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Het Vaderland)
Blijf ick

tot

leden. Een meisje brak de beide beenen,
terwijl een tweede meisje ernstige brand»
wonden opliep, tengevolge van het omvallen van een brandend fornuis. Een vierde
persoon werd minder ernstig gewond. Ook
enkele plaatsen het karakter van een te Hengelo is het geheele electrische net
gestoord, terwijl ook de telefoondienst met
cycloon aan en ging gepaard met een ongeden Achterhoek gestoord is.
kend hevig onweder.
Het hevige noodweer heeft gisteravond
Volgens uit Arnhem ontvangen berichten
de
zouden
de buurtschap Dijk nabij Didam eveneens
van reizigers uit den Achterhoek
tengeen
Kuurlo
Neede
Vorculo,
ernstig geteisterd. De bewoners van de«
plaatsen
gedeelte»
of
geheel
buurtschap zagen plotseling een hooge
volge van den cycloon
Het was niet mogelijk grijze zuil, welke steeds nader- kwam, en
lijk verwoest zijn.
hedenmorgen uit deze plaatsen en omgewelke op haar weg alles meesleurde. Niet
verkrijgen.
ving nadere bijzonderheden te
minder dan elf woningen werden vernield.
vertelegrafische
de
telefonische
als
Zoowel
Een man en een vrouw werden een tiental
ge»
zijn
geheel
bindingen met deze plaatsen
meters weggeslingerd. Verscheidene gezinstoord.
nen vluchtten uit angst voor het noodweer
Dat de verwoestingen in deze plaatsen in de kelders. Hierbij is het voorgekomen,
groot moeten zijn, blijkt wel uit de berichdat even later hét huis boven hun hoofd
ten, die wij uit andere steden uit den Achinstortte. Het is in Dijk een ware ruïne.
terhoek ontvangen.
Ie Didam zelf is de landbouwschool beUit Oldenzaal telefoneerde men ons heschadigd, terwijl het nieuwe gebouw va»
denmorgen, dat die plaats heden den ge» de schutterij een puinhoop is geworden.
Keelen dag zonder electrischen stroom zal Ook
hier is het telegraaf» en telefoonver»
'rijn. De verwoestingen, aangericht aan het
keer gestoord.
e'ectrisch net zijn van dien aard, dat het
geruimen tijd zal duren voordat het hersteld
Nader seint men ons:
zal zijn. Een der fabrieken, die geen eigen
Nu langzamerhand het mogelijk blijkt
krachtvoorziening heeft, staat stil.
een algemeen overzicht te krijgen van de
De kracht van den storm is zoo hevig ramp die gisteravond het
oosten van ons
geweest dat op het stationsemplacement een
land getroffen heeft, wordt het wel duigoederenwagen dwars over de rails werd
dat men hier met een onheil te
gezet. Daar dit op een zijspoor gebeurde, delijk,
doen heeft zooals gelukkig maar zelden in
ondervond het treinverkeer hierdoor geen
ons land voorkomt. Het korte onweer dat
vertraging. Het spoorwegverkeer werd gis»
tusschen 6 en 7 uur boven het Oosten van
teravond evenwel in groote mate belemGelderland heeft gewoed, heeft door de
merd door de storing op het electrisch net.
Het station was in duisternis gehuld, zoo- geweldige orkaan die het onweer vergedat in het treinverkeer een groote vertra. zelde, op een breede strook tusschen Xe»
venaar en Oldenzaal in tal van plaatsen
ging ontstond.
Niet minder ernstig heeft het noodweer een ruïne veroorzaakt, welke een schade
heeft, die ongetwijfeld in de
gewoed in de fabrieksstad Hengelo. Tegen tengevolge
millioenen loopt. Een globale raming
ongeveer haf zeven gisteravond voorspelde
alleen van Borculo heeft reeds het cijfer
lic donkere lucht boven deze stad
weinig van 3 millioen. Het onweer dat over Arngoeds. Korten tijd daarop brak een hevig
hem en een gedeelte van de Betuwe op»
onweer los, dat in den aanvang evenwel nog
kwam tegen zes uur, nam naar het Noor»
niet van dien aard was, dat gevreesd behoefde te worden voor een catastrophe als den in hevigheid toe.
In Arnhem zelf beperkte de schade zich
over de stad i.«. gekomen. Kort na het uitveel waterschade. Ook Oosterbeek heeft
tot
breken van het onweer begon het zoo hard
zeer van het water geleden, vele van de
te regenen, dat het niet mogelijk was
15
sterk
hellende straten zijn stukgeslagen.
of 20 Meter vooruit te zien. Tijdens dezen
Vele woningen zijn ondcrgeloopen. '
«gen brak een orkaan los, die
betrekkelijk
Persoonlijke ongelukken hadden daar
kort, misschien 5 of 6 minuten duurde. In
echter
niet plaats. Het stoorntramverkeer
«lezen korten tijd is echter een zeer groote
in
de
richting V^ageningen werd. geheel
«linie aangericht.
ontredderd.
Op sommige plaatsen lagen de
o Rijksstraatwegen
van Borne naar rails meer dan een meter onder het zand. In
*" , en Van Hengelo naar Enschedé Zevenaar ging het onweer gepaard met een
hebder. het
ernstig gleden. De lanen, die hevigen slagregen en
een orkaan, die .in het
CS
VOrmen.
-ij»
onherstelbaar
van
u
bosch
Mots
een
enorme verwoesting
«.-».
H°"der(,en b
zijn
""tworaanrichtte. Groote boomen werden als stroo
.'
t den doorgeknakt.
Hi
er en daar zijn boohalmen ontworteld. Op het station werd
men op huizen terecht «„1
?
ingevolge veel schade aangericht. Een op de rails
deze min
staande 15 tons wagen werd tegen het stootv
StratCn waar
e,
"«ar geen e
'^N'
enkel
nk
blok geslingerd en met den inhoud geheel
huis
CVen V3n'
"*«*■ ".'.'-en vernield.
a
In Doetinchem zjjn tal van huizen vernie""°« "°gen <w°'
''^egempl-«ment werPersoolijke ongelukken hadden daar
den V*" sigarenfabriek „De Vijf" is ingestort.
gnomen en een
"°<" weer
eind verder
neerIn Didam, waar men druk bezig was met
de voorbereiding van de groote landbouw»
«n van de tentoonstelling, welke morgen zou geopend
"""""ing
worden, is de schade buitengewoon groot.
-5' 6e
«""gewaaid.
Twee koeltor
Tal van boerderijen zijn gedeeltelijke ruïnes
geworden
Eerst laat in den avond drongen geruchten door, dat al de schade, in de plaatsen om Arnhem veroorzaakt, in het niet
zonken bij hetgeen in de buurt van Borculo
en Ruurlo was gebeurd. Alk telefoon» en
telegraafverbindingen waren verbroken,
ingericht zoodat het eerst diep in den nacht was, dat'
«n de houtzagerij en
'aa
'«" de
"» °Ut men in Arnhem hoorde, wat er in Borculo
h
De was gebeurd.
"°"'°odsen
n >sjes op»
gnomen en een ri-ut k«^rtenhu
De commissaris der Koningin begaf zich
r
per
auto naar de plaats des onheils.
ec
een
«*«n
Op drie kwartier afstand van Borculo
te
Cngelo> z'-" tijdens
het konden ze'niet verder komen door de omnoodweer
omgewaaid.
5" '4 iar «
gevallen boomen, maar over boomen klau>
°"d" «" "e. terend kon men
Borculo bereiken.
wraakt en aan de eeV
oleen over.
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jongetje van 1 jaar, De heele bevolking was den geheelen ochtend op straat,
daar vrijwel iedereen dakloos is.
" Het aantal min of meer gewonden bedraagt naar schatting 200. Op enkele plaat»
sen ontstond brand, die echter geen grooten
omvang aannam.
In Borculo is zeer moeilijk voedsel te verKrijgen. Brood werd er natuurlijk niet gebakken en ander voedsel i- onder puin begraven. Alles moet dan ook van buiten aan»
gebracht worden, wat met groote moeilijkheden gepaard gaat, daar in den omtrek»
alle wegen onbegaanbaar zijn.
en
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Het vernaai van een passagier
Trein 6.58 die uit Neede naar Borculo

moest vertrekken, is
Haarlo
ontspoord. Door den plotseling opkomenden
storm, die zich tot een orkaan ontwikkelde,
stoomde de trein langzaam op. Plotseling
sloeg de bliksem in een zwaren eik, vlak
langs de lijn. Deze viel vlak voor de locomotief neer, waardoor de locomotief ontspoorde.
Een geluk was, dat de trein, die onmogelijk tegen den orkaan op kon komen,
slechts langzaam reed. De locomotief viel
om, de stoker sprong er tijdig al. De machinist kon dit echter niet meer. Hij kon
echter door een ruit in te slaan ongedeerd
de machine komen.
Een personenrijtuig
derde klas, dat vlak achter de Locomotief
was, kantelde, doch bleef hangen. Van het
rijtuig 2e klas werd het voorbalcon ingedrukt.
Het noodweer was om dien tijd ontzet»
tend. Zware donderslagen en bliksemflitsen
volgden elkaar angstwekkend snel op. Het
werd aardedonker. Gelukkig waren er niet
veel menschen in den trein. Niemand werd
gekwetst of gedood. Het personeel van den
trein kwam onmiddellijk een onderzoek daar
naar instellen.
Het noodweer hield aan, doch wij begrepen in onzen angst, dat de vliegende storm
het onweer spoedig zou uiteengejaagd hebben. Dit gebeurde gelukkig. Met 5 minuten
klaarde het weer iets op.
Wij moesten den trein uit en te voet
langs de baan naar Borculo zien te komen.
Bij Ruurlo zagen wij de zware en mindei
zware boomen te halver hoogte afgeknapt.
Honderden boomen zijn gevallen of ontworteld.
Doch dit is niet het ergste. Langs de lijn
zagen wij, dat boerderij op boerderij beschadigd was, en al klimmend over hekken
en over gevallen boomen en omgevallen telefoon- en telegraafpalen langs de lijn Borculo naderend, zagen wij dat het vreeselijk
was, zooals de orkaan en de bliksem hadden huisgehouden.
Een seinwachtershuis was geheel van
zijn betonnen vloer geslagen. De seinwachter en zijn vrouw hadden zich gered door
plat op den grond te gaan liggen. Slechts
de kolenbak was blijven staan. In de verte
zagen wij ook brand, hetgeen bleek de sigarenfabriek van de firma Dassen te Borculo
te zijn. Van huis aan huis was het dak stukgeslagen of alle pannen weggewaaid, en
wij zagen verscheidene hoeren in angst te
midden van hun door elkaar gegooid huisraad zitten en zoo in de open lucht, doordat
het dak van sommige boederijen finaal was
afgeknapt.
Te Borculo komend heerschte daar groote
ontsteltenis, allereerst onder de reizigers die
op onzen trein wachtten. De bovenverdieping van het station was geheel in elkaar
geslagen. Beneden gelijkvloers was alles
door elkaar gegooid, lessenaars dooreen,
enz. Het bleek een vreeselijke toestand te
zijn. De op den trein wachtende passagiers
hadden verschrikkelijke oogenblikken door»
leefd. Een paar wagons die op dood spoor
stonden, waren door den wind op een stootblokken gegooid.
Doch het ergst is het stadje Borculo zelf
getroffen. Huis aan huis zagen wij vernielde daken en gesprongen ruiten, en wij
liepen letterlijk door de straten over de
dakpannen.
Helaas hoorden wij dat een drietal menschenkvens te betreuren zijn. Naar men
zeide was er te Borculo haast geen huis
meer dat met getroffen was.
Vervolgen van onze reis was onmogelijk,
want telegraaf en telefoon waren gestoord,
en heel Borculo moest dien avond in het
donker zitten, want alles was vernield. Er
bleef ons geen andere keus dan langs de Ijin
even voorbij

naar Barchem te gaan. Dit laatste deden
wij met eenige andere passagiers.
Te Barchem kwamen ons auto's tegemoet, gezonden door de directie der G. O.
S. M., cm personeel én passagiers af te
halen, daar men begreep dat er iets ge»
héurd moest zijn, omdat de tram uit Bor»
culo niet gekomen was, en men geen telefonische of telegrafische . verbinding met
Borculo had kunnen krijgen. Te Barchem
wachtte een tram om de passagiers verder
te vervoeren. Net is voor het stadje Borculo
een ontzettende ramp.
Ook te Ruurlo heeft de storm vreeselijk

**#
De ramp te Boreulo.
Het kleine stadje Borculo in den Achterhoek is gisteravond door een geweldige
ramp getroffen. Omstreeks 6H uur tijdens
een hevig onweder ontstond er een windhoos, die vrijwel het geheele stadje vernield
heeft. Geen enkel huis is onbeschadigd.
Huizen met twee verdiepingen hebben voor
het meerendeel de tweede verdjeping verloren. Van de weder!. Hervormde kerk is de
toren gewoon afgeknapt. Ook de toren van
de katholieke kerk is verdwenen. Het hotel
Wevers ,5 eenvoudig een ruïne geworden.
In het plaatsje en in een verre omgeving
staat geen boom meer.
Voor zoover op het oogenblik bekend is
zijn er 4 dooden, waaronder o.a. Oalshoven
en Nleuwenhuis. Deze personen werden on»
der het puin hunner woningen bedolven. De
algemeene aanblik doet denken aan een ge»
weldige aardbeving.

Gisterenavond, zoodra het mogelijk was
verbinding met de omgeving te krijgen,
zijn uit geheel Gelderland de Koode Kruis»
afdeelingen te hulp geroepen. Uit Zutphen
werd assistentie van de brandweer gevraagd om de branden die ontstaan waren,
te helpen blusschen. Ook de genie uit
Utrecht is om assistentie gevraagd om de
ruïnes te helpen ruimen. Militaire hulp is
van alle zijden te hulp geroepen, evenals geneeskundigen uit den omtrek, om de vele
om

gewonden te verplegen.
Het dorp Borculo, dat door den cycloon
nagenoeg geheel verwoest is, telt ongeveer
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huisgehouden.

Verscheidene plaatsen ernstig geteisterd.
Zorculo, Neede en Ruurlo gedeeltelijk verwoest.
500 man Genie-troepen naar de plaats des onheils.
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Een Cycloon in het Oosten
van ons land.

riedenmorgen kwamen uit verschillende
plaatsen van het Oosten van ons land nadere berichten omtrent de orkaan, die gis»
teravond tusschen 7 en 8 uur in den Achterhoek heelt gewoed. De orkaan nam op

XevenenViMgste Jaargang

inwoners.

***
Een der correspondenten van het Pers»
oureau Vaz Dias seinde hedenmorgen:

Het dorp Borculo is gisterenavond tijdens
den cycloon nagenoeg geheel verwoest. Op
verschillende plaatsen in het dorp brak
brand uit, zoodat een tabaksfabriek en ver»
scheidene huizen zijn afgebrand. Bijna alle
andere huizen zijn door den storm verwoest.

Er zijn minstens drie dooden on een groot
aantal gewonden.
De gewonden worden overgebracht naar
'de enkele groote gebouwen, die niet geheel
verwoest zijn of slechts, scheuren in re
muren hebben gekregen, zooals het Raadhuis en de M.U.L. 0.-school. De toren van
de R.-K. Kerk is afgewaaid, de N.cd. Herv.
Kerk is geheel verwoest.
Het dorp zit zonder water en brood. Uit
alle omliggende plaatsen wordt hulp verleent!. De Zutphensche brandweer is reeds
hedennacht aan het werk geweest om het
vuur te blusschen. Uit verschillende plaatsen komen militairen om hulp te verkenen.
Doktoren en officieren van gezondheid zijn
eveneeens uit verschillende steden aange-

komen.
De schade is nog niet te overzien, doch
wordt op minstens 3 millioen gulden ge»
schat.
Een persoon wordt te Borculo nog ver»
mist.

Te Neede en Ruurlo zijn de verwoestingen niet zoo groot en hebben zij zich bepaald tot verscheidene gebouwen. Alle te-

lefonische en telegrafische verbindingen
zijn evenwel verbroken, terwijl in het geheele gebied het electrisch net is gestoord.

"" "

Te Oldenzaal.
Te half acht woedde boven Oldenzaal een

De Ramp in den Achterhoek.
In dit nummer zal men de bijzonderheden vinden van de natuurramp, di«
het Oosten van ons land heeft getroffen*
Het is of men een Amerikaansch verhaal leest van de verwoestingen, door

een tornado aangericht.
Zulke rampen zijn gelukkig zeldzaam in ons vaderland.
Wij kennen vooral den watersnood als een nationaal verschijnsel» dat ai
heel wat menschenlevens en eigendommen heeft verwoest.
Maar tegen watersnood kunnen steeds volmaakter technische afWesrmid»>
delen ons helpen, Tegen het geweld van den storm baat geen bouwsel van
mehschenhand.
In den mooien <3elderschen en Overijselschen Achterhoek liggen nu niet
alleen boomen en telegraafpalen bij honderden tegen den grond» heele oomplexen huizen en fabrieken hebben het moeten Ontgelden en geven er den aanblik van een slagveld.
Het ergst schijnt Borculo geteisterd. Men kan gerust zeggen, 'dat de
plaats verwoest is. Een ramp van dezen omvang is ih ons vaderland nog
niet voorgekomen. De getroffen bewoners hebben have en goed verloren niet
alleen, maar zij zagen de producten van hun vlijt en de middelen om zich
weer een broodwinning te verschaffen te niet gaan.
Hier moet het heele. Nederlandsche volk in de bres springen.
Er moet een nationale inschrijving komen om de zeer ernstige gevolge»
van de ramp te lenigen.
In afwachting daarvan, dat de hulpactie, hetzij door net Rampenfonds,
v
hetzij door het Roode Kruis georganiseerd zal zijn. stellen wij ons gaarne'!
beschikbaar voor het in onvangst nemen van giften, die dan te dezer plaatse
zullen worden verantwoord.
Men geve spoedig én naar' de mate zijner krachten.
Ons adres is: Parkstraat 25.
Bij de inzendingen te vermelden : Ramp Achterhoek,

***
Even nadat onze extra-editie met
het voornaamste nieuws aangaande de
ramp de deur uit was vanmiddag, ontvingen wij reeds de eerste gift: 6.--»"'
van Mej. 5. de 5,

’

zijn 21 zware eiken omgewaaid. De rijkswegen zijn door de omgewaaide boomen
versperd. Honderden boomen zijn ontworteld. In tal van woningen is geen ruit heel

HOQFDINHOUD

Dit nummer bestaat uit 10 bladzijden.
De cycloon in bet Oosten van ons land;
Borculo, Neede en Ruurlo gedeeltelijk ver»
woest (blz. lA).
De prijzen der voornaamste levensmiddelen (bl?. 2A).
Een zwerftochtje door vuitschlanil
(blz. 1O.)
** *
Ons telefoontarief (blz, 2 A).
Te velden.
Een nacht op de Panische expositie
Ook boven Delden heeft gisteravond het
(blz. 2B).
noodweer gewoed, gelukkig niet zoo ernModerne architectuur in België (blz. 2 B).
stig als in Borculo. Verscheidene huizen
wereldkampioenschappen wielrennen
De
zijn door den storm beschadigd. Van vele
(blz. 2 C).
huizen werden de daken afgerukt. Groote
De Duitsche athletlekkamploenschannen
verwoestingen zijn aangericht in de bekende Twikkelerlaan. In deze laan werden (blz. 1O.)
zware boomen uit den grond gerukt. De.
De synode 1925 der Ned. Herv. Kerk
takken van alle boomen werden afgerukt,
(blz. 4B).
zoodat de laan thans een droeviger» indruk
De jaarvergadering van den A.N.W.B,
maakt. De orkaan, ging gepaard met (blz. iO.)
hevige regenbuien, waardoor ook groote
#«
**
waterschade werd aangericht. De electriOver den opstand der Drusen in Fransen
sche lichtpakn werden uit den grond gerukt, zooclat het stroomnet defect is. Het Syrië.
De Duitsche bladen publiceeren de nota's,
verkeer naar buiten lag geheel stil.
In Lonneker werden twee boerderijen welke tusschen Duitschland en Polen zijn
door den bliksem getroffen. Zij zijn geheel gewisseld over de quaestie der optanten.
afgebrand.
Wij publiceeren het antwoord van onzen
Weenschen correspondent op de opmerkin-

gebleven. In de buurtschap VVoolde zijn
drie woningen half ingedrukt.
Bij de bontweverij Insulinde is het boven»
ste deel van den zwaren fabrieksschool-steen afgerukt. Ook het bovenstedeel van
den koeltoren der Centrale is afgewaaid.

"" "

In en om Nijmegen.
Uit Nijmegen wordt ons hedenmorgen
geseind, dat ook aldaar gisterenavond het
onweder heeft gewoed, In de stad zelf is
geen bijzondere schade aangericht, doch de
omgving heeft veel van het noodweer te
lijden gehad.
Het tramverkeer met de electrische tram
van Nijmegen naar Beek is gestremd daar
het electrisch niet vernield is. De dienst
wordt onderhouden met autobussen. Van
de langs den weg staande huizen zijn vele
daken afgewaaid, terwijl vele boomen zijn

vreeselijke wervelstorm, gepaard gaande
met onweer en regen. Het noodweer duurde een kwartier. De bliksem sloeg op twee
plaatsen in. Twee huizen ten Noordwesten ontworteld.
van de stad zijn afgebrand. De verweesIn Heumen-Malden zijn zes huizen ingetingen zijn enorm. Heele boomenrijen zijn stort; de bewoners waren niet verzekerd.
ontworteld. De telefoondienst is geheel ge» De gemeenteraad van Heumen-Malden
stoord. De groote koeltoren van de fabriek komt hedenmiddag in spoedvergadering
van Gelderman is in elkaar gestort. Ten ge- bijeen, om te beraadslagen over de te vervolge van de overbelasting van het eleckenen hulp.
trisch net is de stad in duisternis gehuld.
Ook in Uden zijn verschillende daken afHet herstel hiervan zal veel tijd vorderen. gewaaid. Voor zoover bekend, zijn nergens
Vele schoorsteenen stortten naar beneden. menschenlevcns te betreuren.
Van een huis vielen voor. en achtergevel " Met Kekerdam was hedenmorgen geen
in puin, van een ander huis stortte de ach» verbinding te krijgen.
tergevel in. Van tallooze huizen werden de
daken afgerukt en vielen vijftig meter verder neer. Bijna geen huis bleef gespaard;
Te Winschoten.
alle pannen gingen verloren, waardoor de
meeste woningen waterschade kregen. Een
Te Winschoten en omgeving heeft
landbouwer kreeg een groote deur tegen teravond eveneens een ernstig onweer gisgehet hoofd en bleef met een zware hersen- woed. Te Terhaar (gemeente Vlagtwedde)
schudding liggen.
is de bliksem geslagen in de boerderij van
Terwijl de wervelstorm woedde, was de Petersen. Alles is verbrand, ook een gebliksem niet van de lucht en ratelde de deelte van den geborgen oogst en eenden
donder onophoudeijk. Het was een nooden klippen.
weer, zooals men zich hier niet herinneren
# #
kan ooit te hebben beleefd.
*
De door het noodweer te Oldenzaal aangerichte schade wordt op ongeveer
Te Groningen.
f 100.000 geschat.
In Groningen is de bliksem geslagen
#
in
de groote boerderij van De Boer te
""
Aduard. De bliksem sloeg voor in en verliet
het gebouw aan de achterzijde. De boer en
Te Hengelo.
zijn knecht werden tegen den grond geslinEen jongetje van 14 jaar, van 8., werd gerd. Van letsel is niets bekend. De schuur
te Hengelo onder een omgewaaiden woon. met groote voorraden hooi werd een prooi
der vlammen.
wagen doodgedrukt.
zijn
. In de prachtige Beurslaan
alle booWen «ontworteld. Bij de boerderij Geerdink
**

"""

"

"

«Jen van Mr. Timmerman.

WBE ZENGT DAAR?
„DE NEW EDISON"

Als de New Edison speelt,
hoort men de levende stem en
de bezoeker vraagt fluisterend
„Wie zingt daar?"
»

■

ia
Lenige dorpen verwoest.

Uit O u v c k werd ons hedenmorgen geseind :
Het dorp Zeeland is gisterenavond door
den orkaan, die boven deze streek woedde,
grootendeels verwoest. Volgens hier ontvangen geruchten zouden te Oraspeel,
Trent en Oventje bijna alle huizen tegen den
grond zijn geslagen.
Onderde vallende balken
werden een 17-jarige jongen
e n e e n i-.j ar i gmeisjeged o od.
Vele personen werden gewond!
Nadere bijzonderheden ontbreken.
Nader meldt men ons :
Tusschen Orave en Uden was het gister,
avond noodweer. De plaatsjes I^angenboom,
Escharen en Zeeland zijn verwoest. Een
groot aantal huizen is ingestort, sommige
huizen .zijn geheel verdwenen. Het aantal
dooden in deze plaatsen bedraagt zes, het
aantal gewonden is zeer groot. De ruïne ,'s
niet te beschrijven. Militairen en particulieren helpen aan het opruimingswerk. De
schade is zeer belangrijk.
In het dorp Heumen zijn twee woningen
door den storm vernield. In Malden zijn
7 oude hofsteden verwoest. In de streek
tusschen Malden en Nijmegen twee kleine
woningen. Persoonlijke ongelukken kwamen
er niet bij voor. Onder Beek en Nijmegen
zijn tal van boomen omgewaaid. De tramdienst naar Berg en Dal en Beek is gestaakt, doordat de electrische geleiding
tegen den grond is geslagen.
-^
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De prijzen
onzer eerste levensmiddelen.
Lenige daling van het indexcijfer
per 1 Augustus.
Het jongste indexcijfer van de prijzen
onzer eerste levensmiddelen heeft blijkens
de mcdcckcüng van het Gemeentelijk Statistisch Bureau eenige daling ondergaan. Het
cijfer, dat per 1 Juli j.<l. kwam op 171,9 is
per 1 Augustus j.l. gekomen op 168.9. *en
daling derhalve van 3 punten of 1.7 pOt.
Deze daling is gering en is te beschouwen als resultante van een tweetal bewegingen, gevolg van seizoensinvloeden.
5 tijgin g geven de prijzen van melk,
boteren eieren te zien ; echter de
invloed van deze stijgingen wordt overtroffen door de belangrijke prijsd a 1 i n g
de r aardappelen; de prijs van
dit artikel stond per i Juli nog op 218,2,
d.w.z.
.1 s meer dan tweemaal
> o o hoogalsvüordenoor 1 o g,
lrwij! het indexcijfer thans (1 Aug.) staat
i> '45.5Dat deze sterke daling niet zonder invloed is op het totaal indexcijfer laat zich
begrijpen.
Wet prijsverloop der verschillende groepen
v/ai artikelen sinds de vorige maand mag
onderstaande blijken.

Dinsdag tl Ti,gUBtUB Ï925
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ERANSCH BEZOEK

Op de Algemeene Begraafplaats te Hilversum
werd gistermiddag onder groo:e deelneming
ter aarde besteld het stoffelijk overschot
va»
den heer j. j. Ix»ke, in lev.en inspecteur der
directe belastingen aldaar.
«
Aan de groeve-sprak de heerBoom, inspecteur te Bussurn, ook namens den heer Tong»
bergen, directeur te Utrecht, zijn hooge aoiting

voor den overledene uit. In den tijd van 40
jaren, die spreker hem gekend had, was hij
gebleken te zijn een goed kameraad en een

goed collega.

Namens de Vereeniging van Inspecteurs eer
Directe Belastingen buldigde de heer Boet,
inspecteur te Leiden, den overlzdene als een
trouw bezoeker der vergaderingen, wiens
adviezen steeds op liocgen prijs werden gesteld.
De heer K. Bosch, waarnemend inspecteur
te Hilversum, roemde den afgestorvene als
goed chef en dankte voor de van hem ondervonden vriendschap.
De heer 1. 1?. van s,'ieuwkuvk, directeur te
Arnhem, wees er op hoe op Ix»ke gerust het
devies der Militaire Willemsorde van toepas,
sing kon worden gebracht. Hü was inderdaad
geweest bloedig, Beleidvol en (Trouw.
Een broeder van den overledene dankte voor
de betoonde deelneming.

STENUUIS CONTRA VLIEGEN.
De heer Stenhuis, voorzitter van het Ned.
Verbond van Vakverenigingen, schrijft thans
in Het Volk, dat de door hom voorgestane
partij va den arbeid slechts een vraagstuk van
organisatorische!, fniot-principieelen) en secundairen aard betreft.
Ik vermag mij
aldus schrijft hij
niet
warm te maken over formalistisch-organisatoGroepen.
i Juli.
1 Aug.
risehe vragen.
Lrood
Ik vind de
208,3
van een Arbeiderspartij,
,208,3
, 147,4 147,4 bestaande uit vorming
Grutterswaren
de Partij en de Vakbeweging,
M«Ueen gelukkige oplossing van vraagstukken, die
161,3
158.m.!. moeten worden opgelost, maar ik zal geen
Vleesch en eieren,
161,—
blijvende amokniaker zijn, als aan een andere
, 162,8 167,—
Vetten
166.oplossing de voorkeur wordt gegeven.
Kruidonierswaren
"-54,4
.54,4
Klaar te meenon, dat de vakbeweging vierAardappelen
218,2
145.5
maal zoo sterk kan worden als ze voor den
oorlog was» en toch politiek dezelfde positie
Herleid gemiddelde
kan blijven innemen, is iets, waar ik niet
168,9
171,9
bij kan.
Nu we als gevo'g van den sterken prijsTe veronderstellen, dat in een periode van
val der aardappelen even aandacht moesten sociale revolutie als wij 1918 zijn ingetreden,
schenken aan de prijsbeweging van dit ar» de organisatie en net optreden van de arbeitikel, is !het goed hierbij op te merken, dat dersbeweging in haar ekonomische en politieke
onveranderd kan blijven, acht ik een
deze sterke prijsschommelin^en de notee- uiting
utopie.
ringen van de aardappelen kenmerken. BoDeze aangelegenheid moet onder bogen worvendien is de jongste prijsdaling het norden gezien. Troelstra heelt daarvoor ind?rtijd
male seizoensverschijnsel: na den aanvoer het initiatief genomen, door het instellen eener
van de eerste nieuwe aardappelen, die tegen commissie voor ■het politiek systeem.
Deze commissie is practiseh overleden; ik
lioogen prijs verhandeld worden, treedt ieder
jaar na de grooter wordende aanvoeren en beoordeel nu niet waardoor. Zij zou in anderen
meer beschikbaar komende hoeveelheden vorm kunnen herleven en een deugdelijke bespreking in onze bewoging van de algemeene
een sterke prijsverlaging in.
politieke en economische vragen en in verband
"Het lijkt ons wel aardig de sterke prijs» flaarmee die van taktiek en organisatie
kunnen
fluctuaties vam de aardappelen
over een voorbereiden.
belangrijk tijdsverloop
in beeld te brenDe politiek en de taktiek en de rol en
gen in onderstaande grafische voorstelling. invloed van de Partij en van de Vakbeweging
Het komt ons ook van beteekenis voor, om» ,n den algemeenen klassenstrijd zijn daarbij
dat de aardappelen behooren tot " een der de voornaamste. De vraag, in welken örganisatOnschen vorm dat. gegoten aal worden, is
voornaamste levensmiddelen, een voedingsnl zou naar mijn meening de stiel,artikel zijn, waaraan na de uitgaven aan secundair,
ting eener Arbeiderspartij de meest gelukbrood, melk en vleesch, in het dagelijksch kige zijn.
leven het meeste geld wordt uitgegeven.
De heer Stenhuis betoogt verder, dat het ook
ging om ds vraag, of de socialistische arbeidersX»r<l^fplll».
beweging het optreden van een conservatief
kabinet zal beantwoorden mot een sterke, goed
georganiseerde actie in het land, of dat zij riet
zal laten bij een parlementair debat met verworpen moties.
Als sociaaLdemocraat, als lid en vertrouwens-

üAhet

—

—

..

—

—

%

-

man van de Partij, wensch ik, gaat de heer
Stenhuis voort, deze uitsluitend parlementair
georiënteerde politiek niet.
Het gaat trouwens niet op, on, zonder de
Partij gehoord te hebben, zonder over de
taktiek een behoorlijk voorbereid debat in de
Partij te «hebben gehad, de Martij vast te
leggen op de uitsluitend parlementaire taktiek,
waarbij de demonstratie behoort als versieringsof opluisterings-act.
In een tijd, waarin in Engeland de economische machtsformatie van het proletariaat de
politiek van het rijk in zoo sterke mate gaat
beneerschen, heeft een socialistische partij «en

,
Van 1920 at hebben we steeds op den andere taak.
De socialistische arbeidersbeweging van dezen
van iedere maand de prijsnoteeringen
aangetcekend. We ontkennen niet, dat, tijd moet de vraag oplossen, hoe het prolein handen moet krijgen. Tot
door één noteering per maand te nemen, de tariaattoedeismacht
het te veel de gewoonte om', als
lijn, die het prijsverloop uitbeeldt, een veel nog
die vraag aan de orde komt, democratische
scherper karakter krijgt, immers tusschen» fra-es (e stamelen.
-iggenüe noteeringen zijn door ons
f let is mijn overtuiging dat, zoo daar niet
gebroken wordt, in de naaste toekomst
loosd. Uit het verloop valt echter verwas^mee
heel
wel
duidelijk de enorme duurte en ook de lage het bolsjewisme in Europa een nieuwe kans
krijgt, wat ik een ramp zou achten voor de
prijs van dit artikel vast te stellen.
De groote «gelmaat in iedere jaarlijn zal alweicwrsklasse, maar het noodwendig resultaat
voor den aandnchtigen beschouwer wel van de taktiek der sociaal-demooratie.
ten

spoedig zijn vast te leggen.

Middenzomer (omstreeks Juli) valt het
hoogtepunt der prijzen, terwijl in het na»
jaar het laagste wordt bereikt.

BINNENLAND
BEVESTIGING

VAN DEKI PENSIOENSGRONDSLAG.
Het hoofdbestuur van den Alg. Ned.
Chr. Ambtenaarsbond verzoekt, ons plaatsing van het volgende :
Vele ambtenaren, beambten of werklieden in Overheidsdienst zijn van meening,
dat artikel 150 der Pensioenwet gelegenheid
biedt den pensioensgrondslag, welke in
1924 gold thans te bevestigen. Door de
salarisverlaging op 1 Januari jl. is hun
wedde gedaald beneden den in
gel»
denden pcnsioensgronds'ag, en om 1924
nu recht
te verkrijgen op pensioen, berekend naar
d-en grondslag, wenschen zij gebruik te
maken van de gunstige bepaling in artikel
150 der pensioenwet. Zij vergeten evenwel,
dat artikel 150 slechts gelegenheid openlaat den pensioensgrynclsl^.g, welke voor
of 00 50 Juni 1922 gold, te bevestigen. Was
toen die grondslag hooger dan"de thans
genoten wedde, dan is bevestiging op haar
plaats. Bevestiging van den in 1924 meldenden grondslag heelt geen zin. aangezien in
dat geval artikel 151 van toepassing is. e-,
berekening van het pensioen naar de wedde
in plaats van naar den grondslag geschiedt.

NET VRIJE GRENSVERKEER.
Met den r.proei.br>el van de Kamer van
Koophandel voor woordelijk Limburg (afdeeling kleinbedrijf; 'te Venlo, aan de Kamers van
Koehandel in Nederland fafdeeling kleinbe-

drijf) wier district aan Duitschland grenst en
aan vele Duitsche gemeenten, om te komen tot
een gezamenlijke actie ter verkrijging van het
»ri!« grensverkeer zijn uit alle gemeenten, zoo»

wel Duitlelie

al,

Nederlandsche. adhaesie-be-

tuigingen 'ingekomen.
Op een nog nader vast te «tellen dag zullen
gemachtigden tot een vc-oirlooplge vergadering
"pgoi-'epen

-vonten.

NE STADSAPOTHEEK TE HAARLEM.
Het departement Haarlem der Xed. Mij. ter
bevordering der pharmacie heeft, zoo meldt het
Hb!., in een open brief aan den Raad dier gemeente geprotesteerd tegen het gedeelte van het
ziekenhuis-rapport, waarin gesproken wordt
over het meer economisch exploiteeren van de

stadsapotheek. Het departement vertrouwt, dat
eventueele voorstellen daaromtrent door den
Raad niet zullen worden aangenomen, daar
bedoelde exploitatie van de stadsapotheek geen
merkbaar financieel voordeel voor de gemeente
zal hebben, doch den apothekers wel schade zal

berokkenen.

Meer in het bijzonder wordt geprotesteerd
tegen de wijze, waarop dit rapport, voor zoover
sprekende over de stadsapotheek, is opgesteld.
Ten eerste naar aanleiding van de insinueerenden wijze, waarop gezegd wordt, dat,, bij onder,
brenging van de geneesmiddelenve-strekking
aan stadspatiënten, „dit onwillekeurig weder
tot ongelijke behandeling zou leiden, misschien
zelfs meerderen aanstoot zou geven". In de
tweede plaats heeft zeer verbaasd de op onjuiste gronden berustende en misleidende wijze,
waarop het rappor meent te kunnen aantoonen de wensciielijkheid van prijsregelend optreden door de stadsapotheek.
Aan het slot van den open brief wordt de
stellige verzekering gegeven, dat alle weldenkende apothekers slechts voor oogen zullen
houden het belang der gemeenschap en elk
eigenbelang zullen uitschakelen. Het departement verklaart zich gaarna bereid, voor 7>h.irnicceu'.ische zaken van voorlichting te dienen.

VIADUCT OVER VEN
APELVOORNScNEX WEG
In 1910 werd in verband met de doorgraving van den Arieldoornschen weg ten behoeve
van het zandvervoer naar het Broek (Indostrie-terreinen) door den gemeenteraad van
Arnhem besloien:
a. in beginsel tot het bouwen van een s!eenen viaduct ter plantse;
b. tot den bouw van een tijdelijke houten
hulpbrug
Herhaalde malen hebben 6ed. ütaten erop
aangedrongen het besluit tot het in beginsel
bouwen van een steenen viaduct in daden om
te zetten. Met bet oog op de kosten hebden B.
en VV. no^ onderzocht, of niet een goeclkoopere oplossing mogelijk was, door den weg om
te loggen, doch naarzij uiteenzetten, heeft dit
niet tot het gewenschte resultaat geleid. Zij
«tellen daarom thans voor een bedrag van
f 150.000 beschikbaar te stellen voor den houw
van een viaduct in den Apeldoornschen weg
«1« boven aangegeven?-

AVÜNDBÏAÏ)

RESIDENTIENIEUWS

Gisteren is te Amsterdam aangekomen
het Fransche visschers,politievaartuig Ancre,
komende van Galais- Het schip heeft ilo
man equipage en is 700 ton groot.
De commandant Marquis, capitaine de
tregate, is met 7 officieren aan boord. Het
schip ligt op de boeien aan den- vVesterdoksdijk.

Dr. 1.. A. RAVEMAKER.
Uit particuliere brieven, die ons ter in»
zage zijn verstrekt, blijkt wel, dat de eerste
belichten omtrent het ongeluk bij Sues en
vooral de berichten uit de Zwitsersche bladen wel zeer overdreven zijn geweest. Toen

H

moeitevol leven van zorg en strijd hier
nog voortzetten.
De schilderachtige kleeding der inwoners,
hun gebruinde en verweerde gezichten, hun
kleine houten huisjes, tartend hun sterke
verweerde geveltjes boven de dijkkruin uit»
stekend, het is, alles haast als niet meer van
dezen tijd.
De vhjt der bevolking stelt zich allerwege
ten toon en haar vroomheid in menige
spreuk, aan de gevels der popperige huisjes
aangebracht. Van vrome berusting getuigt
b.v. het naambord vóór een winkeltje., dat
in antieke lelterteekens naam en beroep ver»
melden, en de verzuchting: „Zoolang als
hun

de heer G. Rademaker, waarnemend arts te
Hees, de ziekenkamer te 3amaden binnen,
DE CONCURRENTIE
trad, herkende zijn vader hom dadelijk,
hoewel hij aan beide oogen en aan de huid
DER NEDERL. SCHEEPSWERVEN.
van voorhoofd en neus blauw zag van»
Uit Londen wordt gemeld:
wege de bloeduitstortingen. Van ernstige het duurt!"
De berichten, dat de Nederlandsche schedelfractuur
was
sprake; waarIntusschen heeft het bij landgenoot en
scheepswerven voornemens zijn haar con- schijnlijk was er alleengeen
vreemdeling
een hersenschudding
zich vriendenharten veroverend
currentie, door welke zij verscheidene in het spel, die, gezien
hotel Spaanders zijn gastvrije zalen voor
teruggehet
reeds
orders kregen, die anders bij Britsche keerde bewustzijn, zich ook
niet al te erg ons geopend en te midden van een onverfirma's zouden worden geplaatst, nog te
aanzien.
Zijn
linkerarm was uit het wacht groote . kosmopolitische menigte,
verscherpen,, worden bevestigd door het liet
heeft de gu'le, van gezondheid blakende
lid,
waarbij
het
gewrichtskapsel
een groote
bericht, dat op het oogenblik onderhan.
gastvrije
scheur
bekomen
hotelhouder ons onze plaatsen aanhad,
en
verder was een
delingen worden gevoerd tusschen scheep»,,
gewezen.
handwortelbeentjes
der
kapot.
werven en financicele belanghebbenden n
Met verwonderde oogen kijkt men rond,
Rademaker was er het ergst aan
Duitschland en Nederland. De firma Wilton toe.Dr.Mevrouw
naar
zooveel tegenstellingen; de moderne
O. was ook wel ernstig ge»
te Rotterdam, wellicht de ernstigste instadsmenschen
uit alk hoeken der wereld,
kwetst,
heeft geen oogenblik het bedividueele concurrent van de Britsche, wustzijn doch
hier
samengestroomd
in een omgeving, die
verloren;
de jonge Holsboer Was
scheepsbouwindnstrie, onderhandelt over
zoo
uit
een
overduidelijk
ver verleden tot
weer
minder
wat
ernstig dan zij, en dan ons spreekt.
den aankoop van de Reihersteigwerf te
Meisjes
schilderachtige
in
zoon
kwam
de
mevr.
van
O. en ten slotte
Hamburg, op drie na de grootste scheepsgaan geruischloos af en aan om
k^oedin^
werf in Duitschland. De koopsom zou vier de chauffeur, die vrijwel ongekwetst bleef.
de gasten te bedienen.
Volgens mevrouw Holsboer, de eigenamillioen goudmark bedragen.
Met betrekking tot het verkrijgen van resse van het hotel in Davos, was de auto, een Het moet vooral op den vreemdeling wel
onuitwischbaren indruk maken, liet
orders door de Nederlandsche scheeps- waarmee het ongeluk gebeurde, niet zoo schilderachtige
Vokndam. Dank zij het
werven wordt vernomen, dat deze geen slecht, al had men ook twintig minuten te
ligt
1.V.8.
maar een paar uurtjes van
het
voren
getwijfeld
voldoende winstmarge laten.
aan het goed functionee» den
voortaan
Haa^
ren der remmen. De wagen was juist aan
v
een ander verkocht. Dr. Rademaker zat
CIRCUS HAIIENNECI.
KAMER VAN TOEZICHT NOTARISSEN met den jongen Holsboer en den zoon van
Nii kan men van het circus terugkeeren
Bij beschikking van den Minister van mevr. O. achterin, terwijl mevr. G. naast
Justitie zijn in de Kamer van Toezicht over den chauffeur zat, die diep onder den in- met een blos op de wangen en méér dan
druk van het gebeurde is.
voldaan, overvoerd van de bontste indrukde notarissen en candidaat-notarissen :
a. te Utrecht, benoemd met ingang van
Het was heekmaal geen gevaarlijke plek, ken en betooverd door een mengelmoes van
waar het ongeval plaats had. Elders zou gevoelens! Want na een vrij kort voorprode dagteekening der beschikking tot plaatsde val dan ook heel wat ernstiger gevolgen gramma, barst daar een schouwspel los,
vervangend lid mr. J. A. v. d. Mersch, kanhebben gehad en ook verder mag men in dat den toeschouwer boeit en knevelt en
tonrechter te Wijk bij Duurstede;
b. te Haarlem, herbenoemd met ingang zekeren zin van geluk spreken. Ook wat kluistert. Het is géén gekheid, géén kwa»
yan 20 Aug. 1925 tot lid H. J. R«edt. oud» snelheid van medische hulp betreft. Binnen jongenswerk 1
inspecteur der registratie en domeinen te het halve uur waren toevalligerwijze twee
De manege wordt met behulp van enkele
Haarlem.
doktoren ter plaatse. Dr. R. en mevr. G.. reouisieten. 't decor op 't hooge podium en
die het ergst gekwetst waren, werden per een paar lichtbeelden daar no^ boven, hertrein naar het Kreisspital vervoerd, de anschapen in eenige der schoonste plekken
VERBOND VAN ACTUALISTEN.
deren per ziekenauto.
onzer oude aarde (dus zoo ongeveer op
De Centrale Raad van het Verbond van
dezelfde wijze als Verkade zijn Hamlet vertoont!) en we worden opgevoerd naar
Actualisten spreekt ten stelligste tegen het
DEN HAACVOLENDAM.
Egypte, de Wild West, China, Indië
bericht van Het Volk, volgens hetwelk
meerdere afdeelingen van genoemd VerWare het leven van den mcnsch niet met hetzelfde gemak, als waarmee dat op
bond zich zouden hebben afgescheiden. De verdeeld in elkander afwisselende
de film gebeurt. Die kleine arena met een
tijdvakjes doorsnee van
Centrale Raad deelt mede, dat dit bericht van licht en donker en waren er geen
13 M. wordt het schouwondergeheel onjuist is.
der
tooneel
wonderlijkste
gebeurtenissen:
nemende directeuren van reisbureaux, het
mooie
meisjes
dansen
met
er
twaalf levende
zou den stadsmensen niet giegeren zijn met
reuzeslangen,
een
olifant
verbrijzelt
iemands
volle teugen en toch binnen de perken van
EEN POSTKANTOOR VERKOCHT.
er
schedel,
wordt
zóó
hard
beestachtig
geafgemeten tijd te genieten van dat schoons,
Het oude postkantoor te Utrecht is verkocht dat de
schoten,
dat
alle
menschen
schrikken.
Goden in «en hoekje van ons toch Hekna van
aan de coöperatieve Apothekersvereeniging „De zoo
Troje, Scheherazade, I^ncretia
mooie
Onderlinge Pharmaceutische Groothandel", aan ongerepten eigen land. angstvallig en in Lorgia, een Hollandsch boerinnetje, enz.
staat, voor het nageslacht blij»
de Nieuwe Gracht aldaar, voor f
verschijnen er in opiumdroomen, een post33.000.
ken
bewaard
te hebben.
postkantoor
In hot
zal zeer waarschijnlijk
koets
wordt geplunderd, een leeuw vreet
Dat hoekje, een weinig van de groote
worden gevestigd de groothandel in verbandop, op zn schoenen na
iemand
dat is
en verplegingsartikelen en medische instrumendaverende moderne verkeerswegen afgezonmaar een peukschil uit dezen hoorn des
ten, welke' nevenzaak van dezen groothandel derd is het stadje Volendam.
overvloeds l
tot nog toe in Arnhem was gevestigd. Men
Volendam !
denkt nog dit jaar de zaak van Arnhem naar
(dat is die joviale heer met
Zien wij niet in onze «enige eeuwen dieHagenbeck
Utrecht over te brengen, meldt het U. D.
bakkebaardjes.
witte
wiens fleurig porteruggaande gedachten de kleurrijke zeilen
tret
stad
alkrwege
nu
in
de
is aangeplakt!)
op ranke, vlugge schenen, die den wijden
hoeveel
mag
weten
menschen
meewerken
EEN PROVINCIALE ADVIESCOMMISSIE horizon bestippen en die voor den scharpen aan dit
dat
balkt,,
ontzaglijk
niemand
tijd
Noord-Oosten wind als het ware in volle laat,
VOOR IIOVVONT'»VEN?EN.
adem
op
te
komen
en
lucht
hapte
triomf koers zetten naar de veilige haven pen.
De Commissaris der Koningin in Friesland om
men bekomen van de verdaar hun rijke ladingen uit verre gewes- bazingNauw is
heeft aan do colleges van Ij. en W. van gehet scalpeeren van een aangeover
ten
door
menschelijke
zorgen kommer en naam persoon, of een vuurspuwende draak
meenten in dat gewest een circulaire gezonden waarin hij er op wijst, dat hij 10 juni de niet zonder levensgevaar bijeengegaard,
betreedt het witte zand en nieuwe wondernaar huis te brengen?
gemeentebesturen had uitgenoodigd tot het bilbaarlijkheden
dringen aan den ingang op,
wonen van een lezing betreffende de ontsiering
Mannen, vrouwen en kinderen, in lange begeerig, om dien
draak te ontmaskeren tot
van stad en land door minder gelukkige bouwbange vreeze de terugkomst van de schepen
item
ontelbaar
vele
mooie meisjes en
praetijk.
met hun in dubbele beteekenis zoo rijke
het
is
niet
te onthouden.
De voorloopige voorstellen, door den spreker lading, dagen
en
van dien avond gedaan, zijn. luidt het schrijven »langs den dijk en dagen verbeidend, zijn
Welk een opzet en welk een uitvoering
rond de haven samengeverder, door mij met het college van Gedep.
Heele
fanfarecorpsen marcheeren met bek»
en het is een uitbundig feest, daveStaten besproken, en wij meerren ons daarmede stroomd
en bazuingeschal de arena binnen,
kenslag
te kunnen vereenigen. Het wil ons voorkomen, rend van blijdschap, gepaard met godvruchButterfly
zingt een liefdelied, fakkeldradat het streven der gemeentebesturen, die de tige dankbaarheid, als de stoere zeelui aan
gers
hun toortsen, de vrouw van
zwaaien
zaak ter hand willen nemen, zich in de
wal stappen, en in de menigte worden opgeden
fharao
danst
de véritable danse du
plaats hierop zal dienen te richten, dat eerste
in de nomen, die zich als bij tooverslag verdeelt
gemeentelijke bouwverordening, voor 'zoover en juichend verdwijnt in de kleine houten ventre....
zulks niet reeds is geschied, een welstandsbe- huisjes, haast te klein en te
Welk een overdaad!
welk een
popperig om al regie! Hoe spelen ze het En.,...
paling worde opgenomen. Hot zal bekend zijn, dat levensgeluk van
klaar,
om zulk
zulke groote, sterke een
dat die bepaling de strekking pleegt te hebben,
omvangrijk
manege-spel
zonder
één
menschen te bevatten. Na zooveel maan»
aan de verleening der bouwvergunning de voorhapering, in looppas-tempo v te regelen en
waarde te verbinden, dat het gebouw, met al den dikwijls in storm en allerlei ellende op te leiden!
Dat is heksen. Dat is zwarte
wat daartoe behoort, noch op zichzelf, noch in de wilde zeeën te hebban doorgebracht,
kunst!
verband mot de omgeving vit een oogpunt van enkele snel heenvlietende dagen van weiverEén bedenking zij bescheiden toegelaten
welstand aanstoot kan geven, terwijl 13. en W. diende rust te mogen genieten en te mogen
in
bevoegd worden verklaard, te dien aanzien naverdcelen over hun innig genot van den die deze symfonie van lof. Kalman Knaack,
dere eischen te stellen.
hoofdrol vervult, is méér dan flauw.
huiselijken haard, hun tot vertrouwen en Zijndehunior
15. en W. kunnen dan niet betrekking tot die standvastigheid inspireerende
zéér laag bij den grond en
kerk en hun staat min of ismeer
nadere eischen, de door den spreker voorgesloome wandelingen langs de thans een en moeilijk, maar de tegen. Zeker: zijn rol is
stelde en door ons noodzakelijk geachte prozijner grappen is
vinciale adviescommissie voor bouwontwerpen al drukte en levendigheid geworden ihavens. wél goedkoop. Een keus
schrijnend
contrast met
Ziedaar
het beeld van het genot, waarnaar
raadplegen. Beoordeeling ook van plannen, ingezonden door besturen van gemeenten zonder die eenvoudige sterke mannen het gansche al het overige, dat zoo van harte geprezen
welstandbepaling en door particulieren, zal jaar hunkerend pleegden te verlangen en mag worden
En onze Hollandsche acteurs spelen mee,
worden overwogen, De commissie zal te waarvoor zij hun leven waagden.
Leeuwarden haar zetel hebben. Ik ben bereid
alsof
ze hun leven lang in het circus werkWij laten bij den aanblik van al dat ten. jan
het voorzitterschap te aanvaarden. Tot comvan Dommelen, als Kerirn de
en liefelijks onze fantasie den vrijen
missieleden zouden wij wenschen te benoemen : schoons
woestijnroover,
zit kranig te paard, Rei»
teugel
; wij laten onzen gedachten gaan naar noud v.
den hoofdingenieur van den provincialen wacl.
Hilst
Wilde, Ko v.
lang achter ons liggende tijden uit de ge» Bprmkhuizen, Lilyen Rinus de
terstaat, eenige burgemeesters, eenige particuen
Knaack
Nelly Hoesel
van
ons
volk
liere architecten en voorts de gemeente-architec- schiedenis
daiir langs de oude
ten bij toerbeurt. Op de medewerking van zee, die er hun onuitwischbare sporen heb- .dragen allen bij tot het succes. En ook mag
het clanspaar Kenia Nikolajewa 'en Lubolaatstgenoemde heeren, die met de plaatse- ben achtergelaten.
mier fantscheff met eere worden genoemd.
lijke toestanden volledig bekend zijn en de
Het
meest waardevolle inlichtingen en aanwijzingen weg, moderne verkeerswezen, de spoor»
de stoomboot, de electrische tram, Ook Lih Strepetow verdient volkomen haar
kunnen verstrekken, wordt door ons de hoogmaar bovenal de. auto, maken het mogelijk, applaus.zij
«te-prijs gesteld. Het ligt voorts in de bedoede moraal : Gaat dat zien. Want
dat men thans binnen luttele uren tusschen hetZoo
ling, de commissie aan te vullen door een aanis
wél
tal correspondentieleden, verspreid over de ontbijt en diner genieten kan van een der genbcck merkwaardig, hoeveel zorg Ha»
besteedt aan dit ballet, hoe hier
mooiste en intiemste dingen, die in ons land
provincie.
met
hulpmiddelen wordt gewoekerd
tallooze
De door de gemeentebesturen ontvangen als een kleinood worden bewaard en voor
en men van de ééne verbazing in de
bouwteekeningen worden, desgewenscht met vreemdelingen en landgenooten een attracandere
tuimelt.
verzwijging van den naam van den ontwerper, tie zullen blijven.
in tweevoud bij de comnlissie ingediend, waar»
De directie van het Internationaal Ver»
na do adviezen worden uitgebracht door de
NED. VEREENIGING VAN
keers-Bureau,
Hoogstraat 21, te 's Gravendaarvoor aangewezen leden.
De Ned. Ver. van Atheïsten „De
hage,
heelt
met
haar
auto's
comfortabele
Voor elk plan dient de gemeente aan de comDageraad"
alhier lieelt. mede namens de overige niet
missie een kleine vergoeding te geven onder thans een vasten dienst georganiseerd, bij
de Ned. Vrijdenkers-Vereeniging „De Dagewaardoor het belangstellenden mogelijk zat
den naam van leges, welke, som wordt terugaangesloten. VrijdenkersvereeniginKn
zijn op de aangenaamste,wijze en in den raad"schrijven
ontvangen van den bouwaahvrager.
een
aan het Internf VrijIk moge hieraan nog toevoegen, dat de zaken korst mogeüjken.tijd dat juweeltje aan de denkers-Bureauverzonden
Brussel, waarin zij er. naar
door de commissie op vlotte en welwillende Zuiderzee met eigen oogen te gaan aan» aanleiding van te
het feit. dat de Vrijdenkerswijze zullen móeten worden afgedaan. In geschouwen.
Vereeniging te Amsterdam, op haar Pinkstermeenten, waar een ?g. schoonheidscommissie
Zij heeft voor haar route, de gladste wevergadering heeft besloten, drie afgevaardigden
bestaat, treedt naar vanzelf spreekt, deze en gen. de
mooiste landschappen, de aantrek» te zenden naar het Intern. Vrijdenkers-Congres
niet de provinciale adviescommissie op.
Parijs met name de heeren Ffothms. Havers
Tot uw college richt ik ten slotte, mede na- kelijkste plaatsen gekozen, en daarbij niet te
en
Hoving er- nadrukkelijk 00 wijst, dat deze
angstvallig
vastgehouden
aan
het
axioma,
Gedep.
mens de
Staten, met aandrang het verniet het recht heeft de Ned. Atheisvereeniging
zoek, de medewerking van de verwezenlijking dat de rechte lijn de kortste verbinding is
ten
te
vertegenwoordigen,'aangezien
zij haar
plannen
dezer
ter hand te nemen en aan den tusschen twee punten, waardoor de tocht in*
Gemeenteraad, voor zooveel noodig, de ver» het comfortabele voertuig, op zichzelf reeds vroeger Atheïstisch program verlaten heeft, en
omdat zij
eischte voorstellen te doen.
een genot wordt. Veilig en vlug glijdt de Vrijdenkersniet alle Neder!. Vereenigingen van
omvat..
wagen langs effen, ruime wegen te midden
van villaweelde en bloemenpracht, langs
PERSONALIA.
OPEENLUCHT-CONCERT.
groene weiden en door drukke bezige steprogramma van het openlucht-concert
(Ten gevolge van een val van een meelden, waar men den hartslag van handel en opMet
Vrijdag
14 Augustus, des avonds van 7 tot
is
te
Voorschoten
de
zolder
overleden
heer Ai verkeer voelt kloppen.
het
<op
9,
Goudenregenplein
onder leiding van
Verloop, voorzitter der Ohr. school, ouderling
Plots ontrolt zich een nieuwe film, een den heer Henri
luidt als volgt: -.
Zeldenrust.'
der Ned. Herv. Gem. en een bekend man in ander tafereel
aan het oog en het is de wijde Marsoh Militaire. L Hartman; 2. Geneert»
de Ohrist. Hist. liiesvereeniging aldaar.
onafzienbare door de zon met fantastische ouverture. P. de Rook; 3. Wals An der
schoMeuren overgoten zee, waarnaar wij met nen blauen Donau, J. Strauss; 4. Fantaisie Les
«bewondering staren.
Contes d'Hoflmann, J. Offenbach,
INDISCH NIEUWS
OuverFreia, G. iVlann; 6. Ons Hollandsch 'Lied
Dan
een
nieuw
van
schouwspel
fantast!» ture
Staking Locomotief opgeheven.
Valerius; No. 2
sche kleuren en lijnen. Het doel van den No. 1 Wilt heden nog treden.
Aug.
W. Wettig—Weisseborn en
11
bloed.
(Aneta).
tocht,
«NMANANG.
Volendam, is bereikt. Het lijkt of Hollandsch
De staNo. 3 Tieneke van Heule, E. Hullebroekking aan De Locomotief is na een centerenhier de geschiedenis ©en paar honderd jaren Fantaisie
7
Lohengrin. R. Wagnerz 8. Kfar'ché
opgeheven.
tie
heeft stilgestaan, of de oude Watergeuze.-! Les Qrognards,
G. Paris.
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Weerkundige Waarneming

—

„

'5-Gravenhage. il Aug.
Temp 0
64 gr. F., 3 u. nn,. 64 gr. F., hoogzt. '. Y|*
(gisteren) 71 gr. F., laagste (heden)
6,
Barometer 9 uur vin. 759, nm. 3 UUr ®' p >
Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch
Instituut In De Bijdt.
Hoogste barometerstand 767.3 te Li,
Laagste barometerstand 750.6 te L«p> "
Verwachting tot den avond van 12 A,.^'
Matige tot zwakken Zuidelijken tot \v u *:

*

--'^

bei^i^'

lijken wind. meest zwaarbewolkt of
waarschijnlijk «enige regen of onweer
temperatuur.

'

?">
zc,ld«

Stationair of langzaam stijgend.

U-K' op:
12/13 Aug. van 9.01 nm.—5.10 vm.
Stond van de Maan:
19 Aug. Nieuwe Maan 2.34 nm.
Zon, op» en ondergang:
op 536, onder 8.32.
Hoogwater te Scheveningen:

9.16 vm. 9.44 nm.

II Augustus 1925
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Het neer van Zondagavond,
Onze weerkundige medewerker schrijft.
Eerst heden is bekend geworden, dat hel
onweer van Zondagavond en Maand»?,
nacht van veel grooter uitgebreidheid is «.
weest dan zich eerst heeft laten aanzien en
dat het in verschillende deden van ons land
veel erger «heeft gewoed dan hier ter
stede.
Wat het onweer betreft, zooals het zich
hier heeft voorgedaan, valt in de eerste
plaats op te merken dat het een ongewoon
verloop heeft gehad. Tot Zondagavond 8
uur het het weer zich niet aanzien dat er
zoon uitbarsting zou komen,
al was de
temperatuur den geheelen dag ook nogal
hooP. geweest. Pas nadat het donker
geworden kon men in verschillende richtingen weerlicht waarnemen. Het felst was
dit wel in Noordwestelijke richting van een
vrij zware bui, die boven de zee hing. De
afstand zal ongeveer ii- K.M. hebben dedragen, zooals kon worden afgeleid uit de
kracht van den donder, die nu en dan uit
die richting kwam. Deze bui trok in den
loop van den avond en den voornacht naar
Noordelijke richting we?, zoodat wij er ver»
der niet mede te maken hadden.
Maar ook in andere richtingen zag men
weerlicht, zoowel ver af als meer nabij. In
een sector tusschen ZW. en W. kwam toen
een bui op, waarin felle bliksemstralen waren
te zien.
Deze bui was voor ons de belangrijkste,
want zij trok omstreeks halftwaalf over ons
heen. Bij het opkomen kon men 9 a 10 ontladingen per minuut waarnemen, maar later,
toen de bui in het zenirh was, waren er
ongeveer 40 ontladingen per minuut te tellen. Vermoedelijk waren deze niet van de
eene bui afkomstig, maar van de verschillende buien, die no^ in de omgeving woedden. Anders zou de bui die over óns heen
trok, de hevigste zijn geweest, van alle
welke hier sedert 1890 boven de stad hebben gewoed. Merkwaardig was, dat er niet
veel donder te hooren was, dat er weinig
regen viel en dat ook £een windstoot is
waargenomen. Het geheele verschijnsel verliep tamelijk kalm en was feitelijk allee»
merkwaardig door het groot aantal ontladingen, waarvan de meeste hoog boven in
de wolken schenen p'aats te hebben. Hier
in de omgeving schijnen ook weinig gevallen van blikseminslag te zijn voorge-

komen.
In verband met de onweersberichten uit
tal van plaatsen in ons land krijgt het onvett
echter grootere beteekenis. In Noord-L"bant, Gelderland en Overijssel schijnt btt
buitengewoon zwaar weer te zijn ?e«'«^'
Men vermeldt toch zwaren hagelsluL"
orkaanachtigen wind, veel regen en tal
trefgevallen. Voor zoover te beoordee'tN vi,t

***

is het «nweer het zwaarste en meest'"'
woestende der laatste jaren geweest.
Wij hebben hier blijkbaar te doen geHa(1
met een complex van een aantal zelfstandige onweders van het type warmtc-o""^
der. De algemeene weerstoestand was &,!?r
bijzonder gunstig voor. Een diepe depris'»
lag Zondagmorgen ten Westen van Ier!»""'
terwijl boven Frankrijk groote hitte voorkwam, waarbij de warmte van hier
-'"
aansloot. De depressie trok Noordoostwaarts en was over de Britsche eiland»
vergezeld van veel regen, zoodat vandaar
ook wel onweersberichten zullen komenKleine, aanhangende secundaire depressies
aan de Zuidoostzijde van de hoofddepressie
trokken mede Noordoostwaarts op en o- mover ons land. Blijkens de aerologisc!"
waarnemingen, welke Maandagmorgen
Zoesterberg zijn gedaan, was het vertika.

'

hoog'
5000 meter
onweerskans,
toegenomen, waardoor de
roede in verband met het vrij hooge vocntigheidsgehalte der lucht, «ogenomen.
Een en ander heeft geleid tot de ontwik!oca>°
keling van tal van min of meerz«ar
onweersbuien, die vergezeld van
regen en hagel, van ZW. naar NO. <""
het land trokken. De rust in de .«tmoslee
vooruj
werd pas «hersteld toen de depressies namm
waren getrokken, maar tot gisterenonweer.
dag was de lucht nog niet y*ij van

temperatuur-vervaz tot

HET ViWRMANo
TENTOONSTELLING

Het Telefoontarief.
Wat is bet

gemiddeld aantal gesprekken?

Geachte Redactie,
Zaterdagavond
In uw avondblad van
van het ge»
toont u bij de besprekingtelefoon nieuws»

meenteverslag

van de

faagde tarief op de telefoon zal u.tunu inderdaad onbekend, dat
alleen op het ge»
tariefsverlaging
deze

nhet.

bestaat, en dat een onge»
knikte papier
'aantal abonni's tegelijkertijd

kofeh/
reeds over het

halfjaar

VAN AyVARIA FN TERRARIA.
Van '5 tot 23 Augustus wordt, zoo men
weet, in den Dierentuin vanwege de 's-Qra»
venhaagsphe Vereeniging van Aquariumen Terrariumliefhebbers De Natuurvriend,

een tentoonstelling gehouden van aquaria,
terraria enz. Voor deze tentoonstelling worden o.a. als prijzen uitgeloofd: een wissel»
voor
beker
het
mooiste geheel,
een
zilveren medaille, een kunstvoorwerp, een geheel ingericht model-ter»
rarium, een stel tropische visscl«n, een
lüchtktel, bronzen, zilveren en andere
medailles, en 100 visitekaartjes op naam
met enveloppen.

TIJDELIJKE OMLEGGING VAN
TRAMLIJNEN.

,n

ie
1925
ook
zijn aangeslagen?
klasse
hoogere
een '
Met ingang van Donderdag 13 Augustus rijdt
door
Ook zij bij wie door verandering
lijn 3, komende van de Lijsterbesstraat van het
vermeerdering
geen
ken of anderszins
af langs de Groot Hertoginis na te Valkenboschplein
nelaan, de Waldeck Pyrmontkade en het Westvan liet aantal gesprekken
einde en verder langs den gewonen weg.
tariefsverlaging heeft niets om. Komende van Marlot rijdt lijn
3 langs de PrinHet nu eens» sestraat en Laan van Meerdervoort
tot de Wal.
het lijf voor de abonnés.
grooteraandat
een
deck
Pyrmontkade
vervolgens
en
constateeren,
langs dele
Idivs
.en de Groot Hertoginnelaan naar het
Gesprekken gevoerd is, kan er alken kade
Valkenboschplein en vervolgens weer langs de
dat of het tellen der gesprek00 wijzen,
Laan van Meerdervoort. Lijn 7 rijdt, met inwas, dan wel
en vóór 1925 niet precies
gang
van genoemden datum, komende van de
sprongen
thans groote
llportlaan. tusschen Waldeck Pyrmontkade en
d?t de tellermaakt.
voorwaarts
Bronovo langs de Groot Hertoginnelaan en
komende van de I.aan van N. O.lndië volgt
Een groot aantal «bonne's, informeert
deze quasi tariefszij weer de oude route.
u zelf maar, zijn met
inge»
Lijn 13 blijft tot nader order rijden tot de
allesbehalve
dan
Sok
verlaging,

gfDeze

,'.

Riviervischmarkt.

nomen.

Zoo schrijft ons een abonné.
De teleurstelling is niet voor dedanpoes.
zou
Was de brief een dagvaarding,
geschreven
vorm
hij zeker in denzelfden
»i!n als de dagvaarding van een onlangs
behandelde moordzaak, waarin de be»
klaagde beschuldigd werd van moord, alvan zware
thans van doodslag, althans zou
hij
hebben.
mishandeling, althans dat
tenlastelegde
dat
het
feit
Ondanks
enz
ging aan alle kanten verzekerd was, is de
beklaagde vrijgesproken. En wijvandenken,
onzen
dat het ondanks de dagvaardingevenzoo zal
telefoondienst
den
abonné met
hebben ons gehaast de ernstige
over te brenklacht aan de telefoondirectiegrafiek
vernavan
een
gen. Aan de hand
volgende:
„
men wij het
De grenzen voor de klassen zijn schattenderwijze vastgesteld. Klen nam bij het
opmaken van de tarieven aan. dat 4 gesprekken per dag een normaal getal was
120
en de ie klasse werd gelimiteerd tot
volgende
De
maand.
per
gesprekken
klasse liep van 120 tot 350 gesprekken per
maand. Toen men over voldoende gegevens beschikte, heeft men de theoretische
grenzen aan de practijk getoetst. Op elk
Marnix, Scheveningen, enz.
bureau
werd een grafische voorstelling gemaakt
van liet aantal per maand gevoerde ge»
sprekken per duizend abonné's. Alle grafieken gaven hetzelfde resultaat. Het
bleek, dat de meeste abonné's, n.l. n pOt.,
van 120 tot 150 gesprekken per maand
voert. De curve voor en na dit aantal
daalt snel. Het 120150 punt steekt ver
boven de andere spitsen uit.
Wat is de beteekenis van deze ervaring?
Deze, dat de limiet van twee klassen juist
ioopt over een aantal, waaromtrent de
meeste abonné's zich bewegen. Een abonné,
die gewoonlijk in de laagste klasse bleef,
kon door een omstandigheid, die men zich
na een half jaar niet meer herinnert, een
paar
.
maanden wat meer gesproken heb»
ben, was daardoor in een hoogere klasse
gekomen en kreeg een hoogere 'rekening
thuis. En dan vroeg die a.bonne geheel te
goeder trouw zich af: waaraan heb ik dat
verdiend, ik heb toch niet extra gesproken?
Dit was aanleiding, dat met ingang van
1 Juli liet aanlal gesprekken van de eerste
" klasse verhoogd werd van 120 tot 150 per
maand. Hiermede is toch wel bewezen, dat
de directie er niet op uit is om de abonné's
een rad voor de oogen te draaien.
De rechtvaardigheid eisclit vermelding
van enkele bijkomstigheden.
Het komt wel eens voor, dat een teller
onjuist registreert. Een automaat blijft een
automaat. Laatst nog kreeg men een klacht
Tan een abonné, die opeens in de
van 350 tot 500 gesprekken gekomenklasse
was.
"e abonné verzekerde niet meer gesproken
te hebben dan anders. De
directie heeft
daarop den teller laten controleeren en toen
"'cc.., dat deze wel eens dubbel telde is
natuurlijk de teller gerepareerd, maar daar.
"'» de abonné weer in de lagere
ge»
Matst En bovendien, de directie klasse
legt altijd
, r canntal gesprekken op de limiet
«' '50 ot 350 enz., om eventueele
vereisd° aansluitingen reeds bij
voorbaat te vergoeden.
"a" d°
''«""detot 150 is
,oopt
Gl,^v77'
*-«» "»
"S te "rvallen. Want
het
ligt voor d.
d dat
telefoongebruikers
"'"en zlin 3" '
2elve paaien met de
gedachte, dat,
en dan toch' W mCCr bunnen telefonecren
-corner,. Aan de "1"" de verhoogde limiet
z,jde ma $? men toch
aannemen, dat
""maal telefopngebr"'k is en.dit ««mc'at
meer
nu
mCer -a' l?aan
'Preken zonder
, -ot slot wees
op. dat
°ns
'"P'aals van
"""^'«okelijk ««„tal
-oonné'.s" verhoog,"'"""»cc" 6""
"d-"gd is in
aantal juist
y<*g<!e zij
En lachend
a.n
""laar van dezen
'««'t men niets!"

gi\vij
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VAcANTIEBEXIGNEID.

De laatste en feestelijke bijeenkomst van de
kinderen, die genoodigd zijn door den Haagschen Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen, is bepaald in het Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen, Vrijdag 14 Augustus a.s.,
's middags kwart voor twee.

VERGIFTIGING VOOR VERONAL.
Naar het gemeenteziekenhuis aan den Zuid»
wal is gisteren overgebracht mej. H. uit de
Marumstraat, die een overmatig gebruik had
gemaakt van veronal. Aan deze vergiftiging is

zij overleden.

VAN DE TRAM GESPRONGEN.
Naar het ziekenhuis is overgebracht G. J. B.
uit de Kokstraat, die in de Lekstraat van een
in beweging zijnde tram was gesprongen en
bij zijn val een arm brak.

Nededeellng van bet
IVletereorologison Instituut.
De directie van het Koninklijk Neder»
landsch Meteorologisch Instituut in de-Bilt
deelt mee:
De zware onweersbuien met orkaanvla.
gen, die van Zondagavond tot Maandagavond op verschillende plaatsen hier te lande voorkwamen, vallen samen met uitloopers van de depressie in het Noord-Westen, die men als ..onweerszakken" aan»
duidt en die op de weerkaartjes van och»
tend, middag en avond van 10 Augustus
grimmige vormen aannamen, zonder dat
daaruit echter zoo hevige verschijnselen
konden worden vermoed. Opvallend was in
De Bilt een buitengewoon groot aantal
bliksemflitsen tusschen 10 u. 30 Zondag»
avond en i u. zo 's nachts, waarvan er
bijna geen de aarde bereikte.
Hoe plaatselijk de hevigste verschijnselen
zijn geweest^ blijkt wel uit het feit, dat in
De Bilt, ofschoon daar ook Maandagavond
te 6 uur een pikzwarte lucht opviel, slechts
een windstand van 10 meter per seconde
(windkracht 5) voorkwam, gevolgd door
een plasbui van 10 m.m. in ruim 5 minuten.
De barometerstand is echter in den
middag hier te lande snel en onregelmatig
gedaald, zoodat zich tegen 7 uur een kern
van 755 >m.m. boven het midden en. het
Noorden had gevormd. Het is waarschijnschijnlijk aan een van die onregelmatigheden te wijten, dat in het Oosten, waar overdag een hoogere temperatuur was voorge.
komen dan in het midden en Westen, een
zoo hevige vlaag kon optreden.
Nadere berichten moeten worden algewacht, vóór de oorzaak kan worden vast»
gesteld.

***

Het Roode Kruis

zendt transportcolonnes
Van het hoofdbestuur van het Roode
Kruis vernamen wij nog :
Er zijn transportcolonnes naar Borculo
vertrokken uit Lochem en Hengelo (O.),
met hun materieel, met ziekenauto en doktoren.

autokap,

v.

" ""

Hulpverleening door
het regiment Genietroepen.
In den afgeloopen nacht is bij het DeFinanciën een telegram inge-

partement van

komen vanden burgemeester van Boreulo,
waarin bericht werd, dat een hevige cycloon
«en groot gedeelte van Borculo verwoest
had en dringend om militaire hulp werd ge»

vraagd.
Het telegram werd doorgegeven aan het
Departement van Oorlog en om 5 uur werd
de commandant van het regiment genietroepen, die zich te Utrecht bevond, gealarmeerd, die zich met den meesten spoed
naar het kamp van Zeist begaf, vanwaar
reeds te 8 uur zoo man naar Borculo
konden vertrekken.
Later zijn per extra-trein 200 man gedirigeerd naar het dorpje Zeeland bij Uden
in Noord-Brabant, waar de cycloon even»
eens groote schade had aangericht.

Maastricht, BierZtraat 30; «en
en wollen manteltje, Stoet,
Doubletstraat 3; een jas met inhoud, Hoofdbureau van Politie fAfd. C) Alexanderplein; een
#
damestaschje met inhoud, Koper, v. d. Neerstraat 138; een belastingplaatje, van Tol,
Geen vliegtuig verongelukt.
Nieuwe Molstraat 49; een damesregenmantel,
Feenstra, Nieboerweg 53; een beugeltasehjo
Van verschillende zijden bereikten ons het
met inhoud, van Kersbergen, Imhoflstraat 11;
dat gisteravond tijdens den hevigen
bericht,
een portemonnaie met inhoud, 3chön, v. Mierestorm
in
den Achterhoek een vliegtuig zou
veltstraat 123B; een ruigharige hond,. Bordezijn neergestort, waarbij twee inzittenden
wijk, v. d. Neerstraat 7; een zwart damestasehje met inhoud en portemonnaie met eenig zouden zijn gedood.
geld, Niemvns, üegherstraat 12; een kinderDit bericht is absoluut onjuist. Er wordt
schoentje, de Regt, Groenesteinstraat 38; een geen enkel vliegtuig vermist. Slechts heeft
zwart gelakt heerenrijwiel, H^zejager, Paul
een vliegtuig van den dienst Kopenhagen
Krugerlaan 115; een zwarte laklederen portem. Amsterdam een landing gemaakt
nabij Har»
met inhoud, Noordam, Ter Westenslr.iat 17; derwijk, omdat de
bestuurder het raadzaam
vier honden, Aschstaal; een motorstofbril,
Madocsai, Zeestraat 16, Loosduinen; een zilv. achtte, de reis niet verder voort te zetten.
dameshorloge, Korst, Falckstraat 131; «en Het vliegtuig is evenwel hedenmorgen weer
gladde gouden ring. v. d. Weg, Stationsplein opgestegen en te Amsterdam aangekomen.
16; een hond, Asyl, Nieuwe Haven 73; een
actetasch met inhoud. Planken. Hoefkade 68;
***
een witte glacé handschoen, v. Leen, MaasTe Zwolle.
straat 181; een herdershond, Dierenasyl; een
gouden damesring, v. d. Linde, Jae. v. d.
zeven kwam te Zwolle
Doessfraat 71; een lila dameshoe:!, Donk, eenOmstreeks half
wolk
roctzwarte
zeer plotseling uit het
Ribesstraat 110; een witte hond, Borsjes, H. v.
Deventerslraat 32; een pakje met vioolsnaren. Westen opzetten, en binnen eenige minuten
Douw, Fultonstraat 167; een verm. gouden werd het zoo donker, dat men geen meter
spreke?
voor zich uit kon zien. Ongekende zware,
broche met pareltjes, v. Wissen, Galumbusstraat 65; een zilveren medaillon, Dekkers, regens striemden neer, en herschiepen in
Regentesselaan 354; een gouden manchetknoop,
een ommezien de straten jn vijvers. De redr?!?
3chietbergon. Paul Krugerlaan 54; een herdersgen ging gepaard met enorme windstooten
hond «.bastaard, reu), Asvl, Nieuwe Haven 73;
van
zeer grooten druk. De bliksem slee." in
een grijs poesje, Asyl, Nieuwe Haven 73; een het stadhuis,
groote stukken werden uit het
bos sleutels, Anton'issen, Wagenstraat 144a; een
dag gerukt en de stortregens overstroomden
gouden manchetknoop, de Nobel. Leidsetieweg
het c l-archief. De trouwzaal stond blank.
4, Voorschoten; een portemonnaie inhoudende
geld. Hemmes, Frankenslag 78; twee bankVan liet nabijzijiide politiebureau kwam een
biljetten van f 10. J. Grabijn, Oude Delft 239,
aantal agenten te hulp, terwijl het secreta»
Delft; een ring met acht sleutels, Kronenberg, «-iepersoneel de boeken en stukken van het
Jan v. Houtstraat 31; een herdershond, Berk» archief in andere vertrekken in veiligheid
den bloemenverkoop, gehout, Kanaal weg 43; een schort, Spaans, Jan
bracht.
v. Houtstraat 116; een beursje met inhoud,
°sNr.lseerd dcor tv
De
Van een groote schuur op het terrein van
Joosse, Badhuisstraat 81; een wit en zwart
de gemeentereiniging werd een deel van
zijden sjaal, Spaans, IJmuidenstraat 130; een
het dak weggerukt, het zinken dak van een
aanhanger van een halsketting, Valken, Fr.
Valentijnstraat
autogarage op hetzelfde terrein
nieuwe
"et hoofdbestuur
77-, een kat, v. d. Graaf. v.
Zpeijkstraat
verbogen.
een
werd
Een groote, met pannen
208;
lorgnet,
Bon,
jj verecniging
Reinkenfonds neeft
vriC. apenbroede''
gedekte loods van de gemeente aan de
straat 43: een damesshawl, v. Bommel. Gevoor Jiet inith
S
dank
J
Mee- van De Balaaf J? d°n
«eeren van dempte Burgwal 2; een brillantcn oorknop, Stadsgracht werd over de
breedte
ataaf
voor
de welwillende Hagendoorn, Jan v. Riebeekstraat -a; .een van den naastgelegen weg geheele
medewerking.
gedrukt
en tot
doublé damesarmbandhorloge, Weesenbruch,
ruïne gemaakt. Op het daarbij gelegen
gouden
Balistraat 13: een
broche niet parel,
werden twee woonwagens
Dickhuizen, Heerenstraat 123. Voorburg» een woonwagenpark
en
omgeworpen
totaal vernield. Tal van
CONFLI
C
T
B
OUWVAK.
HET
INHET
kindermanteltje, Koot, Marcêüsstraat 123'; een
parelsnoertje, v. d. Meer, Klimopstraat 6 {6 uur boomen werden omgeworpen, of braken in
«-dl. nm.); een gladde gouden ring, v. d. Weg, tweeën.
stationsplein 16; een gouden manchetknoop,
Tijdens het noodweer kwamen uit de
Keutier, p/a. I^biee. Jac. Gatslaan 12; een boomen op de pleinen tal van, meest jonge
portemonnaie met inhoud, Hulsker, Newton, vogels, naar béneden. In de portiek van het
straat 37! een bankbiljet, bureauchef van vertrek huis van een boekhandelaar aan de MelkPostkantoor, Prinsestraat.
markt werden manden neergezet, waar
Opgevangen bonden.
voorbijgangers de diertjes in neer konden
Voor
n
leggen; in korten tijd waren er meer dan
informaties:
Gem.
Reinigingsdienst,
""«ensehudZing groekon en
een "senstaal, tusschen
uur voormiddag cri tweehonderd.
7—12
uur namiddag.
In de omgeving woeien boomen over de
gummi
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Om dezen, vooral voor zakenlieden zoo na»
deeligen toestand te veranderen is door de Internationale Handelskamer in haar laatste congres te Brussel, een „bijzonder comité van
den internationalen telefoondienst" benoemd.
Dit comité heeft de opdracht een internationaal
telefoonsysteem vast te stellen en practische
middelen tot verbetering der telefoonverbindingen tusschen de landen van Europa te be»

DE RAM IN DN ACHTERHOEK.

Van Den Haag heeft zich naar het terrein van de ramp begeven dr. N. M. JoséAANRIJDING.
De Geneesk. Dienst heeft naar het ziekenhuis phus jitta, voorzitter van den Gezondheidsovergebracht J. A. uit de Haringstraat, die als raad, met verbandmateriaal enz. voor onbestuurder van een handwagen op den 3ehegeveer 30 menschen. Met hem is meegeveningschen weg werd aangereden door een reisd de
die werkzaam is bij
auto, bistuurd door J. K. van den Gevers eerste hulp conciërge,
bij
ongelukken.
Deynootweg. Niet voldoende uitwijken van
Daar deze heeren eerst te ongeveer 2
den chauffeur schijnt de oorzaak te zijn. A.
uur
zouden aankomen, zijn genoemde co»
bekwam een rechterarm-fractuur en schaafionnes uit de omgeving vooruit gezonden.
wonden.
De afdeeling Lochem was reeds om 8 uur
op de plaats des onheus; uit Hengelo verGEVONDEN VOORWERPEN.
Aanwezig aan het Hoofdbureau van Politie, trok men terstond na ontvangst van de
Alexanderplein 17, en aldaar te bevragen ep treurige tijding, omstreeks 10 uur in den
morgen.
alle werkdagen tusschen 1.30 en
3 uur, de
navolgende voorwerpen, als gevonden
gedepo-

neerd op 10 Augustus 192-:
een dameshandschoen, een sleutel, een
sleutel, een snelheidsplaat vrachtauto, een
portemonnaie inhoudende geld, een rood badsckoentje, een Üiondenketting, een alpacca
beurs/e inhoudende geld, een ring met twee
sleutels, een jumperband, een rozenkrans in
étui, een bos sleutels (4 stuks), een belasting,
merk, een pantoffel, een zijden sjaal, een
sleutel, twee^ sleutels, een gebroken koperen
kraan, een
groote moer, een zakschaartje, een
bruine kinderschoen, een taxi tariefkaart, een
blauwe japonceintuur, een gabardine regenjas,
een paar zwarte handschoenen, vijt witte
slappe kragen, een ring waarin zèz sleutels, een
sleutel, negen sleutels aan ring, een doosje
inhoudende zilveren kettinkje, een kind»rschoentje, een koperen seutel. een «okvlinder.
een breukband, een kort jasje, een damesparapluie stompouce).
Aanwezig en te bevragen bij de navolgende
ingezetenen, onderstaande voorwerpen:
een heerenregenjas en damesregenmantel,
v. Koelsvelclstraat 17: een zijschot van een

- r AVONDBLAD A

Dinsdag 11 Augustus 1925

wegen. Het was zoo donker, dat auto's de
lichten opdraaiden en desondanks durfden
zij niet doorrijden. In Staphorst lagen vijf
groote eiken en een groote dorschmachine
over den weg, die de boeren moesten wegruimen, voor de auto's hun weg kondon
vervolgen.
Niemand herinnert zich ooit op klaar»

In de BESCHAAFDE
KRINGEN hoort men

HIS MASTER'S VOICE
tingen

lichten dag een dergelijke verduistering te
hebben bijgewoond.

1l

**
Zes dooden in de omgeving
van Girave.

De storm heeft zich daarna verplaatst
in de richting van Beek, waar het hemel»
vuur ook eenige panden in vlam zette.
De landbouwschool te Didam is zwaar
het Persbureau Vaz beschadigd. Het .nieuwe gebouw van de

De correspondent van
Dias te Grave seinde hedenmorgen:
schutterij is een puinhoop.
De gebouwen van de groote landbouw»
De streek tusschen Grave en Uden is gis»
teravond tusschen zeven en acht uur door tentoonstelling,, welke hier a.s. Woensdag
een ramp getroffen. Een ongekend nood» en Donderdag zou worden gehouden, zijn
weer heeft boven de streek gewoed, dat er vrij genadig afgekomen.
Het telefoon, en telcgraafverkeer tusvreselijke verwoestingen heeft aangericht.
Togen zeven uutf was de streek bijna in schen Didam en de omliggende plaatsen is
duisternis gehuld. Toen brak een verschrik» verbroken.
Het spoorwegverkeer, vooral van de
keiijk onweer los, spoedig gevolgd door een
geweldigen regen. Tijdens het onweer richting Winterswijk, ondervindt zeer veel
woedde een cycloon, welke, ondanks den vertraging.
korten tijd van den duur, ontzettende verwoestingen heeft aangericht. De cycloon is
juist langs Grave gegaan, waar men alleen
UIT LOOSDUINEN
het vreeselljke onweer in angstig afwachten
Een jöngmensch dat Zondag, na herhaalde
medemaakte.
waarschuwing van den badmeester te Kijkduin,
Zeer ernstig zijn evenwel getroffen Lan» weigerde
zich van het afgesloten gedeelte te
genboom (gem. Mill), Escharen nabij
werd
verwijderen,
de politie meegenomen
Grave en Zeeland. In Langenboom is de naar het posthuis endoor
een
daar
bewaard.
toren van de kerk geslagen. Het dak van Hoewel het terrein voor de tijdlang
met touwen
baden
het stevige klooster van de paters, dat bij is afgezet en bordjes vermelden, dat de toede kerk staat, werd weggeslingerd. Een gang is verboden, heeft het badpersoneel steeds
school met onderwijzerswoning, niet lang last van menschen die daar met of zonder fiets
willen passeeren en heel onnoozcl doen als er
geleden nieuw gebouwd, werd in elkaar gehun op gewezen, wordt dat zulks niet mag.
drukt. Meer dan twintig huizen van het Door
de politie werd ook een bejaard landlooper
kleine plaatsje zijn verwoest.
duin gehaald, die niet voldoende kon
uit
het
In Zeeland is het aantal verwoeste huiwat hij op dat verboden terrein kwam
opgeven
zen nog grooter en bedraagt meer dan doen. Deze werd in het cachot opgeborgen ter
veertig. Ook stevige, nieuw gebouwde huinader onderzoek.
zen zijn in den cycloon weggevaagd. Sommige huizen zijn geheel verdwenen. Daken
Van twee dames, die gisteren wandelden
werden ' tot op grooten afstand door den op het jaagpad langs de Haagvaart, werd do
storm medegenomen.
oudste dicht bij de» Leijweg onwel, ze zakte
Geheele lanen zijn verdwenen. Alle boo» ineen, maar viel daardoor m de vaart. Het
gelukte den heer S. door in dé vaart te springen
men, waaronder eeuwenoude, zijn afgede dame weer op het droge te brengen.
knapt of ontworteld.
Het staat vast, dat hetaantal dooden in deze streek

—

ramen.

DE SCHULDEN AAN DE VER. STATEN
LONDEN, ii Aug. (Kouter).
De Dail,
I'elegraph schrijft over de Belgisch-Amerikaan,
«che onderhandelingen over de schulden
de Ver. Staten, dat men er in Washington aa«»
va»
overtuigd is, dat fret voor de Amerikaansch».
commissie moeilijk zal zijn, de Belgen te overtuigen van de juistheid van het Amerikaan»
sche standpunt, dat nl. onmiddellijk door Bel»
gië dient te worden begonnen met een jaar.
lijksche betaling Koe klein die ook zou wezen.
De Belgen willen n.l. een moratorium. België
zal waarschijnlijk door een beroep op het Amerikaansche volk te doen kunnen verkrijgen dat
het betere voorwaarden verkrijgt, dan aan een
der andere landen worden toegestaan; want
het zal de taak zijn van de Amerlkaansóhe onderhandelaren, dat een regeling tot stand komt
dio ook door het Congres kan worden aanvaard. De Belgische commissie zal waarschijn,
lijk zeer den nadruk leggen op de z.g. Wilson.
overeenkomst, krachtens welke de Ver. 3ti«en
bereid waren de Duitsche verplichtingen, voor
de betaling door België te aanvaarden.
Indien het aan België gelukt een regeling
te treffen, gelooft men hier dat Frankrijk en
Italië spoedig zullen volgen en dat de voor-'
waarden zullen afhangen van het vermogen!
der betrokken landen om te betalen, vlochten j
echter do betalingen zonder resultaat blijven,/

—

—

De crisis in

LONDEN,

nenshuis door neervallende balken en gesteente zijn getroffen. Velen hebben armen,
beenen of pols gebroken.

De ruïne is eenvoudig niet te beschrijven.
De wegen zijn onbegaanbaar en zelfs ijzeren. met cement gevulde telefoon- en -te^eg.-aafpalen hebben zich niet staande kunnen
houden.

Militaire hulp is ingeroepen om de ruïnes

op te ruimen en de gewonden en dakloo»
zen te helpen.
De windkracht was zoo sterk, dat een
vrachtauto op weg naar Uden werd opgenomen en neergeslagen. De chauffeur, die
de auto bestuurde, is ernstig gewond en

stervende.
De ramp, die de streek tusschen Grave
en Uden getroffen heeft, is een catastrophe
gelijk en de schade is buitengewoon
groot.

'

#
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Te Didam.
Te Didam kwam, meldt de Tel., tegen

halfzeven de bui uit liet Zuiden aanzetten.
Een lhevig onweer, gepaard met een slag»
regen, was de inleiding. Daarna kwam een
stevige wind opzetten, die allengs in kracht
toenam.

Plotseling bemerkten de verschrikte be»
woners van Didam, dat van de Zuidzijde,
van den kant van de Babbcrichier Allee, een
hoos kwam aanzetten, een wervelwind, cue
met geweldige kracht alles wat hij op zijn
weg tegenkwam, in het rond smeet.
Het allereerst werd de boerderij Veld»
hoeve van baron Van Dordt tot Medler aangetast. Deze stortte geheel in elkaar. De
bewoners bevonden zich binnenshuis, had»
den zich achter een stuk muur verscholen
en zijn wonder boven wonder aan den dood
ontsnapt.

LAATSTE BERICHTEN

Dr. RADWIAKER.
Een heden ontvangen telegram bericht:
Dr. Rademaker had «en onrustigen nacht.
Hij slaapt vrijwel den geheelen dag. Overigens functionneert het lichaam goed.

_

TEGEN

VERZEKERING.

Als een bewijs, hoezeer tal van eenvoudige
zieltjes nog tegen alle mogelijke verzekeringen
zijn gekant, meldt het U. D., dat sommige
menschen te Zwartebroek voor den bouw van
een Geref. kerk aldaar een gift hebden toegezegd, onder voorwaarde echter, dat het gebouw
niet tegen brandschade wordt verzekerd.
Examen Duitsch M. O. A.

—

's-GRAVENHAGE.
Voor het «amen
Duitsch M. O. A. zijn heden twee vrouwe-

lijke en twee mannelijke leerlingen afgewezen.

Examen vultscu L. O.
's GRAVENHAGE.
Voor het «amen
Duitsch L. O. zijn geslaagd G. E. Hoekstra
ül-n. te Drachten, C. KI. v. d. Poel en A 1.
Husson te 's-Gravenhage, H. L. M. Horsthuis te Ootmarsum. M. IVleeuse te Rotterdam
en J. Hoogeveen te Amsterdam.

—

LANWTENNIS.
De Voor-Indiërs op toer.
De Voor-Indische spelers gaan een toer op
het vasteland maken. Zij gaan eerst naar Zwit.
seriand, dan naar Hongarije (Boedapest 0.a.)1
Naar Pyzee meedeelde, zullen zij niet in
Duitschland uitkomen, al hadden zij niet de
minste bezwaren om in Nederland tegen Duit.
sche spelers als Gast, IVlarcotty e.a. te spelen.

Nederlandsche spelers naar het buitenland.
Naar wij vernemen zijn mej. Bouman, mevrorwStroink, Timmer en Bryan uitg-noodigd om deel te nemen aan het tournooi te
Schierke, volgende week, aan een tournooi te
Boedapest (5—9 September) en aan het

se Engelsche

commis»!

textielnijverheid.

Aug. (Reuter). Uit Bradford wordt gemeld, dat de onderhandelingen in de textielnijverheid gisteren zijn afgesprongen. De staking duurt voort..
11

SCHEEPVAART

—

minstens zes bedraagt.
Het aantal gewonden is legio en niet te
tellen, omdat de slachtoffers meestal
bin-

—

dan zullen
zoo vreest men
de te verwaoh»!
ten besprekingen der Amerikaansche
sic met Frankrijk en Italië achterwege blijven./

trans en Ce.

v. Rensselae-, vertrok 8 Aug. van stolen n. P.-Co»
lumbia.

Ruys

en Co.

Insulinde,

pass. 10 Aug. Zue».
6lamat, Java—R'dam, vertrok 10 Aug. van 3abang,
?°abanan, R'dam—Java, vertrok 9 Aug. van 3abang
en arriv. «o Aug. te Belawan.
-ljerimai, Spitsbergen—R'dam, vertr. 10 Aug. va»
.Vlerok.
Djocja, passeerde 10 Aug. Ouessant.
tvedoe, R'damJava, pass. 10 Aug. Point de Galle.
3!anlar, R'damJava, pass. 9 Aug. >'»!ssingen en
10 Aug. Ouessant.
lernale, R'dam—Java, pass. io Aug. K-ap Vero.
W'ieringcn, R'dam—<l.a Plata, arriv. 8 Aug. te Bue»
nos-Ayres.

.

Abbekerk, uitreis, pass.
Almkerb,

uitreis, arriv.

,0
,0

Aug. Gibraltar.
Aug. te 3ydney.

Mij. «e<l«rl»iid.
Bengkatis, thuisreis, 10 Aug. van >lar«eiUe.

llarimata, uitreis, 10 Aug. te Port-3a!d.
»o Aug. van Xarael,', te Hamburg.
Radja, 10 Aug. van Londen naar Am-t.
Holland Alrlka lijn.

Java, 9 Aug. van Amst. te Hamburg.
ReHlestroom,
Aug. van Amst. n. W.-Afrika.
Jagerslontein, 9 Aug. van Algoabaai te Kaapstad.
Madioen, thuisreis, 9 Aug. van Zanzibar,
Java China Japan lijs.
Tjibodas, arriv. 9 Aug. te tAiingwantao.

Tjlliwong, 7 Aug. van «Ghingwantao o. Batavia.
Tjisalek, 7 Aug. van Shanghai 0. Arnoy.
Mij.

Occeans.

n. R'dam, pass.

»l Aug. Sagres.
Agapenor, Japan n. R'dam, 6 Aug. te Shanghai.
Deuealion, 9 Aug. va» Live-pool te Singapore.
Laertos, S Aug. van Batavia n. Amst.
Klpenor, 9 Aug. van Keelung n. R'dam.

Adrastus, Japan

Holland Amerika

lijn.

Lreedijk, Nowport New* n. R'dam, was 9 Aug.
u.
nam. ,050 mijlen Z.-W. van Valentia.
Grooteivüjk, 9 Aug. van R'dam te Philadelphia.
Spaarndam, 9 Aug. van R'dan, te Tampico.
Leerdam, New Orleans n. R'dam, 10 Aug. te Havana
Nieuw Amsterdam, 11 Aug. van New Vork te R'dan»
Kon. W..lndische Maildienst.
Jan van Nassau, uitreis, pass. 9 Aug. Ouessant.
Oranje Nassau, uitreis, pass. S Aug. Dungeness.
Amsterdam, thuisreis, was 9 Aug. 8.24 v.m. .joo mij»
len Z.-W. van Valentia.
Rhea, uitreis, was 9 Aug. 11.35 vin. 60 mijlen var*

Niton.'

Holland
Britsch-Indie lijn.
De wervelwind vervolgde zijn weg en
Koudekerk, thuisreis, 9 Aug. van Algiers.
ontwortelde of knapte doormidden alle
-Meerkerk, 9 Aug. van R'dam te Hamburg.
boomen van de boomgaarden.
Streefkerk, thuisreis, 10 Aug. te (luddawre.
Kieldreoht, thuisreis, 11 Aug. te Antw. verwacht.
Het volgende slachtoffer was de boerde»
te Berlijn.
Kon. Hollandsche Lloyd.
rij van den landbouwer Wolsing ; de schuur herlsttournooi
De uitnoodiging voor Schierke en BoedaVa'.paraiso n. L.-Aires, pas». 8 Aug,
en het achterhuis stortten in- Daarna kwam pest hebben mevr. Stroink, Bryan
en Timmer
Dungeness Poini.
het café van Ketel aan de beurt, dat gele» reeds aangenomen.
vertrok io Aug. van Stockholm.
is
de
buurtschap
in de
gen
Dijn onder
ge»
Kon. W..lndische Maildienst.
meente Didam. Het dak werd van het huis
Alkmaar, 9 Aug. van Oistobal n. t^urarao.
afgeslagen, een gedeelte van het achterhuis
Over Noord-Europa ligt een uitgebreide deAmazone, 8 Aug. van Non, Vork n. La Guaira.
stortte in en al het meubilair werd vernield. pressie, waarvan het centrum zich ten Westen
uitreis, 10 Aug. van Nalbao.
Toen ging het voorste deel der boerderij van Noorwegen bevindt. In het Zuiden herFlora, 9 Aug. van W.-Indië te New Vork.
van den landbouwer Radcma er aan. Deze stelde zich het gebied van hoogedrukking. De
Kon. Ned. Stoomboot Mij.
depressie, die gisterenochtend over Ores, 10 Aug. van Konstan!, n. Smynl».
vluchtte met zijn gezin in den kelder en secundaire
het Westen van het vasteland lag. is vergezeld Dido, pass. 11 Aug. Dungeness, naar Amst.
bleef daar een half uur, terwijl boven hen gaande
van zware regens en onweersverschijnGanymedes, arriv. ,o Aug. Ie Piraeus.
het dak en eenige muren instortten, ven»
selen Oostwaarts getrokken. Haar centrum Hercules, arriv. 10 Aug. te t^adix.
sterruiten werden 'ingedrukt en de meubels ligt thans over het Oosten van Duitschland.
Perseus, arriv. 10 Aug. te Kopenhagen.
kort en klein geslagen.
De wind is meest uit Westelijke dichtingen, Tellus, pass. 10 Aug.
Lissabon n. Amst.
De wervelwind trok voort in Noord-Oosdoch waait op slechts enkele plaatsen krachtig.
lijn.
Holland
Afrika
De bewolking is in het geheele waarnetelijke richting. Plotseling sloeg de bliksem
Djocja, thuisreis, pass. ,0 Aug. Ouessant.
mmgsgebied zwaar en de regenval was in het
in de boerderij van den landbouwer HulsRolterdamZ. Amerika lijn.
donk, welke vlam vatte. De bewoners wil» afgeloopen etmaal overal groot, met uitzonde7 Aug. van Limhamm n. Hamburg.
van het Oosten van het vasteland, waar
den vluchten, doch werden tegengehouden ring
Nol». Lloyd.
secundaire depressie zich toen nog niet deed Kawi, uitreis,
A»g. van Soul^i.impton.
door den orkaan, waarvan de boerderij nu de
gevoelen.
Tambora, thuisreis, 11 Aug. van Port Said.
het slachtoffer werd. Het voorhuis werd
De temperatuur is in het Westen tot iets on. Soekaboemi, uitr., pass. 9 Aug.
Perirn.
gedeeltelijk vernield; het achterhuis is in» «er de normale gedaald, njaar in Oost-Europa
»~--.
gestort. Net groote moeite werden nog hield de warmte aan.
twee paarden gered, die bekneld waren
geraakt. De geweldige wind had intusschen
BTIBGETtI>TSIiE STAND.
de vlammen gedoofd.
POGING TOT VERBETERING VAN NET
11 Augustus.
De d.iggelderswoning van Vroon was
INT. TELEFOONVERKEER.
BEVALLEN: U. 11. C. Beekhuizen, geb. Lo»
een nieuwe prooi van den orkaan. De man
In een bericht van de Internationale Hanll°r. geb. v. /ieekom. z.
/"'"„"-/..".."..^.
en vrouw bevonden ziel, in het voorhuis me»,
B Ucï
—W. J. Uuburg.
,3'
«°b^''"''-''
H».
de kinderen, toen dit gedeelte instortte. De delskamer wordt opgemerkt, dat in de V. 8
Geb Lo„«er. z.' N vlok. d.geb.
Eijl. tl.
6!
van
Noora-Amerika
het
telefoonwezen veel
Dnijvesteiju. z.
bewoners vluchtten naar buiten, doch wer€r"
K°b11. Vonk.
lniaakt
geb.
is
dan
in
v.
Europa.
d.
Het
is
even
z.
v,?.
geb.
Langerak.
Wijk
—"
den gegrepen door den wind. De man me?
8.
makkelijk om van New-Vork naar San Eran2 zn«. -. Lerg^
Hf. O M. Steur, geb. Johan. v.
d.
8.
werd opgenomen en een tiental meters verErgenzmger.
geb.
cisco te telefoneeren over een afstand van
Smid.
d.
E. U. J. Lonweneergesmakt
Versteeg,
der
en de vrouw onderging
meer dan 5000 K.M. dan van Berlijn naar rens. geb.
d.
D. v. d. Meulen. geb.
Vennemai,. neb. Collin? z.
hetzelfde lot en bleef bewusteloos liggen.
Keulen. Een kwartier is genoeg om verbinding Nngennnr,
<!..—
Kok Reb- hoogduin, z.
U. v. tl. Lelie,
De woning ligt geheel tegen den grond. te maken. Moet men echter van Berlijn naar Ti.
geb.JV
'
ivorswngen,
z.
Parijs
Een varken werd gedood; een koe kon nog
telefoneeren, dan duurt het drie tot vijf
m. v. F. W.
uur voor men aansluiting heeft en dan nog v«n Roode. 5. j. J. Varenkamp.
juist gered worden.
Pompert.
J.
o.
vr.. 25 I.'—
men zich lieesch schreeuwen. De verbinW. J. Kuhler. o. vr.. 90 j.
ïl.
Daarna sloeg de storm het huis van den moet
M.
J. Peer.e»
ding tusschen Parijs en
Rome is nog veel boom Voller, wed. van Jkhr. 0. H. Oh. Flugi
van
daglooner Mennink tot een ruïne. Het vee moeilijker (afstand
86 j.
J. O. Hevdrn, z.. 15 j.
11.
Aspermont,
ongeveer
K.MA.
1500
Algered.
werd
C. A. van Kampen, m. v. H. J. W. Evertze, 63 j.
leen «geeringen en groote
en banHet halve huis van den daglooner Thuss «en, die op bepaalde uren dagbladen
W. M. Zeij, <
A-,
l;'si °- *-"". 2 Jgeabonneerd zijn,
83Leu6h.
1.
<_! v. 6. Hoven, ,
o. vr., 65 i.
werd daarna tegen den grond geslagen.
KÖnts,
kunnen met eenige regelmaat spreken. Voor vr.,
v. O. v. d. Velde. 54 j. U. jf. vnn ïerveen,!
Daarna was liet weer een boerderij én een gewoon gesprek moet men vijf tot zeven vr.
van v. vnn Andel, 11 i.
A. I'li. O. do
wel van den landbouwer Ixieters, welke het uur op aansluiting wachten, waarbij men nog weel.
Vriese, m. v. N. Th. Lnndenms, 02 j. C. A. J. ,
"net
een»
zekerheid'heeft verstaan te worden. Pfeijffer. wed. van O. K. Kelder. 59 j. L. vnn>
ontgelden moest; en ten slotte trof de
wind de boerderij van de weduwe Raben, De onvoldoendheid van den tegenwooroigen «hun. wed. van 8. Koekoek. 03 j. Hf. 1. v. j
telefoondienst naar het buitenland is algemeen a. Paanw, vr. van F. K. Gregorowitseh, 62 j. ',
M-aar twee koeien werden gedood.
bekend.
Th, Vader, weünr> van A. Huiler, 65 j.
*
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NET VADERLAND
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f>9 Heer en Mevrouw
F. O. HOYER—GttRTZ
tzeven kennis van de geboorte van
tm ZOON
D4886K7
JONANN FRIEDERICH
VIKTOR.
Ven Haag, 8 Augustus 1925.

Dinsdag U Augustus 1925

Regenmantels

I

VAN ASPERMONT. fl
g '«-Gravenhage, 8 Aug. 1925.

Bankastraat 93.
Volstrekt

g

84670

«enige kennisgeving.

gg

flB

H DE genezing van Uw kwaal IS eindelijk gevonden. Honderden
H oprechte dankbetuigingen in korten tijd. Geen medicijnen,
geen twijfelachtig resultaat, doch werkelijke
>» geen suggestie,
s-^'ne- P«js compleet f «0.-» Vraagt kosteloos lnl. en cond.
BB 8. WIJNBERG PALEISSTRAAT 43 AMSTERDAM

—

g

g genoote,

Moeder

g
flg
fl

g
Be- fl

en

g huwdmoeder,

Vrouwe ALEXANDRINE

PHILIPPINE
CORNELIE LADENIUS,

geboren DE VRIESE,
in de» ouderdom van 62 jaar.

g
fl N.'s-Gravenhage,
fl TH. LADENIUS.

Bg

fl

fl
fl

fl
g
g

g
N A, C. G. STORM
I
V
DE GRAVE—

fIg
g A. E. STORM DE GRAVE. gg
's-Gravenhage,
flgG.A.
g
LA CHAPELLE—
g
LADENIUS. g
g
g
g

LADENIUS.

F. M. LA

CHAPELLE.

L. LADENIUS.
WjW.
's-Gravenhage,
Aug.

gg Celebesstraat
g

10

36.

1925.

gg

84609 fl

g

fl_

g fi'/t

_g

Geen bezoek.
De teraardebestelling zal
g plaats
Woensdag a.s.
g op Oudhebben
Eik en Duinen. Ver- fl
H
B trek van het sterfhuis te

uur.

Volstrekt

R

B

eenige kennisgeving.

—

GEVRAAGD
bij fam. z. k. hulp

!j

al,

Horlogerie en Engroszaak zoekt
energiek, handig MEISJE voor
kantoor. Brieven met verlangd
salaris aan A. JACOBS, Rijswijk»
scheweg 370.
D4877K.5

SCHRIJFMACHINE

’GEVRAAGD

ze.—.
Adres» Noordeinde 136a. C3SBZ-6

MARKUS—BARNSTITN.
NINI MARKUS.
EDDY MARKUS.

>)-sARSAVOK

O^2KT-*/
tttSfj
1

' ( *!*^s*s
lp"*
//^/?i^V>

’

HAARWASCHMIODEt

«HWIMS T»ERZE-?PI!EMRAAT

vw-BU6aAW(i«F£.ESSCH£N
VA" "»"lO'l--->U«««X»?»-.

««««o «-«!,

; 7ANSM« cv«NVs/.^^RLE!>l

M. VAN DAM
Tandarts
5
heeft de praktijk hervat. "

DE ANGSTNEÜROSE

HARE

OORZAKEN. VERSCHIJ-

NINGSVORMEN EN GENEZING
door DR. ALFRED WILLON.
Bovenstaande brochure wordt toegezonden
aan hen, die onder bijvoeging van 50 cent
daartoe aanvrage doenbij hetPsychologisch
Instituut „ENOROA", van «erlenstraal 120.

ven Haaf.

Zeer besch. Dame v. g. h. zag
lich gaarne gepl. aan het hoofd
der huish. bij eenig heer. Uitst.
ref. a'anv.
Br. onder No. D4889K
Bur. v. d. Blad.
5

—

MONSIEUR fr. (Universitaire)

Fait cours de francais
et d'aliemand

(in gansch Holld.) Brieven No. D 2014
Bureau van dit blau.

PRIVÉ-DAWSLESSEN

voor eiken leeftijd, dagelijks en op

leder uur,
Dansinstituut Hofvijckplein 74c
Tel. 12359

*

DAME, elegante knappe verschijning, b. z. a. als Dame voor de

nui«h. of iets derg., liefst bij alleenwonend Heer, ook gen. mede naar
Indië te gaan. Br. onder No. Q4BBBK
Bür. v. d. Blad.
6
GEVRAAfiD met

In klein gezin een

1

Nov. a.s.

Meid-Huishoudster

P.G., tussohen 25 on 40 jaar, die
Hoed tverken «n koken kan.
Brieven No. 1)20,9 Bureau Het
[Vaderland, don Haag.

f 25.000.-

GEVRAAGD door Grossier in ver»
lichtingsbranche STILLE O? MEDEWERKEND VENNOOT met 25 mille.
"Brieven onder No. 5276 aan
PUVGENB BOEKH. Den Haag. 8

'»-Gravenhß<ls, Telefoon 31984

Primaliterflesch
>WaaIl!lsalil!s»iïl
verkrijgbaar.

Franco huis,

5

/

>

gr. Hall, 8 lc^. Garage, enz», Sept.
tot Mei 1>,6. f 1000.—, eventueel
langer huurtijd.
«>
Brieven onder No. D4874K aan
het Bureau van dit Blad.

\
/
1

(
/

1

x

LW6LBB

/

1

Dames-Rijwiel, D.2., z. g. a. n.,
1 maand oud, 1
ber., nog volle

-

V

/
1

! Pnma Engelse

LAAN VAK «EEOOERWOT

474

WEGENS VERTREK

Te zien «n te koop hedenavond
uur en vol»

van half S tot 10
' gende
dagen van

Ameublement geh. compl. f
1 Prima L>>siumeaux Slaap-

kamer-Ameublement

170.00

met

pr. beddengoed
f 23^.00
1 Worlelnoten 2-deurs kast f 350.00
1 Wmtelnoten Bureau
1175.00
1 Worlelnoten Hangkast... f 50.00
1 Canapé,
2 fauteuils,
4 stoelen en eetkamertafel,
bekleed m. mooie moq. f 115.00
I prima eiken dressoir
f 55.00
1 prima moq. divankleed.. f 22.00
l bijpassend tafelkleed.... f 12.00
1 paar prachtschilderijen. f 17 50
1 Serrestel. 2 fauteuils, 2
stoelen en tafel
f 30.00
1 groot Axminster Karpet., f 60.00
l-pers. Slaapk.-ameublement
geh. corapl. m. pr. matras f145 00
1 mooie Traploop., aUnieuw f 22.50
1 groote2-deurs eik. Linnenkast
f 65.00
1 eiken Huisk ameublement
metleer.f 70.50
1 pr. Salonameublement,
Canapé met ombouw,
2 Fauteuils, 4 Stoelen,
f 450.00
Spiegel en Tafel
1 pracht eiken Buffet met
bovenkasten
f 85.00
1 eiken Eetkamertafel
f 20.00
1 cm Bad met hanggevser f 75.00
1 prima Kunstspelpiano
merk: Poppers Estrella.. f600.00
1 porselein Eetservies 65-d. f 45.00
2-raams Kfeubelgordijnen.. f35 00
1 moderne eiken Spiegel., f 18.50
1 eiken Theekast
l 15.00
1 pracht Bureau»l»l!nistre,
massief eiken.....
f 60.00
2 Wollen Dekens...
f 15.00

)

Sportpakken ]
}

X

8«-<->«rd

1

(

prijzen

()

een 2 pers. ledikant compl. in uit»
muntenden staat. 2 grooteporceleinen
vazen met of zonder piëdestal, «en
ouderwetsch kabinet, secretaire, een
groote pendule en een groot ge»
spijkerd tapijt.
Br. onder No. C422K bur. v. d.blad

)

)

X

TEL. 14657

VERVEN : Schilderijen, Gordijnen.
Lampen, Pendulestellen, Kristal en
Glasweik.

Spoed gewenscht

(

/

X

t*

/

>

/l

>a I, /
boord
J
O jaar 1.»» s jaar 2.0» » t.
2.2»
'/

010 jaar

114

jaar

met

gekleurde

12 j.»r 2.49 I (
2.«, N / :l,
/

j MORGEI/ BJIIIONS
7001, 7[ IJVDE

*

£ JV

I! ( l'.
{

1

>

Geelt bij het veranderen van
richting, duidelijk zichtbaar (dus
buiten den wagen) een teeken met
arm, seinstok of schijf, of aanwijs»

apparaat.

Stelt 17 bij een geopende brug,
een gesloten spooroverweg, een
Theater, een kruispunt, waar de
verkeersagent het verkeer «stop
zette" en bij alle dergelijke gele»
genheden, op in een rij, recht, van
den weg.
Rijdt, behalve bij het inhalen,
nimmer naast elkaar op.
Rijdt altijd zooveel mogelijk
i chts, ook en vooral bij het maken van een bocht.
Naait een tram niet links in, als
ge daardoor op de linkerweghelft
komt. Rijdt een stilstaande tram
niet voorbij, tenzij er ruimschoots
gelegenheid is voor de passagier,
om in» en uit te stappen.
Geeft op een kruispunt voorrang
aan hem of haar, die rechts van
U is. Rijdt komende van een zij»
weg op een hoofdweg behoedzaam
Geeft steeds, waar gevaar kan
dreigen, behoorlijke signalen met
den hoorn. Vermijdt evenwel noo-

.

.

deloos lawaai.
Gebruikt een

goed

functionnee»

renden geluiddemper, vraagt zorg
voor cc» goede verlichting van Uw

achternummer.

Plaatst Uw wagen vlak tegen en
evenwijdig aan 't trottoir. Gaat in
smalle straten allen aan dezelfde
zijde staan.
Houdt U aan de regel, van den
weg, rijdt bezadigd en bevorder»

Van de station» Zwammerdam, Vodegraven,

l

IIIIMME OESTERTEELT.

voorheen onder de firma
C. L. de Meulemeester & Co.
deelhoudersop woensdag 16 Augus»
delhouders op woensdag %6 Augustus 19,5, des namiddags ten 3 ure,
in het Hotel „De Draak" te Bergen op Zoom.
Punten van behandelingBalans met winst» en verlies»
rekening.

Verslag.
Benoeming

f H

commissaris

negens

periodieke aftreding.
Om tot het bijwonen dezer ver-

gadering gerechtigd te zijn, moe»
ten aandeelhouders hunne aandee»
len deponeeren vóór 22 Augustus
.025 ten kantore der Amsterdam»
sche Bank, Bijkantoor Bergen op
Zoom.
V 2020
De Balans met winst- en ver»
liesrekening en het verslag liggen
ter visie voor aandeelhouders van
18 Augustus 1923 af bij genoemde
Bank en ten Kantore der Vennootschap te Verseke.
DE DIRECTIE.
*H~m-—m-—-—m——-fmtmm»mmii

■

i^-a-aww^-aa-i-------».-----^--.

Schouwburgen enz.
V.L. «V. HET NEO. TOONEEL
fl vir. Dr. Willem «ovaards. flI
Hedenavond BJ4J uur

fl

fl

!De Vrouw inliet Spel!
Woensdag 12 Aug. B!tf uur

I

«Haagsche Crt.! Natuurlijk lcrij

1

fl

|DEBIBI.IOsHEOüNIsI

we nog een reprise
fl^en
Xloser's Blijspel;

Vonflfl
fl
1
vanfl

van
daarop vestigen
Bwe bij vooibaat gaarne de aan-fl
fl dacht van het uitgaand publiek
D Donderdag 13 Augustus. BJ£ u.
BEen enkele opvoering

fl

B't Gouden Haantje
Klucht in 3 bedrijven
fl1Vrijdag 14 Augustus.

schrijven.

DE HOOGSTE WAARDE
TE KOOP BEVRAAGD:
ANTIQUITEITEN, zooals

Meubelen, blauw en gekleurd
velftsch Aardewerk, blauw en gekleurd Porcelein, Kristal, gekleurde en zwarte Engelsche en Fransche Gravures, Zilver en Goud,
Waaiers en Miniaturen en verdere
Kunstvoorwerpen.
Brieven No. 02318 aan het

Bureau van dit Blad.

beperkt Uw snelheid overal waar
eenig gevaar kan dreigen. Als ge
U alleen-heerscher van den weg
waant, door met Uw «ignalen vrij
baan te eischen. zonder U aan de
rechten van anderen te storen, dan
bewijH ge bet motorismj; ja 't

MEN ADVERTEERT is een zeer
HET
belangrijke factor. Maar
VOORNAAMSTE blijft toch nog

DE COURANT WAARIN

I

maar dadelijk «Drijft,
Kon ik maar op haar p>ssen

tiII..BM»B.K.MIW!.

lederen middag 3% u.
d.

H

TELEFOON 51100
ELKEN AVOND 8 UUR.

KASTEEL OUD-WASSEHAAR

Pr.

plaatsen

si»

f 2... f 1.50, fl.—

SEINPOST Hl
(Tel. 52457)

Hrtl»t. Leider: HUGO HELM

'

■ .»«. HA6EHBECK
WE

BH
U»

Het schitterend

manegeschouwspel

8 Jacht r Wereld
__jjfl Woen»d.on»2«.

in 6 spann. sensatie-acten
Morgen

MATINEE
l
Qperetten Ensemble tiiarle H
met
m «!>«'»«! ,m..WzI.W» '
lederen avond 8.30 uur
Zondagmiddag 2.30 uur

Het overgroote Succes 1
DAS

H
ffiflj

n

(Halve

prijzen

9

V. kinderen

beneden 12 jaar)
Voorverk : Billarenmaza»!jn
Plein Ha, Telef. 16838

TEUFELSMaDEL
Operette van CH. 1.. FLICK.

FRITZ HIRSCH
PEPI ZAIVIPA
EOITHSCHOLLWER
EGON 3«08I0.
ERHARDT HARDT,
enz.

Pr. Hendrikplein. Tel. 30814»

I
I

Plaatsbespreking 11—3 uur

lederen avond 8 uur

De Schrik
der Wouden
45

Prüz. 14.-, 3.-, 2., 1.» (allesinb)
Matinee verminderde prijzen.

Plaatsbesprek, kosteloos
bij laques

Ulte, Korte Poten 17,
en aan het Theater Seinpost

TOM

MIX

VACANTIE

MATINEE

Woensdag 2.30 uur, tegen
verlaagde prijzen
80. 60. 40 ets.
Toegang eiken leeftijd.

m__m__,_j.

A 2174 30

8# uur

N Pr.

fl

der pi. f 0.60 tot f 2.50 a- r. i
l'!aatsbe»r>r. dail. van 10-4 uur.

SCHOUWBURG
8 u.

I

WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2.30 UUR
KINDERMATINEE o.
v. HENRI NÓLLES
'S AVONDS e.is UUR
n
SOLISTENCONCERT 0.1.v. PROF. GEORG SCHN6EVOIGT»

I

Solist: JOSé ITURBB, piano.
fl Eg ENTREE
MATINEE Fl. Q.SO, 'S AVONDS Fl. 2.50 OF 2
precies»
OOUPON^
fl

Het «ika Hopper Gezelschap
Dir. Jacq. v. Hoven,

B lederen avond

! Nika Hopper, Emma Morel 1
en jacques v. Hoven infl

—-

MmmnmmKßam—M—a-aÊ-mmmßmmÊ—M-rm--w-——u.-,--.

l «Het
8' H

onvergankelijk meesterwerk
van Victorien Sardou.
M

fl

W Luitengewoon succes l N

V
I

SCALA

JACO. VAN EIJLEVELQ
JOZEPH CALICOT

Een schitterende pers.
Een enthousiast publiek.
plaatsbespr. dag. van 10—6 uur.

I

OOHDERDAG WEGENS Ml!.£LDEHS VflOßSTtil.

f!

gebruld

dag om

er

in

Mr. JOE in zijn imitatie van CHARLIE CHAPLIN

1

1

CHARLIE CHAPLIN en JACKIE COO6A«

l

THE KID

l

I

8

MAE MURRAY ;^£ NACHTVLINDERTJE j

IIEME l»E VRIES

„HET VADERLAND".

TELEF. 15454

Wordt verwacht Vrijdag 14 Augustus a.a.
Wederom een film met de bekoorlijke Amerikaansche filmdiva I

ALS GASTE:

Wie Den Haag en omstreken be.
reiken wil en geïntroduceerd wil
worden in de huisgezinnen waar de
courant werkelijk een vriend des
huizes is. die geve order : Plaatsen in

-

in hun meesterwerk

POMPADOUR

!

VEENESTRAAT 25

en ten slotte om

mm DE

g

-

iederen
— BUSTERwordt
f
KEATON
/
ZOOALS DE OUDEN ZONGEN....

«EDEN en WOENSDAG

I

rrlrrrmr —--.

<3IW-Is«z^?RZl

TELEF. 15454

de Advertentie opgenomen wordt.

8

nu

M

Bitaaclif:„ll!riMystj[jal!a"BS

OE £ OOE

DE MANIER WAAROP

TEL. 14087

hoor!

--

OPENLUCHTTHEATER

Gegierd

a

"

Als ze nu maar er aan
denkt, dat ze in Amersfoort
uit den trein moet! Als ze

I INKWARTIERING

flfl
fl

!

9.

Pers en Publiek juicht
unaniem 1

piPKINGESSE-rfßfl

Strooibiljetten, vermeldende dienstregeling, kaartcnverkoop
enz. zijr kosteloos aan de 1 tions en aa" het reisbureau te den
Haag. Groenmarkt 22, verkrijgbaar.
2842-50

BEZOEKT ONZE SALONS

Motorbestuurders

2,47

.

vaag l

HEQERLAMDSCHE MAATSGHAPPIS VQOR

....

DANS-EN
AYQNQTOILETTEN

alle

X

—

****'

m?r.»^ '^"

N

O? WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1925.
prijzen voor -en en teruz. :
2e klasse 3e klasse
Van de stations den Haag S.S., Voorburg,
Zoetermeer»Zegwaard, Zevenhuizen-Moer- f i
£ O >?E
kapelle, Leiden, Zoeterwoude, Hazers*
* 6.«3
woude»Koudekerk, Alphen a/d. Rijn

ONTVANGEN NIEUWE

.

bewerkt.

—

-"^..?""^-

nou ri Jdt le 5Dat is hem! iVlarietje. 6.
vaag! Veel plezier! Ril
voorbij! tls een goederen»
schrijf me dadelijk, dat je je niet liever vooruit? Niet?
trein «ebben we nog drie
goed gearriveerd vent! Veel
Nou dag danl Dag Meiminuten? "Typisch!
plezier en hou je maar taail rietje! De groete aan ieder.
Stap nu vlug ml
een! vaag!

é
Dag Marietje!
7'„^
iiatAM?ie, «?"
nog y?
met
Wat '-^
reis! De groete! In
Goeie
vertrekt t^" Amersfoort overstappen! va.
ïlüfL^j
'" «IeMK
5S

Ill l l l l l l l l l l l l l l l V

GOEOKOOPE TREIN NAAR ARNHEM,
OOSTERBEEK EN NIJMEGEN

NOORDEINDE 146 a

BOVENHUIS

geheel i \
d»,»in».
moderne
/(
16 jaar. Alle maten , /

Zuiver wollen «tof

Plima wol,

wel

rooien, hoor!

j

NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN.

I MANNES
!
.

NOORDEINDE 146

1

!

10—5 uur «n

's avond» van hall 8 tot 10 uur.
1 Prima Chcsterfield Salon-

if
X
f

! Sportkousenj

Te koop gevraagd
tegen hooge

BOVENHUIS

X

19— !

124b.

maar'

V
W

j Voor den Automobilist
en Motorrijder.

TE KOOP
474

)

leeft. 9 tot

't later was.

Nov... daar Komt U
dan heusch. Marietje hou
je goed. geniet
veel
en doe ze allemaal de ero°
ten. En... ik zal het

8

greenen, vuren en dennen bestek»
hout, alle «oorten buitenlandsch
gezaagd hout, juffers enz. specia»
liteit damplanken tot oen dikte van
30 ciVl. met messing en groef

(

(

3.

s

en SchaveriJ.

l)

D4882K Bur. v. d. 81.

Dennenweg

§

üackaickllm te Blokzijl.
Stoom-HoutzageriJ

]>

HOFWEG

Mr. H. W. C 5. DE JONG.

ZI'ID 3INNENBINLEE 20

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Illlllllllllllllllllll»

i

Te Kuur Gemeub. Villa,

/(nfel

per

"iiiiimmiii

X

& Co.

GEDEPONEERD

D

ffILVERSÜ

558 Stadhoudersplein.

" M

No.

Administratie van net Vakblad
„HET VADERLAND"

De

/

prijs ongev. / 35.— p. m. Aan»
biedingen onder No. D4884K aan gar.; vari f 141.— voor f «o.—.
het Bureau van dit Blad.
6 I Te zien: Brueghelstr. 251. D4879K
Bij vonnis der ArrondissementsRechtbank te 's-Gravenhage van
7 Augustus 1924 is uitgesproken
het
faillissement van S. VERRIJP,
«l li!l,.M«!j aannemer,
wonende te 's-Graven„DE GEKROONDE LELIE"
hage, Rijswijkscheweg 382, met
benoeming van den Heer Mr. C.
M. DE KUVPER tot Rechter»
Commissaris en van ondergetee»
kende tot Curator.
A2gl3
OpVS!».
-22»
De Curator,

MOBACH
Voor de vele blijken van deel'"neming,
bij
't
ondervonden
over11..1i11m..1ii li klasse
lijden van onzen besten man en
R.

Chauffeur, v. g. g. v.

Brieven

W
'§

4'

1

|B.LOOS&Z
Genon i

(

CHAUFFEUR

|

pensenen,

.*'"

— Veel genoegen en «Krijt —

me vaak... de trein is blijkbaar over tijd... is 't nog
vijf minuten IK dacht, dat

1

Vs afdeeling expeditie is nu de-ie
maanden van 's morgens vroeg tot 's avond»
laat in de weer en ook onze nacht-expeditieploeg heeft vele adresveranderingen mede te
behandelen.
Wie ons 24 uur van te voren schrijft Kan zeker
zijn van een accurate, goede behandeling zijner

j

TL HUUR

2.

>

aangenomen.

V

TL HUUR

HUUR
gg IE
Benedenhuis of eerste etage. Huur-

MANUEL MARKUS
betuigen wij onzen hartelijken
dank.
1)2021

worden adresveranderingen
NIET MEER PER TELEFOON

§j

Ld.b, voor alle GEMEUBILEERDE ie ETAGE of
h. b. Adr.: KOSTER. Prins Hen» : KAMERS.
driklaan 3, onm. achter halte en I van Beuningenstraat 66. V4BBIK
theetuin Kievit, tram Dierentuin»
«sassen. Thuis W.- en Dondav.
6—9. Zond. «—5 uur.
D4878K op
de Regentesselaan een ongem.
GEVRAAGD v. direct of later 2e Etage» bev. 2 kamers en suite,
een DIENSTMEISJE, kunn. tafel» kabinet, keuken en halven
zolder.
dienen enz., in kl. gez. (flatgeb. Brieven No.
D4883K Bur. v. d. 81.
Benoordenhoutscheweg), koken
niet vereischt. Salaris 25 gulden
plus wasch, in» of extern. Brieven
No. V4BBOK Bur. v. d. Blad.
Een net persoon zoekt plaatsing

g SMTH-PREMIER.

vader, den Heer

s

W
W

2 verdiepingen, prachtig uitzicht op een der drukste punten
van
de stad. Zeestraat hoek Scheveningsche Veer. Huurprijs / 800.— p ir
Te bevr. l Laan v. Meerdervoort 454, den Haag.
84082-12

TE KOOP

g

fi

.

—Nu zeg. de trein Kan nu
elk oogenblik binnen Komen,
dus neem ik nü maar afscheid van je. anders is het
aanstonds zoon agitatie!

11111111111111111111111111111111111111111111111111111l lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII

TOT 15 SEPTEMBER A.S.

D
g

Te huur schitterend Bovenhuis
bevat

g

& Heden overleed on-e geliefde B
» Zuster en Tante
g
»
EVELINA CATS.
Eenige algemeene kennisgeving
B De» Haag, IN Aug. 1925.
fl
fl Bruxelles.
84684 9 fl

fi

-

Hollanderstraat 2428

|
W
W
W

fi
H

I.

v«, HAAG EN

Nefkena Autohandel

lIIHI

|

g* ASTHMA en TUBERCULOSE ■"%«

'El
N Heden overleed plotseling fl
U. onze innig geliefde Echtg
Echt, B

N.V.

I«me,

■ lIIIIIIIIIIIIIIIH

Dameskleeding

-

IMPÓRTRICB VOOR

I

Kinder- es

..

Ballonbanden lli«ou,«lels>, elactrischaruitenwissoher
■■■ UIT VOORRAAD LEVERBAAR MM

fl

S. A. P. FLUGI

B

-

-8
I

g Vrouwe HENRIËTTA I
MARGARETHA JACOBA B
»A PEEREBOOM VOLLER,
gg
»
Douairière
« jonkheer C. H. C. FLUGI g
B
VAN ASPERMONT.
I
den ouderdom van ruim g
g in jaren.
g 86
g
g 's>Gravenhage,
g
g FLUGI VAN ASPERMONT.g

W
B

TOURING
f 1950.COACH, 2 pers. f 2500.SEDAN» 4 pers.. f 2700.-

I

» Heden overleed onze lieve I
gg
8 Moeder, Behuwd»
Behuwd- en Groot- fl
H
g
» moeder,

~"~~"

DE KUNST VAN AFSCHEID NEMEN.

|I CHEVROLET

Eenigste kennisgeving.

flg
fl
VAN ASPERMONT—fI
GLEICHMAN. fl
flg & H. C. FLUGI
VAN ASPERMONT. fl
U■ Marseille.
flg
_ TH. TH. ELUGI
g
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AUGUST STRINDBERQ'S

'S«IDDAGS 2H

'SAVONDS 7EN S UUR

MEESTERWERK

IN ROSS

g

I

gg

In «NET VAD.» schrijft o.m. LW. „Wie is er méér dan
ASTA NIELSEN op zulk een rol van toomloos lijden aan
gewezen ? Zij en zij alleen is het, die het vermag, de ver
scheurde aan flarden gereten ziel jammerlijk te laten dub- m
ken uit smartooeen vol eindeloos wee.... Daarnaast «om
ALFRED ABEL. Het samenspel dezer twee KunstenaarI
wordt tot een leed dat ontzaglijk aangiijot.
Bioscoop neemt
Passage
DE AVONDP." schrijft.- De
onder de Filmtheaters een bijzondere plaats in. » "°«
bouw worden geregeld films gegeven die uitmunten ow ■
artistieken opzet en fijnhe.d van opvatting. A -v«»N ROES wordt tot en met Donde^'^

g
g

g

gg

"'

g

HÉT

DL OPSTAND

IN rRANSCN

SYRIË.

EEN STRUV

KARAKTER.
MET PLAATSELIJK
Een moeilijke tijd

voor de Erlmsolte regeering.

verhoudingen te venvachten. Maar intu«>
schen wordt de, tegenstelling tusschen links
en rechts weer verscherpt. Links oppert nu
het plan om hot protectoriaat over Syrië op
te geven en vinden moedelooze schrijvers
gelegenheid om over verkoop van koloniën
te spreken
(Madagaskar. Indo-Ohina.
Antille), om uit de finanoieele moeilijkheden
te komen. „Laten wij onze koloniën in dollars en ponden sterling omzetten, om onze
schulden te betalen en onze kas te vullen",

de radicale Ére Nouvelle.
Men begrijpt wel, welk een heftige reactie dergelijke voorstellen bij de nationalistische partijen moeten verwekken.
schrijft

is met vacantie De
Fransche Kamer
echter heeft het drukker

r-

VADERLAND

5-^he regeering
van buitenlandsche zaken is

gegaan om daar met zijn
„i? Lonclen
collega besprekingen te voeren.

klelsche
valt
den omving'dier besprekingen
Wr
een
zekere
Er
te zeggen.
nog"»iet veel

NET MYSTERIE VAN DE ZEE.
In het avondblad van Vrijdag % Aug.
kwam onder bovenstaande» titel een
arti-

kei voor, waarin melding gemaakt werd
van een bodemverheffing in de Golf van
Oascogne.
Deze bodemverheffing was geconstateerd door een der off Zieren van het schip
Loiret. In de Matin wordt nu twijfel ge»
opperd over het feit of de bodemverheffing onlangs plaats heeft gevonden en of
niet de toestand van den zeebodem reeds
lang zoo was. Met de zeekaart voor zich
wordt in het blad de route van de Loiret
nagegaan en worden de loodingen vergeleken met de op kaart aangegeven diepten.
In aanmerking genomen, hoe in het al»
gemeen de hydrographische dienst de z.g.
dieptelijnen (dit zijn lijnen op de kaart, die
over punten met gelijke diepten worden
getrokken) vaststelt, behoeft een geval,
als net onderhavige niet zooveel verwon»
dering te wekken. Dit betrof n.l. het
dat de diepte plotseling van 4.110 feit.
M.
overging in diepten van 1000 a 2000 M.
Deze geringere diepte wordt veroor.
zaakt door het z.g. vastelandsplateau, dat
zich in zee, onder water, over een aan»
zienlijken afstand uitstrekt, Het frappee»
rende voor den waarnemer aan boord van
de Loiret was nu, de plotselinge overgang, welke niet op de kaart stond aan»
gegeven, want daarop was de dieptelijn
van 4000 M. een aanzienlijk stuk verwijderd van de grens van het vastelandsplateau.
De Matin merkt hierbij evenwel zeer te»
recht op, dat in den omtrek waar de Loiret
zijn loodingen verrichtte, slechts een enkele diepte door de hydrographen op de
kaart was aangegeven, wat dus wil zeggen
da.t de zeebodem daar nog weinig onderzocht is. Het waargenomene door den
*
officier behoeft dus volstrekt niet als
legelijk met de betrekkelijke rust in vaststaande met zich mee te brengen, dat
Nlarokko zijn de berichten gekomen over inderdaad een bodemverheffing plaats
ernstige moeilijkheden voor de Franschen heeft gevonden. Natuurlijk de mogelijkaan de Oostkust der Middellandsche Zee heid bestaat.
in het land van Aleppo, Beiroet en Damas»
Er zal nu een vaartuig van den hydro»
ous. Daar in den " uitersten Zuid-Oosthoek, graphischen dienst heengezonden worden
van het Syrisch mandaatgebied, ten Zuid- om daar den toestand van den zeebodem
Oosten van Damascus dus, is de stam der nauwkeurig te onderzoeken. Deze onder»
Djebel-Drusen in opstand gekomen. Talzoekingen moeten eerst afgewacht worden
rijke Frans-he soldaten zijn van den op- en het resulaat zal uitwijzen of werkelijk
stand reeds het slachtoffer geworden en in aan een bodemverheffing moet gedacht
de hoofdstad van het gebied, Soeëida, is worden of niet.
alleen de citadel in handen der Franschen.
Over de oorzaken van dezen opstand bestaan uiteraard zeer verschillende lezingen,
ENGEIHCNE BIOGRAiPNIEKN.
zooals men zal merken, wanneer men de
ollicieele Fransehe berichten " legt naast bv.
De Engelsche letterkunde is „brirnfull'^
de beschouwing van den Tirnes-correspon»
biographieën. En de buitengewone open»
dent m Xairo. Van meer actueel belang is hartigheid, waarmede ze worden samenge'de vraag naar de macht van de opstansteld, zelfs waar het menschen geldt, die
delingen en den omvang van het conflict. nog kort geleden in ons midden waren,
En daarbij schijnt men tot de conclusie te
treft den buitenlander, die dat niet zoo gemogen komen, dat de opstand op de hoogwoon is, als opvallend. Engeland heeft zijn
vlakte van Hauran vóór Frankrijk een Byrons,
zijn Nelsons, zijn Parnells gehad.
pijnlijke zaak is, die slechts door langherinneren
er aan dat nationale eerbeZij
durige en kostbare operaties tot een op»
behoeft
te worden beperkt tot zoo»
toon
niet
lossing gebracht kan worden, maar die genaamde „heilige
boontjes", dat de mentoch op dit oogenblik in geen vergelijking
schelijke zwakheden der grooten invloed
met de gebeurtenissen in Marokko.
?^2at
hebben Op openbare zaken en dat
De r.
Drusen zijn een strijdlustig en dapper kunnen
de bewondering voor wat de groo»
volk. maar zij zijn slecht bewapend en zij nochtans
volbracht en daarom voor hun#
ten
hebben
hebben geen groeten munitievoorraad. Het
kan
persoon
blijven bestaan. Die gansohe
totaal der bewoners is slechts iets meer
zaak
van
levenswandel en
particulieren
dan bo.ooo en de Bedoeïenen, die bur.
of
openbare
staat
grootheid
beroemdheid
«uoen steunen, zijn ten allen tijde on»
betrouwbare strijdmakkers gebleken. Hun hier op het oogenblik.pijnlijk in het midden
der openbare belangstelling. Er zijn eenige
exclusieve godsdienstige opvattingen maken
processen geweest, waarin het persoonlijk
het onwaarschijnlijk, dat de
Drusen van de
groote massa der Klohamedanen in Syrië karakter of gedrag van bekende maat»
schappelijke grooten in het gedrang zijn gesteun zullen krijgen.
komen,
hetzij bij insinuatie hetzij in onbestand .der v'jebel Drusen is dus nog
getuigenverklaringen. Tegelijker,
vestigde
steeds een zu.ver plaatselijke gebeurtenis.
tijd heeft men een golf van schandaal onder""breiding van den strijd kend in veel dat den laatsten tijd wordt gegehee'?
Fransche
TruL)
schreven in boek en courant over gestorven
schijnt nog gering Indien mandaatgebied
er van compl!of
nog in leven zijnde vooraanstaande men»
ZOu 2""' dan zou men eerder
schen.
3«"-en van Fransch-Zyrië moeten
In het jongste echtscheidingsproces, dat
w -, Fransdie mandaatgebied in Engeland de> gemoederen heeft bewogen,
aan een Arab«- werd een bewering geuit tegen een „hoog
met
bestuur onder
persoon". Het Hof achtte het noo»
m
a"daatvnl- aan 'lransjordan.ë. De politiekverklaren
P
di? te noch dat de bewering noch Lord'
Emir Abdoellah. Ourzon
an,'
hee t
Lord Milner gold. Maar on»
be,a, ste!Hng
g l?etoond
voor
danks het feit, dat de rechter mededeelde,
f lew^inge„
Fransch» dat de betrokken vrouw een leugenaarster
P
men den
belieerscht was of een ziek brein had, kan het eenigen
tijd duren voordat het schandaalpraatje vergeten is.
Een ander voorbeeld van de lasterepidemie. waarmede de gemeenschap wordt be»
zocht, is te vinden in een boek van den
journalist Peter Wright, een man die zich
in begaafdheid zoowel als bekendheid ver»
heugt. Hij heeft gemeend in dat boek de
J ad worden ontvan- nagedachtenis van den beroemden liberalen
gen dar. v.,„„
d
va" politieke
staatsman Gladstone, „the Grand Old
niet.".^^^
uitblijven.
Man", te moeten bezoedelen. De zonen van
er een sterke rem aan Abdoel» den overleden staatsman
t
hebben terstond
lah'z
aa «3e>egd. Dat is de macht nadat zij van den inhoud van het boek kenvan
elsch«n mandataris. Die doet nis hadden genomen, den schrijver geschre-.'cl, iV
dat zij hem een leugenaar, een lafaard
'verden hrT evoe,en- Vluchtende Drusen ven
en
een
dwaas vonden en den brief aan de
overschrijden
grens
van
de
van N-:.!^ mandaatsgebied
gestuurd ter publicatie. Het was
couranten
door
Engel»
"lle
middel
om te trachten Wright voor den
hun
machine&-ren
rechter te krijgen door hem te dwingen een
« »
aanklacht wegens smaadschrift tegen hen
in te dienen. Maar de journalist was er niet
voor
te vinden en liet de scheldwoorden
"^and
met de gebeur»
8"»'"
langs zich heen gaan.
kalm
Zijn laatste
««"'en
gewezen
op
d-n
hij
stap
is,
dat
heeft
te
kennen
gegeven,
dat
pol!»
dinnenlandsche
t!°><e
de
hij
gewraakte
woorden
niet
had
moeten
De
Fran»
Frankriik«ohe
'3
d" "'"« -»" neerschrijven, hoe ernstig ze ook waren bc.
wind de
-""
,^ doeld; hij erkent dat men niet altijd kan
'?
actief neerschrijven, wat men «rnstig bedoelt. Dit
der radicale pa
l«l
t.i
au
is een teeken van de groeiende ten»
P
S
"ijdenker en vr
ni&. en als geval
dentie
in de pers en in boeken om reputa'
heeft
Frankrijk
hij in
van
ties
<'!e
de „copy" groote mannen als goedkoope
te
te behandelen.
v
benutten om hem
n»n te Vallen
B^dé'-ie«» Echo
<l°
I
terugroeping
van den bestuurder.
Spitsbergen Nonnen.
el
een
alge»
"Par-?"ß,*rii
BERLIJN, ii Aug. (V.D.)
De overKoloniale
k«W het name
van Spitsbergen door Noorwegen zal
1*-ie"?e"ing.
Momenteel U
14 >"ig. plaats hebben; de Noorsche regee»
'""oed
directe
eZe,
r,ng
dg
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Dinsdag 11 Augustus 1923
DE

ONDERWERPEN DER CON-

EERENTIE IN LONDEN.

De ollicieuse Engelsche lezing.

LONDEN,

—

Aug. (draadloos).
De
Fransche minister van Buitenl. zaken Briand
begaf ztch hedenmorgen naar het Bucking»
ham-paleis, alwaar hij eene audiëntie had
bij den koning, alvorens hij hedenmiddag
zijne besprekingen zal aanvangen met den
Britsohen minister van Buitenl. zaken, Aus»
ten Ohamber!ain, over de veiligheidsquaes»
tic. Briand was vergezeld op het dep. van
Buitenl. zaken van Philippe Berthelot, permanent onderstaatssecretaris, en van Fro»
mageot, rechtskundig adviseur en kabiii

netschef van Briand.
De bijeenkomst der geallieerde staatslieden heeft in de eerste plaats en hoofdzake»
lijk ten doel, den inhoud te bespreken van
het Fransche antwoord op de Duitsche nota
van 20 Juli. Men zal zich herinneren, dat
na de ontvangst der Duitsche veiligheids»
voorstellen in Febr. j.l. de gedachtenwis».
selingen tusschen de Fransche en de Brit»
sche hoofdstad er ten slotte toe ' leidden,
dat de Britsche en de Fransche regeering
samenwerkten tot het opstellen eener memo»
rie, welke van uit Parijs naar Berlijn werd

gezinden.
Kort daarna werd in een officieel Witboek
het origineele voorstel van Duitschland gepubliceerd tegelijk met deze memorie, en
de geheele correspondentie, welke was ge»
voerd tusschen het Britsche en het Fransche ministerie van buitenlandsche zaleen
aangaande het opmaken daarvan, waardoor
met opmerkelijke openhartigheid en volledigheid de inzichten aan den dag traden,
welke de geallieerde mogendheden hadden
aangaande de quaestie van het veiligheidsverdrag. De Duitschers zonden o» 20 Juli
eene nota naar Parijs, welke zijn antwoord
op deze memorie vormde.
Het thans bereikte stadium is, dat de
Britsche en de Fransche minister van
Buitenl. Zaken, dezelfde methode van
samenwerking volgende, als tot heden is
aanvaard, betreffende deze kwestie», thans
een persoonlijke beraadslaging houden over
de Fransche nota, welke zal worden ge»
zonden op deze laatste kennisgeving van

Berlijn.

Men hoopt hier, dat de nota van
zoodanigen aard zal blijken, dat zij een
einde maakt aan schriftelijke gedachtenwis»
selingen en het oogenblik nabij zal brengen voor een bijeenk o m s t, waarop
Duitschland en de Geallieerden de bespre»
king om de conferentietafel kunnen voortzetten.

.

Briand heeft ook een ontwerp voor een
verdrag mede naar Londen gebracht, zoodat deze gelegenheid tot persoonlijke ge»
dachtenwisseling kan worden benut tot
wederzijdsche opheldering van denkbeelden
aangaande een zaak, die, ofschoon
niet van onmiddellijk be»
lang, toch het einddoel is der onderhandelingen.
Het verlangen der geallieerde ministers
is duidelijk te kennen gegeven in de documenten, waarbij in het belang van . den
Europeeschen vrede alle voordeden zullen
worden getrokken van de voorstellen, vervat in het Duitsche aanbod.
.."■>
Het zou geheelV verkeerd zijn, om in de
huidige beraadslaging eenig verlangen
van hun zijde te zien, vooraf een stuk uit
te werken, hetwelk Berlijn later zou worden verzocht te teekenen, zonder vol»
doende gelegenheid tot bespreking gehad
te hebben. Het hoofddoel der huidige be»
sprekingen zal zijn bereikt, wanneer de
definitieve inhoud der Fransche nota is
vastgesteld met goedkeuring van Britannie,

Caillaüx weldra naar Londen.
LONDEN,'II Aug. (V.D.). De Pa»
rijsche correspondent van de Daily Mail
seint aan zijn blad:
Ik werd hedenavond ontvangen door den
minister van Financiën Caillaüx, die binnen enkele dagen Churchill zal bezoeken.
Hij zeide :
„Frankrijk weigert niet zijn schulden te
betalen, indien deze rechtvaardig worden
vastgesteld".
Op de vraag, of Frankrijk aan de Ver»

eenigde Staten om een moratorium verzocht had. zeide Caillaüx: „Wij mogen
de Vereenigde Staten dezelfde faciliteiten
vragen als aan anderen zijn toegestaan,
die niet vele jaren geleden aan de andere
zijde vari de barricade hebben gestaan".
Vandervelde einde Augustus naar Londen
BRUSSEL, 11 Aug. (V.D.). De Peuple
meldt, dat minister Vandervelde aan het
einde van deze maand naar Londen zal
gaan tot het houden van besprekingen met
Chamberlain.

Verlies voor de liberalen in Canada.

VOLKENIIONDS- EN AANSLVITINIIS
POLITIEK IN OOSTENRIJK.
Een antwoord aan den Commissaris van
den Volkenbond mr. Zimmerman. *)

(Van onzen Weenschen correspondent).
Weenen, 5 Aug.
De commissaris van den Volkenbond

voor Oostenrijk, mr. A. R. Zimmerman,
is opgekomen tegen een mijner brieven,
waarin ik den politieleen toestand in Oostenrijk na het sluiten van de Juni-vergadering van den Volkenbond heb behandeld.
Mr. Zimmerman noemt drie plaatsen in
mijn brief onjuist. Zoowel mijn oordeel
over het groeien der beweging tot aansluiting, als mijn opmerkingen over de alge»
meene politiek van den commissaris van
den Volkenbond (dus mr. Zimmerman
zelf) zouden, volgens zijn oordeel, door
ieder kenner der verhoudingen gemakkelijk kunnen verbeterd worden.
Het derde punt moest hij echter zelf
corrigeeren, want hier zou het om een
volstrekt'verkeerde voorstelling gaan.
Over dit derde punt wil ik het eerst
spreken. De Volkenbondscommissaris heeft
hier mijn brief beslist verkeerd begrepen.
Ik heb nooit beweerd, dat hij in Juni te
Oeneve tegen de leening voor het aanleg,
gen van de bondsspoorwegen in Oostenrijk gestemd heeft. , Ik zeide wel, dat het
succes der Óostenrijksche regeering in
Juni, tegenover de vroegere besprekingen
bij den Volkenbond in Februari en Mei,
daarin bestond, dat het haar gelukte, den
tegenstand van mr. Zimmerman en dr.
Benesj, die er vroeger geweest was, tegen
den spoorwegaanleg te overwinnen.
Deze tegenstand bleef in Juni feitelijk
achterwege en de verslechting van den
toestand in Oostenrijk en de sterkere propaganda voor aansluiting bewerkten, dat
de Oostenrijksche delegatie met veel meer
tegemoetkoming en op veel correcter en
welwillender wijze ontvangen werd.
Ik heb er in mijn brief bij deze gelegenheid ook met nadruk o» gewezen, hoe mr.
Zimmerman (in tegenstelling met dr.
Benesj, die eenvoudig met de politiek van
zijn land te maken nad) in zijn tegenstand
zich uitsluitend door zakelijke motieven
heeft laten leiden. Ik heb geschreven : „De
commissaris voor den Volkenbond meent
(en, niet volkomen ten on»
rechte), dat de Oostenrijksche staats»
huishouding nog steeds te duur is en dat
men in een tijd als deze moet handelen zonder acht te geven op nochtans eerbiedwaardige tradities en zonder respect voor instellingen uit vroeger tijd". Daaruit bemerkt
men toch wel, dat ik niet, zooals mr. Zint»
merman in zijn brief schijnt te willen beweren, tot de tegenstanders behoor van den
kring, die, naar hij zegt, „prijs stelt op een
zuinig beheer der openbare middelen en die
niet zijn heil verwacht van een ter beschikkingstelling dier middelen ten behoeve van
partijpolitiek, van overdreven sociale maatregelen en van gunstbejag bij kiezers."
Integendeel, ik ben het hierin vrijwel geheel
met mr. Zimmerman eens en toen ik in
mijn brief zeide, dat hij verscheidene tactische fouten begaan en, zich daardoor bij de
bevolking zeer onpopulair gemaakt had,
voegde ik er nadrukkelijk aan toe dat dit
helaas jammer voor de zaak is, „w elke
hij met zooveel talent dient."
Omtrent het betreurenswaardig feit, dat
de Volkenbond en zijn commissaris z»ch in
Oostenrijk bij de bevolking zeer onpopulair
gemaakt hebben, durf ik beweren, beter
onderricht te zijn dan de heeren van denVol.
kenbond zelf. In de geschiedenis waren het
nooit de regeerders en ministers zelf, die
het best er mee bekend bleken te zijn of zij
populair waren of niet.
Voor mij was de populariteit van Mr.
Zimmerman, welke hij in het begin in
Oostenrijk in ruime mate genoten heeft,
een zaak van belang omdat, hij Neder»
lander is en omdat zijn persoon een band
vormt tusschen twee landen,
welker
vriendschap te bevorderen ik als mijn
bijzondere taak beschouw.
Overigens wil ik er met nadruk op
wijzen, dat aan de verandering der stem»
ming niet alleen de fouten schuld dragen,
die Mr. Zimmerman begaan heeft door
zijn optreden tegen de menschen, maar
veel meer twee andere politieke factoren.
Een hiervan is de Volkenbond, die in het
Oostenrijksche vraagstuk al te veel onder
den invloed van Praag staat, de andere
bestaat uit die kringen in Oostenrijk zelf,
die met voorliefde den commissaris-generaal als boeman gebruiken, om bij hun kie»
zers hun eigen populariteit niet óp het
spel te zetten.

Nu zal ik nog kort het derde punt be»
handden, dat Mr. Zimmerman in, zijn po»
lemiek aanroert, nl. de aansluitingsbeweging. Ook hier mag ik mij beter dan Mr.
Zimmerman in de gelegenheid achten om
de stemming van het volk te leeren kennen.
Deze beweging, die 'een der grootste volks»
bewegingen van onzen tijd is en die voort»
durend nóg in kracht toeneemt, laat zich,
omdat mr. Zimmerman haar als de zoog e
naam de „Anschlussbewegung" tracht
te kleineeren, niet uit de wereld helpen.
Haar actueele, zeer belangrijke beteekenis
is reeds meermalen bewezen; aan de
vrees voor deze beweging had Oostenrijk
in den zomer van 1922 d« Volkenbond»actie (en Mr. Zimmerman zijn positie Van
commissaris-generaal) te danken ; aan de
vrees voor haar is dezen zomer de gunstiger ontvangst te Geneve toe te schrijVrijmetselaars
Een nieuw hoofdkwartier der
ven.
Als journalist is het echter ook mijn
te Londen.
taak, naast deze actueele resultaten, de
Te Londen heeft Zaterdag 1.1. de United groote ontwikkeling in 't oog te houden en
de groote vrij- de krachten te onderkennen, die bij het
Grand Loge of England
metselaars-organisatie dus
een feestevormen van de toekomst beslissend zullen
lijke bijeenkomst gehouden. Als grootzijn en tot deze behoort de beweging onder
meester fungeerde de hertog van don» de Oostenrijksche Duitschers voor aansluinaught. Deze deelde mede, dat er veel geld ting bij het Duitsche rijk.
was ingekomen'voor het monument, dat
(Wij herinneren hierbij nog aan het
zal worden gewijd aan de nagedachtenis
van degenen, die in den grooten oorlog onderhoud, dat onze redactie had. met den
waren gevallen. En zijn voor dat doel vroegeren bondskanselier Mgr. Seipel, in
£ i.000.000 noodig; reeds zijn £ 826.000 welk onderhoud ook de sterke sympathie
toegezegd, waarvan £ 500.000 ook al gevan de Oostenrijkers voor de aansluiting
md zijn. Het monument zal den vorm aan» bij Duitschland tot uitdrukking kwam.
nemen van een gebouw te Londen, waarin Re/d.)
het hoofdkwartier der United Grand Loge
of England zal gevestigd zijn. Het gebouw
*) Zie ons avondblad van 29 Juli.
komt te staan in Great Queen Street W.C.
Het huidige hoofdkwartier is al vele jaren
te klem en onvoldoende.
ST. JOHNS (Nieuw Brunswijk). 11
Aug. (Reuter)- De uitslagen van de laatste verkiezing geven aan de conservatieven
een beduidende meerderheid in het parlement. Vier en twintig liberalen, die tot nu
zitting hadden, hebben hun zetels verloren.
De nederlaag wordt hoofdzakelijk toe»
geschreven aan de liberale politiek betreffende de hvdroelectrische werken,
welke de liberalen door de regeering wil»
den doen uitvoeren, terwijl de conservatieven het aan het particulier initiatief
wilden overlaten.
Het resultaat der verkiezing heeft waarschijnlijk beteekenis voor de federale ver»
kiezingen in Canada waar de liberalen
ook in macht afnemen.

——
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DE O.VAESTIE DER OPTANTEN.

GEMENGD NIEUWS

Duitsch-Poolscho notawisseling.

EEN RELLETJE TE AMSTERDAM.
Gisteravond laveerde een buitenman in
kennelijken staat van dronkenschap in gezel»
schap van een jongedame door de Weespen»
straat te Amsterdam. De man gedroeg zich
tamelijk luidruchtig en weldra zag de politie
zich genoodzaakt, zich over hem te ontfermen.
Het geval had natuurlijk veel bekijks en er
ontstond een dusdanig gedrang, dat de politie
om ruim baan te maken een charge moest
uitvoeren, waarna het eerst mogelijk was met
assistentie van eenige politierulters, die juist
passeerden, den man naar het bureau J^ D.
Meyerplein over te brengen.
Tijdens het relletje was een meisje komen
te vallen en hij het daarop gevolgde gedrang
onder den voet geraakt. Zij heeft verschillende
kwetsuren gekregen en is door den G.D. naar
het ziekenhuis vervoerd.

BERLIJN.

11

Aug. (V.D.)

—

De Ma-

den publiceeren de Duitsch-Poolsche nota»
wisseling in de optanten»quaestie. De Poolsche regeering liet 8 Aug. de Rijk^regee»
ring een nota toekomen, waarin werd mede»
gedeeld, dat in tegenstelling met de Duitsche optanten in Polen de Poolsche in

Duitschland dit voor 1 Aug. onophoudelijk
verlieten, en de Poolsche regeering der-

halve moest weigeren in te staan voor de
gevolgen, welke hieruit konden ontstaan.
In het Duitsche antwoord wordt er op
gewezen, dat integendeel het grootste deel
der Poolsche optanten nog in Duitschland
is, en uitdrukkelijk betoogd, dat dwang,
maatregelen tegen Poolsche optanten slechts
werden aangewend wegens het optreden
van Polen, terwijl «an de Poolsche regeering wordt voorgesteld, af te zien van
verdere uitwijzingen, om de wereld het beschamende schouwspel van zich nog twee»
maal herhalende uitwijzingen te besparen.
Ten slotte wordt in de Duitsche nota ver»
klaard, dat de rroreele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van al zulke dwangmaatregelen, slechts op de Poolsche regeering zal rusten.

DE TOESTAND IN SJANGHAI.
Einde der staking in de

.

VOOVELNIJKE VAL.
het Engelsche stoomschip
hedenmorgen
Toen
WhiNvood, bestemd voor Huil, van Amsterdam vertrok, moesten de luiken nog over
de ruimen, gelegd worden. Hierbij had een der
matrozen het ongeluk in het ruim te vallen,
met het gevolg, dat de dood onmiddellijk intrad. Daar de man uit Engeland afkomstig
was, heeft het schip het lijk meegenomen naaiEngeland.

—

Morgenochtend vertrekt een aantal deel.
nemers van de Blue Band vacantiereizen uit
Rotterdam naar Zwitserland. Voor jongeren
zijn reisjes naar voorn en Zandvoort georganiseerd.

abrieken.

SJANGHAI, io Aug. (V.D.). De militaire gouverneur Kiang Sjen seinde heden
zijn goedkeuring aan de 'voorwaarden van
de oplossing der staking van 50.000 ar»
helders in de Japansche katoenfabrieken
te Sjanghai. De fabrieken zullen spoedig
weer geopend worden.

INGEZONDEN STUKKEN
DE ZENDING ONDER DE JODEN.
Op de Zomerconferentie van den Zendingsstudie-Raad te Qunteren heeft de zendings»
domino W. J. J. Velders een rede gehouden
over zijn arbeid onder de Joden, waarvan «en
verslag voorkomt in het Vaderland van jl.
Vrijdagavond. II zult mij wel willen toestaan
in verband met dit verslag eenige korte Op-<
merkingen te maken.
Ds. Velders, wiens arbeid hoofdzakelijk bk,
staat in het propageeren van de Evangelie-,
des Christendoms onder de Joden, beschouwd
het als een fout, dat de Joden zich als een
afzonderlijk volk gevoelen. Dit is van zijn kant
begrijpelijk omdat de zending het gemunt heelt
op de vernietiging van het geheels Joodsc-ze
ras. Maar het roemrijke verleden van het

Proces tegen opstandelingen in Georgië.
In Juli is voor het opperste gerechtshof
van Georgië de behandeling begonnen van
het proces tegen 47 leden van het comité
van actie, dat den jongsten opstand in
Georgië (in Augustus 1024) georganiseerd
«had. Met het verhoor van de beklaagden
en de 57 opgeroepen getuigen zijn ruim 14
dagen gemoeid geweest, waarna het ge»
rechtsbof op 3 Augustus vonnis heeft gewezen. Drie der beklaagden zijn ter dood veroordeeld, terwijl bepaald is, dat zij niet Joodsche volk» zijn eeuwenoude wetten»
voor amnestie in aanmerking zullen komen; ceremoniën en tradities, zijn bijzondere raas
karaktereigenschappen en nog zooveel mest.
een werd, wegens gebrek aan bewijs, vrij» en
het tot
afzonderlijk volk, dat niet
stempelen
gesproken; de overigen werden veroordeeld wil, niet mag eneenniet kan ondergaan
in do
tot drie of vijf jaar gevangenisstraf; verandere volkeren. Hoewel universeel ligt toch
scheidenen hunner hebben evenwel voorin zijn isolement zijn kradhd. Daarom bewaardelijke kwijtschelding van hun straf ge» strijden wij de assimilatie (doop. en gemengd,
kregen, hétzij op grond van ziekte, hetzij huwelijk) al» de dood voor het Jodendom en
omdat ze „voor de toekomst niet meer ge» daarom stelt het Zionisme, waarvan ds. Velders
spreekt, de Joodsch-Nationale idee op den voor,
vaarlijk" werden geacht.
grond als de heftigste bestrijdster van di»

Een volksche betooging' in Berlijn.
Een troep van ongeveer

200

volksche

jongelieden trok gisteravond door de

straten van het Veestdijk Berlijn. Talrijke voorbijgangers werden lastig gevallen. Een me»
dewerker van het Berliner^ lageblatt werd
met stokslagen ernstig gewond, een jonge
man die ter hulp snelde eveneens.
Later op den avond trokken ongeveer 500
volkschen in optocht naar het huis van den
koopman Schnapp, die Zondag op den Xur»
furstendamm een jeugdigen propagandist
doodschoot. Onderweg werden talrijke voor-

bijgangers lastig gevallen. De politie kwam
tiisschenbeide. Een paar volkschen werden
in hechtenis genomen.

Hitte in Berlijn
BERLIJN, 11 Aug. (V.D.)
De Berlijneis hadden gisteren den warmsten
dag
van het laatste jaar te boeken; de tempe-

—

ratuur steeg nu en dan tot boven 35 gr.

Duitsch, EranscH of Engelsen?
Dat het departement in Londen, hetwelk
belast is met het vereffenen der schulden
van den vijand en dat ressorteert onder de
„Board of Trade", soms voor lastige
problemen komt te staan, hoofdzakelijk
tengevolge van de teruggave van den Elzas
aan Frankrijk, wordt wel geïllustreerd door
het volgende voorval : .
Ongeveer twintig jaar geleden huwde een
zekere Engelsche dame met een inwoner
van den Elzas, die zoo verknocht was,aan
Frankrijk, dat hij vóór Augustus 1914
Straatsburg verliet, om de Franschen en
Engelschen te gaan helpen. Gedurende den
gebeden oorlog streed hij dan ook aan de
zijde der Geallieerden mee.
Maar, aangezien hij geboren was in het
Zwarte woud, toen zijn ouders zich «aar
met vacantie bevonden, was hij feitelijk een
Duitscher en daarom werd op zijn eigendom
in Engeland Van regeeringswege beslag

gelegd.
Als hij -in den Elzas geboren geweest
was, zou dit hem na het Verdrag van Ver»
sailles direct weer teruggegeven zijn, maar
nu werd hij beschouwd als een vijand.
Na vergeefscbe pogingen in Londen,
wendde hij zich tot Berlijn met de vraag of
zij hem, daar hij toch beschouwd werd als
Duitscher, niet konden helpen om zijn
eigendom terug te krijgen. Het officieele
antwoord van de Duitsche regeering was,
dat hij behoorde tot den Elzas, de Elzas
was Fransch en zij trokken zich niets aan
van degenen, die nu Fransche onderdanen
waren.

In wanhoop klopte hij nu te Parijs aan
en het officieele antwoord vroeg hem, waar
hij getrouwd was. Hij berichtte, dat dit te
Londen gebeurd was. De volgende officieele
vraag was, of de Fransche consul tegenwoordig was geweest bij het huwelijk. Op
deze vraag antwoordde hij ontkennend, daar

het, zooals hij zei, een gewoon Engelsen
huwelijk had betroffen. Nu volgde voor

hem en zijn vrouw een donderslag bij hel»
deren hemel, want een officieele mededeeling kwam verkondigen, dat, volgens de
Fransche wet, zij in 't geheel niet getrouwd
waren! Dat verder, daar zij te zamen leefden, zij niet in aanmerking kwamen voor
de vermindering van belasting, welke aan
getrouwden werd toegestaan.
Afgewezen, zoowel door Berlijn als door
parijs, hebben zij zich in wanhoop tot den
president der Britsche „Board of Trade"
gewend, die nu, na maanden lange onderhandelingen, er voor gezorgd heeft, dat
hun eigendom aan hen teruggegeven is.

assimilatie.
Het werpt een eigenaardig licht op de kennis
van ds. Velders omtrent het karakter en de
geestesgesteldheid van de Nederlandsche Joden,
wanneer hij betoogt, dat hun godsdienstig
gevoel dood is. In on« land wonen gelukkig
nog duizenden Joden, die op streng godsdien>
stigen grondslag staan en bij wie dus liet gods.
dienstig gevoel nog niet dood is. Maar ook bij
de duizenden Joden, die, hetzij door onkundehetzij door onverschilligheid of om welke reden
ook, de wetten van het Jodendom niet meer
opvolgen, is het godsdienstig gevoel nog niet
geheel gesmoord. Nog altijd gloeit bij hen
een vonkje na van dit machtige, hemelsche
gebeuren dat eens op den Binai plaats vond.;
Dit vonkje heeft slechts weinig noodig om
het te doen oplaaien tot een helle vlam. Zeer
vaak komen in liet leven van deze Joden
momenten voor, die hen weder nader tot het
godsdienstig Jodendom brengen.
Ds. Velders beklaagt zich over dé moeilijk»
held om onder Joden te werken. Inderdaad
toonen wij ons ook in dit opzicht een „hardnekkig" volk. De tegenactie tegen het heillooze bekeeringswerk, in de laatste jaren op
touw gezet, heeft de Joden immuun gemaakt
voor dezen arbeid.
In tegenspraak met ds. Velders beweer ik,
dat de Messiasbode, het Evangelisatieblad, niet
wordt gelezen. De Messiasbode in orakeltaal
geschreven, doorspekt met vele Hebreeuwsche
verzen, heeft de aandacht van het Joodsche
publiek absoluut niet. Daarom wordt zij, direct
na ontvangst, óf verscheurd en naar de snipper,
mond verwezen, óf naar den afzender terug»
gezonden. Ds. Velders moet maar eens infor»
meeren bij zijn collega ds. v. Nes;
Ten sterkste moet er tegen geprotesteerd
worden, dat ds. Velders de goegemeente tracht
wijs te maken, om geen sterkere uitdrukking
te bezigen, dat de Joden vijandig staan tegen
de Christenen. Dat is zuiver anti-semietisme
kweeken en dat nog wel door iemand, die den
mond altijd overvol heeft van „liefde tegenover
dit arme, verblinde Joodsche volk", lik tart
ds. Velders zijn beschuldiging met bewijzen te
staven. Liefde is da grondtrek van het Joden,
dom. Nog altijd luidt de Joodsche grondgedachte: Bemin uw naaste, als u zelve. Wel
staat dé Jood fel vijandig tegenover de zending.
De zending speculeert op slechte sociale,
intellectueele en moreele verhoudingen, speciaal
bij armere Joden. De zending maakt misbruik
van armoe en domheid. De zending tracht de
Evangeliën des Christendoms bij onmondige
Joodsche kinderen ingang te doen vinden.
De zending maakt van den armen, naar de
zending loopenden jood, een individu dat van
twee wallen eet en maakt hem tot iemand,
wiens moraliteit door zendingscadeautjes wordt
gedeukt.
De zending wil niet alleen de Joodsche saam.
hoorig'ieid en de liefde voor ons volk vernietigen, maar zij wil den Jood het heiligste en
dierbaarste, dat hij door alle eeuwen hoen als
onvervreemdbaar bezit heelt meegedragen, nl.
zijn religie, ontnemen.
De zending beschouwt den Jood als een
minderwaardige, die alleen meerderwaardig kan
worden, door het Jodendom af te zweren en een
Christen te worden.
Ds. Velders heeft op de conferentie uitgeroepen : Aan dat volk hebben we de boodschap
te brengen: bekeert u. Ik zou ds. Velders in
gemoede den raad willen gaven: blijf met deze
boodschap thuis of breng haar aan hen, die haar
meer noodig hebben dan de Joden.
Wij zijn het volk van het monotheïsme.
Daarvoor hebben onze voorouders hun goed en
bloed opgeofferd. Daarvoor hebben zij "geleden
en gestreden. Zij stierven den marteldood voor
hun geloof. Zij beklommen den brandstapel en
gingen den vuurgloed tegemoet met het uit.
spreken van de belijdenis des Todendoms:
Hoor, Israël, de Eeuwige, onze God, is een
eenig, eeuwig wezen. Deze belijdenis vergezelt
den Jood tot aan zijn laatsten ademtocht. Daarom strijden wij voor het Jodendom en vinden
wij genoegdoening in onzen godsdienst. En
daarom voelen wij ook niet de behoefte, ons
Jodendom af te zweren en een ander geloof t»
omhelzen.
Met dank voor de plaatsing.

Hoogachtend,
H. van Rijs,
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KUNST EN LETTEREN
EEN NACHT OP DE PANUscItE
EXPOSITIE.
(Van onzen correspondent).

Parijs, Augustus.
In het verblindend witte schijnsel van den
Hag ontnuchtert de expositie met haar
lscheeuwende bouwsels en kab».lbontc kleuren, maar 's avonds onder het licht der
booglampen en zoeklichten vloeien alle ver»
«schillen ineen. Het is een echt theater» ot
beter nog musichalLdecor, dat pas onder
fcekera kuntmatige verlichting een maximum
Illusie geeft en men vraagt reikhalzend naar
jte balletsterren of diabolische goochelaars,
jlie liet behoorden te bevolken.
! De toovering begint bij de Concordcpoort.
Elk paviljoen is in evening-drcss gestoken.
Miet Hollandsch paviljoen, overdag zoo
«duister, straalt van zonneschijn. Bij Polen
Schittert de kristal» en staaltoren als een
t<oh»i»noor. De Wecnsche plantenserre fonkelt van diep tropisch groen. Aan den over»
kant der Beme branden de kathedraalramen
jvan het prismatisch glaspaleis. Op de Alex»
«nderbrug is het eveneens feest. Al de luxe
vloeien over van licht, Men ver»
dringt zich voor de wonderlijk aanstellerige
'zilveren mannequins, voorbeelden der Eve
future": een onooglijke bedelaar met twee
-kunstbeenen
dus half mannequin
ligt
Wis 'n vormloos hoopje onder de lichtende
Uitstalling om ons na al dezen schijn nog
'eventjes aan het wezen onzer droeve we»
'reld te herinneren. Verderop is de wijdsche
Espanade één electrische symfonie. Al de
;friesen en kroonlijsten zijn in electrische
lampjes uitgestippeld. In de dwaze asperge»
tuinen straalt een griezelig blauw licht uit
"'t groen, giftig als de geverfde struisvee»
ren, die men in de groote magazijnen aan»
grijpt. Maar hoe verrukkelijk puur en
sneeuwig is het schijnsel, dat de kristallen
fontein-obelisk van Lalique omwaast en dat
ons troost na al dien Ixichelijken bazarrom«nel, die in het Cour des Métiers voor het
.voetlicht wordt gebracht!
Toch is deze kaleidoscopische lichtsym\ lonie
minder verwarrend dan het muziekgenoegen van overdag, als de jazz, door
z.uidspiekers vermenigvuldigd, zijn bar'baarsch rythme opdringt, als het gorgelende
geluid-water-orgel door merg en been gaat,
als de roodgerokte jagers van de torens af
hun
nalali" laten weerschallen en drie
reusachtige beierende kerkklokken u met
Kun gebons doordaveren. En het lijkt ok de
bij dag rumoerige menigte, die met moeite
bet helsch concert overschreeuwde, thans
ook verkalmd is door de meer apollonische
lgenietingen van het licht,
Tegen tien uur dringt alles naar de rivier.
>De boorden vormen één zwartbevolkt tooneelbalkon. Want Kier is de clou der expo»
Het is geen vuurwerk in den ouden
sitie!
izin des woords, maar vooral waterwerk.
waterspel, luisterrijke
jeux
'eau", die Kavel reeds deed ruischen en
[ritselen over het klavier. Vóór de woonschepen van den modekunstenaar Poiret,
door welks wagon-restaurant-ramen men
«een élite-publiek ziet steppen, ontbloeien uit
de Seine groen, blauw, rood als waterbloemen de kieurigste fonteinkelken. En uit den
Nis een lasso geworpen boog van de Alexanderbrug stroomt een zijlg scherm van
iwater ' omlaag, van achter verlicht door
(zoeklichten: kleurschitterende Niagara,
-welker vonkgespetter door de donkere, sombere Seine wordt gedoofd.
v Het hoogtepunt vormen echter de drijvende fonteinen van Vedovelli. Overdag zijn
het griezelige monsters, die met hun lodderpogen en vangarmen aan inktvisschen herinneren, tenzij men ze voor den antennebekroonden commando-post van een moderne duikboot wil aanzien. Lange electri»
sche kabels op drijvertjes brengen van den
wal af licht en beweegkracht naar de geheimzinnige ronde schepsboei. Door dcc»
trische pompen wordt het water in een
draaiend buizcnstel geperst, dat de sierlijk»
ste en ingewikkeldste fonteinstralen voort»
brengt, terwijl de stroom tevens 84 zoek.
lichten van 400 kaarsen voedt, die opgesteld voor de patrijspoorten, van alle soort
gekleurde glazen voorzien, het water in
alle kleuren van den regenboog doen schitteren. Eén man is voldoende om deze Jules
,Verne»vinding te bedienen: alle combinaties van vorm en kleur zijn n.l. op geperforeerd pianolo-karton Ingeschreven : een soort
vorm» en kleurmuziek van idyllisch tot
dramatisch karakter, die door den virtuoos
naar wensch aan 2ijn drijvend water» en
lichtorgel wordt ontlokt.
Het resultaat is verbluffend. Soms schiet
het water 60 M. omhoog *) en valt in een
gouden regen van vuurpijlvonken terug;
dan verdeelt het zich in een boeket van
palmstralen en waterrosetten, omringd door
het sierlijk gevlochten mandwerk der d.aaiende parabolen. Weer later verwaast het tot
.waaierende mousseline-rokjes en het i.« of
men Mistinguctt, muze van Parijs, in a!
haar musichail»schittcring ziet verrijzen. Of
de stralen van de water-mitrailleuse worden
veerend en slank als de blanke sportieve
Hoffman»girls, die voor het nach-czwart
decor van den Moulin-Rougc het fonkelend
floret hanteerden. Tot alles onbestemd intenzijgt tot de purpcrijne, tijgergcvlekte
klem-sluiers, waain Loïe Euller temidden
harer sirenc-zustcren gebaarde. En dan
plots is de liemclzaal weer in het duister
gehuld en het magisch visioen verdwijnt.
Natuurlijk leent de expositieverlichting
tich ook tot kritiek. Al deze slingcrlijnen en

—

—

omhoog. Men verwacht een geïllumineerd
luchtschip. Midden in het uitspansel schitteren een paar sterren op, weldra gevangen
in een net van bewegende lichtcirkels, tot
opeens op Chineesche wijze van boven naar
onder de naam Citroen in fantastische
lichtletters opvonkt. Nu raden wij ook de
geheimzinnige reclamezuil, die dit opschrift
draagt : het is de 300 M. hooge Eiffeltoren,
die als oudere zuster van 1889 de expositie
begroet. De indruk is verrassend, de oude'
maan, vijand der futuristen, zinkt ernaast
111 het niet als een droev'g passeïstisch verschijnsel. Zeker was Citrën verder gegaan,
toen hij den hemel pachtte om er in gigantische vliegtuig-rookletters den roem zuner
5 P.K. te verkondigen, doch deze nederiger
aardsche Eiffelreclame. van weer en wind
biedt veel meer waarborgen
onafhankelijk,
van een blijvend succes.
Als ge het kijken moe zijt, is er nog het
attractiepark. Aan don Seine-overkant ontk
een kilometer lengte zijn
T
«m
drie flikkerende
verdiepingen, die aan hel.
aarde en hemel der oude mysteriespel,
doen denken. Eerst is er de galerij der kenniskraampjes. die het alle op uw lichaam*
ot zielehe,! hebben gemunt. Wilt gij u door
een kru.svuur van snelteckenaars laten sil»
touetteeren? Onverslijtbare bretdbanden
'aten aanmeten? 'n Önopdroogbare vulpen? Of u door „la mam invisible de
Iveme d'Egypte". vertolkt door 'n glim-la
menden neger, een lang amoureus leven
hooren voorspellen? Tenzij gij de
waarheid, omgekeerd in haar put naakte
weerspiegeld, Man aangezicht tot aangezicht
wilt aanschoupwcn
Bizonder is het trcfgooien in tel. Ballen
in bewegende kamerpots, ringen om damesbeenen, dit was reeds lang bekend.
Men heeft gepeperder genoegens verzon»
nen. Nauwelijks raakt ge de roos of negers tuimelen uit hun mandjes in het water
omlaag en duiken proestend en pruttelend
weer op. Naast deze streelende rasvoldoe»
ningen voor Dncle Sam is er voor den
meer humanen Europeaan een ander plezier. Wordt 't doel getroffen, dan kieperen
twee
ledikanten om en de inliggende
schoonen worden onverwacht op het (vee»
rend) parket geprojecteerd. Allereerst
heeft de openbare meening zich tegen dit
prikkelend geneuchte verzet, ' doch de in
pyama gedoste slachtoffers verrichten hun
onwillekeurige evoluties met 'n dergelijke
gratie en goed humeur, dat alle slechte
bedenkingen door den alles zuiverenden

ihet
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Dinsdag 11 Augustus 1925
MODERNE ARCHITECTUUR IN
BELGIË.

Een oase in de woestijn.
Wat hier opvalt in België is de doorgaans slechte wijze waarop de huizen zijn
en nog steeds worden gebouwd. Het
woord moderne architectuur schijnt men
niet te kennen. Misschien ben ik, die
eenige jaren in Amsterdam woonde, verwend op dit gebied. Wij hebben daar immers zien groeien de resultaten van den
arbeid van kunstenaars als (om eenige te
noemen) Berlage, de Bazel, de Klerk,,
Piet Kramer, Jan Gratama, en gemakkelijk zouden er nog eens reeks van namen
bij te voegen zijn. Wie kent niet de
Klerk's huizencomplex bij de Wormerveerstraat, de Bazel's massale schepping: het
gebouw der Ned. Handel Mij., Plan Zuid
met

Kramers

huizenrijen?
Wat hier in België gebouwd wordt blijkt
voor zoo éen een grove teleurstelling.
Het is vooral daarom zoo jammer omdat
er hier zooveel nieuws wordt neergezet:
de menschen hebben kapitaal er voor over,
huizen verrijzen als paddestoelen uit, den
grond. Maar de stijl? Men is hier minstens, eenige decennia ten achter. Het is Nog
altijd onze onvolprezen suikerbakkersstijl.
Ge kent het wel, niet waar? Torentjes,
tierdantijntjes, raampjes hier, raampjes
daar, wat men zoo in den volkmond een
fliine filla" noemt. En juist dat is zoo won»
derlijk ook de nieuwe arbeidershuizon
bouwt men aldus. Vlak bij mijn huis. een
eindje verder langs de Chaussée de Lou»
vam, zht men een soort wijk van arbeiders»

huizen neer: op en top kleine villa's. Penterig en zielig werk. Men schijnt niet anders te willen. Maar ook de architecten
zelf, er zijn n.l. een paar uitzonderingen,
weten niet beter. In België heeft de nieuwe
richting in de bouwkunst zoo goed als
geen aanhangers. Nog altijd bouwt men in
dien eclectischen stijl van het einde der
19e eeuw. Het publiek treft geen schuld:
het weet niet beter. Het wordt ook niet
voorgelicht op de goede manier. Zoo las ik
b.v. voor eenige dagen in een van de
groote dagbladen hier een artikel Van een,
naar men mij verzekerde, bekend voorman op dit gebied over de Belgische inzen-
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de nieuwgebouwde buitenwijken van Brussel b.v., dan geeft het geheel een pretti»
gen indruk. Het komt door de ruimaange»
legde wegen, het vele groen der boomen
en parken. Maar wanneer men de huizen
stuk voor stuk bekijkt, ziet men eerst den

jammerlijken achterstand.
Intusschen, er zijn teekenen van opleving, zooals ik u al zeide: „desespereert
niet".
Jan R. Tl». Camnert.

Schaerbeek.

MUSICA.
Kaar wij vernemen, zal

de Haagsche Gr»

Musica, directeur F. E. A.
die volgende maand haar lz-jarig
Koeberg
bestaan herdenkt, op Donderdag 10 September
in het Kurhaus te Sciheveningen een concert

Kestvereeniging

geven.

Als soliste zal

medewerken.

VITA

de zangeres

Mia Peltenburg

GERNARVT^ITEII.

Een vroeger ook op Scheveningen graag ge»
hoorde pianiste, mevr. Vita Gerhardt, in later
jaren de echtgenoote van Anton Witek, is te
waar haar man als concertmeester
Bavreuth.^
bij de Festsptele fungeert, plotseling overleden.

EEN

LEENVERT v. d. KOOGEN
TE HAARLEM.

De Vereeniging tot uitbreiding der verzameling van kunst en oudheden van het Flans
Hals Museum heeft in Engeland aangekocht
een groot schilderij van Leendert \an der
Koogen, geb. te Haarlem in 1611, óverl. aldaar Februari 1681.
Het stel voor „de aanbidding door de her»
ders" en is bestemd aan de gemeente voor
haar kunstverzameling ten geschenke te worden aangeboden als jubileum-gave hij het zojarig bestaan der vereeniging.
" van JaVan der Koogen was een leerling
cob lordaens van Antwerpen. Hij heeft wei»
nig gemaakt, want behalve dit stuk is slechts
één schilderij van hem in Holland bekend De
ongeloovigheid van Thomas, in het Mauritshuis.
Het stuk is in het Museum opgehangen.

.

AANMOEDIGING VAN KUNSTENAARS.
Kaast de nationale letterkundigen komen
thans in België ook* andere takken van kunst
in aanmerking voor regeeringssteun.
Een nieuwe prijs wordt ingesteld : de Groote
Prijs voor Plastische kunsten. Hij is bedoelt
als bekroning van een loopbaan, als officieele
erkenning van een talent, en zal liefst uitgereikt

ding op de Parijsche tentoonstelling. Een
lofzang
op de Belgische bouw- en meubel»
humor worden weggelachen.
kunst,
men
zou waarlijk denken dat er
Beneden geniet men dynamischer vreugoverigens
Parijs niets meer de moeite
in
den. Een modderschepketting zonder eind
waard
zou
zijn.
Deze eenzijdige voorheb» worden naar aanleiding van een overzichtelijke
als van een baggermolen trekt u omhoog,
ting,
waarmede
maar al te dikwijls een tentoonstelling van dezen of genen
ge
waarna
op matjes naar beneden rutscnt.
schilder of
vergedreven
nationaliteitsgevod
gepaard beeldhouwer. Net als de gewijzigde prijs voor
Elders ontplooit het golvend tapijt der gaat,
zal deze prijs jaarlijksch zijn.
..Cascade" een salade russe van bekoor-' ,s de wat met kunst niets te maken heeft, letterkunde
Gok komt er njeuws in de toekenning van
ergste vijand. Men staart zich blind
lijke rnidinettebeenen. Of ge wordt in waPrix de Rome voor de beeldende kunsten.
geutjes op excentriek op de wonderlijkste op eigen deugden of vermeende deugden. den
Den
Het
is
jammer
omdat
dit
er
volk
een is tien mededingers zal worden gevraagd, zes a
wijze dooreengeschud. Méér initiatief laten
van hun werken naar het ministerie in
met groote mogelijkheden, men ziet het
u. de electrische karretjes van de „Dodte zenden. Aldaar zal do bevoegde jury een
aan zijn literatuur, aan zijn schilderkunst.
gem", die in een plafondnet hun stroom
Ik was daarom blij toen een van de jonge eerstedieschifting onder de kunstenaars maken.
vangen en die ge zelf kunt besturen, na»
Zij,
zegevierend de proef li«ben doorstaan,
E. van Tonderen, mij aanbood zullen dan het. huisbezoek
krijgen. Aldus wordt
tuurlijk met het gevolg, dat men het -stuur architecten,
om mij te laten zien, wat hier in modernen een aanzienlijke besparing gedaan:
men bedenke
onmiddellijk kwijt is en een speelbal wcrdt st.jl wordt gebouwd.
Met de tram zijn we dat vroeger ieder jaar zestig a zeventig jongeder onbetamelijkste magnetische r- tillen.
gereden naar Bosvoorde, even buiten Bruslieden door een zestal juryleden werden opgeAls ge deze beproevingen nog levend te sel. Een land
zocht, hetgeen niet'geringe reiskosten meeruime
met'prachtige,
ver»
boven gekomen zijt. is er als kroon op het gezichten. Hij vertelde
bracht.
Die besparing nu komt den Prix de
mi}, dat er een heel Rome zelf
1 werk: de
ten goede: van twaalfduizend francs
Cravit^-Railway, die torenhoog kleine groep is, die zich interesseeren
voor heeft de heer
Huysmans hem op twintigduizend
klimt om tot de Seine neer te dalen, en de nieuwere stroomingen. Hij zelf,
als Hol» gebracht, terwijl er twee beurzen
die het heele Lunapark met zijn donderend hinder, die ook lang werkte in
«en beAmsterdam, drag van tienduizend francs, en tot
een vierde
lawaai vervult. Ik heb veel -..montages natuurlijk van zelf. Er was een
beurs van achtduizend francs aan toegevoegd
russes" meegemaakt, doch geen van^zoo architect, die ook inderdaad veelBelgische
&
wordt.
had'
ecoverstelpende werking. Sneller can de bouwd: J. Eggericx.
zwaartekracht zulks vermag wordt men
Deze heeft indertijd van twee vereenigin»
duizelingwekkende afgronden ingekwakt gen, oorspronkelijk van bank-employé's.
HET BEHOUD VER SCHOOL
om in de secunde daarna reeds den vol„Ie Logs" en „Fleurial". de opdracht ge» VOOR BOUWKUNDE ENZ. TE
HAARLEM,
genden bergtop te bereiken. Er is
kregen twee huizencomplexen neer te zetten.
l,een tijd
In een artikel in de Opr. H. Ct. over de
om tot bezinning te komen. Het zwakke En hij heeft werkelijk de kans gezien om
plannen tot opheffing van de School voor
geslacht is te ontsteld om haar {ngst uit deze geheel te bouwen op zijn manier.
Bouwkunde,
Versierende Kunsten en Kunst»
te gillen. De meeste verschuilen het geDien middag hebben wij daar een wan»
ambachten spreekt de sierkunstenaar A. v. d.
zicht achter den rug harer cavaliers. En deling gemaakt.. Allereerst de plaats waar Boom
zijn
uit, dat de regeena afloop hangt men leeghoofdig. 7ecz.ek deze twee dorpen zijn en worden gebouwd, ring daartoeverontwaardiging
het voornemen zou' hebben. Hij
ligt
en verdwaasd over de Seineleuning. Pas
buitengemeen mooi, op een hooger geschrijft 0.a. :
legen gedeelte. Men kijkt aan de eene zijde
na aanhoudende ritten kan men zijn zenu„Zit hier misschien nog wat anders achter
over glooiende akkers, daarachter donker dan een noodzakelijke bezuiniging
wen bedwingen en onverdeeld van het
en moet
schouwspel genieten: Parijs-bij-nacht, de tot zoover het oog reikt bosschen, aan de ook de kunstzinnige. Haarlemsche school vallen
als offer van den sinds jaren van hoogerhand
Seine-ïn-lichttooi, die ziel, als een dansen» andere zijde ziet men het silhouet van gedlcteerden
Droogstoppel-geest, die overal het
Brussel. Wat op mij den meesten indruk
de filmband voor uw oog ontwikkelen.
Kunstnijverheids-onderwijs
poogt te verlagen
is
wel de uiterst rustige wijze
Dan begrijpt ge pas voor het eerst, wat maakte
tot
dat
ambachtsonderwijs,
op zichzelf natuur,
waarop
gebouwd werd. Geen groote huizen lijk uiterst nuttig, toch van alle
de futuristen hebben gewild: geen clcod»
kunst en kunstsche fotografie, die onwaarschijnlijke stil» maar ruim en licht. Een zeer goede manier zin gespeend is.
stand vereischt, maar een razend bewogen van raamverdeding. Het geeft een buitenEn evenmin kan het Middelbaar Technisch
gewoon prettiger» en vriendelijker, indruk. onderwijs
hoe belangrijk ook voor de teer»
wereld, door een ras-bewegendcn toeHet kan niet anders of men woont hier
vorming
nische
van den bouwkundige (die
gezien.
schouwer
voor
Triomf der snelheid : wie zijn genoegen.
Bij ieder huis een behoorlijke daarom nog geen bouwkunstenaar is)
de
zal ooit genoeg getuigen van wat gij voor
aesthetische ontwikkeling van den leerling vol»
tuin, en bovenal, liet is ruim uit elkaar -eonze huidige levensvisie hebt gedaan.
bouwd. In Holland zetten wij dikwijls maar doende behartigen.
Dit wordt al aanstonds duidelijk als men
a les op elkaar. Laten zoo weinig mogelijk
*) In 1900 bereikte men slechts 8 M. fonplaats verloren gaan. Ik heb me er wel eens bedenkt, dat aan geen enkele Midd. Techn.
School in Nederland bij de eischen van toelahoogte.
aan geërgerd ,in Amsterdam, dat in de ting
onderzoek wordt ingesteld naar moge**) Na de laatste botsing is de Scerdc-rsil» nieuwe wijken de straten weer zoo smal lijk een
aanwezig talent, wat juist bij de School
way voorloopig stopgezet.
zijn. Dat vindt men hier weinig.
Waar kent voor Bouwkunde als een belangrijke factor
men in Holland verkeerswegen als de geldt.
buitenboulevards van Brussel? De groote
Want een opleiding tot architect
dus tot
weg nazr Tervueren?
kunstenaar
vordert niet slechts een degeIN NET MAIIRITBNI7IB.
Eggericx' wijze van bouwen deed me lijke behandeling van het technisch gedeelte der
Het Mauritshuis heeft twee nieuwe bruikbouwkundestudie, maar van "den aanvang af
even denken aan de Bazel. Het
!e<,nen gekregen : een mansportretje van Mabuse
moet de leerling in de gelegenheid zijn om eigen
op de arbeiderswoningen die delijkt veel
laatste' aesthetischen aanleg te ontwikkelen en hand(of Jan Lossaert) en een compositie in grauw indertijd
in Bussurn heeft gebouwd. De in-hand
geschilderd, voorstellend Jozef die droornen
met de technische studie te doen gaan."
uitlegt, van Rembrandt. De bruikleengever is kleuren verschillen. Ik kan niet anders
„Het onderwijs aan de School voor Bouwzeggen, dan dat de tinton, waarin Egde lieer A. W. Volt».
kunde wordt gegeven door in de praktijk
gericx' woningen geschilderd zijn,
De Rembrandt. voorheen in de collectie Sis,
werkzame architecten en Kunstnijveraars, die
rustig
is een oude bekende uit het Rijksmuseum,
en aangenaam aandoen. Grijze
tot de eerste krachten der moderne Hoüandsohe
steen, kunstb-weging
waar ze, een aantal jaren geleden, tijdelijk te cement, met groen» en
behooren.
zwart geverfde
hun
lessen
gast is geweest. Het stukje is ge.eekend 163.—
Dat
geheel doortrokken
luiken en deuren. Wat ook typisch Ho!» zijn van den geestzoodoende
laatste cijfer onleesbaar.
dier
beweging
behoeft naulandsch
is, zijn de schoorsteenen a cheval. welijks te worden
Het portretje van Mabuse is voor het
gezegd, evenmin dat de
Gewoonlijk
plaatst
men de schoorsteenen
school dus steeds weer nieuwe krachten vormt
Mauritshuis een nóg welkomer aanwinst, omdat de kans op 'n nieuwe vertegenwoordiging in België ergens middenin het hellende
voor de hoelanger-hoe-breeder uitgroeiende
van een belangrijk meester uit de 163 eeuw gedeelte van liet dak. Eggericx niet. Aan
moderne kunstbeweging. Dat dit geen ijdele
veel geringer is. Bij dit werk in 't geheel geen het begin van „le Logis" staat het woon» phrasen zijn blijkt juist dezer dagen op de tentoonstelling te Parijs, waar do Haarlemsche
signatuur; de attributie, moet dus 'op gezag huis van den architect zelf met enkele anmet
school
worden aangenomen Eenige twijfel schijnt geinzending oen zeer goede
dere villa's.
valt het eerste zoo niet denhaar
besten indruk maakt in de afdeerechtvaardigd, zonder evenwel van invloed te op. Het dunktOnmiddellijk
mij, dat zijn werk ook lang üng Kunstnijverheidsonderwijs.
kunnen zijn op de waardeering.
niet vrij is van Engelsche invloeden. Zijn
Het portretje (half levensgroot) stelt voor een
En juist thans terwijl die prachtige collectie
eigen
man
huis
herinnert
zeer
daar
te Parijs den vreemdeling vertelt van
leeftijd,
van
middelbaren
met
tenminste
sterk
zwarte
verschietende kleuren herinneren bedenke»
aan de gewone Engelsche bungalow.
Haarlemschen arbeid en kunstzin, overweegt
barret en zwart kleed, waaronder een donkerlijk san 1900. Ook bij de electrische lamp» roode
mouw uitkomt. Eön zeer duidelijk kenMet dat al is hij de vooruitstrevendste de regeering opheffing.
jesshngeis is men niet boven een banaal teeken aan het
Het is volkomen onbegrijpelijk, dat dan juist
gelaat is een gleuf (als een en tevens een, die al heel wat bereikte.
riationalc-festdag^lccor uitgekomen. Het dichtgegroeide wond) die van onder den neus Mijn begeleider
deze
school, die al haast veertig jaar bestaat,
vertelde mij, dat deze twee de uitverkorene
doet denken aan die teekeningen, die wij naar den mond loopt.
zou zijn om te moeten verdwijdorpen zoo goed als het eenige waren, wat nen.
als kind met spelden doorprikten en tegen
er
aan moderne architectuur valt te zien.
Want ook haar historische ontwikkeling is
het licht hielden. Temidden dezer kubische
Het
is
maar,
weinig
geval
in
ieder
een
be»
een
niet te onderschatten factor. Mannen van
INTERNATIONAAL
CONGRES
VOOR
wij
architectuur hadden
doeltreffende licht»
gin
lang
en...
niet
slecht.
naam
als de Bazel. Dysselhof, Lebeau. von
gewcnscht.
ItEIAAROI.UNBT
werking
Men beloofde ons een
Ik zou echter een slecht verslaggever
Saher e.a. gaven jaren lang hun krachten
aan
ürabeskenspel van zoeklichten in het hemd»
ißij de opening van het 'Int. Congres voor zijn, indien ik nog niet even memoreerde de inrichting en de tegenwoordige leerkrachten
ruim. De barokke
's-Hortogenbosch
Vrijdag
Alexanderbrug moest Beiaardkunst te
op
behoeven zeker niet onder te doen voor hen
dienen als basis voor een vlechtwerk van 14 Aug. a.s., zullen de deelnemers officieel een ander product der moderne architecdie
gingen.
eoekhchten. Doch het schijnsel werd zoo door het gemeentebetuur en den gemeente- tuur, n.l. /Ie kantoren en magazijnen van
Dat men het belang der school in de kunst»
de firma B. J. bijkerk onder Haeren, ar«wak, dat men het effect eer kan raden raad ten stadhuize worden ontvangen.
wereld m broeden kring
wordt wel
De plechtige overdracht van het vernieuwde chitect E. van Tonderen. Wat men hier bewezen door het feit, dat erkent,
dan zien. Welk een teruggang na de expo»
verschillende
archivan
den
ziet
ontstaan
is absoluut
onder den invloed tecten van naam hun kinderen aan het onderkathedraaltoren door het co»
sitie van Coteborg, welks naakte paviljoen» carillon
mité aan het gemeentebestuur zal dien dag van onze Hollandsche bouwmeesters, maar
wijs toevertrouwen of anderen adviseeren de
vlakken een monumentale licht» en schaduwplaats hebben in He Sociëteit Casino.
nog
bouwkundige
dat
al
geen
opleiding der school te bgaan vol»
met
imitatie.
Vooral de
werking vertoonden, terwijl men ir, de Se'-:.e»
Do heer Jef Denijn, stadsbeiaardier te Megen.
is
goed
geslaagd.
groote
poort
>. fad bedenkelijk aan de kermis in
Het is dan ook zeker te begrijpen dat het
den Die» chelen, zal onmiddellijk daarna de nieuwe
Echter wanneer men deze betrekkelijk onzalige
.-(."": tuin wordt
herinnerd!
klokken bespelen.
plan der opheffing een onzer vooraanbescheiden voortbrengselen eener nieuwe staande kunstenaars
Het laatste l.chtmimmer is misschien
deed opmerken: Dat is
vergelijkt
bouwkunst
met de rest, dan is
bet sensationeelste. Plotseling verstart de
nu de eenige school in Nederland waar architecllicyte menschenstroom. Alle oo^cn. staren »n De violist Isaac Maazel is 16 Juli plotseling het nog maar een oase in de woestijn. Ik ten gekweekt worden en die moet ook nog
b verl-hicaLo overleden.
geef grit toe, wanneer, men wandelt door dwijnen J"-

z

Dichtend

—

—

—
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NET KLOKKENSPEL

TE

'S.HERTOGEN3OBCU.

In zijn artikel over het nieuwe klokkenspel
in den Bosch in Onze Torenmuziek schrijft

dr. J. Carspari:
Dit nieuw carillon vervangt het sinds 19,4
stop gezette spel, dat wegens zijn verregaande
valschheid van stemming en ongelijkheid «n
ijzerachtigheid van toon niet was om aan te
hooren. Het oude klokkenspel bestond uit
klokken, was in aantal liet grootste van Ne-49
derland en telde 48 klokken, in 1872 gegoten,
of liever uit de oude klokken vergoten, door
Van Aereschodt uit 'Leuven en 1 HemonykloK
(i-klein octaaf). Aanvankelijk zouden de 5
diepste klokken ld. e. l. lis en g.) onveranderd
behouden worden. Jef Denijn uit Mechelen.
de bekende stadsbeiaardier had die Klokken,
die tevens als luidklokken dienst deden, goed»
gekeurd. En op zijn advies zouden dus 36
nieuwe klokken bijgegoten moeten wórden.
Verdere uitbreiding naar doven vond Denijn
niet noodig, omdat die kleine klokjes geen vol.
doende toonsterkte hadden, eigenlijk meer
schellen waren, en toch niet gebruikt zouden
worden. Zoo zou het nieuwe spel dus in toto
41 klokken tellen, en zouden we een transpo»
neerend instrument krijgen, omdat de d als e
zou worden aangekoppeld. Tevens zou het me.
chanische speelwerk (de wekkering) worden
vernieuwd, en daarin zouden in het geheel
klokken worden irigekoppeld in tuimelaarsy-36
steem, evenals het handklavier.
Het gieten der 36 nieuwe klokken werd o,»,
gedragen aan de firma Gillett and Johnston te
Croydon.
Sedert het eerstet plan echter zijn verschil»
lende wijzigingen en uitbreidingen gekomen,
dcc's ook onder den invloed van de Algemeene
Klokkenspelvereeniging, die protesteerde tegen
het geringe getal klokken dat thet nieuwe spe',
zou krijgen.
De firma Gillet en Johnston aanvaardde de
taak in het contract omschreven, maar bij na»
der onderzoek van de toonsoorten der diepere
basklokken bleek, dat de vijf lage Klokken
niet stemden en dat hun bijtonen niet zuiver
ten opzichte van elkaar Waren. De fis-klok
Was zelfs zoo slecht, dat van bijstemmen geen
sprake kon zijn en de klok opnieuw zou moeten worden gegoten. Alleen de NemonykloK
was prachtig en in haar harmonie volkomen
zuiver.
De onzuivere Klokken moesten dus
worden bijgestemd. maar de Hemony-klok
moest intact blijven en de basis vormen «.aarop het heel* nieuwe spel zou worden algestemd.
*
len einde hoogere tonen te Krijgen werden
nog twee klokken besteld. Bovendien Kreeg
men de beschikking over een groote Klok var.
het oude Zutphensche spel, die door de ver»
«eniging 's-Hertogenbosch' Belang van 't Zutphensche stadsbestuur werd aangekocht en
die volmaakt zuiver was en stemde met de
prachtige Hemony-klok. De grondtoon is nr.
C geworden, waardoor bovendien van nut
wordt do in den toren hangende groote
5500
K.G. wegende klok uit het jaar 1641, gegoten
door Jacov Noteman voor de stad Den Bosch,
die dienst doet als luidklok en als slagbel voor
het heele uur. Dok die klok zal nu worden
aangekoppeld aan het nieuwe spel. Ware de
grondtoon d gebleven, dan zou de Noteman
van weinig of geen nut zijn geweest.
Zoo telt «et Nieuwe Bossche Carillon der»
halve 4- klokken, waarvan 39 nieuw gegoten
zijn door de firma Gillett and
en is
het nieuwe spel samengesteldJohnston.
als volgt: 1
Noteman-klok G.. 3 v. Aerschodt^loKl«n d.
e. en g., 2 Hemony-klokken c. en f. 39 Gillett
en Johnston-klokken: fis en verder van el,
cromatisch tot a.
Het Bossche spel is op twee na het grootste
van Nederland. Het wordt alleen in aantal
overtroffen door het Taylor-spel in den toren
van het stadhuis te Rotterdam, dat
Klok«en telt en door het Arnhomsche van4947.

NATUURSCHOON.
houten villa, destijds gebouwd op
enkele tientallen meters van den voet van den
Sijsjesberg nabij Huizen, is afgebrand, zal het
gemeentebestuur geen vergunning geven tot
Nu de

herbouw ter plaatse» doch aan de bouwver»
gunning de voorwaarde verbinden: ten minste
300 M. Noordwaarts. De omgeving van den
Sijsjesberg behoort, mede door het zeldzame
panorama over do Zuiderzee en Eemland, tot
de schoonste doelen van N. Gooiland. In het
nieuwe uitbreidingsplan, onlangs na deskundig
Mvies vastgesteld, zal een rayon rondom dezen
Gooischen heuvel vrij v.m bebouwing worden
gelaten.

BERSSENBRUGGE IN BANVOENG.
Op de intern, fototentoonstelling te Bandoeng heeft ook onze stadgenoot de heer
Berssenbrugge (hors concours) ingezonden. Het
Ned.-Ind. Dagbl. noemt hem, den „meest voor»
uitstrevende der Nederlandsche fotokunstenaars" en prijst zijn impressionistische decoratieve fotokunst.
Bij de begrafenis van den schilder W. van
den Heuvel, gisteren te Bilthoven, waarvan
reeds kortelijk in het avondblad is melding
gemaakt, heeft de heer Van Noorle Jansen uit
Utrecht uit naam van den Ütrechtschen
Bouwraad het woord gevoerd, daarbij bloemen aan het graf neerleggende. Spr. huldigde
den te vroeg gestorven kunstenaar als een
ijverig en geestdriftig lid van dien raad, wee»
op diens goede eigenschappen als mensch en
bracht hem dank voor de ondervonden harte»

lijkheid.

Verschenen is het verslag van den toestand
van liet Frans Halsmuseum der
g<meente
Haarlem over 1924.
Het Musueum werd bezocht door 17679 bezoekers, tegen 18251 in ,923. Hiervan waren
9902 betalende en 7777 met-betalende' persenen. Verkocht werden 443 satalogi, -waarvan
107 Hollandsohe. ,72 Duitsche en 164 Engelsche.
Het verslag bevat verder nog- een lijst van
aanwinsten en verliezen, alsmede van enkele
restauratiën.

— .

Musical Courier van 23 Juli geeft op zijn
omslag een goed portret van Mengelberg.

Paul Frenkel speelt Donderdag in «en Beet.
hoven-cyclus van de Arnhemsche Orkest Vereeniging het ze pianoconcert. Op 20 Augustus
zal hij daar met Swaap en Orobio de Castro
het triple-concert voordragen.
Zooals men weet, speelt hij a.s. Vrijdag in
het Kurha.us hetzelfde werk met Swaap en
v. Isterdael.

Blijkens het verslag van de Bachvereeniging
Haarlem over 1924 zijn in dat jaar acht ge-

te

waarop o. a. zijn opgetreden Willem Mengelberg, Louis Zimmermann, dr. Peter van Anrooy, José Iturbi. Hul»
de wordt gebracht aan de afgetreden bestuur,leden, de heeren G. B. Crommelin, die,s jaar
voorzitter is geweest, en mr. L. J. Toulon van

wone

concerten gegeven,

der Koog.

Albert Coates zal in het najaar weer ccn 1
aantal voorstellingen in de Parijsche Opera
dirigeeren.
De Musical Fund Society in Amerika looft
dollar aan prijzen uit voor. Kamermu»
«iekcomposities»
10.000

__

Leomd Kreutzer zal begin Januari '
tournee door Amerika maken.

' *»*

CONCERT. EN TNEATERGIVz
De volksvoorstelling van Canter'<
pc n kast in den Dierentuin is uit«r» °P-

"gestelij

tot Donderdag,o Augustus.

Morgen Woensdag geven in den
Schouwburg de V. L. der Kon Ver vi,n'
Ned. Tooneel. dir. dr. Willem Royaal', n
een opvoering, welke tevens de laatste -I!. "S*
van het familieblijspel De Bi b 1 iot h
">"««:«,
ris.

Donderdag 13 Aug. est, énkele
van „'t G o ude n Haa ntj e.

bedrijven van Dtto Harting.

Klucht*

voor-»«<i-

'"

'"''"«3

'

WEEKBLADEN.
Verschenen is (Redactie en Administr-.blad: Dee Mt,
M t d<, aad.
a ad. Niet een

'D

"

politioneel-wetenschappelijk

crimineel
crimineel?^
lévens
w-?

tijdschrift

m,

«en uitgave, welke poogt te Kunnen
grond van de publieke nieuwsgierigheid
alles wat misdadig is. Dit principe is voor
reden, om niet verder in te gaan op deze
uit

o?

Het Centraal Blad voor'lsr»?
geeft ter gelegenheid van het
jubileum der Port. Israël. Synagoge «o-lar!»
dlustreerd feestnummer met tal van lezend
waardige artikelen en interessante
V,
een korte historische uiteenzettingfoto's
van'^
komst der Portugeesche Israëlieten in Ned*?
kind tot heden geeft de heer D. S. v. Zuid"
ten

Tl

een

levensschets van David Henrloues^,
Castro. geb. te Amsterdam 22 Januari ,82^
die veel

heeft gedaan voor de beoefening van
de geschiedenis van de Portugeesche geineei!»
te Amsterdam. In 1875 verscheen van zijn
De Portugeesch Israëlietische Synagoee
Amsterdam en in 1883 zijn bekende Keur van

.

r«n3

"

Grafsteenen.
De, heer Groenstad schrijft een belan«vv«k
Kend artikel over Menasse ben Israël
(i&y*
1657). den rabbijn van de gemeente
Neweli
Jsjalom, die zich grooten naam verworven heeft
door

zijn

herhaalde

pogingen bij

der Joden
/««"s'ng.
Tl°J
waar zij sinds
1200 niet
"—

mochten

Cromwell.
om
in Bugel-m?

wonen, Bii

dii
gevoegd een reproductie van een oen
teekemng van Rembrandt. een van de vier
waarmede een werkje van Menasse
BstZtuz
de Nckuchadnesar (1655) is geïllustreerd.
artikel

is

RECHTSWEZEN
Naagsehe Rechtbank.

Vacantlekamer.
De rechtbank heeft vandaag de itS-iarig.
huisvrouw J. K!.. huisvrouw van88. H.

-N.

beroep te den Haag. gedetineerd», wegens bc.
dnegelijke
het
van
goederen aan liet faillissement van haar man
veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf
De 40-jarige schoenmaker K. G
uit den
Haag, zwager van de vorige
beschuldigd
van een zelfde misdrijf, werd bekl..
vrijgesproken.
Vandaag zijn veroordeeld:
H. F. 1... onderwijzer in den Haag, ee<l«li.
neerd, wegens oplichting van een en««n
politieagent voor f il.-o. tot 6 maanoen ze.
vangenisstraf met aftrek van de prevent»'.»

—

bankbreuk -

ónttrekUn

hechtenis.
C. W. T., smid in den Haag, gedetineerd,
wegens heling, tot 6 maanden gevangenisstraf.
J. H. G., stoker in den Haag, gedetineerd

uit anderen hoofde, wegens diefstal, tot 1 ja.ir
en 6 maanden gevangenisstraf.
M. H. van T., los werkman zonder vaste
woonplaats, recidivist en gedetineerd, wegen,
poging tot diefstal, tot 6 maanden gevangenis,
straf, en wegens landlooperij tot 3 dagen, hechjaar plaatsing in een Rijkswerk»
tenis en

inrichting.

,

J. W. Fr. D., koopman in den

tineerd,

Haag, gede-

wegens verduistering van f227, tot
1 jaar gevangenisstraf.
A. van W., loopjongen in den Haag. g«.
detineerd wegens, diefstal, tot 4 maanden ge»
vangenisstraf.
P. Fr. 8., los werkman in den Haag,
recidivist en gedetineerd, wegens heling, tot
2 maanden gevangenisstraf met aftrek van <!«
preventieve hechtenis.
A. P. M. R., koopman in den Haag, reci.
dlvist en gedetineerd, wegens verduistering van
een rijwiel, tot o maanden gevangenisstraf.
N. K., los werkman, recidivist en gedetineerd,
wegens diefstal, tot t jaar gevangenisstraf.
A. N., koopman, recidivist en gedetineerd,
Wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf.
1. van E. en Fr. K., recidivist, losse werklieden te Leiden, wegens diefstal met braak in
een villa te Noordwtjk aan Zee, tot resp. 8
maanden en l jaar gevangenisstraf; W. M.,
los werkman te Leiden, wegens diefstal van
een prisma-kijker uit die villa, tot 6 maanden
gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.
Juffrouw C. G- van K., uit den Haag, gedetineerd, wegens diefstal, tot 1 jaar ge-

vangenisstraf.
P. J. 8., los werkman in den Haag, gedetineerd, wegens diefstal, tot 6 maanden g«'

vangenisstraf.
los werkman in den Haag, gedeti" J. L.,wegens
neerd,
diefstal, tot 2 jaar gevangen»'
straf.
Th. W. M., loopjongen in den Haag, g*
detineerd, wegens ' heling en medepücht'gncis
aan diefstal, tot 1 jaar gevangenisstraf.
B. van W„ los werkman zonder vaste "0°"-plaats, gedetineerd, wegens vernieling tot
maand gevangenisstraf en wegens
tot 3 dagen hechtenis en 3 jaar plaats'»-

landloos
'
een Rijkswerkinrichting.
L. C. 8.. A. van S. en J. N. van P.; «f*?
werklieden zonder vaste woonplaats, ge»"'
neerd, wegens landlooperij. alle drie tot 3 &&?
hechtenis en
jaar plaatsing in een
werkinrichting, voorwaardelijk niet een. R'l^
p
**
2

tijd van 3 jaren. De bekl. worden ged-r«!"?
dezen proeftijd onder toezicht van het Leger

**

Heils gesteld.

Poging tot moord.
De advocaat generaal bij het gerechtshof
.>^
bevestig'"»
's-Hertogenbosch heeft gisteren

geëischt

van

het vonnis der

rechtbank

t

Breda, waarbij de 27-jari°e metselaar H- J;
B. M. van R. tot twee jaar gevangenis"^
is veroordeeld wegens poging tot moom,

Tilburg op 8 Januari gepleegd op zijn vt<x tl
meisje, Petronella Horvers, die hij met gso°«kracht meermalen op het hoofd had
tengevolge waarvan zij bloedend was verwon
Het hof zal 24 Augustus uitspraak -<*"'

s'"a"^'.

Een motorrijder

veroordeeld.

De Kantonrechter te Delft heeft Ju]A
Rotterdam wegens het met een '""?"i,«er.
de veiligheid van hut verkeer in gevaar*rens
l 'oo

-

veroordeeld tot een geldboete yan
van
,o dagen hechtenis, en intrekking
rijbewijs voor den tijd van zes maanden.

ïrIEfyADËRITAND"

_

Amsterdamse Beurs
BEURSOVERZICHT.

de notee»
Nadat geruimen tijd achtereen
Londen
daalden,
te
rubber
van
verhooging
een
hedenochtend
in
verbetering
welke
«tand.
penny tot
loop van den dag verder accentueerde.
ondervond
De markt in Rubberaandeelen
den terugslag, waardoor aandeelen
reeds dadelijk ruim 6^
nabeurs openden.
gistere?»
dan
«t^t hooger beurs
een
lichte reactie
had
de
een
herstel werd
door
spoedig
plaats, welke
in
,^^?n'"rijke omzetten vonden " plaats
voortdudie
onder
Koninklijke,
aandeelen
beneden gisteren
rend «anbcd ruim 6 pCt.
'In de Suikerafdeeling -waren heden Koloiets luier, terwijl de overige
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OFFICIEEI.E BERICHTEN
Bij Kon. besluit is benoemd tot technisch
ambtenaar aan de Landbouwlïoogeschool te
Wageningen M. H. Post ma te Tilburg;
is benoemd tot officier van gezondheid tweede
klasse de student in de geneeskunde (arts) G.
Th. M. va n He Ile mon d t ;
zijn op verzoek eervol ontslagen de reserve»
dirigcerend officier van gezondheid derde klasse
H. W. Nu mans en de reserve officier van
gezondheid eerste klasse G. van der
Reyden, beiden van het personeel van den
geneeskundige» dienst der landmacht;
zijn benoemd tot reserve-officier van gezond»
heid -e klasse j". A. Arendsen Hein, K. L.

Samenwsrllsllg tusschen Franschen
en Spanjaarden.
LONDEN. 11 Aug. (V. D.). Volgons
officieele berichten uit Marokko voeren de
Fransche troepen operaties uit, welke ten
doel hebben de Fransche en Spaansche
linies in den Larache»sector te verkorten.
De Spaansche troepen steunen deze opera»
ties, welke de positie der Fransche en
Spaansche strijdkrachten belangrijk zullen
verbeteren.

—

N. W. Biniiensingel s— S. Steens f 20.200
Notaris H. C. C. Dénis.
Werkplaats etc. Ruijchaverstraat no.
f 9.700
-7—19. N. Lievaart qq.
Notaris H. C. Lalberton.
Huis etc. Fultonstraat 173—177, van
Lier qq.
f 13.000
Notaris W. C. J. J. Baron van Voorst
tot Voorst.
Winkclhuis etc. Fisherstraat 125 en
Kempstraat 46—48, L. F. J. Beukering l 17.700

..

45.621/z

35.771/g
8.921/°
2.48%

2.48-/»

Zeestraat

Notaris Mr. S. K. D. M. van Lier.

45.671/3

11 Aug.

—

Winkclhuis etc, Schoolstraat 18—18a,
J. C. P. Doorschodt
f 61.000
Notaris (». van Foeteren.
Winkclhuis etc. Westeinde 611—613 en

2.481/,—2.48»^ 2.481/,—
/ 9.00-9.0?»/, S.SO-5.971/,

Londen cheque
Berlijn
Parus

Winkclhuis

Notaris M. Ireub.

NIEUWE UITGAVEN

DEBADEN.
Hedenmiddag waren tot 4 uur bij de Mij.

Zeebad Scheveningen genomen 2 luxe-, 112
dames-, 5 heeren en 788 gemengde baden. De
temperatuur der lucht was des vm. 66 en des

De Herleving van de Nederlandsche
boekdrukkunst sedert 1910 door
G. H. pannekoek Jr. (uitgave d.
Boosten en Itols, Maastricht, 1925).
De titel van dit kleine, keurige bookske werkt
eenigszins misleidend. Want er wordt alleen in
gehandeld over de zeer bijzondere uitgaven in
kleine oplagen tegen hoogen prijs, die de Zilverdistel. de Kunera Pers, Palladium, Leitcr
Nijpels, Trajecturn ad IHosam en de Vereen!»
ging loan Blauen ons schonken. Het is goed,
deze kostbare en zeldzame uitgaven een afzonderlijke plaats te geven, daar zij immers als
hoog» voorbeelden moeten werken, als voorbeelden waaraan de hoogste eischen van vakkundigheid en goeden smaak gesteld mogen
worden; maar liet zou m.u zeer verkeerd zijn,
daarbij te vergeten, dat 't ten slotte op de meer
gewone uitgaven toch aankomt, m. a. w., dat
op dit gebied het doel en het ideaal blijft: het

nam. 68 gr. F., die der zee des vm. 66 en
des nam. 69 gr. F. De wind was des vm
W.Z.W. en des nam. W.Z.W., de lucht des
vm. bewolkt en des nam. bew.
Gisteren zijn totaal 1885 baden genomen.

—

In het Volkszeebad te scheveningen zijn
gisteren ,685 dames» en 195 heerenbaden genomen.

—

486

Bij het Zeebad Kijkduin werden gisteren
baden- genomen.

--

In het zwembad aan het Zuiderpark werden genomen Vrijdag 1029, Zaterdag 2977, Zondag 955 en Maandag jl. 995 baden.
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litteraire boek een behoorlijken vorm te geven.
Dit is een mogelijk, een vervulbaar streven,
dus meer nog een eisch dan een ideaal, ook al
kan natuurlijk van het gewone boek niet die
technische en aesthetische volkomenheid ver»
wacht worden, die wij de laatste 15 jaren ge»
wend zijn te waardeeren in de bizondere luxeuitgaven voor bibliophielen.
De pogingen eu bestreviiigen van onze zeer
aristocratische boekverzorgers zullen dan al»
leen gevrijwaard blijven voor het precieuse
en gemaniëreerde, dat alle weelde-verfijning
noodlottig aankleeft, indien hun voortreffelijk,
ijver het algemeener doel blijft dienen en er»
kennen: de misbruiken op het gebied der boekdrukkunst tegen te gaan. En waar deze mis»
bruiken het gevolg zijn van de technische mogelijkheden onzer dagen en van de massa-productie ook op dit gebied, daar houdt, als tegen»
stelling, ongetwijfeld het boek als kunstwerk
zijn volle bestaansrecht.
Ik wilde wel, dat wij in deze dingen een
zekere nuchterheid konden betrachten. Wanneer de heer Pannekoek, in zijn overigens voor-,
treffelijk en objectief gehouden boekje, verzekert, dat er in wezen geen verschil bestaat
tusschen een zeer kunstzinnig gedrukt en uit*
gevoerd boek en een ets, litho of houtsnede,
dan voel ik daar een overdrijving in, die niet
gezond aandoet (want er zijn óók zeer gezonde
overdrijvingen!). Fr bestaat „in wezen" een
zeer gróót verschil tusschen een voortreffelijk
verzorgd boek en een mooie ets: hot eene is
een» product van kunstnijverheid, het andere een
zelfstandig kunstwerk, een ..schepping". Het
verschil is te opvallend, dan dat dit nader bc-,
hoeft uiteengezet te worde». „Voor een biblio-:
phiel is een goed boek een even genotvol bezit:
als voor een kunstgevoelige een houtsnede", 1
schrijft de heer Pannekoek. Ik voel in dezen
eigenaardigen zin een zeer speciale kunstliefde)
meer geraffineerd dan geestrijk. Door fijn-J
proevers kunnen litho's of houtsneden als,
aesthetische maaltijden genoten worden.
Het boekje geelt overigens een goed gedocumenteerd overzicht van 'tgeen op dit gebied
hier in 't moderne Holland gedaan werd en
een juiste karakteristiek der verschillende,
straks genoemde uitgaven. Niet 't minst dankt
het zijn belang aan de volledige en uitvoerige
catalogi. letwat overdreven lijkt, dat ook alle
prospectussen, die voor de verschillende uit»
gaven werden rondgezonden, uitvoerig beschreven en opgesomd worden, al wil ik gaarne aan-;
nemen, dat ook deze als kunstwerken werden,
,
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Een
vreeselijke cycloon woedde in den afgeloo»
pen ' nacht lan^s de Noordelijke Duitsche
kust. (lroote schade werd aangericht en oen
groot aantal personen werd gewond.
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Ds Flanscbo socialisten en do regeering.
Aug. (V. D.). -< Het FranPARIJS,
sche socialistische congres in het Seinedepartement heeft met 3385 tegen 465 stem»
men besloten aan de huidige Fransche
regeering geen enkele steun te verleenen.
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van het zevende regiment Infanterie.
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KERKNIEUWS

om de Walen van een provinciaal tot een
classicaal ressort terug te brengen, vat
meer zou strooken met de machtsverhoudingen, maar waardoor het trojaansche
DL SYNODE VAN 1925.
paard der reorganisatie in de Kerk zou zijn
Zoo l» ze dan weer gehouden de hoogste binnengehaald. Verworpen de twee recht»
besturende» en wetgevende vergadering streeksche voorstellen om te komen tot
?cr Nederlandsche Hervormde Kerk, in reorganisatie, nog wel rondom in den lande
het heetst der dagen, in de zeer banale met geestdrift bepleit op groote vergade»
localiteit van javastraat 100. Wij hebben ringen en in de rechtsche pers duchtig
respect voor die negentien mannen, mits» voorbereid.
Ach, deze Synode mag wel den naam
Daders twee hoogleeraren-adviseurs, een
een
xcretaris, en
quaestor-generaal, van de verwerpende dragen! Want zij vergespeet alleen, al, omdat zij met volhar- wierp haast alles wat haar voorgezet werd.
ding en groote inspanning in den schoo» Slechts één zaak van deteekenis nam zij
hen vacantietijd zich gewijd hebben aan
aan: het voorstel om de godsdienstonder»
»en veelzins dorren en neteligen arbeid. wijzers te doen beantwoorden aan een
/3n dan nog op den koop toe door degenen examen, ongeveer gelijk staande aan dat,
zoor wie zij hebben gearbeid, de kerk en voor het D.I^.V.-diplöma gevorderd. Maar
tle predikanten, dikwijls te worden ge» in plaats van twee, gelijk voorgesteld was,
hoond als een gezelschap nuttelooze en besloot de Synode slechts één moderne taal
onbekwame lieden, aan wie men zijn spot- te handhaven voor het examen. Geen ge-

eucht of wrevel botviert.
Maar zonder dat synodale werk zou de
Kerk het niet kunnen stellen, al moeten
wij vaak glimlachend, soms zuchtend, toestemmen, dat hot niet volmaakt is. Doch
)iet onvermijdelijk verschijnsel, dat een
bestuur of wetgevend lichaam heel wat

bedachtzamer en behoedzamer is, conservatiever ook, dan het gros dergenen, die
genoemd bestuur
gekozen, vertoont
doet er goed aan
'den, als men zijn

hebben afgevaardigd of
zich ook hier. En men
er rekening mee te hou»

lukkige beslissing voorwaar!
Alzoo zouden wij kunnen besluiten niet
de erkenning, dat deze Synode gelukkiger
was in wat zij verwierp dan in wat zij aan.
nam. En wij kunnen het dit keer aan de
reorganisatiemannen overlaten de fiolen van
hun toorn en bitterheid uit te storten over
de Synode, die nu eenmaal, als representant van een zóó verschillend geschakeerde

Kerk, nimmer met -sterke hand eenig
uiterste zal invoeren of handhaven.

'AVONDBLAD B

Dinsdag 11 Augustus 1925

SNIJBOONTJES.
Prima Saijboontie, 10 X.G. «4.00.
Pracht Plincessebooutjes per 10 K.G.
f3.50. Postelijn per 6 kilo 80 ets.
kropsla voor de weck p. 50 st. f 3

Telefoon 31249

'««ravenn»ge
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v. BLANKENBURGSTR. 82

!

rentevergoeding. I
Alle Bankzaken. 8

—

Safe-Inrichting

N 6089 30

Breukbanden
Suspensoirs
lste kwaliteit. Speciaal naar

Programma voor Woensdag 12 Augustus.
Hamburg, 392 M.

BANKIERSKANTOOrTI
l
—

Belast zich met uitvoering van Effectenorders.
Opent rekening-courant met

JOH. BOHLANDER
2DE

J. LANDRY's

«.enge Voorhout

.

RADIO

8.50

Pp.

>lor^enomro«p.

maat.

10.15 Amsterdam, 1950 M. Tijdsein van het
Persbureau Vas l)ias, officieele Amster»
darnsche tijd.
li.Ho Oardiff, 353 M. SWA. Militair orkest.
Veenkade 29. Telef. 34906.
GlasZoiv, 42, M. zSG. Middagconcert.
is.ao I<eip2itz, ongeveer 400. M, Middagconcert op de Hupfeld Phonola.
12.-0 Parijs. 1780 M. SFR. Concert door het
T-iZane-olkest van Radio-Paris.
1.35 Munster, 41» M. Kindervertellingen.
voor GEDRAGEN DAMES- en
3.20 Cardiff, 353 M. SVVA. Militair orkest.
HEERENici-EEDING. Koopt ook
2BD. Steadman's heele
3.50 Aberdeen, 495 'M.
en gedeelten van inboedels.
Glasgow, 422 M. I
Symphony Orchestra.
SSG. The Wirelcss Ouartet.
4.05 BirmirlZham, 479 M, SIT. The Station
Pianoforte «luintet.
Paul IXrugerlltan 36, Telet. 36001.

J. VAN DER PLOEG,

—-

VEEL GELD

—

8. H. POONS,

4.30 Amsterdam, 1950 M. SFR. Tijdsein van
het Persbureau V« Dias, oflicieele Am,
sterdarnsche tijd.
5.20 loonden, 365 M. 21.0. Een uurtje dans»

—

NOENXH«AAS sloA!?^fAbsslNA«7^ VAI.NE«SMABO
HYG. GUMMIWAREN
H.H. HUISEIGENAREN

oud en solied adres. MAISON
BAAN, Wald. Pvrrnontkade 57,
G2822
Telef. 30675.

DEN HAAG.
NEUTSCNES REALI.VM«ASIUM MIT CNERREALSCRULE

J. ROETMAN & Zn, FRANKLINSTRAAT No. 00, TELEF. »§,«
bevelen zich aan voor alle voorkomende SeH!LVERSWERKXAA«.

HEDEN. Zijn specialiteiten in het waterverven van plafonds en muurwerk in zeer fijne tinten naar keuze, hebben prima verf tegen vocht!»,
en uitslaande muren, berekenen een zeer billijken prijs en gebruiken
uitsluitend prima grondstoffen.
Cz^-H

rnuliek.
Oardifl. 363 M. SWA. De
Gelukkig maar, zegt elk die op een ge»
„Five o'Glocks", vocaal en instrumentaal von der Deutschen Reichsregierung Heimatschulen derselben Art gleich»
ontevredenheid over den paste mate van vrijheid is gesteld!
berechtigt anerkannt. Das Reiiezeugnis berechtigt daher zum Ucsuch der
concert.
pedalen arbeid luchten wil
1.
Londen,
Daventrv,
J.
M.
7.20
M.
en
21.0
1600
deuischen Hochschulen.
365
Bovendien heeft een lichaam als ll«
M. SXX. Tijdsein van de Big- Ben, «eerDie Anmeldung neuer Schuier erfolgt werktaglich von 11—12 Uhr im
synode mee te dragen een traditie, welke
Lachmaynstraat, 45/4?.
bericht.
SebulgebaudCj
Ds. B. C. Verhagen ozn.
können
auch nichtdeutsche Schuier, solche niederlandischer Staats» Wegens vertrek over te nemen een restant van een deftig en goed onhaar besluipt en 'bindt op hachelijke
Hilversum.
van
het
Es
program.
Uitzending
Morgen herdenkt ds. B. G. Verhagen Gzn., 805
jedoch
ausgenommen «.boll. Gesetz>, soweit Platz vorhanden, derhouden INBOEDEL, w.0.: mass. eiken eetkamer, buffet, tafel,
Rna
van
angehorigkeit
de Orde van de Ster in het Oosten
pogenblikken. Gezwegen nog van het feit, Ned. Herv. predikant te Wateringen, den dag
spiegel, 2 armstoelen en 6 stoelen met echt leer bekleed / 500.—; *».»^
Daventrv, 365 M. 2LO en 1600 aulgenommen werden. Der Wiederbeginn der Schule ist auf 2 September salon
dat lang niet altijd de meest helderen en
waarop hij voor 25 jaar het predikambt aan- 8.20M.Londen, „Variety".
ameublement, best. uit Chcsterf. canapé, grand father chair ChesDer
Dircktor,
1925 festgesetzt.
tenor, kwartet.
SXX.
>c6«ven, met organiseerend talent begaafvaardde.
fauteuil, 4 stoelen en theetafel / 850. ; w.n. gebogen commode
terlleld
BirminZham, 479 M. ZIT. Het stations B 4583 28
Prof. SCHUCHMANN
De jubilaris werd in 1899 candidaat en deed
den, in het college zitting nemen. Rich»
op
berenklauwen
/ 150. ; groote w.n. Q.-A. spiegel / 65.; Franzch,
orkest, ouverture Wilh. Teil (Rossini).
kristallen
Electr
Salonkroon / «50.; twee raam mcubelgordijnén
ungczuaesties de verderfelijke leuze: laat ï2 Aug. 1000 zijn intrede te Everdingen, welke
Bournemouth, 386 M. 6Bld. Orkest.
gemeente hij 9 jaar diende. Van 19091914
100.'karpet
/
3x4 M. / 150. ; twee groote Chineesche lakva»en
zitten wat zit, persoonlijke, ondergrond» arbeidde
Oardiff,
353 M. «WA. Het stations orkest.
de jubilaris te Buiksloot, om daarna
220. ; Kunstspelpiano Ducanola v. d. Does, 88-tonig met rollen en
f
sche invloeden, bepalen vaak de samen» naar Angoren
dansmuziek.
'manchester,
M.
sZIJ.
378
te vertrekken.
bankje f 1150. ; eenige oude en moderne schilderijen, Fransche en
Octet.
Aberdeen, 49» M. 2BD. Lichte
Stelling van het hoogste bestuurslichaam
Sinds 4 Febr. 1923 is ds. Verhagen in zijn
Eng. prenten; mooie groote en kleinere bronzen; Deventer vloerkleed
«et
a
n
dc
f.
operamu^iek.
niet
bijv.
lang
heeft liet
der Kerk. Hoe
tegenwoordige gemeente werkzaam.
520x350 / 300.—; Boeddhabeeld in kast / 125. ; rood schildpad console8.50 Munster, 410 M. Concert, klassieke mugeduurd eer een man als dr. Niemeyer tot
op console met. fraai koperen ornamenteering 350. ; eenig blauw
klok
ziek.
de Synode kon doordringen! De onnoo»
gekleurd
en
antiek porcelein en Delftsch aardewerk; mooie worteln. por
priesterjubileum.
Zestigjarig
9.05 Parijs, 1780 M. SFR. Concert met mede»
celeinkast
; Eng. raah. ingelegd «lde board buffet / 250. ; Devenzele indeeling van den ring-Terschelling
275.—
/
van
Onder groote
werklos
soliste».
werd gisteren,
karpet
ter
256x3)6
bij de Glassis-Franeker, om practische en meldt de Msb., tebelangstelling
I6.tr. / 110.; 1 dubb. eiken bordenrek met 12 maandHouten bij Utrecht «iet zes10.35 loonden, Daventrv, 365 M. 2LO en 1600 S
= borden / 100. ; serre-ameublement
'
thans gevestigd Veenestraat 56
M. SXX. The Weeks Feature, klassieke
/ 35.; antieke w.n. staande klok
=§
toevallige redenen'geschied, moest hem tig.jarig priesterfeest gevierd van den herder
=
traplooper
en
met
roeden / 50.— ; Friesche stoeltjes850.;
Meter
overbodigen
/
956
den weg banen, na een
der parochie, den zeereerw. heer J. Milten»
muziek.
heerenkamer-ameublement,
klok
boekenkast, bureau,
compleet
;
/
45.
jaren.
twintig
van
burg.
pohandelijken spertijd
canapé, 2 fauteuils, 2 stoelen en tafel / 750. ; leeren clubfauteuil / 85.—;
de
ziektegevallen,
door
Rijkelijk
wapperde
En als nog niet,
in het dorp van de huiPendulestel / 40. ; antiek Empire pendule / 225.—; 2 raam zware
herderzen de vaderlandsche driekleur, vele voorzien als van commissies, „visiting professors' and
ring-Terschelling ongeveer geheel nog
mcubelgordijnén / 90.»-; cylinderbureau f 85. ; bureau-ministre Zo.—;
te met den wimpel in de pauselijke kleuren. Ook
„traveling fellows"; zij bevorderde de ontwik,
eiken slaapkamer met lits-jumeaux, geheel compleet met matrassen
loos ware geworden, dan zou het
van den toren der protestantsche kerk wapkeling van de geneeskundige scholen der unif 350-—; srijslaqué slaapkamer lits-jumeaux compleet, dubb. spiegelkast.
bezien zijn "geweest of de Classis Alkmaar
perde
het
Nederlandsche
dundoek.
versiteiten van Oxford, Cambridge, Min.
loozen
kunnen
toilettafel met stoel, 2 nachtkasten, tafel en twee stoelen / 650.; witTerschelling
had
en
Vlle
De ingang der Katholieke Kerk was ruim burgh. Wales, Montreal, McGill, Sao Paulo,
geêm. bad met Iris speciaal geyser / 75.—; Dienstbodekamer compleet
opening
Magazijn:
Binnenkort
van
ons
nieuwe
naaf Franeker, welker ring-Harhngen
Ü
= / 5°-—; Logeerkamer compl. f 250. ; Kamferhoutcn kist / 9S- l 0.-H.
met slingers en lampions versierd, terwijl het
Hongkong en Siam en van de Amerikaansche
door haar natuurlijke ligging de aangeinwendige der kerk met dennegroen en bloeUniversiteit
zij
te
Bairoet;
onderhield
een
moElectr. kaarsenkroon / 75.—; bijna nieuwe Ulft vulhaard / 90.—-; Hoeks
poten
wezene werd om de eilanden bij te sprinmen smaakvol en rijkelijk was versierd. In derne school met hospitaal voor onderwijs te
keukenfornuis
—; panterhuid (origineel) / 45»-» divan met dek
D / 45- ; 2 pers./ 25.ouderwetsch
ihet priesterkoor Kingen afhangende linten in Peking; zij hielp drie andere geneeskundige
gen. Want hoe lang was deze grenswijzimass. mah. ledikant met springmatras
de pauselijke kleuren.
Het Filiaal Prinsestraat blijft gevestigd
scholen en 17 hospitalen in China; zij bevor.
110.—; donzen bed / 35.—; dekens en taf elkleeden; eenig mooi geslepen
ging al niet slepend !
=
/
met an»
Om 9 uur werd de Hoogmis opgedragen derde het onderwijs in natuurkunde scheikunkristal, w.o. compl. drinkservies / 45. ; Dev. kleedje 2x3 Mtr. / 60.—;
Maar genoeg: de Synode kan die
dezen
den
HoogEerw.
door
Heer
mannen,
Mgr.
biologie
Dr.
de
en
in
negen
ze
is.
.Den
A.
G.
M.
twee
Ohineesche
en
in
eiken boekenkast / 75-»: mah. boekenkast f 50.—: 2 raam gobelin gor»
dan
zijn
«ers
Schaepmann, daarbij geassisteerd door den buitenlandsche instellingen in China en Siam;
dijnen
the
best
to
make
hebben
/ 65.; antiek eiken dressoir buffet f 150. ; Empire mah. werkgetracht
zouter
heer
A.
zij
v.
had
aandeel
in
Rossum,
kapelaan
onverweleerw.
te
de
tafeltje
hygiëdeze
niet
Hen.
van
vakopleiding
/ 65.— ; damesbureau f 55. ; echt leeren clubfauteuil / 85.—;
of it. onze hulde, al is
gelo als diaken en den weleerw. heer M. v. nisten en sanitair personeel aan de Harvard.
twee gobelin fauteuils / 90. ; trap» en gangloopers, groote gesch. en
Rooyen, kapelaan te Beltrum, als subdiaken. Universiteit en aan scholen en instituten te
mah. kasten, 16 kamers vloerbedekking, vlag en wimpel, kinderspeelgoed
Met de benoeming van ds. D. Boef,
l! 4683 60
Onder het zingen van liet Ven! Greator Londen, Praag, Warschau en Sao Paulo; zij
en verdere goederen, dié in huis aanwezig zijn.
Qjl%
tot
secretaris van den Predikantenbond. de werd de jubilaris de kerk binnengeleid én naar stelde gelden beschikbaar voor ds opleiding
secretaris van den pensioenraad, deed zeer den aan het Hoogaltaar opgestelden zetel ge» yan verpleegsters aan de Yale»universiteit en
bracht.
in scholen in Brazilië, Frankrijk, Yoego-SlaSynode een goede zet, toegejuicht
Het zangkoor voerde onder leiding van den vlë, Polen en de Philippijnen; zij onderhield
Te zien en te koop zonder verhooging van 10 pLt. veilingkostea*.
Keker door den geheelen Predikantenbond.
gewoonlage
Woensdag
als
heer
Gedurende
vanaf
f
Graaf,
12, Donderdag 13 en Vrijdag 14 Augustus, van 10—5 au.
prijzen
de
S.
de
een
deze
week
extra
27.75
„Bond",
vierstemmige
voorkoming
A. de
mis In
dienst ter
van de gele koorts
Overigens kwam
kostbaar».»
bon.
tot
de
«oorten.
voorstellen
Sanctisslmae
van
in
en
Guy»
zijn
af.
Al
Trlnitatis
Hub.
Mexico
centraal
Amerika
en
op
nam
De. meubelen zijn in hoofdzaak gefabriceerd door:
ruk, er maar kaal
zonder pers uit. De H. Mis werd bijgewoond o.m. verzoek van Brazilië deel in een campagne te»
zelfs
HUISMAN'S
BONTM
ANTNI.HUIS
Soms
BEROEMD
MUTTERS. PANDER en IIvfAPLE. London.
verworpen.
werden
geen door den oud-burgemeester Waller, den loco» gen deze ziekte langs de Noordkust. zij toonde
6. Gesloten huis (daardoor geen onkosten). Dagelijks
Rijswijkscheplein
goederen
De
moeten voor den 15 Augustus verkocht en vervoerd zijn
hoofdelijke stemming. Zoo komt eraanslag
burgemeester Vernooy, den notaris Immink,
de mogelijkheid der malariabestrijding aan in
koopen
Thans
beieekent
geopend
van
den
tot
9
uur.
voo? U enorme besparing.
Het Heerenhuis ia te koop of te buur.
betaling
de
op
controle
dr. Moesman en de leden van den gemeenteAmerikaansche
staten
en
studie
13
maakte
de
approbatie
bij
Van den Raad van Beheer
over deze ziekte in Haiti, Porto R.co, Nicarageschiedt raad.
Na het Evangelie hield de weleerw. heer gua, Brazilië, Italië, Palestina, lueensland
Van een beroep, gelijk dat reeds
en
Er komt
Reiüh, oud-kapelaan van Houten, thans kapede Philippijnen; zij begon of onderhield den
bij de vraag om handopemng.
in
der predikanten
laan te Zandberg, de feestpredicatie.
strijd tegen de mijnwormziekte in samenwerveen vertrouwensman
geen
er
komen
in
Beheer,
Hij
bijzonder
op
wees
het
het
moeizame
met 32 staten en landen in Wcst-Indië,
king
van
den Raad
ijverig
jubilaris
het
stuK
en
werk
van
den
achtereen»
Centraal
op
en Mexico, Zuid-Amerika,
bepalingen
>neer klemmende van kleine gemeenten. volgens te Bussurn, Zevenaar Heerenveen, Europa enAmerika
Ket
Verre
Oosten; zij droeg bij ln
combinatie
san
1 van
Buren
nu
inzonderheid
door
de
Houten,
en
te
d'
landelijke
gezondheidsdiensten
zoo
met.
De
het
207 res'Althans voorloopig Komt
der
stichting
Katholieke
school
en
de
ver»
van
«orten
Amerikaansche
staten
en
Nieuw
voorstel»
24
dergelijke
l
op
lwaoht is misschien
fraaiing der kerk.
Brazilië,
Bruuswijk,
Frankrijk
Tsjecho
«n
Slogelijk
zelf,
Synode
der
len uit den boezem
Na de H. Mis werd aan de pastorie door wakije; zij ondersteunde den epidemiologischen
kans.
den jubilaris gerecipieerd.
het heet. Dan krijgen ze een de
berichtendienst van de Hygiënische afdeeling
negen man»
Zouden
eigenlijk.
Vreemd
van den Volkenbond, droeg bij aan de vanwege
8
WOENSDAGMORGEN 12 AUGUSTUS BEGIN VAN DEN GROOTEN
den Volkenbcmd georganiseerde studiereizen «n
nen, die het Hoofdbestuur van den prediBijbelgenootschap
te
landen.
zulke
«nnoozele
ten behoeve van 99 ny.
kantenbond vormen, altijd
UITVERKOOP LIJ NIAISON VAN SANTEN, ORANJE GALERIJ 51-55
Het laatste jaarverslag van Het Britsen en uitwisselingsleergangen
giënische
zenden!» l>e Buitenlandsch
uit
ambtenaren
20
landen;
zij
bezorg,
ivoorstellen naar de Synode
te Londen
Heel (1924) vermeldt, Bijbelgenootschap
Onze traditie getrouw, 2nUen -wij ook -«veder dit laar ome PRACHT-COLLECTIÈ, voor ONGEXENV LAGE
dat de Bijbel en gedeelte van de „fellowshio" voor 86<l personen uit 33 lanBond mocht hen noodig vervangen!
zij stelde onderzoekers beschikbaar van tM
bej-riipelijk echter, hoewel niet te prijzen, is den Bijbel thans in de uitgaven van het ge» den;van
PRIJZEN
sm
«
verkoopen. Om TT eenig denkbeeld van deze goedkoope aanbieding te geven volgen hier eenigs
regeeringen voor allerhande werk en
dat Bondsbestnur als nootschap in 572 talen zijn overgezet. Vóór tien tal
m
daarachter
gevoegde
"
het. dat de Synode
artikelen
met
pri^sn.
ol
IS
jaren bedroeg dit getal 487. In 1924 zijn er adviezen, en zij ondersteunde plannen voor
ren soort van concurrent beschouwt,
geestelijke
hygiëne
Vereenigcle
in
de
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EN
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pr.
Staten
en
B
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en
m.
borduursel
van
voor
BADCOSTUUMS
HEEREN
CENT
VOOR
’3.50
1.95
95
voogd.
namelijk
vertalingen
bij
nieuwe
gekomen,
4
als een zich opdringende toeziende
Hemden en pantalons m. pr. borduursel van ’395 voor 2.75
in Afrikaansche talen, 1 voor een stam in Op» Canada, conultatiebureaux in New Vork, tuBad Handdoeken
van 1.95 van 2.95
En daarom te voren reeds zich schrap zet per-lßurma
berculosebestrijding
Frankrijk
in
nog
en
deed
een
stam in Melanesie
pantalons
en
1
voor
Geborduurde
Hemden
van
voor
'M
Bond
komt.
en
1.25
van
den
’1.95
Hg
voor 1.25 voor 1.75
tegenover alles wat
X.-0.-kust van N. Guinea. Van deze vele kleinere schenkingen op allerlei gebied
de
Hemden
voor
op
pantalons
van
:
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min of meer van de Kerk onafhankelijke inB. en W. van Hoorn hebben bezuinigingsONZE PRIJZEN ZIJN VER BENEDEN ALLE CONCURRENTIE
besturen
en
Raafzonderlijke
som aan geneeskundige opvoeding. Aan het maatregelen overwogen; in een uitvoerig rapstelling met
H
Deze
uitverkoop
kan niet met GEWONE UITVERKOOPEN vergeleken worden, daar wij op SCHEVENINGEN lEDER
f
port borden vijf oplossingen tot reorganisatie BB
den, met de boodschap er bij, dat wel het overzicht van tiet in 1924 gopraesteerde, gegeen dus gedwongen zijn onzen voorraad op te ruim"-.
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ring,
Verworpen de revolutionaire voorstellen ten uit te geven over het geneeskundig onder,
worden aangesteld, en, afgezien van over
van Middclharnis e.a., v/elke eischten, dat wijs in verschillende landen; zij Kielp inter» 3tlaatsing van enkele leerkrachten, zou met inmen de hanclopcning niet zou belemmeren nationale kenni, over geneeskundige Inrichtin- gang van 15 september eervol ontslag worden
.van weigerachtige gemeenten. Verworpen gen en werkwijzen te verspreiden door infor- verleend aan eenige onderwijzers en onderwijze)iet schijnbaar 200 eenvoudige voorstelletje ««-ailierellen zoowel «tn do «l^en ambtenaren. ressen.

— —

iU Restant INBOEDEL

.

—
—

—

Hoedenmagazijn
j
>
IJ. S. IVieuwsen 1

I

>

is verplaatst naar
Veenestraat 29

>

>_

’

>

—

17

Lange

1

’

l

47

prinsestraat

-

1 Nassaulaan, Den Haag.

BONTPnIAPiT^ILS
—

—

1H

MAISON VW SANTEN

H

-

!

SCHEVENINGEN

D

A

(

H

......

’’
’
’’

3

__

—

-——

—- - -

—

_.

D
D

’’’ ’’
—
’

"°"°"

M

fl__

W
H

-—

■■"-

.

’’’
_
’’
’

.

.

W
■

ONDERWIJS

fl

9

—

I

fl

fl>

’’
.

’

Zijden tricot Combinations, ? 6«vo£,S

°""^?K^EN^^

bSSIS^
lMi^

....

.

.

.

’ I
-—

-—

—

-——

A

.

’
’

’’

V

"WK

l

MAISON VAN SANTEN, Oranje-GaierSj 51-55,

sokov^z

mar VHl)Ltsl7H^N
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'' ef Leneral-director Rütten, een zakenman
rang. Toen wij door hem
van den

eersten

werden, had h:i mist een reis
"transen
Amerika achter den rug, waar hij de

«aar
«ondslagen had gelegd voor een nieuwe
onderneming, waarin hij en zijn familie be»
«rokken waren. Want 't is een soort van
familieregeering, die in het Kurhotel be»
zoon is. directeur, leidt het
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dokter- andere familieleden
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, den, zaten wij tevens in den familiekring
en net ging er gezellig, haast huiselijk toe
onder het genot van het beste dat keuken en
i kelder konden verschaffen.
Aan zoon onderneming zit heel wat vast.
Dat is mij eerst recht duidelijk geworden
bij een rondgang, onder leiding van den

'

General director gemaakt. Wij hebben
alles gezien, in de eerste plaats de machine»
centrale, waarin stoommachines «n door
het Ahrwater gedreven turbines de kracht
leveren voor het oppompen van het water,
doeleinden benoodigd, voor het
' voor allerlei
groote waschbedrijf, waarin alles mechanisch gewasschen, gedroogd,, gemangeld,
« enz. wordt, voor verlichting ui verwarming, voor de. bakkerij, enz. Daarna hebden wij een blik kunnen werpen in de
grootsene badinrichting, waar allerlei geneeskrachtige baden worden verstrekt, van
i een gewoon bad met douche, tot een koolzuurbad, een bad met massage, een elecbad of een modderbad en waar uit. trisch
gestrekte lighallen gelegenheid geven om
van de vermoeienissen uit te rusten. Er
zijn afzonderlijke heeren- en damesafdeeltngen en bij ons bezoek was het er druk,
maar de drukte was rustig en vreedzaam.
Toen hebben wij het eigenlijke hotel be»
zichtigd, gewandeld door ruime leeszalen,
speelzalen, danszalen, een kijkje genomen
in de groote schouwburgzaal, waar een
vrooüjk tooneelspel werd vertoond, ons
even verpoosd in de gezellige conversatie-1j zalen, enz. en wij hebben paf gestaan over
alles wat er vast zit aan zoon bedrijf, onze
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en merkwaardigs, dat wij voorbijreden.
Na een gezellig avondmaal In het groote
Flora, waarbij de dirigent van de kapel,
die er speelde, ons verraste door op het
klavier 'onze volksliederen te doen hooren.
legden wij de moede leden ter ruste om
den anderen dag met frisschen moed een
bezoek te brengen aan de reusachtige
„jahrtausendausstellung der Rheinlande ,
georganiseerd in de uitgestrekte jaar»
mnrktgebouwen met omgeving ter viering
van het feit. dat tien eeuwen geleden het
Rijnland zich aansloot bij het Duitsche
rijk.
Die tentoonstelling heeft één groote
fout: ze is te omvangrijk.
Ze is gesplitst in twee groote afdeelin»
gen; de eerste is gewijd aan geschiedenis,
kunst en religie, de tweede aan de economische en Sociale ontwikkeling van het
Rijnland in den loop der tien eeuwen.
Aan medewerking van alle zijden heeft het
niet ontbroken en het gevolg is geweest,
dat de inzendingen op allerlei gebied toe»
stroomden tob een hoeveelheid, die ten
slotte niet meer te overzien was- We heb»
ben ruim drie uur in dé tentoonstelling
doorgebracht,, maar zelfs al hadden wij er
tienmaal drie uur getoefd, dan zouden wij
den rijkdom, die daar is samengebracht,
nog slechts oppervlakkig in oogenschouw
hebben kunnen nemen.
Wat mij vooral in de afdeeling gewijd
aan geschiedenis en kunst heeft getroffen
zijn de schatten aan kerkelijke kunst, die
er in een ontelbaar aantal zalen waren
samengebracht. De hoogere katholieke
geestelijkheid had haar volle medewerking
toegezegd en alle kerken uit de Rijnlanden
zijn als 't ware geplunderd voor de tentoonstelling, zoodat men de kostbaarste
schatten dier aloude kerken in de zalen
vindt samengebracht; zelfs die uit den
Ke^ulschen dom zijn er heen vervoerd. En
niet alleen de katholieken, ook de Evangelischen en de Joden hebben ingezonden,
wat kon bijdragen tot de kennis van de
geschiedenis hunner gezindte, zoodat het
een weelde is om van de eene vitrine naar
de andere te slenteren en zijn oogen te
gast te laten gaan aan al dat zeldzame,
kostbare en vaak ongesvenaard schoone.
Het spreekt vanzelf, dat bok de boekdrukkunst, waarvan naar Duitsche opvatting Mainz de bakermat is, onvergelijkelijk
rijk is vertegenwoordigd. Manmoedig hebben wij, met onze zeer bescheiden kennis
van de zaak, den handschoen opgenomen
voor Haarlem, doch ik wil wel bekennen,
dat door wat wij zagen en hoorden, ik
tot de onderstelling geneigd ben geworden, dat men de dingen toch wat te erg
bekijkt door aan één persoon de uitvinding
van de boekdrukkunst toe te schrijven, en
men dichter bij de waarheid staat, als men
aanneemt, dat de uitvinding in de eerste
helft der 15de -eeuw als het ware in de
lucht zat. zij moest komen door voortbouwing op het reeds bestaande.
En wat zal ik nu verder van deze tentoonstelling navertellen? Een opsomming
van het belangrijkste aan de hand van den
meer dan 700 bladzijden dikken catalogus
kan den lezer toch geen belang inboezemen. Liefst zou ik willen raden er een
paar, dagen uit te breken voor een tochtje
naar Keulen, dat toch waarlijk niet zoo ver
van huis ligt. Wie zich niet interesseert
voor kunst en geschiedenis, vindt in de
uitgestrekte bovenzalen een schat van ge»
gevens omtrent de maatschappelijke toe»
standen in het Rijnland; alle gemeenten
hebben bijdragen ingezonden, statistische
opgaven, grafische tabellen, afbeeldingen,
portretten van de mannen van
beteekenis.
die het land hebden helpen groot
maken
enz. enz.
Wij zijn
ik schrijf het met schaamte
er doorheen gehold omdat de tijd ont»
brak. Onze vriendelijke geleiders, de heeren dr. Wagner en collega Erenzel, vestigden nu en dan eens de aandacht op iets
zeer bijzonders, zagen kans ons een oogen»
blik te doen uitblazen bij de Keulsche pop»
penkast, waar ons bleek, dat de Keulsche
volkstaal nog vele geheimen voor ons
heeft, maar voort moesten we, wilden we
niet te laat komen, eerst aan den middagdisch en daarna aan den trein. En den
laatsten wilden we om geen geld missen.
Want wel waren Keulen en zijn tentoon»
stelling hoogst bezienswaardig, maar we
verlangden naar huis, niet uit heimwee,
maar omdat we gevoelden, dat onze krach»
ten ons in den steek begonnen te laten.
Wij waren 12 dagen onafgebroken in touw
geweest en zelfs de sterkste onzer begon
over afmatting en verstomping van geest
te klagen. Het was dan ook met een diep
„oef" van verademing, dat we des namiddags in den exprestrein stapten, die ons
naar huis zou brengen, en ik geloof niet,
dat ik ooit zoo vast geslapen heb als toen
in eenige uren later me te ruste had begeven met het heerlijke gevoel, dat ik in mijn
eigen huis en mijn eigen bed lag en den

anderen dag mij geen trein of auto
wachtte.
Toch mag men niet denken, dat ik niet
met buitengewoon genoegen terugdenk
aan de excursie. In goede kameraadschappeliike verstandhouding hebben de journalisten, die met willekeurige hand tot een
reisgezelschap waren samengegroept, in
die 12 dagen met elkander geleefd, wij
hebben met dankbaarheid ervaren, hoe
dank zij onzen kwieken leider, den heer
Venn, alles vlot liep, zoodat de reis geen
oogenblik haperde en' wij hebben veel
moois en belangwekkends gezien, tevens
veel van het goede der aarde genoten.
Maar daarvoor had men ons niet tot den
tocht genoodigd. Het is ons wel niet met
nadruk gezegd, maar uit de tafelredcvoe»
ringen, die bij de officieele ontvangst te

van onregelmatige gebouwtjes!, die echter
nooit op de straat uitkwamen.
Eindelijk stond de zwijgende priester stil
voor een zware deur en klopte. Ze werd
geopend en op den drempel vertoonde zich
Kale, terwijl nog een derde gestalte zichtbaar was.
„Is Darna daar, vroeg de Prins, toen hij
het vertrekje binnentrad, een klein kamertje
met geen ander meubilair dan een ruwhouten tafel, waar een glazen inktkoker
stond, met een pennenhouder er naa>^t.
,»Het papier?... Het papier, dat wij
moeten teekenen?" vroeg Bramak, met ver»
snelde ademhaling.
Prins Said haalde het document te voorschijn en las het hun voor, terwijl hij het
Engelsch in het Arabisch vertaalde. Het
was zéér eenvoudig:
»,VVH> onderg^teekenden, die slechts een
kruisje hebben gezet, daar wij in onze
Orde niet schrijven mogen, zweren, hij
Lhoti, dien wij aanbidden, dat zijn symbool
ons teruggegeven werd en dat wij, van nü
aan, geen wraak zullen nemen op degenen,
die het ons ontvreemd mogen hebben.
Bramak X., Kale X. en Darna X., Kin»
deren van de Zon en Priesters van Lhoti,
van den Diswharri-slam, in Indis."
„Moeten we nu teekenen?" vroeg
Darna, heench» „Moet ik hier het kruiste

trilde of hij de koorts had.
„Verzegel nu de enveloppe en schrijf er
gauw op, aan wie ze moet verstuurd worden; vlug Sa h i b", drong Bramak. „Zal
het stuk de plaats van zijn bestemming be»
reiken nis wij het aan de^Engelsche post
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zetten?"

Onhandig

nam hij de pen in zijn vin»
maar Prins Said deed hem voor, hoe
N"' «houden moest, en liet eerst Bramak.
»oe» Kal, en toen Darm het kruisje zet**"-.
a*— j^^t^ -ug jg j^nj-jta was
3er2;

Berlijn zijn gehouden, was het ons gebleken, dat men wenschte ons een indruk te
geven hoe het leven in Duitschland gelei»

AVONDBOD C

usustul, 1925
diep onder den indruk gekomen, dat er, zooals
de aangenomen motie luldti spoedig en met
kracht behoort te worden ingegrepen, opdat
het Nederlandsche wegennet geschikt worde gemaakt voor het tegenwoordig en nog steeds
toenemend verkeer.
..Spoedig en met kracht", maar, wil dat
gebeuren, dan moet eerst spoedig en
met
Kracht het Nederlandsche volk ingelicht wor.
den hoezeer er perieulum in mora is, dan
moet spoedig' en met Kracht voor dit groote
volksbelang de algemeene belangstelling worden wakker geroepen en dan moet het volk
in zijn geheel op dat punt met taaie vasthoudendheid, onverdroten, vlijtig goed geargumenteerd worden bewerkt; ingelicht, voorgelicht, opgeschrikt.
Wij moeten niet wachten tot de toestand
reddeloos geworden is en het verkeer totaal
ontwricht is.
Niet wij alleen, de groote gebruikers van
den weg, neen, heel het volk moet zich bewust worden de waarheid van wat op
die
noodklok-vergadering van «6 Januari' 1925 gezegd is, dat er geen maatschappij mogelijk is
-onder arbeid, zonder voortbrenging en -onder vervoer van wat voortgebracht is.dus zon»er verkeer en dat dus wegen voor verkeer
geschikt, wegen, waarop verkeer mogelijk is,
onmisbaar zijn.
En nu is uit verschillende vereenigingen een
commissie voor propaganda gevormd. Daarin
lijn de industrie, de handel, de landbouw, de
wetenschappelijke wegenbouw, het toerisme
(en do gemeenten) vertegenwoordigd.
Een bezoldigd secretaris, die zich geheel
aan deze taak wijden zal, is aangesteld, die
met kracht werkzaam zal rijn om de propaganda te voeren. Ik roep u allen toe : „steunt
dit werk, niet alleen omdat het uit initiatief
van den A.N.W.B. geboren is, maar omdat
het nuttig en noodig, omdat het onmisbaar

delijk terugkeert in de oude banen, die het
vóór den oorlog volgde. In menig opzicht
valt een verblijdende terugkeer tot vroeger
toestand te constateeren. Met name is
zulks met net reizigersverkeer het geval.
Al die rompslomp en moeilijkheden, welke
zich in de eerste jaren na den oorlog voordeden, zijn verdwenen. De pascontrole
gaat glad, van politietoezicht bemerkt
men niets, de douanen zijn de 'I inzaamheid in persoon, kortom het is als van
ouds.
Uiterlijk gaat het maatschappelijk leven
ook weer zijn gewonen gang, alleen met
dit verschil, dat al wat naar militarisme
zweemt, verdwenen schijnt. De eenige unien urgent is.
formen, die men ziet zijn die der politie»
Mij is gevraagd, of de A.N.W.8., onze
mannen en brandwaclits en de officiers» Toeristenbond, dit werk niet alleen had kun»
stand bestaat niet meer. Maar daartegen» nen doen.
Zeer zeker hadden wij het kunnen aanpak»
over bemerkt men, dat de zoo vaak gewellicht hadden wij vlugger en meer al»
hoorde klacht : „wir Deutschen haben kein ken;
gemeen de propaganda in 't werk kunnen stel
Geld" geen verzinsel is. Meer dan eens
ons opgeéischt, maar ook
Jen en de eer voor
hebben we ervaren, dat het de industrie in
deze hebben wij willen toonen, dat let sinog lang niet naar den vleeze gaat, Hergemeen belang voorop moet staan en
r.iet
haaldelijk hebben wij opgemerkt, dat de onze bondstrots domineeren ma^.
Het wegenvraagstuk is niet een toeristisch
middenstand moeilijke tijden doormaakt,
Vraagstuk
alleen, is zelfs niet in hoofdzaak
niet enkel de winkelier maar de ambtenaar, een vraagstuk
van toeristisch belang, het is
die met een zeer matig salaris zich door «en
vraagstuk van den vliereer»
economisch
het leven moet heenslaan, en de mannen «ten rang
het is een vraagstuk, dat het
van wetenschap en kunst, wien het niet bestaan van handel, industrie, landbouw, dat
beter gaat. Daarnaast staat de klacht van de eerste belangrijkste bronnen van onze
den burgemeester van Heidelberg, dat er volkswelvaart raakt... het is een vraagstuk,
geen geld is om tegemoet te komen aan waarvoor geheel het volk warm gemaakt moet
de eischen voor een goed stadsbestuur niet Worden, omdat geheel het volk er sterk be»
bij heeft.
alleen; ook in andere plaatsen hebben wij lang
Daarom
moeten wij de leiding der propadie klacht vernomen. Maar men laat, ge» ganda leggen
in handen eener commissie.
lukkig, het hoofd niet zinken. De DuitWaarin de voornaamste takken van volksbescher vertrouwt trots de zware lasten, die «taan vertegenwoordigd zijn/ waarin de ecoop hem drukken, op de toekomst; hij nomische noodiwendigheid van goede, geschikte verkeerswegen intens gevoeld wor^t,
hoopt, dat door eendrachtige samenwerking van alle goede elementen het altijd yan waaruit do krachtige overtuiging dat er
nog zoo krachtige rijk zich er weer boven» ingegrepen moet worden gemakkelijker op
Nederlandsche volk zal overgaan.
op zal werken en zegepralend den huldigen hetZeker,
de invloed onzer vereeniging, van
tegenspoed zal overwinnen. Dat ik het de onzen grooten Iloeristenbond
onderschatten wij
verwezenlijking van die verwachting van niet, maar nooit zou het doel door onze beharte toewensen, behoef ik wel niet te ver» moeiingen alleen zoo goed bereikt worden dan
zekeren.
wanneer de verschillende takken van volksbestaan zich de zaak aantrekken (wat nu geschied is) en dus als het ware uit het volk
zelf de beweging opkomt en uit het volk zelf
de overtuiging tot het volk komt, dat in den
toestand met moet worden berust, maar, voor»
al met het oog op de toekomst, tijdig ingrijpen
plicht is.
Wij moeten dus fin het algemeen belang
De noodklok.
afzien van alleen werkzaamheid in deze, maar

Jaarvergadering A. X. W.

B.

meedoen moeten

wij, dat zeker en zoo wil
ik ook van deze plaats nog weer een waar»
schuwend woord laten hooren.
In sommige streken en steden buitenlands
is de toestand zoo geworden dat het verkeer
ontwricht is door het verkeer, dat de goedéren
niet meer snel en veilig vervoerd kunnen

De rede die de voorzitter van den A. N. W.
8., Toeristenbond van Nederland, gehouden
heeft ter gelegenheid van de bondsfeesten te
Maastricht, laten we hier volgen :
Dames en Heeren.
worden, het personenverkeer belemmerd wordt
Nu wij onze werkzaamheden hebben beëin- omdat de weg ver overbelast is.
digd zult u mij' vergunnen nog een oogenblik
Er zijn plaatsen waar men vlugger te voet
beslag te leggen op uw aandacht. In het ver» dan per auto zijn bestemming bereikt.
slag van den secr., namens het Dagelijkse!»
Wanneer hier te lande niet vooruit wordt
Bestuur uitgebracht. is reeds vermeld het initia- gezien, zal hier komen wat elders is!
tief door het Bondsbestuur genomen om pro»
Ik heb er in de vergadering van Januari
paganda te maken voor de spoedige en krachop gewezen dat h«t verkeer steeds en in vlug
tige verbetering van het Nederlandsche wegen tempo intensiever wordt.
net. Moge Limburg ook niet de plaats zijn
Laat ik met een paar cijfers de waarheid in
waar de intense behoefte van ingrijpende ver» dit woord nader aantoonen.
betering het meest gevoeld wordt, waar hier
Verkeerstellingen zijn moeilijk, zijn niet ge»
door Rijk en Provincie zooveel tot tegemoetheel betrouwbaar, daarvoor is bij druk verkeer
koming en de eischen van het verkeer is verde snelheid van indrukken te groot, ook worden ze niet altijd over voldoend langen tijd en
richt, het is u allen toch bekend hoe onvoldoende in ons land het overgroot getal der op juiste uren gehouden.
wegen is voor het verkeer dat er is, hoe wanWanneer men het rijwielverkeer over een weg
hopig de toestand moet worden bij het verkeer wil opnemen moet men niet beginnen te tellen
dat er komt.
nadat de fabrieken de arbeiders reeds binnen
Wij hebben een vergadering belegd op 26 de muren , hebben en men moet niet eindigen
Januari jl. in den Haag, een vergadering waar- op het oogenblik dat de poorten der werk.
plaatsen nog moeten opengaan.
op vertegenwoordigd waren de grootste en invloedrijkste lichamen in ons land. De hoofdstad
Vertrouwbare cijfers krijgt men o.a. door
van het Rijk, verschillende der 'grootste steden, tellingen bij de groote veren. Over enkele gegevens kan ik thans beschikken, die waard
de vereeniging van zoo goed als alle Nederlandsche gemeenten, de machtige Maatschappij voor zijn meer bekend te worden.
Nijverheid en Handel, de invloedrijkste verIn 1911 brachten de 3 groote v-ren der geeenigingen van werkgevers en indu'strieelen, meente Dordrecht ongeveer f 8000 op; in 1919
het Koninklijk Nederlandse!, Landbouneomite, was dit tot f 20.000 gestegen en in 1924 tot
het Kon. Instituut van Ingenieurs, de vereen!» f 87.500; dit bedrag is in 1925 nu reeils overgingen van werknemers, die direct belang bij schreden en het staat vrijwel vast dat het over
goede wegen hebben, de mede uit ons initiatief dit jaar meer dan verdubbelen zal.
geboren vereeniging „het Nederlandsche WeBij de in dienststeMng van een nieuwe pont
gencongres", vele Kamers van Koophandel en aan het Zwijndrechtsche veer op 30 Juli jl.
alle vereenigingen met toeristisch doel. Met ons bleek uit de verstrekte medcdeelingen, dat in
een vergadering die klonk als een klok.
11 jaar tijds het autovervoer vervijfticnvo.:d!gd
Die klinkende klok was een noodklok en is, dat het in het laatste jaar plotseling bijna
allen die den gang der vergadering hebben geverdubbeld is on nu 106000 auto's (:cr jaar
volgd of het verslag er van hebben gelezen, zijn zal bedragen. Het öloerdijksche veer geelt ons

geven?"

„ja, dat wel. Maar ik zal het meenemen", ze! Süid; de enveloppe verzegelend, die hij had geadresseerd aan Brito»

Mieville. aan een adres vanwaar het
haar altijd zou bereiken, zooals zij had
gezegd.
„Neen. laat het hier op tafel liggen!
Wij hebben onze beloften nagekomen.
Treed nu met ons in de binnenkamer en
geef ons Het terug."
Prins Said keek het drietal eens aan; en
onheilspellend leken hem die glinsterende
oogen en die witte gedaanten. Want het
blauwe Arabische gewaad hadden zij alge»
worpen en nu waren zij in vlekkeloos wit
gekleed, met zwaren gordel van gedreven
goud, in den vorm van een slang.
De Prins hield dit voor een noodwen li»
gen vorm behoorend bij hun godsdienst,
en terwijl hij de enveloppe langzaam op
tafel legoe, volgde hij in de binnenkamerDit vertrek was ruimer dan dat met de
tafel, en, de deur die Darna opende, met
een massieven sleutel, was eigenaardig dik
en met meta.il beslagen. Dit was zeker alVan d° drie priesters; want
i^
het heele gebouw was in het minst niet
Arabisch van inrichting. De kale vloer was
uiterst zindelijk, evenals de muren. Aan
het andere eind van hel vertrek ,tond een
mart

i^ iVerk

kachel, beschut dol,:' rood glas dat een
eigenaardiger! gloed wierp over alles en
de atmosfeer
blikkend heet maakte.
een oven, op dien Augus»
leek
hier
wel
Het
tusav<,nd, en de Prins was bijna neer»
gevallen van de warmte. Alle drie de priesters duwden hl.m naar binnen en de zware
deur viel langhaam achter hem dicht. Aldus voortgedreven, trad hij tot midden in
het vertrek, waar een groote bank stond.

Het was geen bed, maar het was overdekt met een soort stijve, donkere deken,
die hem vreemd voor kwam. Wat was het?

Waarom deed dat geluid van den sleutel,
toen die in het slot knarste, hem zoodanig
ontstellen?
Ijlings haalde hij het Zonnesicraad te
voorschijn, of dit een 'symbool der Verlossing . was. De vurige blikken van het
drietal waren op hem gericht, terwijl hij
het Bramak aanbood met een:
.„Kinderen van de Zon, neemt uw eigen»
dom terug l"
Maar, terwijl de oude priester met zijn
trillende handen voldeed aan die uitnood'3'mg, grepen de anderen het slachtoffer
aan en iets wat hem verstikte werd hem in
het gelaat geworpen.
Een oogenblik worstelde hij tegen de
bedwelming; toen viel hij hun hulpeloos in
ds armen.
„Zijn borst;
ontbloot zijn borst!"
gebood de oude priester, terwijl de stralen
van het Zonne-sieraad nog eens zoo zeer
konkelden in den roeden gloed van de
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een dergelijke waarschuwing. Rekende men
12 jaar geleden op «én vervoer van 400 auto's
per jaar, nu is dat reeds gemiddeld 3000

per maand.
In 1912 was de, opbrengst f «500, in 1913
rees liet tot f 9300, in 1914 tot 1 14.700. Toen
deed de oorlog zijn invloed gelden, zoodat in
1918 slechts f 3200 ontvangen werd. In 1919
echter rees de opbrengst tot f 15.000 en in
1920 werden in 8 maanden f ,5.000 geïnd. Toen
nam het rijk het veer over en de geheimzinnigheden die het over de ontvangsten betracht,
doet ernstig vermoeden dat het veer een
prachtig melkkoetje is geworden.
Wij hebben echter eens gecontroleerd «n
weten dat er gemiddeld zeker f650 a f750
per dag ontvangen wordt en 100 auto's per
dag de overvaart doen. Het materiaal is nu
geheel onvoldoende geworden; het belacnlljk
boog veergeid moet wel zoo blijven om de
toevloed wat te remmen; wagens boven 4800
kilogram mogen niet overgezet worden. Hot
is dus reeds een feit, dat in een rijksweg een
rijksveer den toestand niet meester is. Wie
regeert moet vooruit zien.
<3ouverner c'est
pi>ivo!s". Ik ben er van overtuigd, neen ik weet
zeker, aan het departement van Waterstaat
ziet men vooruit, maar om de consequenties
van dit vooruitzien te kurnen trekken, daar»
voor moet gelheel het volk doordrongen zijn van
de overtuiging, dat de toestand hopeloos zal
worden als niet nu reeds krachtig en met

spoed wordt ingegrepen.
Dames en heeren, mede aan ons de taak
heb Nedi-rüandsclhe volk die overtuiging bij
te brengen. Ben ik in het zoo juist gesprokene
uitgegaan van een daad van ons bondsbestuur,
die achter ons ligt, ik wil thans nog een enkel
woord zeggen over een actie die wij voorbereiden en die ons heel veel moeite en heel veel
tijd reeds heeft gekost, veel zorg gebaard.
Eenige jaren geleden heeft de A. N. W. B.
een kostbaar, door ontelbare fraaie lichtbeelden
verlucht boekwerk uitgegeven; het geeft een
overzicht van het schoon van Nederland in al
zijne gewesten. Dat werk is getiteld „Ons Eigen
Land". Het is geen gewoon boekwerk. Het werd
geschreven met toewijding, het werd samen»
gesteld en verlucht met liefde, het werd niet
gewinshalve, maar met vooropgesteld doel er
geldelijk mee te verliezen, ter wereld gebracht.
Wij gaven het uit om zooveel mogelijk bij
zoovele Nederlanders als wij maar zouden kunnen bereiken» door uitgifte ver beneden handelswaarde te steunen de ontwakende liefde
voor het schoon van eigen bodem, te doen ont»
kiemen bij anderen de liefde voor het schoon
van eigen grond.
Dat werk, in liefde voor mooi Nederland ge»
boren, in liefde voor de innige schoonheid van
landschap en stedebeeld in Nederland geschreven, verlucht en samengesteld, werd ook in
liefde gedoopt.
Wij noemden het „Ons Eigen Land" en wij
doopten het met de intonatie in de stem,
waarin de bruid zegt „mijn eigen lieve man",
waarin de zoon zegt „mijn eigen moedertje".
Ons eigen land, welnu, dat lieve mooie eigen
land, het wordt van zijn schoon beroofd, het
wordt ontluisterd, geschonden.
Wanneer er een vijand was gekomen en in
een korte spanne tijds de tientallen lusthoven
had platgeschoten of platgebrand, dan zou door
de wereld een protest hebben gedaverd. "
Nu ging het stuk voor stuk als tersluiks en
in het geniep, maar wij weten het, dat het ge»
beurd is en wij weten, dat als er geen eind
aan wordt gemaakt, het telkens weder gebeuren zal en dat, het niet te stuiten zal zijn, die
ontluistering van ons eigen land.
Wij weten nog meer; wij weten, dat het de
maatregelen zijn, die wij zelf door enze eigen
mandatarissen hebben laten invoeren en uit»
voeren, die de reden zijn, dat al dit schoon
vernietigd wordt en zoo komen wij in opstand
tegen ons zelf, wij kunnen en willen het niet
langer aanzien.
Wij roepen om bescherming van wat ons
lief is en wat niet behoeft te vallen, als wij
zelf, wij allen Nederlanders, dat niet willen;
wij zullen trachten te behouden wat nog over»
bleef, het vele wat nog te redden is, en wij
vragen om maatregelen die voor het vervolg
weer nieuwe lusthoven kunnen doen ontstaan,
nieuwe schoonheid kan doen opgroeien en op»
bloeien, die de oude verdwenen mooiheid kan

evenaren.
Ik zal thans niet vermelden wat al aan landgoederen en bosschen verloren ging, noch ook
opsommen welke schatten aan natuurschoon
gevaar loopen te loor te gaan, waardoor ook
van toeristisch standpunt bezien, blijvende
schade zal worden toegebracht; ik wil U op dit
oogenblik slechts dit zeggen: het bondsbestuur
waakt, het doet reeds nu wat het doen kan om
te redden en te voorkomen, het verzamelt intusschen materiaal om ook in deze materie de
oogen van het Nederlandsche volk te openen,
het wakker te schudden en te porren, om toen
op te komen voor zijn recht om het eigendommelijk schoon in zijn land te behouden. Belastingsspecialisten zijn voor ons werkzaam, feiten en cijfers worden met vlijt verzameld en
wij zochten en vonden aanraking met andere
vereenigingen met ideëel doel, om met ons saam
te werken.
Wij willen geen politiek, wij willen evenmin
geldelijk gewin noch voor ons noch voor anderen
bevorderen, wij willen niet misverstaan kunnen
worden, wij willen uitdrukken dat het voor
ieder duidelijk zal zijn, dat wij slechts zoeken
behoud van wat ons land zoo aantrekkelijk en
mooi maakt, behoud van idecele goederen voor
Nederland.
Van dit ons voornemen heb ik gemeend «we
vergadering, de hoogste macht in den A. N.
W. L.. in kennis te moeten stellen, in de vaste
verwachting, dat ook bij dit streven op de instemming, op de medewerking van allen te
rekenen valt.

SPORT EN SPEL
ATHELIEK.
De Duitsche «tbletlekkamploens-hapne»..
.Van onzen correspondent.)

BERLIJN,
Duitsche stadion

9 Augustus 1925.
In het
te Berlijn, dat gebouwd was speciaal om er de Olympische
Spelen van 1916 te houden, hebben gisteren en
vandaag de wedstrijden om de Duitsche kam^
pioen schappen lichtathletiek plaats gehad. Duit.
sche sportsmannen mochten aan de beide
Olympiaden na den oorlog nog niet deelnemen,
maar een ernstig sportleven is begonnen, zich
na de eerste jaren van verwildering na den
oorlog te herstellen en de bloem van de Duitsch»
jongelingschap houdt jaarlijks zijn eigen
Olympische wedstrijden, om zich voor te be»
reiden op het oogenblik, dat zij weer wel
zullen worden toegelaten in het strijdperk der
naties, waar fair plav en sportverbroedering de
eerste geboden zijn. Niet ernst en vlijt bereiden
de Duitsche athleten zich er op voor, dan met
eere hun vaderland te vertegenwoordigen en
vooral nu zij weten, dat dit in 1928 te Amsterdam zal geschieden, hechten zij waarde aar»
hun degelijk voorbereide kampioenschapswed»
strijden. En de wereld der «porten zal goed
doen, hieraan ook waarde te hechten en er
haar aandacht aan to schenken. Want Duitsch»
land belooft over drie jaar een geduchte Con"
current te worden. Dat is 'ook weer in der
wedstrijden van gisteren en heden gebleken.
Gisteren stonden behalve voorronden en demifinales do beslissingen voor hoog» en verspringen, discuswerpen, 110 M. hordenloop en
100, 800 en 5000 M. hardloopen, benevens de»
3xlooo M. estafette op het program. En in',
drie dezer nummers hekelden wij een sensatie.
In de eerste plaats bij de 100 M. De Duitsche
kampioen en de als hij fit is zeker wel snelste,
sprinter ter wereld Houben werd reeds in de
demi-finale geslagen ! Houben, de man die pa»
nog weer Paddock en Murchis .n z!>n hielen had!
laten bewonderen, de onoverwinnelijke gevierd»
.primadonna van het sportveld, die bij den tienlandenwedstrijd enkele weken geleden als eenigs
niet in de gelederen van vijf meemarclieerde^
doch alleen liep, vóór en achter hem een respeo»
tabele bres in de kolonne der beste sportsmenl
van Europa latend, Houben heeft 't niet eens tor
den eindstrijd kunnen brengen 1 Het was onbegrijpelijk voor de meesten. En toch erg gemakkelijk te vatten. De kampioen was hier ge»',
durende het trainen ernstig ongesteld geworden;
en de medici dachten aanvankelijk aan Ruhr^
Dit bleek een verkeerde diagnose te zijn. Maar,
ondertusschen was de patiënt twee dagen lans
op dieet gesteld. Vlak voor den wedstrijd. Hij.,
heeft dus nog geenszins afgedaan, al weten wei
natuurlijk niet of de reeds 27 jaar oude sprinter/
in 1928 nog dezelfde zal zijn. Dat echter nog
anderen van internationale klasse in Duitschland te vinden zijn, bleek wel uit het resultaat
der finale. Alles zes loopers maakten een tijd
van tusschen >i0.6 en 10.8 sec. De kampioen
Oorts alleen van 10.0, Büchner en XÖrnig
slechts een halven Meter en i/,o sec. achten
hem, Sohüller, Wcge en Nathan haast gelijk
met den derde. Zulke sprinters kunnen eikeer»

gevaarlijk worden.
Ook in de 1,0 M. horden bleek Duitschland!
over een man te beschikken, die tot de aller-!
eersten behoort. Trossbach won dit nummer in
14.9 sec, een nieuw Duitsch record en slecht»
sec. langer dan den wereldrecordtijd. En
i/lo
in een stijl, waar ook maar niets op aan t<
merken viel. Ook een candidaat voor her
wereldkampioenschap.

De geheele wereld kent reeds den 3tettiner,
dr. Peltzer, den man, die onzen Paulen meeti
dan eens achter het net liet visschen. Voor de-800 M. had hij geen ernstige concurrenten «n
op zijn gemak won hij het nummer dan oolc

in.

1.55.2.

"Be scoo

M. was niet bijster goed bezet, naar,
men dacht. Maar de overwinnaar Erandsen uit
Oldesloe. die er 15.20.2 over deed. en de tweede,
man, fetri-Naagdenburg, die slechts 6 M.'
achterbleef, zorgden toch ook hier voor eert
verrassing, daar bekende loopers als Walpert
en Wachsmuth het tegen hen moesten afleggen^.
Een nieuw Duitseri record leverde ten slotte/
nog de estafette over Fx 1000 M. op, die door.
de Qroot-Berlijnsche club Zehlendorf In 7.45.5
werd gewonnen. Dr. Peltzer, die voor Ftettir^
1

uitkwam,

kon

den achterstand niet meer.

inhalen.
Ook bij springen en discuswerpen waren de
praestaties zeer respectabel. Hanchen, Berlijn,'
wierp den discus rechts 42.03 en links 33.67 M.,
3koczinski sprong i.38 M. hoog en Dobermanr,
7.15 M. ver. Ook h!>r nebben de Duitscher«
getoond, niet achteraan te hinken bij anders
landen.
Zondag stonden polsstokhoogspringer,, speer,
werpen en kogelstooten, 200 M., 400 M., 1500
M. en 10.000 M. hardloopen, 400 M. hordenloop en de 4X rcx, M. estafette op het program.
Aan de 200 M. werd veel van het pikante
ontnomen, doordat Houben niet meeliep. In de
placeerden zich 3chlasske, BUchner,
finale
3chüller en Wege. In een mooier, spurt won
Schüller in. 22 sec, bij de warmte en de uitgeloopen baan een mooie tijd. No. 2 Brlck»
ner en No. 3 Wcge deden er 2/10 resp. 3/1»
sec. langer over.
De 1500 XI. gaf aanleiding tot groote opwinding. Na 600 M. begon Walpcrt geweldig
uit te loepen en liet weldra den favoriet Dr.
Peltzer een 20 M. achter zich, waarna 't overige veld op nog eens 10 M. afstand volgde.
Peltzer verkleinde den afstand tot 5 M. en
bleef tot de eerste 1200 Mi waren afgelegd
zoover achter Wapert loepen. In de laatstL
200 M. kwam midden uit het veld in oen»

BöcherKeulen opzetten, passeerde Walpert

de bank en schoven het losse gewaad terug
van de bruine borst. Toen trad Bramak
naderbij met een lang scherp mes in de
eene en het gouden Symbool in de andere
hand. Het zweet druppelde hem van het
voorhoofd, zóó heet was het in het vertrek
en hun aller oogen glinsterden van een

fanatieken glans.
„O, Lhoti!" riep hij, „uw Symbool is
tot ons weer gekeerd en, als van ouds, is de
ontheiliging uitgewischt, met menschen»
bloed. Hier op het heilige dekz, stijf van het
bloed van al degenen, wier levens hier vóór
geofferd werden, snijd ik uw geheiligd
teeken en geef u nóg een slachtoffer."
Wraakneming was inderdaad nu niet
meer noodig, want ze was volbracht. De
zonde, tegen Lhoti bedreven, was ingelost
met een menschenleven en de kinderen van
de Zon waren weer in het bezit van hun

eigendom.

Ze had er dien laatsten keer zoo jong
en zoo echt vrouwelijk uitgezien! Hij had
zekere verontschuldigingen om haar be»
dacht, verontschuldigingen, die echter
wreed zouden wegvallen voor de strenge
logica der feiten. En tóch... tóch rees dat
reine gelaat, met de droeve oogen, steeds
voor hem op, in protest tegen deze waarheden. Dat edele gelaat co die zegevierende
schoonheid konden niet behooren bij een
slechte vrouw! Ze mocht dan licht te verleiden zijn geweest; hij herinnerde zich nog
den toorn in haar groote oogen bij di«
paar gelegenheden dat hun willen met elkaar in botsing waren gekomen. Maar zwak
en lichtzinnig was ze toch niet.
Het leek hem dat hij op een ochtend —.
puur bij toeval
in de nabijheid van het
huisje kwam, een paar dogen na «ijn ont»
moeting met Darna. Het wa» een warme
dag, ver in Augustus «r» heel het landschap
gal al eenigszins een nerfistindruk, met
dien trillenden nevel.
Als bloeddroppels kwamen de enkele klaprozen tusschen het gras uit tegen het witgepleisterde huisje. Hij bad geen reden om
daar stil te houden en toch voelde hij er z.ch
zoo geheimzinnig toe aangetrokken.
Geen teeken van leven viel er te beken»
nen. Beneden beletten de witte gordijntjes
allen inkijk en op de lage bovenverdieping
stond het venster open waaruit een mou»
i selinen overgordijntje fladderde.

HOOFDSTUK XX
Agincourt maakte niet onmiddellijk ge»
bruik van de inlichting, die hij van Darna
had gekregen. Voorloopig stelde hjj er zich
al mee tevreden dat hij zelve was gerust»
gesteld, en daar hij niet dacht dat de
bewoner van het huisje eens wist van het
gevaar dat hem had bedreigd, zag hij er
ook rreen noodzakelijkheid van in er hem
van óp de hoogte te brengen.
Hij zelf werd echter onweerstaanbaar ge»
naar d° plaats, waar Britomart
tvlieville woonde, ondanks de verdenking, I
die nu wel tot zekerheid was geworden
bij
hem, dat zij, op de een of andere manier,

A?°»
in

betrekkin?

stond tot

Murison.

—

(Wordt vervolgd)^

HET VXOVN77^I?I)

10
n zelfs Z^t-^l, d-» hem echter in «en ssan»
eenden ein«'kpurt wist te kloppen in o.r sec
meer d«.n zijn eigen record »,an 3.59.4.
riet t<H,,ai3r '<o M. Holden was weer voor
IroüZv'kch, c.e opnieuw elegant de horden

ncm, echter h«t ongeluk had, de laatste hor/.e
om '-» werpen. Zijn <jd v-as 55 »cc. Tweede,
:o M. achter, was Schumann i- sa sec. De
tHd van Trossbach is <>«n nieuw Duitsch re»
daar het oude »m 56.2 met 1.2 sec.
werd verbeterd.
' Speer werpen «r. kogclstooten
werden weinig
be'.anlw».kk-ad. Niet slechts het Duitsche re»
xori van 02.14 M. voor een en 103.26 M. voer
tv/ce armen w-na op geen «tukken na bereikt, maar zelfs niet het record van verleden
jaar. Kame-iot-n «en arm werd Dr. Ludeke met
55.71 M., met twee armen Schnurr met 93.77
M. Het kogell>tooten leverde ten minste een
beter resultaai dan verleden jaar op. Breeben.
macher wok zoowel het nummer voor de beste,
als veor beide armen met 13.87 punten (ver.
leden jaar 13.3?) resp. 24.63 (verleden jaar
24.10) M. Bij het kogclstooten des morgens
had Söllinger het met 14.075 M. op naam van
Haymann, den tegenwoordigen beroepsbokser
staande Duitsche record verbeterd en gebracht
op 14.33 M.

Koop geen sigaretten op goed geluk,
maar houdt H aan de woorden:
Geel MIJ maar

I^ISSBLANHI-l!WIELRENNEN
De wereldkampioenschappen.
Aangezien deze week reeds te Amsterdam de
wereldkampioenschappen beginnen laten wij

hier volledigheidshalve het programma volgen
van de wedstrijden en feestelijkheden, met de

namen der deelnemers:
Donderdag 13 Augustus: Aankomst der gedelegeerden van het U. G. I..Congres.
Vrijdag 14 Augustus: u uur vm. Officieele
ontvangst van de D.C.1.-gedelegeerden door
het Gemeentebestuur van AmstCKdarn ten
Stadhuize. 2 uur nm. Congres U.C.I. in de
Industrieels Club, Vijgendam, Amsterdam.
Zaterdag 15 Augustus: 2 uur nam. Wereld,
kampioenschappen korte afstand voor amateurs en beroepsrenners, series en herkansing,

Tusschendoor was ook de 400 M. geloopen, ritten.
Deelnemers zijn:
tvaarin de Bcrüjner Sohmidt zijn goede kwaliteiten toonde. In 49 sec. werd hij overwin» Amateurs: Duitschland: Oszmella, Rossbach.
naar, binnen de seconde gevolgd door Steves Grauwe, Krewer. Holland: Mevers, Mazairac,
'L. Leene, Hyzelendoorn. Frankrijk: Galvaing.
en Stort.
Groote belangstelling bestond voor den lan. Zwitserland: Mermillcd. Richli. Engeland:
gen afstand van 10.000 M. hardloopen. Fa. Alden. Hadberfield, Prvor, Fuller. Hongarije:
Eigner, Grimm. Dheretzky. Italië: Boiocchl.
voriet was Bedarff, Dusseldorp; maar ook Petri en Wachsmuth hadden grooten aanhang, Denemarken: E. Hansen, R. lensen. België:
evenals Eisbach. De favoriet stelde erg teleur. Debruyne. Polen: Lazarski, Szymczyk.
Van den aanvang af midden in het veld looDuitschland: Gottfried. Holland: Moeskops,
pend, kon hij niet bij het leidend peloton, be» v. Kempen, v. "Nek G. Leene. Zwitserland'
«taande uit de overige drie genoemden komen. Kaufmann. Frankrijk: Michard, Schilles, Pou»
Na 5000 M. deed hij nog een poging, van de lam. Australië: Spears. Engeland: Bailey Ita»
voorlaatste plaats, waarnaar hij langzamer» lië: Mor!, Moretti. Denemarken: Degraeve.
hand was afgezakt, naar voren te komen. Hij
7 uur nm. Officieel diner aangeboden door
werd dan nog vijfde, maar gaf dadelijk daar. den N. W. B. in Maison Couturier, Keizersna op. Het voorste drietal won hoe langer hoe gracht 674, Amsterdam
Zondag 16 Augustus.
2 uur nm. Wereldmeer terrein en iedereen verwachtte reeds een
spannender, eindspurt, toen Wachsmuth «en kampioenschappen korte afstand voor amateurs
paar Meter uit begon te loopen. Eisbach pro. en beroepsrenners. Demi-finales, finale en anbeerde op te halen, kwam voor, werd door dere wedstrijden voor beide catagoriën.
Maandag 17 Augustus.
10 uur vm. BeWachsmuth ingehaald, werd weer eerste en
nogmaals gelapt, waarna hij, 2 ronden voor zichtiging van het Theater Tuschinsky. 1 uut
het einde, opgaf, een halve ronde later ge. nm. Boottocht door Amsterdam, demonstratie
van de brandweer, bezichtiging van de havens
volgd door Petri. Wachsmuth liep nu pracen
verdere bezienswaardigheden. Vertrek De
alleen,
overigen
tisch
daar de
«en halve baan
Steiger 8, te 1 uur precies.
sacht»r waren. Dat hij niettemin in 32:54 won, Ruyterkade.
Dinsdag 18 Augustus. —9% uur vm. Tocht
bewijst zijn goede kwaliteiten.
naar Edam, Volendam en Marken, per tram
De 4 x ico M. estafette, met spanning af»
tot Edam, per trekschuit tot Volendam, per
gewerkt, werd een prooi van de Deutsche boot
tot Marken. Officieele ontvangst door het
Sportclub (Berlijn) in 42.2, weer «en nieuw Gemeentebestuur
van Edam. Lunch in Hotel
Duitsch record (oud record 42:4).
Spaanders te Volendam. Punt van samenkomst
nummer,
Het laatste
polsstokhoogspringer,, station N.-H. Tram tegenover
Centraal-Station.
werd gewonnen door.Reeg. Hij sprong 3.60
7% uur nm. Wereldkampioenschappen over 100
>!., hetgeen niet buitengewoon kan worden K.M.
(achter groote motoren) serie(s).
genoemd.
Deelnemers:
Duitschland: Saldow, Sawall.
Alles bij elkaar genomen kan het resultaat
Snoek, Blekemolen. Frankrijk. Ssres,
Holland
:
van deze wedstrijden voor de Duitsche sport Grassin. België: Linart.
Italië: ToriceM. Zwitniet dan bevredigend worden genoemd. En zij
Paul Suter. Luxemburg: Heek.
serland:
aanvang
hclcken bewezen, wat in den
werd
Woensdag Augustus.
uur vm. Tocht
gezegd, dat in 1025 naar alle waarschijnlijk, naar Haarlem19 en Zandvoort.10Ontvangst
door
heid de Duitschers zeer ernstige mededingers het Gemeentebestuur van Haarlem ten Stadnaar de kroon zullen zijn.
huize. Bezoek aan de St. Bavokerk en Frans
Hal's Museum.
1.30 uur nm. Te Zandvoort lunch, aangeboden
Frankrijk slaat Zwitserland.
door
Het Nederlandsche Sportpark.
Te Parijs is Zondag de wedstrijd Frankrijk
nm. Wereldkampioenschappen
7.30
—Zwitserland gehouden welke door Frankrijk K.M., achter groote motoren serie(s).over 100
met 75 tegen 57 punten is gewonnen. Er waDonderdag
Augustus.
9.30 uur vm.
ren 20.000 toeschouwers!
Bezoek aan bezienswaardigheden te Amsterdam
onder leiding van de Vereeniging tot bevorde-

.—

—

-

—

Vlns6as II Augustus 1925
MOTORSPORT.

Nederland «n de Intern. zesdaagse-te.
Naar wij vernemen heeft de sportcommissie
van de K. N. M. V., zulks naar aanleiding'
van het bedanken van den heer H. Bieze voor
een plaats in de Nederlandsche ploeg, welke
Nederland zal vertegenwoordigen in den
Intern, zesdaagschen wedstrijd, in diens plaats
aangewezen den heer Chr. Kleysen, die ep B.
S. A. -aal rijden.
De groote prijs van België.
De oorspronkelijk voor Zondag 2 dezer
vastgestelde
snelheidswedstrijden om den
Grooten prijs van België zijn Zondag gehouden onder een zeer groote belangstelling. Van
Hollandsche zijde namen Burlage (Norton) en
john Moos (B. S. A) deel. De laatste moest
in de tiende ronde den strijd opgeven, terwijl
eerstgenoemde het er beter afbracht en als ze»
vende in de 500 <M», klas eindigde. Er waren
40 deelnemers nl. 3 in de 175 cM-., 3 in de
250 -M3, 18 in de 350 CM3 en 16 in de 500
cM,

klasse.
Helaas had reeds in de derde

ronde een
ernstig ongeluk plaats. In de bocht van Sta.
velot verloor de Engelschman Hollowell de
controle over zijn stuur toen hij voor een «?n-deren deelnemer wilde uitwijken. Hij reed in
volle vaart op een hek en werd levenloos opgenomen. Verdere ongelukken deden zich met
voor.

De uitslagen zijn:

CateAirie 175
Vanneste

cM» over 268,2 K.M. : 1.
(Ready) in 3 uur 28 min. 14 sec,
sem.
77,175 K.M. per uur; 2. Van Geert
(Rush) in 3 uu»- 37 min.
sec; 3. Van de
Rosé (P. A).
Categorie ,50 CM3 over 298 K.M.: 1. Por.
ter (New Gerrard) 3 uur min. 35 sec, gem.
90,474 K.M. per uur; 2. Milhoui (Ready) 3
uur 24 min. 5 sec: 3. Cravilion (Ready).
Categorie 350 cIU, over 357.6 K.M.: 1.
«andley (Rex Acme) in 3 uur 25 min. 7 sec;
gem. 102,572 K.M. ; 2. Klerken (Gillet) 3 uur
41 mm. 10 sec; 3. Colgan (P. A.)
, uur 42
min. 19 sec; 4. lohnston (Ready) 3
»> uur r.o

-

min.

27 sec.

Categorie

lieadin^.

LAIVNTENNIS.
Mij. tot Exploitatie van Tennisbanen te

BchevenlnSen.
1784 bevat de Statuten van

Staatsblad no.

de Xaamlooze Vennootschap

Maatschappij

tot Exploitatie van tennisbanen te Schevcningen, gevestigd te 's-Gravenhage.
Daaraan zijn de volgenie bijzonderheden

ontleend :

Het

doel der vennootschap is de exploitatie

van tennisbanen te Scheveningen, gemeente
's-Gravenhage, en daartoe het huren en verhuren van tennisbanen, het aanlegden
van
tennisbanen op gronden, dóór de vennootschap
in eigendom, erfpacht, huur of onder welken
titel ook verkregen, het deelnemen in maat.
schappijen of vereenigingen, welke een gelijk
doel beoogen, en het verrichten van al zulke
andere handelingen, welke kunnen strekken
tot het bereiken van gemeld doel.
De vennootschap wordt, behoudens vroegere
ontbinding, aangegaan voor het tijdvak van
50 jaar.
Het kapitaal der
vennootschap bedraagt
f 100.000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500,
waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Bij de oprichting wordt een leening
gaan van f 50.00», van welke rente enaim^e»
aflossing onder bepaalde voorwaarden worden gewaarborgd door de Exploitatie Maatschappij

Scheveningen.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den raad van beheer, bestaande uit 9
leden, te benoemen en te ontslaan door de al.
terneene vergadering van aandeelhouders.
In afwijking van liet bovenstaande, wat de
wijze van benneming betreft, worden voor de
eerste maal daartoe echter aangewzen de l.eeren F. van Alphen, W. Broese van Groenou,
mr. M. van der Feen, F. F. H. van Gheel
Gildemeestar, mr. J. B. Kan. M. L Overevnder, mr. E. Polis en G. J. Scheurleer, terwijl
het 9de lid binnen 12 maanden door genoemde
heeren zal worden benoemd met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stem.
men beslist het lot.
De keuze van de leden, wanneer een der
heeren van Alphen, van Gheel Giidemee.ter
of Polis of een hunner opvolgers ophoudt lid
van den raad te zijn. geschiedt uit een door
den raad van beheer der Exploitatie Maatschappij Scheveningen op te maken voordracht
van 2 personen voor elke vacature.
Voor de kêu»?, wanneer een der heeren
Kon, van der l>en of Scheurleer of één runner opvolgers ophoudt lid van den raad te
zijn, zal aan den Nederlandsehen Lawn Tennisdond verzocht worden, een niet bindende
aanbeveling van 2 personen voor elke vacrture
te verstrekken.
Nederland.Engeland
Het team, dat Engeland zal vertegenwoord!,
gen in den tenniswedstrijd
te^en Holland
f Noordwijk 29. 3 en 31 Augustus), is volgens
de Tel. als volgt samengesteld: L. A. God»
free (capt), J. B. Qilbert. G. R. O. Grole
Rees. O. G. M. TurnbuN en mevr. Mcilouhan
C. Beckingham.
Dameswedstrijd Nederland
Het gemeentebestuur van Hilversum heeft
voor den wedstrijd tu«chen een Nederlandsche
en een Australisch-, dameeploeg, welke Zaterdag» en Zondagmiddag a,.. te Hilversum gespeeld wordt, een zilveren beker uitgeloofd,
bestemd voor de dam« van een der partijen
welke de meeste wedstrijden wint.
Gespeeld worden acht enkel» en vier dubbel,
«pelen, zoodat elke speelster dus vierwartljen
te spelen «rijgt.
Lr wonleu alleen darneepartllen en tfaen lle-

ring

van het Vreemdelingenverkeer 't Koggeschip, o.a. de Nieuwe kerk, Kon. Paleis, Artis,

Aquarium, Rijksmuseum, Diamantslijperij van
Dam, Etablissement Wynand Focking, enz.
enz.

Vertrek

9.30 uur American

—

Hotel.

Vrijdag 21 Augustus.
10 uur vm. Auto»
tocht door het Gooi naar Apeldoorn. Vertrek
van American Hotel. Te Hilversum ontvangst
door het gemeentebestuur en lunch, aangeboden
door het gemeentebestuur in Hotel Hof van
Holland, daarna rondrit door Hilversum.
3:30 nm. Vertrek van Hilversum. Na aan»
komst te Apeldoorn officieele ontvangst door
het gemeentebestuur in Hotel Bloemink en
verdere feestelijkheden, georganiseerd door de
Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Apeldoorn.
Zaterdag « Augustus.
8 uur vm. Wereld,
kampioenschap voor amateurs op den weg.
Duitschland: Gugau, Günther, Kinzen, Anton

—

üeitberger, A. Schmidt, Zeibner.
Holland: Maas, Muller, v. d. Aar, v. Boven.
Frankrijk: Leduco., Blanchounet, Bocht?.
Zwitserland: Lehner, Blattmann, Cairóni,

Litschi.

Denemarken: H. Hansen, A. Mansson.
België:

Pauwels.

Hoevenaers,

de

Gat. Francois,

Engeland: Southall, Temme, VVilson, Wyld.
Italië: Balla, Ferrato, Negrinl, Gevint.
(Ersatz: Lorenzetti, und Simoni).
Hongarije: Ladanyi, Schmidt, Souska.
Polen: ?
2 —3 uur nm. Aankomst der deelnemers.
3—5 uur vm. Afternoon Tea, aangeboden
door den Algemeenen Nederlandsohen VVielrij.
dersbond in Huize Bloemink.
5 uur nm. Terugtocht per auto naar Amsterdam via Laren. iXa aankomst, te Laren reuni
in Hotel Hamdorf. Begroeting door het ge»
meentebestuur, waarna avondfeest met balchampetre. Na afloop terugtocht naar Amsterdam.
2 uur nm. WereldZondag 23 Augustus.
kampioenschap over 100 T.M., achter groote
motoren. Finale en wedstrijd achter motoren
over 50 K.M. om den Mathieu Gordang-prijs
voor niet in de finale geplaatste deelnemer».

—

BOKSEN.

°

over 417,2 K.M.
1.
Bennett (Norton) 3 uur 51 min. 50 :sec,
gem. 107,710 K.M. per uur;»-. Hudson (Nor»
ton) 4 uur 18 sec;
Ashky (P. M. Panther)
4 uur 31 sec; 4. Crajg (Norton^ 4 uur 1 min.
6 sec; 5. Stobbart (Sarolea)
uur min. 4
sec; 6. Torn (Norton) 4 uur 74 min. 7
sec;
Karel Burlage (Norton) 9 uur 7.8
4
mm. 5 sec; 8 Debay (Ready) 4 UUr 21 min.

-..

KORFBAL.
Korfbladagvan de Spartaan.
Het programma van den korfbaldag van de
I Spartaan te Rotterdam, te houlen op
30 Au»
gustus a.s. op Wbudenstein, luidt voor
wat
de ie afdeeling betreft als volgt:
!(
iste afdeeling (rste Wassers): A. 0.50—
10.30 uur D.X.C. I—Dordrecht I; B. 1040—
11.20 uur Vela- I—Deetos I; H.K.V. en O.S.
C.R. vrijgeloot. C. 12.20—1 uur Winnaar A—
G.S.C.R. ; D. 1.10—1.50 Winnaar B—H. K.
Beslissing: E. 3.40—4.45 uur Winnaar C—
Winnaar D.

—

VOETVAL.
Nieuwe trainer bij Ajax.
Deze week nog zal een nieuwe trainer bij
Ajax in functie treden, nl. H. B. Rosé, een
speler van de Engelsche Zuidelijke derde klas

zoo cM»

ZWEMMEN.
De rlaagscne Reddingsbrigade.

: De dames-estafetteploeg, die Zondag in den
nattonalen wedstrijd van de Haagsche Vrij»
willige Brigade tot Redding vau Drenkelingen
beslag wist te leggen op den eersten prijs, geschonken door de Koningin, bestond uit de
dames M. Snel. S. Caron. N. Bakhuisen en J.
de. Haas, leden van de Haigsche brigade
De heeren H. de Ket, G. van Veen. H. Kunst
en C. Daatselaar, die voor de Haagsche
brigade
in den estafettewedstrijd uitkwamen,
behaalden
eveneens den eersten prijs, de medaille van den
Prins.

NIEUWE AFBTANVVLVONT VAN
SIR SEFTON LRANOKER.
Vernomen wordt dat Sir Sefton Brancker,

EEN

directeur van de burgerlijke luchtvaart in En»
geland, die kort geleden per vliegmachine naar

Indië en terug vloog en die de mogelijkheden
peilt van een vliegtuigdienst overland naar In»
dië, op het punt staat om een soortgelijke ex»
peditie naar Kaapstad, vice versa, te ondernemen. Alan Gobham, die zijn piloot was op de
reis naar Indië, zal op de nieuwe vlucht dezelfde functie op zich nemen.
De luchtvaart-correspondent van de Evening
News, schrijft dat hetzelfde type machine a)s
„De Haviland 50" zal worden gebruikt, doch
inplaats van een 24opaards „Siddeley Puma".
motor, zal het vliegtuig voor Kaapstad toegerust worden met een 385-paard „Jaguar". In
1920 vloog Sir Helperus van Rijneveld van
Londen naar Zuid-Afrika, en hij, ondervond dat,
in verband met de ijlere luchtlaag op de plaat»
sen, vaar zich in dat werelddeel de vliegvelden
bevinden, het buitengewoon moeilijk was om
de machine van den grond te krijgen. Om deze
reden is een machine van grootere sterkte een
vereischte. Dit is de earste maal dat een vlucht
vice versa naar Zuid-Afrika wordt ondernomen
en in verband met den toestand van het land
dat overvlogen zal moeten worden, zal deze
vlucht meer moeilijkheden opleveren dan met
die naar Indië en terug het geval is geweest.

Van 't Hof te Londen.

INGEZONDEN STUKKEN

Volgens de Tel. is onze landgenoot Van 't
Hof in een ontmoeting over 15 ronden te
Londen tegen Gharlie Ring in de zevende

HET NEDERLANDScHE PASVISUM.

ronde

gediskwalificeerd.

SCHERMEN.
Om den Van Limburg Sürum.beke».
De Haagsche Schermdond zal met een acht»
tal schermers deelnemen aan de jaarlijksche
ontmoeting om boyengenoemden beker, welke
zal plaats hebben op Zondag 16 Augustus a.s.
te Noordwijk aan Zee.
Door het bestuur van genoemden bond zal op
dien dag een fietstocht worden georganiseerd.
Vertrek Zondagmorgen 9 uur precies van de

Boorlaan.

SCHAREN.
Een Hollendßelglö wedstrijd.
Op Zondag 27 September e.k. zal volgens
de Nation Beige hier ter stede een wedstrijd
worden gespeeld tusschen een Nederlandsen en
een Belgisch tiental. Het laatste wordt gekozen uit li heeren Golle, Koltanowski, Tackel,,

Lenglet, Lanoel, Lonviau, Varlin, Arnstein,
Prils. Ver^ibueren, Gouvreu», Fidon en

Sury.

GOLF.

Noordwijksche Golfclub.

op de Noordwijksche golfclub werd 1.1. Zondag een wedstrijd om 36 holes rnedalpley ge»
speeld door de greenkeepers en werklieden der
Nederlandsche golfclub,. Er waren tien deel-

nemers. De eerste prijs werd gewonnen door
Dirk Oosterveen (den Haag), die scratch stond
en de score van (36
35
36 38) -= ,45
maakte. Oen tweeden->»prijs won v. v. d. Twist

+ +
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regel van wijs bestuur. Bovendien zal de
legesgeldenhelling toch wel van medio
1919 af tot heden eenige millioenen in
's Rijks schatkist hebben gebracht in aanmerking genomen, dat het aantal aanvragen, te oordcelen naar het reusachtig
uitgebreide kaartsysteem, toch wel het
millioen zal hebben overschreden.
Het restitueeren 2011 een ontzettende

administratieve beslommering met zich
brengen, dunkt mij, voor de gestie van

het Rijkspaspoortenkantoor.
Aan de andere zijde, wanneer tot niet
toestaan van eenige restitutie mocht worden, besloten bij opheffing, van het
visum, zou zulks zeef onbillijk zijn. want
het gaat toch niet aan voor onze weder»
landsche Regeering te vergen, dat behaald
wordt voor iets dat door diezelfde Regeering te niet wordt gedaan, temeer waar
deze bij monde van het Rijkspaspoortenkantoor zich zoo dom mogelijk houdt.
.Althans men doet daar als de ónnoozele en
zegt u: „van een aanstaande opheffing is
hier in 't geheel niets bekend. Ik laat het
aan uw eigen oordeel over of u uw visum
met het oog op een mogelijk te verwachten opheffing wilt laten verlengen, b.v.
voor een jaar."
Zeker maar dan het bedrag van f 24,
hoe kom ik dan daar mee uit als het visum
b.v. over 3 maanden niet meer verplicht is?
Met de meeste hoogachting,
ken belanghebbende.

DE WATERLEIDING.
Bij het verslag van de waterleiding wordt
door u met zeker welgevallen geconstateerd,
dat het gebruik per hoofd en per jaar dalende
is. Het is u toch zeker ook bekend, dat dit
een gevolg is van den hoogen prijs, die xoor
den kubielcen meter water boven een klein
aantal nieters, dat gebruikt ma- worden, al
naar gelang van de huurwaarde, betaald moet
worden?
Een waterbesparing, die in deaen tijd van
hygiëne niet op haar plaats is. Steeds door»
gaan zal deze inkrimping per hoofd natuurlijk
met en onze vroede vaderen zullen goed doen,
reeds zeer tijdig te overwegen, hoe aan ireer
water in onze stad te komen.

Abonné.

GEMEENTELIJK VOLXSZEÈBAV
Als geregeld bader in bovengenoemd bad,
zag ik met genoegen eenige dagen geleden in
uw Ochtendblad,
dat

al reeds

meer
dan
100.000 baden genomen zijn, hetgeen wel een
bewijs is, dat bedoeld bad in een groote behoefte voorziet.
Daar de bedoeling van mijn ingezonden
stukje voornamelijk is te wijzen op de open»
luchtrijwielbewaarplaatsen, wil ik slechts ter»
loops opmerken, dat het aantal baden nog
aanzienlijk grooter zou. zijn, indien vroeger
begonnen en later geëindigd werd. Natuurlijk
zou een langer werktijd van het personeel
met gevorderd kunnen maar zou met ploegen
gewerkt moeten worden, teneinde tal van
personen (o. a. forensen enz.) die in de be,
staande uren geen gelegenheid hebben om te
kunnen baden, die mogelijkheid te verschaffen
De exploitatie verdient allen lof, maar zeer
zeker moest een misstand verdwijnen, nl.: de
openluchtrijwielbewaarplaats. Wat is het onaangenaam dat bij regenachtig, of
weer, onze fietsen «taan te roesten, en buiig
men
«r» Kletsnat zadel naar huls moet rijden.
p.
i,
Gelukkig
deze zomer nog al droog,, maar
het kan evengoed anders,
Waar het gemeentelijk volkszeebad steeds
groeit, is de eisch een overdekte rijwielbergplaats zeker niet 'onbillijk en is het eerder
vreemd, dat hieraan allang niet i, voldaan.
Hopende dat deze regelen mogen medewerken
tot vervulling van dien wensch, verblijf
ik

hoogachtend
Een dader.

FINANCIEEL NIEUWS
Ver. voor den Effectenhandel,
Het bestuur der Vereeniging voor den
Effectenhandel te Amsterdam bericht:
A. dat in de prijscourant zullen worden op»

genomen:
ie. f 1.580.000 5 pet. obligatiën, leening 1925,
der gemeente Tilburg, in «tukken van f 1000,
nos.
1580, met coupons per 1 Januari en
1

—

Juli;

,e.

f 1.500.000 6 pet. eerste hypothecaire

obligatiën, leening 1925. der N.V. Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij, te Rotterdam,
in

stukken van

f

1000

en f 500, nos.

—

1500
(de stukken van f5OO zijn bovendien gemerkt
mét A of B), met coupons per
Januari
r
en 1 Juli;
3e. nog f 1.050.000 5 pet. pandhrieven der
Zeeuwsche Hypotheekbank,
te Middelburg, in
stukken va f 1000, serie CCC, nos. 901950
en serie DDD. nos. 11000, met coupons per
l Juni en 1 December, dooreen leverbaar met
de reeds genoteerde 5 pot. pandhrieven dezer

,

hypotheekbank;
4e. f 550.000 5 pet. pandhrieven der Eerste
Nederlandsche Scheepsverhand Maatschappij,
te Rotterdam, in stukken van f 1000, nos.
A-B, met
1500 en f 500, nos. 1001 A-B—
coupons per 2 Januari en 1 Juli;
se. nog f500.000 aandeelen der Nederland»
sche Maatschappij voor Havenwerken, te Am.
sterdam, in stukken van f 1000, nos. 3501—
4000, dooreen leverbaar met de reeds genoteerde
aandeelen dezer maatschappij;
6e. de certificaten, uitgegeven door het
Administratiekantoor van Gebrs. Bolssevain en
Gebrs. Teixeira de Mattos, te Amsterdam, van
tweede preferente aandeelen der National Rail»
ways of Mexico, in stukken van $ 1000, met

Directie op staatsschuldboekjes ingeschreven
nominaal f 24.400. en afgeschreven f
Derhalve minder in» dan afgeschreven f26.500..
,100.
Het aantal nieuw uitgegeven staatssohuldboekbedroeg 15. Tot aankoop van Nationale
Jfi
Schuld ten behoeve van Inleggers Werden uit»
gevoerd
2

t,300.

orders, tot een nominaal bedrag van

Nederlttudzode

Bioscoop

Trust.
Als resultaat van een onlangs gehouden vergadering met crediteuren is, naar het week»
blad Kunst en Amusement mededeelt, een re»
geling getroffen, waarbij de N. B. Trust een
maand uitstel krijgt om haar op 31 Juli vervallen filmhuurschuld te voldoen, met diender,
stande, dat alles wat door crediteuren van nu
al geleverd zal worden, door de Trust contant
zal worden betaald (levering tegen rembours),
terwijl door de directie getracht zal worden
een deel van die schuld reeds ld den loop van
de maand Augustus af te doen.
De handelsbetrekkingen met Rusland.
De toeneming van den Tsjecho-Slowakschen
uitvoer naar Rusland en de grMe bestellingen,
die de Russische handelsdelegatie te Praag bij
de industrie doet, heeft de kwestie van de
financiering van den export den laatsten tijd
opnieuw aan de orde gesteld.
De Russische inkoopen geschieden vrijwel
algemeen op accept. De accepten luiden in
? regel 00 zes tot negen maanden. Slechts

en.

kleine ondernemingen, die geen langdurig
crediet kunnen verstrekken, krijgen ten bedrage
van de helft van den koopprijs accepten met
vier Maanden looptijd. De bankafdeeling van
het departement van financiën behandelt echter
deze accepten anders dan die van andere staten,
en weigert in het algemeen ze te disconteeren.
De bankafdeeling stelt zich op het standpunt,
dat de disconteering een voor haar te gewaagde
onderneming is. Andere staten passen voor

Russische accepten een discontorente toe, die
de gebruikelijke verre te boven gaat; de statuten

van de bankafdeeling laten echter niet toe,
het grootere risico op deze wijze te verrekenen
en indien zij de Russische- wissels aannam, zou
ze dat alleen kunnen doen op de ook voor
andere primawissels geldende voorwaarden.
Daarbij komt nog het formeels bezwaar dat
de rechtspositie van de Russische handels»
delegatie niet geheel duidelijk is. Gezien deze
feiten, heeft de bankafdeeling te Praag tot
dusverre slechts in enkele gevallen kleinere
bedragen gedisconteerd, op de voorwaarde^ dat
de betrokken binnenlandsohe bank haar giro
op den wissel plaatst. Bovendien kan volgens
de statuten van de banlcafdeeling pas tot
disconteeren worden overgegaan, wanneer de
wissel nog slechts drie maanden looptijd heeft.
De Duitsche centrale bond der industrie heeft
deze aangelegenheid onder de oogen gezien,
en is tot de slotsom gekomen, dat de uitbreiding van de handelsbetrekkingen met Rusland
uitsluitend van de mogelijkheid der verdere
financiering afhangt. Eenerzijds is de bankafdeeling van het departement van financiën
niet in staat wissels van belang te disconteeren,
anderzijds kan de industrie een financiering op
langen termijn niet op zich nemen, afgezien
nog van het risico. De eenige mogelijkheid ziet
de Duitsche centrale dan ook in de vorming
van een garantiefonds met deelneming van den
staat, welke meen ing men ook in toonaangevende financieele kringen is toegedaan.

Neder!.

petroleum.

en AsrMlt MIJ.
Aap het verslag van de N. V. Nederlandscha Petroleum» en Asphalt-Naatschappij over
1924 is het volgende ontleend:
De winst- en verliesrekening over bet boek»
jaar. 1924 sluit met een verliescijfer van
1,8.034, welk bedrag, verhoogd met de verliessaldr over 1921 t/m. 1923 ad f 68.610, het
totale verlies tot een som van f96.704 heeft
doen «tijgen.
De eerste helft van het afgeloopen boekjaar
deed een beter resultaat verwachten, nadat
gebleken was, dat over die periode een winst
was behaald. Helaas kwam het bedrijf daarna
in het laatst van Juli plotseling geheel stil te
staan door don noodlottigen brand, die zooals
algemeen bekend is, op dat tijdstip het bedrijf
teisterde. Met assuradeuren werd een behoor»
lijke schikking getroffen en door de crediteuren voorts in staat gesteld de fabriek gedeelte»
lijk op te bouwen. Deze herbouw kon echter
in den loop van het boekjaar bij lange na niet
gereed komen zelfs op het huidig oogenblik
is alles nog niet zoover gevorderd, dat de geheele installatie weder in werking kan worden gebracht.
Hoewel het proces niet de Interocean OH
s^ompanv geleidelijk aan in een meer gevorderd stadium is gekomen is deze aangelegen»
heid toch nog steeds hangende. De voorbereidingen, voortvloeiende uit een door een rlollandsehen eischer in Amerika ingestelde procedure, zijn buitengewoon omvangrijk. Er wordt
echter alles in het werk gesteld om zoo spoedig mogelijk tot een uitspraak te komen.
De winst, en verliesrekening vermeldt al»
lasten: saldo A. I». f68.670 (f 33.999). pacht
terreinen f 4300 (f 4300), salarissen 140.958
(143313). interest f 12.869 (116.264) en alge.
rneene onkosten f53.307 (f44.408), totaal
f 180.106 (f 142.286). Ka aftrek vunst, en ex»
ploitatierekeningen (waaronder opbrengst van
huren etc.) ad f 83.402 (f73.616), bedraagt het
saldo verlies f96.704 (f68.670).
De balans vermeldt onder activa: installatie
te Vlissingen f 583.810 (f938569), voorraden
grondstoffen en producten f 9-.868 f 111.103).
kasmiddelen en debiteuren f 181.931 (f 163.217)
gebouwen terrein II f5OOO (onv.), effectenbezit (eigen aandeelen) f360.000 (onv.), contract 1.0.0.C. f75.000 (onv.) en onder passiva: geplaatst kapitaal f 1.000.000 (onv.), crediteuren f 395-314 (f599-467), afschrijv. rek.
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Geen suikercrlslH.
SOERABAJA, il Aug. (Aneta)
de Nieuwe Soerabaja Courant hebben v

018-nt

firma's eil-'t'
geen invloed op de mark»
"^ *»

heden van kleine Chineesche

te Semarang
prijsdaling uitblijft. Een
niet te verwachten,

suikercrisis is h-!" 1?']*»»*1»
"'»

De padi-oogst.
BATAVIA. 11 Aug. (Aneta). —De y,-op West Java bedraagt- een millioen

i!?- st

meer dan in 1924.

V«col»

Productiecijfers.
Soengei. Lipoet Cultuurmaatschapp» -,
berproductie Juli 1925 270.000 ya lH fil,,; üb'
266.000 % kg.); 7 maanden 1925 1.864.504
Tv¥*
(7 manden 1924 1.596.000 5» kg.)
* kB.
Batangara Cultuur Maatschappij j,,,,,.

.

.

productie Juli 1925 78-492 y2 kg. (tü h ,*-70.200 N kg.); 7 maanden 1925 477.092 «
(7 maanden 19»? 431.000 }4 kg.)
" -<.

l?4

SOERABAJA.

Suiker.

Aug. (Aneta).
S. P. verkocht 24.500 pikols
voor f 8.25 en 25.000 pikols
voor f 8,50, alles oogst 1925.
11

De V

1

muscov^.'

KahaalsuA

SOERABAJA,

11

handssuikermarkt.

"*

Aug. (Aneta). 7»«.

Superieur

>

Augustus^

tember f 10.12^, September/Dctober f .0/'
October/November f 10,37% vraag.
ker ready aanbod, Augustus/September f x
nominaal.
S»

KanaalN

Koffie en rubber.
Aug. (Aneta). Koffie f 61 «
nominaal. Rubber t 1.70 vraag. Septetn^
f 1.65 nominaal.
"
BATAVIA,

11

—

Het opschrift boven het bericht in K»
Avondblad, van Zaterdag omtrent de produA,
van de Bataafsche Petroleum Maatschapiil
had moeten luiden: Alg. Exploratie IK»»?
schappij.
""'
FAILLISSEMENTEN

(Opgegeven door Van der 6ra*i «n (Co.,
«ldeeiing Nandel»nlonn»tl«,).
Uitgesproken:
Ij. van der Veen, koopman in «ome-tUe» «-a_
Breda. Cv». Mr. C. V?. li-awge».
Geëindigd:
A. VU-er, Delft.

-

i.

Opgeheven:

<«

Fr. WHh. Job. Kuipers, E. A.
Rotterdam.

Weete-fiouV Ve»,

'^^

Incourante Sonden.

-Zo

In de week geëindigd 10 AogUM»
do»
' van Broekmans <>»mml«jeb»<»k

schenkoirzst

fe
«M?

deld:
"~,
Algest. Mantels Algew, GZon.. Zei^epsb» '
'33-S°> Aand. ArnoM Gilisaen's Bank? «H iIMiH
«ij. Ned. Llovd (gest. 12 pet.) bol Aarxl. Lw,
«cbe Bouwvereen. 90; Aand. Cv*. Ml). lHok
»,4—250—252; Mem Kali Ballar «g, 206, -o», ,
T
ais, "7#. «o. ,19, „7,
«S. «4, »-* <«. -1
»ro;
»o?)i.
Klampok
Mem
«a«l-p-OS..
310; Men»
-1°andjoong Sarle 155; idem 1«lo«g Goanoeng oa»
Eerste Ned. Rijwiellabrielc v/h. H. Burger, «xH ,
Goudsohe Waterleiding Mij. 130; Aa-xl. *^Z
Zwem. en Badinrichting .o; Aand.
H,-,.bank (gestort 10 pot.) met «40.— -o-b-"
Aand. Holl. Bank voor de MMdell. Ze? j,,
Holl. Hvp.b-nk (gestort l 100)
5 pot.
landsche Soheepsverband Mij. {4401 4# f '
Mem (kt. coupures) .4-.50; Aand. Hots*
l'Europe 50; Aand. Kma Mij. Ke»tam»»i«l
A»nd. Kol«« Cult. Mij. KaK Klepoe 340» Aand.
Stoomweverij te Nijverdal »6»; Aand. Krist-4. 1.
en/Aardewerkfabriek de Spkwx 78; Aand. Lor-»
Mij. Soekokerto-Adjong ,58; Aand. Landbouw i
I°ji!entab 425; 4 pet. Pander. Ma^-'l'ldl-tache. »»p
(ld. coupures) »7)i; 3 pet. Oblig. Mi). Betder Vel»,
to! Expl. van Onr. Goederen 40; Aand. Mij. Noord-»
bad Zandvoort 50; Aand. Mij. tot kiept, -fan d» lul»!
keronderneming Koning Willem H 95; Aan!. Mij. fel
Expl. van Onroerende Goederen Domo» 901 A»»H.I
MeeVabrieken der Ned. Bakkerij 8a; Prof. Aand.
jokert» Stoomtram Mij. (kl. coupures) «5; Aand. i
bouw Mij. Stannum 160—157^-^100—,65; Aarol.
Bouw Mij. t 162, 165.50; Aand. Ned. Gronde-touw»
(gestort 10 pet.) »>,»,: Aa-xl. Ned. Herverzekering «ss^
(gezt.
pet.)
Aan. Nederlandsche Spitsberg»
Compagnie 2: 4 pot. Oblig. N«d. ' Hervormde ltan.
van Vlaordingen «n Vlaardinger Ambacbt 60; 4 pet,
Pandbr. Pretoria Hvp.bank Mij. 68; Aand.
tramweg Mij. Oldambt-Pekela 5; 6 pet. Oblig. Sm,
Rubber Mij. 99; 4-4 pet. Oblig. Tramweg MIJ. l»
!««>erij 25; A»nd. Vereen. Bezit van Indische Fee*
sen 250; 6 pot. Oblig. Vereen. Büklabnleken root 4 «oObUg. Vereen, tot Cbr. Verlorging van Krank-l""'
gen in Zeeland 70; Aand. Ve-kooplokaal Pras-atle »f
Aand. Vernis-, Lak- «a Verllnbr!-k Herm. A. Schiet»!
der en Co. 74; Aand. Vigorose
DMeteoor si^l 3Ji pet. Oblig. Zu!d^N«derl»n-.-H«
Stoomtramweg Mij. 70; 5 pet. Oblig. Gem. A's"»
1915 (kl. coupures) 99^; 4^ pet. Mem Arnhem 9*l
4# pet. Mem Maastricht 97^; 4 pet. idem Nijmes"
ly>r 93! 6 pet. Idem Rotterdam 1922 (ki. cmtntA
4K pet. idem Sittard 96 5/8: 5 pet. Mem 1"*t~*l
,9,8 99^; 3)^ pc. idem Utrecht 1899—1904 87; 4 l-»
idem Mem 1907 93^—94; 4 pet. Mem Mem 1908 «Jft
4)< pet. Mem Mem 1914 98; 4)^ pet. klem idem 19»
98: 4)t pet. idem Mem ,917 98; 5 pet. idem V>2a>»^
gen 99-/8; Opr.bew. Amsterdam I'apanoeli Rut*-Cutt. «ij. f 55; Winstbew. Holland Bank 1 30! Of*-'
bew. Holt. Bank voor Zuid-Amerika l 117.50, l">
l 122.50, f 125; Mem Javasohe Grit. Mij. f 650. W
1650; Mem Landbouw Mij. Satak f «o; Mem LM»*
gan Borneo Rubber Mij. f 32.50; Winstbew. >")"
H)»,. Orediet Holland Mexico
idem M«om»»'<
Cultuurondernemingen f 525; Opr.bew. Sinzkep
-*
Mij. ,235: Winstbew. Suiker Cult. Mij. f 105: «V»
bew. Suikerfabriek Poerwokerto f 400; Mem Ij*0""
I'jiponl'pok Caoutchouc Mij. f 470; # Winstl>e»H^
Mem l
Loten Holl. Grondcredlelbank 56.
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Rijksvischafsslag.
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01
Hooggeachte Redactie.
li«tlWEs>'. 10 Augustus.
BATAVIA, ii Aug. (Aneta).
Heden «os**De Neder»
landsche Koloniale Petroleum Mij. sloot ex» aan den «ijksalslag 19 stoomtravlers. 4 toS?" *
Hoogst waarschijnlijk zijn wij niet ver
ploiratie-overeenkomsten af op royalty-basis 4 dri)ln«tvi»s»hers.
meer verwijderd van het tijdstip, waarop
in het Tandjong-Pinangsche met de Exploitatie92 k. tarbot 114—47, 9 k. g-let 63.50—4» t*JJ
Mij. Reteh en de Batjan-Archipel-Mij., met kg.. »w «t. gr. tong 3.20—3. 5582 «.
onze Regeering het verplichte bezit van
***
eerstgenoemde voor de lieteh-concessie, 4664
3—2.10. 8285 «t. kleine tong 2.30— Ho «'^
het Nederlandsche visum zal opheffen. Ik
p" '5'
bouws, op de grens van Djambi, met laatst» k. groote schol 58.50—55.
stel mij echter voor, dat de massa der in dividendbewijs nt>. 1 en volgende;
k. middel schol V~
genoemde
Batjan
voor
het
eiland
omgeving
42. 17 k. «etschol 46—37. 793 k. kleine schol
en
ons
land vertoevende vreemdelingen,
7e .frs. 56000000 5 pet. 10-jarige obligatiën,
*"
2.40, 42 k. «har
7 k. tongsehar tó'jj.
hoofdzakelijk van Duitsche nationaliteit, 6e electrificatieleening van 19,5, der Zwitser» voor 333Zoo bouws.
per
k. van 50 kg., 15 k. rog 25—12 per 20 «*"*"
nog steeds doorgaat met verlenging van «ohe Staatsspoorwegen, in stukken van fr.
«t. vleet 3.75—1.13 per stuk; 45 k. «""""7
nos.
92
1000,
150.000,
petroleum
coupons
per
met
Maart
Mij.
Bataafsche
15
het visum aan te vragen en wel op de en
poortje» 19—.'.^. .5 k. groote «iw^izch
15 September;
Volgens 4, k. middel
BANDOEN<2. 11 Aug. (Aneta).
voor haar meest voordeelige wijze d.w.z.
cl.e^soh 26—14, 192 l.' kle'«w-*;
gewone
Be.
de
oertikicaten
van
aandeelen
Preangerbode
de
is de heer
D. C. Camper sohelvlsoh ri.s«—«>, „39 k.
voor den langst mogelijken termijn, b.v.
groot $ 100 der American Water Works a nd Titsingh, administrateur bij deJ.'Bataafsche
kleine z«hel"s«h
Pe6 maanden of een jaar, waarvan de kos2.50 p. k. van 50 kg., 34 k. .kabeljauw 6l~^l>.J_]t
Rlectrlc Gompany, dooreen leverbaar met de troleum Maatschappij te Balikpapan. opgenoten dan bedragen resp. 18 of 24 gulden reeds genoteerde certificaten van gewone aan. men in de Londensche directie dier
"5 kfi> !9 l«. lluU«n (groote) ,4—8.50, '99 k' *.
Maat(kleine) 5—2.20 p. k. van 50 kg., ,4» «t. l«ng \%Z
deelen groot 1000;
voor hen van Duitsche nationaliteit. Evenschappij.
B. dat de aandeelen van den Koninklijken
040. 49 st. heilbot 70—r.92 per «tuk: «53 k' W,'' lscfc
wel beieekent dat toch voor dezen een
ko°
Lloyd op 10 pet. van de oorspron(groote) 4—2.20 p. k. van 50 kg.. 301
Hollandschen
heele uitgaaf, naast die hunner belastink.
*tv
kelijke nominale waarde zijn afgestempeld en
Femarang-cherlbon-tram.
«t. kreeft 2.10—0.57 P*r
r.70—0.47,
',^
,i
7
gen, onderhoud Voor hen en van hun ge» uitsluitend leverbaar zullen
van
makreel 26—22 per k. van 50 kg., 1
zij
indien
zijn,
Aug.
11
(Aneta).
De
**
3EMAItAl>it3.
Locozinnen, welke meestal nog in Duitschland een deshetreffenden stempelafdruk zijn voorzien;
**"
motief meldt, dat de stukken voor de over» per «<uk, 2 k. horsmakreel 140 p. k. van 50 ""j
vertoeven. Bovendien behooren de meesG. dat de 7 pet. obligatiën van de NederlandHaring.
226 kantjes voile haring p^M-S/W^
neming van de bezittingen van de Zemarang»
ten toch ook weer tot de arbeidende klasse. «he Maatschappij voor Scheepvaart, Handel Cheribontram aan de directie in Nederland zijn kantjes maatjes haring 35—25, kantje, m»
*
Nu is mijn vraag: indien onverwacht de en Nijverheid (Furn,,, Stokvis) uitsluitend toegezonden ter goedkeuring. Verwacht wordt, 27—24 per kantje.
zijn,
indien de «tukken ver» dat
visumopheffing intreedt, wil dan onze leverbaar zullen
voorgesteld het 3«rnarang»Ch«ribon»
van «en nieuw «ouponhlad en net wordt
huurkoop te nemen, waarna het Land
in
Regeering rekening houden met de groote gezeld gaan
Groedenveiling.
het net exploiteert. De koopsom zal in dertig
offers, welke bovenbedoelde vreemdelingen voorzien zijn van een stempelafdruk.
Vereen. SEIAIIU. EN
<!roent«nve.!ing
jaar
Ooöp.
worden afbetaald, met ingang van 1 Ja»
r
zich reeds getroost hebben en hun, die op
Eng. komk<>mln««
nuari 1927.
OE»IUJ3. ro >ug.
het moment van opheffing nog 3 of meer
»«o-,6.60, -e wort 7.^'"'°' 0""""" « «ort
Rijkspostspaarbank.
maanden visum in hun paspoort hebben,
n.«c—
-e soort 5 ?--<«' W
„-«,
Aan
het
postkantoor
zijn
Buyn
&
daarvan
en
Co.
'««Iravenhage
de kosten
restitueeren? Ofwel zij
per roo stuks; "<^''""""o^n „o»-'
rr»^»
zou de vlsumgelden thans reeds kunnen M). «n I^lppo«tk«mtooren werd gedurende Juli
BATAVIA, ii Aug. (Aneta).
Verwacht -tam-prlncessehoonen 7—9.10, Duitsche
«oaarbankboekje, ingelegd f 995.710.33 en wordt, dat het Bandoengsch personeel
van boonen ,9.30-»'H°. p^^oonea
terugbrengen b.v. tot f 6ongeacht den op
terugbetaald
1.058.811.35. Derhalve minder Buyn & Co. naar Batavia gaat ter bespoediging ,5-21 per roo kg.. Komk-""""^^..-^,"
duur; zulks ware m.i. en naar ik hoop, ingelegd dan fterugbetaald
f 63.101.0a.
van de afwikkeling van zaken. Net betreft hier lomaten i« «oort 17.70--.1.W, -« *»n '-l"
veler jn»»-U^ «eg wel ft bjjj^n ma*v«Ytx tu^henlromst dezer kantoren werd ter. de
«ttec^vMakelzarsfirma Buyn & Co, '/■ -«»,«!, 0004.
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