feestelijke wijze.
De heer Van der Heiden is reeds van
jongs al aan bij Ruys' Handelsvereniging
werkzaam geweest, zelfs reeds... toen.dc
firma nog- een anderen naam droeg en ook
in andere artikelen handelde. Het was toen
de fn ma J. H. Voorhoeve, waarbij o. m. de
heer J. A. Ruys als procuratiehouder werkzaam was, en welke in... bloem handelde.
Van een zijner reizen naar Amerika bracht
de heer Voorhoeve een „Hammond" schrijf,
machine mede, een toen vrijwel onbekend
hulpmiddel in de kantooradministratie. Dat
was de stoot voor de oprichting van een speciale afdeeling- voor kantoormachines, welke
later onder den heer J. A. Ruys als een
aparte zaak zich aiscbeidde van de iirm.i
Voorhoeve en daarbij van het begin af den
«teun bad van den jubilaris die procuratiehouder werd en dit jaar benoemd werd tot

De strijd van C. & A. tegen de duurte.
Klen heeft allerwegen met belangstelling vernomen, dat de alom bekende firma C. & A.
weer een nieuwe prijsverlaging voor Dames- en
Kindcrconfeeti*** heeft doorgevoerd. Het is de
firma een groot genoegen verder te kunnen
mededeelen. dat deze nieuwe prijsverlaging
kregen is, zonder ook maar in het minst verarm
de bekende goede kwaliteiten te tornen. Alléén
deugdelijke stoffen, die, door rijke ervaring op
het gebied van Dames- en Kinderconfectie^ als
geschikt bevonden zijn. worden tot mooie,
solide confectie van uitstekenden pasvorm verwerkt. De firma O. & A. is derhalve ook gaarne
bereid, alle goederen te ruilen,, die niet aan
behoorlijke eischen voldoen. C. & A. noodigt
iedereen uit, eens een kijkje te nemen en zicli
zelf te overtuigen.
B 5472
■

nen verlustigen aan de velo mooie inzendingen, waarvan wij er hierboven reeds enkelo
noemden, en nog meer zouden kleinen aangeven als een lerseben wolfshond.den grootsten hond van de tentoonstelling; een
Sehotüche hertenhond welke ter opluistering is ingezonden; een buitengewoon goedo
inzending Seliotsehe terriërs, een mooie verzameling dashonden, en een zestal trekhon-

den, do Belgische Klatins geheeten, eehto
rastrekhonden, welke gefokt zijn in -den
geest van do Belgische trekpaarden.

FINANCIEEL CONGRES VAN
GEMEENTE-AMBTENAREN.
Heden werd de algemeene lodenvergade-

ring gehouden van de Vereeniging van
Ambtenaren der Gemeentefinancien, waaraan verbonden is het congres op financieel

gebied.
De algemeeno vergadering werd geleid
door den voorzitter van bet hoofdbestuur,
den heer K. Ka gei, ontvanger der gemeente Deventer.
In deze vergadering werd het jaarverslag
goedgekeurd, evenals do rekening en verantwoording over 1923 en de begrvHHüvs
voor 1925.
Do heer Keegstr» «stolde voor op de
begrooting oen memoriepost te brengen,
voor het houden van een tentoonstelling
en congres in liet volgend jaar, zooala bosproken ia in do vakgroepvergadering B

.

(gemeentefinanciöli). Hiertoe werd beslo-

ten.

Ds leden van bet hoofdbestuur, 'do beeren
P. O. van der Have, administrateur der
gemeenteRotterdam, en J. Nleyer Azn., dir.
van het Centraal bureau voor verificatie en
financieele adviezen der Ver. van Ned. Gemeenten, te 's-Oravenhago, werden, herkomededirecteur.
zen.
Op feestelijke wijze heeft bet personeel
Do voorzitter wijdde vervolgen»
van Ruys' Handelsvereniging- den jubilaris eenigo woorden aan het feit, dat de vergehuldigd. Vanmorgen te half twaalf is de ceniging in December van dit jaar 10 jaren
beer Van der Heiden met zijn familie op het zal hebbon bestaan.
hoofdkantoor bier ter stede ontvangen. L'it
Bpr. wees erop, dat de oprichting, boealle oerden des land.*? was bet personeel naar wel
wereldschokkende gebeurtenis, toch
Ven Haag gekomen om bij de huldiging voorgeen
gemeente-ambtenaren van belang
de
tegenwoordig te zijn. Onder hartelijke toespraken namens directie, commissarissen en waa. Hij ging in bet kort do geschiedenis
personeel werden den jubilaris geschenken na, daarbij dank brengende aan de oprichaangeboden.' Zoo verraste het personeel hem ters voor hun initiatief. Verschillende der
voornaamste gebeurten
uit bot afgomet een Perzisch tapijt en schemerlamp, verloopon 10-jarig tijdvak werden gememogezeld van een fraaie oorkonde met symbolische voorstellingen op den levensloop van reerd. Daaruit concludeerde «pr. dat de
den beer Van der Heiden betrekkin*? heb- vereeniging bewezen, heeft in een, behoefte te
bende.
. vooiüZien.
Geroerd dankte de jubilaris voor de vele
N-& dit herdenkinggwoord werd besloten
bewijzen van achting- en vriendschap.
do'^paling der plaats voor do volgende ver. In den middag- werd door den jubilaris aan gadering aan het hoofdbestuur over te la.het personeel een «rijtoer in versierde Amovdat het oog gevestigd heeft op Amstera'»" aangeboden naar De Vink, waar een ten,
doch nog geen beeliseting genomen
dam,
zaal was afgehuurd en met dans, en voorbeeft.
drachten der familie Vpeenhof benevens een
thee het feest zvcrd voortgezet.
DE ANTIEKE BESCHAVING.
DE INTERN. HONDENTENTOON.
De Staatset. bevat de statuten van
de hior opgerichte Vereeniging tot beverSTELLING IN DEN DIERENTUIN.
Do Dierentuin heeft— zij 't ook slechts dering der kennis van de antiek» beschaving.
voor een tweetal dagen
zijn bestemming
Art. l der statuten bepaalt: De vereen!»
teruggevonden:'de dieren voeren er thans
draagt den naam van : Vereoniging tot
ging
den hoofdtoon, en zij doen zulks op een
bevordering
der kennl» van de antieke b»wijze, dat den argeloozen wandelaar, die er
ep de gebruikelijke wijze rust tracht te schaving.
Zij is gevestigd te 's-Gravenhage en aanvinden, hooren en zien vergaat.
gegaan voor den tijd van 29 jaren, te reDe Kynologenelub Den Haag heeft namelijk voor vandaag en morgen een gedeelto kenen van den dag der oprichting af,
van den tuin en de grooto zaal in beslag gozijnde 22 Naart 1921.
nomen voo» haar internationale kampioenArt. 2 zegt omtrent het doel: Het doel
Lchapstentoonstelling, een tentoonstelling, der vereeniging ia het verbreiden van de
'telke met haar 360 ingeschreven honden kennis der beschaving en kunst der klaser in alle opzichten mag zijn, ook wat haar siek-Griek-Zehe en andere antieke
beschainternationaal karakter betreft.
vingen.
Do expositie heeft echter boven alles een
Art. 3. Zij tracht dit doel te bere*ik«n
typisch Haagsch tintje; d.w.2. dat de door:
grootste groep der tentoongestelde
honden
I. middel van een museum, waarin zullen
gevormd wordt dcor de mondaine
dus zijn of worden bijeengebracht en tentoonHaagsehe dameshond ; deze zijn bijzonder gesteld voortbrengselen
dor kunst van de
goed vertegenwoordigd door niet minder
bovenaangegeven
beschavingen;
dan 01 exemplaren, waarvan dan nog de
11. het vervaardigen of doen vervaard!rekingcsen, 23 in getal, de grootste groep
vormen. Deze hondje*?, thans sterk favo- gen sn het vermenigvuldigen van reproduoriet, zijn dc zoogenaamde Ghineeseho naties in den ruimsten «in des woord*,, als atleishonches, een sterk ras, dat wellicht door gietsels, galvanoplastiVcho navolgingen,
de dames wel wat al te zeer vertroeteld lichtbeelden enz. in een met dit " museum
wordt, maar daarvan in ieder geval dankverbonden inrichting, gelijk dit bij groote
baar profiteert en zich op zijden kussentjes buitenlandZohe musea gebruikelijk is;
en in wol bekleede r^ten ruststoeltjez bui111. middel van een archaeologische en
tengewoon thuisvoélt. In die groep dameskunsthistorische bibliotheek^ waartoe ook
hondjes zijn overigens 4 Black and Taneén verzameling photographleZn, reproduoterriërs, 1 Gairn-Terrier, l Mopshondje, S tie!*» en lichtbeelden zal moeten behooren ;
Griffons Bruxcllcie, 4 Griffons Beige, 7 ' IV. het doen. van
kleine Brabangons, 4 Belgische Lehipperkcs, daaraan deelnomen; opgravingen of het
20 gladharige en 3 ruwharige Duifzche
V. publicaties;
dwergpinchers, 2 Afien ?inchers, een vijfVI. voordrachten en rondleidingen en het
tal mooie dwergpoedels, een tweetal „sneezige dwergkeesjes" en enkele van de andere Nltleenen van lichtbeelden en reproduo■

—

-

—

rassen.

He jachthonden zijn op dese tentoonstelling slecht vertegenwoordigd. Groot in aantal zijn de bekende, dobermann pineherg nl.
22, wat verklaard moet wordt uit het feit,
dat do Duitseho keurmeester H. settegast

zo krijgt te beoordeelen, een aantrekkelijkheid voor hun bezitters, die anderg steeds
dezelfde keurmeesters voor. zich zien.
Zoo heeft deze show meer aantrekkelijkheden en bijzonderheden, zoowel wat het
tentoongestelde betreft, als do organisatie,
welke zooals verwacht mag worden van de
Xynologenclub Den Haag, uiterst vlot en
degelijk is. Vooral ton opzichte van de per*,
heeft mon een good werk gedaan door den
heer Pieteroe uit Rotterdam te verzoeken
als perscommissaris op te treden, dio zieïi
beijvert om op beminnelijke wijze allo gewenschto inlichtingen to verschaffen.
Het was er vandaag reeds buitengewoon
druk en gezellig; zoo gezellig als men het
in Den Haag maar wenlzchen kan. En daarenboven ook voor do dames, die niet alleen
voor de honden komen, uiterst interessant
omdat er aantrekkelijke toiletjes waren te
bewonderen. Het lijdt geen twijfel of het
«al er morgen nog veel 'drukker en mon.-

«öwmei- Uin- Pn bet publiek Lal er zot* Iciul-

tie-s;

VIL het uitzonden van studenten en oud«itudenten en eventueel andere personen,
door den raad van bestuur aan to wijz-en,
ten einde zich door een verblijf in het bui-

tenland verder
ontwikkelen:
VIII. het sluiten van overeenkomsten
met derden;
IX. alle andore wettige middelen die dit
te

doel bevorderen.
Voor do eerste maal treden als leden van
'den raad van bestuur op: G. AV. Lunsingh
Scheurleer, als voorzitter; dr. G. van
Hoorn, secretaris; J. D. Haijer, penningmeester; mej. E. F. Prins do Jong, lid;
prof. dr. F. AV. frh. von Vissing. lid; dr.
F. G. AVelter-Uauve, lid.
DE

ELECTRISCHE TREIN
LEIDEN—DEN HAAG.
kraamvrouwenverzorging «n zu!gel!ngenbesc)»«r.

tober electrisohe treinen tusschen Leiden en
den Haag loopen. Het zal een kwartierdienst
zijn. Voorts zullen bij de gewone treinen tal
van voor- en volgtreinen loopen, zoowel op het
baanvak Amsterdam—Leiden en Rotterdam
Leiden als naar Utrecht en Hoofddorp. De
laatste trein van 'Leiden naar Rotterdam zal
ook: ta Voorschoten stspvW»

HET RUITERSTANDBEELD
VAN WILLEM II.

De heer Lamey schrijft ons. dat het pas
onthulde ruiterstandbeeld van Koning Willem
II een grove fout aankleeft.vbijna een zelfde
als het voor jaren geleden te Breda onthulde
monument, waar men den ontwerper door
middel van de pers toen harde
heeft te
kraken gegeven. De vooral in noten
het oog van
sportsmen afschuwelijke fout schuilt nl. hierin.
dat men den Koning met den linkervoet ver1"
heeft te paard gezet (bij
u° beeldelzelfs
het Bredasehe
de beide voeten).

n.bsV?

wn^

HET STRATENPLAN RUSTENBURG.
B, en W. stellen den gemeenteraad
het aanleggen en rioleeren van straten invoor
hel
stratenplan Rustenburg siste gedeelte), onderhands te gunnen aan de N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo), te 's-Gravenhage. voor
de som van f 96.960. zulks onder de volgende
voorwaarden : a. dat bet genoemde vennootschap onder de nader door B. en W. te stellen
voorwaarden en sturende den door hen tv
bepalen tijd zal vrijstaan ook voor andere doel.
einden over den lossteiger bij de Waterverversehing zand te onttrekken aan het voor heven,
aanleg bestemde terrein te Scheveningen,
betaling van f 0.20 per M3.; en b. dat detegen
ont.
graving van al het aan dat terrein te onttrekken zand met de hand zal geschieden. ,
HET HULDEBLIJK
DER REDDINGSIAATSCHAPPIJEN.
De opbrengst van den gala-avond, die
13
deptetrber in het Kurhaus is gegeven ten bate
van liet Comité, dat een huldeblijk zot aanbieden aan de Noord- en 2u!d-Hol<anckche Red.
ding-Maatschappij, bedroeg niet inbegrip van
de gehouden collecte, f 2050. " «
Do opbrengst van de tentoonstelling van reddmgwezen en kustverlicüiting ten bate van
hetzelfde doel in het Kurhauz géiouden, bedroeg f 695.

Verschillende belangrijke giften Komen thans
in, o.a. van het Vickershouse f zoo.

OPENING TNABORSGIIOOL.
Onder veel belangstelling hal' gisterenmiddag do opening van de Ned. Herv, Thadorschool aan de Hesselschestraat in het Duindyrp
te Lchevoningen plaats.
<
De samenkomst stond onder leiding van ds.
H. F'iehelman, den man die aan de totstandkonmtz van deze 'school zijn beste krachten gege,
ven heeft.

Héf woord werd gevoerd door de heeren j.
L.!gtvoet, chef van de afd. L. O. aan het Dep.
van Onderwijs en lid van het hoofdbestuur van
«irist. Volksonderwijs; L. s!agter, namens den
Haagschen Zcholenraad; ds. L M. v. Noppen,
den nestor van 3chevehingnl's Hervonndie predikanten; F. Jager, hoofd der M. H. L. 0.-school Helmstraat; ds- W. Greutzberg, predikant der Duinoordgemewite; L.. v. 't Riet
nan*lens de (Ger. Indenburgzchool en S. Jongsma, hoofd der school.
Ds. AVartena eindigde Met dankzegging. De
«chool telt 14 lokalen, een gymnastieklokaal,,
benevens kamers voor hoofd, personeel on conciërge en heelt 16 leerkrachten en 425 kinderen.
De school, die onder architectuur van .den
heer .1. P. Post gebouwd is. maakt in haar
grijsgrauwe waklsteen-uitvoermg een hoogst
modernen indruk en is voor 700 kinderen ge.
bouwd.

HET LEDIGEN DER MUNTMETERS.
Aan verbruiken, van electriciteit over muntmeters v^dt bekend gemaakt, dat het ledigen
der rountmeters, in verband met de invoering
van de directe inningz-wij*****: van gebruik over
gewone meters, in hot vervolg niet meer zal
geschieden aan het .begin vnn do maand, maar
aan het einde van de voorafgaande maand.
De verbruikers over muntmeters betalen hierdoor niet meer dan vroeger, daar de vaste ver.
goeding per kalendermaand wordt berekend.
Alleen moot de vaste vergoeding thans ongeveer 14 dagen eerder in den meter worden ge,
daan.

.

.

PREDIKBEURTEN.
21

September.

AVaalsche kerk 10^ uur d». Micholin Moreau; Remon'trantsche kerk lo^i uur d,. Sirkü;
Doopsgezinde kerk 10^ uur ds.' G. AVuite jzn^
Ev. Luth. k«l*k io*^ uur ds. Hoevers; Duitsche
kerk 10^ uur -liendellng Muller; Engelsehe en
Amerik. kerk B*^, il én 8 uur Rev. R. A. G.
Bovan; Chr. Oer. Qem>. (Snoekstraat) ,o en
6 uur cand. Hovius; Regentessekork te
uur voor dompen de heer J. Krop; Nieuwe Badkapel Scheveningen 105Huur ds. Van Noppen;
Duinoordkerk 10 en 3 uur ds. Greutzberg* Van
Dijk2N!2l (/eugdkerji) 10 uur d«. Kuylman;
Ouinoordkerk 11 yz uur dezelfde en mej. dr.
Gerlings; AVijklokaal Bethel ,o^ uur ds. B.
.1. G. Rijnders, van Rotterdam; 6% uur ds.
Troelstra; iM^dlcerk Sneeuv^okiesstraat 10
uur de heer AA^. den Boer; AVijklokaal Malakl«ikape! 7 uur ds. Schuller; AVijlcgebouw Maarten Luther 10^ uur ds. P. j. Plaat, alhier;
Vrij Ev. Gemeente 10 uur bidstond en 6*^ uur
«e heer j»e. de Graaff; Evangeliepred. voor
slechthoorenden Jaccckastraat
te 8 uur de
heer S. A. van Hoogstraten;164
Loge voor don
Ned. Protestantenbond 1054 uur kinderkerk,
mej. J. Hannema alhier; Geref. Gem. Z. AV.
Buitensingel 10 en 5 uur ds. W. den Hengst,
van leiden; Ver. van Vrijz. Hervormden Abeel
Straat 30 te 10^ uur cand. E. Spelderg; Dranjesocietiet Ghristian Sciencediensten te 10 uur
Hollandsch en te lM uur Engolsoh; Chrilten
Gemeenschap in de Dageraad icfti uur J. G. v.
Amelrooy en 7^ uur K. L. M.'Vornhout, van
Haarlem; Stadsevangelisatie Jeruel samenkomsten te 10 en 7^ uur; Goudenregenstraiat 36

.

liturgische

dienst

Kath. kerk.

4^

te

io^

uur,

van den Vrije

N«l. H<rv. kerk 6 uur ds.
RIJSWIJK.
D. den Broom»*** van Scheveningen; Gebouw! v.
Chr. Belangen 10 uur dezelfde.
VOORBURG
Fransche kerk te 10^ uur
ds. Paul Berthault.
LOOSDUINEN.
Ned. Herv. Kerk 10 en
6 uur ds. Meter. Geref. Kerk v.m. a% en nm.
6 uur Ds. van Binsbergen. Stichting Kerk Bloemendaal v.m 10 en n.m. 2% uur Ds. Bootsma.
Chr. Geref. Kerk v.m. 10 en n.m. 3 uur preeklezen.

—

—

AVATERINGEN.
Ned. Herv. Kerk ,0^
en 314 uur ds. B. G. Verhagen.
TRAGISCH.
Het tweejarig kind van den heer J., in d»
van Dijekstraat. trok een pan met kokende
melk over het lichaampje. Deerlijk verbrand
werd de kleine naar liet gemeenteziekenhuis
vervoerd.
Hetzelfde gezin verloor drle jaar geleden een
kind van gelijken leeftijd door verdrinking.

De wethouder voor Sociale Aangelegenheden
plaats van op Donderdag, 25 September,
spreekuur houden op Zaterdag, 27 September
a.s. van 10 tot i»)< uur.
B. «n W. van ',X3ravenhage hebben vergunning verleend aan de firma Kuijpers en
van Hoesel, tot het uitbreiden van haar door
electromotoren , gedreven galvaniseerinrichting
met moffelinrichting in perceel Noord-AVestBuitensingel No. 178 en 179 en aan K. >L. Visser tot het oprichten van een door een electromotor gedreven chemische wasseherij en ververij met een stoomketel, in perceel
Begonia»
.
«ltrasi! Nj>» IM,
.
zal in

—

-
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Stoomen «n Tapyten. Karpetten. Loopers,
dijnen, Kl«d!n«ztukken. wolten Dekens als n\e_Z'
Mach. stolvnjmaken, Motzuiveren v. Tapijten M-.
beien enz. seKenk«lrant 175-177.Tele,.

70140

In den Gemeentelijken 3ohoolb!o5coop
kade 602, heeft een openbare les voor Hoef
senen plaats op Woensdag 24 September
<t«

volwas

avonds om acht uur. Vertoond en verklaar,
wordt de film : Fjorden en Gletschers.
Voor den Alg. Klit. Pensioenbond spreek»
25 dezer in het Hol van Berlijn de heer P. a
Carol over de pensioenen.
'
Heden herdacht mej. M. Vercouteren de»
dag, waarop zij 25 jaar geleden in dienst trad
bij mevr. de wed. Rutten-Hillevis. alhier.
Het
heeft de jubilaresse niet aan blijken van belan**»
stellittg ontbroken.
*
De afdeeling den Haag der Z. Holl. Ver
Het Groene Kruis zal een cursus openen in
kraanvrouwenverzorging en zuigelingenbescher.

—
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—
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—
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Door mejuffrouw 8., Oranjeplein, is
gllte gedaan, dat haar op de Groote Markt eer,
portemonnale, inhoudende f 16, ontrold is.
Ten nadeele van M. A., Beyersstraat, i,
een rijwiel, dat onbeheerd stond voor een per
ceel aan de Zvveelinxkstraat, gestolen.
Aangifte, werd gedaan van
een belastingplaatje voor rijwielen. diefstal van
Door bet omvallen van een petroleum,
1
tamp
heeft een kleine binnenbrand gewoed in
perceel Laan van Meerdervoort 435. Met eer,
straal op de motorspuit werd de
brand «e.
bluseht. hen partij papier is beschadigd.

BURGERLIJKE STAND.
Üt)
September.

——

BEVALLEN: G. A. Hauovsld. «eb. M»lle«.!
J vMetz. «L O. Vrol
Ma"Jd<-'re".G.Zeb.
ui'"
ó
Kpaa>l«.
luk. Geb1 VerKoij.
r lHebie. geb. Hofland.i
d.
J.
«eb. v. d. g. d. A. Hollo!
«eb. Gvermeer. ». Harst.
A.
g©b.;
t^ek.
Ei'.Mlzma» d. G. J. Ba!i>. geb. v.Tuithol,
Swieten, d
A. M. Umymnn. 6.2b. Blom. d.
M. G. A'
Roosivmkel. «sb. Balm,
d.
J. Hagen, eeb^
z
J
Koe!,'
Wv.
h.
yeb.^ui;^^^'
P. G< Janssen Sant, «eb.
do Bijl. d.
H/
Pronk B°b. den Hoijer. d.
G. 5. v. d. A>"e«

—

—

-

-

-

«eb.

--

—

—

—

—

A. J. Zwetsloot, b
/andberlzeu.
«eb. dé
Raad, z.
OVERLEDEN: B. Dobbs. o. vr.. 51 ' j.
v'
bxSsh °A Tr- 17 ■- «b.2.v. v.d. Berekst. m'
Horst. wed
v' .AY.
w " b.
lf llet. 87 1. '--T
v.
P. A. Smit. d., 2 j. -i
J. Ktomo o. m., 21 j.
p«>n^.
J.
vr v A
d.

r-

i^"^"' '"—

¥'

icn^.^i.-M'A P!.ben
Kist rei! 57K

-

T

- A.'

m.v"v.'do^^^

' «ucllieusdeu.

mfc

■

&.' .^

HUWELIJKSAFKONDINGING.
'20 september.

8 AUmiraal en E. G. van
—6. '"*
G. Brumsen e« A. Ho«erzoil.dor Houwen.
P. M. G. Gla.

A.—A. Gromer on
1"V"«^'-^*—°U-«>«n«n.
—
J. M. Damou
en E. M. Boekb
i w*~w
c v? u J^ikA.en J. E. Voorin»». —
W
O. M. Do«enh^rt. —i
vv T' Z^'eh'vel.ir
val- EVert o» J. W. Treurniet. —J. O.:
,V
is'.^.
G.. I-eiken»» on E. Busschor.
F. W. J. Gokkel>
vau Aart. —A. van —
on O. va»!
i" d-t.
der
Heiden. .. A. R. Hossin«Harmelen
en il. 6. Buutvotd.!
,JOpo en
vau «r Yen. —;
■V
i Hr'l' 9-,E. %
I. ii
G. J.
IQetliorn en K.
Homann. — J. L.
J. E. Buno.
u

i
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Korriibel on i. B. Verhoog.
lli. G. van Loonden!
on M. A. Moor,.
Mr. O. H. Plus en G E!
Garr»»e« y >Martiiiez do Gastilta.
J. H. do Reu,"
G.
A.
Rinokor 0.,
T
'V
VP
lt°n.Prnnd.
V
A. A. Verhuist.
O. J. van. Rooijen en 1». «ii.i
van dor Kluijs.
O.
Rmlrok
AV.
on G. Alt©'riselioi-.
G. Utaüsal-t en M. Rensüon r— G. Volwman
lm J. Hortoss.
J. Voxveld «n A. M. J. :
G
dor
Veen.
1'
—L.
W. do Vries «n E. van'
v^n
Klooton.
J. Vrolijk on O. A. Krul.
lt. AVeud»
n-„— J., J. ilel-donrijk on Ta X.
tU
Wijk.
vato «7-f
A. 2«v<..nlx.>i««^ ca W. 5K»t.
L.Bm?'
J. G. Arkenbout «n G. A. 'M. Ru»t«ntmrli.
Beekhuizen ,>,» IV. Bruin.
T. Boas on —"^
B. J.
Hölm. —J. Bos on A. G. do 800.
J W. van
don Bosch on AV. M. ymeets. H. W. B. Bouquot*
en J. 11. van dor Ho-rst.
Th. J. van Dissel en
WA. H. tlraaij.
K. Fi^denbor**: on. L. Grill.,
P. Golaut on .7. 6ehn.lkor.
J.H. Hamers on
L. 11. G. Miltdol-.
W. L. van don Heotkamn
dn E. ai. La»vrom.
H. J. Heuvel on W. F.'<
Pabst.
L. Hotline on M. L. Hev«olei>.
X ■'.
F. Janssen
G. Bal.
L. J. lues on O H.<
Dors. A. J. F. do Koning on 11. G. BrinMivattJ
H. J. Xrirne****. en E. 11. Ribbons.
J. 60
Lan«o on J. .1. van Gijzon.
J. F. Lavi«« on
G. P. V. var. dor Stronten.
F. Linnenbrink en'
M. Timpe.
J. F. Mannek on A. M. Timmorsl
J. Onderwater en A.
der Nivnn.
J. A.
Kaats on A. G. lll*r*>elibanm.
P. 11. van dor
Be!ieo
11. Kt. do
G. J. J. van Teijtingen on J. G. vanGf«ot.
G. W.
Hoo^teMnsson.
va» Trierurn e» J. M. Brand.
G. Veeni**,« en
R.. Normen. —L. Vink on MG. L»«rij.
K. P.
A. >Vaw>or en E. W. G. K'ruso.
U. J. van
Leo 01» I. J. "Weevers.
J. P. G. Honmy on G T.
Pasman.
A. Veenztra en J. G. T. I?nmplro«th.
jhr.
H. G. V),iSB!i,nt on.l. B. Hemmoklun
D J. P. Hoenfft en jkvr. J. J. van Asel, van
Avijolc.
L. Zmits on D. do JOass.
R.. Kamp-horst vn G. «nikerbm'k.
J. van Dam eu T.
J. J. van Marto eta A. F. Morokx.
Jonllh.
G. J. vnn do Keuken on E. G. Heijmol
R.
van Arket en D. A. Bras.
O. van der Wiel
on W. A. Visser.
Th. van do Lijko on M. HoLendoorn.
J. Bnk on E. do Vries.
W. van
Vjxrl'n en J. J. H. Wezels.
G. 11. J E««!nk
«n E. F. Basso
S.. 1.. O. Voilann mi X. J.
A>mi« «on.
J. Rooland ou H. F. van der Spek
" » r!» f cl"
aak. —J- van Do,'»
ein

"'
l_M. W.
A A^MG. Schooi**..

F- <^
B- 6<.-heor.Heilrin<7«
"*"

Uit Loosduinen.
TUINDOUWOVERZICHT.
Men schrijft ons uit Loosduinen:
Nu de groote aanvoeren van de hoofdproducten zoozeer zijn verminderd, vragen de
kleine culturen weer meer onze aandacht. Over
de prijzen die daarvoor besteed worden, hebben de tuinders over 't algemeen niet te klagen, alleen zouden ze zeker wel willen dat de

aan te voeren kwantum*; wat grooter woren,
of dan de prijzen ook zoo hoog zouden zijn ?
A n d ij v i e wordt er genoeg op de veilingen
gebracht en de tijd van malaise voor dit pro.
duet is nu voorbij, nu geen prijzen meer van
40 tot 80 ets. voor 100 struiken eerste kwal!teit, moor 'n gem. opbr. van f 2.50 wordt verkregen, hoewel vaak tot f 3.40 betaald wordt,
als t hart mooi geel is, jartijen n*.«t pijsen of
met rotte bladeren aan den voet brengen natuurlijk veel minder op. Reeds brengen som*mige tuinders boerenkool ter veiling,
hoe vroeg het daarvoor ook nog moge zijn, en
krijgen dan daarvoor van 8 tot 10 ets. de ben,
een spotprijs natuurlijk, want 's winters geeft
men wel van 60 ets. tot f 1 en in tijden van
weinig groente-aanvoer nog veel meer.
Spruit kool, hoewel ook een winterproduct komt er nu reeds genoeg in den handel
en daarvan is de opbrengst niet kwaad, want
voor vaste geelt men hier van 24 tot 28 ets. het
kilo, voor grove van 8 tot 12 ets. en voor losse
van 3.10 tot '4.60. Spruitkool heeft koel weer
noodig, anders blijven de bolletjes niet hard en
krijgt men losse, die niet veel opbrengen. Van
de keukengroenten krijgen we nu
knolselderij en bleekselderij. Belde gewassen
zijn mooi gegroeid en, worden ook vrij goed
betaald, al zal de prijs later in 't najaar nog
wel stijgen, knolselderij gaat van f 6 tot f 10.00
en de bleekselderij van 23 tot 27 gld. voor eerste soort, kleinere struiken gelden van 8 tot
m
13 gld. Ook gewone selderij komt nu weer
aanmerking en geldt van 2 tot 3 gld. de 100
bosjes. Met do tomaten wil het nog niet
«srecht vlotten. Begin der week zou menworul
de
toestand
vooruit,
gaan
wij
--gen:
sekèr beter» want «M Kwmn K<^ tot .14 teg^

*
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tot f 14.se voor middelgroot en van f 12 tot H. Eilers «n in het dubbelspel: 1. Timmerf 13.60 voor groote tomaten, terwijl klzine en Bryan, 2. Van der Feen-Leembruggen, 3.
, bonken liepen van f 9.20 tot f 12.60. maar toen
Knappert. J. Lrynn, 4. Eilers-AVetselaar.
was het ook weer gedaan en gingen .ie prijken
Als wy do kansen nagaan, dan hebben
" -«eer omlaag, zoodat het maximum voor Ahet enkel spel onze twee eerste spelers de
in
; «oort weer als vorige weken ep f 13 kwam. beste
kans. Zoowel Van Lennep als Timmer
j De aanvoeren zijn nog vrij groot en gewoonlijk
behooren van AVatson te winnen en AVasher
" tusschen de 80 en no duizend halve küo's per
kan zich gelukkig prijzen indien hij onge" veiling. Enkele tuinders die hun natuurtomaslagen in zijn singles blijft.
op
plaats
een
ze
hadden,
zagen
beluwdo
ten
' niet door de stormen vernield. Xe krijgen nu
Zoo staan wij er ook voor met ons tweedo
klein
middelgroot
van f 9 tot f 10.80, voor
voor
tweetal. Van der Feen behoort voor iwee
* en bonken van f 2.80 tot f 6. Ook al ten ge»
overwinningen te zorgen en Bryan kan een
:
volge van het ongestadige weer, dat een gore- dor tweo eigenlijk sterkere Belgen slaan.
gelden groei belet, komen in do partijen veel
AVarzeo en Spaak tegen Leembruggen
holle voor of met een klein zieksteetje, dat och- Do
en
Knappert
beteekent do betere kans voor
ter. spoedig genoeg een groote wordt, lil., liet onze
uit,
maar zoowel de vlijt van
tegenstanders,
we!
sorteeren zoeken de tuinders die er zelf
I^embl-ugZen
als
enthousiasme van
aandacht
maar een enkele kan aan de
ontsnap Knappert, mits niethet bandeloos,kunnen
Bloemkool
aan.
die
weer
andere
te
de
en
steekt
l«n
Voor wat 10 vrijwel in evenwicht zijnde schaal doen omraakt op, maar blijft zeer duur.handel
nog van slaan.
'. soort genoemd .wordt geeft de
6
tot 10
van
2e
soort
gld.,
en voor
17 tot 26
AVat aangaat Bandoux-Francois tegen
gl. Ook met de komkommers loopt het op het Eilers eu J. Bryan gelooven wij in een
duur beeind wat jammer is. want ze worden
overwinning onzer spelers.
taald, de ie soort goene van f 14 tot t 2o.<x>.
In het dubbelspel achten wij Timmer-Bryan
sterker dan AVatson-Lammens, die wij weer
sterker gelooven te zijn dan Van der FccnTENTOONSTELLING ROODE KRUIS- L«embruggen. AVasher met A. Laloux is van
ccii niet to schatten kracht of misschien wel
RECLAME BIJ
Laloux is inplaals van AVatson
Hedenmiddag om drie uur is onder veel
gekozen voor de èenigszins ondankbare
belangstelling in de Kon. Kunstzaal Kleylaak van AVasher'-, partner te zijn wegens
zijn 'goede spel in de Belgische kampioenkamp een tentoonstelling geope d van ontwerpen ingekomen naar aanleiding van de
schappen. De Belgen welen zelf niet, wat
onlangs' door het hoofdbestuur van het Ned. zij aan deze nieuwe combinatie
zullen heb; Roode Kruis uitgeschreven prijsvraag voor hen; -wij nog minder. De Laveleye-De AVael
«en reclameplaat, ten dienste van de collecte en Bandoux-Francois zijn geen sterke dub'
van het Roode Kruis.
bels, maar onzo derde en vierdo paren zijn
Er waren 133 inzendingen in drie series, dat ook niet. AVij zijn er zelf te nieuwsgierig
', waarvan de 24 beste in de hoofdzaal zijn naar welko staart het hardst zal kwispelen
" opgesteld. In het midden stonden de drie
om een uitslag te kunnen voorspellen.
de heer K.
Hedenmiddag heeft Timmer zich op do
" "bekroonde ontwerpen : iste prijs
den Haag; 2e prijs, L. Chr. Kalff,
Vegter,
Leypolcllianen
trachten in te slaan. Dat is
;' b.i., Amsterdam; 3e prijs AV. Arondcus te niet meegevallen: de sprong dier langzame
, Amsterdam.
banen blhok wel een heel andere dan van
Bij de opening sprak mejuffrouw Thoreen
terrein. De bal kleeft aan
', becke een kort woord, waarin zij het ont- den Hollchidseh
grond
o.a. ook het groOte nawat
' staan der prijsvraag toelichtte. Voorts bracht deel geeft) dat deze
en
niet wit blijft
de spr. dank aan den penningmeester, jhr. dat remt de vaart in den slag zoolang de
van Riemsdijk, die het initiatief nam en speler daar niet aan gewoon is geraakt.
; <He permanente-prijsvraagcomliiissie, in het
Timmer speelde dan ook in deze oefening
dijzonder aan den heer AV. F. Gouwe, voor ver beneden vorm on dat voorspelt niets
hare medewerking, aan het hoofdbestuur goeds voor onzo andere spelers, die morgen
* van het Ned. Roode Kruis. Ten slotte bracht
geheel onvoorbereid tegen deze moeilijkheid
' mej. Thorbecke hulde aan de jury, bestaanto staan komen.
de heeren S. Jessurun de Klcscpiiti,
' de uit
En toch gelooven wij nog aan een HolAV. A. van Konijnenburg en prof. R. N. Roeindoverwinning.
landsche
* land Holst en aan mevrouw Kleykamp, die
wederom haar gebouw welwillend ter bcVOETBAL.
■'.' schikking had gesteld voor het liefdadige
! doel.
Daarna werd de thee geserveerd,
Wijziging der Spelregels.
.' waarbij eenige Roode Kruis-zusters behulpDo Spelregel-Commissie publiceert in de
; zaam waren.
"3porlkroniek:
Onder de aanwezigen zagen wij eenige beIn verband mot laatst verschenen uitgave van
! stuursleden van hetßoocie Kruis, alsmede hot Engelsche spolregloment, brengt
de Spelj den dichter dr. P. G. Loutens.
regel-Commissie tor konnis, dat in don 70a
druk van do jl. uitgegeven spelregels alsnog
eenigo wijzigingen moeten' worden gebracht.
DIENST DER APOTHEKEN.
Deze zijn:
De volgende apothekers hebben van 20
Een speler begaat geen overtreding door het
feit van buitenspel-staan; slechts dan
enkele
Sept.
tot
Zondags-,
avond- en nacht27
j
wanneer hij, buitenspel-staande, zich met een |
'
: dienst:
tegenstander of hot spel bemoeit, hooft een j
plaats. Wanneer een buitons>>e!> j
Grendel-Pepplnk
overtreding
Laan v. N. 0.-Indië 221.
staande speler naar een tegenstander of naar
Tel. B. 1442.
3chenkw«ss4, T. 8«.0524 den bal toeloopt on daardoor invloed op het
i Dr. Holman
spel uitoefent, behoort hij te worden gestraft.
i Hobbel-bloll Schnitzler. v. 80-tlelaerlaan 130, Tel.
Uit eon hoekschop kan direct gedoelpunt
!
Schev. 1971. '
worden.
! Bakker.
Tel.
H.
1351.
29,
favaslr.
> v. d. Kloot
Een speler mag den scheidsrechter naar zifn
AVagenstr. 113,T.H. o9NI.
VaiUantl.ls7.l-etM.2487. beslissing vragen, maar hij hooft niet het recht
j Davo Apotheek
te toonen, dat hij» het
j «uppereti
ReZentesselaan 279, Tel. door ' woord of geljaar
niet eens is. De
,
beslissing
M.
1661.-.
met
zulk
een
"
*
i£;.
5.
! Dr. Furne<
"la-man-ltraat 194, Tel., scheidsrechter móet overtreding van deze beM. 3432.
paling als wangedrag aanmerken.
!
Indien volgens de meening van don scheidsi Velder
Croolhelto^innelaan 212
Tel. M. 3759.
réchter een sixrier ernstig is gekwetst, moer
Fred. H«ndiiklaan32,Tel. hot spel gestaakt worden, de speler terstond
; Dr. v. d. Feen
Schev. 0040.
van hot speelveld worden verwijderd en het
' Spelde
Havenkade 3». Tel. Sch. spel worden hervat. Indien een speler slechts
0252.
licht gekwetst is, mag het spel niet onderbro*
!
i.. Spui 113a, Tel. H. 7500
j Dr. J. Blomberg
ken worden, totdat de bal zich buiten het
speelterrein bevindt.
„Een strafschop kan gegeven worden onaf.
hankolijk van de plaats Waar de bal
mits
HET LICHTBEELD.
zich bevindt op het
Het filmblad van den heer Van Staveren, in het speelveld zijnde
"
! directeur van de Schoolbioscoop alhier is zijn oogenblik dat de overtreding begaan wordt.
i tweeden jaargang ingegaan. Daarbij is het 't
officieel orgaan geworden van de vereeniging
F. Claasz.
; van gemeentelijke en particuliere bioscoopbond
1 missies in Nederland en van de Vereeniging NeHedenmorgen om halfnogen is de (luickspej dorlandscli Centraal Filmarchief. Dat is dus ler Fred. Glaasz, uitgeleide gedaan door het
■ een schrede voorwaarts.
bestuur on vele leden dier vereoniging, naar
! Do redactie zegt o.m. naar aanleiding hier. Rotterdam vertrokken, om vandaar naar Indië
van:
.
gaan.
!
„Dat dit een belangrijke verrijking van den te Het was een hartelijk afscheid, bewijs te
! inhoud zal boteekonon, lijdt geen twijfel. Tot
meer hoe veel grienden hij bij "luick achtertoe heelt ons blad niet anders godaan, dan laat.
, nu
het goode lichtbeeld propageoren. In hot ver! volg zal het daarnaast ook hot
slechte lichtbeeld
SCHERMEN.
: bestrijden.
,
De incidenten tijdens de Olympiade.
Als tot heden, zal Hot Lichtbeeld hot blad
blijven voor hot ondorwijs-lichtboeld; het zal
Naar de Tol. uit Boedapest vernoemt zullen
op den ingeslagen weg en alles doen, de incidenten tijdens het séhormtournooi te PaI voortgaan
wat dc mv. van biosc., scioiit. opiscoop e.d. rijs, tot gevolg hebben, dat de daaruit voortge.
; m de school kan bevorderen. Het zal dit zelfs vloeide duels allo to Boedapest zullen worden
; als hoofddoel blijven beschouwen, overtuigd uitgevochten. Het zijn die tusschen Puliti (Lij als wij zijn, dat do horvorming van den bios- vorno) on Kovacs (Boedapest); Maestro San.
,- coop niet in de eerste
plaatos zal tot stand telli (Boedapest) en >laostro Colombetti (Tv
i komen door den alweer yan het kwade, doch rijn); Santelli (Boedapest) en don redacteur
veel meer door de invoering van het goede;
Godronoi (Gazotta dela Sport).
Voorts is men overeengekomen, dat als arj Doch daar naast zal thans, komen do bcscherming van hot kind
on zoo noodig ook biter voor allo duels zou optreden de Weensche
! van don volwassene
tegen hot verkeerde, dr. Herschmann, die een 10-jarige carrière als
: dat de bioscoop bieden kan on ook nog soms
schormer achter den rug hoeft en verscheidene
; inderdaad biedt. Wij zouden, naar onze innige malen het kampioenschap van Oostenrijk won.
: overtuiging, de waarheid in hot gezicht slaan,
" als wij niet zouden verklaren, dat er
in dit
LUCHTVAART.
opzicht de laatste jaren een merkbare verboto'[- ring
is .waar te nemen. Deze verbetering is'
Londen Tenger.,
i voor een goed deel het gevolg van hot ontwikDraadloos wordt uit Londen dd. 20 S^it.
keüngsprocos, dat de nog jonge uitvinding heelt gemeld:
doorgemaakt. De bioscoop is, door allerlei «tuiDe Britsclio vlieger Alan (üotham, die zeer
-5 pen en koortsaanvallen hoen, aan het groeien bekend is om zijn luchttochten voor do Havilin de goode richting. In do kringen van de zg. land Vliegtuig
Maatschappij óver verbioscoopmenschen zelf zijn or niet weinigen, schillende Buroiieescho
landen, is gisteren van
die hieraan krachtig hebben meegewerkt. Gok Londen naar langer gevlogen
in 14 uur. De
de organisatie van de bioscoop, directeuren is afstand bedraagt
mijl. Hij maakte een tus
3300
op dit gebied niet zonder verdienste geweest..." schenlanding van 30 minuten te Madrid.
i
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SPORT EN SPEL

ONDERWIJS

LAWNTENNIS.

Overgeveeli-glieldslleKten der bovenste

De Hollandßelgië-weüztrijHen te

luchtwegen.
Bij do aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de oor-, kool- en noushoolkunde aan
de Universiteit hoeft prof. dr. C. E. Benjamins
te Groningen een rede gehouden over Overgovoolighoidsziokten der bovenste luchtwegen.
Wij ontleenen or «et volgende aan
Wat verstaan wij onder overgevoeligheid? In
den moest uitgebroiden zin duidt hot eenvoudig
aan, dat iemand voor éón of andore stof, die
voor dc meeste andere monschon onschuldig
is, in bijzondere mate gevoelig is. De voorbeddon hiervan liggen aan alle zijdon voor hot
grijpen, waarvan spr. een groot aantal gooit.
Als laatste voordoek! van de reeks v^n uitingen van overgevoeligheid wil spr noemen de
aandoeningen, die thans in het middelpunt der
belangstelling staan, en waaraan in hetgeen
volgen zal, bijzondere aandacht zal worden geschonken on waarvoor Coca en <sooko sinds
jaar den naam Utopia voorstellen.
r^,"^
Onder do atopiën nu rekenen die schrijvers
een aantal toestanden, waarbij vooral de boven,
ste luchtwegen betrokken zijn, zooals: asthma,
hooikoorts, rhinitis spasüca e.a. Hierbij bestaat

G. J. 8.

Brussel.

*

d.d. 18 Lept. uit
Brussel:
Zoowel de Hollandsche al, de Belgische
ploeg zijn door plotselinge verhindering
van sommige spelers èenigszins veranderd
schrijft ons

moeten worden.
Bij ons was het Gastendijk, die zioh voor

-

hooikoorts

GEMEENTERAADSVERGADERING.

veroorzaakt wordt door het binnon.

en don neus.
Er zijn nadien vele onderzoekingen verricht,
en zelden is men wel zoo zeker geworden van
het oorzakelijk verband tusschen ziekmakende
agens en ziekte, als bij do hooikoorts; hetgeen
echter niet hoeft kunnen beletten, dat wij van
het mechanisme van het ziekteproces nog bitter
weinig afweten.
In ons land kent men met zekerheid nog pas
één vorm van hooikoorts, n.l. die veroorzaakt
wordt door het stuifmeel van bloeiende grassen.
De echte hooikoortstijd valt dan ook in het
voorjaar en do eerste helft van den zomer. In
Amerika is met zekerheid oei? later optredende
vorm aangetoond, die veroorzaakt wordt door
later bloeiende planten. Gelukkig voor ons land
komen geen van deze soorten hier voor Het is
wel Waarschijnlijk, dat er ook in ons land plan.
ten voorkomen, die z.g. najaars-hooikoorts kun^
nen verwekken.
Do studie van de hooikoorts behoort te geschieden niet hot onderzoek van do pollen- of
stuifmeelkorrels.
Het zijn in hoofdzaak do planten, welker
pollen door den wind overgebracht wordt, de
z.g. anemophiole planten, die ons thans belang

*

inboezemen.

Zoodra de pollenkorrels met vocht in aanraking komen, zwollen zij op en kan men met

hot microscoop nauwkeurig hun bouw bestu,
deeren.
Klen vindt opgegeven, dat er naast water,
zetmeel, suiker, vet eiwitstoffen en aschbestanddeelen in onderling zeer wisselende verhouding in voorkomen.
De eiwitstoffen vormen het hoofdbestanddeel,
b.v. in de rog^estuii'moolkorre! komt 40 pCt
eiwit voor. tegen 3 pt^t. vet, 25 pCt. koolhydraat ert 3.4 pdt. aschboslanddeelen.
Behalve deze chemische stoffen hoeft men
ook enzymen er in aangetoond.
Dat hot de eiwitstoffen dor stiiifmoelkorrels
zijn, die do reactie teweeg brengen, ligt voor
de hand on is ook aangetoond. Men kan zich
dan hot ontstaan dor overgevoeligheid zóó voor.
stellen, dat in moordere seizoenen deze eiwitstoffen in hot organisme binnondrir^en, bij
daarbij voorbeschikte personen als aiitigonen
werken, on in verloop van tijd eon voldoend
aantal antilichamen vormen om oen anaphylactischo reactie op te wekken. Volo zijn do bezwaren die togen deze voorstelling van zaken
ingebracht zijn.
Gaan wij deze bezwaren na, dan blijken zo
niet alle steekhoudend to zijn
Men moet ziol» do zaak aldus voorstellen : Dij
do natuurlijke stuifmoolwerking is de verdunning der werkzame eiwitten zóó groot, dat de
verweermiddelen van clo huid 7» kunnen neutralisoeron; echter wordt bij siot verrichten van
do iiuidproof mot pollon-oxtract plaatselijk zóóveel antigeon ingebracht, dat de overgevoelig,
heid der huidcellen onmiddellijk voor den dag
treedt.
Gver de vraag hoede werkzame proteïnen
dor stuifmeelkorrels in het organisme binnen
komen, heerscht nog geen zekerheid. Dat de
korrels, op de slijmvliezen gekomen, opzwellen
on hun inhoud uitstooton, is gemakkelijk te
begrijpen na hetgeen medegedeeld is. over het
gedrag der korrels in oon vochtige middenstof.
Nu wordt wol do meening verkondigd dat er
wondjes in het s!**mvl!os noodig zijn om de
opslorping der eiwitstoffen mogelijk te maken.
Dit lijkt spr. nu onnoodig.
Dat de hooikoorts voor hot overgroote deel
oen orfolijkhoidsziekto zou zijn, meent spr. op
grond van eigen ervaring te moeten tegensprekon. Er zijn zeker gevallen van ontwijfelbare
horiditairo hooikoorts, maar veel grooter is het
aantal, waarbij van overerving van deze ziekte
of aanverwante toestanden geen sprake is.'Hoe
zou men toch gevallen moeten verklarchi als
van dien onderwijzer, die op I^-jarigen leeftijd
de aandoening kreeg, na de demonstratie van
oen bos sterk stuivende bloeiende roggearen
aan zijn leerlingen, waai^ij hij de stuifineelkorreis met volle teugen opsnoof. Het eenigo wat
men aan kan nomen dat overgeërfd wordt, is
de voorboschiktheid voor hot verkrijgen van
ovorgovooligftoidsziokton; vandaar do mogelijk,
heid van het voorkommen van allerlei aanverwante toestanden gedurende het leven van don
hooikoortslijder.
Br zijn vele aanwijzingen om do hooikoorts
tot een vorm van anaphylaxio te rekenen, hoewel het bewijs er voor niet afdoende geleverd
is, evenmin oclhtor als hot bewijs er togen
Voor dezelfde moeilijkheden als voor de hooikoorts komt men te staan bij de verklaring van
dc, in uiterlijke verschijnselen zoo nauw ve*>
wante rhinitis vasomotoria.
Hot is gelukkig dat de praktijk niet hoeft
gewacht tot de volkomen oplossing van deze
uiterst moeilijke vraagstukkon gevonden is, en
langs don weg der empirie er in geslaagd is
een aantal van dergelijke lijders te holpon. Natuurlijk zijn daarbij do resultaten dor dierproeven ten zoorste te pas gekomen, zoodat zekere
richtlijnen steeds gevolgd zijn.
De groote belangstelling die dit onderwerp
geniet van de zijde der immunologon en klinlci
doet verwachten, 'dat binnen afzionbaron tijd
volo der duistere punten tot klaarheid gebracht
zullen worden en dat nog op grooter schaal dan
thans geschiedt, de loer der ovorgovoeligboidsziokton hare toepassing zal vindon door de
artsen, tot heil van do lijdende monschhoid.

.

Midd. Techn, School te Sneek.
Do Minister van Onderwijs is van plan geen
subsidie meer te vorloonen «an do Middelbare
Technische School te Snoek. De Ministor die
de medewerking van het bestuur der school
te Leeuwarden heeft ingeroepen, verklaart zich
bereid om, wanneer leerlingen van Snoek naar
Leeuwarden worden overgeplaatst, zoo noodig
de spoorkosten c. a. voor rekening van hot
Rijk te nemen.
Twee van deze inrichtingen in Friesland
wordt' onnoodig geacht.

Vrije Universiteit.
Prof. dr. H. H. Kuijper te Bloemendaal,
hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, heeft voor die instelling uit Amerika,
van iemand wiens naam hij niet noemen mag,
een gift ven 1000 dollar ontvangen.

Aan
—leerares

het Lyceum te Bussurn is benoemd :
in het Duitsch mej. J. A. van 't
Lindenhout te Nijmegen, en tot leeraar in ds
Wiskunde de heer R. Cort te Leiden.

—

Prof. dr. Helleman zal 26 dezer in do
aula dor Amstordamsohe universiteit zijn afscheidscollege geven.
Univ. Examens.

—

—

R.-K. Universiteit.
Ond
NIJMEGEN.
«x. rechten C. J. M. Dony te 's Hertogenboseh
en L. F. Jansen te Prinsenhage.' " '
Notarieel examen.
DEN HAAG.
Geslaagd 2e
zier JVpal te Zchieclam^,

—

deel :' J.- van
■■■ ,■...;.

3

WIJZERS.

dringen van stuifmeel in de oogbindvüeszakke,,

tot

-

DE SALARISSEN DER ONDER.

taaie volharding verrichte
Blackley to danken, * dat
men sinds 1873 met zekerheid weet, dat de
met

onderzoekir^en van

Leidsche Universiteitsdag te Deventer.
Men meldt ons uit Deventer:
Naar wij vernomen, zal ter gelegenheid van
den Zaterdag 4 October te houden Leidschen
Universiteitsdag, de burgemeester jhr. mr. T,
A. M. A. van Humalda van Eysinga, de gas.
ten ton stadhuizo ontvangen. Op een bijeenkomst in don Schouwburg zullen prof. W. Nolen en prof. Colenbrander het woord voeren.

.

Zaterdag niet vrij kon maken ;, bij België
«uilen de beide Van don Bemden's ontbre«zon om droevige familieredenen.
De Belgische ploeg wordt nu gevormd
voor het enkelspel door: 1. Washer, 2. Wat«on, 3. Lammen», 4. Do Laveleye, 5. Do
/Narzöe, S. Spaak, 7. Bandoux 8. Francois.
Voor het dubbelspel: I. Washer— Laloux, 11. Watson-Llunmen6, 111. BandouxIV. De Laveleye—Do N'acl.
Franco!».
Terwijl voor ons in het enkelspel uitkomen: I. Van Lennep. 11. Timmer. 111. v.
d. Feen. IV. C. A. Bryan, 5. G. Leembrugsen, 6, A.. Knapper^ ï._ J,. B.ryM, S« ■eea overgevoeligheid
voor bepaalde stoffen*
1 1;.,

Het is aan de

AVONDBLAD A

de refgeering.

Het overleg met

,

Gisteren hadden de zeven groote onderwijzersvereenigingcn, Canioius-Federatie,
Federatie van Bijz, R.-K. Onderwijzers,
de Unie van Chr. Onderwijzers, de Ver.
van Hoofden van Scholen in Nederland,
het Nederl. OnderwijzcrsgenocKschap, de
Bond van Nederl. Onderwijzers en de Ver.
van Chr. Onderwijzer*; in Nederland en
o**."e***z>***eehc> bezittingen, een onderhoud
met de ministers De Visser en AVcsterveld.

,

'

.

Namens zes van de zeven uïtgenoodigde vereenigingen, alleen de Vereen, van
Chr. onderwijzers trad voor haar zelf op,
zette Osscndorp uiteen, datt de wijzigingen,
zooals thans door dc regeering voorgesteld, voor dte onderwijzers niet te aanvaarden waren, ook al zou men toegeven
dat vermindering, om welke reden clan
ook, noodzakelijk is. In cle eerste plaats
werd gewezen op de vreemde handelwijze
der regeering, die voor andere ambtenaren
slechts twee verhoogingen bij niet ge*huwd zijn wal inhouden en voor de onderwijzers vier. Uitvoerig werd betoogd, dat
het voorgestelde minimum van f 1200 in
verband met jeugd, standplaats en pensioenaftrck zóó laag is.dat een onderwijzer
daarvan niet kan leven en dat dus in elk
geval dit minimum moet worden verhoogd. Uit het antwoord van den minister AVestcrveld bleek, dat hij althans van
eenige beteokcncnde wijzigingen niet*» wil
weten, zoodat van dit overleg, dat wegens zijn onbevredigenden afloop wel niet
geheel werd afgebroken, voor de betrokkenen niet veel resultaat is te verwachten.
Machlnisten. examen.
DEN HAAG. 20 Sept.
Geslaagd voor het
theor. gedeelte G do hooron j. E. van Ark te

—

Amsterdam, H. W. van der Dussen te Den
Haag en G. G. Grootenboer to Rotterdam.

LAND- EN ZEEMACHT
CONTROLE OP INKOMSTEN VAN
GEPENSIONNEERDÉ MILITAIREN.
Naar wij vernemen, is een controle ingesteld op de inkomsten van militairen, die
zijn gepensioneerd wanneer ontslag is verleend : wegens opheffing (overcompleet),
wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid
anders dan wegens gebreken of ouderdom;
wegens het eindigen van het dienstverband,
waarvan de vernieuwing om andere redenen dan wangedrag is geweigerd; op eigen

-

aanvrage verleend aan een officier onder
toekenning van wachtgeld; op verzoek
onder reserveplicht, wanneer do pensioneering is ingegaan op of na 1 Juli 1023, terwijl de gepensioneerde is geplaatst in een
betrekking, welke uitzicht geeft op pensioen krachtens do burgerpensioenwet.
Deze controle is ingesteld op grond van
art. 23b der Militaire Pensioenwet, teneindo de in dat artikel vastgestelde verminderingen op deze pensioenen to kunnen
toepassen.

— Do

luit. dor inf. f. P. Daging Tobias
is van gedetacheerd bij het Indische leger hier
ie

te lande teruggekeerd.

FINANCIEEL NIEUWS.
Beurs te Berlijn.
Het verschijnsel dat men de laatste dagen
roods kon waarnomen, dat do belangstelling
voor do staatsfondsonmarkt afneemt, en zich
moor op aandoolon van industrieele ondernemingen richt, trad vandaag nog duidelijker aan
don dag in don vrijen effectenhandel. Bij de
speculatie bestaat geen neiging meer nieuwe
verbintenissen in staatsfondsen aan te gaan, dat
tot gevolg had, dat do koersen dor Duitsche
Rijks- en Staatsleoningen zich vandaag over
het «Igemoen in dalende richting bewegen.
Daarentegen schijnt de overtuiging veld te
winnen, dat aandeelon van industrieele ondernemingen, ook voor zoover do overgang van
papier tot goudmark reeds is geschiedt nog
steeds kansen bieden. Intusschen blijft de
vraag nog in hoofdzaak beperkt tot enkele
nüjnfondson on tot Kali-aandeelen. Do koersen
dezer fondsen bowlen zich dan ook ovor het
algemeen boven de slotkoersen van gisteren.

Anuvullingsagenda voor do 20e vergadering op Maandag 22 September, des namiddags te half twee.
G. 1. benoeming van zeven kdon van het
bestuur van de Stichting „Centraal AVoningbeheer".

D. beraadslaging over

50. Hot voorstel om aan A. dg Bakker en
H. van dor Meer in erfpacht uit te geven
perceelen gemeentegrond, gelegen aan de

Sogbroeklaan.
Co. Het voorstel om aan J. van AVolte in
erfpacht uit te goven een oppervlakte gemeentegrond, gelegen aan de Delftsehelaan
en de Ruysdaelstraat.
70. Het voorstel om aan J. van AVassenaar in erfpacht uit te geven een oppervlakte gemeentegrond, gelegen aan de Segbroeklaan.
80. Het vooretel om aan A. Kersseboom
in erfpacht uit to geven een oppervlakte
gemeentegrond, gelegen aan de Hofzichtlaan en het. Nloklanderploin.
90. Het voorstel om aan mej. M. van Dam
te verhuren en gedeelte van den kelder
onder do voormalige electrische centraio to
Scheveningen.
100. Het voorstel om aan P. L. Haring
op zijn verzoek eervol ontslag te verkonen
als onderwijzer aan de openbaro lagere
school aan de Van Ostkdestraat 249

.

(school A).'
Ho. Het voorstel om aan A. van der Hilt
in erfpacht uit te geven een oppervlakte
gemeentegrond, gelegen aan do Geraniumstraat en hot Stokroosplein.
120. Het voorstel om aan ds. F. Herbst
vergunning te verleenen om kosteloos gebruik te maken van localiteit in de voormalige brandweerkazerne aan de Prinse-

straat.
130. Het voorstel om zoo noodig te proeodoeren togen M. H. Droyer en A. J. G.
Thielo tot ontruiming -wegens geëindigde
huur onderscheidenlijk van do gemeentewoningen De Iliemerstraat no***:. 04 en 86.
140. Het voorstel om aan D. van Straaten en Abr. van Straalen te verhuren perceelen weiland en water, gelegen in de Dnivenvoordsohe-, Veenzijd*sche- en 2ijdepoldor.
150. Het voorstel om aan W. Boer op zijn
verzoek eervol ontslag to verkenen als onderwijzer in gymnastiek bij het openbaar
lager onderwijs.
160. Het voorstel om aan A. Xerssehoom,
in erfpacht uit te geven een oppervlakte
gemeentegrond, gelegen aan de Hofziehtlaan
I?o. Het voorstel om aan J. Elgersma op
zijn verzoek eervol ontslag to verleenen als
onderwijzer in gymnastiek bij het openbaar lager onderwijs.
180. Het voorstel om aan de N.V. Grondwerkorsbodrijf v.h. firma A. v. d. Nbll on
Go. te verhuren en gedeelte van het terrein

der voormalige Oranjekazerne.
190. Het voorstel om gelden beschikbaar
to stellen voor bijdrage in de kosten van
straataanlcg tusschen de Mient en den
LooVlluinsoheweg; met finaneieele regeling.
200. Het voorstel om
met intrekking
betrekkelijk
van het
Raadsbesluit van 30
Juni 1924 aan G Gantvoort en anderen
in erfpacht uit te geven oppervlakten gomeentegrond, gelegen aan do Meezenlaan,
het Naehtogaalplein en de Leeuweriklaan.
* 210. Hot voorstel tot wijziging van het
Ilaadk-besluit van 3 September 1918 tot uitgifte in erfpacht van aan het Galandplein

—

—

gelegen grond.
220. Het voorstel tot vaststelling van- 11
besluiten, houdende beschikking op 38 bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatLelijke directe belasting naar het inkomen
en de hondenbelasting, diensten 1919—1023.
230. het voorstel om aan A. Steen jr. en
J. E. Dulfer in erfpacht uit te geven een
oppervlakte gemeentegrond gelogen aan den
MasLvna.iioeheweg en de Bilderstraat.
240. Het voorstel om oen naam to geven
aan een weg langg de Loogduinsehevaart.
250. Het voorstel om het aanloggen on
rioleeren van straten in hot stratenplan
Rustenburg (lo gedeelte) ondershands te
gunnen aan de N.V. Haagsche Bouwmaat-

schappij (Habo).
260. Het voorstel om om B. on

W. to
verleenen
subsidies te
voor voorstellingen en uitvoeringen met kunstwaarde.
machtigen

.

LAATSTE BERICHTEN

DE KONINGIN NAAR DE
Leening 's-Hertogenbosch.
MANOEUVRES
Uitgifte van oen 6 pGt. looning groot
f 1.500.000 nom., verdoold in stukken van
De Koningin gaat
a.s. ' Woensdag
f 1000 en f 500, waarop de inschrijving is open's
avonds
uur
per
min.
7
trein van hier
43
gesteld op 26 dezer, en wel te '«-Hertogenbosch ten kantore van don gemeenteontvanger over Rotterdam en Eindhoven naar Ameon van de Nationale Bankvoreeniging en te rica; aankomst aldaar 10 uur
50 min. In
Rotterdam, Amsterdam «n alhier bij de Rotterden trein wordt overnacht. Vrijdagmiddag
Bankvorooniging,
damsehe
tot don koers van
1 uur 57 n.m. gaat H. M. van America over
98 pGt. Storting 6 Gctober a.s.
De leening is ii pari aflosbaar van 1925 af in Eindhoven naar Tilburg; aankomst aldaar
50 jaarlijksche termijnen, en wel op de volgende 3 u. 50 min. ; vertrek 6 uur
wijzo: dienstjaar 1925 tot en met 1935 jaar25 min. over
lijks f 44.000, 1936 tot en mot v 1937 jaarlijks Den Bosch en Arnhem naar Het Loo; aanf 2,-7.000 on dienstjaar 1938 tot en mot 1974 komst aldaar
9 u. 15 min.
jaarlijks f 26.000.
De netto-opbrengst van 'de leening zal worden
aangewend tot dekking van uitgaven ton beSCHEPENVERKOOP.
hoeve der gemeentebedrijven en dus uitsluitend
Het te Stettin liggende Duitsebo stoomdienen ter bestrijding van productieve uitgaven.
Van de halfjaarlijksche coupons vervalt do schip Paul (ex Rogendam, ex Ltuyvesant, ex
eerste pas 31 December 1924, strekkende ovor Tunica, ex Zambia), 4974 ton bruto, 2994 ton
2 maanden en
en netto, in 1899 bij de Lehiffsb. Ges. Flens25 dagen (resp. f
f 7.08 voor de coupures van f 1000 en 14.17
f 500).
burg to Flonsburg gebouwd, is door de
6 PCt.

Stahiwerk Beeker.
Volgens een bericht uit Essen is aan hot bestuur dezer onderneming opgedragen een overeenkomst met crediteuren in te leiden en tot dit
dool «en verlenging van het ambtelijk toezicht
aan te vragen.
«
Leening Peru.
wordt bericht, dat de besprekingen
te Nieuwten behoeve van do regoering
van Peru voor hot opnemen van een leening
van D.
millioen met succes zijn bekroond.
De opbrengst van de leening zal dienen voorhet uitvoeren van openbare werken..

Uit Lima

,

Petroleum. Industrie.
Mexican Petroleum Cy.
Een driemaandelijksch dividend is gedeclareerd
van 3 pCt. op do gewone en van 2 pCt. op de
Preferente aandeden, beide betaalbaar 20 Oct.
aan aandeelhouders die op 10 dezer als zoo»
danig in de boeken zijn ingeschreven.

Naaml. Venn. Frank Rijsdijk'*** Industrieele
Onderneming te Hendrik Ido Ambacht aangekocht om te worden gesloopt.

INBRAAK : f 8000 GESTOLEN.
Hedennacht is ingebroken op het kandistrict Rotterdam van den Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond in de Nauritsstraat.
" I^let en valschen sleutel zijn de inbrekers
in een aangrenzende garage gekomen en
vervolgens in het huis van den Kleetalbewetikersbond. Op het kantoor, gelegen op
de eerste verdieping, is een zwiare brandkast
opengebroken en daaruit is voor f 8000 aan
bank-papler gestolen. Een bedrag van ongeveer f 1500 specie heeft men onaangeroerd
toor van het

gelaten.

TOEZicHT OP LOTERIJEN.
De minister van justitie vestigt opnieuw'
cle aandacht van de burgemeesters op d?
noodzakelijkheid van nauwkeurig en streng
toezicht op de naleving van dc voorwaar^
den, gesteld bij vergunningen, door de K*
iiiiigili tot het aanleggen van loterijen ver«
Icencl. Klct name heeft do minister het oog
op het gemeentelijk bij elke vergunning ge»
stelde voorschrift betreflende het pereen.'
tage van dc nominale waarde van de ge;
plaatste loten, dat voor het doel van d»
loterij moet worden aangewend, en het ver.
bod van aankoop van prijzen en premies
bH
leden van het bestuur.

NELEEDIGINGSZAAK.

Naar wij vernemen, zal eerstdaags Voor
den politierechter behandeld wordea ds bekedigingszaak van de« heer Sohilthuizen,
lid vaa het Verbond vaa Actualisten, tegen'
hot Kamerlid Duys.

—

De Nederlandsche gezant te Praag, dr "
Hendrik Muller van AVerendyeke, dio met
verlof iri Nederland heeft vertoefd, is op
zijn post teruggekeerd.

—

De minister van Oorlog, do heer Van
Dijk, zal Dinsdagavond te Eindhoven aankomen, vermoedelijk in verband met de
manoeuvres bij die stad.

SCHAKEN.
Russisch Kampioenschap.

Na de 15e (voorlaatste) ronde van het toer.>
nooi om liet Russische kampioenschap hadden]
Bogoljoebof i 4 i^ punt. Romanofzki 13. 80,
gatyrlsjoek ny,, I^iwonfish 10'^, 3elesniof.
die aanvankelijk mot zeer weinig succes speelde, hooft nog aardig opgehaald, hoewel hij
komt na spelers die als zwakke dan hij te boek
staan.

ERNSTIG ONGEVAL TE JOHANNES
BURG.
Jobannesburg, 20 Sept. Tengevolge Van
een aardschok, waardoor een rotsblok in"
clo"stad viel, werden 1 Europeaan en 30,
inboorlingen licht gewond. Zes inboorlingen
werden lovend begraven. Het reddingswerk
vordert snel.

LENIN GEREHABILITEERD.
„Iswostia" bevat hot bericht van 'de
ontdekking dio in een z.g. LonininMtuut
,
De

gedaan is.
Daar heeft men gevonden, dat Lenin vanwien algemeen bokond was, dat hij uit een
adellijke fainlio stamde, van zuiver pro-*
letarischo afkomst ia

EEN DEENSCH

OUD-PREMIER

OVERLEDEN.

KOPENHAGEN.
vroegere

De

20

—:

Sept. (V.D.).

Conservatieve Premier
Denemarken Ghamberlain Hannibal, is
teren in den

van

gis-*

leeftijd van 81 jaar overleden.!
Hij was Premier en minister van Buiten-'
landsche Zaken van April" 1900 tot Juli igoi

HULPVERLEENING

BIJ

GROOTE

RAMPEN,

—

GENEVE, 19 September (Belga).
De'
vijfde commissie heeft zich bezig gehouden
met een door de Italiaansche delegatie in-*
gediend ontwerp van een internationale,
organisatie der hulpverleening bij groote
rampen, welke de volken kunnen treffen,,
':
zooals aardbevingen, enz.
Zij nam een door Griekenland en Uru>!
guay ingediende motie aan tot instelling
cencr

commissie ter bestudeering van

de'

practische verwezenlijking van dit denk-'
beeld, dat gunstig word ontvangen,
!

EEN NIEUWE TSAAR VAN RUSLAND.

Berlijn, 20 Lept. (V. D.) De grootheri^
Oyril, neef van don overleden ezaar-, M,
zich twee jaar geleden tot bewaker van don
vaeanton. Russiliehen troon proclameerde,
heeffc een proclamatie geteekend, waarin:'
hij zichzelf tot keizer van geheel Rusland!
'
uitroept.
Hij heeft dien stap godaan op advies
van vooraanstaande Ruseen, dio van meening zijn, dat do „keizerlijke kroon", hoewol staande op buitcnlandsch grondgebied,hot centrum zal worden, waaromheen de
Ru-Non, die hun vaderland beminnen, zich
zullen verzamelen.
ZEETIJDINGEN.
Mij. Nederland.

Rembrandt, thuisreis, iS Sept. van Colombo.
Radja, thuisreis, 19 Sept. van Padang.

Rondo, thuisreis,
Burgerlijk,

pass. 19 Sept. Saz*re->.
Opgaven Crans en Co.

van R'dam naar Xevvport arriv. ,8 Sept.

<e Boston.

Roit.

Lloyd.

lernate, uitreis :o Sept. van
Edam, R'dam

Hollend Amerika Lijn.

n.

New

Orléans was

20

Sept.

vm. zo mijlen Z.W. van Scheveningen.

1:

u.

1»

Kon. \V..lndisc!ie Maildienst.
Amersfoort, 20 Sept. van Antwerpen te Amst.
Venezuela, 17 Sept. van Barbados n. Amst.
Brielle. Amst. n. Chili, 17 Sept. van Callao.
Alkmaar, 14 Sept. van Curacao n. Amst.
Cryn«sen. uitreis, 20 Sept. van
Dover.
Van Rensselaer, 19 Sopt. van Amst. te Barbados
Mij. Oceaan.

n. Ani!<.. «9 Sept. van port S^id
Dolius. Batavia, n. R'dam. 20 Sept. van Fort Said.
Neleus. Batavia

City of Napels. Japan n. R'dam. iS Sept. te
Londen
Kon. Holl. Lloyd.
Maasland, uitreis, 20 Sept. te Antwerpen.
Sept. van Amst. te B. Aires.
Orania.
iiennemerland, «rr. 19 Sept. ter reede van B- Aires.
Kemland, uitreis,
■
Sept. van Bahia.
;
Drechterland, thuisreis, ,9 Sept. te Santos.
Holland Britsch Indië Lijn.
Streefkerk, 19 Sept. van Calcutta n. R'dam.

Holland Afrika Lijn.
Sept. van Manilla.
uitreis.
thuisreis, 19 Sept. van Sabang.
Holland Afrika

Oostkerk,

Lijn.
Rlipfontein, uitreis, ,9 Sept. van Antwerpen.
Rand*lonte!n, thuisreis, 19 Sept. van Kaapstad.

Delfland, 18 Sept. van Seccondee n. Freetown.
Deucalion, 18 Sept. van Freetown n. Dakar.
Rijndam, New Vork n. R'dam waz 19 Sept. ia li. zo
n.m. 930 mijlen van Lizard.
Volondam, 19 Sept. van R'dam te New Vork.
Jagersfontein, uitreis. 19 Sept. te Walvischbaai,
",

.

De inbrekers hebben een paar handschoe.
nen achtergelaten. Aan deze handschoenen
Ruys en Co.
is een politiehond lucht gegeven. Het dier is l-jem*»!»,,, vertrekt hedenochtend van R'dam n. Java.:
daarop regelrecht naar een hofje in de Bandoeng. <7*>ba-N.-Or!ean», pas,. ,7/9 Apapculco.
Boomgnlirdstraat geloopen, is daar «on trap Garoet. Hamburg—Middlezbrü arriveerde ,8 Sept. t«
ziiddlcsbrö.
opgebold en een kamer binnengeloopen,
*lloronta!o.
nrriv. ,9 Sopt. te Kalachl.'
Koersen der Edele Metalen.
bewoond door juffrouw van der W., vaar Sitocbondo. Java—R ram,'vertr.
19 Sept. v. Port-Said.
hij bleef blaffen.
(Medegedeeld door H. Drijfhout en Zn.)'
Ameland, Adamß'dam, arriv. 20 Sept. t« R'dam.
Ongef. goud in baren f 1715 per K.G. fijn.
Dl» juffrouw -egt niets van de 'mbrZZ^ 1 Arendskerk, Antwerpen—vremon, pass. «, Sm*, JWiw:
'
■Ongel, -zilver in bareg i 56 p-ej; KA, Jij»*
.tk üHI-e*^ :". : .:-.-J*is.
---."."- **■■■ >.^*^-s
.-> .<-.:. _. :..'■■:
lil-*~W..-(-'..
m_:--.--.A<:'.*.:?s£&..*■.■.—■■

_-

yn/.._

-""-^^

VERLOOFD?
FENNY WUITL

VvS^^BflßP

«n

-^^__________9BKi

..

-rm.

-

*

.

..■'.*

I ZIT
NIET BIJ
„PAKKENDE

D2027

J. L. DE WOLF

.

* *

NEER.'i
mensch^

1

Yf%
s
geld te
steeds <"«Aneni°nde
verdienen. Buitel
gewoon goed ingelicht
oud-beur,*
man insider, fin ant .
onafhanU'
geeft tegen matig winstaandeé','

(Theol. stud.)
Stadhoudersplein 101, den Haag.
«M*/ Home", Driebergen.
Thuis Zondag 28 Sept. 3*»— uur.

s

gedocumenteerd
momenteel een

GETROUWD
G. L. DOMHOFF

HelftH

advies.

PRAOU'l'.'riP^

en
E. J. C. BOES.
Gravenhage, 20 September

waarbij succes geen toeval
«
Men wende zich tot bur v
bl. onder motto RAADSMAN

3

1924.

De Heer en Mevrouw DOMHOFF—BOES betuigen hun dank

voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden.
85468

KLEIN HEERENHIJB,
liefst
garage,

met
beslist 09 goeden,
vroolijken stand te 's-Gravenhago
Koopprijs 20 a 30 mille, huurprijs
f 1200—f 1800.
'1
Brieven No.
Bur. v. d.

»»»»»»»»»»»»»»»»
Heden overleed in het Diaconesscnhuis te Amsterdam
onze g liefde Echtgenoot, Vader,

~
lÈffflJlJß
aangeboden

CORNELIS

ZEEMAN.

Orde enz.
Weduwnaar van Vrouwe

MARIA JOHANNA BENTZ
VAN DEN BERG.
in den ouderdom van 66 jaar.

kamer.

Ten overstaan van Nota*
Nota»
ris H. G. VAN NOUHUYS
M? te 's-Gravenhage «al on
W 3DINSDAGEN 7 en 14 00.

8

«»il-**.

fl
B

TOBER

fl

verkocht :

flfl
fl

dags

en

B
fl

«net erf en tuin, te

aan den

fl

fl

kadastraal bekend

flB
flfl

fl

fl
fl§

Bg

L.

".

fl

fl

JONGH.fI
MUNNIKS DE JONGH—fI
Besse VAN HEERDT. 1
:
I
g
g
3
g

POLDERMAN.

Gevestigd te 'B'tiravenhage

A. van der Zijg
Arts.

uitsluitend voor huidziekten (haar.
-lekten) en urologie, Prins Hendrikstraat 10, Telefoon 36301.
Spreekuren: werkdagen n.m,
i5s 3% uur en volgens afspraak
Voor minvermogenden: Maandag, Woensdag, Vrijdag, 's avonds
uur.
85169 12

H. POLDERMAN—
Ir. L.

18 Sept.
Sprceuwcniaan 31.
worden
afgewacht.

■
B

PIJNBOOMSTRAAT 41

Heden overleed onze lieve
Moeder, Behuwd- en Groot-

fl
fl

fl

MARIA ARINA
fl CORNELIA DE HAES. I
I
Weduwe van
B
«JOOR BASTIAAN VERHEY,

(Duinoord) Den Haag
SPREEKUUR baandag. Dinsdag,
Woensdag en Donderdag van
2

I
B in den ouderdom van 69 jaar. fl
fl U

B
B

1

B■

B

9

fl

Amersfoort,
g
B. A. VERHEY
H J. P. VERHEY-ROMBACH.B
en kinderen.
Rotterdam,
flfl
B R. L. VERHEY.

's-Gravenhage, 20 Sept. 1924.
Chasséstraat 36.
N De Crematie zal plaats heb-

B
ben Dinsdag
■ Driehuis.

a.s.

_\

uur

Dr.. R MUM'

I

»

v.a.
v.a.
SAMOS
v.a.
ADVOCAAT v.a.

f I.—
f 1.25
f 1.20
f 2.90

§§

«00Rl,E,dl0E
NOORDEINDE 60
sa
VALERWSSTRAAT

» Koek Lübeokstraat 29 1

lierv. Maandag 22 Sept. 8
de praktijk.

..

/^^^^^^

te

fl

MEDOC

PORTWIJN,

..

fl

flH
85478 B
B Volstrekt eenige kennisgeving,
M

i

MERKE*SiE^%|
!r^W^»'»l

,'*^^^,***lH^^!2?,

.^

L 54^1 26

Dr. A. HENDRIKS
is afwezig.
Ve lieeren Dr. S. BRANDES, Dr.
1. PH. VAN HILTEN en Dr. 5.
C. PETERS zijn bereid waar to
nemen.

8Z462

DnSCHOEMAKER

is tot 1 octoder afwezig

,

12

Nassau VelliulMaat 10,
heeft de praktijk hervat.
VERHUISD

R.G.PÏJL-HUIDARTS
D 2238
NAAK
3
laai, Copes van Cattenburgh 8.
Gewijzigd Tel. No. 11645.

ENGLISHMAN
iertlld. teacher, GIVES I ESSONS.

69 Elsstraat 69

(Duinoord).

DO IT NOWI

01996

Sweelinckstraat 4.

D 2054 X

ENGLISH
b*, Mr. and ülrs.

l*lORTl)« from

London. Prima referentiën. 43 Copernicusstraat.
B 5362 5

NuwondervH».
Gep.
H. d. S.

Indië wenscht

geven. D 2051 K
Br. D 2051 K, bur. v. d. Blad.5

huisonderw.

te

Racherche- en Informatie-Bureaux

—

Opgericht 1899,
zijn in staat U omtrent

lEDERBEN

de meest uitgebreide inlichtingen te
verschaffen, wij stellen elk gewenscht onderzoek in, terwijl onze
rapporten 200 nauwkeurig mogelijk
worden samengesteld.
84060
Ondergeteekendo verklaart dij
deze, dat goederen, gekocht of
schulden gemaakt door zijne eehtge-

noote. Mevrouw W. DE RIJKE—
BENDES DA COSTA, verblijf
houdende momenteel Anthonie Heinsiustraat 96, niet door hem zullen
worden betaald.
D2045K
DE RIJKE.

DEUTSCHES
4o J. alt.
sclbst. im Haush.,ERL..
Koehen. Nahen
und Krankenpfl., sucht
im
besseren Hause. Gute holland. Zeugnisse vovhanden.
6
Br. No D2047K Bur. d. 81.

ONZE

prijs is laag, doch het aantrekkelijkste er van is : U ontvangt waar voor
Uw geld. Kalfsborstlappen f 0.95
p. p. JONGEBREUR. Tel. 11050.

Accountantskantoor

N. P. DE WAIJER
v.

Lid Ned. Organisatie Accountants
ALLE ACCOUNTANTSD 2253 lü
WERKZAAMHEDEN.
BELASTINGZAKEN.
STATIONSWEG 40. TEL. 14929.

als Stuetze i. Haus'
hall i. gut buergerl. holl. od.

deutsch. Eam. m. kamillenanschluss. Gerdcs. N.Odijckstr. 41.

Costuumnaaister
voor kindcrkleeding
vraagt

naaihuiren, f

en

verstelwerk,

—

per dag.

Adres: Eschdoornstraat 95. D2004K

~~~GEVRAAGD
met

November een bekwaam
leeftijd 30J-, van g. g. v. Salaris f 4z p. m.
en vrije wasch. Zich aan te melden
Dinsdags
's Woensdags na 8 uur:
VVagenaarneg 30.
D2282
7

KEUKENMEISJE,

R. QUERIDO.
Tegen half October of later
Lccrarcs Eng. Hf. O.
GEVRAAGD
een
Uitsl. voor cand. Eng. L.O. en Mer-* I
curius. Den Haag, Rotterdam,
Leiden, Amsterdam. Van Bcuningenstraat 74, den Haag.
D1970K voor dc huishouding, tevens behulp«aam te lijn bij een jongen van 10
jaar. Zonder goede referenties onnoodig zich aan te melden. D 2044
Stadlioliderslaan i42.
oud-leerlinge v. h. Kon. Conservatorium, heeft nog eenige uren beschikbaar tot het geven van lessen
aan cerstbeginnenden, f 25 p, mnd.
Brieven No. D2005K Bur. v. 3d. 81. een DAGMEISJE tot hulp van dc

beschaafde Juffrouw

Piano-onderwijzeres

GEVRAAGD

dienstbode.
D 2296
Adres: Carel van Bylandtlaan 19.

MAM».

Grammaire. Conversatie. Han-

delscorrespondentie. Opl. examens
L. O. en M. O. A. Vertalingen in
alle genres, door leeraar M. O.

K E. J. BONDAM,
Copernicuslaan

Off.

189.

INed.
lg

Ned. Ver. v. Spiritlsten „Ngrmonla" Afd. 's-Grav. I.l.

ll

I g
V
g

PSYCHOMETRISCHE SEANCE
SE^«CE

lI

>
.

d'Acadcmie.
D

2050 8

Beschaafde Juffrouw

Dinsd. 23
22 Sept. 8 u., Oranje-Sociëteit,
Oranje-Sociëtei». Pr. Hendr.-plein

g

=====
M

aUr"Slaa,l74,Te,--54380-

C3m 8

-

■

'

Besch. Duitsche dame
; middelbaren
leeftijd, ervaren in

ziekenverzorging en huishouden,
ZOEKT
passende
BETREKKING in nette omgeving.
Brieven No. D2274 Bur. v. d. 81.

Mevrouw VAN
HAERSMA
BUMA, Nassau Dillenburgstraat 18
vraagt tegen 1 Nov. a.s. een

KEUKENMEISJE,
van goede getuigen voorz.

D2292

Bij alleenw. heer tegen l Nov.
gevraagd
D 2055 K 7

HUISHOUDSTER

P.G., middelb. leeftijd, voor alle

werkzaamh. Uitst.

get.

vereischt.

Fr. br. met voll. ml. en verl. loon
aan A. S. Adr. Pauwstr. 41, Haag.
Tegen

I

Nov. biedt zich aan een

juffr. v. d. huishouding.
Brieven onder letter W bij Boekhandel E. NOORDIg'K. Banka.
straat 14a.
B 5477 6
"

PAYING GUW^

In deftig Eng. gezin bestaat ge.
legenheid tot inwoning als paying
guest. Goed gem. Zit- en Slaapk.
Br. No. D 2053 K b. v. d. Blad.

Zit- en twee Slaapkamers of ZitSlaapkamer op eerste klas stand.
Brieven No. D2056K Bur. v d. 81.

TE KOO?"

in Duinoord klein solied HEERENHUIS, 7 kam, badk., keuken en
zolder, goed in orde. Gelegen bij
lijnen A, 7, 10 en i4. Direct te aanv.
Koopprijs f 16.000. Nadere ml. en
sleutel Woningbur. DE HAAS &
Co., Frederik Hendrikplein 34.

BMi-io

Ducanola f 950.-.

TER OVERN. mooie 88-tonige
KUNSTSPELPIANO met rollen.

Schriftelijke garantie.
C4?Hi>7
Fa. SCHNEPPER. de Constant
Rebecqueplcin 16.

jongeFransche herders

(Briards) TE KOOP; rasecht; 3
mnd. oud. 1 ovont. te ruilen voor

iets beschadigd, tegen zeer verminderden prijs AANGEBODEN.
Balistraat 4.

D2276

"e».

—

Telefoon 11471.

Te koop gevraagd
een PIANO, kleine VLEUGEL,
liefst kunstspel.
Brieven onder No. D 229.' aai het
Bureau v. d. Blad.

Comfortabele kleine
gemeubileerde woning
GEZOCHT te 's-Gravenhage, slaapkamer, salon, keuken, dienstbodenkamer, bad en telef. Br. fr. E.B.H.
NIjGH & v. DI^MAI", Adv.-Bur..
Amsterdam.

85471.10

WINKELHUIS
TE KOOP

aan de Weteringkade.
f 20.000. Bovenhuis verhuurd voor
f 800.—. 1 October, te betrekken.
Inlichtingen Lange Voorhout 37,
Tel. 16578.
C4720

TE HUUR

Ruim uitzicht over het Fred.
H.-plein en v. Boetz.laan.
Adres : 2e Antonie Heinsius-

'straat 108.

B 5473

Directe verkoop aan Particulieren
/LEIDSCHE WOLLEN
DEKENS, 150x200 c.M.. gefest.
roode, gele of blauwe strepen,
fr. remb. fs.so kwal. gegar. Vraagt
prima

not. extra maten. Manufacturen.
Engros : v. Speykstraat 6.
7

GEVRAAGD
ZITKAMER

EN
Ni. 1., ?. 2. g. g. nu of later V. ge-elSLAAPK. in het Z.deel van den
schap en huiscl. beligh., tegen kl.
Haag, met uitstekend pension.
verg., v. g. g. v.
j Brieven onder No. D2235 Bureau
Brieven No. p-otzK Bur. v. d. 81. van dit Blad.

PERCEEL

BOUW-.

336 Mz.
PERCEEL V.
Een
PERCEEL
BOUWGROND, gelegen naast pereoel
IV, kadastraal bekend gemeend

's-Gravcnhage Sectie /^«.
*58^i,"
ged., breed ongeveer 11,37
langs den Duinweg, diep ongeveer
oppervlakte ongeveer
45 M
507 ÜI2.
De villa bevat: beneden vestibule «1.
hall, 2 kamers en suite met zij.
serre, achterserre en terras, voor.
kamer met open serre, bergkamer,
groote achterkamer, keuken, bijkeuken, bergplaats, kelder en kelder voor centrale verwarming ; ie
étage : opkamer, groote voorkanier met balcon en achterkamer
met balcon waartusschen groote

.

...'

N5459

SCHOOLGAANDE KINDEREN

Naar aanleiding van het ingebonden stuk onder bovenstaanden titel, voorkomende in de flaagsche diaden, raden wh' U
in Uw eigen belang aan, Uw schoenwerk te laten repareeren
by houders van het blauwe Bondsbord.
L 3463.20

HAAGSCHE ScNOENMIIE«SLONO.

badkamer, voorkamertje met bal»
con, voorkamer met balcon waar.

achter

ID

AMSTERDAM

***********************

DEN HAAG

PRIJSVERLAGING

ROTTERDAM
'

LINOLEUMS

1

ffl

V

I

beneven»
étage :

2e

groote voorkamer,
tusschenzolders, dienstbodenbad^
kamer, groote achterkamer bene»
2

Het

£ ZOMEN

kamer

achterkamer ;

mangelkamer,
yens

.'^M"~".

kleine

groote

grooten achterzolder.
perceel is voorzien van

een

installatie voor centrale verwar»
ming, electrische gag en wateriel»
ding, benevens warmwaterleiding.
De perceelen zijn vrij van hun***
en gebruik te aanvaarden den dag
na de gunning terwijl de betaling
der kooppenningen zal moeten ge»
schieden op i December 1924, on»
der bijbetaling van rente berekenc»
tegen 6 pCt. per jaar over het tijdvak van af 15 October 1924 tot
en met den dag van betaling.

Combinatie voorbehouden. ,
bezichtigen Maandag «n
Donderdag van 2 —4 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore
van gezegden Notaris aan de Hugo
de Grootstraat No. 12 te s-GravenTe

hage.

A 375,

Voor Permanent Waling
Het Instituut VOOs blijvende Kaasgolvlng.

TEVENS MODERNE OA«rsKApSA^O«s.

«ENRV EN OTTO TARRE.
'c 47^22

PRINSESTRAAT 4a.

TEI.EP.W93S.

C472Y

Te huur gevraagd
voor nu of later, WONING (of
gedeelte), 5 a 7 kamers, keuken,

badkamer, etc, met AUTOSTALLING (eventueel nog aan te brengen). Br. No. D2o4iK Bur. Vaderl.

Te huur gevraagd
V.

echtp., midd. 1., z. k., RUIM

bij voork. Nassaukwartier of omtrek
Koninginnegracht. Aanv. spoedig.
Adres: Molenlaan 10F, Wasse.
naar.
D2290

Te huur gevraagd

Houten

Huisje,
Park Nieuw-Wassenaar, in 't Bosch
tusschen Viaduct en Halte Zijde-

ruime GEMEUB.

NIEUWE
ULFTSCHE HAARDEN
J. P. WEENINK.

PERCEEL IV.

"*" -

M 5473 20

BOVENHUIS OF HEERENHUIS

NOG EENIGE

Adres:

g
I

GEMEUBILEERDE re ETAGE.

TEHUUR

ras-Taks.

.

Een

oppervlakte ongeveer

spreekuur 2-4 behalve Zaterdag.

tot de I
vereeniging wenschen toe te treden en de coniributie ad f 6.50 gelijklijdig voldoen, hebben voor «lezen ,vnd reeds vrijen toegang.
■

gemeente

GROND, gelegen naast perceel
111, kadastraal bekend gemeente
's-Gravenhage Sectie AK No. 6834,
ged. breed ongev. 7.25 M. langs den
Duinweg, diep ongeveer 45 M.,

MEVROUW
H. KOSTER,
MAGNETISEUR EN MASSEUSE»

«j

door Mevrouw de Weduwe Dr. AKKLMN6X
Leden vrije loegang. Niet-leden 50 ct.--»j. die op dien avond

-SVcNL f. m. Schwaegerin 23 j..
«vang. Steil,

Dr.TbjanSGHÉLI REPETITOR
Zenuwarts, 5 4727

Massief gouden Schakelarmband.
Tegen " belooning terugbezorgen :

ALEX SNATAGEIt & Co..
3391 10
Stationsweg 133c Int. Tel. 15512.

4 uur.

tol

VERLOREN

bekend

's-Gravcri'hage Sectie AX no. 6834
ged.,
breed ongeveer 11,37 M.
langs den Duinweg, diep ongeveer
M., oppervlakte ongeveer
45
507 Mz.

—
gg .
JANSSEN.
J. POLDERMAN.
W 's-Gravenhage,
1924. I —
B
fl■ Mevr. BERGMAN,
fl Bezoeken kunnen niet
85470 fl
M
Verloskundige,
m

-kadastraal

fl

's-Gravenhage,
>gL.C.
F.

g

B/'^ite 5N^Ar«, ff

DEN HAAG

1

"D J. Malang,
J. MUNNIKS DE

gemeente '«-Gn*»

PERCEEL 11.
Een PERCEEL GROND. ge*
legen achter de perceelen 111 tot
en met V, met uitgang ter breedte
van 2 M. langs perceel V naar den
Duinweg, kadastraal bekend g«.
meente 's-Gravenhage Sectie AK
<No. 6834 ged., groot ongeveer
1273 M2.
PERCEEL 111.
Een
PERCEEiL
BOUW.
GROND gelegen naast perceel I,

flB
flB

flflH
»
N GEERTRUIDE CHRISTINE
ALETTE
fl
fl MUNNIKS DE JONGH. flI
E. DE WAAI^WAALflB C. MUNNIKS
fl
DE. JONGH.
fl Mr. H. L. E. DE WAAL. fl1
Heden ontsliep onze lieve
zuster, schoonzuster en tante,

,

venhage Sectie AK No. 6834 ged.,
breed ongeveer 31,9 Meter lang»
den Duinweg, oppervlakte onge.
veer 1955 M2.

Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. ' 50 B

IJ.
U

'«-Gravenhaz****,

DUINWEG No. 6,

Diaconessén-B

fl
■

,

„LUNIA"

B

fl

Faas Eliaslaan 13
(tijdelijk adres
huis Overtoom 283, Amsterdam).
85438
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
De begrafenis zal plaats
gl hebben Maandag 22 SeptemU ber te 12 uur op dc Algemeene
Begraafplaats te Heemstede,

2

PERCEEL I.
De RIANT GELEGEN VILLA

fl
Kinderen, fl
fl
fl

M. A. ZEEMAN.
Baarn, 18 September 1924.

telkens des namid»

1924,

uur in het Venduhuis d«*
Vereeniging van Notarissen in de
Nobelstraat te 's-Gravenhage in
>het openbaar worden geveild >:****.

fl

E. ZEEMAN—
PORTENGEN

.

Bezuidenhouikwartler, Em.
D 3052 K' 6
65.

mastraat

Baarn,
J. B. L.. ZEEMAN—
VAN HAANSBERGEN.
Calcutta,
fl
P. R. ZEEMAN.

's-Gravenhage,

2it-slaapkame« «s

2

Slaapkabinet. met pension «n Bad.

Oud-Hoofdinspecteur van

Scheepvaart in Ned.-Indië,
Oud-Directeur der Droogdok
Maatschappij „Soerabaja",
Ridder in de Orde van den
Nederlandschen Leeuw,
Officier in de Oranje-Nassau

B?

D^o42K

Behuwdvader, Grootvader

en Broeder,
ARIE

Boven- of Benedenhuis omtrek
Duinoord of Stalen!»-,**,, + f 600.
Brieven : van der Haarden van

Ketel, Weimarstraatt 6. B

5476 6

Groot KunstschildersAtelier te Huur.

de

Riemerstraat 21.

B 547*

O. Wassenaarsolie Credietbank
gevestigd te

.Wassenaar.

Kapitaal beschikbaar voor Louveredieten uitsluitend op gronden der Villaparken „RIJKSDORP" en „DE DRIE PAPEGAAIEN"
Inlichtingen verstrekt de Directie Huize „De Drie papegaaien" Schouwweg 34 Wassenaar, telefoon 543, alsook het Louw- en Woningbureau
M. jonkers & Co., Achterom 2, hoek Gravenstraat, t/o. de Lonnelerie.
Den «laag. Telefoon 10864.
C4728 24

INSTITUUT

VAN" BEEMN «£*£»
Mediumniteit.

KLASSE A. Ontwikkeling en toepassing der
KLASSE L. Opleidingsschool voor Magnetiseurs.

Een Hagenaar kan niet bulten
Het Vaderland.

"'-iC^r.-" isons TEiEfoonnunntß

KLASSE O. Spiritualisme; cursusduur 3 maanden (o.m. de
godsdienstige, maatschapp. en opvoedk. beteekenis) aanvang van den eerstv. nieuwen cursus 1 Oct. a.s. .
Vraagt naders inlichtingen aan het Instituut.
0471^-20

MODERN HEERENHUIS

TE KOOP. LEEG. bevatt. 13 Kamers. 2 Lerre's, vadkamer mtt alle
toebehooren. flinke Keuken ruimen Kelderen Wijnkelder, alle Plafonds
en Gangen geschilderd, Tuin met brandstoffenschuur. Gelegen Laan van
Meerdervoort. Koopsom f 32000 vrij op naam. Hypotheek f 22000
Inlicht, bij den beëedigd Makelaar W. L. KOUDIJS, Oaeudelsspaat 79. .

OnAMjCPLEin-97

Zaterdag 20 September 1924

DE ARBITRATGEKWESTIE
GEREGELD TE GENEVE.
DE ZITTING VAN DEN RAAD.
De besprekingen in

de subcommissies der
Volkenbol'.d-svergadering naderen het einde,
fleren is men in de juridische sub-com»
gekomen over
K regeling, die in de toekomst zal gelden
,< het beslechten van geschillen tusschen
l^en van den Volkenbond,

Jssie tot overeenstemming

juridische geschillen zullen

voor

Internationale Gerechtshof

M3«ohe

het
wor-

den gebracht.
politieke geschillen komen voor den
parVolkenbondsraad. Dez« zal trachtenditde niet,
tot elkaar te brengen. Lukt
fa kan een van beide (of beide) partijen
yditrage eischen.
Dit arbitraal college ad hoc zal al s volgt
samengesteld :
iwi-den
'
Ven of een paar arbiters worden door den
voor
Vo!kenboi'd»raad benoemd,van,nadat dezepartij
de
cene
instemming
die keuze de
Een gelijk aantal anzal verkregen hebben.
door
Volkenbondsraad
zal
den
dere arbiters
goedkeuring
verkregen
na
worden,
benoemd
der andere partij ten aanzien dezer keuze.
De voorzitter van het arbitraal college zal
benoemd worden door den Volkenbondsraad, nadat hij voor zijn candidaat de overeenslemming van beide partijen zal verkregen hebben of anders het advies van het
internationale gerechtshof of wellicht van
diens voorzitter zal hebben ingewonnen.
De beslissing, door het arbitragecollege
gegeven, zal bindend zijn.
Een redactiecommissie zal den definitieven tekst echter nog moeten opstellen van
het protocol, zoodat een zeker voorbehoud
ten aanzien van detailkwestie-; nog nood»
-zakelijk schijnt.
Over de politieke beteekenis van de regeNi*? zal dr.n nader te spreken zijn.

ken

Over de sancticmaatregden,

die men wil

nemen, om dezen besluiten de grootst mogelijke kan-s op uitvoerbaarheid te goven, zijn
<!c he^pickingen nog niet ten einde ge-

dracht.
Wel zijn er nadere berichten over cle bewapeningskwestie. Men is van plan vóór 15
Juni 1925 een bewapeningsconferentie bijoen te roepen. Velschillende voorwaarden
zullen dan echter eerst moeten worden vervuld. Een zeker aantal staten, men spreekt
van 15, zal voor 15 Mei de nieuwe arbitrageregeling goedgekeurd moeten hebben.
Onder dc ratiliceerende staten zullen 3 of
4, sommige correspondenten zeggen alle,
permanente. Volkenlxindsraadsleden moeten

zijn.

De groote mogendheden zullen dus het
nieu"^e regime eerst moeten aanvaarden. Op
de kansen, die daarbij bestaan, zal dus in
de eerste plaats de aandacht moeten vallen.
Die kansen worden echter weer bepaald
door de vraag, of de inhoud van het aceoord
over arbitrage, veil-giheid eh sancties te
vereenigen is niet de politieke belangen der
Vetrokken staten.
Op den ju*:***ten tekst van het aceoord «al
mn du« moeten wachten, voor men een
oordeel kan uitspreken over die kansen.

Naast de vergaderingen der sub-commissieg trekt ditmaal de Volkenbondsraad
de aandacht. Enkele Saarkwestics werden
afgehandeld. Geconstateerd werd, dat het
aantal Fiansche troepen iets verminderd,
liet aantal gendarmes iets verhoogd is.
Moeilijker scheen men het een»; te kunnen
worden over de regeling van het onderwijs,
waarbij de vraag van Franschen of Duitschen invloed naar voren kwam. In een

Duitsche nota, kort te voren ingediend,
vond men een welkome aanleiding om de
zaak te verdagen lot November.
Ten slotte heeft de Raad in een zitting
'met gesloten deurcci het vraagstuk belhandeld van zijn recht tot onderzoek, voorzien
-in de verdragen van St. Germain, Neu.il!)',
Trianon e.i Vcrs.iilles, naar de bewapening
lvan zekere mogendheden.
Verschillende geruchten zijn hierover in
omloop. Vrij algemeen ziet men aangegeven. dat het in dc bedoeling- zou liggen, de
controle op Duitschland, Oostenrijk. Hongarije en Bulgarije te laten uitoefenen door
een commissie uit de buurstaten. De betrokken landen zouden zelf niet aan de conchrole
mogen deelnemen.
Het schijnt, dat de Volkenbondsraad deze
landen ook niet wil toestaan deel te nemen
aan de besprekingen over dc controle. Een
draadloos bericht zegt. dat de Raad besloten
heeft zijn leedwezen te betuigen aan de betrokken mogendheden, dat hij geen gevolg
Kan geve,-* aan dc bij hem ingediende
weken om deel te mogen nemen aan de
beraadslagingen over het organisme, dat ter
Oefening van het recht van controle moet

ver^

"w<!cn geschapen.
Wet is een beetje omslachtig gezegd.
Dp.

Ch-nccsche delegatie bij den Volken«nd heeft medegedeeld, dat zij een tele?r*im uit Peking heeft ontvangen, waarin
AV door dc Chineeschc regeering.
op <,rin.
«"id verlangen van het parlement, wordt
"^drager er .bij den Volkenbondsraad op
"5" te dringen, dat China een zetel in
den
""d krijgt.
. Dit verdoek gaat gebaard met een dreige-

Y

went.

Immers het Chineesche parlement
besloten, dat China zich uit den Vol""bond za! terugtrekken, indien het weder""'bij de verkiezingen voor den Volken-

'«ndsraad

een nederlaag lijdt.

Een Volkenbondsgebouw.
"aar de Tel. uit Genive verneemt, heeft de
'Pportcur Van E)singa in dc vierde coni,i>!>,.
J* uiteengezet, dat de kosten van het Volken.
"'Msgebouxv, dat zal worden opgetrokken op
door
Engelsche'regcering
c-n fe kanton
i""' datGeneve
<'"
is aangeboden,)n naast
!,si
secretariaat is gelegen, ongeveer'
m».
au"
heropen. De kosten zullen
begrootingen worden verJaarllJksche
'>cc,/'"
70
l
begrooting 1% millioen
iedere
'"anc
"orden aangegeven met inbegrip
Van t v°°rlnop,ge
kosten ten bedrage van
'x^y:
"aarv-"
mo.ooo noodig zijn
Wr
"'!?''
r een
internationale prijsvraag -voor archi!
voor ',c noodige geschriften Cn
''? er van.
'!° b,.,?n SUlc
Net gebouw kan volgens
«lc
lijn ii'"8 vnn clen rapporteur in 1027 gereed
rapport, van de subcommissie werd
C" naar dö
controle-conimissie

t
**.£? -

,

"

n."k?£'
Rocd/Ji "
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BIND'S VEILIGHEIDSPLANNEN.

AVONDBLAD B

Ondergeteekende maakt hiermede bekend in 1913 opleiding te hebben genoten bz/ Monsieur
Manzano, Dansprofessional te Parijs en, vanaf die»» t\jd dansles te hebben gegeven «n in
verschillende theaters, Diincings en lea's te t\jn opgetreden. Bcwy'zen hiervan worden gaarne
door myn velschillende vroegere Directies geleverd. Men 2,7 dus geu>aar«ch»«d voor prospectus van concurreerende firma's welke met onsen naa»» trachten reclame te maksn.

I'sjankof. Alexandrof had zich ten onrechte
als een (Kadet*;') bondgenoot voorgesteld.
Er was volstrekt geen gemeenschap tusschen de Xroaten en de Macedonische . an-

jtIJS, 20 Lept. (H.N.). —/Briand
hcet'n L'Europe Nouvelle eph artikel
diëten.
ovcfvergadering van den Volkenbond te
Zoo toont liadiltz zich een volmaakt opDANSINSTITÜÜT LEND, Jul. v. Stolbcrglaan 338, Tel. 71164..
Lentlatcn verschijnen waax'ln hij o. a.
portunist.
Nu hij met de Servische partij
hij reeds te Can/nes naar een Dagelijks inschrijving voor den nieuwe,» Cursus van 10 tot 6 en van 7 tot 9j^ uur. van
schrr/lat
gaat samenwerken, maakt
Davidovits
formU'ceft gezocht, die.-Europa tegen
C4730 16 hij zich volkomen los van alle banden met
clken'?val zou kunnen beveiligen. Dit
den grooten vijand der Serviërs, den Macezou «ns Briand k«hnen geschieden
donische:)
leider.
DER
EENHEID
HERSTEL
HET
do<r
van allianties, aangevuld
DE MACEDONISCHE
Natuurlijk
werd de positie van dc Macedoor e^ngclsch-I'r'i^ch.Bclgische overVAN CHINA.
partij daardoor ten zeerste verdonische
KWESTIE.
eenkoinclie de vettigheid van liet Rijnzwakt, want de Serviërs onder Davidovits,
gebied
waarborgen en ten tweeEen waarschuwing uit Tokio.
die wel bereid zijn tot het doen van eenige
de doowvereenktomst der belanghebbentegenover dc Xroaten, denken
concessies
DE VOLKENBOND EN HET
de natidt hand/hliving der orde in Ooser «vet aan dc Macedonicrs een andere poliOPDEN BALKAN. tiek te doen voeren dan
telijk enldoosAlijk Europa. Zij, die zich
LONDEN. 20 3ept. (H.N.).
Naar de OORLOGSGEVAAR
die van Pasjits.
met de pyéffendc plannen hadden beTimcs-correspondent te Tokio meldt heeft
Dit
verwekte
een heftige crisis in Alexan»
zig te hoi/ gingen van de veronderstel- het Japansche kabinet beraadslaagd over
Radetz en Alexandrol.
drol's piirlij. De kwestie der te volgen tacling uit, \Duitschland aan deze nieuwe den toestand in China. Het kwam tot de
werd opnieuw besproken. De commutiek
deelnemen zoodra slotsom, dat de berichten uit China nog te
nisten
Er wordt te Génève veel gesproken over nu het onder dc Macedon-iërz meenden, dat
het liet pa*- ii nonagressie zou hebben eenzijdig zijn, zoodat geen bepaalde geoogenblik gekomen was om zich
het resultaat van al die beaanvaard.
-A combinatie was niet al- dragslijn kan worden vastgesteld. Toch is den vrede. Wat zal
bij Moskou aan te sluiten, Alexan.
<lefiniticf
zijn, valt nog niet te
leen aan E^ li,aar ook aan do staten besloten een waarschuwing tot China te raadslagingen
drof
bleef
die wanhoopspolilick echter afvan de 3till>Mkee gedacht.
richten dat scherpe maatregelen getroffen voorzien. Er zijn enthousiasten die meenen, keuren, daarom werd hij vermoord. Dc ge»
Het vcrwo lblijven van Amerika is zullen worden, indien nadeel wordt toege- dat de oorlog nu voor goed van de aarde volgen van den moord zijn thans nog niet
een zwak
Voor den Volkenbond. bracht aan de Japansche belangen in dc gaat verdwijnen. Er zijn ook sceptici. De te overzien. Oorlog wordt het wel niet,
Briand spree» »,oop uit, dat de hinderOostelijke provincies of indien onverwachts Evening Ltand-lrd schreef dezer dagen : vijf maar is een toestand als thans op den Balpalen, die o^»x>genblik nog bestaan, de invloed der gebeurtenissen in China zich jaar voor den oorlog had men dc laatste kan reen blijvec.de oorzaak
van oorlog?
vredcsconfercntie in den Haag; vijf jaar
in Korea zou doen gevoelen.
geleidelijk zul, Jrdwijnen.
er na heeft men het geestdriftige congres
De correspondent te Peking van hetzelfde blad seint dat het uiteenvallen van van Génève: alles blijft zooals het was. Is
Tsjekiang's troepen op geheel China van Zulk een scepticisme niet overdreven?
DE QUAESTIZAS-LOTHARINGEN invloed is en geheel nieuwe perspectieven Juist do vergelijking tuschcn den Haag en
opent. Het zou thans gemakkelijk vallen Geneve is toch wel van aard om eenige
verergert
zich van 3oen Vat 3en te ontslaan en de hoop te rechtvaardigen.
Voorloopige gangsmaatregelen.
Er zijn echter andere leiten, die toch
overmacht in de zuidelijke provincies te
verkrijgen terwijl later de Zuidwestelijke weer sceptischer stemmen. Georgië in de
Volgens den civan het Hbl. in Parijs provincies vanzelf wel zullen volgen. Het eerste plaats. Men zou ongelijk hebben den
hecht men daar g gewicht aan de conresultaat hiervan zou kunnen zijn dat er opstand in Georgië als een zuiver binnenferentie welke Hé; heeft gehad met de een regeering aan liet bewind zon kunnen landsche kwestie te beschouwen. Zelfs zuidrie prefecten vlMzas-Lotharingcn en komen welke de macht heeft om toezicht ver is ze dat niet. Het internationale staandere hooggcpliH ambtenaren. Daar in dc provincies uit te oefenen, dc militaire tuut van Georgië is namelijk zeer gecomwerd de noodzakelUd erkend om krachlasten te verminderen en weer geordende pliceerd. Tal van regeeringen hebben de
tig in te gaan tcgH clerlcale campagne toestanden in het leven te roepen. Het onafhankelijkheid der Georgische republiek,
die de eenheid vacknkrijk openlijk bezooals die bestond tusschen 191 1 en 1922,
buitenland zou dan tegenover een gezagdreigt, doch de reg>g zal zonder over- hebbende regeering komen te staan die erkend. Weliswaar hebben sommige dier
haasting handelen «oestemmen in een zich bij onderhandelingen niet meer achter landen
b.v. Engeland
sindsdien ook
AANBOD AAN DE STAKERS VAN
nieuwe reeks voorige overgangsiHtatmaar
niet zon»
erkend,
de
sovjetrepubliek
haar machteloosheid verschuilt.
regelen, ten einde teVrkomen, dat aanCOVENT GARDEN.
der voorbehoud, waardoor het mogelijk
stoot wordt gegeven lde gewoonten en
wordt ook nog vast te houden aan het bede gevoelens der beogen van die geWOE PEI EOE TEGEN MANDstaan van het onafhankelijke Georgië. Nog
LONDEN, 20 Sept. (Reuter).
De
boven alles
meenten, welke den
ernstiger dan de gebeurtenissen in Georgië vakverceniging van sjouwerlieden
SJOERIJE.
besloot
stellen. Daarentegen Vert Herriot bevrede
de werkgevers van Govent Garden voor te
PEKING, 20 Sept. (Reuter). Woe Pei en gevaarlijker voor den algemeenen
sprekingen voor een cq->mis te beginnen
is de toestand op den Balkan en in 't bijliet
de
toestand
houdt
er
voor
dat
in
Foe
stellen den arbeid terstond te hervatten en
kerkelijke
persoonleden.
met
Mandsjoerije zal moeten beslist worden. Hij zonder in Macedonië.
daarna
de onderhandelingen voort te zetten
De moord op Alexandrof, de daarop gewil spoedig een groote expeditie tegen
waar
ze
waren afgebroken. Het bestuur
volgde wraakmoorden op een aantal comvan de vakverecniging komt Maandag bijOpheffing der ambnssad* het Valkaan? Tsjang Tso Lm organiseeren ; daarbij zal munistische Bulgaren en Macedoniërs wahij ook gebruik maken van vliegtuigen teneen ten einde de houding te bepalen, indien
Het orgaan van !het Vian spreekt reeinde met zoo weinig mogelijk middelen een ren o. i. wel van aard om de te Geneve het aanbod wordt afgewezen.
staatslieden
een
van
hun
weinig
vergaderde
gen, dat een afgezant vden paus pan definitief resultaat te verkrijgen.
aandacht aan die Macedonische kwestie ie
Herriot heelt
gesteld Agitatie in EL
doen wijden. ,Toch is niet gebleken dat de
zas-Ix>tharingen te doenbaren als de
De zomertijd in Engeland.
DE STRIJD BIJ SJANGHAI DUURT
Volkenbond zich met de zaak bezig hield.
Fransche ambassade bij he.tikaan wordt
LONDEN. 20 Sept. (Drl.) Do zomertijd
Het is nochtans zij n zaak, want de onVOORT.
gehandhaafd, maar de E>ouvclle" beeindigt in Groot-Brittannië morgen om 3 uur
vestigt dit officieuze beritzn bevestigt
Den houdbare toestanden die in Macedonië heer's nachts.
SJANGHAI, 20 Sept. (Reuter).
persoon,
dat een bevoegd
de denkbeel- geheelen nacht is er gevochten. De troepen schen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de
mislukking der natiónaliteits- of minderden van den paus vertolkten dergelijk van Li Joeng
Sang bieden echter hedenmidHet salaris der Bcrlijnsche burgemeesters.
voorstel aan dc Fransche r»r>ng heeft dag nog weerstand. Het front is nog niet hcidspolitiek van den Volkenbondsraad.
Na
het einde van den wereldoorlog hebgedaan.
i
Door een indiscretie is een brief gedoorgebroken, maar «laar de gouverneur van
De linkerzijde dringt op i*ffing van Tsekang niet beschikt over versterkingen, ben de groote mogendheden, die de overpubliceerd, wcl^ke Bocss, dc Bcrlijnsche
winning behaald hadden, gemeend niets ande ambassade aa» on het conV <ler vrij- zal hij weldra genoodzaakt zijn zijn frontaan de voorzitter van den
ders te moeten doen dan de door de kleinere burgemeester,
metselaars heeft zich verklaard),- de onlijn te verkorten.
Berlijnscher. Gemeenteraad heeft gericht,
bondgcnootcn opgeëischtc landstreken eenmiddellijke opheffing, waarvoo'^riot in
mede te deelen, dat zoowel hij als zijn
voudig te laten annexceren en in het ver- om
beide Kamers- zeker een meerheid zal
medebtllgemcosters
de noodlge conclusies
drag slechts een niet zeer duidelijke bepaverkrijgen.
I
......ty
hun salaris niet werd
zouden
trekken
indien
HET VATICAAN TEGEN SAMENWERling op te nemen over de politieke, religieuse venhoogd.
geval
Het
zal
nu in de eerstvolKING TUSSCHEN KATHOLIEKEN EN en cultureele rechten der aldus aan hun vijden
gende
van
Gemeenteraad
vergadering
anden overgeleverde nationaliteiten.
SOCIALISTEN.
ter sprake worden gebracht.
Het resultaat is geweest wat men wel verDe Internationale democratie het
plan Dawes.
wachten kon. De Macedoniërs worden onWij hebben onlangs gewezen op de waarderdrukt. Feitelijk zijn de Servische gendarDe prostitutie in het bezette gebied.
schuwingen die van het Vaticaa» uitgaan temes de heerschcrs in dit land en de bevolLONDEN, :o Sept. (11. N.)
Op liet congres
GR.XZ. 20 Sept. (H. N.)
gen een politieke samenwerking tusschen king, die in de comitadsji haar bevrijders
tionale demo atisrlic vredescongres <. gjs. katholieken en socialisten. De Temps vestot bestrijding van den internationalen handel
zien, iijdt telkens onder collectieve straffen, in vrouwen is het naar aanleiding van
teren o. a. e< i motie aangenomen, >H, gede
in
aanduidingen
aandacht
nieuwe
ligt
op
die de gendarmes wegens het verborgen rede van den Duitschen gedelegeerde, den oon
legd wordt, < >t er gevaar bestaat, dit uit
geals
katholieke
de
richting,
publicaties
houden van opstandelingen enz. opleggen. heimen regoeringsraad .jung. die de Kwestie
voering van L. plun-Dawcs tot een vLhte. die
ring van den levensstandaard der Dut ar. Dnita cattolica, de Givilta cattolica en de Daarbij is er van de politieke, religieuseen dor door dc bezettingsovcrheid in het Rijn- on
helders zal vuren. Het is echter nooL>lljk Osscrvatore Romano, die reeds eenigen tijd cultureele vrijheid natuurlijk niets terecht Roergebied opgerichte bordcelen ter sprake
dat de B'Mir rbeidsdag wordt gehand»z en
krachtige waarschuwingen hadden doen gekomen. De nationale strijd was daar alle-; bracht, tot een heftige discussie met de I'nan.
dat de levens landaard der Duitscho N^crs
hooren en de Givilta cattolica in het bijzonbehalve een abstractie. Dagelijks voelde lic sehe en Belgische afgevaardigden gekomen.
niet omlaag vordt gedrukt.
! der, die betoogd had, dat ongodsdienstig- bevolking zich onderdrukt 'en getergd.
inhoud dezer motie telegrafisch ter ke^te heid en atheïsme essentieele voorwaarden Alexandrof, de leider van den Macedonibrengen van llarx, MaeDonald en Het
Gedeeltelijke ontruiming.
van een socialistisch program waren.
schen opstand, werd dan ook door de meeste
Ook dc uitvoerende commissie van dA'n .
Van de zijde der katholieke volkspartij Macedoniërs als een held en een vertrouwd
De ontBERLIJN. 20 Sept. (Drl.).
arbeidersfederatie, die gisteren te BlaL>i waren daartegen protesten gehoord.
politiek
leider
van
een
ruiming
geëerd.
gedeelte
het
van
Roergevergaderde, heelt zich met het plan-l^
Het orgaan van het Vatikaaa, de Osscrbied wordt voortgezet. Hoersc is door de
Voor sommigen was hij echter nog te gebezig gehouden. Deze commissie spralz
vatore Romano, heeft nu, naar de Temps matigd. Alexandrof wenschte voor zijn volk
Fransche gendarmerie ontruimd. Dc Franhaar opvatting uit, dat de toestand, dieVimeldt, als antwoord daarop de volgende ofsche gendarmerie in Lennep bereidt dc ontde uitvoering van het plan zal ontstaan, r».
slechts dezQlfdd levensvoorwaarden als de
keurig onderlicht moet worden in verban*! ficieuze mededeeling openbaar gemaakt :
voor. De Belgische rcgeerinc,- heeft
ruiming
volgen
andere
; hij wilde d-it doel bereiken,
do gevolgen v.in dc leveringen op rckcninch
Niemand heeft de katholieke volkspartij zonder een Inroep
de
vermindering
van het garnizoen in^Wczel
fc doen op de sociale
schadevergoeding veor de mijnarbeiders! aangespoord om den strijd op te geven" revolutionaire
De
gelast.
begonnen het gebied
Franschen
massa.
insecten der
StanGroot-Britannië en eveneens in verband l dien zij tegen de fascistische gewelddaden
bij
te
Duisburg
ontruimen.
den
l>ol*ski,
cOlnm,unist,isehen
boerenleider,
de gevolgen van het laten voortduren van! ondernomen heeft, of om
niet haar plicht
langeren arbeidstijd in Duitschland.
1 te vervullen". Het gaat er alleen om, wij hall hij wel is waar bevochten omdat deze
de gunst van Zuid-Slavië en >an Griekenherhalen liet, niet het socialisme te begunsOud-Kamerlid van Guadeloupe gearresteerd
trachtte te winnen door de Macedotigen, zelfs niet onbewust, daar het socia land
niërs
g-eheel
aan. hun lot over te laten. Na
PARIJS. 20 Sept. (H. N.) llet Ministerie
lisme en zijn leerstellige beginselen atheïsBELGISCH-DUITSCHE
,heeft
Stanboelisk.i^
val
van
Koloniën maakt bekend, dat in verband
de regeeringtisch en materialistisch en in het praktische Tsjankof de
met
de
ontploffing, die dezer dagen heelt plaats
ONDERHANDELINGEN.
Bti.lg-aarsche
politradttioneele
lieven volstrekt antichristelijk is."
gehad, Boisneuf, die bij dc jongste verkiezinlick hervat, en zooveel mogelijk de Macedogen uitgevallen is, in hechtenis is genomen,
w.iarvan de meerderheid inderdaad
niërs.
daar do ontploffing, die plaats heelt gehad in
Nieuwe Italiaansche senatoren.
Een correspondent van do Neptune weet
ook Bulgaren zijn, beschermd. Alexandrof
zijn
en waarbij ook de chauffeur van
—,
bijzonderheden
mee te deelen oven ROME, ,<*, Sept. (Belga.)
Op voorstel heeft echte- steeds geloochend, dat hij met dezenhuis
enkele
afgevaardigde is gedood, oen gevolg is
de Belgisch-Duitsche onderhandelingen.^ an Mussolini heeft dc Koning
senatoren
de regeering van Sofia samenwerkt; hij geweest van do vervaardiging van
Hij heeft een onderhoud gehad met den l *2noemd.
oischt ook geen annexatie van Macedonië die gebruikt zijn bij aanslagen, welkebommen
in den
Belgischen gezant in Berlijn, graaf della
bij Bulgarije, maar de vorming van een laatsten tijd hebben plaats gehad.
Faillo de Leverghem- De g'czant zeiae,
autonomen Macedom'schcn staat, die dan in
Alcoholmonopolie in Rusland.
dat de Belgische delegatie uitgaan van het
een algemeonV Balkanfederatie zou kunnen
vrijhandclsprincipe, maar zich verplicht
worden opgenomen.
Weinig armlastigen in Amerika.
ziet rekening te boude» met den toestand yn Sovjet Rusland wordt thans een alcoholVroeger via*** z,ulk een federatie ook het
Het Amerikaansche Bureau voor dc Bevan -zekere Bo<g,sehe handels- ëp indus- iiopolic ingevoerd. De rcgecrings-wodka, ideaal van
Zoolang namelijk als volkingsstatistiek meldt
Radits.
dat op 1 Januari
triebranches.
Pasjits te Belgrado regeerde. De
Een aceoord /tusschen » een sterkte van 27 pGt-, wordt verbanKroativan
dit
78,000
jaar
in Amerika
armlastigen
Duitschland en België kim slecht»door wein flesschen van her vroegere model,
\
sche boerenleider was dan ook een vriend
op
een
waren,
totaal
bevolking
nieuwe
van meer
met
etiketten onder den naam van Alexai drof. Dat nu veranderd
derkeerige concessies worden
Een
is
en de dan 110 millioen zielen. Dit is ce» vermingroote moeilijkheid ligt besloten in het l^sche bitter. Er is een soort distributiedaardoor on^sitane crisis is waarsdiijndering van 6000 armlastigen vergeleken met
ingevoerd, waarbij aan elk meerder?>\m
feit, da»t de delegaties bij
onderhandc aanleiding tot den moord op Alcxanj^i ingezetene he trecht tot aankoop van
,910 toen de bevolking slechts'92 millioen
delingen geen andere basis/icbben dan ', Hh wodka in de dagen wordt gegeven. dkoif geweest.
14
zielen
telde.
het oude Duitsche douanetarief, zonder TeH Potersburg en Moskou werden den dag
Kad'ts,
die
de
laatste
maanden
in
Moskou
dat zij met stelligheid iels w:ten van het vaMvcrkingtrcding der nieuwe bepalingen dc had
doorgebracht en daar de Kroatische
nieuwe in voorbereiding zijnck tarief. Over 2taH,-mi^vmkclB letterlijk bestormd, terwijl bocrenorgan.
satie bij de bolsjewistische boeHooge luchtvaartdegrnntinss in Amerika.
de» duur van den mod**,.***
v^enck wist de ccn^j>ndigc handel werd gedreven in distr!- rcliinternatlonalo.
heeft aangesloten was daar
gezant niets anders te zeggen dan dat hij bult smetje.*!. In dc provincie zal de regccVolgens een corr. van de Morniiig Post
een vriend
bolsjcwistcn geworden, zoo
zoowel twee jaar als slechts zes maanden "nB tU<l, eerst met OctoKer., haar intrede scheen het der
wordt*
volgens de huidige Amerikaansche beten minste en dit
hier is de vastgestelde hoeveelheid
met grooting aan den
zou kunnen bedragen. De/Duitsche delecivielen, militairen en ma-,
Moskou zal de macht van verbond
1 "«Min de 14 dagen.
den leider
gatie wenscht de besprekingen tegen i
wel versterkt hebben en is waarschijnlijk wel ritiemen luchtdienst $ 32,000,000 per jaar
October a.s. geëindigd te zien, zulks in
een der oorzaken geweest van Pasjits' val. besteed, te weten 12 millioen voor het leger,
verband met de tegen dien datum belegde
7och was er in dit verbond iets onnatuurMalversatie sin Rusland.
13 millioen voor de vloot en 3 millioen voor
Fransch-Duitsche onderhandelingen, doch
postdienst
lijks.
De
en wetenschappelijk onderzoek.
Vders. en boercnins*'eetie heelt, naar
Kroatische parlij is hoofdzakelijk
de gezant acht het niet zeer waarschijn■d
een
*^<:vPrnccmt,
ernstige
partij
van
.
malversaties, verkleine boeren en kleine burlijk,, dat zoo spoedig reeds een aceoord zal splllini-^l,
gelden en roekeloos beheer bij de gerij, die slechts -eer
weinig voelen voor dc
Locatelli uit de Ver. Stalen vertrokken.
worden bereikt. De besprekingen zoudon inkoop'lV
van do Russische Gentroidealen, Toen Davidovits dc
communistische
alsdan worden stopgezet, of nlisschien ge- so^ooz ..-jA-kt, waarmee zeer groote bedragen plaats van Pasjits
Locatelh, dc Italiaansche vlieger, wiens aanals eerste minister wezigheid
in
lijktijdig te Berlijn en te Parijs worden gemoex^L i'cn aantal processen zou voor te Belgrado en de innam
Ver. Staten tot tweemaal toe
Kroatcn besloten hadden aanleiding haddc gegeven
de deuren.
voortgezet.
I
tot relletjes, eenmaal
de nieuwe regeering te steunen, duurde het zelfs
tot
een
moordaanslag
op een hem vergedan nok niet lang of Radets verklaarde, zellcnden
politiebeambte,
'is
thans weer naar
dat hij eigenlijk nooit communist geweest zijn land
teruggegaan. Hij doet de reis aan
ln de streek van Eneroom.
Verbetering van de reede vak Zeebrugge.
was en te Moskou slechts voor de belangen boord van dc Giulio Gesare.
Daar men voor
Uit .^Hntinopel wordt gemeld, dat dc
van het Kroatische volk was opgekomen nieuwe rolletjes bij het vertrok vreesde,
Belgische minister '»n Openbare
werd
streek
aardscho>Hh,
de
van Erzeroem aanevenals te Parijs en te landen. Zoo maakte Ixicatell! door politie naar dc boot geleid
Werken heeft besloten, e<» betonmuur houden. .
en
aljn Kiemen in den bodem onthij zich los van het communistische bondbleef hij in zijn hut tot het schip in bcweoinl»
te laten bouwen tegenover cl: «luis van
staan. In
ft
zijn
'
streek van Aras 3? van dc
N,. was echter nog een ander was.
Hevst, om de reed c van Zee rugge te be41 dorpen Hield en ziin tal van slachtoffers genootschap.
gevallen. I ,t n
schermen, die hoe langer h< *. meer ver«treken van Hins en 'tor. bondgenootschap, waarvan hij zich moest
zandt, helgeen jaarlijks 20 r illioen francs lan hebber Vdschokken plaats gehad, die losmaken, namelijk dat van Alexandrof. Hij
HET AANTAL LEZERS VAN HET VADER.
deed het door een iel artikel in een te Weevergt om het -and te verw deren, Men veel verwo^ aangericht en veel slachtoffers
gemaakt
nen
h<V,.
denkt dat men, als die'
blad SI. Domo. Alexandrof LAND NEEMT lEDEREN DAG TOE EN
is. niet De streek j, K ars heeft ook geleden, maar werdverschijnend
in dit artikel voorgesteld als de agent
DAARMEDE 00» HET BELANG VOOR
meer zal behoeven ite baggetn.
in mindere ,t*,
van de verstoven fascistische regeering van U\y RECLAME.
't.

Koeten

5

Weerkundige Waarnemingen

—
64 gr. Fr.,

Temp. 8 uur vm. 63
hoogste temp.
(gisteren) 65 gr. F., laagste (heden) 54 gr. F.
Barometer 8 uur vm. 754, nam. 2 uur 755. *
Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandse!

Den Haag,

gr. F..

20

Sept.

uur nam.

2

Instituut in do Bildt.
Hoogste barometerstand 765, Memel.

Laagste barometerstand 745,8 Vestmanoer.
Verwacht!»;» tot den avond van 20 Septem»
her: Meest matige of krachtige Zuidelijke tot

Zuidwestelijke» wind. Zwaarbewolkt of bc.
trokken. Waarschijnlijk regenbuien. Aanv»»»»
keiijk iets koeler.

—

combinaties gunnen
-

—^W—

Uw verkoudheid

!—

met het uur en kan

ontaarden in borstaandoening
Wacht dus niet neem dadelijk

—

—

—

—

5.,.-,

_

BeslotcnA^'i

—

—

'

_

be/eikt.

A

de^s

-fM'k*

Aardkien

x»?^<

mum/klaar

Licht op :
21/22 Sept. 7,34 nm.6,13 vm.
22/23 Sc I- 7»3 2 nm.—6,15 vm.
Stand van de Maan:
Laatste kwartier 21 Sept. 4,55 vm.
Aons op. en 'ondergang:
21 Sept. 6,45 vm. op, 7,05 nm. onder.
22 Sept. 6,46 nn. op, 7,03 nm. pnder.
«oogwater te Scheveningen:
21 Sept. vm. 8,19, nam. 8,44.
23 Sept. vm. 13,23, nam. 10,01.:

1

—

Dienst

— Interna-

Stationair of langzaam stijgend.

WEEROVERZICHT.
13—19 September.
Wanneer in Zuid-Europa de luchtdruk
hoog is in verband met het gebied van
hoogen druk, dat permanent bij de Azorek
ligt en zich in sommige tijden Noordwaarts
uitbreidt, terwijl in Noordwest-Europa
depressies voorbijtrekken, staat de weersgesteldheid in onze streken onder de wisselwerking van deze luehtdrukverdeeling. Zijn
de depressie.; diep en dichtbij, dan heerscht
hier winderig, soms stormachtig weer niet
regen, blijven zij daarentegen veraf en heeft
de hooge druk de overhand, dan kan het
weer in dezen tijd van het jaar nog zacht
en heel mooi zijn, niettegenstaande de temperatuur, normaal verloopende, snel lager

wordt.
In de afgeloopen weck hebben wij dezen
gang van zaken goed kunnen waarnemen.
Diepe depressies trokken voorbij, waarvan
het centrum meest vrij veraf bleek. Zaterdagmorgen lag er een tusschen IJsland en
Schotland, waardoor de wind hier Z.W. en
nogal krachtig was. Het weer was toen vrij
goed. Van Zaterdag op Zondag bracht een
kleine secundaire depressie een staring, die
echter Zoidagmiddag weer voorbij was. De
hoo.^c druk drong- uit het Zuiden door en
bracht hier Maandag mooi weer, maar toen
Dinsdag een nieuwe depressie verschenen
was, veranderde het weer in ongunLligen

zsn.

Hierop volgde een derde, diepe depressie,
die Woensdag met krachtigen wind voorbij
trok en Donderdag weer aftrok. Daarna
krees** de iiongc druk de overhand, zoodat
de wind bijna geheel ophield en het weer
met zonne.'ehijn en vrij hooge temperatuur
voor den tijd van het jaar nog een mooi,
nazomcrsc!*. karakter kreeg. Bij dalenden
barometer betrok de lucht gisteren in den
namiddag weer onder den invloed van een

nieuwe depressie.

Over liet geheel genomen was in de afgeloopen weck het weer, behoudens den nu
en dan sterken wind. mooier en zonniger
dan in de voorafgaande week. Veel warme
dagen kunnen wij in dezen tijd van het jaar
niet verwachten. Komen ze voor, dan is
dat toch bijna alleen in de eerste helft der
maand, dle reecis gepasseerd is. Het is dus
geenszins ongunstig als het weer niet
mooier is dan 't in de afgeloopen weck was.
De gemiddelde temperatuur is zelfs niet
eens lage, dan een weck te voren, eerder
iets hooger geweest. Zij was met lfi gr. G.
zclfz nog iets boven dc normale. Hetzelfde
is het geval met dc gemiddelde dagelijksche maximum-tcmpcratuur en in sterker
mate met de dagelijksche minimum-lcmpcratiiur. Koude nachten kwamen, behalve
van Donderdag op Vrijdag, dan ook niet
voor. Uit het lage cijfer voor dc veranderlijkheid blijk: verder, dat dc temperatuur
van dag tot dag weinig varieerde.
Ook dc v^chtighcidsioeslacd der lucht
was in de afgeloopen weck iets gunstiger
dan in de voorafgaande.
De bewolking vertoonde 'n de morgenure» een geringe toeneming, daarentegen
In den namiddag een belangrijke, vermindering. gerekend tegen de voorafgaande
week. Er kwam daardoor vrij wat zonneschijn voor.
Ten gevolge van dc sterke nachtelijke afkoeling kwam Vrijdagmorgen mist voor,
die echter spoedig optrok.
De regenval was Ix-langrijk minder dan
in de voorafgaande weken. Er viel op 3
regendagen niet meer dan ruim 7 m.M.
neerslag.
6-12

Sept.

Gemiddelde temperatuur
Hoogste temp. 13 Sept
Laagste temp. 19 Scpl
Warmste dag 13 Sept
Koudste dag 14 Sept

1*5.9
12.0

8.3

18.3

12.7

Gem. veranderlijkheid

Totale neerslag

1.8

18.8

13-19

Sept.

!—°

19.5
1

T.6

17.2

13.5
0.8

7.4
Aantal regendagen
6
3
Gem. bet.-, vochtigh. 8 uur
83
84
Gem.
80
vochtigh. 2 uur
76
81
Gem. bewolking 8 uur
8.5
Gem. bewolking 8 uur
81.
8.3
Gcmidd. temp. boven en in den grond.
8 uur.
Diepte.
-!-!-; c.M.

.

——

2

'5
—25
■—30

80

„
,

„

»

■„"

......

.....
.........
.. .. .. ....

>

9.9

11. 4

,5.2

13.3
13.0
13.2
13.3

'5-2
13.4

15.8

K.6

15.2

VERLOOFDFENNY WUITN

't'

«n

l I 211' met BIJ DE

""l
I„
PAKKEN NEER.'
r
Voor
ondernemende menschep

D2027

J. L. DE WOLF

s
steeds geld te verdienen.
gewoon goed ingelicht
oud-beurs-

(Theol. stud.)
Stadhoudersplein 101, den Haag.

M> Home", Driebergen.
3^—s
GETROUWD:

Thuis bondag 28 Sept.

*

Buiten!

man. msider. finant. onafhankel

geeft tegen matig
gedocumenteerd

uur.

momenteel een

winstaandeel'

advies.

Heeft

PRAcm'r'rii»,

G. L. DOMHOFF

en
E. J. C. BOES.
Gravenhage, 20 September

waarbij succes geen toeval «
Men wende zich tot bur v
d
bl onder motto
RAADSMAN
No. C4?is.
,'

1924.

De Heer en Mevrouw DOM-

HOFF—BOES betuigen hun dank
voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden.
85468

KLEIN HEERENHUV,
garage,
liefst

met
beslist op goeden,
vroolijken stand te 's-Gravenhago
Koopprijs 20 è 30 mille, huurprijs
f 1200—f 1800.
Brieven No. D<ft42K Bur. v. d

«Ml»»»»»»»»»»»»»»,

9
9
9
9

Heden overleed in het Diaconesscnhuis te Amsterdam
onze ***. liefde Echtgenoot, Vader. Behuwdvader, Grootvader
en Broeder,
ARIE CORNELIS

B*

ÏËHUUR
Zit-slaapkamers
Aangeboden

TEEMAN.

2

Scheepvaart

■

Ned.-Indl'é»

in

K' 6
Ten
van NotaNot»^
»**^> ris H. overstaan
G. VAN NOUHUYS
N»
te 's-Gravenhage «al «o
Ml DINSDAGEN 7 en 14 00.

mastraat

Oud-Directeur der Droogdok
Maatschappij «Soerabaja",
Ridder in de Orde van den
Nederlandschen Leeuw,
Officier in de Oranje-Nassau
Orde et».
Weduwnaar van Vrouwe 9
MARIA JOHANNA BENT? 9
VAN DEN BERG,
1
in den ouderdom van 66 jaar. B
Baarn,
fl
9
J. B. L.. LEEMAN—
VAN HAANSBERGEN. B
H
Calcutta,

PORTENGEN

M. A. ZEEMAN.

verkocht:

„LUNIA"

met erf en

aan den

kadastraal bekend gemeente 's-Gr<*«

venhage Sectie AK No. 6834 ged..
breed ongeveer 31,9 Meter lang,
den Duinweg, oppervlakte onge^
veer 1955 M2.
> =
PERCEEL 11.

9
9
9

s£^^S? sS-SS*?

9

Volstrekt eenige SN alge- 5
mesns kennisgeving. 50 9

'DEN

HAAG.

8

Heden ontsliep onze lieve 9
D luster, schoonzuster en tante,
fl
fl GEERTRUIDE CHRISTINE fl
fl
ALETTE
3
9 MUNNIKS DE JONGH. I
C. E. DE WAAL-

Jf
j3®3& W
-

8
9 MUNNIKS DE. JONGH. »
9 Mr. H. L. E. DE

Gevestigd te '«'üravenhage

1

VERLOREN

A. van der Zijg
MUNNIKS DE JONGH.fI
flH L.J. J.MUNNIKS
Arts,
DE JONGH—fI uitsluitend voor huidziekten (haar.
Bcssc VAN HEERDT. I ziekten)
«

Massief gouden Schakelarmband.
Tegen belooning terugbezorgen :
en urologie, Prins Hen» Sweelinckstraat 4.
D 2054 K

's-Gravcnhage,

10,
D9 <lrik«traat
Spreekuren:

L. C. F. POLDERMAN.
H. POLDERMAN—

I
9
8

, L.
II Ir.
,

JANSSEN.
J. POLDER?.!
I 's-Gravenhage, ,8 Sept. 1924. 9
I Sprceuwcniaan 31.
fl

■ Bezoeken

9

kunnen niet worden fl

85470 9

afgewacht.

—

Mevr.Verloskundige,
BERGMAN,

middelbaren leeftijd, ervaren in
ziekenverzorging en huishouden.

onze lieve
onne
Moeder, Behuwd- en Groot-

fl9
MARIA ARINA
»
fl3
fl CORNELIA DE HAES, flI
Weduwe van
fl«JOOR
fl9
VERHEY,
JOOR BASTIAAN VERHEY,!
fl

B in

den ouderdom van

69

PIJNBOOMSTRAAT 41

(Duinoord) Den Haag
SPREEKUUR Maandag, Dinsdag,
Woensdag en Donderdag van
2

> I
jaar. »

tot

4 uur.

fl
»
«
fl>
>
fl
»
Sept. 1924. B
fl 's-Gravenhagc,
Chasséstraat
B
fl De Crematie 36.
plaats
zal
flU ben Dinsdag a.s. 2i uurheb-te 9
fl
V Driehuis.
85478 9

....
..

de

»§

»§

Dr. H. COÜVËE

/^^^^^\

DL A. HENDRIKS
is afwezig.
De heeren Dr. S. LKANDES, Dr.
5. PH. VAN HILTEN en Dr. J.
C. PETERS zijn bereid waar te

85^62

vLMOWA»ER

is tot 1 octoder afwezig

Nassau Ilil eniurllstraat 10,
Keelt «Ie praktijk hervat.
VERHUISD

R-G-PIJL-hu»da
D 2288
NAAK
8
taan Capes van CattenduO 8.
Gewijzigd
Tel. No. 11645.

ENGLISHMAN
iertlld. teacher, OIVES lESSONS.
69 Elsstraat 69 (Duinoord). Diyy6K
DO IT NOWI

}

Hüuz'

l!oBtuumnaaiBter
Accountantskantoor voor kindcrkleeding
en verstelwerk
naaihuizen, f — per dag.
Adres: Eschdoornstraat 95. D2004K
DE
P.
MUEII
N.
Lid bled. Organisatie
vraagt

~~GEVRAAGD

v. Accountants

ALLE ACCOUNTANTSD 2253 IU WERKZAAMHEDEN.
BELASTINGZAKEN.
STATIONSWEG 40, TEL. 14929.

EÏÏjïïnÏDl REPETITOR
12

<*>

D204/K Bur. d. 81.

«vang. Steil, als Stuetze i.
«alt i. gut buergerl. 'hol!, od.
deutsch. I?nm.
m. Eamilien«nselduss. Gerdes. N.Odijckstr. 41.

-.

R.

lUERIDO.

Leerarcs Eng. M. O.

Uitsl. voor cand. Eng. L.O. en Mercurius. Den Haag, Rotterdam,
Leiden, Amsterdam. Van Bcuningenstraat 74, den Haag.

-—

Di^oK

!!■■■■■■■

Piano-onderwijzeres

oud-leerlinge v. h. Kon. Conservatorium, heeft nog eenige uren beschikbaar tot het geven van lessen
aan ecrstbeginiienden, 25 p. 3 mnd.
Brieven Ko. D2OOZK Bur. v. d. 81.

-

franschT
GrZmniöire. Conversatie.

Uan.
delscorrespondentie; Opl. examens
L. O. en M. O. A. Vertalingen in
alle genres, door leeraar M. O.

E. J. BONDAM. Off. d'Acadcmie.
Copernicuslaan

189.

D 2050 8

!

BETREK.

Mevrouw VAN HAERSMA
BUMA, Nassau Dillenburgstraat 18
vraagt tegen 1 Nov. a.s. een

KEUKENMEISJE,
van goede getuigen voorz.

D2292

P.0.. middelb. leeftijd, voor alle
werkzaamh. Uitst. get. vereischt.
Fr. br. met voll. ml. en verl. loon
aan A. S. Adr. Pauwstr. 41, Haag.

84060

-SUCHE f. m. 3chwaegerin

prijs is laag, doch het aantrekkelijkste er van is U ontvangt waar voor
Uw geld. Kalfsborstlappen f 0.95
p. p. JONGEBREUR. Tel. 11050.

passende

Ondergeteekende verklaart bij
deze, dat goederen, gekocht of
schulden gemaakt door zijne echtge-

Lr. No

ONZE

ZOEKT

KING in nette omgeving.
Brieven No. D2274 Bur. v. d. 81.

Bij alleenw. heer tegen 1 Nov.
gevraagd
D 2055 K 7

nisse vorhlmden.

B 54.1 26
,

inlichtingen te

DEUTSCHES ERL.. 4o J. alt.
sclbst. im Haush., Koehen, Nahen
>md KrmiKenpf!.. sucht
im
besseren Uanzo. Gute holland. Zeug-

VALERIUSSTRAAT 8
hoek
Lübookst^aat 22 1
8

l
t

meest uitgebreide

.
Lesch. Duitsche dame

verschaffen, wij stellen elk gewenscht onderzoek in, terwijl onze
rapporten zoo nauwkeurig mogelijk

noote. Mevrouw W. DE RIJKE—
MEKDE3 DA COSTA, verblijf
houdende momenteel Anthonie Heinsiustraat 96, niet door hem zullen
worden betaald.
D2045K
DE RIJKE.

U NOORDEINDE 60

kerv. Maandag 22 Sept.
de praktijk.

lEDEREEN

worden samengesteld.

9

Volstrekt eenige kennisgeving,

Zenuwarts, cm?

—

B

v.a. fl I.—
POlilM^. v.2.
v.a. ft 1.25
SA«OS
SAMOS
v.2. f 1.20
v.a.
AOVOOAAI v.a.
ADVOCAAT
v.2. fi 2.90

20

ALEX 3WATAÓLI-i & Co..
Stationsweg 123c Int. Tel. 15512.
Opgericht lBqg,
zijn in staat U omtrent

11/ll^ll?>*!'^>v

*

Indië wenscht

Recherche- en ïnformaMe-Bureaux

3391 IN

1
«1
MEDOC
«rooo
i 8 PORTWIJN,

Amersfoort,
B. A. VERHEY
J. P. VERHEY-ROMBACH.B
on kinderen, 9
Rotterdam,
Bfl
R. L. VERHEY.

«omen.

Gep. U. d. S.

*hu!scnderw. te geven. D 205, K 5
Br. D 2051 K, bur. v. d. Blad.

met 7 November een bekwaam
KEUKENMEISJE, leeftijd 30-j., van g. g. v. Salaris f 45 p. m.
en vrije wasch. Zich aan te melden

Dinsdags en 's Woensdags na 8 uur:
Wagcnaarweg 30.
D2282
Tegen hall

October of later

GEVRAAGD een

beschaafde
Juffrouw
voor dc huishouding,

HUISHOUDSTER

Tegen

Nov. biedt zich aan een

1

juffr. v. d. huishouding.
Brieven

ir

handel

B 5477 6

PAYING GUEST.

In deftig Eng. gezin bestaat ge.
legenheid tot inwoning als paying
guest. Goed gem. Zit. en Slaapk.
Br. No. D 2053 K b. v. d. Blad.

Zit- en twee Slaapkamers of Zit»
Slaapkamer op eerste klas stand.
Brieven No. D2056K Bur. v d. 81.

TEKOÖP~

in Duinoord klein solied HEERENHUIS, 7 kam, badk., keuken en
zolder, goed in orde. Gelegen bij
lijnen A, 7, 10 en i4. Direct te aanv.
Koopprijs f 16.000. Nadere ml. en
sleutel Woningbur. DE HAAS &
Co., Frederik Hendrikplein 34.

BMI-io

Ducanola f 950.-.

TER OVERN. mooie 88-tonige
KUNSTSPELPIANO met rollen.
Schriftelijke garantie.
C47Hi-7
Fa. SCHNEPPER. dc Constant
Rebecqueplcin i 6.
NOG EENIGE

jonge Fransche herders

\

m. 1., z. z. g. g. nu of later v. gezelschap en huiscl. bczigh., tegen kl.
verg., v. g. g. v.
Brieven No. P*o-*3K Bur. v. d. 81.

GEVRAAGD

ruime GEMEUB. ZITKAMER EN
SLAAPK. in het Z..deel vah den
Haag, met uitstekend ponsion.
Brieven onder No. D2235 Bureau

van dit Blad.

's-Gravenhage Sectie AK. «». «B*«.-ged., breed ongeveer 11,37 »l.
langs den Duinweg, diep ongeveer
45 M., " oppervlakte " ongeveer-507 M2.
De villa bevat: beneden vestibule m.
hall, 2 kamers en suite met zij»
serre, achterserre en terras, voorkamer niet open serre, bergkamer,
groote achterkamer, keuken, bijkeuken, bergplaats, kelder en kelder voor centrale verwarming ; re
étage : opkamer, groote voorkamer met balcon en achterkamer
met balcon waartusschen groote
badkamer, voorkamertje met bal»
con, voorkamer met balcon waarachter kleine kamer benevens
groote achterkamer ; 2e etage :

85469

mangelkamer, groote voorkamer,
2 tusschenzolders, dienstbodendad-»
kamer, groote achterkamer bene-

HAAGSCHE SCHOMAKERSBOND.

Comfortabele kleine

vens grooten achtorzolder.
Het perceel is voorzien van een
installatie voor centrale verwarming, electrische gas en waterlek
ding, benevens warmwaterleiding.
De perceelen zijn vrij van huur
en gebruik te aanvaarden den dag
na de gunning terwijl de betaling
der kooppenningen zal moeten ge.
schieden op 1 December 1924, onder bijbetaling van rente bereken»
tegen 6 pCt. per jaar over het tijdvak van af 15 Oetober ,924 tot
en met den dag van betaling.
Combinatie voorbehouden. ,
Te bezichtigen Maandag en
Donderdag van 2—4 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore
van gezegden Notaris aan de Hugo
de Grootstraat No. 12 te s-Gravenhage.
A 3751*

gemeubileerde woning
GEZOCHT te 's-Gravenhage, slaapkamer, salon, kouken, dienstbodenkamer, bad en telef. Br. fr. E.B.H.
NIJGH & v. DI-l-MAI", Adv.-Bur.,
Amsterdam.

85471.10

WINKELHUIS

TE KOOP aan de Weteringkade.
f 20.000.. Bovenhuis verhuurd voor
f 800.—. 1 October. te betrekken.
Inlichtingen Lange Voorhout 37,
Tel. 16578.
C4720

TE HUUR
ie

ETAGE.

■

I '^"~
1

BH

|

AMSTERDAM

O ZOHEM

DEN HAAG

PRIJSVERLAGING

ROTTERDAM
'

LINOLEUMS

!

M

8

I

Ruim uitzicht over het Fred.
H.-plein en v. Boetz.laan.
Adres : 2e Antonie Heinsius.
straat 108.
B 5473

Voor Permanent Waving

Directe verkoop aan Particulieren
prima LEIDSCHE WOLLEN
DEKENS, 150x200 c.M.. gefest.
roode, gele of blauwe strepen,
r. remb. f 8.50 kwal. gegar. Vraagt

7EVE«B MODERNE DAMES-KAPSALONS.

HENRV EN OTTO TÜRRE.

Te huur gevraagd

K.V. Wassenaarsolie Credietbank

Het Instituut voor blijvende Naargolving.

not. extra maten. Manufacturen. PRINSESTRAAT 4a.
Engros : v. Speykstraat 6. C4729 7

voor nu of later, WONING (of
gedeelte), 5 a 7 kamers, keuken,
badkamer, etc, met AUTOSTALLING (eventueel nog aan te brongen). Br. No. D2o4iK Bur. Vaderl.

Te huur gevraagd
echtp., midd. 1., z. k., RUIM
BOVENHUIS OF HEERENHUIS
bij voork. Nassaukwartier of omtrek
Koninginnegracht. Aanv. spoedig.
Adres : Molenlaan 10F, WasseV.

'c 472122

TEI.Es. 10986.

gevestigd te Wassenaar.

Kapitaal beschikbaar voor Bouvcredielen uitsluitend op gronden dor Villaparken «RUKBDONP" en «DEDRIE PAPEGAAIEN"
lnlichimgen verstrekt de Uireclie Hu!« „De Drie papegaaien" Schouw»eg 34 Wassenaar, teleloon 543, alsook het Bouw- en woningbureau i
M. Jonkers & Go., Achterom 2, hoek Gravenstraat, t/o. de Bonneterie, I
Den Haag. Telefoon 10864.
G472S 24

MHTUUT VAN

KEEMN'^^F

GEVRAAGD

Beschaafde Juffrouw

GROND, gelegen naast perceel
IV, Kadastraal bekend gemeen**'

Naar aanleiding van het ingebonden stuk onder bovenstaanden titel, voorkomende in de Ilaagsche diaden. raden
wH U
in Uw eigen belang aan, Uw schoenwerk te laten repareeren
by houders van het blauwe Bondsbord.
85463-20

een PIANO, kleine VLEUGEL,
liefst kunstspel.
Brieven onder No. D229,' am het
Bureau v. d. Blad.

GEMEUBILEERDE

TEHUUR

',

KLASSE A. Ontwikkeling en toepassing der Mediumniteit.
D 2290 KLASSE
(Briards) TE KOOP; rasecht; 3 naar.
B. Opleidingsschool voor Magnetiseurs.
"
mnd. oud. i event. to ruilen voor
KLASSE
O. Spiritualisme; cursusduur 3 maanden (o.m. de
ras-Taks. Adres: Houten Huisje,
gevraagd
Te
huur
Nieuw-Wassenaar,
Park
godsdienstige, maatschapp. en opvoedk. beteekenis) aanin 't Bosch
een DAGMEI3JE tot hulp van dc tusschen Viaduct en Halte ZijdeBoven- of Benedenhuis omtrek
vang
den eerstv. nieuwen cursus 1 Oct. a.s.
dienstbode.
Duinoord of Stalen!»*,,,, + f 600. Vraagt van
D2296 "e«.
D
2276
naders
inlichtingen aan het Instituut.
Adres: Garel van Bvlandtlaan
Brieven : van der
04712-20
19.

oppervlakte ongeveer 336 M2.
PERCEEL V.
Een
PERCEEL
BOUW-

—
SCHOOLGAANDE
KINDEREN
Te koop gevraagd

E. NOORDhjK. Banka-

straat 14a.

—

iets beschadigd, tegen zeer verminderden prijs AANGEBODEN.
J. P. WEENINK,
Balistraat 4.
Telefoon 11471.

Haarden van
Ketel, Weimarstraatt 6. B 5476 6

Groot KunstschildersAtelier te Huur.

de

Riemerstraat 21.

B 5475

gemeente

's-Gravenhage Sectie AK No. 6834,
ged. breed ongev. 7.25 M. langs den
Duinweg, diep ongeveer 45 M.,

U 54/!. 20

NIEUWE
ULFTSCHE HAARDEN

bekend

's-Gravenhage Sectie AX no. 6834
ged.,
breed ongeveer 11,37 M.
langs den Duinweg, diep ongeveer
M., oppervlakte ongeveer
45
507 M2.
PERCEEL IV.
Een
PERCEEL
BOUWGROND, gelegen naast perceel
111, kadastraal bekend gemeente

D

onder letter W bij Boek.

tevens behulp-

zaam te zijn bij een jongen van 10
jaar. donder goede referenties onnoodig zich aan te melden. D2044
Ztadhouderslaan i4s.

-kadastraal

door Mevrouw de Weduwe Dr. KÜKERINGK
Leden vrije loegang. Niet-l«den 50 et,- Lij, die op dien avond tot de I
vereeniging wenschen toe le treden en de contributie ad t 6.50 ge- 8
hjklijdig voldoen, hebben voor dezen avond reeds vrijen toegang.

.

NuiBonderwijB.

PERCEEL 111.
PERCEEL
BOUW.
GROND gelegen naast perceel I,

Een

==

8

Dinsd. 23 Sept. 8 u., Oranje-Sociëteit, Pr. Hendr.-plein

PSYCHOMETRISCHE SEANCE

E^ÖLESH

"1275 M2.

MEVROUW
H. KOSTER,'
I«AG«ETIBEUSE EN MASSEUSEI
E1 cr37UM8aUri,Slaan74,Te,*No-54380- spreekuur 2-4 behalve Zaterdag.

lled. Ver. v. splrltlsten „Harmonla" Afd. 's-Qrav.l. 8

iy.
by Mr. and Mrs. NORTON from
Voor
dag. Woensdag, Vrijdag, 's avond, I.ondon. Prima referentiën. 43 Goper78 uur.
B 5362 5
8516Y 12 nicusstraat.

I I
fl9

fl Heden overleed

Teleloon 36301.
werkdagen n.m.
Uur en volgens afspraak
minvermogenden: Maan-

>

Een PERCEEL GROND. go.
legen achter de perceelen 111 tot
«en met V, met uitgang ter breedte
van 2 M. langs perceel V naar den
Duinweg, kadastraal bekend g«.
meente 's-Gravenhage Sectie AX
>No. 6834 ged., groot ongeveer

Wfc<»«

I

D
B
8

tuin. te '«-GravenKaS»,

DUINWEG No. 6,

99
9
9

WAAL.

(

PERCEEL l.
De RIANT GELEGEN VILLA

fl
B

Faas Eliaslaan 13
(tijdelijk adrei Diaconessénhuis Overtoom 283, Amsterdam).
85438
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
De begrafenis zal plaats
hebben Maandag 22 Septemder te 12 uur op dc Algemeeno
Begraafplaats te Heemstede,

2

Nobelstraat te 's-Gravenhage in
>het openbaar worden geveild er

9

Baarn, 18 September 1924.

D aoSa

1924, telkens des namiduur in het Venduhuis der
Vereeniging van Notarissen in de

9
99

en Kinderen,

's-Gravenhage,

65.

TOBER

dags

B
99

P. R. ZEEMAN.
E. ZEEMAN—

*s

Slaapkabinet, met pension en Bad.
kamer. Bezuidenhoutkwartier, Em.

Oud-Hoofdinspecteur van

Een Hagenaar Kan niet buiten
Het Vaderland.

"'

<^<- *■'

l50N5l!ll.tk00n!Mn«

jCx |HMHHÉRMttfIÉB

MODERN HEERENHUIS

KOOP. LEEG. bevatt. 13 Kamers, 2 Zerre's, Badkamer met alle
toebehooren, flinke Keuken ruimen Kelderen Wijnkelder, alle Plafonds
TE

en Gangen geschilderd, Tuin met brandstoffenschuur. Gelegen Laan van
Meerdervoort. Koopsom f 32000 vrij op naam. Hypotheek f 22000
Inlicht, bij den beëedigd Makelaar W. L. KOUDIJS, Daendel«fta,t 79.

. OBAPUEPIEinOT

7

HET v^v^nr^o

FINANCIEEL NIEUWS.

v^st
*£%$&
T neotl?
onveranderde
prijzen

"nr- 1924
Mn.
»9 24
£* 1934
Mrt.
"!".'' '?-'4
-W
\\.
}

Dep. d.

-

Aantal

""2982s"''

3751
3761
364 S

2023

3773

2111

196
_L

.

286.804

£%*
29037?
zio'
ïoS
280.1
289.'?0

* 3640 2060 2,5
369» 2081 220
3496 ,999
Zi-24
"V. 3-' Sf , 2,K
nl?2tdo Lotliarmgsche
Ook
productie Wijst met
451-262 ton. tegen 409.212 ton in Juni een vermeerdering aan. De cokesproductie
kon na do
vermindering in Jvni eveneens op een
record
wijzen en wel met
ton. De productie
224633
van briketten «teeg van
241.525 tot 266.097

""' '^

s>aargebied

il°!la"d,
.Anderelanden
A

■

,

totaal...

2904
297
34

1222

zeer hooge prijzen betaald. Voorraad is
er 200 goed als niet meer. Op voorjaar
La Flata verhandeld tot flinke prijzen. werd
'
lijnkoeken vast niet oploo,)e!,de prijzen, do
consumptie, heeft een en ander gekocht.
Oliezaden. Lijnwaad tot midden week prijs,
werd daarna flauwer en liepen dc
houdend,
prijzen tot f ro terug. De
markt sloot in lustelooze stemming. Gedaan werd l'lata loco Rot.
temam f472, aangekomen/venvacht f471 c!f
""herpen ladend f 470-465. aflading Sept./
oct.
1470/465. Oct./Nov. f 469-4^B.
1 459 of .X dam/R'dam. Voorts
Calcutta stomende £ 22.15.0 cif Antwerpen, Oetober
h 22.12.6 cif R'dam- Bombav 50,>t./oet.
'
& 237 6 eif R'dam.
Koolzaad aanvankelijk nog vast. sloot kalmer. Gedaan Danziger Bept./Oet.
f24 cif Amsterdam.
Oliën. lijnolie verkeerde
weelc weder,
om in vaste stemming metbeZin
vrij belangrijken
"Handel o,> alle termijnen, dool, prijzen
Konden

1 ?33
3i° 2i7 23

2926

378
37

J.L.

_

220

-

260

3512

2001

2876

-"

Canadian Pacific 1924, ttveede «eek ran Se-,).
(I tember bruto $ 2.967.000, minder 8 ZBO.OOO.
Central Argentine 1924, weck geëindigd
September bruto £ 217.000, meer £ 24.000: «e-

,

..

zicti
N»tt

.

Handelsberichten.
AMSTERDAM,
Granen. Tarwe
f .vast maar «til. i n so sept.
Australische
werden zaken
gedaan tegen de verhoogde prijken.

—

VOOR DEN EFFECTENHANDEL
VAN HEDEN 20 SEPTEMBER 1924.
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Staatsfondsen waren ov«Mt algemeen gedrukt ten gevolge van
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commissaris wegens uitbreiding van het colhooger gevraagd. Xieuw lege, de halfjaarlijkscho
a£
3
balans en winst- en scheepvaart-, suiker-, t*-*» >-" thee-waarden
evenals Indigo hennep C«osgeland vast
verliesrekening per 30 Juni 1924 worden voor.
door meer aanl ■- lijden.
g StmlS VaSt
Siy'^ I)ri£«- gelegd, als een voorstel van het bestuur, om hadden
Mijnbouwaandeelcn sl'-U
do behandeling van het voorstel d.d. -2 April
Ansjovis. Zeer
Amerikaansche -waardtf,l'!Js'ioudcnd.
doch met slechts '924 van den heer dr. J. A. O. Verspvck
De
Mijns,
weinig afwijkinenkele -aken. Men «leedvast
nieuwe tot f « H
sen uit te stellen tot de algemeeno vergadering gen. valutamarkt vcrto/lc
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i<l23or tot f7O en n/iyer tot f 60.
van aandeelhouders in Mei 1925
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betrekke^ weinig beangste'
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Uit Nieuw-VHsk

daarmede gepaard gaande wij.
ziging der statuten, met algemeeno
stemmen
goedgekeurd.
Dc balans en winst- en verliesrekening 19^
werden, onder voorbehoud van het verkrijgen
der Kon. bewilliging op bovengenoemde
statutenwi)z>g,ng goedgekeurd.
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Dc prijzen zijn eerder iet*

" ***

Do Standard OM> C/ of New Jcr« ie"ft den
prijs van ga-oline^not 1 cent
ver.
X "
1
laagd.
Gilcs raamt den siM"d van de, 4>enoogst
op 57.1 pCt. c» dc opb»«nL«t op ' j millioen

N.V. Geveke en Co's Technisch Bureau.
In de gisteren te Amsterdam gehouden bui.
tcngewone vergadering van .aandeelhouders
werd het voorstel, om 50 pOt. van het maat.
schappelijk kapitaal af te schrijven, evenals het
voorstel tot dc

">w «fforten^
v^"^'->an
.'"°"sisala"«"'i°'
Mexicaansche
zijn teruül'e.
""
trokken, >n verband
zeer
aankoopen
l" en^n"
Manilla.
"st
me^-'
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,voor loco-par/Ujgmgen
tiicn wordt
word F?
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gewezen.

spoedig kalm.
Voorloopig generde
Betaalbaarstellingen.
zeil.
gedoor ru.m aanbod. Dc prijzen henen
Ilo». I,!övd afZc/ c-düg. 7 7%.
Handelsvereeniging Amsterdam, Amsterdam Kon.
dientengevolge ongeveer f 1 lager.
facific
Gas and
obl. si^ 101^.
Realisatie
recht
van
bij
inschrijving
voorkeur de
Dc berichten omtrent het te veld staande
I
Am.
Gas
and
obl.
6 99?».
G)-.s>ud
Sc
per
f i>4.So
151.
eert. van aandeel op bewijs no. 21
was luiden gunstig «at het gewicht der
of
I Cuba cert.
oblig.
te
beetdirect.
101%.
.
wortel, betreft doch bet
' ! Generiil Motors Gorp/^. v. A. l 390.
suikergehalte blijft _Mij t. Expl. v. Onr. Goederen De '
met onbelangrijk ten achter.
Vereenilludsoi, and
Manhaf» ITailw. 3v. eert. van
legen het sluiten van do markt ontstond ging, Amsterdam. Dividend f 30 per aandeel op
aand. 2M—/.
g<rtj|
00.
16
en
f
en
per
opr.bewijz
bewies
kooplust
meer
nr. 16 l)ito"^ert. v. pi-ef. $314—-%.
tot de verlaagde
zoodat voor de nrs. I—7o en 4op nr.
september gedaan werd tot f prijzen,
voor de nr«.
14
<,„'
Oostenrijk
de
87%.
2/& J
100, direct.
><ed..lndië 1923 G [1 93%V. K L. K. H. K.
,
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Namen der fondsen
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der Fond
V. li. 1.. K . H. K.
stl-rnen
l
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ifTriifeii.^
Honnep. Java :

Hongarije Ree. v. Oblls.
5»
Arnhem 1924 6 99%. 'S
Ncd.-Indië Ree.
D « A.*i/ v
Dito Ree. 1923
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De leening was zeer ruim voltcckend.

.K x^.
f2S

35.'per

6 pCt. leening gemeente
Na>?r wij vernemen is do 6 pCt. go A; ng
groot ti 3 miüioen der gemeente U(r<
zoo.
danig o«crtCckcnd, dat slechts een 1» p<>s.
centago q« do inschrijvingen kan w
toe-

.

weiZg °"

Utre*/^»

V

Geldleeningen.
Dc geldleening van f 50.000 Si 6 pCt. ten
laste der gemeente Hoogezand is toegewezen
tegen koersen, loopende van 9954 pOt. lot

'vast

kaHz^l^V^a

iVlidtlenweeK
een Kleine reactie plaats door
flauwere
Ilin-aadliericliien, waardoor de Koerden ruim
t I.— terugliepen. ven laatsten marktdag
was
«et artikel prlislioudend met
stillen handel.'
koffie. Gedurende de eerste
dezer
week was de stemming zeer vastdazen
met oploo.
pende termijnprijxen. Later
tra.l echter een
reactie 111 die waarschijnlijk in verband stond
met geruchten, dat de kunstmatige
denerkinl»
tier aanvoeren te Santos zou worden opalieven
geruchten werden evenwel niet bevestigd en de prijzen liepen opnieuw lioo^er,
(er"i/l van een bepaald willige stemming gewa"

dert 1 Juh £ 2.424.000. meer £
217.000.
Qeopoldnia 1924, week geëindigd
13 september bruto £ 33795. minder £ 877; sedert
1 lanuari £ 1.077.82Z, meer £ ,32.966.

-!

,

' '

Spoorwegontvangsten.
, -«aa«.«ui!rl«poorvveg
1924 Aug. f 23.662, «e-^ert 1 fan. f 149.878; 1923 Ati<z. f 23.477,
sedert
, l Jan. f 141 068.

ter

onveranderd
1^.
onvoTn'
h^

>50v./Dec.

106

213

7

14828 12966

Sm

92? 2427

-.

1991
425
3

*aanbod

mms

Voor de 7 maanden van dit jaar neeft de in.
voer m Frankrijk bedragen.Kolen.
Cokes,
in 1000 ton. 1924
1923
1922
1923 1922
' Engeland
8263 10649 6882 1924
3
305
2212

.

1670 vaten

KVONVBI7AV

teering per December op f 23 a 23% kon wor.
den gebracht.
Rubber. De vaste stemming bleef over
het algemeen aanhouden, doch de belangstel!!*,*''
voor verscheping in 1925 werd geringer, bc!
halve voor het eerste kwartaal, In loco bc
stond bij voortduring flinke vraag en uiterst*
weinig aanbod.
De markt sloot prijshoudend.

Hars zeer vast met oplooixmdo prijzen
Rijs t. Ongepelde bij voortduring
pelde eveneens vast mot goode vraag vast Ce.
moedchjk in verband slaat met dc die vertelcur'tc
lende oogsten va., inlandsche producten
5,0
cer.ien. fcotonmuskaat en foelie
vast op het tegenwoordige prijsniveau?
Zwarte Lam.iong en witte M.mtok
derd Kruidnagelen ka 1.,,.
Piment .veder
ger gehouden en betaald. Kaneel
stil
, l'{"c zaden. Korwijzaad blijft
,-stemd Blauw
"elager aangeboden
doel, komt prima maanzaad
droog zaad nog
'
8
! Overige -«iden weinig verhandeld.
Noteering naar kwaliteit.
Mosterdzaad bruin f6O a f 6, dito geel f-2
f

.„„^ A»>cnka,
bVi, Niettegenstaande ruim
vast gestemd en zijn enkele
dading gedaan. Voor dislwnibel
^.
."-'
"orut door do consumptie voor
kleine kwan.

,?t)

zamen

zipi to

pentijn aangevoerd.

nU

-Z.607

kfsS
'H 'S
Duitschland 2296 749 HZ
.

M.nnequa

zeer j,«x>g ,n twe«le hand wordt nogal
een en
ander gedaan, «roolc aanvoeren drukten
ook
even de pryzen
loco, ie,, «lotte weid echa,s nIIDS d"r Rotterdam en
Z£? .g°^d
uuitschland
opgenomen, zoodat de prijzen weer
*f lm hooger gingen. Donau op aflading tot
«eer hoogen prijs geoffreerd, vindt nog wei.
Mg koopers.

2

232

worden gemaakt. De schommelingen in
de ternnjn,>r>jzen haddei, overigens
wcinil? in
vloed op den omzet in dis,«n!bol. die
verband met goede vraag hier «an doinmarkt
zeer bevredigend was.
««durende Augustus werden van d>'ed O In
die 29.500 plcols naar on» land uitgeklaard'

rffL *Cn parl',-1 d''«P°"!l«!e
wordt door Rusland zoo
P- ,atladinS
f^d'..i ",'°t«
aangeboden. Enkele offerten in l^r».k
wta konden geen plaatsing vinden.
m
Dc markt bleef voor 'ter
rdc dezo weck sterk. Een flauwe I,cnt*ji,
Ve''^'.-'"'.°"*
ancf
vrijwel
<vn"vV'
onveranderd,
doch er was meer
g
d'"" plaats voor een vaste vraag voor
3..« niac
prompte levering. Per s .. Nore
stemming.
Offerten
Argentinië
van
blijven
nog en
"'

opgaaf blijkt:

Nord en

kan

)i..Russise!,e te

in de maand Juli een
nieuw recordcijfer aantoont, zooals duidelijk
uit

Totale

gestemd .net vrijwel

voor XVestern. waarin
een on ander
verhandeld is met Duitschland.

De Frangche Kolenproductie.
Aan de Fr. 2eit. wordt geschreven,
dat de
fransche kolenproductie
onderstaande

Zaterdag 20 september 1924'

Nen Magenaal Kan niet puiten
liet,Vaaellau<!..

«

Zaterdag 20 September 1924

.
Hoofdredacteur
politiek

Waarn. Al*zem.
Hoofdredacteur
A. ROOO«UI3EN. C, M. SCHILT

BESCHIKBAAR VOOR
RECLAME

Directeur
ERNST DE I.ANC.

'

en dat de bepalingen van de Arbeidswet slechts
aanvullende beteekenis hebben.
Het bijzondere bezwaar geldt eigenlijk. sinds

Het Middenstandscongres.
»4 en 25 September houdt de Nederlandsche
middenstandsbond te Amersfoort zijn algemeene vergadering, gevolgd door een nationaal* middenstandscongres.
De Arbeidswet.
Daar zullen vier leden van den Midden«tandsraad worden aangewezen, waarna mr.
A .0. josephus jitta, secretaris van den Hoogen Raad van Arbeid,,zal inleiden de Arbeidswet..

Het belangrijkste deel van de wet, althans
het gedeelte dat het meest de aandacht trekt,

heeft, meent hij, ten gevolge van de Wer versnelde ontwikkeling der denkbeelden en feiten
in de laatste jaren niet meer het karakter behouden van het afsnijden * vah misstanden,
maar het is meer en meer geworden tot een
regeling van den arbeid door de overheid.
Toch geeft men een onjuist beeld van de voorschriften van de wet, wanneer men zegt, dat
een uniformen 8-urendag invoert. Ook voor
**»
fabrieken "of werkplaatsen zijn er, nog afgezien van de overgangsbepalingen en de ruime
gelegenheid tot het toestaan van overwerk, tal
van voorschriften, die beoogen de algemeene
normen van de wet aan te passen aan de
eischen van de verschillende bedrijven. Een
***eer gewichtige uitzondering op den uniformen
8-uréndag vosmt de 6urige werkweek voor
het continubedrijf, die als overgangsbepaling
heeft gegolden en die de regeering thans voornemens is duurzaam in de Wet op te nemen.
Een van de grootste moeilijkheden voor den
wetgever en voor de overheid, met de uitvoering belast, is het afwegen van de verschillende belangen, die door een zoo ingrijpende regeling van den arbeid met elkaar in botsing
komen. Daarvan is de regeling van den bakkersarbeid wel het meest typische voorbeeld.
Daarbij staat het grootbedrijf tegenover het
midden- en het kleinbedrijf, het platteland
tegenover de stad en ten slotte moeten al die
bijzondere belangen getoetst worden aan de
wenschen van hét publiek en het algemeen
' belang.
"
Naar mate de ervaring, die men met de Arbeidswet opdoet, zich uitbreidt, zal men er
naar moeten streven de bemoeienis van de
overheid op het gebied van de beperking van
den arbeidsduur terug te brengen tot het afsnijden van misstanden. Binnen de betrekkelijk ruim getrokken wettelijke grenzen zal de
nadere regeling van den arbeid zooveel mogelijk moeten worden overgelaten aan het collectief overleg van werkgevers en werknemers.
De overheid behoudt daarbij geen andere taak
dan het beschermen van de economisch zwakkeren, voor zoover deze daartoe zelf niet in
staat zijn en bovendien het toetsen van de
in collectief overleg getroffen regelingen aan
het algemeen belang.
Hoe de wet werkt.
" Over de werking der Arbeidswet in
onderscheiden bedrijven zijn rapporten verschenen
omtrent den Bond van Kleermakerspatroons in
Nederland, de Ned. Banketbakkersver., den
Ned. Llagersb., den Bond,v. Wasehindustrieelen
moederland, den Bond van Werkgevers in
Hotels Restaurant-, Café- en aanverwante
drijven (H.0.R.E.C.A.F.), den Ned.' Aanen den Kring Bloemist-Winkeliers
n^mersbond
uit de Groep Bloemisterij van den Ned. Tuin-

s

.

■

bouwraad.
Wat 't kleermakersbedrijf betreft,
zijn de algemeene bezwaren, die, welke elk
bedrijf van een uniforme toepassing van de 48-urige werkweek ondervindt, de bijzondere bezwaren, welke speciaal aan het kleermakersbedrijf inhaerent zijn, ten gevolge van het onder de wet brengen van de huisindustrie. '
Wat de algemeene bezwaren betreft, hierover behoeft in den breede in dit rapport niet
t^ worden uitgeweid, aangezien daarop reeds
zoovele malen de aandacht is gevestigd en ook
in rapporten uit andere bedrijven wellicht nogmaals zal worden gedaan, dat met verwijzing
daarnaar kan worden volstaan.
Het kleermakersbedrijf kent als seizoenbe^
drijf in groote mate de speciale seizoenbedrij
vigheid en in die periode te volstaan met een

_

48^urenweek is in deze tijden van malaise ondoenlijk gebleken, wat duidelijker aan den dag

lal treden, als een tijdperk van meer welvaart
het tegenwoordige heeft vervangen en de koopkracht van het publiek het weer toelaat aan
den ulterlijken mensch meer zorg te besteden.
De jongste wijziging der wet, speciaal de
toevoeging van art. 28, 7e Nd, wordt als een
stap voorwaarts beschouwd. Een volgende stap
zal moeten zijn, dat aan de werkgevers- en
werknemersorganisaties de volledige vrijheid
gegeven wordt zelf vast te stellen, welke arbeidsvoorwaarden in het bedrijf zullen gelden
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Daar Marcta uiterst vermoeid was, liep
-zij langzaam het tuinpad af en nam op een
stoel op de waranda plaats, beschaduwd
door een zwaren, 2ij n takken wijd uitspreidenden ahornboom. Het was stil en
een roodborstje zong in de takken, maar
zij merkte dat haar hersens, haar hart en
haar bloed zóó in beroering waren dat zij
niet in staat was, stil te blijven zitten Zij
veriet de warande en volgde. den straatweg waar deze naar buiten voerde. Zij
ging een voetpad af dwars over een wei
en kwam ten slotte in het bosch terecht'
waar Jason, toen hij nog een jongen was'
een toevlucht had gezocht.
Uitgeput zette zij zioh op een uitgehouwen boomstam neer in de stilte van- het
dichte bosch, en daar probeerde zij opnieuw
te denken. Maar inplaats van aan dingen te
denken, begon zij dingen te zien. Toen zij
langs den donkeren grond van het woud
' keek, met zijn groote boomen, zijn dichte
bosschages, begon zij een visioen te zien van
een nacht van verschrikking, dien een doodeliik 'ontstelde knaap hier moest hebben
doorgebracht, toen hij voor den toorn van
Martin Moreland was gevlucht. Alsof zij in
waarheid dien nacht met hem had door!e>fd, zoo duidelijk * zag zij de dingen, die
hem -hadden gemarteld. Zij zag in een
visioen het verlaten huis en zijn bekommering en eenzaamheid, toen 'hij zich zelf verlaten v/ist. Zij herinnerde zich hetgeen haar
«as vertéld over het goede, wat hij van zijn
leven had gemaakt, hoe hij in zijn compagn«,sehap met Peter Potter voorspoed had
gehad, en Koe zijn groote zin voor het land'
-*.*
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HETVADERLAnd.
dien één bedrijf schade zou ondervinden van

INGEZONDEN

STUKKEN
de algeheele invoering der wet, dit het hotel-,
zijn,
en café-restaurantbedrijf zal
doordat met
DE RELLETJES TE BREDA.
16 October 1922, toen de Hooge Raad besliste,
de eigenaardigheden van dit vak bijna geen
dat de wet ook toepasselijk is op de huisgeachte
Redactie.
rekening is gehouden.
'
industrie.
Eén dezer eigenaardigheden is wel, dat in
van Uw artikel over „de
aanleiding
Naar
Ook hier komen de hinderlijke consequenhytels en café-restaurants het hardst moet worzou ik liet met het oog
in
Breda"
rolletjes
ties, sterk naar voren van een systeem, dat alden gewerkt, als anderen rust genieten, ni. a.
op de billijkheid tegenover de reserve-offiles uniform tracht te regelen, zonder dat het w. op de Zondagen, feestdagen en in den vacieren in 't algemeen zeer op prijs stellen
rekening houdt met de talrijke variaties, die
cantietijd.
opnemen.
praktische
het
leven biedt en de interpretatie
De : leeftijd van het verbod van arbeid op indien U onderstaande zou willen
betoog
verslagDe
van
het
van
Uw
geest
van den Ifoogen Raad pleit tegen de wet,
Zondag voor jeugdige personen moet tot ■16
want het ban niet worden gevergd van een
gever is m. i. onbillijk en zelfs vijandig
jaar worden teruggebracht, aangezien de leerkleermaker^>atroon, dat hij er voor zorg tijd in dit vak ligt van het 16e tot het ,8e jaar. tegenover den reserve-officier. Dit blijkt
draagt, dat, des avonds na 6 uur geen zijner
Een bij de leden van Horecaf ingestelde b.v. uit een eenvoudige opmerking als : „oe
thuiswerkers meer voor zijn zaak werkt.
beroepsofficieren en onderofficieren zitten
enquête heeft bewezen, dat in het algemeen de
De directeur-generaal van den Arbeid heeft in de wet voorgeschreven arbeidstijd niet of met den last en de. herrie." Meent' Uw verdan ook onmiddellijk na de publicatie van het niet noemenswaardig wordt overschreden.
slaggever, dat het reserve-personeel er geen
arrest de besturen van patroons- en " werklast van heeft, of dat het voor zijn plezier
De
Ned.
tot
Aannemersbond
komt
nemersorganisaties tot een conferentie op zijn
opkomt ?
de conclusie, dat de Arbeidswet in haar weruitgenoodigd,
bureau
ten einde gemeenschap, king zeer nadeelig is voor de aannemersbedrijVoor een van do belangrijkste oorzaken
pelijk een bevredigende regeling te vinden.
verminde,
voornamelijk
zij
ven,
relletjes, nl. het slapen op vochtig stroo
doordat
een
der
Daar is afgesproken, dat de arbeidsinspectie in
van den productieprijs tegenhoudt, het.
vrijwel in de open lucht bij de tegenwoorafwachting van een regeling de wet t. 0. v. ring
geen een van de voornaamste redenen is van
de huisindustrie als een doode letter zou bedige weersgesteldheid, is toch zeker geen
het
gebrek aan werk in de laatste jaren.
enkel
reserve-officier verantwoordelijk, doch
schouwen, doch de regeling is ook tot nu toe
nadeelige
Ook de
werking dezer wet voor de
niet gevonden «n kan niet gevonden worden,
'het
hooge beroepskader. Naar ik elders
wel
geheele Nederlandsche industrie doet in de aantenzij men met het badwater ook het daarin nemersbedrijven
las
zou
thans
inkwartiering overwogen worhaar terugslag gevoelen.
verdronken kindje weggooit en de Arbeidswet
dat
waar is had ihet m. i. toch
den
indien
;
De
intensiteit
den
de
grootere
bij
van
arbeid,
op de huisindustrie niet toepasselijk verklaart.
beter geweest iets vroeger met dat „overweinvoering
gesteld,
dezer
wet
in
uitzicht
is
een
Dte
wenschen:
(
gen" te beginnen.
illusie gebleken. De arbeidspraestatie is ina. een verlenging van den arbeidstijd per dag
tegendeel in het algemeen verminderd, mede
Uw verslaggever meldt niet alleen, dat
en per week
uur per dag en 48 uur
ten gevolge van de wijze, waarop de arbeiders het nu opgekomen reservekader zoo onvolper week, tot 10 tuur per dag en SS uur per van
hun vrije uren gebruik nulken. zelfs is doende is, doch tevens, dat de thans opge1
week;
hierdoor
ccl**, concurrentie ontstaan
tusschen
komen lichtingen in 1918 en 1919 een onvolb. een later uur voor het beëindigen van den de patroons
en de arbeiders, die in hun vrijen doende opleiding hebben
arbeid, in plaats van 6 uur n.m., 7^ u. n.m.; tijd aangenomen
gehad. Nu kunnen
werken uitvoeren, tot schade de
c. een wijziging -«an art. 29 der wet in dier van de bedrijven der patroons.
meeningen over voldoende of onvolvoege, dat om in het bezit gesteld te worden
De door de wet toegelaten vergunningen tot doende natuurlijk sterk uiteenloopen. Indien
van z.g. couponboekjes voor overwerkvergunlanger werken blijken in de praktijk haar echter na een gelegenheid van ongeveer 4
ning in spo^eische^.de gevallen verschillende
jaar, om zich door selectie van onderwijzend
waarde te verliezen en kunnen nauwelijks gelbedrijven, w. o. het banketbakkersbedrijf, bij
den als eenige compensatie voor het nadeel,
personeel etc. aan de mobilisatietoestanden
algemeenen maatregel van bestuur aangewezen door de wet veroorzaakt.
aan te passen, de opleiding bij de depots nog
l
worden;
Om een beteren toestand in de aannemer***niet voldoende zou zijn geweest, moet dat
geen
d.
verplichting voor het bedrijf om de bedrijven te verkrijgen, zal het in de
allereerste
toch zeker gelegen hebben aan de personen
rusttijden op de arb«dslijst te vermelden;
plaats noodzakelijk zijn, dat (desnoods tijdedie met de hoofdleiding belast waren. Wij
e. een artikel, dat «en einde maakt aan de lijk en dan voor eenige jaren) elke beperking
oneerlijke concurrentid welke het bedrijf wordt van den arbeidstijd voor alle bedrijven
moeten toch werkelijk aannemen, dat zelfs
worde reserve-officieren
aangedaan door koks.lhotels, restaurants enz.. opgeheven.
in een zoo lang tijdvak wel
K.en meent, dat het hoog tijd wordt, dat aan
gelegenheid zullen gehad hebben de voor de
In het Bloemistenbedrijf is een
banketbakkersbedrijvenleen ruimere arbeidsinstructie benoodigde bekwaamheid te verder hoofdbeüwiaren tegen de bepalingen betreftijd geschonken
bepalingen 'm het fende den arbeid in Bloembinderijen, dat cheze worven.
leven geroepen worden, l welke meer ruimte en het bedrijf, dat als een geheel met het winkelDe opmerking, dat aan een „jong"
meer vrijheid geven
bedrijf uit te oefebedrijf en daarvan onafscheidelijk is, splitst.
reserve-luitenant
een beroepsonderofficier
nen zxioals het behoort. I
Verder acht men het de vraag of aan de.bewordt toegevoegd, lijkt vreemder dan het in
Ten opzichte van het V 3 1 a ger sbe d r ij f
perking van den arbeidsduur voor vrouwenwerkelijkheid is. Ik meen trouwens, dat
is men van meening, dat de wet geen reke(meisjes) in dit bedrijf wel behoefte bestond.
zelfs
ning, althans niet
een jong beroepslultenant niet
rekening houdt
De bloemenwinkeliers achten het noodzake1
met:
lijk, dat 't in werking treden van de bepalingen ongaarne een handig beroepsonderofficier
ie. den aard en den omvang van het bedrijf;
betreffende den arbeid in winkels onvoorwaar, in zijn nabijheid «al zien, wanneer jaren niet
delijk gepaard moet gaan met het gelijktijdig onder de wapenen geweest zijnde en rumoeze. de verhoudingen in net bedrijf en tegenwerking treden van een wet regelende de rige lichtingen 'opkomen.
'
*
.
in
over het publiek;
sluiting
van winkels, anders zal er komen een
De mededeeling, dat door veranderen van
ie. concurreerende bedrijven.
bevoorrechting
ontoelaatbare
van
den
wirlkereglementen
etc. het eigenlijk den reserveAls gevolg hiervan ontstaan voor dit bedrijf lier-zonder-personeel
den winkelier-metboven
kwalijk te nemen is, sugofficieren
niet
zeer ernstige nadeelen van economischer», sopersoneel.
gereert
eenige
welwillendheid tegenover
cialen en financieelen aard. *.
De gewenschte verbeteringen in de bestaande deze
categorie,
echter
ten onrechte. Immers
Zooals de Arbeidswet thans wordt toegepast, regeling komen in hoofdzaak neer op verruiin
't
reeds
van
begin
zijn
artikel maakt Uw
schept >ij onhoudbare toestanden, met als ge'
ming der werkgelegenheid met het oog 'pp
verslaggever de opmerking, dat het aan de
volg een aantal noodgedwongen overtredingen. regelmatig terugkeerende opeenhoping van
In het wassch e r ij be dr ij f wordt de werkzaamheden, zooals die zich voordoen ter etenstafels een janboel was „omdat het
druk van de wet niet zeer sterk gevoeld, hetgelegenheid van het Bt. Nicolaas-, Kerst- en.. reserve-militiekader geen gezag heeft" zongeen waarschijnlijk daaraan is toe te schrijven Nieuwjaarsfeest, zoomede wekelijks op de Zader eenige nadere motiveering. Aangezien
dat de wasscherijen het werk in het algemeen terdagavonden en eiken avond, voorafgaande? de reglementen betreffende het janboel.gemakkelijk af kunnen en er daardoor geen aan de algemeen erkende feestdagen.
"*'■>. maken aan tafel voorzoover mij bekend, niet
Men acht het wenschelijk de volgende «yln,^ gewijzigd zijn, is
aanw werktijd-verruim ing
b?ll.aalde
..belofte
dit^dus. een rechtstreekbestaak.
wordt' als eèn zeer hinderdei vage omschrijving te geven van een winkel sche
en
onbewezen
grove
nog
aanval op het
lijk nadeel gevoeld de bepaling, dat bi) overperceel, waarin tevens bloembinderij : Win
werkvergunning de jeugdige arbe!d«r« daarvan kel, tevens fabriek of werkplaats, of wel werk. reserve- en militiekader. Waarschijnlijker 's
zijn uitgesloten. Dit werkt veelal dusdanig deshet, dat het eten in de open lucht den solplaats gevestigd in hetzelfde perceel, waarin
organiseerend op den gang van het bedrijf! dat
daten slecht bevalt en zij zich liever nog
het winkelbedrijf wordt uitgeoefend, ten be
de waarde van een overwèrkvergunning vrijwel hoeve waarvan in de werkplaats wordt
met hun eten terugtrokken naar hun stroo»
geteniet wordt gedaan.
arbeid.
"..;'"
verblijven.
In het algemeen werd de wcnsehelijkheld geTot slot wil ik nog de opmerking maken,
Vreemdelingenverkeer.
voeld van een. strenger toezicht op de zeer
dat indien sommige reserve-officieren enz.
De heer W. P. F. van Deventer, directeur
kleine ondernemers.
hun prestige inderdaad minder goed konden
van
het
Alg.
Bureau
der
Ned.
Vereeniging
v.
Als gevolg van een werktijdverlenging van
Vreemdelingenverkeer, heeft een praeadvles * handhaven, een sensationeel artikel als het
48 op ss uur per week, zonder loonsverhooging geleverd over: Vreemdelingenverkeer en N^idUwe dit prestige zeker niet helpt veren zonder winstvergl-ooting voor den onderdenstand.
Hij
wijst
er
o.
op,
a.
dat
het
vreemhooien.
nemer zouden de waschprijzen met pl.m. 8
delingenverkeer nieuwe afzetgebieden opent «n
pCt. verlaagd kunnen worden, aangenomen,
Hoogachtend,
bijdraagt
dat er voldoende werk beschikbaar zon zijn zakelijk tot uitbreiding van de markt en dat
Ottervanger
vreemdelingenverkeer
tegen dien verlaagden prijs om den meerderen nauw met verkeer en
zijn verbonden.
elkander
Res.-Luit.
voor speciale diensten bij
werktijd geheel uit te
nutten, hetgeen
Het heeft hem altijd verwonderd, dat de
evenwel niet 2ieer waarschijnlijk is.
.de Intendance.
in den regel toch een categorie
middenstand,
Het rapport in zake het Hotel-, C a f
Rijswijk, (Z.-H.) iB.y-'24.
van medeburgers met een «pen oog voor hun
en Res taur an tbedr ij f zegt, dat inbelangen, zich zoo weinig interesseerde voor
*
het vreemdelingenverkeer als middel tot meer
welvaart. De bevordering daarvan werd beheeft
Inzender
zich o. i. vergist toen hij
schouwd als een stokpaardje van enkelen en in het rapport van onzen verslaggever eeniNa een ongesteldheid -vjaarbij de
dat zooveel
ge vijandigheid tegenover het verlofskader
zich van medewerking
rooker zich alle genotmiddelen * onthielden, winkeliers
komt meestal, omdat bestaande meende op te merken. Deze heeft eenvouvereenigingen op dit gebied zoo weinig activiheelt moeten ontzeggen, is het
dig zijn indrukken meegedeeld en vermeld
teit
tentoonspreiden. Zij vergeten daarbij
eeiste wat hij vraagt:
wat
hij ter plaatse vernam. Zoo is het b.v.
echter, dat iedere stad of ieder dorp de vereen!Geef MIJ maar
ongemotiveerd
om uit de opmerking, dat
B 5455 10
ging heeft, die het verdient en dat financieele
het beroepskader „met den last en de herrie
kraobt voor een dergelijke organisatie een
levenskwestie is. Zonder durf en energie van zit" de conclusie te trekken dat het verlofsde onmiddellijk belanghebbenden zijn geen kader er géén last van heeft! Het verlofsgoede resultaten te bereiken.
kader is uiteraard alleen maar dupe en me-

- . .

-.

banketbakkers
va^.BVs

wordden

om^dit

voldoende

...

-

■

.

1

,

.

kunden

.

* *

Miss BLANDCHE.

leven geleid had tot het mooie resultaat,
dat zijn inspanning voor Mahala en hemzelf
had gebracht.
In haar droomgezicht zag zij de aandoenlijke gestalte van Rebecca, die den bloei
en de schoonheid van haar jeugdig gelaat
verborgen hield, en zich tot een verkondigster maakte, overal waar zij met haar embleem van reinheid, de andere menschen
tot het geloof trachtte te brengen, dat zij
zelf bezat, dat haar ziel wit was, zelfs terwijl zij folteringen doorstond bij de vrees,
dat zij als scharlaken zoo rood was.
Marcia dacht aan de eindelooze wegen,
waarover Rebecca was gegaan. Zij trachtte
zich een voorstelling, te maken van de hoor
derden mijlen, die vrouwenvoeten hadden
afgelegd, voortgedreven door een waanzinnige onrust van plek tot plek. Zij herinnerde zich dat de vlag in drie verschillende
streken was gezien, dat een stem was gehoord die iedereen aanmaande om tot de
erkenning te komen van de liefde vaneden
Heiland, van Zijn macht om te heelen.
Marcia zag in verbeelding Rebecca's wapperende banier in het licht glinsteren, zag
haar rustelooze,
altoos rondspeurende
oogen, de armen doorzoekend van elke
vrouw, dié een kindje droeg, glurende in
de kleine wagentjes, waarin de vrouwen
hun kindertjes achter zich aantrokken, die
zij door de liefde hadden ter wereld gebracht
en mochten behouden. Zij dacht langen tijd
Rebecca en vroeg zich met verbazing af
waar toch haar familie en haar tehuis moclit
Jn' Zij dacht aan den prijs, dien zij betaald bad om haar eer te beschermen, en
heel langzaam begon in Marcia'-*, lhart een
besluit te rijpen.
In haar visioen kwam Mahala de dorpsstraat afvliegen, haar voeten verstrooiden
de gouden
OT . roode
herfstbladeren,
haar breedgerande «hoed hing aan zijn linten over haar hals, haar mooie, wijde rokken wapperden rondom
haar. warneer zij
handig een vroolijken hoepel voor zich uitjoeg. Zy ducht aan de Jeugd van het meisje
en aan haar schoonheid, en hoe zij nu bc.
roofd was van haar ouders, lillar tehuis,

.

haar vrienden, en erger dan dat alles, van
haar eer.

Toen zag Marcia een vrouw door het
bosch naar zich toekomen, een vrouw van
haar eigen grootte en vorm, een vrouw met

haar eigen gelaat, maar zij droeg een lang,
slepend scharlakenrood gewaad, en ze was
verdwaald. Haar uitgestrekte handen schenen naar den weg te tasten; haar oc^en waren niet voldoende; zij keken wel voor zich
uit, maar ze hielpen niet haar voeten het pad
te vinden. Nu eens zag Marcia haar in een
straal zonnelicht: er was hoop in haar hart,
dat het strompelend wezen den weg mocht
vinden. Dan weer zag zij haar staan als in
de diepe duisternis verloren, maar altijd
hield haar eene hand haar hart bedekt, en
altijd struikelde zij over haar roode gewaad,
datrondom haar golfde en langs haar armen
en haar schouders scheen op te kruipen, gelijk het heete zengen van «n vlam.
Ten slotte kwamen de gedaanten der beide
Morelands door het bosch. Zij geleken op
reuzen, die het bosch waren binnen gebroken. Zij schenen niet van vleesch en bloed
gemaakt; zij schenen geen menschen te zijn
als Mahlon 3pel!man en Albert Rich en
dokter Orayson en de predikant ; zij schenen
van brons of ijzer te zijn, terwijl hun handen
geweldig waren en zonder aarzeling kleine
kinderen, tengere vrouwen en zwakke mannen terneersloegen ; zij rukten en sleurden
van menschen, hun huizen, hun kostbaarste
bezittingen weg en met zwaren voet trapten
zij op alles wat op hun weg kwam.
Toen zag zij den zoon zich van den vader ver
wijderen en op haa rtoetreden, mot zijn meedoógenlooze handen naar haar uitgestrekt,
zijn voeten gereed tot vertrappen, en op zijn
gelaat den spotaehtigen lach, die daar gewee-it was, toen hij haar zaak was binnen
getreden en er behagen in had geschept
haar en slag toe te brengen, die haar het
licht uit haar oogen, de hoop uit haar hart
sloeg..
Plotseling stond Marcia op en sloop door
het bosch in de donkere, onaanzienlijke japon. dle zij opzettelijk had gekozen. Toen

zij in de open vlakte kwam, was zij verbaasd
te zien, dat het nacht was geworden. Een
vollen halven dag had zij alleen door het
bosch geworsteld. Zij kwam er uit zonder
dat een bepaald besluit in haar geest zich had

vastgelegd. Zij ging in de richtingvan de
zakenwijk der stad, zonder acht te slaan op
de drukte, die nog in de straten was, totdat
zij de bank had bereikt. Zij was op de hoogte van de achterzijde van het gebouw. Zij
wachtte haar kans af, slipte door het steegje, klom de achtertrap op en trachtte de
deur te openen. Deze was gesloten, maar zij
klom gemakkelijk door het open venster de
kamer in, die Junior's naam boven de zijtrap

droeg.
De lichtflikkeringen op de straat verhelderden bij tusschenpoozen tiet kantoor. Zij
liep de kamer rond. Zij ging naar Junior's
groot bureau; zij zette zich neer in zijn
stoel daartegenover. Zij keek over de boeken en stapels papieren, die er bovenop
lagen. Zij bewoog zich langzaam en voorzichtig. Toen begon zij de laden voor zich
open te trekken. In de rechter boyenlade
la^ een groote revolver. Hij scheen haar te
fascineeren Zij nam haar op en greep haar
vast in <Ze hand. Zij legde haar vinger
op. den trekker. Toen hoorde zij rumoerige
voetstappen den trap van het privé-k^ntoor afkomen. De revolver achter zich houdend sloot zij de lade, liep de kamer door,
en verborg zich in een kast) waarvan de
deur op een kier stond.
HOOFDSTUK XXI.
Jason bleef met Mahala en Rebecca in
de directeurskamer van de bank, zoolang et
nog leven in Rebecca's lichaam was. Daarna besteedde hij eenigen tijd met te overleggen wat er gedaan moest worden.
Eigenhandig droeg hij Rebecca van de
bank naar het huis van den begrafenisondernemer. Toen hij de zaken had afgediai,
die zijn onmiddellijke aandacht vereischten',
ging hij naar de bank terug en vroeg toegang tot liet prive-kantoor van den president; maar de deur was gesloten. Toon
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mand denkt er aan om aan dat kader ook
maar iets te verbijten.
Ons artikel van gisteravond maakt, dunkt
ons, vrij duidelijk waar de schuld ligt en zal,
hopen wij, inzender hebben doen zien dat
wij althans op het verlofskader géén enkele blaam zouden willen leggen.
Inderdaad vestigt de inz. echter de aandacht op een bijzonderheid, die den ernst der
feiten nog vergroot. Het verlofskader is ten
deele door de mobilisatie beter berekend
voor zijn taak dan uit het stelsel voortvloeit. Dit illustreert nog meer den grooten noodlottigen invloed van het ontbreken
van eenheid in de organisatie, en van de
onvoldoende opleiding van de dienstplicht!»
gen (mede gevolg van de met v-droeleningen verkregen verkorting), waardoor zelfs
het beste kader met een dergelijken troeo
weinig kan aanvangen.
Het aanwijzen van de gebreken zal het
prestige der reserve-officieren niet veriioogen, zegt inz. terecht. Maar wij bedoelen
er toe mee te werken om dit prestige gehéél
te herstellen en dat kan alleen door verandering van stelsel. Wij hopen door het blootleggen van de toestanden daartoe mee te
werken en staan vijandig tegenover het verdoezelen van feiten. Zachte heelmeesters
maken stinkende wonden.
Red.

„NATUURSCHOON IS MOOI. MAAR
HET IS EVEN MOOI EEN STAD
UIT TE BREIDEN."
Ziehier een citaat uit 't Vaderland van

Vrijdagmorgen. Als er maar één was, die
er zoo over dacht, dan zou 't nog niet zoo
erg zijn, maar daar er honderden dezelfde
meening zijn toegedaan en duizenden er onverschillig tegenover staan, daarom wil ik
een protest hiertegen laten hooren.
Ik wil niet twisten over de vraag of
duinvalleien ons gegeven zijn om ze te vernielen. Zou die weelderige flora van Parna«siaj Pirola, Orchideeën en zooveel meer,
er zijn om omgespit te worden? Of zou dat
alles bestaan om den mensch in staat le
stellen no zijn werk in de groote stad ook
iets anders te zien dan wat die stad hem'
biedt?
Want een mensch heeft de natuur nooddig, omdat de Natuur zijn leven mooier kan
maken. Want het hooren van vogelzang en
't zoeken en bestudeeren van planten geeft
een mensch 't hoogste genot, dat bestaat.
Laten we eens nagaan, wat die stadsuitbreiding ons al niet heeft gekost!
Kijkduin werd een villadorp. De duinpannen werden dichtgegooid, van planten geen
spoor meer! Waar eens Agrimonie, Pirola
en Wespehorchis stonden, staan nu huizen.
Meer en Bosch, een mooi stukje bosch
aan den binnenkant der duinen, gaat verdwijnen. Waar eens Orchissen stonden,
Orchis moric, en Latifolia), liggen nu voetbalvelden, ook door uitbreiding der stad
hierheen verdrongen. Van Scheveningen tot
voorbij Kijkduin zijn de duinen grootendeels
door uitbreiding der stad zoo vernield, dat
er bijna geen plant meer groeit. En jaar in
jaar uit trekt in 't voorjaar een legertje
jongens de duinen in om nesten uit "e halen.
Wat blijft er over van 't Koningsbosch, wat
van Mevendell? Heeft 't afgraven van én
van Nederlands mooiste Natuurmonumenten n.l. van den St. Pietersberg, een andere
reden dan 't bouwen van villa's op Duin'
"
rell?
Ik ben nog jong, goddank, maar één nadeel is, dat je dan heel veel dingen verkeerd
ziet. Ik zie in al dat uitbreiden het langzame, maar totale verdwijnen van Natuurschoon om de groote steden. En dat is
fataal!

Want als een mensch Natuur mist. dan
is hij voor drie kwart geen mensch meer.
En als dan een geslacht dat na ons komt
geen Natuur meer om zich heen vindt, dan
is hem de kans ontnomen, zijn leven, door
wat de Natuur hem biedt, te verrijken.
Want dat is het, wat de Natuur ons geeft,
ze verrijkt ons leven en stelt,ons in staat
daardoor betere menschen te worden.

W.

Den Haag, 19 September.
De inzender verzuimt aan te wijzen, waar
de menschen dan moeten blijven.
Red.
vroeg hij waar Junior was, maar niemand
kon het hem zeggen. In de veronderstelling,
dat hij zich op zijn kamer boven zou verbergen, liep Jaon het gebouw om en ging
het steegje door. Hij ging de achtertrap op
en hij kroop door het raam van Juniors kamer, waar hij hem voor zijn schrijftafel zag
zitten. Hij scheen voorover te leunen, en
was zóó stil, dat Jason meende, dat hij volkomen uitgeput óf wel door slaap over-

BESCHIKBAAR VOOR
REcLAME

BINNENLAND
DE HOOG-SOERENSCHE
WEGENKWESTIE.
Het gemeentebestuur van Apeldoorn
heeft gepoogd langs den weg van min»
nelijke schikking een oplossing te verkrijgen van de bekende Hoog-Loerensche
Wegenkwestie.
De wegen in de Hoog-3oerensche bosschen, welke eigendom zijn van het Kroondomein, zijn voor het verkeer met motor,
rijwielen en automobielen gesloten, behalve
voor de houder« van rijvergunningen, welke
door het Kroondomein worden uitgereikt.
Het Kroondomein heeft zioh echter bereid verklaard, deze wegen voor het motoren autotoerisme open te stellen zonder
eenige beperking (met uitzondering dan
voor 'iet zware vrachtauto-verkeer) onder
voorwarde, dat de gemeente Apeldoorn in
de kosten van het onderhoud dier wegen
jaarlijks zal bijdragen f ie' per K.M., hetgeen een jaarlijksche uitgave van deze gemeente zal vorderen van f 1200 ii f i-zoo
of, gekapitaliseerd, een som van rond

f 20.000.
Het

zal echter de vraag sijn of de gemeente op deze basis de oplossing aanvaarden zal.

INTERN. VOORJAARSBLOEMEN.
TENTOONSTELLING 1925.

Men schrijft ons:
De voorbereidende werkzaamheden aan het
terrein en de gebouwen dezer tentoonstelling,
welke
zooals bekend is
in de a. s. lentemaanden te Heemstede in het wandelbosch
Groenendaal zal plaats vinden, vorderen goed.
De beplanting van het uitgestrekte terrein
ruim 15 HA. groot
met narcissen, crocus.
hyacinthen en tulpenbollen is reeds aangevangen èn ook de boomikwcekers beijveren zich om
hun inzendingen, welke alle grootendeels toot
den winter worden aangeliracht. te planten.
Dezer dagen werd de opdracht gegeven tot den
bouw van de groote tentoonstellingshal, die
de zes tijdelijke binnententoonstelüngen zal

—

—

—

—

herbergen.

In binnen, en

buitenlandsche tuinbouwkrin-

gen is de belangstelling

groot en de verwachtingen van het publiek zijn hoog gespannen.

DE

VEETENTOONSTELLING
TE LEEUWARDEN.

Voor de veetentoonstelling, die op i en
October te Leeuwarden wordt gehouden, ter-»
herdenking van het vijftigjarig bestaan der
Nieuwe Leeuwarder Veemarkt, heeft de aangifte, in het bijzonder wat betreft stamboek,
vee, de verwachtingen verre overtroffen- Deze
tentoonstelling zal niet slechts de grootste vee»
tentoonstelling zijn, welke dit jaar in ons land
wordt gehouden, doch waarschijnlijk werd nog
nimmer tevoren op een Nederlandsche veetentoonstelling een zóó groot aantal fokdieren samengebracht.
Zoowel de Koningin en de Koningin-Moede***
als Prins Hendrik hebben medailles uitgeloofd.
Er worden zeer vele bezoekers verwacht, ook
uit het buitenland. . -.. *■■:.*.

-

-

INTERN. ARBEIDERSHULP.
Het Algemeen Comité der Internationale Arbeidershulp heeft in navolging van het Russische en Duitsche voorbeeld besloten een landelijke steunbeweging voor de mijnwerkers in
de Bo«-!nage te organiseeren.
Speciaal zal getracht worden onder de Hol.
landsche mijnarbeiders een groote propaganda
voor steun aan hun Belgische collega's t«
*
voeren.
'

.

.

.

Internationaal spoorwegteednlsch Congres,
Van 22 tot 27 sept. wordt te Berlijn een Internationaal 3poorwei>techn,sch congres gehou.
den, gepaard met tentoonstellingen in Beddin
en in de Technische Hoogeschool, welke tot
5 Oct. geopend blijven.
Het
mysterie opgelost.
De Inspecteur-Generaal van de 3taats-A?chieven te Rome heeft een rapport uitgebracht
over de kwestie van de verloren I^ivhi«*boeken,
te zamen met een geteekende verklaring van
prof. Fusco. De prof. vond het reeds bekende
document, waarin de koning van Anjou bevel
gaf'tot het doen van betalingen aan den ge»
leerde paulina, voor het schrijven van de tien
l^iviusboeken over de Macedonische oorlogen.
Hij dacht dat dit document den tekst bevatte
van de I^iviusboeken. De professor betwist het
dementi niet en trekt zijn vorige verklaringen
in zake de verloren boeken in.

„Je komt te laat",
Een vrouw is je voor ge»

lijks te verstaan :

zeide hij.
weest!"

Jason liep om de tafel heen. Hij greep
de jas, die Junior tegen zijn borst hield.
Toen hoorden beiden dat tegen de buitendeur gebonkt werd. Beiden herkenden de
stem van Mahala, die uitriep:
In 's hemeisnaam, Jason,. laat me binnen."
Jason trok zijn handen van Junior temand was.
en blikte op hem neer; toen keek hij
rug
Hij stapte door het raam naar binnen,
naar
de deur. Maar Junior's oogen ontliep om her bureau heen, en ging voor Junior staan. Hij zag, dat Junior 'in zijn stoel moetten de zijne, en zijn krachten verzameineengedoken zat; er lag een spookachtige lend, zeide hij bedaard : „Laat haar binuitdrukking op zijn gelaat. Een revolver lag nen. Zij heeft er recht op bij het einde
vóór hem »p zijn bureau. Zijn linkerhand der Moreland 's tegenwoordig te zijn."
Langzaam schreed Jason door de ka*,
hield zich krampachtig aan zijn kleeding
vast, en drukte hard tegen zijn hartstreek. mer en ontsloot de deur. Mahala stortte
naar binnen; Jason sloeg de deur achter
Een walging deed Jason op zijn voeten wan
kelen, maar hij steunde zich met zijn bei^ie haar toe, en draaide hot slot om. Mahala's
handen op de tafel, boog zich voorover en cogen gleden snel over Jason hoen van
zijn hoofd tot zijn voeten en een zucht
trachtte diep in Junior's oogen te stare».
verlichting ontsnapte haar.
Junior glimlachte op een stijve, stroeve vanToen
wendde zij zich tot Junior. Zij zag
wijze. Toen thij voor het eerst zijn lippen
bewoog, kon Jason niet verstaan wat hij zijn doodsbleek gelaat; ze zag iets roods
zeide. Hij boog zich verder voorover, en zich langzaam over zijn hand spreiden, die
toen hoorde hij duidelijk: „Kom je om met hij tegen zijn hartstreek gedrukt hield. Zij
me af te rekenen?"
zag de revolver op de tafel voor hem, en
Janson knikte grimmig. Hij nam Junior zij riep vol schrik uit: „O, Jason! Ben ik
een oogenblik langer op en toen zeide hij te laat gekomen om je ziel van bezoedeling
kalm: „Met mijn bloote handen zal ik je te redden?"
lid na lid uitrukken!"
Junior verzamelde de hem nog overge. Tot zijn verbazing knikte Junior toestem- bleven
krachten. Hij deed een dappere pomend.
ging om in zijn stoel overeind te komen;
Jason vervolgde: „En als ik met je De glimlach, dien hij als aantrekkelijk beklaar ben ga ik hetzelfde met je verschrikdoelde, was afschuwelijk. Er lag iets onbekeiijken vader doen." . <
schrijfelijks in zijn stem: „Mahala, je hebt
Verbaasd hield Jason op, toen hij Ju- er lang over gedaan om te komen", «eióe
nior's lippen over zijn tanden een stijven, hij tot het verschrikte meisje. „Neem me
strakken glimlach zag trekken, en toch mijn slechte manieren niet kwalijk, ik zou
was er iets over hem, aan de golving van opgestaan zijn, om je te verwelkomen als
ziJn haar rondom zijn bleek gelaat, aan ik gekund had."
het licht van zijn oogen, dat iets inneMahala keek hem ontsteld aan en opmends had. Hij moest heel jong een prach- nieuw *ssleed die afschuwelijke glimlach
tig kind zijn geweest. Men kon het zijn over zijn gelaat.,
moeder niet kwalijk nemen, dat haar lief(Wordt vervolgd^
<te voor hem verafgoding was geworden.
"

-

Junior's

stem

was lieosoh

en nauw**
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SPORT EN SPEL

SCHAKEN

VOETBAL.
De crisis in den N.V.».
De voorzitter van de. Federatie van Erkende
Voetbalbonden, de heer J Moorman, heeft in
de 3poi tkroniek een tweetal artikelen gepubliceerd naar aanleiding van de bekende crisis in
den N.V.8., ontstaan ten gevolge van de verwerping door de algmeene vergadering van het
bestuursvoorstel om de contributie te verhooDeze artikelen zijn thans als «en afzonder,
H«i.
hjke brochure verschenen.
De schrijver wijst er op, dat van een bedrag
van f
100.57%, dat door het bondsbestuur
m vier jaren i, gereserveerd en afgeschreven,
5 81.071.68. of rond 54 pCt., dus meer dan de
helft, in den vorm van hoofdelijken omslag
aan de vereenigingen is opgelegd.
De reserve is onnoodig en buiten veckoudin**»
-dot het kapitaal te hoog opgevoerd
Diverse fondsen zijn gesticht voor uitgaven,
waarvoor men had kunnen volstaan met jaarlijks het benoodigde bedrag op de begrooting te
brengen. In die fondsen is steeds meer gestort
dan in Ketzelfde jaar daaruit noodig bleek. De
««chnjvingen zijn veel hooger opgevoerd dan
redelijkerwijze nood!*Z was. Dat 5+ procent,
d.w.z. meer dan de helft van al deze reserveering, fondsvorming en afschrijving ten laste
de vereenigingen is gebracht in den vorm van
van

.

Hoofdelijken Omslag.
Dit deze feiten is geen andere conclusie mogelijk, dan dat ds bond is verrijkt ten koste van
de vereenigingen.
En de heer Moorman komt ten slotte tot de

volgende conclusie:
„Het vermogen van den N.V.B, bedroeg op
3i Mei 19,3 f 115335.28.
Hoeveel het bedroeg op 31 Mei 1924 is niet
te berekenen, omdat het financieele jaarverslag
nog met verschenen is. Maar gezien het hooge
winstsaldo over 1923—'24, ten bedrage van
f 5301559%, staat vast, dat het zuiver vermogen thans nog belangrijk hooger zal zijn dan

*

115.335.2».

Moeten de financiën van dezen bond „gesaneerd" worden? Zijn ze ziek ?
Is verhooging van de contributie „zeer drin.
{{end en absoluut noodzakelijk en onafwendbaar", zooals de bondsvoorzitter in de jongste
algemeene vergadering verklaarde?
Neen 1" '

Wedstrijden van Haagsche clubs.
Het wedstrijdprogramma voor de Haagsche
tlubs in de lagere competitie-afdeelingen voor
faorgen is als volgt:
Tweede klas.
'A..- Den Haag: B. M. T.—S. V. W.; Den
Haag: A. D. 0.-X^ouda; V. D. C Steeds
Hooger.

,

Derde klas.
Den Haag: R.

V. C— E. C.j C.: Delft:
DeMa— V, P. D.; Ddlft—Vios.
Vierde klas.
A-: Den Haag: D. V. V O. B.
Res. eerste klas.
. V.V.O. C. lI—H. B. S. II; Den Haag:
8 H.
H-Sparta 11.
V.
Res. tweede klas.
A.: Den Haag: H. V. V. lII—V. V. II;
Olympia 11.
luick
sparta—ll. B. 8. Veteranen.
Zondagochtend speelt Sparta Bronbeek om
11 uur op het terrein van Sparta tegen de
Veteranen H. B. S.
-*

Het

KORFBAL.
programma van Zondag a.s.

Westelijke afdeeling.
Eerste klasse: N.H.: Haarlem; Advendo—D.T.V.; Koog a. d. Z.; K.' Z.—Excelsior; Z.H.: Leiden: Fluks—H.K.V.; Den
Haag: H.S.V.—Dordrecht; Rotterdam: Velox
—0.5.C.R.; Dordrecht: Decto*^—Vitesse L.

Overgangsklasse: Z.H. Rotterdam: Zuiden—A.L.O.; Den. Haag: H.B.S.—

Vitesse H.; Dordrecht:
Tweede klasse: F:
ma—S.D.O; G: Rotterdam:

Zaterdag 20 september 1924

Rozenburg.

Den Haag: Em.
Spartaan—H.S.

Ziet den aardigen tegenzet over het hoofd.
Pu— g
4
üen mooie, beslissende zet, die niet eèn offer
bedoelt omdat Wit voor de beide paarden een
kanteel en twee pionnen krijgt.
27. Pg4xfo
. . moeten spelen,
Pcb-d^?
Zwart nad de Koningin
dan
nam Wit het kasteel en den f-pion en zou
kasteel en twee pionnen voor de beide paarden
hebben. De gespeelde zet is een leelijke ver.
gissing.
.
20.

.

Verzoeke alle berichten, betrekking hebbende op deze rubriek te richten aan don hoer G.
W. J. Zi!terste>n, Anna van Buerenstraat 197,

.

.

's Gravenhage..

.

.

:

September 1924.
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Probleem No. 935.

H. E. S. Bahr.
(Norsk Schakblad).

28.

Df3—f2

AVONDBLAD C

Maag., darras lever. en galpatiënten, alsook
lijders aan geelzucht bereiken door het gebruik
van het natuurlijke
■

„FRAMZ-JOSEF"-

bitterwater een geregelde spijsvertering.
SCHIETEN.
Schletwedstrijden Haagscbe Burgerwacht.
De prijzen, behaald in de schietwedstrijden
welke dit jaar door leden der vereeniging De
Uaagsche Burgenvacht zijn gehouden, zullen
op 26 September a.s. des avonds in het gebouw
van den Dierentuin worden uitgereikt.

Want met DIIS l zou Wit het kasteel voor de
tweede maal hebben kunnen aanvallen en op
het gedwongen antwoord Df? zou volgen 29.
GS 36. D/7xg65. 30. Dhsx g6, h7xg6.
I'f6xeB en Wit heeft de czualiteit gewonnen.31.
Kon. Ver. van Ncd. Scherpschutters.
28
Dd7—c6
De prijsuitreiking der van 16 tot 21 AugusDd6xeB
29. Pf6xeB
tus te Driebergen gehouden nationale schiet30. Le3xd 4
eZxd4
wedstrijden zal plaats hebben op Zaterdag 20
3i- «4 X's
Le6~d7
September des middags te 4 uur in het GeIntusschen komt Wit ook zoo tot winst; de bouw
der Vrijwillige Burgerwacht te Utrecht.
kastcelen en de pionnen zijn geweldig.
32. Tfiei
DeS—
33. Df2—h4
Ta-—as
MOTORSPORT.
Pion f 5mag niet geslagen Worden, omdat
Milaan—Rome—Napels.
met Tf2 en Tfi een raadsheer zou verloren
gaan.
Donderdag heeft «en groote wedstrijd plaats
gehad over 877 K.M. van Milaan over Rome
34. Td2—
lx!?—c6
naar Napels. Lr waren 45 deelnemers.
TaB—
35. Dh4—g4
De uitslag was als volgt. 1. Self (Banchi)
36. Tei xeB
Df?xeB
—e 2 Desd7
18 uur 1 min. 16 sec. gemiddelde 48 K.M. 646
37.
I^c6-^aB
meter; 2. Zanchetta (Gilera) 18 uur 5 min. 36
38. Tez—«6
'
sec.; 3. ?rini (Frera) 18 uur 11 min.
h?xg6
*
85—
sec.; 41
vv: t. Kei, Ddz, Tgi. Lh 3, Pd5, pi 9« «n g6. 39Ruggeri (Indian) 18 uur 18 min. 4036 sec.; 5.
Dok na andere zetten is Zwart verloren.
Zwart- Kh 2 , TcB. LC4. pi 02. d
Manetti (Frera) 19 uur 6 min. 31 sec.; 6. Miele
40. Te6x g 6 Df7—h?
7
(Frera) 19 uur 13 min. 28 sec.
Mat in drie zetten.
41. Dg4g3
Dreigt een vernietigend schaak op es.
Probleem No. 936,
417—h 5
42. Tg6—g4 "
M. Havel. '
Zwart geeft op. "
Allen koopers van mijn boek
aldus schrijft
Het doctoraat in de Staatswetenschappen.
wenseh ik toe, dat zij op 73dr. Tarrascn
Bij
gelegenheid van de promotie tot doctor in
-jarigen leeftijd nog zoo spelen. Wij zeggen het
de Staatswetenschappen van Dr. P. Oosting
den doctor volmondig na.
aai» de Groningsche Universiteit, heeft de promotor prof. mr. dr. H. W. C. Bordewijk er op
gewezen, dat deze promotie wel de laatste zal
LUCHTVAART.
zijn, daar het doctoraat na 19 September niet
Va grooto vluchten.
meer kan worden verleend
,
Het doctoraat in de Staatswetenschap werd
De Amerikaansche poging om rond de weingesteld door de H.O. wet van 1876 als «en
reld te vliegen is praktisch geslaagd. Na het, onfortuinlijke begin in Maart, toen de leider, luit. afzonderlijk doctoraat naast dat in de rechts»
Martin in Alaska tegen een berg opvloog en wetenschap. De splitsing in studie ving aan
geruimen tijd vermist werd, hebben de andere na liet gemeensdhappelijke candidaatsexamen.
machines hun vlucht met succes voortgezet. In 1916 werd het doctoraal examen StaatsEerst op IJsland werd de voortzetting van den wetenschap gesplitst in tweeen: A «n B voor
tocht door het slechte weer en het beschadigen Ned. resp. Ned.-Indië, wat later zou blijken
van 'n toestel verhinderd. De twee overblijven, een laatste opflikkering te zijn geweest. De
de machines zetten den tocht voort, kwamen promotor betreurde, dat dit doctoraat gevallen
door het slechte weer echter niet opdagen en is door het -beginsel van één doctoraat ix*r
werden door een Canadeesch watervliegtuig faculteit. Het streven naar unilormiteit heeft
W1f.KhB. Dbs. Le7 en f Pb2en
«5.
dat ze later naar Pictou begeleidde. het gewonnen waar het gaat om de bekronihg
Zwart: Kd4, Tdi. La 7 en {7, Pc 2en dS, opgezocht,
Aldaar voegden zich Wade en Ogden met een van de academische studie.
l-» 03, e3, g 4en 117.
Wat -men niet van «Ikcn doode kan zeggen,
nieuwe machine bij hen. De vliegtuigen werden
geldt wel van dit doctoraat: het heeft niet*
Mat in twee zetten.
grondig nagezien en den volgenden dag vertrok men om vijf minuten over half tien naar gedaan dan goed, ook al is opvallend weinig
Deze problemen zijn geplaatst voor den door- Boston.
Een tweehonderd kilometer vandaar gebruik gemaakt van de gelegenheid om den
loopenden oplossingswedstrijd.
Oplossingen kwamen ze echter
in een mist, die tot landen titel van doctor in de Staatswetenschap te ver.
worden ingewacht uiterlijk tot en met 29
dwong
in
Casco-baai,
waar ze dus weer voor krijgen
%
September a.s.
De eerste promotie in de Staatswetenschap
het eerst voet op Amerikaanschen bodem zetten en door een kleine menigte verwelkomd had te Leiden plaats op. 21 Mei 1880, toen mr.
werden. Daarop vertrok men, begeleid door Dirk Fock daar den graad haalde op een proef,
een escadrille van twaalf vliegtuigen, naar schrift over art. 23 der wet tot tijdelijke voorOplessingen.
Boston. Om twee uur tien landden ze in de ziening in, sommige waterstaatsbelangen. In
No. 927. M. Havel. 1. Pf3 , enz.
haven. Een dikke twintigduizend rnenschen Groningen opende de rij mr. J. A. G Gockinga
„ 928. E. Letzen. 1. Jey, enz.
schreeuwden zoo hard als ze maar schreeuwen op 21 Sept. 1881. In totaal hébben thans aan
konden,
sirenen floten en geschut bulderde. deze Universiteit 38 promoties benevens 8 hoPartij No. 18.
Ondanks
warme welkom keken de vliegers noris causa in de Staatswetenschap plaats ge.
, Van 't Kruys-opening.
, eerst hun dit
machines kalmpjes na en werden had. Voor een tijdvak van een kleine halve
Ier nagedachtenis aan meester Blackburne toen aan wal
eeuw is dit niet veel.
gebracht, waar een begroetingsplaatsen we onderstaande partij, welke is ge- comité, uit honderd personen
Dit beeld is niet specifiek Groningsch, het
bestaande, ze
speeld m het grootmeester-toernooi te Si. Peonder de tonen van het Amerikaansche volks. deed.zich voor in het geheele land. Interessante
tersburg in ,914 en waarmede de destijds
73. .lied welkom heette. Een van de eersten om gegevens kan men vinden in het rapport van
jarige den zdcn schoonheidsprijs verwierf.
goluk te wenschen was de Engelsche vliede Commissie in zake bet onderwijs in de EcoWij ontkenen de partij aan het door dr. Tar- hen
nomie aan onze Universiteiten, uitgegaan van
ger Macl^aren, die, zooals men weet, zijn porasch bewerkte congresboek.
ging moest opgeven, speeches en geschenken de Ver. v. d. Staathuishoudkunde en de Sta.
;
Blackburne
volgden. Net toespraakje van luit. 8m,th werd tistiek, waarin men lezen kan, dat van 1909-^
Niemzo^tsch
w't
tot 19201921, dus over «en tijdvak van
natuurlijk
Zwart.
draadloos over heel Amerika 1910jaar
ï< e2—03
12
in Leiden zijn afgelegd 874 doet. * éx.
verspreid.
Toen ging het na een korte rust
d/—dó
2.
fz—f 4
naar Mitchell Field bij Nieuw-Vork, waar de rechtsw. tegen 36 Staatsw., in Utrecht 464 te«7__2.
3- l 4 xes
d6xes toejuichingen
al even warm waren. Ook de gen 42, in Groningen 211 tegen 7, in AmsterDe opening is voor Wit niet aanbevelen,voor het geheele land 1939 :
Prins van Wales was daarbij tegenwoordig. dam 390 tegen
waard; zwart staat iets beter. De zet f 4 is geen De rest van de vlucht is in vergelijking met 100. In de laatste 6 jaren, bedroeg het aantal
ontwikkel
doet. ex. Staatsw. slechts 3.1 pCt. van het towat al achter den rug is vrij gemakkelijk. Be4. PI>i~
I.f8—d6
halve aan de volharding van de bemanning der taal der doet. examens in de juridische faculriet is altij dbeter eerst het paard te ontwikmachines is het slagen van den tocht óók te teiten. Met dat al is een bijzondere prikkel tot
kelen, omdat daarvoor het beste veld meestal danken aan de schitterende
organisatie door specialiseering in Staatsw. richting en daarte voren vaststaat, terwijl voor den raadsheer het Amerikaansche leger,
eveneens
en
in niet mede «en verwachting voor de toekomst weg.
de keus tusschen verschillende velden opengevallen, hetgeen verarming beduidt. De vrije
geringe mate aan vliegtuigen en motoren. Onstaat. In dit geval zou de raadsheer later nisgetwijfeld hebben de bestuurders in deze paar studierichting laat wel toe vakken uit het oude
schien heel goed naar es hebben kunnen gaan, maanden méér «gegevens van hun toestellen doet. ex. Staatsw. als hoofdvak te kiezen, doch
vooral als Wit «-4 zou spelen.
deze zal om praktische redenen maar zelden
verkregen dan in jaren in gewor.en dienst, ge5. «3—e4
gevens welke uitstekend tot verbetering van worden ingeslagen. Blijft over het «stelsel der
Nu heeft Zwart het voordeel van den voorzet kleine constructiefoutjes zullen bijdragen.
keuzevakken bij de andere doet examens, die
gekregen.
Binnenkort zal ook Nederland zijn eerste echter geen hoofdvak zijn. Eenvormigheid en
rijkdom van vorm zijn antipoden. Of in easu
5- ;
I^c8—e6
groote vlucht ondernemen, l October a.s verOok hier zou ontwikkeling van het paard trekt Thomassen a Tnuessink van der Hoop de wetenschap meer door de eerste dan wel
lrloer op haar plaats zijn.
door de tweede gediend is. zal de toekomst
met de Fokker I?. VII naar Batavia. En we
6. Pgi—
f 7 —f6
willen hopen dat bij slagen van dien tocht geen moeten uitwijzen.
Eigenaardige speelwijze! Ieder ander zou enkele eoht-voelende Nederlander zal achter,
Pc6 gespeeld hebben.
blijven om van zijn belangstelling te doen blij.
Nederlandsche Onderwijstentoonstelling te
7. dz—<>3
,
Ken.
Te tam. d4 zou een krachtige, aanvallende
Kopenhagen.
ontwikkelingszet zijn.
Maandag 8 dezer is te Kopenhagen de NeMeren van luchtschepen op zee.
Pg8—e?
?
derlandsche
Onderwijs-Tentoonstelling in het
8. Lei—
In
Amerika
heeft
men
aan boord van het s.5.
07—es
"
geopend.
Schoolmuseum
zijn
voorsprong In ontwikkeling Patoka een mast voor het verankeren van
Zwart heeft
Prof. N. A. Larsen, consulent in het ministeal weer ingeboet,
luchtschepen opgericht. Met de beroemd» 3hec,. Ddi—<l2
nandoah is geprobeerd of het vastleggen van rie van.Onderwijs, hield de openingsrede, waar
Pb8—c6
Bij den een zet wordt het Koninginnepaard een luchtschip op zee praktisch uitvoerbaar is. in hij er op wees, dat de tentoonstelling tot
'
was gekomen door de groote hulp van
ontwikkeld!
De proef is goed geslaafd. Een klein bootje stand
vereeniging
de
Nederland in den Vreemde,
vischt
10.
de
door
Pc6—
het luchtschip uitgeworpen kabel
De opening is beiderzijds in eigenaardiger» op en bevestigt deze aan de lijn op de lier in die te Kopenhagen vertegenwoordigd is door
den gep. kolonel van Gastel, die zich zoo voortstijl gespeeld, welke niet tot navolging zal aan- den mast. N»^een!ge manoeuvres om het schip
sporen. "
| in den goeden stand te leggen, begint de lier durend beijvert Nederland en Koloniën in
bekend te maken, zooals spr. bij
11.
0—0
o—o I de kabel op te winden en trekt het luchtschip Denemarken
ondervinding heeft geleerd.' Hij dankte de ver12. PC3—di
langzaam
Naar
den
mast
Pe?—c6
toe.
ceniging zeer, dat de tentoonstelling in Kopen,
13. C2—«3
Pdxe25 I
hagen was gekomen, juist nu er in DenemarDd2X
ez
!
Tf3—e8
14.
De lirosvemor wedstrijd.
ken plannen aanhangig zijn tot, hervorming
Weer een mysterieuze zet.
Voor den 4 October te houden wedstrijd van het lager onderwijs. *
iS.
3-h 4
Daarna sprak prof. Alfred Lutken, belZst
om den Grosvernor wjsselbeker, «en wedstrijd
Nieynede begint Wit een aanval voor te bemet het Staatstoezicht op de opleiding van
reiden. Slaat Zwart dadelijk het paard op fs, voor toestellen met een motor van niet .meer
ambachtslieden, en gaf daarbij «en vergelijdan neemt de pion terug, het andere paard dan 1100 kubieke centimeter cylinderinhoud,
kende
zijn
beschouwing over het ambachtsonder,
vijf machines ingeschreven, ni. een Bristol
komt op e 4 , de g-p':on gaat tot gs en er is teewijs
in
en Nederland.
Denemarken
Brownie
eendekker
door de Brl-.tol Aeroplane
kening in de. partij gekomen.
Het Nederlandsche Gezantschap was ver.
gebouwd,
Co.
een
Blackburn
tweedekker,
'.
1/16—fs
'S
tegenwoordigd door den gezantschapssecretaris
„ Lparrow tweedekker landvliegtuig van de een
16. Ph -f 3
Suden heer Bosch ridder van Rosenthal. De ge.
permarine
Aviation
een
Works,
eerst
Pfz.
een.
Boter ware
Bcardmore
zant, die inmiddels van verlof is teruggekeerd,
Avis
dekker en een
'6
tweedekker van de Avro zal
Kg8—h8
met den heer van Gastel dezer dagen de
yliegtuigenlabriek.
Want nu zou Zwart het paard hebben kuntentoonstelling
bezichtigen.
De
wedstrijd
wordt den laatsten dag van de
nen slaan en na 4 xfs met
4 voortzetten. l_,vmpne Competition
Vorder
«Is genoodigden aanwezig
waren
vervlogen.
,
bedoeling
Koningszet
De
van den
is onduidelijk,
vertegenwoordigers van het ministerie van
i?. 62—54
Dd3—d?
Onderwijs en van het ministerie van Handel
,8. Pdl—f2
BOKSEN.
waaronder de vakscholen ressorteeren), ver*
Met het oog op g7—gó moet de pion op g
schillende autoriteiten op onderwijsgegied, het
Parijs.
Duitsche
bokser
te
gedekt worden.
bestuur
van de Deensch-Nederlandsdhe Ver.
De Duitsche bokser Drekopf heeft in Parijs
18
»7—
voorzitters van vereenigingen van
ceniging,
op
punten
van
den Fransehman Alverel verZwart begint opr den Koninginnevleugel een
ambachtslieden,
vertegenwoordigers van de
De Duitscher maakte «en zeer guntegen-actie.
- loren.
*»"'*. ■■■*-■
pers,
enz.
stigen
talrijk
publiek.
indruk. Er was «en
»
1
19. «2—»3
—05
In
de'verschillendeiDeensche
bladen komen
20. Ta,—cl,
Ta8—bs !
vart 'de tentoonstelling voor,
beschrijvingen
21. Tdidz
bzxb jj
waarvan vele met foto's. "
GYMNASTIEK.
22. N3xb
asxb
4
De lieeren van der Worp en den Bréeje, dl.
Het slaan net den c-pion zou veel consequen- j
Een ssdarige Gymnastiekvereniging.
van een tweetal ambachtsscholen te
recteuren
ter en beter zijn geweest; de diagonaal van den
Donderdagavond herdacht de Gymnastiekver Amsterdam, waren gedurende enkele dagen ter
Koningsraadsheer zou verlengd zijn en Zwart ceniging Kracht en Vlugheid te Alkmaar haar tentoonstelling aanwezig en waren
in de ge.
zou een pionoverwicht op den Koninginnevleu50-jarig bestaan. De receptie, gegeven in het legenheid verschillende inlichtingen te ver.
ge! , hebben kunnen krijgen. Thans komt zijn [ gebouw de Unie, was zeer druk bezocht. Vele schaffen, o. a. aan een Finsche
deputatie, die
tegenactie geheel tot stilstand.
zeer hartelijke toespraken werden gehouden.
in Denemarken vertoefde om studie te maken
23. C3—c 4
Alle spreker» boden bloemen aan, enke- van het vakonderwijs^
Om den Koninginnevleugel geheel vast te len een medaille, terwijl voorts nog verschilDe tentoonstelling omvat: Inzendingen van
leggen: De zwakte van den achtergebleven d- lende andere vereenigingen en personen een uitgevers van schoolboeken, inzendingen van
pion en van het punt d is in dit geval van bloemenhulde monden en ook de adspirantenfabrikanten van seho^lmeubelen, inzending van
minder beteekenis, oirdat Wit iret g4
wil afdeelingen een dergelijke felicitatie brachten. teekenwerk lagere scholen, inzending van hand
aanvallen.
De heer J. L. Wijdeman, sedert 40 jaar lid werk lagere scholen, *?. f Inzending van de ge—a8
en nu gedurende een aantal jaren voorzitter meente Ai «terdam, inzendjng van de gemeente
23....
Tas—az
der feestvierende vereeniging, dankte voor de Dordrecht, inzendingen van een drietal am24. De2—li
Nier is niets te beginnen; alles is gedekt. ' gebrachte gelukwenschen en deelde med<e, dat bachtsseholen, bestaande uit werkstukken
van
«5. 64—
de vereeniging nog altijd bloeit: 240 adspiran- leerlingen, enz. enz.
Hiermede komt Wit tot een goeden aanval, ten en 40 dames. Allyen de afdeeling lieeren
De tentoonstelling aal eind September weer
" wat Zwart ook ant"'-vdt. Net best» .ware
is
tH
klein.
worden
'
gesloten.
!
nog lóxgs,
Daarna >verd de eerewijn aangebioden. Een
Reeds de eerste dagen was er
sezMZ «*?"-«-'*«', besloot den avynd^
van deskundigen, fin belangstellenden, ?>
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Oostelijke afdeeling.
Eerste klasse: A: Eindhoven: PbiHps—Be -Inlok; Arnhem: E.K.C.A.Novio.
snagum; B: Almelo: A.K.C.—D.O.S.; Hengelo: H.K.C.—Rapiditas

CRICKET IN ENGELAND.
(Van een Londenscken medewerker).

Donderdagmorgen vertrokken de Engelsche
cricketers naar Australië, uitgeleide gedaan
door eenige honderden menschen, waaronder
de ouders van Engeland's aanvoerder, Arthur

Gilligan. De laatste toetswedstrijden waren in
1921 en Australië behaalde toen gemakkelijke
overwinningen. .
Gilligan was zeer optimistisch.' Hij hoopte
op succes en de ploeg was z. i. de beste vertegenwoordigende ploeg, die momenteel op de
been gebracht kan worden. Hij was blij dat
Hobbs ten slotte mee kon gaan.
Jack Hobbs stond op het perrron met een
potlood in zijn hand omsingeld door een troep
padvinders, die hem zijn handteekening vroegen, en bijna miste hij den trein. Ook zijn
verwachtingen waren hooggespannen en hij
verklaarde dat ze zeer vele runs zouden maken, doch dat het succes voor het grootste deel
van de bowlers afhing.
Engeland zal dus trachten dezen winter de
«ishes terug te winnen
Deze benaming van
de toetswedstrijden tegen Australië heeft haar
oorsprong in het volgende:
In 1882 verloor Engeland op de Oval van
Australië met 7 runs. Een dagblad bevatte
toen het volgende artikel:
„In herinnering aan Engelsch cricket, dat
stierf op de Oval op 29 Aug. ,882. diep betreurd door «en groote menigte vrienden. Het
stoffelijk overschot wordt gecremeerd. De «seb
gaat mee naar Australië." Sinds dien datum
is het gegaan om de Ashes. In 1926 komen de

.

.

.

.

Australiërs in Engeland.

ATNLETIEK.
Paddoek in actie.
Charles Paddock heeft blijkbaar
ondanks
zijn verklaring dat hij geen tijd had, omdat bij
voor de film moest werken
toch deelgenomen
aan de kampioenschappen van Amerika, welke
te West-Orange zijn gehouden; hij werd kampioen in de nummers 100 en 220 yards. In de
100 yards sloeg hij Murchisson en Leconey en
«naakten «en tijd van 9,6 sec., gelijk dus aan
het wereldrecord. In de 220 yards liep hij eveneens in een tijd gelijk aan zijn eigen wereldrecord, dat sedert 26 Maart -->2i op zijn naam
staat nl. 204/5 sec. Een sterke wind in den

—

—

rug hielp hem echter.

BILJARTEN.
Centraal Entre Nous.
Donderdagavond werd de wed 'rijd tusschen
de biljartclube Centraal en Entre Nous te
Delft voorgezet. Dte stand is thans: Entre Nous
'vmo .Cfl .(5«-ntrM Ptfo. punten^

—

,
,

.

.

■

"'" "

—

_

-■

.

—

-

■

.
druk/bezoek

Volksonderwijs
jaarverslag van Volksonderwijs over
1923 is bet volgende ontleend:
Als we het jaar 1923 van Volksonderwijs zou.
den willen karahteriseeren, dan zou het heeten
het jaar der verslechtering van het onderwijs en
dat der achteruit-zetting der openbare school.
Waar we in. het buitenland den leerplicht tot
14 il 15 jaar zagen ingevoerd, uitgebreid of
bevestigd, tot zelfs in Thuringen daarop een
vervolg ingesteld in den vorm van een beroepsplicht tot 18 jaar, daar werd te onzent minis.
terieel gevraagd deze tot 13 jaar „soepel too
Aan het

A. L. KLAASSEN
DAMES- EN «EEREN

m KLEERMAKER

I

*********

THOMSONLAAN 9, iel. 35234

"

passen".
HOOLE RAAD.
Met het zevende leerjaar werd gesold op «en
wijze, dat per slot geen enkele autoriteit nog
Levering van koper.
wist, of het er nog -was, of het nog komen zou,
Hoogen Raad is gisteren gapleit in
Voor
dan wel of het ingetrokken stond te worden. de «aak den
tusschen
de firma Wed. A. W. Renaud
Op onze algemeene vergadering op. 6 en 7 Oct. en de firma Schuurman
en de Jong.
te Amsterdam gehouden, werd dan ook spon*
De
advocaat
van
«iseheres
taan een motie als protest tegen de afschaffing N)*pels, zette uiteen, dat de in cassatie mr '
firma Renaud té
van het 7de leerjaar aangenomen «n met de Delft tusschen
Juli en October 1917 van Schuur
noodige toelichting naar legeering en volksverman en de Jong heeft gekocht partijen keper
,
tegenwoordiging gezonden.
tegen ongeveer l 6 per XO. en wol uit voorOns oud herhalingsonderwijs, het '" ln de raad uit
Llauwhoedenveem-Vriezeveem te Rot.
nieuwe wet voorgeschreven Vervolgonderwijs,
terdam,
de zeer belangrijke conditie, dat
werd in den letterlijken zin om hals gebracht, geleverdonder
zou
worden indien en «Uodra de
waar het aantal leerlingen dat «r in 1922 aan N.O.T. toestemming
tot aflevering aan vernog
bedroeg
deelnam
en het door ons „koopster zou hebixm verleend,
64.887
waarbij verkoop,
ingestelde onderzoek over geheel Nederland tot ster
verbond om al het mogelijke
zich
tevens
de conclusie leidde, dat na het onthouden van te dotzn, ten einde
die toestemming te verrijks- en gemeentesteun, in 77* pet. van de ge» krijgen.
onderwijs
niet mefr gegeven werd.
meenten dit
Met de -aflevering is het echter «lap gegaan
Het geheele jaar werd evenals 1922 gekenen ongeveer 1/3 deel van .wat gekocht is, werd
merkt door ons voortdurend Verweer tegen de afgeleverd.
steeds ' voortwerkende machten ter afbrokkeling
Toen aan herhaalde «ommati« tot levering
van ons openbaar onderwijs. /
niet werd voldaan, «telde de firma Renaud «n
De wijze, waarop de schoolstrijd gestreden vordering in tot ontbinding der
overeenkomst
wordt, is maar al te vaak beneden critiek «n wegens «*anpraestatie, doch de rechtbank
te
een wreede ontgoocheling voor wie op bevrediRotterdam verklaarde zich onbevoegd.
ging hadden gerekend. Ome zich nog maar
Daarop kwam bij de Haagsche
steeds uitbreidende correspondentie heeft die aanhangig de door schuurman en derechtbank
Jong inlijdensgeschiedenis vastgelegd.
.
gestelde vordering tot ontvangst en betaling. ,
Het is duidelijk, dat ce ' hier «n daar be^
Het verweer van Renaud tegen deze vorde.'
ring was, dat het in strijd met de goede trouw
staande lauwheid
maat al te zeer ook ontstaan door de voortdurende aanvallen op de is, wanneer men 5 maanden na den wapenstil.'
openbare school en den steun, dien de wetgeving «tand, als dan de toestanden geheel veranderd
1920 met haar zoogenaamde gelijkstelling, aan zijn, komt met een sommatie' om de partijen
elk drijven naar de stichting van sectie-scholen in ontvangst te nemen.
geelt
door het hooldbestuur zoo krachtig
De rechtbank» achtte dit verweer gegrond en
mogelijk wordt bestredéi, en waar aldeelingswees de actie af, doch in hooger beroep beslist,
besturen blijken niet hui plicht tè doen, na do het Hof anders. Het Hof immer, merkte op,
noodige sehriltelijke voorbereiding door de fel.
dat de koopster zelf na den wapenstilstand
ten op zij worden gezet. Dit kost on, afdee*. heeft gesommeerd tot levering.
lingen, zeker, maar de toestanden worden zuiDeze beslissing achtte pleiter van feitelijke»
verder en het gaat nie! aan, dat onze kracht,
aard, zoodat daartegen niet in cassatie la op*
niet het minst ook onze financieele, lijdt onder gekomen.
,
de laksheid van leden. Zoo zijn er ook dit jaar
Anders is het echter met de beslissingen pp
nog al eenige afdeelingen en vele leden algede beide andere gedane verweren.
1
schreven, maar ondarks deze zuivering «n de
Het tweede verweer vari Renaud was een
malaise en de depressies, waaronder we leven, beroep op bedrog.
'
t
gingen we toch vooriit. Telden we in 1922:
besliste op dit verweer, dat eenig«
Het
Hof
31.101 leden in 1923 bedroeg dit: 31.796 leden. kunstgreep niet was gebezigd noch was ge.
Dus nog een uitleiding met ongeveer 700 steld, zoodat van nietigheid der overeenkom,!
leden.
op grond van bedrog geen sprake kan zijn.
Volgens pleiter hangt de vraag of een ham
deling bedriegelijk is geweest af van de opvat,
Examen jpjolitie dlpbma Aig. Ned. Polideboud. tingen van het verweer. De opvatting van het
Geëxamineerd 184 afgewezen 78 candidaten: Hof achtte pleiter onhoudbaar en hij geloofde
dat de Hooge Raad daar ook niet zou kunnen
Diploma met amteekenihg verwierven: F.
.
medegaan.
W. Veldt, Gouda, M. Visser, Utrecht, J. H.
Het tweede cassatiemiddel behandelt het
de Vries, Winterswijk, J. v. d. Zee, den Haag,
*
P. J. Zwetsloot, Breda, G. Versteeg, Rotter, gedane beroep op dwaling.
Pleiter concludeerde tot vernietiging van het
dam, A. de Visser, Den Haag, H. de Vries,
bestreden arrest.
Tilburg, H. Zwols, Harderwijk, J. Willems,
De advocaat van verweerster, jhr. mr. W,
Scheveningen, G. Udink, Den Haag, W. Tuk,
M. de Brauw, bestreed de voorgestelde cassa»!
Arnhem. P. v. d. Woestijne, Rijen, W. Wet*
steijn, Helmond, H. J. de Vries, Arnhem, M. tiemiddelen.
beroep
Het
op
bedrog
v. d. Woude, Deventer, G. A. Wieme, Sluis.
wordt al dadelijk door
H. Übels, Enldiuij-zen, J. van Tuyl, D^lft, B.
het Hof afgesneden, waar het zegt, dat eenigo
Vieregge, Winschoten, G. Vegt. Winschoten, kunstgreep, door de Jong en Schuurman ge«
J. Wagenaar, Noordwijk, C. H. Welbergen. bezigd, zelfs niet wordt gesteld. Dit is een feite.'!
lijke beslissing.
Hilversum, U. de Vries, Harderwijk, B. VeIn het onderhavige geval heeft men niet,
nema, Alkmaar, J. v. d. Tuuk, Leiden, A.
voorgewend, heeft men niets bedrogen. Er i,
Zoethout, Leeuwarden, J. Wedzinga, Leeuwarden, H. J. E. v. Woerkom, Harderwijk, J. de niet gezegd, dat er . alleen een . eenvoudig
Vries, Sleeswijk, Fr. G. v. Vliet, Overschie, N^O.T.-verdand was, doch er i, afgesproken
P. J. Verspillen, Arnhem, S. Visser, De Bilt, dat levéring zou volgen, indien en zoodra. da
N.O.T. toestemming zou geven.
C. Zwijgers, Dordtrecht, N. M. Woudenberg,
i
Na re- en ddpliek werd de conclusie van het
'sHeerenbe^g, Z. v. d. Woerd, Amsterdam, J.
W. ten Vinken, Roermond, L. Winters, Den O. M, bepaald op 3 October a.s.
Haag. C. P. de Veth. Roosendaal. J. Wüthui.
Zen, Rotterdam, G. A. C. Verwij, Bussum. I.
GEMENGD NIEUWS
M. Wit, Breda.
Het gewoon diploma werd toegekend aan;
R. A. Trouwborst, Breda, C. v. Vliet, Katwijk
EEN DREINEND MEELTEKORT.
J. D. v. d. Veen, Helder, H. Verhoeve, Almelo
Volgens
het Volk dreigt in ons land binnenW. Willink/ Zutphen, J. Wcstra, Leeuwarden,
ernstig
kort
een
tekort te zullen ontstaan aan
L. Winters, den Haag, Th. H. Vermeiden,
Nijmegen, s. F. Voorbraak, den Haag. Th. bloem, als gevolg waarvan de broodprijs zal
worden hooggehouden en wederom
neiging
P. Vernooy, Kerkdriel, L de Vries. Leeuwarvertoont om te stijgen.
den, J. Vrieswijk, Harlingen, J. Wijnhoven,
Van deskundige zijde vernam het blad, dat
Venlo, J. Wagemaker. Rotterdam; P. de Valk,
Utrecht, A. v. d. Werf, den Haag, M. V. de zeer slechte zomer en in het bijzonder do
zware regenval den tarweoogst in " ons land
Viegers, Amersfoort, S. Woudsma, Amsterdam, J. , Velthuis, Zwolle, B. J. Verbeek, ernstig benadeeld hebben. Zelfs in zóó sterke
Utrecht, J. Veldman, Veenhuizen, J. A. v. d. mate, dat boeren de door hen reeds verkochte
tarwe opnieuw hebben moeten inkoopen om
Vlugt. Tilburg. R. Zijlstra, Assen. F. G. Uigezonde zaa'itarwe te hebben -voor den a.,.
terwijk, Hen Haag, J. v. Veen. Loosduinen,
winter.
J. Zeeman Scheveningen, J. Vonk, Rotterdam, f. Woltors, Nieuw-Amsterdam, G. Ver.
Dat dus de prijzen van het ongebuilde meel,
dunnen, Steenbergen, G. Wijngaarden, Leeu^ waarvan ons z.g. bruin brood wordt bereid,
warden, J. v. Zweden, den Haag, J. v. d. stijgen, heeft een natuurlijke oorzaak.
Voorst, Breda. B. H. J. Tijdhaf. Hilversum,
Geenszins is dit echter het geval met «la
M. Waardenburg, Papendrecht, H. v. d. Zee,
enorme en nog steeds voortdurende stijging
Joure, J. Worst, Meppel, J. Wesseling. Ede, va„ . tarwebloem, waarvan ons wit brood wordt
bereid en dat in hoofdzaak geen inlandsch pro*
W. v. Workum, Nijmegen, H. Verhaal, Zaandam, A. Vos, Utrecht, W. Wolke, Bergen duet is.
(N.-H.). W. de Wit. den Haag. W. Wouda,
De meelfabrikanten toch, een enkele uitzonHen Haag. G. H. Wasseveld. Rotterdam, S. dering daargelaten, achten het uit winstbejag
J. Zeefat, Utrecht, J. J. v. d. Zande, Nieuwe noodzakelijk om op grapte schaol tarwebloem
Schans, G. v. d. Zee, Harderwijk, P. L. Vos uit te voeren naar liet thans weer koopkrachDordrecht, W. Verwoerd, Amstelveen, P. H. tige Duitscliland en Frankrijk, naar Duitsch.
land vooral.
Verds*u*w, Den Haag. K. v. d. Valk, Alkmaar, K. v. d. Zalm, Utrecht, K. Zeeman,
Zoo is dan thans, «als gevolg van den
Marken. J. H. Werner, Utrecht, Fr. v. d. zaglijken uitvoer van meel, deze toestand ontontVlugt. Baarn, J. F. v. d. Vijver, den Haag, staan, dat de fabrikanten voor het inlandsche
A. Zikken, Scheveningen, A. Wilsehut, Wingebruik aan de broodfabrikanten zulke hooge
terswijk, A. G. Volkers, Zutphen, M. H. v. prijzen vragen, dat zij reeds daardoor
stilzwijVuuren, 's-Hertogenbosch, H. v.d. Velde,
gend ontheven zijn van verkoop en levering.
Leeuwarden, K. v. Zomeren, Wassenaar, A.
Daarbij komt nog, dat de bloemvoorraden,
Zweedijk, Rotterdam, F. D. Wlllelnse, Nijmedie
zich voor Hkening van meelfabrikanten
"■..._"
sen.
o. a. in Amsterdamsche veemen . bevinden,
door die fabrikanten voor den uitvoer worden
opgevorderd, zoodat dé bestaande voorraden
voor het inïundsch gebruik geleidelijk slinken.
Verzuimde aangifte.
VERDRONKEN.
De rechtbank te Middelburg heeft den
57.
jarigen landbouwer P. J. der W. uit Drieschor
Uit Sliedrecht wordt gemeld: Vrijdagmiddag
wegens het niet aangeven van mond. en klauween roeiboot, welke werd gesleept door een
is
zeer bi, zijn vee. veroordeeld tot f 100 of 50 boot van Fop Smit, welke overstak van Hardagen. De kantonrechter te Zierikzee had hem, dinxveld naar Werkendam, omgeslagen. De
vrijgesproken.
drie inzittenden geraakten te water, waart,,)
de 20-ja*rigo G., uit Werkendam, ia verdronken
Sluiting van een apotheek.
De"heer B. van Selms, wonende te 's Gra»
Deveiligheid van do Indische scheepvaart.
venhage, hoeft te Leerdam een apotheek, beHet vergaan van de Sarie Borneo geeft de
heerd door den assistent, den heer Van Gan- Loc.
aanleiding nogmaals te wijzen op d«
gelen. Deze apotheek was dit jaar op een wenschelijkheid om 't vervoeren
v«n een draad,
dag gesloten, dat zij volgens den inspecteur van looze installatie aan boord van
de Volksgezondheid, den heer Baert, Keepend schepen gebiedend voor te schrijven.passagiers*
moest zijn. Het gevolg was, dat tegen den heer
Het Bat. Nbld. acht hierbij dcv raag ge*
v. S. proces-verbaal werd opgemaakt. Te zijner oorlo.M of het niet beter zou zijn het passa^
verdediging voerde deze bij de berechting de^er giersve-voer met scheepjes als de Sarie Borne»
zaak door het kantongerecht te Vianen aan, te beperken.
dat aan de apotheek vergunning tot sluiting op
den bedoelden dag »vas verleend, waartegen de
inspecteur stelde, dat een dergelijke vergunning
Naar uit Londen geseind wordt, heeft de
niet wordt verleend aan de apotheek, maar le-offieier Oodnat, van het Amsterdamsche
aan den apotheker, die deze apotheek heeft, ; stoomschip Lingestroom, welk schip bij LonDo kantonrechte? t« Vianen ontsloeg den donbridge lag te lossen, «en edele poging gedaan om een Engelschen arbeider, die overbekl. van rechtsvervolging.
boord
was gevallen, te leedden. Oodnat sprong
Van dit vonnis kwamen zoowel do bt-kl. «ds
geheel
gekleed in de Theems, op het «««nhet Openbaar Ministerie in appèl.
dat de man «nk en dook hel4»»alde
-blik,
tln de jongste zitting der rechtbank te Tiel, malen onder om hem te «eken, helaas "tonder
oischte de off. v. just. vernietiging vat» het resultaat.
'
vonnis van den kantonrechter en veroordce»
llng van bekl. tot f ïoo boete ter zake vart
overtreding der Wet van i Juni 1665, "StU»
Aan de gemeente Nleuwer-Amste! l» een
no. 61.
■'*..■'
*.
«Kenkihg van f 2775 vermaakt ten hehoeyA
P«WJg«a MNteg *M gehoerd,, *.;■ ";
"
.van de begraafplaats: Zo^vliet aldaar,
te
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WHITE SEAL SOAP
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Beter en voller schuin,
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M"TB> mtte zeep.
Dubbel geconcentreerd
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«WHITE SLAL SOAP" Is verkrijgbaar bi,: Firma o
ii m Vanan der G^aB & Zn- Oroenmaikt 27, den Haa^
,''
en

,v. Reenen, Frederik Hendriklaan
if?'
dij alle
voornaamste Drogisten.

...

132, den Haa?

85456 200

de

NIEUWE HAVEN te
's-Gravenhage, in bod gekomen op

f 5600.—,
De afslag blijft bepaald op 23
SEPTEMBER 1924, 's namiddags
2 uur, in het Venduhuis van de
Notarissen alhier.
A3726
De Notarissen»
I.ABOVRIE & SADEE.

1
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{ GROOTS OPRUIMING S®
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Monsters en Reismodellen van
wordt opgeruimd een

groole

W
A
X

Heel linnen Tafellakens, 140X160 c.M. 15.60
Heel linnen Tafellakens, 140X180c.M. k 6.05
Bijpassende Servetten, per stuk
t 0.95
Alles beslist prima kwaliteiten.
C4715 50

a

■■ £..

BÉ

f KONINKLIJKE WEVERIJ
.
MEERDERVOORT

RB

partij

Tafelgoedereni Doeken. Lakens en Sloopefis,
Zakdoeken, enz. tegen ongekend lagen prijs.
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T/^ND«EEI.KUNDici INSTITUUT

«»

"Tl

D.
>I» E. L».
N. T.
?. A.
(voor minderwelgeatelden)

LAAN VAN

«300. TEL. 32211
MEERDERVOORT 60c.

Spreekuur: 9—lo voormiddag

..

B
82060
2060 40

2^l><j< namiddag. Zaterdag IJ4-2M
3J4-4H
I^.2^

avond, behalve Zaterdag.
D -,Tandartsen : J.j C.?—8
M.
Bieren,,
Bloklsnd. A. K. van
D Bolhuis, J. W. G. Bosch, E. Cassutto,E.K.E.G.vsn
W. Du Chatinier. M. van
B
D
G. A. H. Eibrink Jansen, Mej. H. van Gelderen. A, Graftdijk,
RB »» Uam.
j.
Graftdijk,
J. C. G. van der Gragt. A. L. J. C. van Hasselt. L. Th. A.
9
yan Hasselt, M. L. Kieviet, J. M. Klinkhamer, j. W. van Kuijk, 1. S.
■ D . Laméris.
L Nlnfck Blok, Ch. F. L. Nord, W. Gddens. A. «egensD8 burg. MiF.R?'
A v. d. Vuurst de Vries. L. K. Weijnschenk.
» W._ Lh. Zandvoort.
. B 4702 40
(

ID>

1

BD
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D
D
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en tarieven kosteloos verkrijgbaar aan het Instituut.'
D 'j'Inlichtingen
D
>,
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V' '' y "
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op

derlijk en daarna gecombineerd worden afgeslagen.
"
Bezichtiging Maandags en Donderdags van —4 uur.
Nadere inlichtingen en biljetten
gratis te bekomen ten kantore van
voornoemde Notarissen, respectievelijk Noordeinde 38 te 's-Gravenhage
en te Maarssen.
A3728

NN

Eerste v. d. Loschstr.

te 's-Gravenhage, Kadaster Sectie R
no. 1611, groot 2 aren 78 centiaren.
Het huis, dat voorzien is van geleidingen voor gas en duinwater, bevat beneden: 2 kamers en suite met
achter serre, keuken en kelder; op
de ie verdieping: 2 kamers en suite
met achter balcon en 2 kabinetten
en op de 2e verdieping 2 kamers,
dienstbodekamer, zolder en berg;
ruimte; in den tuin is een bergplaats.
Grondbelasting f 74.74, Straatbelasting f 34.12, Delflands sluisgeld
f 6.03
A3731
Aanvaarding, VRIJ VAN HUUR.
daags na de gunning ; betaling koopprijs, met 6 pet. rente 's jaars sedert
de aanvaarding, 1 December 1924.
Bezichtiging Maandags en Donderdags —4 uur.
INMIDDELS UIT DE HAND
TE KOOP.
Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris, Laan van Meerdervoort 2i4.

.

f 24.100

De gunning zal plaats hebben on

DINSDAG

23
SEPTEMBER
des namiddags 2 uur in
het Venduhuis der Notarissen aan
de Nobelstraat te 's-Gravenhage.
N.B. Door stand en grootte Is
het perceel uitstekend geschikt,
om te worden verbouwd tot Win.
kelhuis met Boyenwoning.
Nadere inlichtingen bij Notaris
G. VAN DER STUVT. Duinweg
19 te Soheveningen.
A 3727

1924,

«M»

.

Do

Notaris

CAM^

«UI

1924, is het

zet op

Notaris Jbr. C. I. VAN

MINGHA te 's-Gravenhagc
's-Gravenhage
zal op DINSDAGEN 21 en
Mll 28 OCTOBER 1924. des namiddags 2 uur, in het Venduhuis der
Notarissen te 's-Gravenhage, ten gevolge van sterfgeval, in het openbaar veilen en verkoopen:
Het HEERENHUIS No. 31 met
erf en win, aan de

. .

H.

I.
M. T.
Ten
van Notaris
's-Graven- z^chz, H. iL. overstaan
MORRA
te 's-Grahage,
zal
op
DINSDAG 7
N2
zal in het Vendu.
lHA venhage,
OCTOBER 1924. bij inzet 88!«
huis der Notarissen aldaar
en op DINSDAG 14 OCTOBER
DINSDAGEN
op
7 en 14 OC1924 bij afslag, telkens des n.m.
TOBER 1924, telkens des n.m. na
2 uur in het Venduhuis der Nota.
rissen te s-Gravenhage publiek 2 uur publiek worden geveild en
t-erkpeht;:
*** JT ' '*':-*'
****'*
' "'
verkoopen :
'
Het HUIS met afzonderlijke
Twee panden, elk bestaande uit
BENEDEN, en BOVENWONIN. boyenwoning, vóór en achtertuin

JANSSEN,

te

ÉTen

en erf aan de

GEN. te 's-Gravenhage, aan de

Naagschestr. nos. 41-43

Loosduinschekade
kadaster

te Scheveningen (gemeente 's-Gravenhage) kadaster Sectie V nummer 4108, groot 2 Aren 51 centiaren.
Bevattende : het Benedenhuis
No. 43 gelijkvloers : gang. hall

189/19» en 197/198

Sectie A.B. No. 807,
IA. 54 c.A. en 81 1, groot
A. 29 c.A.
Grondbelasting resp. f 48.04 en

groot
1

f 48. —.

I

vierkant groot portaal) kelderStraatbelasting van ieder perceel kast, groote kamers en suite,
f 1958.
voorkamer, kabinet, (kleine ka
Delflands Sluisgeld van leder mer), keuken, grooten tuin met
-perceel f3.62.
flink berghok en kippenhok en op
Verhuurd: Nos. 189 en 197, j de eerste étage 2 kleine kamers.
ieder voor f33.25 p. m. tot 1 Mei
Het bovenhuis No. 41 : eerste
1925 J No. 190 voor f 34.50 p. m. étage : groot portaal, kamers en
tot 1 Mei 1925 ; No. 198 voor suite, achterkamer, keuken en balf 432.—_ p. j. tot 1 Mei 1927.
con ; tweede étage : portaal,
Betaling der kooppenningen en groote voorkamer, groote achter,
aanvaarding onder gestanddoening kamer en vier kleinere kamers.
der loopende huren 1 Dec.
Het perceel is voorzien van gas-,
1924.
Bezichtiging Maandag en Don. electrisch licht- en waterleiding.
derdag van 2 —4 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore

r,G,ï,
Sluisg.
Delfl.ons.'

Alexanderstraat

bij de gunning, van «het benedenhuis bij de betaling ; het beneden.
Kuis is vrij van huur en geheel

van

genoemden

nage.

Mevrouw! KomtUdezeveekeenskijkennaaronze

RÜ H.
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aan
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■

veiling op 16 September
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W

Nog merkwaardiger is de prijs:
Steellts 30 Cents voor een reen van 225 Gram l

_

_de

W

DD
l» .
K

Ml
B

1

Bij

1924 is het pand Nrs. 23/25 en erve,

Hg

—

En dit voor de beste Toiletzeep, de beste Huishoudzeep,
.en de beste "Laundryzeep, die te krijgen is..
Let goed op bovenstaande reproductie van onze verpak.
king. De „White Seal" garandeert zuiverheid en echtheid 1
Probeer „White Seal" Zeep en leer haar" voortreffelijk.
beid kennen 1 U kunt de merkwaardige reinigingskracht
dezer 2?ep pas gelooven. wanneer U !>!>*,-* >;eftl<it>e<.id heb!.
2 Cents is genoeg wanneer U het envelop nietz sluit.
Schrijf naam en «3re, duidelijk en zendt nv coupon aan:
Alleenvertegenwoordiging Australian Soap compan,,
Sono>str»«t 57, 's.llravenhage, en U ontvangt gratis
een stuk WHITE S^AL SOAP.

f 45-— per maand tot 15 Juni 1927.
Aanvaarding en betaaldag koop.
penningen 30 November 1924.
Grondbelasting 1924 f85.48.
Bezichtiging :
Maandags en
Donderdags van iedere week van
2 tot
4 uur. "
Nadere inlichtingen verschaft
bovengenoemde Notaris, Heerenstraat 101 te Voorburg, Tel.
140.

W

E SEAL SOAP» is «en volmaakte zeep ei.
U Kunt haar gebruiken zooals U wilt en U zult er altijd
goede resultaten mee verkrijgen. Maar dit is de beste
gebruiksaanwijzing: Snij de zeep in reepjes en los haat
met kokend
water op. Dompel het vuile
.in heet
waschgoed in deze oplossing en laat het er een kwar.
*'je in. Pers de zeep uit het waschgoed en spoel het
in versch water na. En hiermee is Uw wasch 'klaar!
Het waschgoed is zoo wit, dat blauvven niet noodig is!
Het droogt veel gauwer omdat de zeep zoo zuiver en volmaakt is, het heelt geen nadeelige uitwerking op de
gevoeligste weefsels.
*
Het is zoo eenvoudig,, bijna geen werk, en U verkrijgt
sneeuwwit waschgoed.

— Bericht van Inzet.

Het Bovenhuis is gedeeltelijk
gestoffeerd verhuurd voor f 100.
per maand tot 15 Maart 1927, het
achtergedeelte van het Winkelhuis, uitkomende in de Jan van
Riebeekstraat is verhuurd voor

R

f

8H

R

melde Venduhuis.
A3709
Nadere inlichtingen ten kantore

HEERENHUIS
THERE»
SIASTRAAT 93 te 's-Gravenhage.
kadastraal
bekend
gemeente
's-Gravenhage Sectie R No. 6876,
groot 1 Are 88 centiaren, inge-

's-Gravenhage, kad. Gem.
's-Gravenhage, sectie V no. 2013

|

H
RB centiaren.

f 22.900.—.

De gunning blijft bepaald op
DINSDAG 23 SEPTEMBER a.s..
des namiddags 2 uur, in het voor-

met erf en tuin aan de

te

en O no. 7734, te zamen groot
66 c.A.
Het perc. bevat: hall 5 kamers,
'
Nottris Mr. A. M. R. j keuken, W.C. en versohill. kasterm.
Notiris
BEGUIN te Voorburg zal op is voorzien van electr. licht, gas,
en waterleiding.
DINSDAGEN 7 en i4OCBreeder omschreven bij verkoop,
NV TOBER 1924, telkens des
biljetten.
namiddags na 2 uur, in het Venduhuis der Notarissen aan de NobelGrondbelasting, straatbelasting,
straat te 's-llravenhage overgaan tot
Delflands sluisgeld 1924 resp.
f 29.36, f 11.80 en f 1.96.
de openbare verkooping van:
Aanv. vrij van huur 1 December
Het groote WINKELHUIS met
of zooveel eerder als met de
1924
afz. BOYENWONING, staande en
verkoopster kan worden overeen,
gelegen te 's-^ravenhage aan dé
gekomen.
Bet. koopp. 1 December 1924,
event. met bijber. van 6 pet. rente
op den hoek van en uitkomende sedert de aanv.
in de Jan van Riebeekstraat,
Bezicht. Maandags en Donder^
plaatselijk gemerkt ,ie van den dags van 2
uur.
A2614
Boschstraat 77/79 en Jan van
Nadere ml. en bilj. gratis
te
105,
Riebeekstraat
kadastraal be- bekomen ten kantore van gen. No.
kend als gemeente 's-Oravenhage tarissen, Noordeinde 38, 's-GraSectie R no. 4965, groot 1 are
46 venhage.
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te 's-Gravenhage in bod gekomen op

Bij de veiling van 16 Septem-

Grispijnstraat No. 85

—

SEAL SOAP wordt volgens een geheel nieuw
procédé gefabriceerd en is de eerste waarlijk zuivere
onvermengde zeep ter wereld. „White Seal" Soap is zeen
1 «ep! G«en vulsel van welken aard
ook/
wordt bi) de fabricatie er van gebruikt. „White Seal'j
zeep bevat geen spoor van vrij alkali!
l
„WHITE SEAL SOAP» schuimt uitstekend in elki
soort water, al is het nog zoo
hard. en zelfs lu zout waterl
Uit was tot nu toe nog niet bereikt.

BMelhlckplein No. 64

van Notaris Mr. VAN LIER voornoemd, Laan Copes van Cattenburgh
46 te 's-Gravcnhage.

ber

tarissen P.
EIKEN.
EIKENDAL en G.
VAN GENDT
""MÏte
zal in het
Venduhuis der Notarissen te
'sGravenhage op DINSDAGEN 7
e^ 14 OCTOBER ,1924 publiek
worden geveild:
Het HEERENHUIS met erf en
tuin aan de "

Ie van den Boschstraat

WHITE

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

Bericht van Inzet

C. L.
ÉTen's-Gravenhage
J.

Bericht van Inzet.

DINSDAG 23 SEPTEMBER 1924
in het Venduhuis der Notarissen aan
de Nobelstraat te 's-Gravenhage

-

<^H*lz,Ten overstaan van de No-

40 et. per rol

gunning blijft bepaald

kan.
tore van genoemden Notaris, Anna
Paulownastraat 16.
ten

1924

ten 2 uur nm.
A3728
De perceelen zullen eerst afzon-

eièe'n

1fl

f
B

'8-GRAVENNAGE

De

.

Openbare Vrijwillige
Verkooping.

»l

.

f 16.900.—.

op den hoek van den BROEKWEG
te LEIDSCHENDAM, in de onmiddellijke nabijheid van het Station
Voorburg-Leidschcndam der Z. H.
E. S. M., plaatselijk gem. VLIETWEG 16, 17 en 18. kadastraal bekend als gemeente Stompwijk, Sectie E no. 1317, groot 10 aren, 90 centiaren.
Breeder bij biljetten omschreven.
Het café is verhuurd voor f 25.
per week, betaalbaar per kwartaal
bij vooruitbetaling op 1 Eebr., 1 Mei,
1 Aug. en 1 Nov., tot November
1932 met 5 optiejaren; het bovenhuis Vlietweg 16 is verhuurd tot I
Juni 1925 voor f 30.— per maand,
betaalbaar per 3 maanden by vooruitbetaling op 1 Maart, 1 Juni, 1 Sept.
en 1 December; No. 17 is in
gebruik.
Aanvaarding op 1 November 1924,
onder bijbetaling van 6 pet. rente
's jaars sedert den aanvaardingsdag.
Lasten over 1924 f 73.62.
Bezichtiging Dinsdags en Vrijdags
van iedere week van 2 tot 4 uur.
Nadere inlichtingen verschaft bovengenoemde Notaris, Heerenstraat
101 te Voorburg, tel. i4o.

Stoü-eer-en van Stoelen,Opmaken
van Matrassen doorleid. vakman.
Br. No. 7464 Bur. v. d. Blad.
5

IB

op het gebied van quailteitszeepen.

SGNOVSTRA4T 57

Tel. 35122

1924

ten overslaan van de Notarissen P.

VLIETWEG

9

winkelprijzen verkocht.

'

fl
II
H
fl
»
H
fl
Kl

fl
fl
fl

;

Bij de op dert 16 September

Nadere inlichtingen

Openbare Verkooping.

H

ALLE artikelen, ook

NAVEN, QEVSERS, VASTE WASCHTAFELS,
=========== STOFZUIGERS, enz.

fl

-

OPIUIMIIjB wegens VERBOUWING.

Lh'den» opruiming en verbouwing

fl
fl

.

.

MAR^IOTTE ÉCAILLE.
crêpemarocainbrodé-crêpeenverssatinVELOURS LAINE: IN EFFEN. FACONNÉ. MELANGE.
JASPÉ . DRAP FOULÉ RUITEN.
.120
NOISETTE

Bij de op DINSDAG 16 SEP.
TEMBER 1924 voor Notaris H.
G. C. DENIS te 's-Gravenhago.
gehouden veiling zijn de volgen,
de perceelen in bod gebracht en
wel:

huis
1
aan de DAENDEI.B10, '8-6ravenl!aL6,
STRAAT
*
EMMAKADE 75-7 L
LAAI' NIET DOOR, wegens KONINGIN
,onderhandschen verkoop van op:
t 13.500.—,
het perceel.
A3740
SPUI 222 op
Notarissen
f 12.100.—.
P. O. L. EIKENDAL en
De gunning blijft bepaald op
G. J. VAN (3NNDT.
DINSDAG 23 SEPTEMBER.

C. L. EIKENDAL en G. J. VAN
GENDT te 's-Gravenhage en L. G.
JAMES te Maarssen gehouden veiling van na te melden perceelen, zijn
deze ingezet als, volgt:
PERCEEL I. Het Heerenhuis
met erf en tuin aan het LANGE
VOORHOUT 19 te 'sGravenhage.
Notaris Mr. A. M. R.
»N BEGUIN te Voorburg zal op. kadastraal Gemeente 'sGravenhage,
DONDERDAGEN 9 en 16 sectie E, no. 1954, groot 6.09 Aren op
<VU OCTOBER 1924. telkens des
f 50.600.—.
avonds hal facht, in het café „de
PERCEEL
11. Daarachter geleZwaan" te Leidschendam overgaan gen stal, koetshuis
met boyenwoning
tot de. openbare verkooping van:
a^i de HOOGE NIEUVVSTRAAT
Het CAPE met twee afzonderNo. 22, kad. gem. 's-Gravenhage,
lijke boyenwoningen, staande en gesectie E no. 1578, groot 1.15 Aren op
legen aan den

fl

ONTVANGEN NOUVEAUTÉS

t 11.000.—.

De gunning blijft bepaald op
DONDERDAG 25 SEPTEMBER
a.s., des avonds 7 dur, in het Stationskoffiehliis te Voorburg. A3/4i
Nadere inlichtingen te bekomen
ten kantore van bovcngcnqcmdcn
Notaris. Heerenstraat 101 te Voorburg, Tel. i4o.

SPECIALE EXPOSITIE 3
VAN DE LAATST

1

8

De
7 en 14 October
Bericht van Inzet. ,a.s.
verkooping van het lleerenMr. A. M. R. BEGUIN te Voorburg maakt bekend, dat het door hem
op 18 September 1924 geveilde
FABRIEKSGEBOUW MET WONING aan het OOSTEINDE 113
te VOORBURG in bod staat op

10

AVONDBLAD C

Straatg- f 47.54;
*
f6.52. het
Aanvaarding van
bovenhuis

Notaris aan de

9, te

's-Graven-

ontruimd,

het bovenhuis is verhuurd tot 15 Eebr. 1926 met 1 optiejaar voor f 70.83 per maand, bij
vooruitbetaling te voldoen.
Betaling der kooppenningen
1 December 1924 met bijbetaling
eeniging der Notarissen aan de No. van 6 pCt. Hypotheek beschik,
A 3729
belstraat aldaar in het openbaar baar.
Het perceel ls door lijn aard en
worden geveild en verkocht:
«er geschikt voor pension
Het WINKELHUIS met Werk. ligging
en
kan
plaats, Magazijn en afzonderlijk worden zeer goed tot winkelhuis
ingericht.
Bovenhuis en Erf, te 's-GravenTe bezichtigen Maandag en
hage, op den hoek van de
Donderdag van 2 tot 4 uur.
inlichtingen te bekomen
Laan
Nieuw Oost-Indië bijNadere
voornoemden Notaris, Jan v.
«n de Rijklof van
'Nassaustraat 25.
pl. gem. Laan van Nieuw Oost-In.
Ten overstaan van de NoNo^
die Nos. 38/383 en Rijklof van
tarissen VAN STRAATEN
Goensstraat no. ia, Kad. Sectie
en HUESE te s-GravenA. U. no. 299, groot 1 Are 51 cen»V hage, zal in het Venduhuis
tiaren.
der Notarissen aldaar op DINSHet perceel bevat beneden: winDAGEN 7 sn 14
1924.
«el, 2 kamers en suite, kelder, telkens ten 2 ure,OCTONER
worden geveild
keuken «n binnenplaats; voorts en verkocht :
magazijn en werkplaats; op de
Een HEERENHUIS met tuin
eerste étage: 2 kamers en suite, te 's-Gravenhage aan de
waarvan voorkamer met erker,
serre, kabinet en keuken; op de
tweede étage: 4 kamers, waarvan
een achterkamer met balcon en kadaster Sectie P No. 6598, groot
badkamer.
1 Are
centiaren, bevattende
Het perceel is voorzien van fa. beneden 91groote suite met
Serre,
nitaire closets en heeft geleidin- Keuken, Kelder en Tuin, op
gen voor electrisch licht, gas en de eerste verdieping twee
kamers
water.
en suite met serre, en twee ruime
Het winkelhuis (zonder werk- kabinetten;
op de 2e verdieping
plaats en magazijn) is verhuurd twee kamers met balcon,
kabinet
voor f 1800.— p. jaar tot uit. Jaen badkamer en daarboven twee
nuari 1933.
dienstbodenkamers, zolder en vlieDe werkplaats, het magazijn en ring. Het huis is zeer goed onder,
de boyenwoning zijn in eigen gehouden, doelmatig ingericht en
bruik.
heeft beschilderde muren en pla»
**
.
Grondlasten, straatlasten én fonds.
Delflandssluisgeld 1924 resp. f 8,.-,
Grondlasten f 74.74, Straatlasten
f 3'S-76 en f
5.25.
f33.12 en «het Delflands sluisgeld
Aanvaarding bij de toewijzing.
f595. Aanvaarding geheel ont, Betaling der kooppenningen
l
ruimd bij de betaling van kooppenDecember .1924, met bijbetaling van ningen op i December 1924; be6 pCt. rente 's jaars, van af de aanzichtiging des Maandags en Vrijvaarding.
dags van 2 tot
uur, mits vooraf
Bezichtiging Maandag en Don. bij den bewoner4 belet
vragende.
derdag van 2 —4 uur.
A 373,
Nadere inlichtingen zijn te bc*.
Nadere inlichtingen te verkrij- komen ten kantore van genoemde
gen ten kantore van voornoemden Notarissen
a^n de Nassaulaan

aTen

overstaan
«*H>» Ten VAN

van Notaris
G.
POETEREN te
's-Gravenhage zal op DINSWU DAGEN 7 en 14 OCTOBER
1924, telkens des namiddags te 2
uur, in het Venduhuis van de Ver-

■

van

-

Goensstraat

8

DELISTRAAT No. 63

.

*__*. Ten overstaan van den NoDe Notarissen H. M. J.
-699 taris M. TREUB te 's-Gra^
JANSSEN, te 's-Graven-Hwj venhage, zal op DINSDAhage en Mr. F. H. J. J.
WU SUYS, te Breda, zullen op GS! GEN 7en 14 OCTOBER
DINSDAGEN 7 OCTOBER 1924. '.■"■■-- 1924, - des namiddags 'na 2
bij inzet en op DINSDAG 14 OCuur, in het Venduhuis der Notaris.
TOBER bij afslag, telkens des sen aan de Nobelstraat te 's-Gran.m. 2 uur in het Venduhuis der venhage, in het openbaar worden
Notarissen te 's-Gravenhage, pu- geveild en verkocht:
bliek verkoopen: **
Het HEERENHUIS met erf en

DD

Het WINKELHUIS. met al.
zonderlijke boyenwoning te 's>Gravenhage, aan de

tuin

Zoutmanstraat 53d en
Prins Hendrikplein 1,

met uitgang naar de Surinaméstr.,
kad. sectie P no. 5717, groot 3
aren 42 centiaren.
Het huis bevat: beneden: voor-

te 's-Gravenhage,

Javastraat 82

kamer, keuken,
kel^
kadaster Sectie
Z. No. 1891, groot der, in den tuin bijkeuken,
bergplaatsen; op
r
97 c.A.
de ie étage: 4 kamers en groote
Grondbelasting 1924 f 128.34.
serre; op de ze étage: 4 kamers,
Straatbelasting id. f62.14.

badkamer en balcon; op de zolder^
Delllands Sluisgeld 1924 f 8.98.
verdieping: 2 kamers, badkamer
Winkel is in eigen gebruik, j en
zolderruimte.
bovenhuis is verhuurd tot 30 April
Het
huis is voorzien van vel«
1925 voor f 900.
kasten, electrisch licht, ga»
Betaling der kooppenningen en vaste
en waterleiding, centrale verwar,
aanvaarding onder gestanddoening ming
warmwatervoorziening
der loopende huur 15 Dec. 1924. van uit en
de keuken en vele andere
Bezichtiging Maandag en Dongemakken.
derdag van 2—4 uur.
1924^ grondbelasting
Nadere inlichtingen ten kantore f Lasten over
straatbelasting
192.25,
genoemde
van
Notarissen. A 3745 Delflandssluisgeld f 12.82. f 107.10,
Aanvaarding en betaaldag koop»
penningen 1 December 1924 of bij
overeenkomst eerder.
A 3733
Bezichtiging Maandag «n DonNotarissen Jhr. Mr H. J. H. derdag
van 2—4 uur.
STOOP en E. G. F. PAYOT ,e
Nadere inlichtingen geeft voor's-Gravenhage berichten, dat bij de noemde
Notaris, 312, Trompstraat
op 16 September 1924 gehouden veite 's-Gravenhage?
ling het perceel
A3730
overslaan van den No<
»H^ Ten overstaan
M. TREUB te 's-Grataris
's-GraV.
venhage, zal op DINSDAin bod is gebracht op
GEN 7 en 14 October 1924.
des namiddags na 2 uur in het '
f 8600.—.
Venduhuis der Notarissen aan d«>
De gunning blijft vastgesteld op Nobelstraat te 'sGravenhage, in
DINSDAG 23 SEPTEMBER 1924. het openbaar worden geveild en
Notaris A. J. TASSEverkocht:
Het HEERENHUIS met erf,
's-Gravenhagc zal
lo 's-Gravcnhage
UW» MEIJER te
op DINSDAG 7 OCTOBER tuin en garage aan de
!»2> 1924 veilen en op DINSDAG
i4 OCTOBER da.v. gunnen, telkens
des middags na 2 uur, in het Venduhuis van de Vereeniging der Notarissen aan de Nobelstraat te 's^Grate 's-Gravenhage, plaatselijk
gevenhage:
Piet Heinstraat nummer 72,
merkt
HET ERFPACHTSRECHT fot kadaster sectie Z no. 1839, groot
1 Mei 1997 van een perceel grond
2 aren 7 centiaren.
aan de DE GHEYNSTRAAT te
Het huis bevat: sousterraint
's-Gravenhage, kadaster gemeente waarin keuken, kamer,
kelder,
's-Gravenhage, Sectie AM, No. kolenhokken en poetskamer; op de
4929, groot 80 centiaren, met alle belétage: 2 kamers en suite, kab»
rechten van den erfpachter op den net en balcon; op de ie étage:
3
op dien *irond gestichten opstal, bekamers, badkamer en balcon, op
in
staande
een PAKHUIS met de zolderverdieping 2 kamers,
afzonderlijke
BOYENWONING, bergplaats en zolderruimte.
plaatselijk gemerkt
Het huis is voorzien van elee-,
trisch licht, gas en waterleiding,!
heeft vele vaste kasten, marme- *
schoorsteenmantels, geschil^ !
ren
pakhuis
Bevattende: beneden:
met
derde plafonds en vele andere ge-!
open grond; bovenhuis: 4 kamers,
2 kabinetten en keukon. Aangesloten > makken.
Op den grond aan de Elandstraat!
op het gemeenteriool en voorzien van
j
leidingen voor gas, electrisch licht mag worden gebouwd.
Lasten over 1924: grondbelasting!
en wat -.
Het pakhuis is verhuurd tot i f 81.10, straatbelasting 36, Dell- ;
i
Mei 1926 voor f 43.33 per maand; lands sluisgeld f 5.45.
Aanvaarding daags na de gum
het bovenhuis is in eigen gebruik

—.

Bericht van Inzet.
J.

d. Doesstr. 61-63

MI

ÉTen

Piet Heinstraat en de
Elandstraat

De «Keynstr. 130-132.

geweest.

Het houten loodsje, de watertank
balcon van het bovenhuis en
de geleidingen en machinerieën,
behoorende tot de waschinrichting,
zijn eigendom van den huurder van
het pakhuis.
Erfpachtscanon f
—, 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 af
de aanvaarding tot de betaling.
Bezichtiging Maandag en Donderdag van 2—4 uur.
Inlichtingen ten kantore van Notaris TASSEMEIJER. Koninginnegracht 13. 's-Gravenhage.
overstaan van den NoNo«AH Ten
taris M. TREUB te ''s-Gravenhage zal op DINSDAGEN
l^N 7 en i4OCTOBER 1924, des
namiddags na 2 uur, in het Venduhuis der Notaris."?*! aan de Nolnlstraat te 's-Gravenhago in het openbaar wórden geveild en verkocht:
Het HEERENHUIS met erf en
tuin te 's-Gravenhage
op het

«W
ÉTen

LMMABTKAAT 61,

kadaster sectie R. no. 7924, groot
2 aren 9 centiaren.
Het huis bevat: beneden: vestibule met marmeren lambrizeering,
2 kamers en suite, serre, keuken,
kelder; op de ie étage: voorkamer
en achterkamer en suite met serre,
kabinet; op de 2e etage: 2 kamers,
badkamer, kabinet en zolderruimte.
Het huis is voorzien van electrisch
licht, gas en waterleiding, heeft
vele vaste kasten, marmeren schoorsteenmantels en vele andere gemakken.
Lasten over 1924: grondbelasting
f 74.74, straatbelasting f 33.36, Delf- j
lands sluisgeld f 5.06.
Aanvaarding 1 November 1924,
betaaldag kooppenningen 1 December 1924 met 5i pet. rente van den "
aanvaardingsdag.
A3734
Bezichtiging Maandag en Donderdag van 2—4 uur.
Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris, 312 Trompstraat

's-Gravenhage.
-K*N Ten overstaan van den Noga taris M. TREUB to 's-GraHg venhage, zal op DINSDAGS! GEN 7 en 14 OCTONER
1924, telkens des namiddags na a
uur in het Venduhuis der Notaris,
sen aan de Nobelstraat te 's-Grate

venhage in het openbaar worden
geveild en verkocht:

Het HEERENHUIS met erf.
gang te 's-Gravenhago

tuin en
aan de

Alexanderstraat no. 23

kadaster sectie P no. ,503, groot
7 aren 51 centiaren.
Het huis bevat: beneden: 5 kamers, serre, keuken, kelder; op de
eerste étage: 5 kamers en baleons;
op de tweede étage: 3 kamers, keu-

ken en zolder.
Het huis is voorzien van eleetrisch licht, gas en waterleiding.
"Lasten over 1924: Grondbelas.
ting f202.84, straatbol. f 112.50,
Delflands sluisgeld f 13.80.
Aanvaarding daags na de gun-

ning. Betaaldag kooppenningen 1
December 1924 met 5J4 pCt. rente

,

van den aanvaardingsdag.
Bezichtiging Maandag en Don-'
derdag van 2 tot 4 uur.
j
Nadere inlichtingen geeft voornoemde notaris, 312 Trompstraat
te 's-Gravenhage.
A 3733 '
Ten overstaan van Nota- I!
ris N. S. ARRIENS, te 1
's-Gravenhage, zullen in het
WH openbaar
op DINSDAGEN i
Wlz
7 en 14 COTOBER 1924, telken»!
's nam. 2 uur in het Venduhuis!
v. d. Vereeniging der Notarissen j
a/d. Nobelstraat te 's-Gravenhage,,
resp. worden geveild en verkocht ',
de navolgende perc. aan de

ÊTen

Jozef ïsraëlslaan
's-Gravenhage en aldaar si»,
dastraal bekend:
!
I. Een HEERENHUIS met erf,
en tuin, No. 6, Sectie P. no. 8065, l
groot 2 A. 98 c.A.
1
11. Een NEERENHUIS met'
erf en tuin No. 8, Sectie P. No. :
8064, groot 2 A. 97 c.A.
111. Een HEERENHUIS met*
erf en tuin No. 10, Sectie P No. '
<
8063, groot 1 A. 87 c.A.
IV. Een HEERENHUIS met
erf en tuin No. 12, Sectie P. No.
8062, groot 1 A. 85 c.A.
Bevattende de Nos. 6 en 8
elk :
gelijkvloers :
marmeren vesti- '
hall,
bule en
spreekkamer, grooto
kamer en suile met serre, kelder,
keuken, bijkeuken, tuin en brandt "
*
stoffenbergplaats.
ie verdieping : kamer en suite
met achterbaken, zijkamer, achte

_

,

terkamer, badkamer.

verdieping: voorkamer met
2e
balcon, zijkamer, tusschenkamer,
dienstbodekamer en 2 achterkamers, waarvan een met balcon.
Bevattende de nos. 10 en 12 elk :
gelijkvloers: vestibule, kamer
en suite met serre, kelder, kouken,
tuin en brandstoffenbergplaats.
ie verdieping: kamer en suite,
badkamer, achterkabinet met balcon.
2e verdieping : voorkamer, tus<
schcnzolder, achterkamer en
***

,

'"

,
j

kabinetten.

Aangeslagen over 1924 :
Grondbel. no. 8 voor f 149.63,
No. 10 voor f 74.79, No. 12 voor
,
f 64.11.
Straatbe].
No'. 8 voor f 79.12,
No. 10 voor f 34.36, No. 12 voor
f 20.56.
Delfl. sluisgeld No. 6 voor
f 10.04, No. 8 voor f 10.04, No.
10 voor f5.05 en No. 12 voor f4.35.
No. 6 is over 1924 nog niet aangeslagen in de grond- en straatbet.
No. 6 is onverhuurd.
No. 8 is verhuurd tot 31 October 1926 met één optiejaar voor
f 2500.— 's jaars.
No. 10 is verhuurd tot 31 December
1925 voor f 1500.
** 's jaars.
No. 12 is verhuurd tot 31 Jull
voor f >600.
's jaars.
1928
De perc. zijn voorzien van electr.
licht, gas- en waterleiding, de Nos.
6 en 8 tevens van warmwaterlei.
ding en krachtleiding voor electr.
verwarming.
Alle perc. zijn te aanvaarden,
dadelijk na de gunning.
Betaling der kooppenningen 24
Nov. ,924 met bijbetaling van 6
pCf. rente 's jaars van af den
dag der aanvaarding.
Bezichtigingsdagcn Maandag en
Donderdag van 2—4 's nam.
Nadere inlichtingen ten kantore
van Notaris ARRIENS. (Wasset

ning, betaaldag kooppenningen 1 !
December 1924 met 5^ pCt. rente
van den aanvaardingsdag.
Bezichtiging ' Maandag en Donderdag van 2 —4 uur.
A 3738
Nadere inlichtingen geeft voornoemde notaris, 31, trompstraat
pet -'Z-ZlUv.enli.age^
«aarschs kade

—

—

No, 22,

"*

"

,

NL? VADERLAND

11

Zaterdag 20 September 1924
'■

OPROEPING.

AVONDBLAD C

"—

'

—-rnw^—

Allen, die iets te vorderen hebben
of verschuldigd lijn aan de
nalatenschap van wi;!en Mevr. Wed.
E. J. S. VAN KEMPEN—
OORDT, gewoond hebbende te
's-Gravenhage, Beluidenhout no. 39,
en aldaar op den 2 Augustus 1924
overleden, gelieve» daarvan opgave
te doen ten Kantore van Notaris J.
El. BOSCH, Parkstraat no. 95.

van.

ROTTERDAMSCHE

BANKVEREENIGING
ROTTERDAM- AMSTERDAM*DEN

HAAQ

1

's-Gravenhage.

I1

KAPITAAL f 75.000000
RESERVE f 27.000.000

1

-19

U

I

1H

DEPOSITO'S

CHEQUE REKENINGEN METRENTEVERGOEDING

H

■

1

ALLE BANKZAKEN

LONGLIJDERS.
uitvoerige gratis brochure
No. 19. Dr. GEBHARD & Go., den
Haag.
854605
vraagt

LAAT UW KLEEDING
«EENEN!
Overjassen f 15,- Gostuums f 20;
prima afwerking.
D2OOOK
„NOVUM", v. EOO3TRAAT io4
TEE. 33612.

pension v. Arnhem
Groothertoginnelaan 77.

,
i%m

i

■'

—

■■-—

—^———————^——*——"«_
w—

NEDERLANDSCHE

HANDEL-MAATSCHAPPIJ
Amsterdam - Rotterdam '«-Or^venhage

RENTE VOOR DEPOSITO'S:
Direct oprorderbaar
1 maand opzegging
3 maanden opzegging

—

15, pQ.
2 pCt.

i

.

2^j pCt.
3 pCt.
"
12
»
4^ pCt.
Voor andere en vaste termijnen, loomede voor groote bedragen
rente-vergoeding nader overeen te Komen.
C 5932 32

fm.

Bank voor Nederlandsche

Gemeenten
'S-GRAVENHAGE.

TE

verdeeld in stukken van f 1000, f 500, f 100

Ondergeteekende bericht, dat op MAANDAG 22 SEPTEMBER 1924,
van de, voormiddag, 9 uur tot des namiddag, 4 uur de inschrijving is
opengesteld op bovengenoemde Uitgifte

tot den koers van 98
0/0
te '«-Gravenhage bij de Bank voor NEDERI.AND3GNE GEMEEENTEN
en de ROTTEEDA«SGNE UANicVEREENIGic>IG:

te Amsterdam bij de ROTTEKOAKI3GNE BANIcVEIiEEI^IGING;
te Rotterdam bij de ROTTEKDAKI3GNE BANKVEBEENIGING en bij
alle Kantoren van de NATIONALE BAIXIcVEEEE^IGING.
Prospectussen en inschrijvingsbrie ven lijn bij bovengenoemde Kantoren
verkrijgbaar.
84631 70
's-Gravenhage, 15 September 1924.
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Bekwaam costuumnaaister beveelt
zich aan voor het maken en moder.
niseeren van alle Dameskleeding.

EranKlinstraat 60. Telel. M. 51,6

TE HUUR

NEDERLANDSCHE
GEMEENTEN.
_
V.

D 2284.7

HAAG. K.V. Woning Bureau Ris
Elandstr. 47. Telel. KI. r 4S6. alle
inlichtingen gratis, Aan Kooper
ol
huurder wordt geen provisie be-

PEDICURE-MNICIIRÊ

f
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REGENTE3SEEAAN 138.
Spreekuur: na 12 uur vn. 85363-5

20 Ct. per K.M.

BEET I? OP

bekomt een

1475? en U
ruimen Luxe Auto i

W^f^^^^'Ul_^M MW

20 cl», per K.M.

GARAGE S. v. WIERINGEN,

Zmldzpleln 8, 14757.

D 19167

En-l. Anthraciet JO/S0en 20/30 3.75
„
Belg.
30/50
3.40
20/50
3.20

„

10/30

Geklopte Cokes
p»relanthr»eiet
Lange Turf per honderd
„ „
Korte

„

*SÈO3M

Brandstoffenhandel

'

'

Dunne Bierkade 21. Tel. 36326
Antbraciet Beslist «teenvrij. '
NE. op wagen aanwezig.

Piano's en Vleugels
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ge ermede klaar maken. Om
hierbij
behulpzaam te zijn hebben wij een eenvoudig

goed verzorgd receptértbpekje doen samen- .
stellen met niet minder
52 speciale cacao-/

'
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Wittop-Koning.'
J^evrDUU
DithandigeboekjeHUderehuisvrouwwillell

recepten van

'
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wel niet mede te deelen. Hebt gij er echter wel "
eensovernagedacht.datgijnogopveleandere
lijzen kunt genieten van het volle fijne aroma

De smakelijkste schotels
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Welke heerlijke
vertéld staan
of yan Droste's Verpleeg.

bezitten. Gij zult
gerechten ge met
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onderstaande coupon zenden wij omgaand de

'

'

in huur van al

fBenfls
Speciaal adres: '.

ObliMsn

Fa. S. C. VAN OUDKEUSDEH&CQ
_
'

Zeestraat 58.

GnsergeteeKen6e bericht, dat zü de inZobrh'ving op bovengenoemde uitgifte tot den Koers van 98 pot. openstelt op

VRAAGT PRIJSCOURAHT

VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1924,

STRIJKINRICHTING

STOOMWASCH- EN

SPRONK

van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur,
te 'B.NEKTOGENBOBG», ten Kantore van den GemeenteWITTE SINGEL 14, LEIDEN
Ontvanger en de Nationale Bankvereeniging en te ROTTERTELEFOON 1035.
DAM, AMSTERDAM en 's-Gravenbage ten Kantore van de Eigen autobesteldienst Leiden, Den
Haag, scheveningen
Botter6amBcl»e Bankvereeniging.
Prospectussen en insobrijvingsbiljetten 2hn bij bovengenoemde Kantoren verkrijgbaar.
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per maand.

in stukken van f 1000.— en f 500— nominaal.

85464-82

ROTTERDANSCNE BANKVMEENIGING.

ROTTERDAM, 20 September 1924.

572% Leening der

u
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PROVINCIE GELDERLAND 1
Dinsdag 23 September 1924,
van des voormiddags 9 uur tot des middags 4 uur, tot den
Koers van:

9S'/<pot.
vingsbiljetten zijn bij de Kantoren

85398-80

Arnhem, 17 september 1924.

GELDERSCHE CREDIETVNEWMG.

»
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. . . - 12.000.000.»
Hoofdkantoor BATAVIA.

RESERVE.

Agentschappen in de voornaamste plaatsen van NederlandschIndie, te Amsterdam en te 's-Oravenhage, Lange Vijverberg 13.

===== INCASSI

OP INDIE

...
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KAPITAAL «20.000.000
waarvan geplaatst en volgestort fl 47.000.000.-

DR.OSTES Cacao
'
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PROBEERT" HET ' EENS ï
met

GESCHOOLDE en ONGESCHOOLDE KRACHTEN

---

te betrekken van de Arbeidsbeurs voor den O »l. M.,
***-- Oude Varkensmarkt 41 te Nijmegen, Tel. 1867.
Correspondent voor 's-Gravenhage en Omstreken
C. T. L. VERHOEVEN, Valkenboschklide 31 Den Haag.
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geen

TE KOOP AANGEBODEN

R

een flink riaht WINKELHUIS, voor alle doeleinden geschikt,
geheel opnieuw gerestaureerd, met apart bovenhuis, helde
ledig, dus direct te aanvaarden, op prima stand Zoutmanstraat, alhier. Geheel nieuwe rioleering en aan gem.-riool aangesloten, Te bevr.: Btatenlaan 142. lel.' 41776.
C4708

VLOER

b

STATENLAAN 3»

WASCHTAFELS

I

'\s^^^^^ jÉ|

ELECTR.
KRONEN

QREMETEN

AAN HANDEL EN INDUSTRIE
OPENT REKENING-COURANT

HEERENffIJIZEN TE KOOP

,

RENTEVERGOEDING

FABIIIEK VAN

"""

.-..

VAN HELTEN & NASSETTE
24 , : (ACCOUNTANT)
(OUD-RIJKSONTVANGER)

C 2956

'B'I3RAVE«HAI3E: Molenstraat: 47b, Tel. 12324
36a. Te1.14108
ROTTEROAM, Korte Hoogstraat
**-*******—l^*^~

HEERENGRACHT No; 9
»>***************»*******************************^^

V

s/d. Koningin Wilh-ilmmalaan te Voorburg, halte Wassenaarstraat, geen erfpacht, groot 150 X12., bev. 9 kamers, w.o. badk., zolder, 2 W.C, voor- en
achtertuin.
-n
PRIJS f 13500.—
Luxe afgewerkt te aanvaarden 1 Nov. a.s. Inlichtingen op het Werk en bil
'
C<7«6
>
den Architect, Telef. 5045i.

!

W. J. STOKVIS'
METAALWERKEN
KONINKLIJKE
2lonster«al«ü geopend van 9 tot 6 uur.
Ook des Zaterdags. 'M»

TELEFOON 62633

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■MMBMaMHaHannasanßMiiw

il

VERSTREKT

ARCHITECT

is het speciale adres voor hen, die een huis willen lioopen,
, of aan hnn huis iets willen laten verbouwen ofrepareeren
en daarover eerst Technisch Advies, Begrooting van kosten ol
bij uitvoering deskundig toelicht wenscben.
C318924

BIJKANTOREN: STATENLAAN 46
LAAN VAN MEEROERVOORT 226

IhmhüMET

-

G. D. LANGEREIS

-

HOUTSTRAAT

-

Opgelicht 1860.

Deposito's 1 jaar opzegging 4g pllt.
I SAFE-DEPOSIT Open en Gesloten Bewaarneming

LANGE

. .-.

L 54576»
■

*

MARQUIZEN
ROLLUIKEN
Heelt
, Teleloon 30493
filialen.
—

fl
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INCASSO:
BANK

.

V. D. RIEMDEN
I FIRMA JOH.
TROMPSTRAAT 47—53 , .

I

!

Chocoladefabrieken/ HAARLEM

'

BANKZAKEN IN HET ALGEMEEN

I

Gn6ergeteeKencle bericht, dat de inschrijving «9 boven»
genoemde leening zal zyn opengesteld ten Kantore der:
NEIIENLANVBGNE HANDEL-MAATSCHAPPIJ te Amsterdam, zoomede bij bare Agentschappen te Rotterdam en
'3-Gravennage,
GELVENBGUE GItEVIETVEIIEENIGING te Arnhem en
alle nare vestigingen, op

*

'

OrQERICHT IN 1857

8

GROOT f 4.M.M.-.
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! Nederl.-lndische Escompto Mij. I
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van inschrijving verkrijgbaar.
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BOEREN. Korte Vleerstr. 25—27
.
Tel. 11008.

UITGIFTE VAN

?rospeeti en

ËDat

BRANDSTOLEN.

Anthraciet algeh. f 2.90, thuisbel.
t 325. EierKoien algeh. f 1.50. thuisbezorgd f 1.75. Firma v. d. VOORT

W

Nat Droste's Verpleegster.
Verpleegster.Cacao
Cacao gezond.
gezond,
voedzaam en meestal beter en w<enschelijker
w«enschelijker
is dan
2ndere dranken, behoeven wij het
a" andere
'^
steeds toenemend aantal verbruikers van

MMM^N-i*^^
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GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
f 1.500.000.- 6 pCt.

V^^^MW
" XxXXXXXX «»»

bij de 3ehev. Boschjes CHIC GEM.
RIANT GELEGEN HEERENHUIS.
Electr. licht, bad, telefoon, 122S
p. m. Adres te bevragen bij Boekh.
E. Noordijk. Bankastr. 14». 85365 8

rellend.

UITGIFTE eener 6% GELDLEENING
groot F 1.000.000

■*"

Kamers beschikbaar.
DAMES.

.

■
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BEZWAARSCHRIFTEN
AANGIFTEN
ALLE AOOOU«?A«^S^EN«2AA«»EyW ;
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HET VADERtAN

LETTEREN
TENTOONSTELLING PRIJSVRAAG
WINKELGALERIJ LAAN VAN MEER-

KUNST

EN

NLRVOORT.
(Voorm. fabriek Rademaker.).

van 152 ontwerpers maar vier een beloom»? voor hun arbeid ontvingen, zou, in
met de onlang!» gevoerde \ poloaansluit'"*?
miek, <le reden kunnen zijn voor de tradi»
nuttelooxe gee»»
lioncele verluchting.hooxeel
is weer voor deze prijsvraag vertt-iiihrid
licht, 15r xij echter onmiddellijk aan toegevoegd, dat wij voor ons die verzuchting niet
vil van
Zullen «laken. Integendeel hebben
al de geder
«ogenblik
uitschrijving
I>et
om.Kclite van deze prijsvraag toegejuicht,
verheuhet
zij
plaats
in
do
allereerste
dat
gend verschijnsel is, dat meer «n meer van
c kant der bouvondernemrs het contact
„et goede bouvvkunstcnaars gezocht wordt.
wordt door zulke prijsvragen
Bovendien
,5t oen kans gegeven aan de jongeren,
krachten te toonen, de aandacht op
£nn hun
werk
te vestigen. En dat zelfs 152 hun
i3
gegeven
hebden is vel een bewijs, dat
«Heid
van
vaardeloo-en geestesarbeid
moties
bet
door de inzenders zelf niet 200 zwaar wordt
gewogen.
'
.Vaii de uitschrijfsters van deze prijsvraag
(Bouwbureau .jobs. Schippers) brengen wij
dim op deze plaats gaarne on-o hulde voor
de "coachte tot het uitschrijven der prijsde juiste wijze waarop zij zich aan
regelen heeft onderwor'desbetreffende
alle
pen, de bijzonder gelukkige keus van de
juryleden (dr. H. P. Verlago en prol. M. J.
Cranprö Molière) en het vlotte verloop van
de deoordecling. Vooral vat het laatste betreft zijn onze prijsvraagmededingers niet
verwend. De gevallen, dat zij evenwel maanden op den 'uitslag moesten vachten als
I,!****- dagen, zijn niet -zeldzaam in de geschiedenis der prijsvragen van de laatste jaren.
En toch was de keuze van de jury niet
100 heel gemakkelijk. Wel konden er van
do 152 ontwerpen misschien dadelijk een 12.;
op het eersle gezicht ter zijde worden gelegd,
maar er zijn toch heel vat ontwerpen, die
verraden dlit een zeer bekwaam kunstenaar
er dc geestelijke vader van is. Zelfs zijn er
zooveel fijne en nieuwe gedachten geopperd,
juist in verband met het uitvoeren in het
groot van rijen woningen, dat deze prijsvraag volkomen geslaagd mag heeten.
Isn ziehier nu een der grondslagen voor
do beuordecling der ontwerpen. Het ging
pat

er niet om een volkomen vrij ontwerp te
waken, waarbij de ontwerper nu eens kan
inbakken wat hij in zijn mars had, maar
liet ging om met de minst mogelijke middelen een zuiver architectonisch geheel te
maken, niet kostbaar en practisch voor de
uitvoering. Een ontwerp met allerlei kostbare details schrikt den bouwondernemer
af. onickt hij weet dat de hypotheekbanken
daar eer minder dan meer hypotheek op
lieven en dc kooper geen cent meer voor
xoo'n bewerkelijken gevel betaalt. Het was
dus door de prijsvraaguitsehrijfster heel
juist gezien, dat zij al de plattegronden van
de winkels en de woningen in schema vastlegde, omdat zij weet, vat op het oogenKlik verkoopbaar is. Nu verklaar ik ronduit; dat als einddoel een dergelijk systeem
' mi niet sympathiek is. De omstandigheden
v***** \\et oogenblik zijn evenwel niet te ver.inckstti e*' zoodoende moet het beste wat
dan te krijgen is, aanvaard worden.
Een andere moeilijkheid, die dloor de
meeste inzenders en vel speciaal door die
van de architectonisch beste ontwerpen over
h:t hoofd gezien is, was de in de situatie
tat üitdnkking gebrachte wenseh om tus-s<-lien de gevels van het woningblok en het
café een scheiding te brengen, zoo, dat
be-de gedeelten zonder bezwaar afzonderlijk
souden zijn uit te voeren en dan toch een
afgerond geheel zouden vormen.
De derde moeilijkheid school in de
vaar
eenige weken gelali^enheitstraat.
leden vezen wij er nog- eens op
een
gedeelte van liet hoekperceel niet hooger
dan tot de eerste verdieping mag worden
gebouwd en dc plattegrond de eafezaal
over bijna liet geheele grondvlak, d,us ook
over dat lage gedeelte, wenschte. Architectonisch is daar maar een heel enkel ontwierp
uitgekomen, d.w.-?. alleen voor zoover het
het vlakke gedeelte van den gevel betreft,
want de achtergevels der inningen aan de
Laan van Meordervoort blijven van uit de

—
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I-ahrenheitstraat wel zichtbaar.
Volkomen geslaagd, d.w.z. dat dei» drie
moeilijkheden

alle zonder beperking goed
zyn opgelost, acht ik niet een ontwerp.
Het
met den eersten prijs bekroonde (motto
zllans, ontwerper A .J. Westerman, Amsteekt echter in de oplossing- van
sterdam),
de eerste en tweede moeilijkheid zoover
doven de andere uit, dat men het tekort van
«e oplossing der derde moeilijkheid gaarne
vereelt,en«ij den gevel van het woningblok
onmiddel!!!,!: met iemand te doen
die begrepen heeft, waar het om
hebben,
Raat: eer eenvoudige, zakelijke arehitecerl«ilmg van een zelfde motief, zon""en^vel tot een doodend lliMms te
8,-ina allc ont^rperz hebben er
! n,,
recM huisic voor huisje te laten
s'
C
st.
SDnit Westerman niet.
'V,
Voor hem is het
uw
"mgblok een geheel, dat de
lange, sledc:loo7-c lijn van de straat geeft.
c":'
De
l
ij,- 1(..."1" tusschen café en woningblok
'4jfj'
«- f!i Jk" aan««êrcven; tegelijk is eventinp
°, €en zeer iuist gevoelde afslui,^ woningblok en het is van den

i'°t\T

-1?

fi

ontwJ p"
sluit-

°^' £oed &ezen een andere af-

maken tegen de bestaande bcKou "ff teDaar{,o<>1
* zal de irchecle groep als
ernn I*'
enkel

zelfstandig

gebouw vinken,

en clc <>erde prijs zijn tezameno-ev^ ,eet,egedeeld
«loor de motto's Plastiek
en T
iCn
}'s ii Vis. Het eerste is door de ongeen banden inderdaad
«iCCr<- .«Pingen
'vel'plastisch,
maar weinig rustig. Er is veel

d<rplastiek, en het is een
goed
v<v^
oorbeeld hoe 't niet moet. In Visheel
k Vis is

h Plastische werking door de zelfstandigdeelen vel veel zuiverder,
ma^ i.
juist
de fout van de afzon, "ijKc "^-5t
huisjes, waar ik van sprak. De
osslng: s te nlomp. te zwaar. en
mm °f meer uitnoodigende van een
«afé
f, Pr,Js'(motto Cambrinus) is
"lwl,^.
entoi. goedkoop.
We, zijn er dezelfde geaa""'°-!g «'s bij tien eersten prtzs.
kt den indruk van slor'
ln}^
'
Vlu
"sgemaakt
zijn. De
b^°."
gove^taat b.v.teerg
wan>«"
van
d
winkelgale"l! de
uitbouwen aan de ve?die"'"gen
& 2"" «l""- niets gemotiCn
dat
*gezochten
e cafétrouwens, staat in de
..>
'&^.'.l\.y-*->..-,«.i.r■:.:.■■ .'.' !:■■:.;\■«■. -..

■3IL

>"«ar^"

"Acid
RChT
-""reon^^"°"
° *
baleons P^l*

fZ"
■^sTmÏE
°'° VTféfe

indr^i

vel in een hee^» losse betrekking tot den onderbouw!
\
Van de overige ontwerpen achüik motto
Kopblok wel het boste. Ook het üngo gesloten gevelvlak voor dc voninge^ als bij
don eersten prijs is m. i. als archiHctonisch
ij
eenheid het best opgelost.
Dan zijn er nog de motto's Gale-^j, (7ombinatio.en Limultanöite, die ik vol bjlangrijk
vind. Galerij is door de goede harmonische

I'ahrenheilstraat

■—""'I^I.H
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Zaterdag 20 september 1924
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eerste

berichten

voetlicht te staan met mevr. Kleine-l3artman, die later haar leermeesteres zou zijn.
Edoch het heeft weinig gescheeld of ze
was niet aan het tooneel gebleven, maar
was voor zang opgeleid. Zij had een uitstekende stem, maar zij was
te jong.

Ze was twaalf en als ze zeventien was kon
ze eerst ponsionnaire van den Koning zijn.
Ze kreeg nu haar opleiding aan de Tooneelschoo! van de Mij. tot Nut van het
Algemeen, aan de Kloveniersburgwal, waar
van Hees directeur was en waar Hammecherlcs in 't tooneelspel gaf. Anna Sablairolles, Lous van Dam en Willem van Korlaar waren er de andere leerlingen. Vier
jaar is ze daar gebleven. Dan krijgt ze een
engagement bij A. van Lier. waar ze debuteert als Frans in Do Soldatenfamilie. Een
jaar is ze verbonden aan het gezelschap
van .Valois in den Haag .en daarna speelt

volle licht te z< tten.
In het heg n van dit jaar heeft do firma
Brinkman h» ar uitgave het Masker, welke
onder redactie van den heer Simon KHter
eenigo jaren v* rschenen was. om diverse redenen gestaakt In liet najaar echter heeft de
firma, in san enwerking met de Üytgeverije
Vant Ryckste plannen gemaakt om het tijdschrift aan he c eind van het jaar opnieuw t«
laten verschijn en «n hebben zij den heer
Eduard Vetern ian, letterkundige te 's-Graven^
hage, aangezoc ht de redactie op zich te nemen.
Allo overeenkolmsten dien aangaande zijn thans
afgesloten. H,j^t uitgevers-syndicaat, door onze
firma's gevorrAid, zal het Masker binnen enkele
weken opnieu/w het licht doen zien.
Van een / voortzetting of hernieuwing, in
welken vorm* ook, door den heer Slmon Koster
is geen sprake. Alle berichten dienaangaande
missen reolGtmatigen grond. Het uitgeverssyndicaat stVaat dan ook gereed elke aanranding
van haar Mochten
wettelijk te verdedigen..'*
van zijn

wachten

*und Fuga über om Thema van J. S. Bach is
door Karl Pillney be^vrkt voor piano met orkest. Do eerste uitvoering zal 21 October te
Keulen plaats hebben onder leiding van Abendroth.

Reinhardt zal het nieuwe blijspel van Paul
Géraldy: Der Herr seines Herzens, in zijn
schouwburg te Weenen voor het voetlicht

brengen.

Pallieter is bij Harpers te Aieuw-Vork in
een vertaling van C. B. Bodde verschenen.
Het nieuwe tooneelstuk van Henry Bernstein. La galerie des glaces, zal 20 Oetober in
het Théatre Gymnase te Parijs worden opgevoerd.
Ernst Toller's : Der entfessolte Wotan is ter
opvoering in do Aeue Wiener Bühne aange-

nomen.

Mogen vij liet programma dat deze vee*;
op liet doek gebracht wordt als een experiment beschouwen; als een poging om het
publiek eindelijk ook eens een film-opvoeding te geven? Het vare te venschen.
Maar waarschijnlijk is liet niet. Wij voor
ons zien in liet feit, dat men het aangedurfd heeft een filmprogramma vrijwel geheel te vullen met natuurkiekjes meer een
tocvalligcn samenloop van omstandigheden
Hoc het xij, blijkens dc belangsteling, vel*
ke het City-Theater trok, zon men mogen
veronderstellen, dat het bioscoop-bezoekend publiek ook nog vat anders vensclit
dan scntimcntecle romannetjes; of griezelverhalen, waarin moord en doodslag, diefstal en verleiding met volle maat worden
verstrekt; of pompeuze historische en geschiedkundige rolprenten, waarin het met
de werkelijkheid op een accoordjo gegooid
is. Tenzij Nap de la Mar met zijn tweetal
getrouwen door dc opvoering van een vat
grof een-actcrtje voor do volle zaal heeft
gexorgd. Mocht dit laatste liet geval zijn,
dan zouden vij ons te meer kunnen verheugen in dc omstandigheid dat do bezoekers
gelegenheid hebben gehad om er zicli van
te overtuigen, dat het mogelijk is om een
goed, een prachtig en een aantrekkelijk
filmverk te vertoonen, zonder dat dit daarom steeds een roman of een verhaal behoeft te zijn. Want wie achter den titel
van „De Vier Jaargetijden" een roman»
tisch verhaal zoekt zal bedrogen uitkomen.
En toch is het romantisch, zooals heel
de natuur, heel het leven van plant en dier
voor ons stervelingen feitelijk 66n brok
romantiek is. Het is geen geschiedenis...
en toch is het een verhaal, een roman
waarin de artisten
onbetaalde medespelenden
de dieren zijn, die hun rollen op
meesterlijke, namelijk natuurlijke vijze spelen, waarvoor de natuur en de natuurkrachten de entourage en de decors leverde, zooals geen levend artist ze zou kunnen scheppen. Zoo is deze film geworden .tot een
roman van het jaar, met zijn wisseling van
jaargetijden, zijn ontwaken en groeien tot
den bloeienden zomer, zijn verouderen en
afsterven tot den barren winter.
Dc ontwerper van dit bijzondere filmwerk moet zelf wel heel veel liefde voor de
natuur hebben gevoeld en liefde tevens voor
de dierenwereld om het moeilijke gegeven
zijn
op zoo boeiende vijze te verwerk.**
fotografie op te werken tot een zoodanige
hoogte dat ook dc toeschouwer meeleeft
in het vonderbaarlijke en grootsche leven
dat dc natuur schept.
Het is een prachtige film voor het ondervijs: de toeschouwers leeren er in één uur
meer van, dan van nog-zoo-goede cursussen in plant- en dierkunde, te meer omdat
de rolprent tevens liefde opwekt tot
dat
mooie en levende, vat boeken noch prenten vormogen.en waartoe feitelijk alleen de
natuur zelf in staat is.
Misschien zal men, evenals wij deden,
zich èenigszins hinderen aa i de vele opschriften en verklaringen. Maar wij bedrijpen volkomen dat deze nu eenmaal noodzakelijk zijn bij een dergelijke film. Wellicht zal in de toekomst dit euvel
want
zijn te
a:°. zoodanig voelen wij zulks
vermijden, zooals men blijkens de berichten
uit Amerika daar reeds kans heeft gezien
een film te vervaardigen zonder een enkel
bijschrift, welke desondanks toch voor het
publiek volkomen duidelijk en begrijpelijk
is gebleken.
Ten slotte zij er nog op gewezen, dat van
de Haagsche Hispano Filmfabriek een film
loopt van de eerste reis van liet stoomschip
Flandria van den Kon. Ho». Lloyd naar de
Noorsohe Fjorden, waarvan de beide operateurs de heeren Alsem en van Mcyenhoff,
een fraaie serie beelden hebben weten te
vei*vaardigen met goed geslaagde natuuropnamen.
H. L.

—

—
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APOLLO-THEATER.
Trouw nooit om geld!
.Trouw nooit om geld, want dan volgen

allerlei onaangename verwikkelingen.
veel te rijk voor je eenvoudige
afkomst en slaat geestelijk op hol. Er komen avonturiers op je af en op stuk van
zaken vordt je b ij n a vergiftigd en van
moord verdacht. De film is gelukkig goedhartig en man en vrouw vinden na vele
wederwaardigheden een nieuw ideaal in
er

Je vordt

elkanders armen.
Maar toch: Trouw nooit om geld! De

Amerikaansche filmfabriek in kwestie wil

ons dezen goeden raad vast in 't gemoed
prenten en heeft daarom schurken en avonturiersters in 't leven geroepen als afschrik,
wekkend voorbeeld, maar ze stelt er als
troost een complete modeshow (in kleurenfotografie), een Toetanchamen^abaret met
bijbehoorende dansen en meer echt Amerikaansche millionnairsweeldo tegenover.
Er valt genoeg te bekijken en
zoo men
wil
te benijden aan deze film. De Amerikanen kunnen goed fotografeeren en dc
moraal is après tout zeer gezond: trouw
nooit om geld
Het bijprogramma biedt een humoristische film: Aap, wat ben je 'n mooie jongen, waarin Monty Ranks zeer dwaze in-

—

—
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De vier Jaargetijden.
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CITY THEATER.

ER^NSCNE SPECIALIST IN MODERNE DANSEN EN «HIN7IEN LESSEN
TELEFOON 71900
34 JAN PIETERSZ. COENSTRAAT (Neluidenhoulkwillier)

(14672 24
Inschrijving dagelijks van 11—3 en van 6—B uur.
vlakverdeling interessant, maar nisschien
te
vat
decoratie!. Gok is de scheict,^ tusschen woningen en café niet in het ,og gehouden. Combinatie is ook een go.d ontANDRIESSEN CONCERTEN.
ze de soubrettes bij le Gras, van Zuylen en
werp. Do ontwerper heeft zich echter vooral Haspels en later bij de Rotterdamsche afDe lieer Andrieszen verzoekt ons, om misbij het café, laten verleiden door cm aandeeling van het Nederlandsch tooneel. Na verstand te voorkomen mede te deelen, dat hij
tal Amsterdamsche
(ronde >a!cons een korten tijd in Gent vertoefd te hebben, van Dinsdag Zo October af voor de leden van
ttaagsehe Volksuniversiteit 5 lezingen (dus
waarmee
d.)
hij
goed
e.
n«t
is weggeko- komt 20 bij Piot en zoon in l-'rascati, haar de
geen
concerten) houdt over do ontwikkeling der
men. Het cal6zal eeii^veinig geiollifen inglorietijd, die even onderbroken geweest is klavierüloratuur.
druk maken.
l
door een verblijf in Utrecht, vaar zij met
Op 29 November 1924, »S Januari en 7 Maart
s!>multan'öite is een > architectonisch beRentmeester een eigen geselschap gehad 192egeeft Andriessen alhier 3 klavier-avonden
langrijk ontwerp. Als rmmtcconstruct»! (ook heeft.
in Diligentia. Op deze concerten zal bij o.m.
in de kleurwerkiüig), acht ik het zoo; geMet grooto bewondering gewaagt zij van werken der besproken componisten uitvoeren.
slaagd, ten deele, voor roover het cap behet prachtige regielalent van I'rot. Onttreft, doch minder goem wat de vontigen zaglijk veel heoft hij de bij zijn gezelschap
SIXTIJNSCHE KAPEL.
aangaat, omdat ook weqr hot voninke algeengageerden geleerd en volmondig erWe hebben dezer dagen bericht, dat de 3ix»
wonderlijk gebleven is. De ontwerper tieeft kent -lij dat haar zoon, Louis Ghrispijn Jr., tijnscbo Ka****?! dit jaar niet in ons land zou
zich echter niet de mms» voorstelling gezijn meeste konnis bij hem heeft opgedaan. kom«n. Thans deelt de concertdlrectie dr. do
maakt, wat d« kosten wal zullen zijn Voor Als komische Alte is Marie van WesterKoos mee, dat de a.s. tournee uitgesteld is tot
de uitvoering van dit ontwerp! En < (t is hoven bij Prot opgetreden en groot is het November of tot het voorjaar van 1925.
een gevek!,igo fout, die pern onmiddellijk aantal glansrollen uit dien tijd. We denken
buiten het kader van het pitigramma zelde. aan de fijne kaartlegstor Prudence in Tais
ANATOLE FRANCE.
Ten slotte is er een ontwerp, motte NeHet bericht over den gezondheidstoestand
mon coeur, van ttennequin en Veber,
toi
derland, dac aan do Fahrefcheitstraat < den waarin Julia Ude als gast optrad en aan van Anatole France, aan 'n Fransch blad ontgevel van het gebouw de ï-fcderlandentaan de oude keukenmeid Kladeleino in Georges leend, is, volgens den Parijschcn correspondent
van het llbld., onjuist. Hij meldt, dat de toehet Bophiaplein te Amsterdim geeft. AanI<e)'dean'-5 Len Heer in het Spel.
stand van den grooten Franschen schrijver
gezien het teekenwerk heel] behoorlijk is,
Na bij Prot te zijn geveest en bij Kreeft ernstig
blijft. De zieke wordt door twee dokter»
men zich al, of de biitvorpor Wh
en Buderman in de toenmalige Artis- behandeld en kan geen bezoek ontvangen. Alniet tot een zeer ongepaste grap heeft llten Schouwbufg vertrekt ze naar Indie. Een leen zijn zeer intieme vrienden worden tot hem
verleiden..
"
schitterend land, verkleurt ze. We hebben toegelaten.
er gespeeld met Cor Ruys, Tilly Lus en
l
\
Louis Bouwmeester Jr. in k'ransche blij**
*
FRIEDRICH VON FLOTOW.
Klerkwaardig »oht ik, dat i>aar mijn gespelen als L'Ane de Luridan, en Het, Zedo Lorlij>n«che Volksopera is MarIn
voel de beste ontwerpen uit Amsterdam !evende Gebod. Drie jaar heeft ze dan gefc
h
a
van von FlotoW veer eena voor het
-komen zijn. Daaraan zal nietlvreemd zin, speeld in het Flora Theater on eindelijk bij voetlicht
gebracht. Aan de opvoering moet
Amste«lan(
dat door bemiddel!,,^ van denl
Ko*yaards, tte^ormans en do ttaghesannog
het
al
een on ander hebben gehaperd.
veel'goede
schen Woningdicnzt zeer
arclil. gers. Lij K,o)aards heelt ze «enige van haar
teeten in aanraking worden gebracht mra liefste rollen gespeeld als Klarianne, do De VoB a. Zt. morkt althans op „Ja
bouwondernemers. De resultatel daarvaV» moederrol in Palestina van K-arel dc Wind Ma rt h & is een opera, vaarvan do opzijn bijzo: dor bevredigend en Uan*?*xamens en de rol van de Heks in De tteks van voering niet zoo maar uit den mouw kan
worden geschud. Zij heelt hare bekoring,
hand leeren beide groepen elkaar best bc!! Haarlem, die tevoren door Jan Musch gemaar deze treedt alleen aan het licht, als
grijpen, Hoeveel de stad er al mee gevonj' creëerd was.
nen heeft, ga men eens zien. in Amsterdam- . Ik
krachten zich vol toewijding aan haar
houd er niet van, zegt ze, stukken van eerste
geven on regisseur en' dirigent zich met vol!
Zuid, -West, en -Oost.
bepaald genre te spelen. Ik speel graag
Men neme er in den Haag eenlvoorbeeldl! een
doende eerzucht in haar dienst stellen",.
maar ik geef de voorkeur aan ernalles,
aan!
Il
karakterrollen en in dit opzicht speelJah Wils. \ stige
Gisteravond na afloop van de voorstelling in
de ik graag bij Royaards. Het is jammer,
het
Theater Odeon werd den leden van het
het
spel
regie
dat tegenwoordig
door *dc
gezelschap door den president-commissaris.den
op
gedrongen
DAMES BRONGERSMA
wel wat
den achtergrond
heer E. H. de Vries (directeur van de Dcliwordt. Veel geld wordt aan de monteering Batavia Tabak Mij.), een souper in Hotel
BROCKMAN.
des
van «en stuk ten koste gelogd en te weinig Indes aangeboden. De heer De Vries sprak de
De Vuifslag.
van het gezelschap toe en wekte hen
Zij zijn zusters. Mevrouw Broekman etst, wordt de speler vrijgelaten in het uitbeel- leden
den van een rol. Te weinig is men er zich op ont den directeur het vertrouwen te blijven
mevrouw Brongersma bepaalt zich wt decovan bewust, dat ook het huidige publiek in schenken, dat zij in hom hebben gesteld. Na
ratief werk.
l
de eerste plaats spel wil zien, dat het iets het voorlezen van een pakje telegrammen met
De etsen zijn illustratief, niet onaardig,
gelukvenüchen van tooneelvrienden (o. a. van
maar weinig zeggend. Enkele tcokehiugen wil ondergaan en dat het eigenlijk afkecrig den te Parijs vertoevende» criticus Frits Lapiis van alles wat zweemt naar cliché of op- doth), werd nog het woord gevoerd door den
enz. versterken den indiruk niet. Dit bescheiden talent zou liet best tot zijn recht pervlakkigheid. Men ziet hoc nog steeds lieer A. Abbin» (hoofdinspecteur Departement
komen in de illustratie van kinderboeken en 3pree en Bouber met de Jantjes volle zalen van Financiën), commissaris, den regisseur
trekken en er bestaat weinig tvijfel of ve Louis Ohrispijn Jr. «n ten slotte door den
sprookjes.
l
directeur, die allen dank zegde.
keeren terug naar de romantiek op het tooechter
zijn
Een ware verrassing
de «ooneel. Niet voldoende wordt er ook in onzen
ratieve improvisaties van mevrouw BronDe directie van het Koninklijk Zoölogisch
tijd op gelet of do tooncelkunstenaar ver»
gersma. Zij bepaalt zich geheel tot de l.erGenootschap heelt met de Co-OperaBotanisch
talent
heeft
en
wordt
er
aan
te veel
siering van boekbanden, doozen, papillen kelijk
tie oen overeenkomst getroffen, waardoor het
bern
kan
bijgebracht
dat
zulks
gedacht
zakjes, kaarten, van alles vat voor veniemogelijk is. den leden een abonement op vier
ring- in aanmerking komt. Zij maakt npt, worden op een tooneclsohool, welker taak opera-avonden
aan te bieden togen geringen
****!>' versiert .Maar een, zlOo vrije, spontale, liet slechts kan zijn de opvoeding te 'vol- prijs. D*s data en do te geven opera's xijn
uitbundige en tegelijk bsheerschte fantmie tooien. Onjuist is het te meenen, dat bij Dinsdag 25 November lnhengrin, Donderdag
zal men slechts Zelden bij onze decoratine een moderne regie geen spontaan spel mo25 Dcc iste Kerstdag Die Walküre, Zondag
gelijk zou zijn. Pitocff, Moissi ert Wegener 2*5 januari Tiefland, Zondag 22 Februari
kunstenaars ontmoeten.
J
Het werk is uiterst bescheiden ; typist', hebben ons dat getoond. Met den laatste '1 annhaüser.
In een dezer opera's zal Jac. Urlus optreden.
v<rouwe«ierk, zoo men wil. Maar hier >> is Marie van Westerhoven in ons land in
niets van die ietwat saaie degelijkheid, dj: Gespenstersonate opgetreden, waarbij ze
constructies schoolschlheid, waardoor hè de rol vervulde van Hummels frühere.VerIn do pas vermelde opera-opvoeringen te
werk onzer vrouwelijke kunstnijveren zot lobte.
Maastricht door het Thé/ltro Royal te Luik zulals nieuwe werken worden vertoond: luand
damesaohtig aan kan doen. Het wenk is
Met de Dertig Zilverlingen van A. van len
Clocke sonnera, van do Baolielet. Marouf
levend, geestig, plezierig als de meest ras* Sprinkhuysen zal ze jubileeren en aardig is la
van li^baud, Le Grillen du Foyer, van Zama.
echte volkskunst.
1 het de geschiedenis van het stuk te verne- doïs.
Francos-*: de C6sel!i van Fr Gaillard,
DaKr moeten wij heen, op dit gebied. l men, dat in 1898 geschreven is en dat geen Nuit Persano
van
II ctait une
Het is een onuitputtelijk genoegen zich te! gezelschap op het repertoire vilde nemen. Bergère... van Lattös,Ba!nt-3aëns.
La Glu. Thöröse. Zigurd
Drnh^o, La Migöro Apprivoisée, Les Contes
verdiepen in die rijke wereld der zuiver deco- Mevr. Van Westerhoven zag er een prachd'Hoffm!an, l'Attaque du Moulin, enz.
ratieve schoonheid. Het is ronduit verbluf- tig speelstuk in en in
1903 ging <\e> prefend hoe de ontwerpster telkens, in elk miere in de Salon de Variété
in de /Amstelkleinste schetsje, weet te verrassen door I straat, waarbij Anton van Eisen;
Rient van Santen zingt Morgen vijf nieuwe
Jo de geestelijke
haar vindingrijkheid en door haar intuïtie
Cremer, Martha Coierdes, dc op teksten liederen van v. d. B!gtenhorst Meyer
van nooit wankelenden smaak, hoe zij (Boer, Betsy
van Jan Luyeken in de Naardorkcrk,
lschrijver en zijzelf optraden. Er l^vam geen
begeleid door Johan schoonderbeek. Freule
steeds hetzelfde blijft en nimmer z>i*cli her- ipubliek en in
haar wanhoop er»' teleurstel- Rel>elaer zal dien middag eveneens zingen, en
haalt in de honderden uitingen hairer spranMarie van Wes/erboven de het concert zal besloten worden door de eerste
noodigd»
ling
kelende verbeelding.
pers en verschillende artisten als Ix,uis orgeluitvoering van v. d. Zigtenhorst's Lied
Het karakter der snelle lijnen, der grilder Wijsheid.
Willem Royaards om te kolige i-hythmen, der t-eeder^ieldere kleuren, Bouwmeester,
kijken.
toen
Het
kreeg'
stuk
een
schittedoet 't meest denken aan Japansche kunst, rende
Willem Groen, die Dinsdagavond
hoewel men vergeefs zal zoeken naar een «wamrecensie en na acht dageen leege zalen bijDeDeheer
Zwaan in de Grooto Kerk meewerkt,
eindelijk
belangstelling
de
en
een
directe beïnvloeding van dit volk, dat de slrie voorstellingen zijn hiez-op gevolgd.
is bas-bariton en leerling van P., C. Brede,
gave der gratie vertegenwoordigt.
rode..
\Met dit Joodsch'e dram-/, dat zijn actuWel zeer pretentieloos moet deze bescheialiteit
nog niet geheel en M heeft ingeboet,
den en origineele vrouw zijn, dat zij niet g*«t Marie
gemM wordt, is te Belllngwolde (Gd.)
een tournee in Naar
-schroomt zooveel vergankelijke nietiglheden dobr ons landvan Westerh/oven
het z.g. Klooster anno 1645 een muurschilmaken. W/e zullen haar weer dering van ongeveer i Ml. blootgelegd. Eenige
(als bonbonzakjes en menukaarten) dbor
kunnen
bewonderen,
/Zooals we dat zoo geschilderde
guirlandes omringen het blootgehaar schoonheidsdrang te adelen en dat zij vaak
hebben, llmmers een rasartiste
gedaan
legde, waarop een ridder in vol ornaat is waar
haar werk tegen zoo lage prijzen te grabbel is te, die bij
haar
opkomen direct te nemen.
gooit!
de (figuur, welke ze /heeft voor te stellen,
Fust Havelaar.
onsi voor oogen too^ert en die haar doer
Van het Internationaal Antiquariaat (Menno
fijn spel zoo Tyfcet te vervolmaken, dat Hertzberger) te Amsterdam ontvingen wij cahaa^
GOUDENJUBILEUM
ze ciiis geen oogenl/lik meer uit de gedachte talogus No. ,4, waarin werken van NederlandMARIE VAN WESTERHOVEN.
seho litteratuur van de Middeleeuwen tot 1800
gaat.
/
tegen vastgestelde prijzen worden te koop geEen interview.
Spel moet van/binnen uit komen en het boden.
moeti zoo sterk »jn, dat de toeschouwer het
Men schrijft ons uit Amsterdam:
Er zijn weer tal van interessante boeken bij
Marie van Westerhoven jubelt. Vijlt!" ondergaat, zeg* ze. Welnu, Marie van
jaar heeft zij het lief en leed van het tooWesterhoven heleft steeds aan dezen maatDe Musikblatter des Anbrueh geven een
neellevcn meegemaakt en tal van herinneilien zo zit lizelf en anderen stelt, kunstaf.
Schönbergnummer uit bij gelegenheid van
nen voldoen en ongewijfeld zal op haar Schönberg's
ringen zijn aan de vele gebeurtenissen gesosten verjaardag. Het bevat o.a.
reeks
durende deze
bijdragen van den jarige zelf, van Paul Bokvan jaren verbonden. feestavond blijk en hoezeer men den serieuTerstond was zo bereid aan ons verzoek zen arbeid van deze eminente kunstenares ker, Malipiero. Casella, Schreker, Seheinom ons iets uit vervlogen tijden te ve.'hiweet te waarde eren.
E. K. pflug en Sehnabel.
Er zijn ook notenvoorbeelden bij en eenigo
len, te voldoen. Als we even praten, v^err
anecdotes,
verteld door Hans Eisler.
ze ons terug naar liet jaar van haar eerste
MASKER.
HET
optreden 1865, toen ze 5 jaar oud als Lili
De uitgéversllirma A. Brinkman en Zn., te
Voor do Beethovenconcerten, die Schneovoigt
speelde in het Vrouwtje van den Donau.
Gouda,
do l/lytgeverije Vant Ryckste schrijte Berlijn dirigeert, zijn «Is solisten geëngaDrie generaties stonden dien avond va.i ven het en
volgenfee:
geerd Arthur Sehnabel, Karl Flesch, dlieolai
den Zen Ootober op de planken: Mevr.
Eenigen tijtl lang worden allerlei foutieve Orloff, Zinaide Jurjewskaja, Leonid Kreutzer
Stoetz-Majofski, haar grootmoeder, Chris- en fictieve
in de pers gelanceerd ter
tine Stoetz, haar moeder, en zij zelf. Veel zake van het lier-verschijnen of vervolgen van en Wilhelm Outtmann.
kinderrollen heeft zij nadien gespeeld. Zij het maandblad lhet Masker.
Het grooto werk van Max Reger Variations
Wij stellen eil- prijs op do feiten even in het
heeft het groote voorrecht gehad voor het
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Filmcritiek.

l

AANVANG WINTERCURSUS VANAF 1 OO^ONLR
Zaterdag speciale KINDERCURSUSSEN in de modems en elastieke dansen.
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vallen heeft. Voorts het (Fransche) journaal en do Revue. De muziek is zeer te
loven.
L. W.

VOOR ZATERDAGAVOND EN ZONDAG
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Kasteel Oud Wassenaar
AFTERNOON-TEA
MET CONCERT EN DANS.
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AUTODIENST VANAF HOTEL „DE TWEE
STEDEN" lEDER HEEL UUR V.A. 10U. V.M.

RESTAURANT EMPORIUM
HOOGSTRAAT 16, 'S-QRAVENHAQE
LUNCH f 1.75.
DINERS f 2.-, f 2.50, f 3.-, f3.50.
DAGSCHOTELS vanaf f 1.25.

DIERENTUIN

WORDT LID VAN DEN DIERENTUIN
Van October al eiken Zondagmiddag
Uitvoering (voor de Leden), hetzij Concert, Tooneel, Bioscoop of Voordracht

film in scène gezet had, kon beter...
Om het stuk getrouw te blijven, had men
de karakteristieke filmeigenschappen niet
voldoende uitgebuit.
En de muzikale
illustratie (die vóór de pauze goed was),
leek nergens naar. Hier werd een strijkkwartet verlangd en niet: marschrnuziek.
Ware Ri-.binstein's Melodie in F niet een ',
heerlijk leitmotiv geweest?
Men moest deze film over een week nog
eens naar den kleinen, intiemen Residentie- "
bioscoop overbrengen en daar door het fijne *
trio laten begeleiden. De film zou er zeer bij i
winnen!
Nog even wil ik aanstippen het zeer
mooie «pel der kleine gouvernante, wat trof
door spontaneïteit en adel.
voor de

-

.

***

Not Biji-rogramma.
Actueel al steeds, braoht Willy Mullens
ons nanurlijk de Kameropening en de onthulling van Willem 11. Het publiek k!.»pte
hartelijk, toen de Koningin op 't doek
kwam.
Voorts : Wit moet een operateur filmen?
Hot antwoord lag er al in opgesloten : De
kar alles. Je kunt 't zoo raar niet *>ef
I denken, of we kunnen het projecteeren. Dit
! grapje toonde nog eens, dat de film voor
niets staalt.
Mooi. Indië liet veer eens een gouden
scherfje schitteren en daarna kwam een
komische film.
Een" komische film
maar velk een beschaafde humor! Welk
een beminnelijkheid ook! Er zaten allerliefste kwaliteiten in. En intusschen was het
heerlijk 'dwaas.
Een uitmuntende avond!

L. W.

***

ASTA THEATER
De Asta Revue opent het filmprogramma
ditjes en datjes, waaronder zeer interessant: Een vliegtocht over de Mount Hood.
Geef 'm de ruimte is de film die het dwaze
genre vertegenwoordigt, liet werkje bevat werkelijk we! cenig<> geestige vondsten, terwijl het
Asta journaal een selectie is van wetenswaardigheden, gekozen uit niet minder dan zeven
verschillende buitenlanösche journalen. Als muzikale attractie speelt het orkest een Camenfantasie van Selireiner, een nummer waarin
de blazers vooral goed werk lieten hooren.
Helena de groote film zullen we niet nader
beschrijven, ook op dit, het tweede deel van
dit grootsche werk, zullen wo in dit blad nog
terugkomen.
met

PAMILIE.BIOSCOOP.

Na een kort vóór-programma, waarin het
Pa thé-journaal een paar mooie momenten geeft
(dulk-demonstraties in de Seine, oen hout-trein
in ('alifornië( en in een grappige klucht de
avonturen van een photograaf, wiens vrouw,
klanten werft, worden vertoond, geeft de Familie-Bioscoop het tweede (laatste deel) van
de sensatiefilm
Het Indisch grafmonument",
Dit gedeelte draagt als ondertitel.
Do tijger
van Èschnapur".

OLV^IPIATNEATER.
Ditmaal twee hoofdnummers ! Potasch en
Perleiroer wordt zeer vermakelijk gespeeld en:
Ween niet, Moeder! is oen aangrijpend drama.
Het journaal is interessant als steeds en: De
waarzegster brengt leven in de brouwerij, haalt
een groot lachsucces.

RESIDENTIE-BIOSCOOP.
Zij die: Als do Winter komt bij Alberts Frires in Scala nog niet zagen kunnen deze mooie
filir* naar bet bekende boek van Hulchinson
nu in don Residentie-Bioscoop volgen. Een
kostelijk beeldje, een combinatie van filir-fotografie en teekening: Van alles wat uit ons
filmprentenboek gaat aan het hoofdnumnx:r
vooral.

CONCERT- EN THEATERDIDS.
Maandagavond gaat de eerste Volksvoorstelling van het Rotterd. Hofstad-tooneo! in den
Kon. Schouwburg.
Gespeeld wordt Het poortje of do duivel in
Kruimelburg, door dr. Fred. van Eeden.
Woensdag zal het Schouwtoonoei, directie
Adr. van der Horst en Jan Musch, in den
Koninklijken Schouwburg orvoeren De wedloop met de schaduw, tooneelspel in
drie bedrijven van Wilhelm von Schol;**, met
mevrouw Wilb. v. d. Horst-v. d Lugt Melsert. Jan Musch en Co Balfoort in de hoofdrollen.

SCALA.
Nju.
De tragikomedie Nju van Ossip Dynow
behoeft hier niet meer te worden bekend gemaakt. Het was een heerlijke verrassing,
dat Willy Muilen® plots zijn programma
wijzigde en deze prachtfilm vertoonde.
Arme, kleine Nju l Wat moot de schrijver
haar hebben liefgehad en hoe zeer is de
volle nadruk op haar schrijnend noodlot
bewaard gebleven! De rolverdeeling was
dan ook om zoo te zeggen eenig: Nju:
Elisabeth Berg>ner, de man : Umi! Jannings,
Hij: Conrad Veidt. Dat Jannings en Conrad Veidt öïit stuk spelen zouden met hart
en ziel, was te verwachten. Maar Msabeth
Bergner was een openbaring. Het was verrukkelijk mooi! Zooveel bewogenheid, zoo
een arme, arme gewonde ziel; het was
magistraal.

Do WH2O, waarop men het tooneelstuk

Dondei-dag geeft het gezelschap de eerste
voorstelling te Amsterdam van Pieter Langendijk's Kreüs Ix»,wen in den Stadsschouwburg.
Dit is de eerste van de serie abonnementsavonden voor den Amsterdamschen Kunstkring
Voor Allen. Jan Mu«oh speelt de hoofd- en
titelrol.
Het programma
Zondagavond in het
dam, onder leiding
Ouverture Oberon;
mann ; Les Sirenes,

van het Volksconcert a.s
Concertgebouw te Amstervan Gabrilowitsch, luidt:
Vierde Symphonie, Schu<
Gliiro ; Voorspel Kowantchina, Moussorgski; I>o Divin Poime, Scria»
binc.
Naar wij vernemen, zal in het Scala theater
van I October af een revue, getiteld Verdien
je wat? opgevoerd worden, met oorspronkelijken muziektekst van Dolly en Harry Strolelskio. Deze revue is meer dan 200 maal lo Amsterdam en Rotterdam met succes gegaan. Do
hoofdrollen zijn in handen van Louis David^
Is. Zwaaf «n Piet Köhlcr.

HET VADERLAND
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AVONDBLAD C

OPROEPING.
Allen, die iets to vorderen hebben
van, of verschuldigd lijn aan de
nalatenschap van
:'en Mevr. Wed.
L. J. S. VAN KEMPEN—v.
OOItvT, gewoond hebbende to

ROTTERDAMSCHE
BANKVEREENIGING
ROTTERDAM-AMSTERDAM-DEN HAAG
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's-Gravenhage.

gratis

vraagt

brochure

No. 19. Dr. GELNAKI) & Go., den
Haag65*160.5

I.AAI' UW KLEEDING

BB

Bil

A3737

LONGLIJDERS.
uitvoerige

II

KAPITAAL f 75.000000
RESERVE f 37.000.000

1

's Gravenhage, Loluidenbout 110. 39,
ou aldaar op den 2 Augustus 1924
overleden, gelieven daarvan opgave
to doen ten kantore van Notaris J.
H. BOSCH, parkstraat no. 95.
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DEPOSITO'S

cWMlWNM(WieVll?Mi^vNac)Li)iNa
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Overjassen f 15;
prima afwerking.

TEL.

Direct opvorderbaar
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l maand oplegging
3 «aanden oplossing

.6

I

I^, ptt.
2 pGt.

II

2J^ pGt.

1

pCt.
"
„
l 2 „
I
4^ pCt.
andere en vaste termijnen, loomede voor groole bedragen
rente-vergoeding nader overeen te Komen.
C 593232 I

.
Voor

2

»

'

B

Bank voor Nederlandsche

Gemeenten

TE

D2286

TëTsuur

bij de lichev. Noschjes CHIC GEM
RIANT GELEGEN HEERENHUIs!
Elecr. heht, bad, telefoon, f225
p. m. Adres te bevragen bij LoeKh
E. Noordijk. UanKastr. 14,. 85365 8

XV-^M^ 2

groot F 1.000.000

-

T<-*'- "«o».
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ondergeteekende bericht, dat op MAANDAG 22 SEPTEMBER 1924,
van de, voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur de
inschrijving is
opengesteld op bovengenoemde Uitgifte

981/2 o/

0
de Bank voor NEDERLANDSCHE GEKIEEENTLN

en de!iOTTE«.OA^3GNE »AttISVE«EENIGI«G;
te Amsterdam bij de ROTTERDAMSCHE NANicVEItEENIGING,
te Rotterdam bij de KOTTEKUAKISGNE N^NIcVEKEENIGINGen bij
alle Kantoren van de NATIONALE LANKVEUEEtVIGING.
prospectussen ca inschrij vingsbrieven lijn bij bovengenoemde Kantoren
verkrijgbaar.
84631 70
's Gravenhage, 15 September 1924.

_

GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
UITGIFTE VAN

f I.M.M.- 6 pCt. ObliMtiën

uur vm.

12

25363.5
'

20 Ct.~per K.M.
LELT

k'arelanthraoiet

Lange Turf per honderd

Korte

„ „ „
Brandstoffenhandel

__W

SK

**"****_.

van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur,
te 's-HERTOGENBOSCH, ten Kantore van gen GemeenteOntvanger sn de Nationale Bankvereeniging en te ROTTERDAM. AMSTERDAM en '«-«ravenhaFe ten Kantore van de
Rotterdamsche VanKvereeniginF.

Prospectussen en insehrhvin^Zdiljetten zijn bij hovengenoemde Kantoren vsrkrh'^haar.
L 5464-82

ROTTERDAWCRE BANIiVIREENIGING.

ROTTERDAM, 20 September 1924.

SV2 % Leening der

0

Speciaal adres:

doven-

genoemde leening zal zyn opengesteld ten Kantore der:
NEDEÜI.ANDBc:iIE HANDEL-MAATSCHAPPIJ te Am-

sterdam, zoomede bij hare Agentschappen te Rotterdam en
'3'(?rav6nha3e,
<?EI.DEIIB-c:lIE OKEDIE7'VEItEENI6IN6 te Arnhem en
alle hare vestigingen, op

Dinsdag 23 September 1924,
van des voormi6clagB 9 uur tot des middags 4 uur, tot den
Koer» van:

98 3/4 pCt.
Prospecti en inschrijvingsbiljetten zyn bij de Kantoren
van inschrijving verkrijgbaar.
V5398-80
Arnhem, 17 September 1924.

GEI.DERBCNE CREDIETVNENIGING.
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De smakeMksse schotels

kunt ge ermede klaar maken. Om U hierbij
behulpzaam te zijn hebben wij een eenvoudig

<

verzorgd receptenboekje doen samenbellen met niet minder dal 52 speciale cacaorecepten van I^evrchliw M. Wittop-Koning.
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bezitten. Gij zult vertéld staan welke heerlijke
gerechten ge met off van Droste's Verpleeg-
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onderstaande coupon zenden wij omgaand de

I

in huur van af

per maand.
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Reestraat 58.

STOOMWASCH- EN
STRIJKINRICHTING

SPRONK
WITTE SINGEL 14, LEIDEN
TELEFOON 1035.
Eigen autobesteldienst Leidon,
Haa^. scheveningen

; —«??.'!"

VR^3?E^5 Cacao» en Chocolads^brieken, HAARLEM

to °-?«° «*n«!«i>l« ingezonden «omen)

■

ven

,

,
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■

met

1
D■

KAPITAAL fl 50.000.000
waarvan geplaatst en volgestort fl 47.000.000.„
RESERVE.
12.000.000.-

...

. . .Hoofdkantoor BATAVIA.

U
R

«

***--**--- OrQERICHT IN 1857

Agentschappen in de voornaamste plaatsen van Nederlandschlndië, te Amsterdam en te's-Oravenhage, Lange Vijverberg 13.
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8 BANKZAKEN IN HET ADEMEN I
Deposito's 1 jaar opzegging 4£ pOt.
»
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! SAFE-DEPOSIT - Open en Gesloten Bewaarneming- 1
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INCASSI OP INOIE
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GEYSERS

»
>»»»»W»«»IV,ET

B

RENTEVERGOEDING

geen

—

~~~'ÏËKOOP AANGEBODEN

9

flink riant WINKELHUIS, voor alle doeleinden geschikt,
geheel opnieuw gerestaureerd, met apart bovenhuis, heide
ledig, dus direct te aanvaarden, op prima stand Zoutmanstraat, alhier, Geheel nieuwe rioleering en aan gem.-riool aan-

een

gesloten. Te bevr.: Ltatenlaan 142, Tel.' 41776.

tafel'

—

|~G.

64708

!

D. LANGEREIS

1

ARCHITECT

STATENLAAN 30
TELEFOON 52583
is het speciale adres voor hen, die een buis willen lioopen,
of aan hun buis iets willen laten verbouwen of repareeren
en daarover eerst Technisch Advies, Begrooting van kosten of
bij uitvoering deskundig toelicht wenscben.
C318924

,
I

'

W. J. STOKVIS'
KONINKLIJKE
FABRIEK

VAN

METAALWERKEN

1
1
V
1
"

NEEKENWIXEN TE KOOP

lJ

AAN HANDEL EN INDUSTRIE
OPENT REKENING-COURANT

-

Opgelicht 1860

VLOER

LANOE HOUTSTRAAT 1V
BIJKANTOREN:
MJKANTORENI STATENLAAN 46
4S
LAAN VAN MEERDERVOORT
MEEROERVOORT 226
22S

QREVIETEN

*

ROLLUIKEN
MARQUIZEN
. Teleloon 30495
— Heelt filialen.

8I
8

'«"
I

VERSTREKT

■

V. D. EV3EI JDEN DZN.
TROMPSTRAAT 47-53 ,
C1199 12

,

BADEN

*

I F9RMA JOH.

■

BANK

D>

en
KRACHTEN
te betrekken van de Arbeidsbeurs voor don O -I. KI..
Oude Varkensmarkt 41 te Nijmegen, Tel. 1867.
-*****-**
Correspondent voor 'z-Gravenh**,^ en Omstreken
C. s. L. VERHOEVEN, Valkenboschkade 34 Den Haag.
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PROBEERT
HET EENS !
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ONGESCHOOLDE
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I Piano's en Vleugels!
VRAAGT PRIJSCOURANT
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Anlnraoiot Beslist ütoenvrij. '
H.L. op ,vagen aanwezig.
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"el niet mede te deelen. Hebt gij er echter wel '
eens over nagedacht, dat gijnog opvele andere /
wijzen kunt genieten van het volle fijne aroma
/
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Dunne Bierkade 21. Tel. 36326
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2.25
1.60

onasr36teeKsn6e bericht, dat zy de inschrijving op hovenuitritte tot «Hen Koers van 98 net. openstelt 00
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VERPLEEGSTER
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§1Fa. S. C. VAN OÜDHEUSQEN&GO II

genoemde

,

GARAGE S. v. NIVMNÜEN.
smidzp,ein 8, 14757.
Dip 16.7
En-1. Anthraciet JO/50en 20/303.75
„
Belg.
30/50
3.40
>,
20/30
1.
3.20
10/30
2.90
Geklopte Cokes
1.90

in stukken van t 1000— en f 500— nominaal,

Ondergeteekende bericht, dat de inschrijving

f^K

OROSTE%

7

U OP 14757 sn U
bekomt een ruimen Luxe Auto k
20 ets. per K.M.

BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN.

VRIJDAG 26 SEPTEMBER

___,

Dat Droste's Verpleegster Cacao gezond.

'^^^^Ö
i^^^S^Ww/

V2284.7

HAAG. li.V. Woning Bureau Ris,
5456. allo
gratis. Aan ltooper of
huurder wordt geen provisie berekondG, 162.5

Spreekuur: na

verdeeld in stukken van f 1000, f 500, f 100

'»»l3ravenna^e bij

KB.

J_Vr

BRANDSTOFFEN.

Anthraciet algeh. f 2.90. thuisbe«.
1 325. EierKoien algeh. f 1.50, thuisbezorgd t 1.75. Firma v. d. VOORT
LOEIEN. Korte Vleerstr. 25-27

UITGIFTE eener 6% GELDLEENING McMTWMM
«EGENTE33ELAA!*. 138.

te

Jfl

glili!!!ilili lil li il!l li i lililil i i j^

OAMES,

Bekwaam «ozluumnaaizter beveelt
zich aan voor het maken en moder.
niseeren van alle OamesKleedine.
EranKlinütraat 60. Telef. M. 5116

Elandstr. 47. Telef. M.
inlichtingen

'S-GRAVENHAGE.

tot den koers van

J*^^-*^^

Kamers beschikbaar.

'«.(iravenhage

;

Jm^r

Grootherloginnolaan 77.

nederlandsche" ï
I
HANDEL-MAATSCHAPPIJ
1
RENTE VOOR DEPOSITO'S:
I
Rotterdam

33612.

Pension v. Arnhem
.

Amsterdam

20;

V2OOOX

„NOVUM", v. LOOSTRAAT io4

11

ALLE BANKZAKEN

Gostuums f

a/d. Koningin Wilhslminalaan te Voorburg, halte Wassenaarstraat, geen erfpacht, groot 150 M2., bev. 9 kamers, w.o. badk., zolder, 2 W.C, voor- en
achtertuin.
PRIJS f 18 500.—
Luxe afgewerkt te aanvaarden
den Architect. Telef. 5<>451.

I

1

llov. a.s. Inlichtingen

op bet Werk en bij

C4/o6

.

VAN »E>.TEN & NASSETTE
(ACCOUNTANT)
C2956 24
IOUO.RIjKSONTVANaeR)
'8-QRAVE«HAQE: Molenstraat 47b. Tel. 12324

HEERENGRACHT No. 9

ROTTERDAM; Korte Hoogstraat 36a. Te1.14108

Monsterzalen geopend van 9 tot 6 uur.
DM- Ook des Zaterdags. "!■■

ADVIEZEN;
BEZWAARSCHRIFTEN
AAMGIFTEN
ALLE ACCOUNTANTSWERKZAAMHEDEN

-

-
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gramma als Londen.
Manchester (375 M. 2ZIJ). 3.20 The
Stepliens Military Bami. Klinton Bhepherd
(bariton). 5.20 Vertellingen voor de kinderen.
7.50 Het „2ZIJ" Orkest. Flora MacDonald
Henry (sopraan). 10.35 Zeilde programma als
Londen.
Aberdeen (495 M. 2BD). 3.20 Jessie Davidson (tweede sopraan). Torn P. Biszett (bariton), The Wircless Orchestra. 5.20 Vertellingen voor de kinderen. 9.10 The Wircless

RADIO.
Programma voor Zondag 2! september.
—10 uur. Optreden van
het Hüversumsch litrijk^nseinble voor viool,
2e viool, cello en z.iano en den heer G. H. Wn-

Hilversum,

GEMENGD

bariton.
De heer Winter zal zingen: Het Klndeke in
de Kribbe, Jan Oostveen, Morgenzang, H.
stokhuizen, De Noordzee. E. Hullebroek, Van
een smeder, Henry Zagwijn, Als de golven rijJoh. Oostveen, Carmen (Toreadorslied),

B. nam een scheermes, deed daarmee een uitval en sneed dc wang van zijn
stiefzoon tot aan het oor open. Met toegeschoten hulp is de man overmeesterd en ingelovast, doch

ten.

—

Uizet.

Londen (565 M. 2LO). 3.20 Tijdsein
van de Big Ben. Orgelmuziek (vanuit het nationaal BlindeninstiNiut). Reginald Goss Custard (organist). syb>l Gordoi/(sopraan), Gwen
Teagle (viool-solo), Carl Weber en Maud Dixon
(duetten voor twee piano's). Haixiourt Williams
(lezing). 5.20 Vertellingen voor de kinderen.
9.20 De Groot en het Piccadilly Orkest. Jan
van Zijl (bas). 10.35 Weder optreden van De
Groot en het orkest.
Birmingham! (475 M. SIT). 320 J.
Gilbert Milis (orgel-solo), lsabe! Tebbs (sa*,
sraan), Norman Notley (bariton). 5.20 Vertellingen voor de kinderen. 9.20 en 10.35 Zelfde
programma als Londen.
BournomvutK (385 M. 6BM). 3.20
Licht Symphonie Concert. Robert Strangeways
(bariton), Kate Winter (sopraan). The Wireless Augir.lented Orclicstra, onder leiding van
kapitein W. A. Featherstone. Het „6BM"
koor. 5.20 Vertellingen voor de kinderen, 9.20
en 10.35 Zelfde programma als Londen.
Ga r d i l f (351 M. z^VA). 3. 20 gaines Passmore (bas), A. Glyn Oavies (tiarzi-zolo). I>,ttie
VVakelin's Glea Singers. 5.20 Vertellingen voor
de kinderen. 8.20 Het koor van de St. Paul';
Kerk. 8.50 The Station Orchestra. Felice rlyde
(tweede sopraan), 9.20 en 10.35 keilde pro-

VOOR ZWAKZINNIGEN.

Door het bestuur der S. A. Rudelsheim«lichting is te Hilversum een gebouw- met den

noodigen grond aangekocht om er het geslicht
voor
zwakzinnige kinderen te vestigen.

EEN

ziel, drie personen de.
vonden en die werd voortgesleept door een der
Fop Smit-booten welke van Hardinxveld naar
Werkendam overstak, is gisteren omgeslagen.
De inzittenden geraakten te water. Twee er
van konden bijtijds worden gered, doch de 20-jarige G. uit Werkendam verdronk.

—
—

Te Wijhe is hedennacht het klokkenmagazijn van E. de Boer verbrand. Verzekering
dekt de schade.
In de Marktstraat te Wormervecr is gistermiddag de smederij met woning van den
heer C. Smit afgebrand. Huis en inboedel
waren laag verzekerd. De oorzaak van den
brand is onbekend.
Te vergen op Zoom werd gisteren aangifte gedaan van de geboorte van den -o.ooon
inwoner, Aan den vader van den jonggeborene
werd een spaarbankboekje met f ïoo geschonken.

KERKNIEUWS
Herv.kerk.

Beroepen: te Berkhout ds.
Heyden van Berken woude.
■

J. 5?. v. il.

<

.—

Gerei. Kerken.
Beroepen: te uithoorn ds. I). K.
Wiclenga te Baambrugge; —te liollumerpomp de heer G. Staal, cand. te Zwolle.

dc Vrij z. Democr aa t wijst mr.

M(a> chant) er op, dat het program der Regeering ' kort is, waarom hij het maar goed
vindt, dat in de Troonrede ook een beschouwend gedeelte voorkwam.
Aan zijn artikel ontleenen wij het volgende :
Met het oog op dc politiek».* verhoudingen
der rechterzijde, schijnen het ontwerp-Vlootwet en dc sociale verzekei ingsont*werpen uitermate geschikt om na de schriftelijke voorbereiding onder aan de agenda te komen, zoodat bij den vroegen ingang van het zomerreces wegons de verkiezingscampagne „de Kamer lot haar leedwezen, niet meer in de gelegenheid was on, deze belangrijke voorstellen
af te werken."
De aankondiging van een nieuw ontwerp
Vlnotwct schijnt veeleer verschijnsel van kop.
pigheid dan van politiek doorzicht. Nu het der
regeer!,," gelukt is, zonder organieke wet den
eersten termijn van haar vlootplan er door te
krijgen, was aangewezen, een tweeden stap op
dien weg te zetten. Thans schijnt het wel, of
-lij moeilijkheden zoekt. Is juist wat verluidt,
dat het halve uiterste minimum in het nieuwe
ontwerp van zijn
grondslag, de
versterkte steunpunten, zal worden beroofd,
dan wordt het voorstel, van het standpunt der
regeermgs. nauwelijks verdedigbaar.

Het verslag is verschenen van de commissie
van voorlichting in zake kapitaalsvermeerde,
rmg op den wet van artikel 25, letter c der
herziene ordonnantie op de Inkomstenbelasting
,920 (Staatsblad 1921, No. 312)..

HET VADERLAND IS HET BESTE
DAGBLAD MET OCHTENDEDITIE
VA? IN DEN «AAL .VERSCHIJNT.

——

KAARTENKASTEN, CORRESPONDENTIEKASTEN IN HOUT EN STAAL, ADRESSEERMACHINES. DUPLICATORS, COPIEERMACHINES. CHECKWRITERS, BUREAUX.
KANTOOR MEUBELEN, STOELEN, ENZ.

Het Haagsch Tehuis voor Ongehuwden
>Wri««,v«. VRAAGT: rsrvr.

tot abnormaal lage prijzen uitverkoopen.
Deze verkoop begint Maandag 22 September in onze Show Rooms.

overeen te komen.

Verder een RESTAURATIE-CHEF^/
(vrije woning, licht, verwarming, water en voeding). Salarissen nader
1

OOOLSINGEL 85, ROTTERDAM
STEENSTRAAT 99, ARNHEM

NOORDEINDE 103, DEN HAAG

'

A, P?
!L» F!
F^
I LL« »

HOOFDKANTOOR: "7111,5
V- KLOVENIERSBURGWAL 77, AMSTERDAM

.

jm

UCTADRES

VOOR
lIL.I PRIMA KWALITEIT

en actief

voor den Haag en omstreken. Gchcimh. verz.. slechts eerste krachten, die
in dit artikel resultaten weten te bereiken, gelieven uitv. te solüciteeren
onder
!^o. Al/46? Pur. Haagsche Courant. Ook provisie reinigers voor de pro-

f

vincies

**»

gezocht.

CHEVROLET

C4733 13

Verscheiden Garages

-

25459-20

Nur. v. d. blad.

17

RUIME KEUZE

AUTO-PIANO'S
prima merken, laga prijzen,
10 jaar garantie, betalingen
in overleg met den kooper.

♦

+

Bestuur der Koninklijke
Maatschappij tot LxNedcrlaii-^sche
ploitatie van Pefroleumbroimcn in

Ncdcrlandsch-Indië

roept

hiermede,

ingevolge Artikel 6 der Statuten,
den cventueelen houder of houders
van het aandeel ad

FL 1000.- No. 59924
in deze Maatschappij, welk aandeel
lic -rd wordt verloren te zijn geraakt, op. dit stuk, AAN HET KANTOOR VLIt MAATSCHAPPIJ,
Carel van Pvlandtlaan 30 te 's-Gravenhage, te vertoonen, zullende bij
niet vertoonen hiervan te zijner tijd
door bovengenoemd Bestuur voor
dat aandeel een dupli^atstuk wordee uitgereikt, met gelActijdige ver.allcnverjclaring van het origineele.
's-GravOhhage, 18 3-pt. 1924.
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MEÜBELMAGAZIJH „'T WQQNHUIJS"
BEZOEKT ONZE

6

TOONZALEN

f

-

10-4 uur kijkdag
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MEUBILEERING
Eiken Slaapkamer compleet
f 270Eiken Huiskamer Compleet
f 325!Eiken Heerenkamer compleet
f

virectk: Verkade en Verbeek D
H
H Directie:
Ni-iLlllg 23 Bsstt«mb.,
Septemb., 8 uur«
E Dinsdag
uur ■
Wegeis het groote succes
E >Vege«H
succez nog E
■
E
yan

$69

PARKSTRAAT

E Een geheimzinnig melo-dra, E
E matisch blijspel in 2 /Vfd., een E
E voor. en een naspel van E
E
E GEORGE M. CONAX.
E Ver!, v. Dirk Witte. Regie: E
E C. v. Kerckhoven .fr. Prijzen E

69 1

>

C 4716 54

I

W

l o^l'l^NAl.c
CENTRALE VERWARMING
VeNWAN«»«V
l

>

lih^&i3h

,

W

!lE^^,»,4<«**.«***,. '«nx'^^M

RDBTIUIA"
CENTRALE VERWARMING

»AReh,TS2BTRAAT2.

«

vanuit
"nuit het KEUKENFORNUIS,
»ieu»lr«ra«l«U!3,
sy«t««m „Fritz-Bremen",
Systeem
„FRITZ-BREMEN", één
«n
vuur voor koken en verwarming.
Aanleg ook in bestaande huizen.

DEN »AA«, TEL. 36234 b
*

,V

2

J.

QUDERVEEIPE

PiSt
8

|S 3

>

;-:*

2.50

4.75

5.50

8.90

90 c.M.," 110c.M.,

,/A
«

PRIJKEN PER METER.

VOLLEN RUITEN

8^

uur

"^NOUVEAUTÉ'S

">

,ï&4
CITY-THEATER
VEENESTRAAT.

>*»*«»

\

»

Onder bijzonder grooten bijval had gisteren de première plaats van
HET BEWONDERING AFDWINGENDE filmwerk

DE VIER JAARGETIJDEN

I

LACHEN.

Plaatsbespreken dagelijks van

10

tot 7 uur aan de

-

Cassa.

A3749

SLALA'éen ALBERTS FRÈRES^
v
'H" \i

PROGRAMMA zooals
ZOOALS
ÉEN programma

NOG NOOIT
nooit zag!
den haag
HAAG nog
ZAG!
DEN

EMILE JANNINGS) «
""
VEIDT[M|||
CONRAD
ELISE BREGNÉR)>"«

—

-Reizen in )
BestijginL^ung^au
Indië Staten Generaal, Willem U>_

—

DE -.COURANT

—

ee > D -È:Dirc
Wat een Operateur filmen moet. ) ALBERT» rt%K.i*B-*9
in

MONLV BANKSt^^
.
.

de nieuwste Amerikgansche Humorist.

1

H©*

V>^»^K«»

van 2 tot 8
LM' Zondag 2 groote Voorstellingen. —De eerste
>
8
De iweede van tot 11 nor.
gereduceerde prijzen.
>«> l tegen
A269X 120
Haatsbesprèken dringend aanbevolen.
M 2W^
\^^________________mmmmmmm\^mmmmmmm\mé
\

"
;,

!

ln lijden imprims «tollen.

(Het wondere leven der Natuur het geheele jaar r0nd......)
Tegelijk
■
met ons wordt dit meesterwerk der Natuur vertoond in
1 het REMPRANDT-THEATER te AMSTERDAM en de Telegraaf
3 schrijft:
H
„Voor wie van natuuropnamcn houdt, brengt 't Rémbrandt-Theatcr
I deze week EEN VAN DE MOOISTE FILMS. DIE NOG OP DAT
3 GEBIED hebben gedraaid. Ze is opgenomen onder persoonlijke
fl leiding van den conservator der „New-York Zoölogical Society" ca I>fl geeft allerlei interessante kijkjes in 't planten- en dierenrijk, in alle I'
B jaargetijden. De Lente, dat steeds weerkeerend wonder van opbloei in 1
B alle takken va» leven, de felle, fc ache zomer, de nabloei van den 1
herfst, als alles zich gereedmaakt voor den winterslaap, de winter ten I
Bz
B.V slotte, de eerste sneeuw en het slapend marmotje, dat met geen stok 1
H ';. wakker is '.? krijgen, doch zoodra het in een warme kamer wordt R
de oogjes opent, denkend dat het lente is. DIT IS EEN I
DB ' gebrachtDIE
GEEN STERVELING M G OVERSLAAN."
I
FILM.
B
Ons verder uitgebreid programma o.a. niet:
H CHARLY CHAPLIN in CHARLIE NAAR HET LAND VAN
9
BELOFTE, alsmede op het tooneel
fl NAP DE LA MAR in zijn cénacter: „TRUUSJE GAAT UIT
SCHOONMAKEN," hebben de zaal doen DAVEREN VAN HET

f'

ISCAL

I

X

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+*♦♦♦♦♦♦♦♦?
_
« «fl^HHßttßgw
>V -"«^WWWWWWWi^*»
Lfi^H
l wDfTTTI
jrTAjS J|J-^!rfJ..,HV'
R^lHz—H^-^^^_H>s
rttf^iw£ilB_JaA

BE

De Zeven Sleutels |
» van Baldpate I

?

55 c.M„ 70 cM..

■

«F
9

'sGRAVENHAGE
'S^^AVLXN/VLE
E
I
VEREENIGD TOONEEL 1
»v^n^«lLN7Nllnrrl.B

AMEUBLEMENTEN t

welke wij GEDURENDE
tegen ABNORMAAL LAGE SEPTEMBER
PRIJZEN oLreeren.

———■

U

♦

GROOTE VOORRAAD IN DIVERSE SOORTEN

zwart en gekleurd

A 270 K iJ

BI(WM!..BVNOMNUNe»
KONINKL. SCHOUWBURGS

SsD

LOSTUUMVELVET

„ALS BE WINTER KOMT"

I

et. 3ted.

_

prima, bals zijde,
nn
25 verschillende ?90
kleuren, p. meter V.

v. Japonnen en Mantels
Maandagavond

128 E der plaatsen van f 3.50 tot CO B flg
bel. inbegr.
E M

+

VOOR

220

ZONDAG 21 SEPTEMBER van

"»

MANTELVOERING

Zondag om
—7—9 uur
in iedere voorstelling t

VEEL GEMINB »
j&E^Ni GEWIW| »

-

V

alle kleuren, v.a.

„ALS DE WINTER KOMT"

>

LAOHSUOOES!'.!

van

__

VELOURS DE LAINE
voor MANTELS, ,
140 c.M. breed, A "**»

„ALS DE WINTER KOMT"

MUM».

fen
ten herhaling

Voor Herfst en Winter:

Maandagnamiddag 2)^ uur

gin Studie JsHAKESPEARE'S 9

n

DAG van den VESKOOP

SPUISTRAAT 2

„ALS DE WINTER KOMT"

V Donderdei 25 Sept. 8.15

i
"^
▼

E

Fa. ».l>. Schade & 0!l!l!lll«u

Hedenavond

Vttk**lvoor2tslling

l DAVEREN»

I KEIZEISIF I

KETTINGSTRAAT.

V^aandigavond

DE

m*^^K^^^^^BS^^^^.

l RESIDENTIE BIOSCOOP

n TooneelbewerkiP in 5 bedrijven
E naar het bock pn M. /.
Brusse»
J. Brussc
Elegie:
Regie: Cor
l^or vanger
van derLugt
I.ugt Melsert.
vlelsert.

%

VLAMINGSTRAAT 24

Laan Copes v. Cattenburgh S9
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦
C 4719

J

Het

I

Diploma's f 4.85 alles md «gr.
dag. aan Diligentia.
Losse kaarten per concert i 2.50
alles inbegr.
ijecbstein
vl. Voornveld BS
Wl
[H en Spoor, Uen Haag. WÊ

BO
OV?
«N
EF
E
J
U
Tooneelbewerkim

GOEDKOOPSTADRES
COMPLETE

C 4726 30

van hei restant van den

SCHEVENINGEN.

♦

3LMVEL INiIiRUIM£LBURGI

I

ms?

TL KOOP een HLLPLNHUI3. bev. 9 kamers. Aanvaarding
direct.
Koopsom f 16.000.- Inlichtingen La. JAN DE NIET
Jr..' Badhuiskade 7,
3chevemngcn.
D 229S

WEIMARSTRAAT 170

Derde Oproeping.

ï

\

Maandag 22 SepteVmber
F^, LAATSTE

-

VAN DEN BERG,
b/d BEEKLAAN.

FRANS VAN WIJK & ZOINEN

KOMT EENS .KIJKEN!!

N.V. JAMES NE»-«ENV AUTOHANDEL
HOLLANDERSTRAAT 12—24-26
DEN HAAG

V
A

C 4724 20
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ÜlNPUffül

1

»AANDe«Ü3«OW
■=*-}*■

E

DEN HAAG

afsluitbare boxen.
i Brieven onder No. D 2048 K

hebben op dit moment ongetnWeld

IN NEDERLAND

(Zonc^gsprijzei)

fI

HAARDEN EN KACHELS.
Wij
"'" '

2ondagnlidehg 21 Se^t. 2 uur B

«ET PONE 8F DE
DUlMipÉt«B

7^-9

DE GROOTSTE

dI.V. Ver. Mtt. Hofst.jTooneel
Nosst.jlooneel H
9 N.V.
u Directie.- (.or. i d. I^ugt l^d«ert en »
F. «j 1 arlaud.j (
U
>

*« Gemeente

IN
De inschrijving is eiken avond van
uur, (behalve Vrijdag en
waterdag) m de Ie U. B. S. voor Meisjes, Ble?!enbulg 38.
VRAAG CIRCULAIRES PER POST.
v 2223

SEDAN

In het centrum van Den Haag

HUUR.
TE
Lroote ruimten met

I

iilffi§Slll iODEMSTANO
EN

VERKOOPEMEIZIGER

1

ARTIKELEN

.

OPLEIDING
«MllllUNIUZ"
AANVANGSKLASSEN ALL« HANDELSVAKKEN

KAS-REGISTERS

TOILET.

Ko, T)22si Bureau van dit Blad.

BLEIJE^BURG 38
LAAT U VOOR , OOTONER
-^ >INSOHR!^VEN VOOR DE

GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding tegen vast salaris en provisie
ingevoerd

I

'>.

Sollicitaties uilsluiten.'l

-ir—

goed

Uir. Ur. L. de Koos
I nu

WILLEM A3748 15

en^
V Zondagavond 2 Sept. 8.151
»
(Zondagsrf-ijzen)
(2undagF^ij«:«n) 8.15^EI
V^nnin
Annia van 6gs
dsr lugt MelsertIVlelzort. >1
EV»n
Van Ees indeÏÏOeopv.van:
in öo vNo opv. V2n:Vl

'^^i-V^

DIRECTEUR

(vrije woning sxior ge-in, licht, verwarming en water). Vereischtenadm. kennis, beschaving en tact. deeltijd 30 tot 45 jaar. f >-

-:-

Als je in de tram staat te soezen en plotse*
ling den conducteur de halte hoort afroepen,
waar je er noodzakelijk uit moet...

Blijspel in 5 bedrij ven
voor-B
spel door Dr, I'red/v. lieden.E
Uit de Pers; I.uid/:pplaus, al-E
gemeen waameering! de voorstel- B
D
ling, in de aardige pstumes
cistumes van E
I
>«den
den tijd, was een gtnocglijke
genoeglijke en fl
Uwelvenorgde.....
vvelverzorgde..... 7/
flE

voor hi?ar vrijgczellenhuis aan den Rijswijkschcnweg te 's bravenhage (4st> slaapkamers, café-restaurant, enz.), hetwelk in Mei 1925
in exploitatie komt, een

'.

...

De Troonrede.

In

2c!e Kuis van at L. v. M., gesloten huis.
ontvan3en''prima Engelsche stoffen, o.a.
Wmterjas 'van af t 60.—. Colbertcostumes van
af t 65
damesmantels van af t 65.—, Damescostumes van at t 70
Schitterend gesorteerde Collectie wordt op aanvraag
toegezonden. Voor beste Kwaliteit voering bewerking en coupe
l wordt ingestaan.
C4717

znllen wij onze overige artikelen, zooals

10. AMSTERDAM

MINUUT DIE EEN JAAR SCHIJNT TE DUREN

"

ELLIB-, HOLLERITH- en REKENMACHINES

ROKIN

VD

DILIGENTIA.
DIdILEKTIA.

SCHRIJFMACHINES. KAARTSYSTEMEN.

>

UIT DE PERS.

Uoll.
Holl.

\

ONZER AFDEELTNHEN

VONDBLAD D

Mj
W
mr WEENER KLEERMAKER Schouwbirgen |iz.
r|
Telef. 32692. A.GRUDA&Co. W. Pyrmontk. M.
Drie Piano-Avonden
l«o«l«»(l.. i enöu^nunlzZ
'
tfitt.
«
ANDRIESSEN
Itatinés. Ondulés. VH

/«EGE«S UITBREIDINGX V

M

ROEIBOOT OMGESLAGEN.

Een roeiboot, waarin

cert.

Ned.

NIEUWS

EEN WOESTELING.
De losse werkman J. B. te Maastricht, die
van zijn tweede vrouw gescheiden leefde.kwam
Donderdagavond in de woning van zijn stiefdochter in de Slokstraat aldaar, waar hij wist,
dat zijn vrouw haar intrek had genomen.Toen
hij op zij» vraag of zijn vrouw daar was een
ontkennend antwoord kreeg, hoeft hij met een
stoel het huisraad kort en klein geslagen. De
man van de stiefdochter greep zijn stielvader

quartct. 9.20 William 3wainson en zijn Koor.
10.35 Opnieuw The Wircless luartet.
Glasgow (420 M. 58C). 3.20 Paul Della
Torre (pianosolo). hor I.»»es (violoncel-solo).
Dorothy Pugh (sopraan). Arme Ballanline
(tweede sopraan). 5.20 Vertellingen voor de
kinderen. 9.10 Het Westbourne Koor, onder
leiding van A. M. Henderson.
Newcastle (4^o M. SNO). 3.20—5.
Zelfde programma als Londen. 5.20 Vertellingen
voor de kinderen. 8.50 Lyrisch Mannenkoor.
9.20 en 10.35 Zelfde in-o*«'ramn-»a als Londen.
Cselfsford (1600 M. SXX). Geeft het
geheele programma van Londen.
Parijs. (1780 M. 3FR.) 1.05 Concert door
het Tziganeorkest Radio-Paris. 5.05 Concert
voor de kinderen met n:e<lewerking van maden«ise»e I>aurent. 9.20 Concert: Fragmenten
uit Lohengrin, opera van Wagner, met medewerking van nmdemoiZelle Jeanne Laval, van
de Opéra en van monsieur M. Charlesky van
de Opéra Cormque. 10.20 Radio-danc'mg door
het orkest Maria Cazes.
Brussel (765 M. 3BR). 5,20 en 8.20 Con-

ter,

*

Zaterdag 2» September 1924

"■—

