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weersgesteldheid.
De wandelaar, die huiten verpoozing zoekt
en aangenaam wordt getroffen door het
lustige vogelkoor, kan zich in den regel

bestaan herdacht.
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Voor de ramp
in den Achterhoek.
Onlangs berichtten wij van een comité op
de Gemeente-Gasfabriek, dat gelden voor de
slachtoffers van de windhoos zou inzamelen. Heden gewerd ons f ,17.90 van ambtenaren en personeel dier gasfabriek.
Zieke Bob zond ons zijn spaarpot, dien
hij bij liliisgenooten had laten rondgaan na
een voorstelling van zijn kindertheater.
Ziehier de lijst van heden:
Mevr. 8. H. M. f,o;
j. 25; mej.
w. lv. f 2.50; InzamelingJ.van fzieke Bob
f WA N. N. .2.50; H. L. de Vr. f 15;
W. P. v. 8. f5: Fam. X. te «ice f 10;
N. N. f 25: Ambtenaren Personeel Gem.
Gasbedrijf f 117.90: mevr. H. de T. f 25,
zoodat tot op heden in totaal is binnen»
gekomen l >6140.08X.
Landgenooten I
De ziste. Augustus-, de üag waarop H.M.
onze geëerbiedigde Koningin haar gehoor»
tedag viert, is een feestdag voor het lied'erlandsche volk.
Diep bewogen door de nationale ramp
die over ons is gekomen en die enkele provinciën zoo wreed heeft getroffen, vol
deernis met de slachtoffers, heeft H.M.
aan onzen

Minister van Binnenlandsche
Zaken den wensen te kennen gegeven, dat
juist die dag tot een bijzondere weldadigheidsdag bestempeld zou worden, getuigende, dat ook onder deze omstandigheden zij,
die zooveel moeten lijden, niet vergeten

Voorts is op vele plaatsen duidelijk een
zekere groepeering te zien. Dat klopt met
de gewoonte van de meeste vogels, o. a.
lijsters en merels, om binnen het eenmaal

uitgekozen broedgebied te blijven, daar telopnieuw te nestelen en te trachkens,
ten tot broeden te komen, ondanks herhaalde verstoring. Dat duurt zoo van April tot

en, met Juli en met vrij groote zekerheid
kan ik dan ook de plaatsen aanwijzen,
waar dezelfde paartjes merels en zanglijs.
ters minstens een keer of zes hebben genesteld, telkens tevergeefs. In sommige gevallen zat de vogel reeds eenigen tijd te
broeden. Dan kregen we even hoop dat
het goed zou gaan (we bezochten zulke
nesten nooit), om een paar dagen later opnieuw met ergernis te moeten constateeren,
dat de arme dieren voor de zooveelste maal
weer beroofd waren.
Hit " mijn aantcekeningen blijkt onder
meer, dat op 20 en 24 Juli een zanglijster
nog' bezig was met voedsel verzamelen,
blijkbaar voor een nog broedend wijfje. Op
23 Juli bleek een merelnest ledig, dat voor
enkele dagen nog bezet was, op 24 Juli
hetzelfde met het nestje van een zanglijster.
Op 29 Juli was een winterkoning nog bezig
met nestbouw en had een merel nog een
nest met één eitje. Al deze late verschijnselen wijzen op herhaalde verstoring vooraf.
Op 23 Juli zag ik voor het eerst enkele uit»
gevlogen jonge merels. Die vormden de uit»
zondering ter bevestiging van den regel.
De nestbouw begint bij lijsters en merels
dikwijls al in Maart, uiterlijk begin April
en wanneer het broeden zonder stoornis
verloopt, kunnen er begin Me! al uitgevlogen jongen zijn. De vogels broeden dan
nog wel een tweeden keer en dit is de na»
tuurlijke gang van zaken, noodig voor instandhouding van de soort. Hoeveel hier»
aan in deze omgeving te kort wordt gedaan, blijkt uit het bovenstaande weer eens.
In plaats van eenige dozijnen broedsels
jonge vogels uit den besten tijd van het
seizoen komen er in het gunstigste geval
slechts enkele geslaagde broedsels in den
nazomer. De vogelzang wordt ' door den
mensch vergolden met vogelverdelglng,
niet slechts in Katwijk, Staphorst of Koelofsarendsveen, maar ook in het vorstelijke
-'

's-Cravenhage.
Een nieuwe ongunstige factor is naar
mijn overtuiging het vervroegen van de
zomervacanties. Eén week vervroeging omstreeks midden Juli kan voor vele late
broedsels noodlottig worden.
Intusschen hebben we nu, wat het Haag»
sche Bosch betreft, eenige toezeggingen
van de directie van het Staatsboschbeheer.
Indien de noodige maatregelen 'worden

—

uitgevoerd op zaakkundige wijze
want
daar hangt alles van af! —, verwacht ik
daarvan wel eenige verbetering.
Maar wordt het overigens niet hoog tijd,
dat de overheden van stad en land tot het
besef komen, dat er krachtig moet worden ingegrepen om het uitroeien van de
vogelbevolking in Nederland tegen te

gaan?

W. T.

PERMANENT HOF INTERNATIONALE
JUSTITIE.

Het Permanente Hof van Internationale
Justitie zal een openbare zitting houden
in de groote rechtszaal van
het Vredespaleis op Dinsdagmorgen
25 Augustus.
Aan de orde is dan dc voorlezing
van
s-«ofs arrest ten aanzien van de prelimi-
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Te Borulo.

Wat bet Roode Kruis bijeenbracht.
Zaterdagmiddag confereerden
De collecte-Commissie van het Neder»
huize te Borculo de heeren Jhr. Röell dr. landsche Roode Kruis afdeeling 's-Gra»
jitta, mr. van Ogtrop, de commissaris der venhage heeft ten bate van de slachtoffers
Koningin in Noord-Brabant, leden van het van de stormramp tot nog toe ontvangen
algemeen steuncomité, Baron van Heem69,364.40. t
.
stra, commissaris der Koningin in Gelder- f Onder dit bedrag
zyn begrepen, voor
land, H. P. J. Bloemers. burgemeester van zoover nog niet vermeld
Rheden, en ir. Kuysters aangaande den opOpbrengst der collecte op Woensdag
bouw. De bespreking was geheim.
20 Augustus onder leiding van den heer
Zondag was het bezoek weer zeer druk. Er J. G. Kruis f 30,749*83zou voor de laatste maal „in grooten stijl"
Opbrengst der collecte te Loosduinen
langs de straat gecollecteerd worden. Op f 1224,50; twee giften, ieder van f 1000,
enkele belangrijke punten zal dan nog gele» re-ip. van de hccrcn >>. K.. er vu den
genheid blijven giften te'schenken. De colheer prof. dr. H. een gift van f 500;
vooral
lectanten der V^oodbrookers
en de Vereen. Het Eigendom f 250; collecte van
plaatselijke krachten, gesteund door welwilDe Peddelboot f 35,91; N.V. Esveha, pa»
lende hulp uit Lochem, Eibergen enli. heb- pierhandel v. h. Simons en Co. f 500;
ben vermoeiende dagen achter den rug, even's.Grav. Politiebrigade-vereeniging Recht
als de heeren van den Berg en Hansel van na Plicht f 50; P. H. Minderman, chef
de Nationale Bank, die de ingekomen gif- brigade koks f 12,50, personeel Esveha
ten administreeren.
87,45; meJ» Hack, Cave Dancing 57,50H,
Naar wij vernemen, is het plan om het feestavond van den heer en mevr. Lariby
kerkgebouw als ruïne te laten staan nog zeer f 6; collecte Duindigt van de Ned. Motovaag. De kerkvoogdij is van oordeel dat de rensportclub f 426,30; gecollecteerd door
kerk op dezelfde plaats herbouwd moet worKlein Wim f 4,50; bond van koffiehuisden.Ondertusschen is over den herbouw nog en restauranthouders f 17; personeel Hotel
niets vastgesteld. Eenige dagen na de ramp du Payillon Paris f 31; personeel Haag-

HOOFDINHOUD

ten stad»

.
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kwam dr, J. Kalf. directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg de schade
opnemen. De kerk staat n.l. op de lijst van
de monumenten, en er bestaan teekeningen
voor de restauratie ervan die in 191 vervaardigd zijn. Over eenige dagen hoopt het
kerkbestuur een bespreking te hebben met
ds. mr. Barteis namens de kerkvoogdijen in
Nederland en den raad van beheer der Synode. Inmiddels vernemen wij dat een architect de kosten van herbouw van kerk en
toren volgens de teekening van 1913 op on»
geveer f70,000 becijfert.
Ds. Crt leidde gisteren den dienst der
hervormde gemeente als den vorigen Zondag
in de daklooze kegelbaan van Hotel Weggelaar. Hij sprak naar aanleiding van den
tekst uit den brief van Paulus aan de Romeinen, waarin gezegd wordt dat de verdrukking lijdzaamheid, de lijdzaamheid bevinding eil de bevinding» hoop opwekt. Gezongen werd Ps. 130: 1. 2, 3 en 4, en Gez.

worden.
Aan ons te bewijzen, dat wij de beteekenis van de Hooge gedachte van onze Vorstin
beseffen, aan ons te toonen, dat Hare roepstem niet vergeefsch geweest is! En hoe
kunnen wij dat beter doen dan door Haar
wensch in vervulling te brengen?
, Zeker, het Nationaal Steun-Comité is
dankbaar dat noovelen zich beijveren gelden
te verzamelen. Het begrijpt ook dat reeds
niet weinigen hun penningen, groot of 270:6.
***
klein, geofferd hebben. Maar het zou zoo
gaarne tot.H.M. willen zeggen: „Het Volk
Zeeland en Langenboom.
heeft aan Uw verzoek voldaan», het Volk
De 's-Hert. Ct. deelt mee
wil met U, dat de dag van 31 Augustus
1925 geboekt worde als een Weldad!gheidsOmtrent de besprekingen, welke door het
, Provinciaal
dag bij uitnemendheid."
Comité voor hulpverleening bij
Daarom roept het Nationaal Steun- rampen gehouden zijn met de steun-comité's
Comité allen tot samenwerking op! Laten te Zeeland en Langenboom, vernemen wij
zij, die op dien dag een bijzondere gave het volgende:
willen afzonderen, die inzenden aay den
Besloten is dat zoo spoedig mogelijk zal
penningmeester of aan welk Comité ook, worden begonnen
met den opbouw van de
met het bijschrift
Weldadigheidsdag".
verwoeste woningen en dat onder leiding
Moge de opbrengst aanzienlijk wezen; van clen Bosschen
architect den heer Dandan zal dat ongetwijfeld voor onze Landsvrouwe de meest welkome hulde zijn, die ser de teekeningen enz. zullen worden gereed gemaakt, terwijl de heer Danser voorHaar gebracht kan worden!
lichting zal geven omtrent het herstel, opHet Dagelijksch Bestuur van het
dat dit zoo spoedig mogelijk zal kunnen
Nationaal steun»<üom!té „Stormramp", plaats vinden. Daarna zal nader overleg
Fhr. J. H. Roel!, Vooi/itter.
worden gepleegd omtrent het geheel opDr. N. Hl. Josephus Jllta, Zecedsris.
nieuw optrekken van woningen. De slachtl». J. M. v. Vgrop, Penningmeester, offers, die thans in noodwoningen zitten,
hebben te kennen gegeven dat zij daar w<nHeerengraebt 312,
Amsterdam.
-schen te blijven totdat zij een nieuwe woPostrekening No. 49414.
Mevr. A. L.. J. Baron van Voorst tot ning hebben.
Voorst, Commissaris der Koningin
#
in Noord-Brabant.
*
*
31 Augustus lieldadigheidsdag.
Mr. S. Baron van Heemstra, Commissaris der Koningin in Gelderland.
Naar wij vernemen heeft de Minister van
Binnenlandsche Zaken en Landbouw tot de
Commissarissen der Koningin in de verschillende provinciën het volgende schrijven
gericht:
„Nu de ramp van io Augustus j.l. voor
Deelneming van de Koningin.
de slachtoffers zware geldelijke nadeelen
De burgemeester van Zeeland (N.-Ur.) meebrengt en de gansche bevolking zioh
maakt bekend, dat hem door de Koningin opmaakt om deze. gezamenlijk te dragen,
heelt H. M. de Koningin den wensch uitbij haar vertrek uit die gemeente op 18 degesproken, dat aan de gemeentebesturen,
zer is opgedragen aan de door de stormramp op 10 Augustus bevorens getroffen in overweging zal worden gegeven,
den aanstaanden verjaardag van H. M. zooZeellindsche bevolking haar hoogstderze!veel doenlijk zonder kosten te vieren. De
ver hartelijke deelneming te betuigen in het
bedoeling zou niet zijn don dag ongemerkt
groote leed, dat over die bevolking in een
te laten voorbijgaan, maar om de uitgaven
zoo kort tijdsbestek gekomen is.
te beperken of achterwege te laten, en wat
t*
**
anders voor de viering besteed zou worden
Een comité te parijs.
te bestemmen tot leniging van den nood in
Te Parijs heeft,zich een comité gevormd de geteisterde streken.
tot stcunverleening aan de door de ramp
In verband met dit laatste heeft H. M.
van Borculo getroffenen. Eerevoorzitter is tevens het denkbeeld
geopperd, den isten
volgens de Tel., de Nederlandsche gezant Augustus te maken tot een 15 efcla3d i gjhr. dr. Loudon, voorzitter de heer B.
J. h e i d s d .1 g voor alle Nederlanders, zoo»
van Gelder, secretaris de heer H. v Dam
wel hier te lande als in het buitenland.
(secretaris der Ned. K. v. K.), penningTerwijl ik wat het tweede punt aangaat,
meester de heer H. Spakier, oud-consulmij ook met het Nationaal Steuncomité in
generaal der Nederlanden. Het comité heelt verbinding stel, meen ik deze beide denk»
den landgenooten te Parijs een circulaire beelden aan U H. E. G. ter overweging
te
gezonden, waarin het tot geven opwekt.
mogen aanbevelen. U zoudt de aandacht
« «
der gemeentebesturen daarop kunnen ves"
het aan hun beleid overlatende of en
Ir.
de
Jhr.
Muralt, burgemeester van Bor. tigen,
e-ulo, heeft ten stadhuize dier gemeente, in hoeverre zij daaraan uitvoering willen
krachtens uitdrukkelijke machtiging van den geven."
#
Commissaris der Koningin in Gelderland,
**
beëedigd den algemcenen voorzitter der vier
Gedragen of gebruikte goederen.
commissies, belast met het taxeeren der door
Het algemeen kleerencomité, Prinse»
de stormramp in deze gemeente ontstane
gracht 77, deelt in overleg met 'het hoofd»
schade, en de voorzitters en leden dier commissies. Beëedigd zijn Mr. A. G. J. Maas bestuur van het Roode Kruis mede, dat van
heden af geen gedragen of gebruikte goeGeesteranus, benoemd tot algemeen
voor» deren meer
worden verzonden naar de ge.zitter der gezamenlijke taxatie-commissies;
teisterde,
streken.
-De door het comité verE. J. Bosch ridder van Rosenthal, benoemd
dank
is,
hulp
zij aller medewerking,
strekte
tot voorzitter der taxatie-commissie voor
zoo
snel
geweest, dat nu
en
overvloedig
schade aan onroerende goederen: H. J. te deze
stopgezet.
vorm
van
kan
worden
hulp
Velthuis A.Jzn., wethouder van Borculo, beer
de
aandacht
Comité
Het
op,
vestigt
noemd tot voorzitter der taxatie-oommissie
dat
om bij voorkohet
een
heeft
magazijn
aan
voor schade
moerende goederen; G. J. mende rampen
en bij noodtzpestandcn, zooGriemelink, wethouder van Borculo, bein
als
de
venen,
daaruit te kunnen putten,
noemd tot voorzitter der taxatiecommissie
terwijl
het
helpt met
bovendien
voor schade aan oogst, vee en landbouw- kleeding der gezinnendoorloopend
of
die op
enkelingen,
werktuigen: J. J. van ter Meulen, rijksontvan
aanvrage
erkende sociaal-werkende
vanger, benoemd tot voorzitter der taxatievereenigingen
daarvoor
in aanmerking kocommissie voor bedrijfsschade.
men.
vraagt het, bij
Met
het
oog
daarop
Van de belediging werd een procesverbaal voortduring om
kieeding aan
en
schoeisel
opgemaakt, geteekend door den burgemees» zijn
adres
te
zenden.
ter, den gemeentesecretaris en alle beëedigde
Het Comité is zeer getroffen geweest
personen.Nadat dit proces-verbaal was voor» door
de groote en vele giften, die binnen
gelezen werd door den burgemeester in een kwamen
toespraak gewezen op den ernst van de zaak. troffen voor de door den stormramp ge»
«treken «n dankt slle «evers hardi« den taxateur « <s»edragen.
teluk.

Na de Stormramp.
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verschijnt tweemaal per dag.

s*-

voor Vogelzang

geen rekenschap geven van de verschillende
stemmen die tot hem komen en hij heeft
nog veel minder besef van het noodlot, dat
deze dieren vervolgt in het jaarlijksche
hoogtij van hun leven, de periode van
voortplanting, welke bij de meeste soorten
de aanleiding is tot den zang. Want dit
is het beschamende buitengemeen ergerlijke
feit, waarop telkens maar weer moet worden gewezen ide vogels, door dichters en
schrijvers bezongen en als lenteboden be»
groet, dankbaar onderwerp voor boeken
vol kinder-poëzie, de brengers van schoonheid en opgewekt leven in de natuur om
,ons heen, de „gevederde vrienden" (deze
geijkte, term wordt welhaast tot schijnheilige spotternij!), die ook wegens hun economisch nut ten volle gerechtigd * zouden
zijn, in de menschen hun beste vrienden en
beschermers te zien, worden vervolgd en
uitgeroeid, alsof hun verdwijning van de
aarde een zaak van algemeen belang is.
Ge meent wellicht, geachte lezer, dat deze
voorstelling ietwat overdreven is? Weet ge
wat een deskundige als Dr. Thijs«e er o.a.
van zegt in den onlangs verschenen tweeden
druk van zijn yogclboekje?
„Een tweede 'oorzaak" (nl. van den
achteruitgang van den vogelstand) „is
de directe vervolging, die wij de vogels
aandoen. Het verstoren en uithalen van
nesten is nog altijd een hoofdbezigheid
van jongens en zelfs onder de ouderen
van dagen zijn er vele, die geen nest
met jongen ongemoeid kunnen laten.
In sommige streken van ons land worden
ontelbare broedsels van lijsters, nachtegalen, roodborstjes, leeuwerikken en vinken geroofd, teneinde de jongen voor"
kooivogels op te fokken."
Dat is wel een bittere erkentenis, nadat
«e Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van Vogels verleden jaar haar
2*5.

ZevenenViMgste Jaargang

HET VADERLAND

Wie een weinig met de levenswijze der
vogels bekend is, weet dat verscheidene
soorten niet erg schuw zijn en gaarne de
nabijheid van menschelijke woningen zoewe
weer
ge»
lang
hebben
Een half jaar
ken.
bosschen en landerijen rondom een
lieflijken wildzang in bosch dorp De
of stad herbergen dikwijls een sternoten van den
nrk langs veld en akker, maar na den kere vogelbevolking dan eenzame, afgeledag wordt het concert al minder gen bosschen. 'Veel vogels worden ook volstrekt niet afgeschrikt door een druk rij"eetstemmig. De luide vinkenslag verstomt, verkeer
of door talrijke wandelaars en er
we nog maar zelden
den nachtegaal hooren
zijn er genoeg, die hun nestjes bouwen aan
eenmaal Juli aan» den weg, voor ieder
zoodia de kalender
zichtbaar. Zij kunnen
De zich niet voorstellen dat het
machtige tweewijst zwijgen vele zomerzangertjes al.
beenige
wezen,
„Gods even»
dat
zichzelf
begint.
ruitijd
en
beeld"
er
in
heeft,
noemt,
pleizier
at
toe
de kleine
verneemt,
nog
ge
De «tis. die
idylle van een vogelhuishouden te vernietiApril
dan
in
en
daardoor
zingt veel zachter
gen. Op het kaartje is te zien, dat zélfs de
nog weemoediger dan igeliedje
zijn
van lijn 7 op de Boschlaan
trampaMagiers
klinkt
de zanglijster houdt nog
zouden
hebben gehad, van uit
gelegenheid
Alleen
woonlijk.
en
het
het
winterkoning,
tramrijtuig
op
nestje van een zang»
de
teflink vol, evenals nog
lijster,
gebouwd
in
taxusboompje, neer
een
daar
laat
wel hier of
een den avond
te
zien.
een merel zijn zuivere strofen klinken.
In Augustus wordt het nog stiller. Dan
kan het gebeuren, dat ge op uw wandeling
nog maar alleen het koeren van de houtduif te hooren krijgt. Die schijnt van na»
zomerrui weinig last te ondervinden en haar
broedtijd duurt dan ook voort tot in September of October, naar gelang van de
Vogelverdelging

Bureau 'B°<zravent.aso. parkstraat 25, Telefoon 17574

sche kiosk-onderneming f 43; Chr. Jonge»
lingsver. Nathanael f 4; personeel en pa»
tiënten Roode Kruis zikenhuis f 153.25^.
Daar gebleken is, dat bij de collecte
langs de huizen niet iedereen de gelegen»
heid heeft gehad om het hiervoor beschik»
baar gehouden geld aan de collectanten ter
hand te stellen, wordt erop gewezen, dat
nog gaarne die bedragen in ontvangst
worden genomen, waartoe gelegenheid be»
staat door deze te storten in een gesloten
bus in het Pagehuis, Lange Voorhout 6
of door deze te doen toekomen aan den
heer Th. H. L. Lederen., De Ruytei straat
86, postgiro 34697, die zich ook gaarne be»
last met het doen ophalen van geld wan»
neer hiervan per briefkaart aan hem wordt
kennis gegeven.

**

Collecten enz.
Gemeld worden nog de volgende opbrengsten.
Te Sassenheim f 2000; te Krimpen a.d.
Lek f 1176; te Leiderdorp f963; Molenaarsgraaf en Brandwijk (1500 i inwoners)
f.-995.8°; te Harderwijk f 1701,87 ; te
Zuidlaren (Dr.) f 1200; te Doorn f 2012;
te Maarn f 1045; te Rhenén 2413; te Aardenburg f 1004; te Huizen f 2400; te
Bilthoven f 2500; te Wijk aan'Zee en Duin
(met bijdragen der badgasten) f 1800; te
Rijsscn f 2773 ?n fllO5 van de fabriek
der firma Tér Horst en Co. uitsluitend
voor Borculo; vierde verantwoording van
het Amsterdamsch comité f 9499. Met de
vorige opgaven maakt dit een totaal uit

-

van f

85*143.

Ingevolge de aanvraag van den burgemeester van Borculo tot het zenden van
versnaperingen aan de te Borculo werkzaam zijnde geniesoldaten, heeft de Bagdanoff-sigarettenfabriek 10,000 sigaretten
voor deze militairen beschikbaar gesteld.
Voor de stormramp 1925 is door Etatmajoor en bemanning van de Marine Kustwacht te Leiden een bedrag van ' f 53,85
bijeen gebracht. Bedoeld bedrag zal worden overgemaakt aan het Algemeen Ma-

rine Weekblad te Helder.

*,

#

"— De heer T. Timmermans heeft Zaterdagavond een bciaardconcert. gegeven op
den St. Laurenstoren. te Rotterdam. De
belangstelling was groot. Padvinders col»
lecteerden voor de slachtoffers van de
stormramp.

■* # #

Op de Lijm» en Gelatinefabriek Delft
te Delft werd f 212,50 bijeengebracht voor
de door den storm geteisterde bevolking,
op de Ned. Gist- en spiritusfabriek f 117,3-,
terwijl op de Oliefabriek Calvc-Dclft een
groot aantal

afgestaan.

arbeiders

1

hebben

uurloon

»

De gisteren gehouden Athletiekdag van
den Naagschen Korfbalbond heeft ten bate
yan de slachtoffers van de stormramn.r
f 22.20% opgebracht.
■

** *
voor de slachtoffers

De collecte
van de
stormramp heeft in de gemeente Valkenburg (L.). f 1244.76 opgebracht. Deze collecte werd vanwege B. en W. dier gemeente gehouden.

.

.

* * gehouden in
De collecte voor *Borculo.
de
Bataaf gedurende het Bondsconcours
1025
van den Ned. Bond van Arbeidersmuziek»
vereenigingen op 16 en
Augustus i.l.
heeft opgebracht f 173.44. 23
De collecte stond onder leiding van den
heer D. M. Smeltzer.

" * *I. P. (Weldoen is
'vV»
vi-^^"?"?'''3
plicht) heeft f 250, doen toekomen aan den

burgemeester van

Borculo.
» »»

Lij de jaarlijksche samenkomst, gisteien
te Roosendaal, van
de wegens activisme
Uitgeweken Vlamingen en hun
vrienden
en m-edestanders in België
is voor de door
de w.ndhoos geteisterde streken in oos
tand gecollecteerd, welke
ongeveer
f 'Zo heeft opgebracht. collecte
-S
.

WERKLOOZEN TE WINSCHOTEN.

""'l ""kloozen te
Winschoten bij
""
d«Nn5 eent«h-ken <**""" voor arbeid«bemid»

Dit nummer bestaat uit ,o bladzijden.—
Een artikel, dat de vogelverdeiging in dn»'
Naagsche Bosch belicht blz. i A).
De Koningin heelt verzocht 31 Augustus
.iefdadlgneidsdag te maken (blz,
lA).

tot een

De aldeeling den Haag van het lied.
Noode Kruis heeft f 69.364,40 bijeen g«.
bracht (blz. 2A).
De Lngelsens League of wations en d.a
Grottushervlenking (blz» i A).

,

De gorneoexpeditie geëindigd (blz. A).
türassin wint het wereldkampioenschap
achter groote motoren, (blz. 1 C) v

lVederlandsche zwem» en atnletiekrea
cords verbeterd (blz. a C en 3 A).
Het einde van den ««daaggenen inter»
nationalen motorwedztrijd. W. Smit wint
de gouden medaille, Boelstra, en Moot
rijden den wedstrijd uit. (blz. 1 C).
Een kustreis per fiets» mode ir, do Fran,
sche badplaatsen (blz. » C).:
Een agent in den Qortmolen mishandeld
(blz. zA).

Een Flnzohe bark bij

en gezonken (blz.

2

IJmuJden overvaren

A).

"""

Over de Fransclie schulden aan Enge*
land en Amerika en Oaillaux' reis naai
Londen.

Het nationale blok in Frankrijk bereidt,
«en aanval voor op het Kabmet-PainfevZ,

Uit Frankrijk wordt weer
spoorwegongeluk gemeld.

een ernstig

De besprekingen tusschen Engelsche «n
Ohineesche vertegenwoordigers in IlanlNlz
zijn afgebroken.
De medeplichtigen bij den moord op deo
Egyptischen sirdar zijn ter-«dtKe»teld.
De Letlandsohe minister van buitenland»
sche zaken heeft bij «en auto-ongeluk bet

leven verloren.

Nadere berichten over de onderhandelingen tot verkoop der Mannesmannoonees.
siez in Zpaansch Marokko aan. een Amer/i»
kaansch-Engelsclh concern.

H. VAN KOL
Belga seint nog, dat de heer H. van Kol

Zaterdag

plotseling te Remouchamps is
werd dood aan zijn schrijf-

overleden. Hij

tafel gevonden,
De heer Van Kol leed al verscheidene
jaren aan een slagadergebrek.
De crematie zal Woensdag te 2.30 nan^
te Westerveld plaats hebben.

NATIONALE GROTIUS-HERDENING
De (Engelsche) League of Nations
Union, die bij de «Grotius-herdenking op 28
Augustus a.s. te Delft vertegenwoordigd
zay zijn, heeft aanleiding gevonden om ter
gelegenheid van deze herdenking «-.en bood»
schap te zenden aan' d* Vereeniging voor
Volkenbond en Vrede, welke is uitgegaan
van den voorzitter van den Engelschen
Bond, den Oxfordschen hoogleeraar Giibert
Murray, dte menigmaal ter algemeene ver»
gadcring van den Volkenbond tegenwoor-

dig was.

De (Engelsche) League of NationF
Union, zoo wordt daarin gezegd, acht het
een voorreclht om ook harerzijds de onsterflijke nagedachtenis van Hugo Grotius te
eeren. Na een tijdsverloop van drie eeuwen
is de groote leerstelling, welke van hem
uitging, dat een aanvalsoorlog een misdaad
beteekent tegen heel de beschaafde samenleving, ten s'.otte officieel erkend en vastgelegd in het Pact van den Volkenbond. Hij
reeds wist, gelijk wij thans beginnen te be»
grijpen, dat niet door zich ten oorlog voor
te bereiden, noch door middelen van overheersching te vinden ten einde den vrede
af te dwingen, de werkelijke vrede wordt
gevestigd. Dat kan alleen geschieden door
cle regelen van het recht in internationale
aangelegenheden uit te breiden en te ver»
sterken, internationale vraagstukken van de

politieke naar de juridische sfeer over te

brengen als zaken van recht en wet in
plaats van ze uitsluitend te bezien uit een
oogpunt van tegenovergestelde belangen en
ziedaar het doel waarvoor Grotius leefde en
werkte. En dat is ook het doel, dat lhet
volk van Holland, gelijk trouwens de mannen en vrouwen van goeden wil over cle geheele wereld, als zijn erfenis heden ten dage
aanvaardt. Voor ons, die gelegenheid heb»
ben om te zien, dat de boom welke Grotius
plantte, ten leste vruchten begint te dragen,
staat vast dat zijn werk niet vergcefsch zal

zijn. Wij moeten anderen onderrichten gelijk hij het ons heeft gedaan; wij moeten
werken gelijk hij werkte, voor de vestiging
yan een internationale samenging, waarin voor oorlog geen plaats meer is. Met
deze hoop en terwille van deze gedachten
zijn wij in Engeland, gelijk gij in Holland,
thans werkzaam, en verbonden door dezen
gcmeenschappelijken band, brengen wij met
U onzen eerbiedigen groet aan Uwen i.luS
tren voorvader.

°os*°«k «Uiier is benoemd tot gemA^'
memte-geneesheer

INDISCHE DIENST.
Voor den Indischen dienst zijn bestemd de
heeren G. J. Boot te Alkmaar als tijdelijk in»
specteur van Financiën (onderhoofd van den
belastingdienst) en W. F. W. Kelling te Heem»
slede als onderwijzer ie klasse bij het openbaar
Europeesch lager onderwijs.

j'd/^??«Wi
SSJSSBSr- '^

KIENEN VERBODEN.
Eindhoven is heden de verordening ,n
werking getreden, waarbij het kienen in d»
koffiehuizen ia «^tbodeH,

ver,F het
personen,

bed.

roe« Vrijde «chts 74
laagste cijfer
tot heden

"^-^^"'

bereik"

PERSONALIA.

te Stad aan het Haring»

de

v.
oudoom*3&

Te

-

2

NE? .VADERLAND

PENSIOEN
WEGENS INKOOP VAN DIENSTTIJD.

DE KABELFABRIEK TE DELFT.
Aan de Kabelfabriek te Delft is het niet
! B. en W.'van Utrecht hebben den raad tot een conflict gekomen. De directie heeft
een voorstel toegezonden in zake verhaal toegestemd in een loonsverhooging van
van bijdragen voor pensioen wegens inkoop
S pCt. echter met handhaving van ede
van diensttijd.
48-urige arbeidsweek. De losse
Zij stellen voor: ie. geen verhaal van den, langer dan een jaar op cle werkliefabriek
bijdrage voor inkoop van diensttijd toe lc werkzaam zullen vast aangesteld worden
passen op de ambtenaren, die op i Juli en voor het jongere personeel worden cle
1922 in dienst der gemeente waren, met arbeidersvóorwaarden iets gunstiger. Üe
uitzondering van dc leeraren bij hoogcr, directie heeft den eisch van de arbeiders
middelbaar en nijverheidsonderwijs en de tot invoering van een collectief contract
artsen bij den gemeentelijken geneeskundizij heelt daarbij verklaard in
gen dienst dr. W. Hengst en R. C. 3u>'» afgewezen,
en werktijden geen wijziging te brenloon
«mg; ze. geen ruimer verhaal van bijdrage gen
zonder overleg met de organisatie»
voor inkoop van diensttijd toe te passen op te hebben
gepleegd.
de op 1 Juli 1922 in dienst zijnde leeraren
bij het hooger, middelbaar en nijverheids»
onderwijs, de vorengenoemde artsen, alsmede op hen, die den gemeentedienst vóór
INDISCH NIEUWS
l Juli 1922 hadden verlaten en ingevolge
de bepalingen der Pensioenwet 1922 tot inOntginning van waterkrachten.
koop van diensttijd overgingen; 3e. verhaal tot het bij de wet toegelaten maximum
BA I.'-.VIA,
Augustus. (Aneta). Het
(de helft) te doen plaats vinden voor in» jaarverslag van24den Dienst van Waterkoop van vóór 1 Juli 1922 bewezen diensten kracht en Electriciteit spreekt cle verwachdoor hen, die na 1 Juli 1925 dc hoedanig» ting uit. clat het
land een goede toekomst
heid van ambtenaar in den zin der pensioen» op industrieel gebied
tegemoet gaat wewet verkrijgen, voor inkoop van onbezolgens
de
ontgining
van
waterkrachten en
digde of zijdelingsche diensten, bewezen na mede
het toenemend
tengevolge
van
l Juli 1922 en voor inkoop van tijd op
vreemd kapitaal.
wachtgeld doorgebracht na
30

Juni

1925.

SOciALISTEN-cONGRES TE
MARSEILLE GEOPEND.

liIARSNILLE.

22 Aug. (Belga).
Het socialisten-congres is geopend onder
voorzitterschap van Bracke (Frankrijk) en

Henderson (Engeland).
Na een i-ede van Henderson, den Engelschen oud-minister, die de vooruitgang der
.Internationale uiteenzette en verbetering in
den toestand in Europa constateerde, wat
lbetreft de quaestic» van het herstel, sprak
vudegeest, de secretarisgeneraal van het
I. V.V. te Amsterdam, zijn vreugde uit over
de vereeniging tusschen de vakverbonden
en de socialistische partijen.

PETROLEUM-ETABLISSEMENTEN.
Behoudens goedkeuring van den gemeen»
teraad hebben B. en \V. van Rotterdam een
overeenkomst aangegaan met de Koninklijke
Petroleum-maatschappij, waarbij aan laatst»
genoemde twee terreinen in huur worden
gegeven aan de Waalhaven, onmiddellijk
grenzende aan haar reeds bestaande petroleum-etablissementen. De terreinen hebben
een gezamenlijke 'Oppervlakte van ruim
11,000 vierk. M. worden in huur gegeven
tot 31 December 1935, dus het tijdstip, waarop alle huren voor petroleumterrcinen aan de
Waalhaven eindigen en tot den prijs van f 1
voor het binnenterrein, f 1.25 voor de strook
langs de haven. De huurster moet zich over
een lengte van 65 M. het recht van vaste
ligpaats verzekeren en den ouden veersteiger overnemen, welke door deze verhuring
komt te vervallen. De verhuring zal een jaar.
lijksche bate aan huur en kadegeld van
f 15,400 opbrengen.

VER. VOOR NATERLEWIN6B.
BELANGEN.
en
Op 8
9 September a.s. zal. dc Ver-

tzeniging-

voor

waterieidingsbel.ingcl, in

Nederland hare jaarvergadering houden
in restaurant de Ruyter te Amsterdam.
Het programma vermeld 0.m. : Inleiding
van den heer R. P. van Royen, over dc
waterleiding van Amsterdam. Verder boot»
tocht naar Weespercarspcl, ter bezichtiging van heb waterwerk der gemeente
Amsterdam. Te bezichtigen 0.a. : elec»
triscli gedreven pompinstallatic en vóór filter in aanbouw. De officieele maaltijd zal
plaats hebben in dc lokalen van de Hoop.
Den volgenden dag wordt in auto's een
tocht gemaakt naar de waterwerken van
dc Duinwaterleiding van Amsterdam te
Lelden. Bezichtigd worden o.a. dc nieuwe
vóór en nalilters en verschillende pompstations met oliemotor- en clectromotor»
aandrijving met automatisch bedrijf.

VAKBOND MUZIEKINSTRUMENT-

MAKERS EN STEMMERS.
De Nat. Vakbond van Muziekinstrumentwakers- en stemmers hield 22 Augustus 1.1.
zijr. ue jaarvergadering te Utrecht. Uit dc
verslagen van secretaris, penningmeester
en andere functionarissen bleek, dat de
Bond zich mocht verheugen over de uitbreiding van het ledental, den aangroei va»
het reservefonds en de toeneming van zijn
invloed op het bedrijfsterrein.
, Dc voorstellen tot uitreiking van een bc.wijs van vakbekwaamheid aan daarvoor in
aanmerking komende stemmers, technici en
reparateurs, werden aangehouden tot de

volgende jaarvergadering. Evenwel werden
belangrijke besluiten genomen in zake vakkundige voorlichting door verbetering van
het Vaktechnisch maandblad, door licht, beeldenseries en door excursies.
De aftredende bestuursleden worden herkoezen, terwijl gekozen werden dc hoeren
Nietvelt te Amsterdam en van Sctten te
Eindhoven. Een hartelijke afscheidsovatie
werd gebracht aan den heer Löllncr te Arnhem, welke pl.m.

10 jaren de functie van
Bonclspcnningmecster. had vervuld. Als
plaats voor dc volgende jaarvergadering
werd Rotterdam aangewezen.

PERSONALIA.
Te Roosendaal is na een langdurige ziekte
overleden de heer P. C. de Jongh. die gedurende vele jaren in verschillende functies en
ten laatste als oiiderehei aan liet station der

—

S. S. aldaar is werkzaam geweest.
Ir. H. E. Zakker, ingenieur van den Rijkswaterstaat, met verlof, thans werkzaam als
directeur van Openbare Werken te Curaqao, is,
met ingang van 1 Oct., benoemd tot arrondis«ements-ingem'eur te Utrecht.
Ir. M. van der Kloet, voorheen ingenieur bij
de Duquesne Light Co. te Pittsburg (U.S.A.),
is, sedert 7 Juli, werkzaam bij The Kopper,
Company Union Trust Building aldaar.
G. E. van Lier is benoemd tot hoofdingenieur van liet Mijnbedrijf der Surinaamsche
Lauxite Mij. te Moengo (Suriname) en zal 28
Aug. per s.s. .Venezuela naar zijn standplaats
vertrekken.
Ir. E. Witkamp, voorheen werkzaam als bedrijfsdirecteur der N. V. Tegalsche Machinefabriek Vraat te Tegal is i Au)?, overgegaan in
dienst der N. V. Vereenigde Icwltensche Cultuiir-Mij. c.s. als technisch adviseur.
Ir. A. L. J. M. Eick is benoemd tot ingenieur
bij de Sociétö Anonvme La Soie de Valencieu»
nes te iValenciennes. , " (be Ingenieur),

.

Maandag 24 Augustus 1925
EEN FINS CHEBARK OVERVAREN
EN GEZONKEN.
Eén doode.
Zondagmorgen heeft de trawler Vmuiden
IJ. de Christina Catharina, te Vmuiden
binnengebracht twaalf overlevenden en het
lijk van den kapitein van de Finsche bark
.lerimal.
Dé twawler heeft Zaterdagmorgen vroeg

in de Noordzee op ongeveer 200 mijlen al»
s!:..id van IJmuiden deze bark overvaren.
De bark. die als ballast zand in had, zonk
onmiddellijk. Twaalf opvarende., werden
gered; dc kapitein werd vermoedelijk door
een stuk wrakhout gedood. Zijn stoffelijk
overschot werd naar de Algemeene Be»
graafplaats te IJmuiden overgebracht.

AVONDBLAD A

EEN MIJNSCHACHT INGESTORT.

RLBIDLNIILNILIMB

zand ingestort. Er kwamen geen persoonlijke
ongelukken voor. Naar verluidt zitten voor
20 a 30.000 gulden machinerieën onder het
zand.
(d e Crt.)

Dr. E. J. V. POSTHUMUS MEIJES.
Na «en ernstige ongesteldheid van ruim een
half jaar. mocht Dr. F. J. W. Posthumus
Meijes, Ned. Hen*, predikant alhier, gister,
morgen in de Kloosterkerk «veer voor zijn ge-

Zondag is de nieuwe .schacht op de Domaniale mijnen te Heerlen, waarmede men al
ver gevorderd was, ten gevolge van het drijf,

VERDWIJNEND NATUURSCHOON.
Hel Leeuw. I-.wsbl. schrijft:
De verkoopadvertentie slaat al in de krant:
bijna 05 H.A. Bosch staat weer te verdwijnen
en Cansterland zal weer worden ontmooid. Men
heeft nog de hoop, dat de beweging van natuur,
minnaars tegen de plannen zoodanig in omvang
dat 3teendallen, Zeventienakkers,
., zal toenemen,
het Doornbosch enz. behouden blijven. Echter...
'de menschen zijn zoo practisch tegenwoordig...

HET NOTARIS-FAILLISSEMENT
TE BUITENPOST.
DRAMA OP DE VELUVE.
De
in het faillissement
verificatievergadering
drama te Kootwijk lezen we
nog van den oud-notaris H. C. te Buitenpost, is te
Leeuwarden gehouden.
lioulwijk het mooie
plaatsje,
Aan het verslag van de curatoren heeft de
heeft zich m den nacht vanVeluwsche
Vrijdag op 2ater' Tel. het volgende ontleend
«ag een afschuwelijk drama
afgespeeld. Het
Door het vertrouwen, dat de gefailleerde
was over eenen, toon in een schuur
met «„"ge
dadelijk
bij zijn benoeming in 1918 te Buiten»
in de onmiddellijke nabijheid
van een paar post genoot, werden
groote sommen aan hem
liooge roggemijnen, brand werd ontdekt.
Een toevertrouwd, hetgeen hem schijnt te hebben
aantal boeren kwam toeloopen. maar al spoedig
bleek dat er van redden geen sprake kon zijn: verleid tot het doen van buitenporigo hoogo
ue rijke oogst was verloren. En onmiddellijk uitgaven, waartoe hem de praktijk als notaris
niet de noodige middelen opleverde, zoodat hij
Landbouwvereenigingen.
verd er ii"°ef en
Hilletje
zijn
uitgaven moest dekken uit de hen, toever»
brandt
»'- aardige pen»
«et was zoo: het bekende
DJOCJA, 24 Aug. (Aneta). Op een ook.
sion, een vroegere boerderij, met stroo gedekt, trouwde gelden. Deze werden weer aangevuld
conferentie te Djocja, waarop aanwezig brandde eveneens.
nïet gelden van anderen, doch ook werden gelden, hem ter uitbetaling ter hand gesteld, niet
waren de heer Sclienck de Jong, voorziteen der pensiongasten den aan de crediteuren afgedragen.
had
L
ter van het Lnndbouwsvndicaat, en de brand tiidi-, bemerkt; zij wekte vlug de
Hoe gevolg van een en ander Is dat zoowel
en ook de pensionhoudster en haar anderen
vertegenwoordigers
der Lanclbouwverzuster, de debiteuren als de crediteuren hun posten
tanige kleeren «n andere goederen moesten voorwaardelijk
eenigingen in het Soekaboemische, Kedirimoeten laten verifieeren
achtergelaten, maar de bewoners kon- tot de beslissinghebben
sche, Malangsche en Besoekische, besprak worden
van den rechter.
don ongedeerd het pension verlaten,
dc heer Heekman, waarnemend directeur zeil was
't Hilletje , De kantoorzaken werden gescheiden gehouspoedig één vuurgloed en brandde tot den
van Landbouw, het onderwerp betreffende
de privezaken, zoodat het faillisseden grond toe
slechts een deel der meube- ment van
privézaken betreft.
alleen
het overgaan der landbouwvereenigingen len werd gered.af;Wind
was er gelukkig weinig;
Het
opmaken
van een inventaris, enz. bleek
in de organisatie, wat tot dusver onmowel vlogen er heel wat vonken over een raar
moeilijk
een
werk
door het ontbreken van boegelijk was, daar de landbouwvereenigingen boerderijen, maar de daken daarvan werden ken en
bescheiden.
Door zijn slechten gezondgoed
gehouden,
zich aangesloten hadden bij het standpunt
nat
zoodat de brand geen verheidstoestand
kon
de gefailleerde geen volder vorige vergadering. Dit standpunt dere uitbreiding kreeg. De dependance van het doende inlichtingen verstrekken. Het actief
pension had van het vuur niet te lijden en
werd nu opnieuw nagegaan naar aanleibestaat uit een heerenhuis met tuin, een burwas een
ding van een uit Holland ontvangen voor» lingen. welkome toevlucht voor de vluchte- gerhuis, «enige effecten die echter meest incouzijn en in onderpand zijn gegeven, boekstel, waarbij tegemoetgekomen werd aan
Maar brand op twee plaatsen tegelijk, en rant
vorderingen
ten bedrage van pl.m. f 25.000 en
de wenschen der vereenigingen, doch zsó dat niet do eene brand den anderen kon een inboedel.
Polissen van levensverzekerinhebben aangestoken? Dat deed aan brandstichwaarbij het verlies van rechtspersoonlijkter waarde van f 85.000, werden ten name
gen,
ting
Daarbij
denken.
was een jonge Düitschèr, van
heid vereischt werd.
curatoren gesteld. Met goedvinden van
dip bij de exploitatie in dienst was, verdwenen» den derechter-commissaris
is besloten de preWas
Prauwensleeodienst.
er verband?
miën
door
te
betalen.
Spoedig kwam men tot de overtuiging, dat
SEMARANG, 24 Augustus. (Aneta)..
De Paketvaart stelde een eigen prauwen» dit we! het geval moest zijn. Want van den
spoorweg kwam het bericht, dat het lijk van
BRAND IN EEN BETONDORP.
slccpdienst alhier in.
den iB--arigen jongen tusschen Kootwijk en
De brandweer te Amsterdam werd Zaterdagslroe op de spoorbaan was gevonden; blijkbaar middag om uur gealarmeerd voor
Belastingverlaging?
een brand,
5
had de ongelukkige zijn euveldaad niet willen die uitgebroken
in
was
het
aan het
Augustus.
Betondorp
(Aneta).
BATAVIA. 24
Dc overleven en had hij een einde aan zijn leven einde van
Middenweg, voormalig Waterdirecteur van Financien verzocht naar aangemankt. Den vorigen avond had hij verschil graafsmeer.den
Een groote bouwloods stond in
leiding van klachten over de snelle invoevan meening gehad met zijn werkgeefster en lichte laaie toen
arriveerde. Reeds had een
m kwaadheid gezegd, dat hij den-volgenden da«» in aanbouw zijndzijhuis
ring en de zwaarte van dc inlandsche verin de L2ndbouwstro.lt
Maar
niets
wegging.
pending aan cle residenten om de belasdeed zulk een wanhoopsgevat. De brandschade werd beperkt
ook
vlam
ting te verlagen, indien de omstandigheden daad vermoeden.
het blakeren van een naar kozijnen en cen
Te Kootwijk waren geen bluschmlddeleh aan- tot
dakgoot.
daartoe aanleiding geven. De opbrengst is wezig;
thouwens. het zou wel moeilijk zijn het
De loods zelf brandde tot den grond toe af.
thans drie ton lager.
noodige water ter plaatse te brengen. Maar Daardoor
ging veel bouwmateriaal en gereed»
in dit verband verdient opmerking: ook
De luchtvaart in Indie.
elke
schap verloren. De brandweer bluschte he»
verbinding ontbreekt. Wordt het niet tijd, dat vuur niet stralen op
BATAVIA, 24 Augustus. (Aneta). Dc Kootwijk
4
de Duinwaterleiding.
met Barneveld. onder welke gemeen»
de brand ontstaan door vuurVermoedelijk
is
heer Castendijk, vertegenwoordiger van de te het ressorteert,
minste telefonisch vertjes-stokende jeugd.
Fokkcrfabriek in'Ned.-Indië. is door den bonden wordt? Datten
kan, wanneer van de gelandvoogd ontvangen. Hij wees er op, dat leidingen langs den spoorweg gebruik gemaakt
het advies van de Commissie van den kan worden, zeker met weinig kosten geschieBONDSCONCOURS.
Luchtvaartdienst onvolledig is aangaande den. En om veilerlei redenen is het gewenscht
Net gisteren te Amsterdam gehouden Bonds.
van Barneveld met. dit deel concours hadden, naar de Ct. meldt, de
eventueelen steun aan de Koninklijke dat de burgemeester
volgemeente zich te allen tijde in verbinzijner
gende resultaten;
Luchtvaart Mij., daar alleen de Handelsding kan stellen.
;VarSchwedstrijd : Eendracht, « punten, ze
'.prijs;
vereeniging te Batavia is gehoord; die weiTuindorp. 57 punten, ac prijs.; Crescendo
nig sympathie voor het civiel luchtverkeer
VERDUISTERING TE VELSEN.
57 punten, 2e prijs; Amsterd. Fanfarecorps
gevoelt. Te Semarang en Soerabaja koesIn zake de verduistering, gepleegd door den 69 punten, ie prijs (dir. B. Sombroek); Watert de handel echter andere gevoelens
E. D. der papierfabriek van terlandsch Fanfarecorps, 69 punten, ie prijs,
blijkens het vormen van comités uit den Kantoorbediende
i"
(dir. B. D. peters).
de firma van Gelder en Zonen te Velsen kunnen
'
'
handel aldaar voor dc instelling van een wij nog melden, dat het
Eere-afdeeling
fanfare:
65?,^ punburgeriuchtverkcer. Dc landvoogd zegde ruim 5 20.000 bedraagt. verduisterde bedrag ten. ie prijs; Tuindorp, Eendracht
57 punten, ze prijs;
alsnog toe, advies te zullen vragen aan de
Do verduisteringen moeten gedurende drie Wester Harmonccorps. 05^ p.. ie prijs; Crescendo 60^ p.. ie prij<; Amsterd. FanfareHandelsverenigingen te Semarang en te jaar gepleegd zijn. D. was reeds 22 jaar aan corps.
Soerabaja. Het afwijzend alvies van cle de fabriek werkzaam- en als jongen van 14 jaar corps, 71^ p.. ze prijs; Waterll-ndsch Fanfare,
gekomen. Reeds verleden jaar
60H p., ie prijs.
hij
Indische regeering aangaande de concessie daar
" De prijs van B. en W. van Amsterdam,
geen vacantie nemen «n ook nu weer wilde
een
hij
wilde
aan dc K.L.M, is nog niet naar «olland
zilveren lauwertak, werd gewonnen door For.
dit niet, maar thans dwong men hem er toe.
verzonden.
In «ie vacantie is de fraude uitgekomen.
znndo. Lemeentewerklieden Harmonie, direcD. bekende en zeide ongelukkig gespeculeerd teur E. swager. dat jn den wedstrijd het hoogBrand in een klooster.
te hebben. Hij genoot een goed salaris en had ste aantal punten, n.l. 711^, behaalde.
BATAVIA, 24 Augustus. (Aneta). Va.i geen kinderen.
fcere-wedstrijd: ie prijs voor Fanfare; Wa
het kleine klooster alhier zijn vier verZaterdagmiddag is D. uit Haarlem naar terlandsch Fanfarecorps met 62 punten ; ac pr!!-»
Velsen overgebracht voor verd:r onderzoek.
"msterd. Fonflse-orkest. met 61 punten; Veni
trekken: cle handwerkkamer, de teekenV idi V,ci. dat de vorige week 60 punten bekamer, en cle recreatiezaal, m uitgebrand. Het parket uit HaanVm, vergezeld van
recherDc kleine kinderen konden door het raam cheurs uit Hmuiden. was overgekomen. Ten naaide, ze prijs.
Voor Harmonie won
huize van D. en ook ten huize van diens
van de zusters vluchten. Dc groote orde,
met 6, punten
den eersten en WestersFor-ando
schoonvader zijn huiszoekingen gedaan.
Harmoniekorps
met e 6
waaraan de kinderen 'gewend zijn, voorpunten den tweeden prijs.
kwam een paniek.
Voorts behaalden nog Crescendo 8. Sonore
VERDUISTERING VAN f8000
67.
Eendracht 53 en Het Nieuwe Zuiden <'**5
H. Bousquet
Door «en firma te Amsterdam is bij de punten.
-''^»BATAVIA, 24 Augustus. (Aneta). Over- politie aangifte gedaan dat «en oud-kassier
leden is de ass. resident de heer H. ter hare nadeele een bedrag van f 8000 heeft
SIC TRANSIT
verduisterd. Nog in betrekking zijnde ontBousyuet, laatstelijk te Tjilatjap, kortgelevreemdde
Men
meldt
hij
eenige
bedragen,
uit
Roermond aan do >I,b
waarvan
de
den van Europeesch verlof teruggekeerd. firma echter
De stadspompen. forson in haar bouw! die
geen a^ngilte deed. Wel werd
de kassier ontslagen. Nadien ging hij even. sedert eeuwen een eigenaardig cachot aan de
De Bomeoexpesitle.
door op valsche kwitanties ten name d«r stad gaven en de herinnering a-n vervlogen
BATAVIA. 24 Augustus. -(Aneta). Dc wel
«ijden «n verdwenen zeden steeds levendig
bedragen te innen. Daarvan, alsmede
firma
leider der Bornco-cxpeditie, cle kapitein van de vorige verduisteringen,
gaan langzamerhand, de een na do
hielden,
is thans aan»
der infanterie D. W. Buys, deelde mee, dat gifte gedaan. In totaal betreft het
bedrag ander, verdwijnen.
een
ce tocht op de rivier Telen beëindigd
leder huls beeft tegenwoordig een eigen
is en van f 8000.
pomp of ft aangesloten aan do "waterleiding,
clat men het onbekende gebied is binnenc-ezoodat een gemeenschappelijke pomp. die een
-drongen.
"
INSLUIPING IN EEN KERK.
of
put van water voorzi-t,
he,
?. r. u,urtonnoodig
Te Rijsbergen is Donderdagavond te 8 uur geleidelijk
geworden is.
ongeveer, toen de kerk nog openstond, een
Ma verschillende andere, dio reeds werdrietal individuen ingeslopen in de R.K. kerk, den neergehaald,
is thans ook
afbraak bewaar zij enkele offerblokken van hun inhoud gonnen van de sierlijke pomp de
aan het Klun.
ontdeden. Ongemerkt hadden zij het kerk«terpleln, die daar, tusschen boomen en
gebouw ook weer verlaten.
struikgewas, aan dat schoone. stadsdeel
'Toen even daarna de koster in de kerk caonet gul.
GEDOOD DOOR ELECTRISCHEN
kwam, ontdekte hij wat met de offerbussen
was ' geschied, en gaf daarvan onmiddellijk
STROOM.
WAARSCHUWING.
Vrijdagmiddag was. naar de Limb. Koerier kennis aan de politie, die onverwijld op onderzoek uittrok.
Do commissaris van politie te Dordrecht
meldt, in een 11 aanbouw zijndvhuis te Heerlen
Hierbij kwam men te weten, dat een drietal waarschuwt tegen het aangaan van releties
de schrijnwerker J. LeufKcns bezig met het
plaatsten van een trap. Daarbij had hij liet vreemdelingen, na de kerk bezocht te hebben, met C. W. Galjaard en Johannes Tacobus
met een met fruit beladen handwagen het
ongeluk in aanraking te komen met een uit den
Daniel liipi, geboren te '-»Gravenhage, 11
dorp -.varen uitgereden in da richting van Augustus 1895, beiden laatst
muur hangenden draad, noodig voor het bewoonachtig te
Etten.
's Gravenhage. die thans te Dordrecht een
vestigen van oen schakelaar. Do ongelukkige
Even buiten de plaats brachten zij nog een pakhuis en winkel hebben gehuurd.
kreeg de stroomlading van 220 volt juist aan
Zij.maken vr hun werk van, zoowel gezaden halsslagader en was oogenblikkelijk dood. bezoek aan een huis, waar op dat oogenblik
alleen een der kinderen thuis was, om te menlijk als ieder voor zich, te schrijven op
drinken. Bij hun vertrek namen zij echter aanbiedingen in vak- en endere bladen, ten
de aangeboden melkkan meo op hun weg. einde, onder b-lolte van per omgaande betaTWEEJARIG KIND OVERREDEN.
Zoodra de vrouw des huizes terugkwam, ver- ling. , goederen toegezonden te krijgen, waarna
Zondagmiddag te half twee werd de politie wittigde het kind haar wat er met de melkkan betaling evenwel achterwege blijft.
te Zandvoort ervan verwittigd dat zioh in den gebeurd was en ook hiervan werd direct kenni,
«Telkens komen daarover klachten in. Vooral
gegeven aan de politie, waardoor deze het maken zij veel slachtoffers tan plattelande.
goederenwagen van den pas gearriveerden
spoortrein uit Amsterdam een zwaar verminkt spoor van de vreemde en indringerige gasten
2-jarig knaapje bevond.
leerde kennen.
Zondagavond omstreeks halfqcht ontstond
De politie zette nu in die richting haar
Het bleek dat het kind op de spoorlijn
tusschen het voor- en hoofdslgnaal nabij den onderzoek voort en vond
het was echter nu «twist in een logement aan de Korte Holte Haarlem.
stiefvader en zijn stielEeltweg alhier door den trein was gegrepen, reeds io uur geworden
aan den weg naar straat
kregen
zoon
ruzie,
waarop
Etten
het
drietal
verscholen
achter
een
de jongste een mes
deze
hout»
plaatse
toen
ter
een snelheid van 60 k 70
«u «ljn qz.jarigen stiefvader daarmede ta
trok
stapel,
zij
zsch
zoogenaamd
waar
K.M. had. De kleine werd door personeel
ter
ruste
van
den trein, met afgereden rechtervoetje en een
wilden begeven. In de nabijheid stond ook de lijf wilde. Zijn bedoeling wa^ zijn vader in
ernstigo hoofdwonde, eerst onder den zesden wagen met fruit en onder het fruit trol de. den rug te «teke-, maar deze kon met zijn
wagon weggehaald. De politie heeft het politie verschillede Inbrekerswerktuigen aan, hand den slag afweren, waardoor ds hand
zoodat vermoed mag worden, dat het plan bloedend werd verwon De man moest in hel
Knaapje, Eduard Nijts geheeten, aan het staSt. Elisabethgasthuis verbonden worden. De
<>m
te gaan rusten niet bijster vast stond.
tion verbonden, doch do even later gearridader,
de 23-jarige G. B. v. N is voortvluchtig.
aangehouden
Het trio werd nu
en de wagen
veerde geneesheer kon slechts constateeren
lading
genomen,
geheele
beslag
de
werd
in
met
dat het loven reeds was geweken.
Per brancard is het lijkje later door de waarna den volgenden morgen de drie indrin-. Gisterenavond omstreeks acht uur is de
politie naar do ouderlijke woning nabij den gers naar Breda werden getransporteerd.
iB-jange Hooihoer uit Maastricht,
die te
fNjd.)*
EelUweg vervoerd.
Schoonhoven in betrekking was, bij het zwemmen in de Lek tusschen de kribben verdron.
"
Dc arbeider 8., die bij het verrichten van ken. De tandarts van Dam, dle hem vergezelde,
De recherche te Haarlem heeft aangeaan den electrischen kabel te had. toen hij den zwemmer zag
zinken, om
houden J. v. 0., 24 jaar, slagersknecht te werkzaamheden
zich met een bijl in het been hakte, hulo geroepen, doch toen deze gearriveerd
ölaasbracht
was
Haarlem, die verdacht wordt f 360 verduisterd waardoor een ernstige wonde ontstond, l«. en Hooiboer met «en
dreg
opgehaald,
wa«
te hebben ten nadeele van, zijn patroon >, .W
overleden.
bleken de levensgeesten reed» geweken t« zijn.
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meente optreden.
Reeds een half uur van te voren was de kerk
met «en compacte menzehenmassa tot in de
nok toe gevuld.
De voorganger bepaalde zijn gehoor blj
2 Tim. 1 --li „...want ik neet wien ik ge.
looid heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machlig is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag."
Na in zijn voorafspraak er aan te hebben
herinnerd, hoe Gods weg met hem in het heiligdom was en de gemeente voor haar trouw
medeleven in dagen van smart te hebben ge.
dankt, handelde de prediker over: De dank»
toon des geloofd om achtereenvolgen, stil te
staan bij ie. haar treffend kenmerk; ze. haar
onwankelbaren grond en 3e. haar heerlijk uit.

.-

zicht.

*

In een met bezieling voorgedragen predicatio wees de voorganger op de heerlijkheid
van de zekerheid des geloofs, daarbij den
grooten Apostel Paulus ten voorbeeld stellend.
Bij den aanvang van den dienst zong de
gemeente toen Dr. Posthumus öleijes den
kansel betrad, den leeraar staande toe Ps.
66 : 6 en
Gezongen werd Ps.
en 8; Gezang
28 :4en 5 en Ps. 73 : 66:4
13. Onder de aanwezigen zagen we do collega's Ds. A. J. A. Vermeer en Dr. KL M. den Hertog benevens Ds.
J. W. Knottenbelt, oud-secretaris van de
Synode der Ned. Herv. Kerk.

Weerkundige Waarnemingen.

—

's-Gravenhage. 23 Aug.
Temp.
gr. 5.. a u. nm. 64 gr. F., hoogst».
59
(gisteren) 66 gr. F., laagste shcdens «
Barometer o uur vm. 753, nm. 3 uur?»

BROEDERSCHAP DIRECTEUREN
EN COMMIEZEN P. EN T.
Zondag is in een hier ter stede gehouden
vergadering opgericht de Broederschap van
directeuren en commiel-entitulair bij den P. en
T..dienst met aanvankelijk 164 leden.

Als ie punt op het program van actie werd
geplaatst de handhaving van de eenmaal verkregen rechten voor deze categorie van postambtenaren, waaronder het weder openstellen
van de gelegenheid van sollicatie naar de
eerste directie een voorname plaats inneemt.
Zooveel mogelijk zal samenwerking worden
gezocht met de in den C.B. P.T.T. georganiseerde directeuren en commiezen-titulair op den
grondslag van de brochure; De Scheidingslijn,
met den inhoud waarvan de vergadering grootendeels aceoord kon gaan.

Vn,>

2*mß
*«

Hoogste barometerstand 766.5, Her,»''
Laagste barometerstand 750.6 Lehavre
"'1
Medegedeeld door het Koninklijk
Nederland
Instituut in de Blldt.

*

Verwachting tot den avond van ,<; /\ U(t
zwakke tot matige Oostelijke tot Zuidoll'.""
wind, betrokken tot zwaarbewolkt. ret*?,,^ .**
«wbiuq,,
zelfde temperatuur.
Noordoosten,
In het
over Scandinavië en pland, staat de barometer hoog,
maar het
dere deel van het waarnemingsgebied blees
der Invloed der depressie, wier centra thans
gen over do Noordzee en het Westen van r"'
i!&
-»».
vasteland.
De wind is meest matig of zwak uit Oo<*
lijke richtingen en waait op de Britsche
riT
den ui-) Noord.
bewolking
De
ls over het algemeen
**.
met regenbuien.
De temperatuur werd in het Westen la»-,
In Scandinavië en het Oosten van DuitüchU
is de temperatuur boven de normale.
"^

.

Vl.

Barometer daalt

NEDERLAND—FINLAND.

Do Finsche gezant hier ter stede, de heer
I. Baastamoinen, heeft Zaterdag jl. te zijnen
huize een maaltijd aangeboden aan de Neder»
landsche journalisten, die eenigen tijd geleden
een tocht naar Finland maakten. Tevens namen
aan dezen maaltijd deel de heeren Arne
Lohlman, secretaris der Finsche legatie» J. B.
Croi, consul-generaal van Finland te «otterdam; J. J. B. Zchnial, bestuurslid der Vereeniging Nederland!—Finland; A. Voogd, vicevoorzitter van den Ned. Journalisten-Kring»
I. T. Frederiks, directeur van het Haagsche
Aneta-kantoor.
Hartelijke toespraken zijn aan tafel ge.
houden. De journalisten zonden een telegrafl»
schen groet aan hun collega's in Finland.

*

lantaarn.

Licht ep:

25/26 van 8.34 nm—s.3l
Stand van de Maan:

"

tg?»'

vm..

''"

-7 Aug. Eerste kwartier e.06 vm.
Zona op» en ondergang:
op 5»58» onder 8.07.
«oogwater te Zchevenlngenl
6.48 vm.. 7.12 n.m.
24 Augustus 1925
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HET GROENE KRUIS
Ons blijkt, dat men uit het, artikel ovei
het Groene Kruis, dat wij Zaterdagavond
plaatsten, onjuiste voorstellingen kon krij.
gen, wanneer men niet weet, dat arts N».
Poolman, onze -zegsman, secretaris is dc<
KUNNAUSBAL.
Alg.
Nederl. Vereeniging en van dc Zu«-V
Het verslag van het Kurhausbal in ons Zon»
dagochtendblad heeft de medewerking van den Hollandsehe organisatie. V oor-?i 1 1e
heer A. Th. M. van Erp en zijn leerlingen geen is cle heer Poolman van de Haagsche «fcke.
recht laten wedervaren. Er was een keurige ling ; dr. L Ph. Elias is voorzitter vu» fi
ballet-pantomime: Het marmeren beeldje, die Zuid-Hollandsche organisatie, die 124 als.
op de aanwezigen den indruk maakte
met 58.194 leden telt. De landelijke orgaui»
van lijnheid en gratie; er was een aardige en beschaaf, «atie, inclusief de tot het bondgenootschap
de girl^lance en er was een gecostumeerde en
tra-act: Een hofbal onder Lodewijk XIV,
het slot waarvan de keurige menuet kwam,aan
in
ons verslag reeds gemeld.
De heer vnn Erp werd van verschillende zijden
met zijn werk golukgewenscht.

toegetreden

Noord-Hollandsche vcreeniginz

Het Witte_Kruis, telt 800 afdeelingen met
ongeveer een half millióen leden.

EEN AGENT MISHANDELD.

De agent van politie J., die Zaterdag»
CIRCUS CARL NAIIENBECK.
nacht in den Gortmolcn surveilleerde, is
aangevallen door 8 personen.
.dagIn het circus Hagenbeck worden van Woens- onverhoeds
Zonder dat dc agent door een woord of
nf de 8 laatste avondvoorstellingen gegeven. De pantomime De jacht om dc Wereld, daad aanleiding tot een dergelijke handezal dus heden en Dinsdag voor de laatste maal ling gegeven had, begonnen de personen,
gegeven worden.
die zeer luidruchtig waren, hem te misIn het nieuwe programma van Woensdag handelen met een bierflcscU, die een hunner
zullen optreden: de 4 Renos, de vliegende bij zich' had.
menschen; do 5 Andos, Nanook de zeeleeuw
J. werd vastgegrepen en bloedend veren Palermo; Ryss, de Eransche Illusionist, in
aan zijn pols, terwijl hij slagen over!
wond
zijn allernieuwste creaties; de 3 Ajax, de Honhet
geheele
lichaam opliep.
gaarsche acrobaten; Gezusters Carré te paard;
Ten slotte gelukte het den agent zich"
enz. enz., in het geheel 22 nummers.
De 4 laatste Matinees zullen plaats hebben los te rukken en zijn revolver te trekken.
Woensdag. Zaterdag 29, Zondag 30 Augustus Hij loste eenige schoten op het achttal on»
en Woensdag 2 September.
verlaten, dat zich zoo spoedig mogelijk uil
Den 3 September zal het Circus Carl Hagen, de voeten maakte. Geen hunner werd ge»
beek per extra trein, naar het Noorden ver- wond.
trekken.
Door eenige voorbijgangers, die op hel
geluid van het schieten afkwamen, werd óe
agent, hevig bloedend, gevonden.
DE METROPOOL.
Nadat de Geneeskundige Dienst gewaar,
De Metropool-kinderen, die in het bezit zijn
van een fcestkaart voor den boottocht on 3! schuwd werd, is J. naar het ziekenhuis ver»
voerd en vervolgens per auto naar zijn voAugustus over den Ouden Rijn, het Brasemer
meer «n de Koger plassen, moeten des morgens ning.
om 8 uur aanwezig zijn op het Malieveld. De
Hij zal voorloopig geen dienst kunntn
boot vertrekt zooals men weet om o uur van doen.
do Goudriaanklide en keert das avonds tusschen
Op aanwijzing van den agent is liet
.-; en 6 uur terug.
politie toch nog mogen gelukken twee
vechtersbazen in den loop van den na*
op het Oranjeplein te arresteeren.
AUTO.ONGELURKEN.
Het bleken te zijn de 22-jarigo T. '*>
Dy den hoek van cle Laan van Meerdervoort
"'
en Zoutmanstraat is Zaterdag dc 10-jarige M. uit de Slicherstraat. die verdacht
de mishandeling te hebben gepleegd e"
wielrijder T. v. d. G., door oen auto aangereden. Het kind kreeg eenige wonden aan het medeplichtige dc 24-jarige W. E. S. «■" *
gezicht en op het licnaam, terwijl het rijwiel Koningstraat.
geheel werd vernield.
Door de politie wordt een ernstig «Mllet ongeluk zou vermoedelijk veroorzaakt -zoek ingesteld naar cle overige
pers"""»
zijn door een te groots snelheid, waarmee de die bij deze mishandeling zijn betrokkenchauffeur van den auto reed.
Dc twee gearresteerden staan bij de p*
Zaterdagavond is het B»jarig« meisje J. de
litie
H., op den hoek van Keizerstraat «n Smidsslop kort bekend als ruziemakers, die bei*?'
geleden, voor een dergelijk feit »-..-.
t?n gevolge van plotseling oversteken door een
geverbaliseerd.
auto aangereden. Het rechtervoorwiel van den
Tegen hén is thans proces-verbaal ops"
auto gin^ over het meisje heen, dat vermoe.
delijk een hersenschudding kreeg. Zij is naar maakt ter zake van openlijke geweldp!-'
het ziekenhuis aan den Zuldwal vervoerd. De
ging met vereende krachten tegen p"--"'
chauffeur van den auto treft geen «huid.
nen, waarvoor een gevangenisstraf van ten
hoogste 4 jaar en 6 maanden geeischt -»30
worden.
INBREKERS GEPAKT.
In verband met een inbraak in de kiosk aan
De heer W.
E. v. Deventer, d"-^'
den Leldschen Straatweg nabij het viaduct, Kder Alg. Ned. Ver.P. voor Vreemdelingen"''-^
eenige dagen geleden gepleegd, heelt de recheralhier, is door den Koning van Italië
che gisteren hier ter stede aangehouden de 31tot officier in de Kroon»orde van Italië.
-jarige schoenmaker 1. L. E. S.
Men vermoedt, dat de in den laatsten tijd
De heer E. Vogel, alhier is
gepleegde tentdiefstallen door den aangehoutotlid
van de Hansische Geschichtverem -*
dene zljn bedreven. Eenlge InbrekerswerktuiLiiheck.
gen werden op hem bevonden.
Eveneens heeft de' politie aangehouden s. de
8., los werkman en W. H. S., schoenmaker,
Óp de bakkerij-tentoonstelline te
verdacht van diefstal van verschillende goedekreeg de inzending van den heer L. w.-. J"
m<*- u».
ren uit het eethuis van Tjaden aan de TurfKempstraat, bestaande uit m
broodbakker.
markt.
brood, tarwebrood, krentenbrood en luxe
een diploma eervolle vermelding.
ZAKKENROLLER.
concert, dat de amnt-naren-mu,.^

**

«<^-

*

—

Ten nadeele van den heer v. H. uit de
Zoutinanstraat is op het balcon van oen tram»
wagen van lijn H een nortemonnaie «n «en
portefeuille gerold, inhoudende ongeveer l 400.
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Het
,muig
vereeniging Kunst «n Vriendschap
ten bate van de slachtoffers der
ten gevolge van geringe belangstelling

doorgegaan.

u

«w/mram^..^

bet V^NkM.^^V

HOFLERiCNT.

VetoH.M.
te
l.7ttii P2lci« gewoonlijk, een binten»
niet. zooals maken, doch di.-e.-t mt
reis gaan
Cdijk haar palcis m den Haag gaan
t^trekkrn,
zal tot in
JDe Koningin-Moeder
Soestdijk blijven.

Ksndscne

GELDLENING.
heeft
Gemeenteraad
van E» en N.

Ne

heden

2.

h. «t.

aangenomen tot
i et voorstel
groot
geldleening
aangaan van een
de
s
"j
R,J
k 4* 15».
PP
van
rijksvoorschot»
tot aflossing

U oS
hoos

.^arbank.
voor premiebouw.

[jn

LUIT.
Wezens

QUANJER.
GENERAAL
van mevrouw luanjer is

ziekte

Jt deden niet gevierd.
Kanjer

wbjleum van luit.-generaal A. A.

J.

IN DE BATAAF.
MUZIEKCONCOURS
roote
het
muziekconcours
Zondag i»-

S

Arbeiders-rnuziekden I^ecl. Bond van
de
afdeelingen
door
Cres"Lnigingen, en
Strijd
georganiseerd
cendo en Kunst van het 15-jarig bestaan

-

!^ «eleeenheidvoortgezet.
Vrijcnhoek*
:m- £* Bataaf
il uur heeft wethouder
In
"

concours geopend.

zijn rede her»

het
L.i,t hii het heengaan van clen partijgevan Kol. Om 12 Uur Vingen

dac, H %
de"con'certivedstrijden
volgt:

-

aan. De uitslagen

. verplicht nummer
de af di Harmonie,
'
van A. Aldcbert. ie
"° -Rrfse d'Automne,Kracht,
Loosduinen, 25
- 5.:,-»
naar
luiden als

"

-■■

Kunst
Plijzen Harmonia, Rotterdam,
«° Oefening Kweekt Kennis, Hii»
"^ l'
en
«tn.
'

versum'
.
,e afd.

20

="
'

ptn.
Fanfare, verplicht nummer La

pr. Steun In
Veile Corisaudre, F. Sali. ieptn.
den Strijd, Zwijndrecht, 25
«e afd. Harmonie, verplicht nummer Le
L. E. Rugers. ie
vimanche aux Champs,
28 ptn. De
Utrecht,
Voorwaarts,
prijzen
won
den direcZingel
D.
F.
directeur
teursprijs en Kunst en Strijd, Utrecht, 27
ptn, 2e prijzen Excelsior, Alkmaar, 22 ptn,
en .Voorwaarts, Rotterdam, 21 ptn.
numie afdeeling Fanfare, verplichte
mers : Cador, M. Brusselmans en Martha,
F. v. Flotow, ie prijs De Pionier, Gouda,
5» p»»-- Harmonie,
verplichte nummers
-1 afd.
idem, ie pr. Crescendo, Den Haag, 51
ptn. 2e prijzen Tot steun in den Strijd,
Rotterdam, 46 ptn. en Excelsior, Kotterdam, 44 ptn.
, Afd. Uitmuntendheid fanfares verplichte
nummers Les Diamants de la Couronne,
D. F. E. Auber en Le Moulin au Roeher,
C. G. Eeissiger. ie prijs Ster der Toekomst, Maastricht, directeur D. L. Welters, 60 ptn., met onderscheiding en wisselprijs voor het hoogste aantal punten

van den wedstrijd.
" Op het A.D.0.-terrein werden wederom
de marschwedstrijdcn gehouden.
3e afd. verpl. marsch Makkers komt van
L. E. Eutgers. ie pr. Excelsior, Alkmaar,
"102 ptn. 2c ptijzen Kunst -en Strijd,
«Utrecht, 96 ptn. en Kunst naar Kracht,
Loosduinen, 93 ptn.
zde afdeeling, verpl. nummer The jazz»
ie
Band, L. Langlois.
prijzen Voorwaarts, Utrecht, 108 ptn., Excelsior, Rot»
terdam, 102 ptn.
ie ald. verpl. nummer Dilettanten, P. A.
Stenz. ,e prijzen Ster der Toekomst,
Maastycht, 113 ptn., Crescendo, Den
Haag, in pnt., Tot Steun in den Strijd,

.

■

Rotterdam, m

ptn.

IN DRIFT.
Zaterdagnacht omstreeks hall een heeft
23-jarige zetter j. E., wonende in dc
£?
uilderdijkstraat twist gekregen met twee
personen, die hem in! de Prinsestraat schijnen te hebben gemolesteerd en gesard.
_E. is toen driftig geworden en heeft

-'di eensklaps omgekerd. Hij
gaf een
der beide personen, die eenigszins onder
nrankmvlocd verkeerde een vuistslag in
het gezicht, die wat hard schijnt aangekomen te zijn. want de getroffene,
G. de J.
wonende in de
viel op
«Jen grond en kon niet meer opstaan.
«ij verloor het bewustzijn en een
dok»

Hemsterhuisstraat.

ter

constateerde schedelbreuk. '
ln ernstigen toestand werd de J. door
Geneesk. dienst naar het ziekenhuis
geb

n
liij weer tot bewustzijn
Ju^nmor^
tOCStand ""igszins
verbal CA. ZV"
aam"""' '"" levensgevaar is niet meer
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d^''t het verschil Gouda—
te kunnen bijbetalen, maar

ds bij den conducteur
BcrJiJn' in Gouda aan"«'ckle
een K,!,ri:« I J ten antwoord, dat hij
"
Gouda—
Haag moest ne»
"t".
N*d.
veracht hij de-directie der
-^d^p"^" bern den vrachtprijs
te
n terugbetalen.
"Md-t
" Ï* trajeCt &een gebruik
'"d Smaakt
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Cc,
Ver.
t
de, dat f 0.60 voor
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.vP
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.
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"erdl
vai 15"

aan «en\W "A .

G

l'onsiveg.

is gearresteerd
ort tevoren een
'l" een winkel aan den
Sta»

l**l

Wxv
£,*■&£
l/«t vcrn!„c- T.es°*Z
had
"Aa

«„

mdc

san

van Goyen»

stolen toebel,oorind«

l

d,<- VortY
'"

die hij uit de stalage
°"CS'"Ö
«-m. Sr""
werdenop
gevonden.
£«. lAilri£? lirïï?,,aata bij de Open»
r"1"le'
i,em

J. V.

pakje met badgoed, een hondenhalsband, een
-.vitte gvmnastiekschoen, een sleutel met ketting, een pijp, een nagelvijltje met wit beenen
heft, een kinderbadpak met badmuts, een porte.
monnaie met inhoud, een speldje (Norton), een
fluitje, een sleuteltje, vermoedelijk van auto,
een paar bruine danies.handschocnen, een notitie,
boekje, een belastingmerk 1925 in étui, sleutels,
een parapluie, een dameshandtasoh'e inhoudende

eenig geld, een Ziekenfondskaart ten name van
j. v. d. Heuvel, een grijze hoed, een bruine
Inhoudende twee rozenkransen en
' handtasch
! een paar dameshandscnoenen, een huissleutel.
1
Aanwezig en te bevragen bij de ' navolgende
ingezetenen,
I
onderstaande voorwerpen:
een wollen damesvest, Looijen, Nieuwe Molstraat 21; een badpak, Bes, /Xmelandschestraat
48; een damesparapluie. Postkantoor, Prins?«trant; een vulpenhouder met gouden pen,
van Kampen, van Galenstraat 30; een parel
dasspeld, Vos, Voltastraat 8; een groote linnen
vlieger, Eikkers, v. cl. Lissestraat o; een arm.
band met gouden slot, v. d. WMe, Prinsegracht 119: een bruine damesportemonnaie met
geld, Helder, Wassenaa.rschestraat 123; een
schoen, Drie Warm ezierstraat 87; een pOrtemonnaie inhoudende geld, Maat, Eoylestraat
71; tien naaimachinespoeltjes, Eartels, Honsholredijkstraat 143; een bril in etui, Kijkers,
Koningstraat 589; een manchetknoop, Hofmans,
Erueghelstraat 132; een zilveren armbandje,
van Zijp, Ger. Doustroat .155; een rijwielbelastingmerk, Eesterveld, Begherstr.iat 38; een
gele hond (herder), Asyl, Wesselstraat 32; een

gabardineregenjas, v. Driel, v. Eavesteijnstraat
361; een beleenbricfje jas Z. 12262, Meershoek,
Parallelweg m; een hond (Noll. herder), v. d.
Winkel, v. Dijckstraat 187; een boodscnappentasch, de Munk, v. Dijckstraat,s; «en hebren»
rijwiel, Postkantoor, de la Eeijkade; een herdershond (teel), Vruijstens, van Osstraat 21;
een damestasdh, v. Welzen, Honthorststraat
33! een rijwielbelastingmerk, Ledderhof, v.
Ostadestraat 306; een gele herdershond (reu),
v. d. Mark, Erueghelstraat 190; een roode
motorbinnenband Eatas.Hensing, Corn. Speelmanstraat 4; een hond, een dobermann pincher
(reu), een Hollands-he herdershond, Asyl,
Nieuwe Haven 73» een broche van oude vijfcentstukken, Vernoef, Draaistraat 92; een
rijwielbelastingplaatje,
Veugelers, Tak v.
Poortvlietstraat 19; een zilveren armband,
horloge, de Kordes, Lage Zand 11; een regenjas, Ludmeijer, Wieringschestraat 306; een

E.K. kerkboek, Hendriks, Daguerrestraat 2;
een kinderbeursje inhoudende geld en sleutel,
Haan, Eschdoornstraut 104; een bruin lederen

damestaschje met inhoud, Zegveld, Heerenstraat 44. Rijswijk; een zilveren halskettinkje,
Damen, Wilgstraat 67; een postduif M.C. 12472,
v. Zuilen, Columbusstraat 17; een ring met vijf
sleutels, Wetzels, Escihdocrnstra»t 17; zes
haken met vleugelmoeren, v. d. Ende, Trekweg
220; een jong hondje, Schalen, Ribesstraat 130;
een heerenrijwiel, Postkantoor, de la Eeijkade;
een zweep, v. Ekelen, Kielstraat 12; «en Vale
sleutel, Klarenbeek, Hobbemastroat 69; een
portemonnaie met inhoud, Willemse, W.
Eeukelszoonstraat 29; een kinderjekker, Dithoven, Zeesluisweg 211; een hondenpenning,
de Jong, Heemraadstraat 189; een paar kinderlaarzon, Buis, Dro^ersdijk 23; een gouden
lieerenhorloge, Kraneveld, Hotel Hollandia,
Maaswijkstraat; een bruine portemonnaie Inh.
geld en broche, Palmen, Eeinkenstraat ia; een
zwarte muts, Stek, Renbaanstraat 69; een
zilveren oorbel, Meijer, Arnhemschestraat 38;
een paarlen halskettinkje. Kwak, Nosschestraat
68; een St. Ecrnardhond (reu), Maison Asta,
Oranjegalerij " 113; twee boeken, Lunshof,
Noordeinde 202; een Vale sleutel, Warenhuis,
portier, Voldersgracht 45; een vulpenhouder.
Postkantoor, Gentschestraat; een zilveren
beursje met inhoud, Knoester, Ztevinstraat 102;
«en huissleutel, Verhoef, Eoreelstraat 33; een
jonge kat, Eegentesselaan 194; een gulden,
Nieuwenhuijzen, Kazernestraat 38a; een hond
(malthezer of dwergpincher), de Bruin ten
Eerge, ie v. d. Eoschstraat 184; een zilveren
broche, Eoreelstraat 36; eon defect rijwielbelastingplaatje, Grijseels, Tollensstraat 89; een
vermoedelijk gouden camee broche, Morenster,
Celebesstraat 16 een dobermann pincher (teef),
Asyl, Nieuwe Haven 73; een bruine dames»
tasch met inhoud. Oudshoorn, Duncl.lerstraat
1; een heeren boordcli^ met vermoedelijk gouden
speld, v. Vinkensteijn, v. 3peijkstraat 247; 14
katten en 1 hond, Asyl, Wesselstraat 32; een
Hollandsehe herdershond (reu), Zom, Nieuwe
Schoolstraat 93; een ! eerenrijwiel merk T. N.,
Postkantoor, de la Reijkade.
Opgevangen honden.
Voor informaties; gemeentelijke Reinigingsdienst, Aschstaal, tusschen 7 12 uur vin. en
2
uur nm.
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GEMEENTERAAD

VAN 's-GRAVENHAGE.
VERGADERING VAN 21 AUGUSTUS
des nam. te hall twee.
Voorzitter: DE BURGEMEESTER.

?

SS
-A"'"

"l-Kit

GEVONDEN VOORWERPEN.
Aanwezig aan het Hoofdbureau van Politie.
Alexanderpleln 17, en aldaar ta bevragen op
alle werkdagen t ussc! en 1.30 en 3 uur de na»
volgende voorwerpen, als geienden gedeponeerd
op 23 en 2J Augustus 1925:
een kinuerportcmonnaie inhoudende geld,
een spel kaarten en 8 cent, een zakje gamee»
ring (kralen), een sleutel, een defect rijwiel»
belastmgmerk, een paar bruine dames-Handschoenen, een kinderportemonnaio inhoudende'
eenige centen, een glacé dameshandschoen, een
defecte rozenkrans, drie dobbelsteenen en f 030,
een grijze damesceintuur, een vischnetje, een
kinderportemonnaie, e>;n grijze handschoen, een
, bruin lederen portemonnaie met zegels, een
bruin lederen halsband, een kinderpopje met
rokje, een vermoedelijk g uden sierspeld, een

d°"

4' bad Memel
kaSi
c
^STSP
besteld,
boekje ontv7nr3°".?
Memcl—Rotterdam,
aa3

ds maatschappij Vol!.s««bad ta
zijn Zaterdag «16 daniesbaden
c" 103& heerenbaden genomen.
Zondag werden
464 dames- en 397 heerenbaden genomen.
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ADMINISTRATIEKOSTEN.

°"«

— B.'J

«chevemngen

cn>

«--"
toebehoorend© aan den'« heer

Zuiderpark zijn
.^rda^ /«* «^"'"^U"?
«n Zondag 44, baden
eenomen..

DE AUTOBUS-KWESTIE.
Ingekomen was een adres van den autobusdienst A. B. C, over de hem aangewezen standplaats en de vertrekregellng.
De heer DROOGLEVER FORIUYN (V.8.)
stelt voor alle stukken in de leeskamer te leg»
gen, de zaak later in haar geheel te behandelen en in verband daarmede stemming over de
motie-^looyman aan te houden.
De heer KIOOYXIAN (R.K.) gaat met het
voorstel aceoord, mits de motie over 14 dagen
behandeld worden zal.
De Raad gaat met dit voorstel aceoord. Over
14 dagen zal de zaak dus opnieuw op de agenda
geplaatst worden.
VUILBEMESTEING.
Op verzoek van den heer ölooyman zullen B.
en W. praeadvies uitbrengen op het adres van
de N. V. Ontginnings-Mi}. Net Lantschap
Drenthe, houdende verzoek, om gratis toezen-

ding van compost.
Ingekomen is «en verzoek van den heer de
Jong om te mogen interpelleeren over de toepassing van de Leerplichtwet. De interpellatie
zal aan het eind der vergadering worden ge»
Kouden.
BENOEMINGEN.
Benoemd wordt tot hoofd der Openbare
school aan de Vliegerstraat 28 («hooi
Dagere
») de heer F. v. Gunst, tijdelijk
leeraar aan
d«
2de

»<"»4-I^«S«hool alhier.

Maandag M Augustus 1925
GELDLEENING.

OMLEGGING LIJN 6.

'AVONV»I7AI)
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venop geholpen kunnen worden enz «n?.z
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HET SPOORWEGONGELUK BIJ SENS

Het eerste punt, dat Jn behandeling Komt,
B. en W. hebben voorgesteld, om enkele wanneer de handen ineengeslagen werden.
Tot nu toe
is een voorstel van B. en W. om een geldlce24 Aug. (V.D.).
mng min te gaan groot f 2.005.000, te verstrek- nieuwe straten, zooals Nooge Zand, Herdermoe. Wie onzer denkt niet aan de wekelijkschu zijn vijf lijken te voorschijn gebracht uit da
leen door de Rijkspostspaarbank tegen den straat en Herdersstraat van tramverkeer to collecten (Fockens) in de oorlogsjaren van
overblijfselen van de in elkaar gereden waontlasten, lijn 6 om te leggen van al de brui. een cent of een dubbeltje, en wat waren de
koers van 97 pet. en tegen een rente van 4*6 bij
ons van den verongelukten trein bij Scn-z^
kruispunt
het rloogezand tot aan liet
per jaar. De leening zal gebruikt worden
uitkomsten niet schitterend, en wie voelde
let aantal gewonden bedraagt 25.
al.*Wagenstraat—Amsterdamsen*
Veerkade,
om het saldo der door het Rijk aan de gevan een cent of een
week
het
per
gemis
mede op den Gedempte Burgwal. Als nieuwe
meente verleende voorschotten voor het verroute stellen B. en XV. voor Brouwersgracht, dubbeltje? Immers niemand.
Dr. Wirth uit het Centrum?
strekken van hypotheken af te lossen.
Helaas is het een waarheid, dat permaOp de
De heer SIEEELTS (8. D. A. P.) verzet prinsegracht, en Groote Marktstraat.
Naar de Frankf. Ztg. verneemt moet dr.
als ramp wordt gevoeld,
zich met tegen het voorstel, maar stelt eenige I'rlnsegraeiht fA oen gedeelte van de raus nente misère niet
Wirth.
de gewezen rijkskanselier, uit d»
I'ggen
te
om
de
dat
een
schokkende
op
gebeurtenis,
het
komen
maar
hij
middentrottoir
vragen. Er gaan geruchten dat niet alleen de
getreden zijn.
centrumspartij
tr:»„<!
een behoorlijken bocht te laten maken. een nationale ramp, het medelijden zich over»
noodijldende bouwers geholpen -uilen worden.
10 worden geleid.
lijn
Over
hetzelfde
'n'
spoor
Hulp verleenen aan kapitaalkrachtige maatvloedig uit.
schappijen keurt spr. niet goed. De Gemeente Kosten f 130.000. De H.T.M. gaat met dit
En is toch indivldueele levensmisère, die
Communistisch congres in Marseille.
voorstel aecoord. Tegelijkertijd werd behandeld
heeft bovendien zelf geleend voor woningworden,
verholpen
kan
2onder
dat
geld
met
de splitsing van het eindpunt van lijn 6 in
Tegelijkertijd met het internationaal
bouwt van het Rijk. De vraag rijst of deze locbetrokkenen armlastig zijn, niet veel vree» socialistisch congres, is Zaterdag en Zon»
Noellcade.
l^iosuuinsrneweg
en
met
ningen
afgelost kunnen worden van het
dag te Marseille een communistisch consaldo dat van deze nieuwe leening overblijft,
(De zitting duurt voort). «elijkor?
Wnt zouden meer Roode Kruis collecten, gres gehouden,
wanneer alleen de noodlijdende bouwers ge»
waaraan ongeveer 900 aftot leniging van indlvidueeler» nood, veel gevaardigden van de
holpen worden.
comunistische partij
levensleed kunnen verzachten!
De heer v. STEENBERGEN (A. R.) geeft
in Frankrijk, dc communistische vakver»
Wie neemt hiertoe het initiatief?
den Haag de eer dat zij! de gangmaakster -is
eenigingen en de bcdrijfsraclen, deelnamen.,
voor een lager rentetype. Het is vroeger wel
Op het congres werden o.a. rapporten
eens andersom geweest. Spr. gelooft dat dit
uitgebracht over het Marokkaansche
resultaat te danken is aan den commercieelen
MOTORSPORT.
vraagstuk, cle crisis in den mijnbouw, den
geest, die bij de afd. Financien heerscht. Wan.
wedstrijden te Alkmaar.
finacieelen
toestand en de eenheid in de
de
afd.
neer
zoo voortgaat kunnen misschien
Gisteren zouden te Alkmaar weer motor.ved»
vakbeweging, welke alle met algemeene
anderen die van de Gemeente leenden geholpen strijden
worden gehouden op het Gemeentelijk
worden met een verlaging van de hypotheekstemmen werden goedgekeurd. Ook nam
Er waren 25 deelnemers; er was
Sportpark.
rente.
het congres o.a. moties aan tegen de nieuDr. P.J. MONTAGNE.
publiek, maar het weer werkte niet
voldoende
v.
d.
we belastingen en den oorlog in Marokko.;
Wethouder
MEULEN antwoordt, dat
Zoolang het nog bij dreigende luchten
ons uit Leiden:
Men
meldt
B. en W. reeds in de richting aangegeven door mee.
Aan het congres was een openbare ver.
bleef, was het niet zoo erg, maar toen «r acht
vrij
den heer Siebelts gewerkt hebben. Gebleken is
belangstelling
Onder
heelt
vangroote
gadering vastgekoppeld met Oachin, Mar»
begon
regenen,
het te
waren gemaakt,
middag op de begraafplaats der Ix°ed. Herv. ty en Doriot als sprekers.
echter dat het zeer moeilijk ,s onderscheid ritten
vond
de
zoodat
de
het
beter
jury
wedstrijden
tusschen noodlijdenden en kapitaalkrachtigen te
Gemeente Rhijnhol te Oegstgeest de leraardeNa afloop van het congres nebben de
schorsen. Toen de bui voorbij was, werd er bestelling
plaats gehad van het stoffelijk over»
te maken. Het is beter alles af te lossen en tusschen
jury en rijders lang geconfereerd over
deelnemers
getracht een optocht te vorwijlen
tegenover allen even humaan te zijn. Op dit
ölontagne,
van
dr. 1?. J.
conservraag of de wedstrijden' zouden doorgaan. schot
oogenblik kunnen nog niet meer schulden van da
vator aan het organisch chemisch laboratorium men. De politie slaagde er echter na een
de Gemeente worden geconverteerd. Het rente» De baan werd verschillende malen rondgereden der Leidsche universiteit, oud-secrelaris van kortstondige botsing in hen uiteen te jagen.
ter inspectie, het publiek op alle rangen drong de Nederlandsche Chemische Vereeniging en Bij
type dat de Gemeente zal vragen staat nog op
die botsing is een tiental agenten ge»
beslissing aan en ten slotte kwam dis een der mede oprichters van den Leidschen
Spr.
dankt den heer van Steenber- daneen
niet vast.
wond»
Twee communisten werden aange,
ook: rijden.
gen voor zijn waardeerende woorden.
Kring. Een landauer met kransen
houden.
Echter, slechts twee ritten waren gereden, Chemischen
en bloemstukken, waaronder van den Leid»
De heer v. LANGEN (S.D.A.P.) hoopt, dat toen dat besluit werd herroepen, omdat
schen Chemischen Kring, van doctorandi en
de huiseigenaren de huur zullen verlagen wan» bewijs was geleverd, dat de baan door den het
re» candidaten en van het technisch personeel van
neer ze leenen kunnen tegen lagere rente. Spr. gen gevaarlijk was
Zeeliedenstakinge
geworden. Er was n.l. in het laboratorium volgden den lijkwagen.
vraagt echter huurverlaging als conditie te elk dezer twee ritten <sén der deelnemers gevalTe Zydney, Australië, liggen, naar Reu.
Op de begraafplaats waren o.a. verschillende
stellen, wanneer een bouwer leent, omdat hij len, resp.
Rijk
H.
en
van
I.
F.
ter
J.
Messen,
hoogleeraren,
deputatie
meldt, tien Bitsche stoomschepen stil als
een
van het bestuur
niet veel vertrouwen in de hulseigenaren heeft. beiden uit dcii Haag. Gelukkig liepen
beide
onvan
de
Kederlandscbe
gevolg
Vereeniging»
Chemische
van de zeelieden-staking.
aangenomen.
Het voorstel wordt z.h.s.
gevallen bijzonder goed af.
tal van vakgenooteti van den overledene, alsMelbou,rne
Uit
wordt over de zeelieden-,
Omdat in geen enkelen wedstrijd een finale mede verschillende besltturderen en liet versoONVOORZIENE UITGAVEN.
nader
staking
noggemeld, dat, op verzoek
wij
het overbodig den
Vervolgens behandelde de Raad c-n voorstel werd verreden, achten
neel van het laboratorium.
van
de
Britsche
reeders
en van de president
de
ritten
mee
uitslag
deelen.
vah
te
Nadat de kist in de groeve was neergelaten,
om den post Onvoorziene Uitgaven der gede Britsche zeeliedenvakbond HavelocK!
van
meentebegrooting 1925 te verhoogen met
dr.
G.
Haag
heeft
A, Voerman uit den
als oud»
f 275.000.. De verhooging wordt gedekt door
voorzitter van de Nederlandsche Chemische Wilson,. de Australische eerste-minister,
BOKSEN.
de pro memorie ingevoerde inkomsten: Rente
Vereeniging namens het hoofdbestuur de groote Bruce, z*ich telegrafisch heeft gewend tot de
Wereldkampioenschap vedergewlclit.
verdiensten van den
jegens de ver» eerste-ministers van de verschillende Austravan aan het Fonds voor schoolbouw verstrekt
Uit Los Angelos wordt bericht, dat Fred eeniging uiteengezet. overledene
kasgeld (volgnummers 276 en 380) te verhoogen
lische staten om er op aan te dringen dat
Labarba het wereldkampioenschap boksen vemet hetzelfde bedrag.
Ook toen hij dit ambt had neergelegd bleef bescherming zal worden
verleend aan alle
dergewicht heeft gewonnen, door Franky Go. hij warm belangstellen in de ontwikkeling der
;*"_&;
Z. h. s. aangenomen.
zeelieden, die hun contracten met de reeders
naro op punten te verslaan in een gevecht van vereeniging, die van zijn groote
wetenschap» gestand willen
NA DE AFSCHAFFING DER
10 ronden.
doen. De toestand in het
pelijke, kennis, gepaard aan zijn practischen
scheepvaartbedrijf is ernstig en rechtvaar,
BEDRIJFSBELASTING.
arbeid, zeer veel voordeel heeft gehad, en waardigt ten volle de Britsche protesten.
aan voor een zeer groot deel de bloei der verATHLETIEK.
25, Mei 1925 schafte de Raad de Zakelijke
eeniging
is
te
danken.
slotte
hij
Ten
bracht
Bedrijfsbelasting af voor een jaar. GedepuInternationale wedstrijd te Brussel.
dank voor wat dr. Montagne voor de vereeniteerde Staten vroegen: „Of, en zoo ja, op
gisteren
De
te
Brussel
gehouden
internatioging heeft gedaan, waarna hij nog ecu kort
welke wijle op de gemcentebcgrooting 1925 nale wedstrijd
had het volgende resultaat:
woord sprak als vriend.
voldoende dekking is aan te wijzen om te
1. Frankrijk 38 punten, 2 België 30 punten ;
Dr. J. Moll van Gharente te Voorschoten
voorzien in het deswege op dien dienst minder
3 Engeland 27 punten; 4 Luxemburg ,7 p.
herdacht hierna in «enige korte woroden dr.
je ontvangen bedrag".
Bij de tien mijl koers verbeterde Marien het Montagne als vriend. .Vervolgens heelt de lieer
De opbrengst der belasting was geraamd op
record over 10 kilometer in 33 min. van Alphen namens assistente»,
Belgisch
,
f 300.000. Op de begrooting 1925 dient 2/3 of
I
en
Ruz^ eu Co.
(oud
s.
record 33 M. 17 s.) en eveneens het candidaten van het laboratoriumdoctorandi
13
f 200.000 te worden afgevoerd, terwijl een gein het kort
Rlnd/anl, Java—R'dam, vertr. ,3 Aug. van Belawaa
uurrecord van België.
de gtoote verdiensten van dr. Montagne jegens 2!amat. Java—R yam, ver».
lijk bedrag op andere wijze zal moeten worhen in het licht gesteld. Nadat er bloemen in Madióen, pass. 14 Aug. Pe»!m.14 Aug. van f.^atd
den gevonden. B. en W. stellen voor dit bede groeve waren gestrooid dankte een zwager Liantar. R'dan^-java, a-r. te er» vertrok 22 Aug.
drag te vinden uit de verwachte grootere
ZWEMMEN.
van
den overledene, dr. W. J. van der Lee, uit
van t7a!an«,.
bedrijfswinsten van de Duinwaterleidiug en het
Twee nieuwe Nederlandsche records.
Apeldoorn, namens de familie voor de betoonde
Slachthuis, t. w. f 60.000 en f 20.000. De post
A«nd«k«>rk.
«m.isrel?. verir. 22 Aog. van Oan.
Begunstigd
door fraai zwemweer en onder belangstelling.
onderhoud lantaarns enz. kan verlaagd worden een
voor
Breda
Rott. Llevd.
ongekende
belangstelling is de'
met f 68.000. De resteerende f 52.000 zouden
Kaw,',
zwemwedstrijd
nationale
Boeimeer
in
een
uitreis,
vervan 3u«,
Aug.
14
voorloopig onder onvoorziene uitgaven kunnen diend
A. H. PLEGT.
succes
voor
de
volhardende
Bredasche
worden afgeschreven.
Holland Afrika LIJ»,
Zwemclub geworden. Niettegenstaande de
Te Weerselo is op ss-jarigén leeftijd overzpringfontoin, uitreis, 23 Aug. va» Antwerpen.
De heer VAN LANGEN (S.D.A.P.) herinnert flinke deelneming was het verloop «er vlot
leden de heer A. H. Plegt, R. X. lid van de
aan de voorwaarde, die de vroegere wetBoeroe. 24 Aug. van Hamburg te Antwerpen.
en de resultaten brachten weer twee verbeteProv.
Staten van Overijsel.
Droogleever
Zcneldestroom. timbre!,, pass. 23 Aug. La, Pa'.rna».
houder
Fortuvn altijd stelde, wanringen van Nederlandsche records, beide door
Java, ,4 Aug. van Hamburg te Amst.
neer een voorstel kwam om een inkomst te dames. Eerst bracht mej. W.
Turk, BDZ
verminderen: „wijs ons een andere bron aan". Rotterdam het record in 100 den
Kon. Holt. Llovd.
meter rugzwem'
TREINONTSPORING
Spr. had van den oud-wethouder, op wiens men van
1 min. 31 sec. op 1 min. 303/5 sec.,
van Hamburg n. Antwerpen.
interland,
Aug.
23
voorstel de zakelijke bedrijfsbelasting is algeMen meldt ons uit Oldenzaal.»
daarna verbeterde mej. M. Baron van ODZ,
Kennemerland, uitren, 23 Aug. van Antwerpen.
schalt, nu een voorstel in deze richting verGisteravond is nabij de' kalkzandsteenfabriek sn«and, <r»<sr«!«, pass. 22 Aug. Fcrnando iVoronna.
Rotterdam haar eigen record ln
meter vrije
wacht. Waarom moeten de waterverbruiker, slag met juist 1 sec. en bracht 100
van een uit Enschede komenden trein de locovte<bte>!and, 24 Aug. va« R'dam te Hamburg.
op
het
1
min.
nu het gat van de zakelijke bedrijfsbelasting
motief ontspoord. De machinisten stoker wis»
16 3/5 sec. Deze records worden officieel er»
stoppen?
R«t<«rd«m Z. Amerika Lijn.
ten zich tijdig in veiligheid te stellen. Het
De maatschappijen als de H. T. M., de Rot. kend.
t?a!««to, uitrol,, ,3 Aug. van Antwerpen.
treinverkeer ondervond belangrijke stagnatie.
terdamsehe Bankvereeniging, kregen een douMIJ. Oceaan.
ceurtje door de afschaffing van deze belasting
MOTORBOOTSPORT.
21 Aug. van Singapore n. R'dam.
Llpenor,
Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club.
ten koste van arme waterverbruikers. Spr. kan
VIER WONINGEN AFGEBRAND.
Japan n. R'dam, pais. 23 Aug. van P..^ai<
zich dan ook niet met het voorstel vereenigen.
De Koninklijke Nederlandsche Motorboot
A.'oinous,
Te
Losser
is
een
blok
Java n. Amst., pass, 2» Aug. Hagres.
van vier woningen aan
De heer DROOGLEEVE FORTUVN wijst Club heeft
30 Augustus op den Westernweg naar Ovcrclinkel, toebehoorende aan
den
«»a. >V.fi«Ul!cb« Maildienst.
er op dat in zijn voorstel in zake Keclrijfsbc der Plas bijtegen
Aalsmeer wedstrijden uitgeschreden heer 8., totaal afgebrand. Verzekering
Po«t,'d<,n, 24 A»g.
lasting wel degelijk een lijn is aangegeven om ven. t.w. een snclheidswellstrijd met
Hamburg te Amst.
voorgift dekt de schade.
het gat te stoppen. De waterverbruikers betalen voor kajuitjachtcn tot
V«ne»u«!a,
Aug.
van
te Amst.
Hamburg
lengte,
een
12.5 mieter
de kosten ni e t. Uit het voorstel kan alleen geHaarlem. 18 Aug. van aleiiüone» n. Ho.
on, het kampioenschap der
snelheidswedstrijd
lezen worden dat de bedrijyen-meer winst oplevereeniging en een snelheidswedstrijd met voorBOTSING TUSSCHEN TWEE MOTOR.
Heiland 0..Ai16 Lijn.
veren. De heer van Langen houdt er vreemde gist voor open booten.
thuisreis,
Zaiabangila,
RIDDERS.
pd». :i Aug. oue«ant.
opvattingen over belasting op na. Spr. meende
va,, Hamburg te liremen.
Aug.
dat de heer van Langen en zijn vrienden voor23
Gistermiddag heeft op den weg naar EnHANDBOOGSPORT.
Oidclierlc. thuisreis, -3 Aug. van Singapore.
standers waren van belasting naar draagkracht.
schede onder de gemeente Ixinncker, een motorNederland—België
Nu blijkt dat deze heeren belasting nog zoo
ongeval plaats gehad. Ttwee motorrijders kwaHalcM» LIJ».
slecht niet vinden wanneer ze maar op anderen
men met elkaar in botsing. De motorrijder S.
Te Roosendaal is gisteren de landemvedstrijd
Stad Arnhem, 1, Aug. van Hamburg te 8.-Aire».
drukt.
Nederlandßelgië begonnen. Om kwart over uit Lonneker werd met ernstige verwondingen Julcanapark, :i Aug. van R'dam n. Mal!».
Wethouder v. d. MEULEN geeft de verzeke- elf werd het Belgische twaalftal door de schuten een gebroken knie per auto naar het zieHeiland «ritzen lr-dli Lijn.
ring, dat de waterverbruikers niets meer zul- terijen van Roosendaal en de beide plaatselijke kenhuis te Hengelo vervoerd.
De
andere
mo23
Koudekerk,
Aug. van Antw. n. Hamburg.
len betalen.
harmonieën De Vlijt en Erato van het station torrijder en de beide dames, die op de duo's
De heer VAN* LANGEN antwoordt op den B-chflald. Op het stationsplein weiden de ZulRidderkerk. 22 Aug, van R'dam n. llr. Indie.
zaten, bekwamen lichte kwetsuren.
aanval van den heer Droogleever Fortuyn, en delijke Sopribroeiler» begroet met de Brabanlveldreclit. 2» Aug. van R'dam n. Hamburg,
ontwikkelt naar aanleiding daarvan nog eens honne en het Nederlandsche volkslied. Daarna
Mij. Nederland.
de socialistische belasting-inzichten.
ging het in optocht door de stad naar de banen
Oud-Ksth, Kerk.
Kangean, uitreis, « Aug. van Antwerpen.
Spr. blijft bi) zijn meening dat de waterder schutterij Genoegen Zij Ons Doel.
Nengkaüi, ,3 Aug. -van Java te Amst.
* In de oucl.katholieke kerk aan de
verbruikers, enz. het gat stoppen.
BeNadat wedsrzijd.-.t.-ho hartcïijike toespraken
Knalrig!»
>!<!.' Nederlanden, thuisreis, 13 Aug. t»
muurde Weert te Utrecht is gisteren het 40-jarig
De heer HARTMAN (C.-H.) onderneemt waren gehouden en do eerewijn was rondgeen
«üe de veis voor».
Genua
priesterschap
van den pastoor P. M Rinkel
een poging om den heer van Langen duidediend, werd een aanvang gemaakt niet het feestelijk
herdacht, nadat deze in dè vorige
lijk te maken dat hij de zaak onjuist ziet. Als schieten. Wij laten hier den uitslag volgen :
week van vele zijde" blijken vnn belangstelling .Verwachte Niederlandsche
het waar was dat do zakelijke bedrijfsbelasHollandsch twaalftal.» P. v. Zimdirt, Roopassagiers- en post
in onderscheidenen vorm had mogen ontvanting do waterverbruikers enz», op hoogere kossendaal, 164 punten ; H. v. d. Stonden, Eindschepen
met
den
datum
van verm, aank.
Rinkel,
gen.
Prof. A.
neef van den jubilaris,
ten zou jagen daa zou geen lid van den Raad hoven. 163 punten ; A. Hoendcvangers, OudenVAN OOST-IN
zijn stem aan het voorstel gegeven hebben. bosch, 138 punten ; J. Martens, Uulvcnhout, leidde den dienst in de met groen en bloemen
versierde kerk.
(Gelach bij de socialisten).
Koningin der Nederlanden, 30 Aug. te Am»
143 punten ; Adr. Thecwis, Reijen, 161 punten;
Onder de talrijke aanwezigen bevond zich ook
dupliceert
De heer v. Langen
sterdam.
en hoopt dat I. Notenboom, Roosendaal, 155 punten ; M mgr.
F. Kenninck, dc aartsbisschop van Utrecht
Slarnal 28 Aug. te Mnrscillc; 4 Sept. te R'dam.
de raad het voorstel „met meerderheid" zal Bartelen, Nispen, ,64 punten ; C. Krol, Donder Oud-Katholieke kerk.
verwerpen.
j. P?. Goen, 5 Sept. te Genua; 1^ Sept. te Amgen, 150 punten ; P. Boeren Wouw, 152 punDe Rond neemt het voorstel nan (te«en de
sterdam.
j.
Tiggelen,
v.
ten ;
Roosendaal, 125 punten ;
Rmdjani li Sept. te ülarseüle, 19 Sept te
socialisten, o. w. wethouder VrijenhoekJ
Smits, Tilburg, 16.1 punten ; H. v. Boxtel,
R'dam.
Ginnckcn, 145 punten, totaal 1822 punten.
BLUM's REDE INMAHSELLE.
Plantsoen Ronde llrnisllekenhu's.
Grol<Us is Sept. te Genua, 26 Sept. te Adam
Belgisch twaalftal» Aug. v. Looy 157 punOver. Vlum's rede op het socialistisch
Een der- «<fpachtsvoorwaarden, waaronder ten ; Alf. Absilles 151 punten ; Louis Scheerz
VAN VVEST-INDIL.
congres in Klarseille wordt nog geni'-id, dat Van Re„s«elner Sept. te Amsterdam.
het terrein aan het lloode «rui« Ziekenhuis
161 punten n; Th. Andries 157 punnten ; Th.
4
Huybrechts ' 160 punten ; Const. Weync 149 de franschman van oordeel was, dat de Prins l-'red. Hendrik
werd afgestaan was dat de gemeente om het
12 Sept. te Adam.
ziekenhuis een park moet aanleggen, on» het punten; Andr. Thijs 157 punten ; F. Scholiers
internationale
toestand
zich
dank
wijzigde,
VAN
2UID.A>IERIKA.
ziekenhui- een riant uitlicht te geven. De 151 punten; Ch. Verbraeken 156 punten ; 10,. zij de socialisten.
Zeelandia -! Sept. te Amsterdam.
voormalige hoerder!! Honendurg wordt in het Bogacrts 112 pnulcn; Fr. Fierens 141 punten;
Er is geen sprake meer van een onderOrania «6 Sept. te Amsterdam.
C. Vekcmans, 143 punten. Totaal 1705.
park opgenomen. De kosten worden geraamd
linge groepeering der reeds verbonden mo»
op f 61.000.
De 2e wedstrijd heeft plaats op «3 September
VAN NOORD A>IE«IKA.
maar van een verdrag, waartoe Veendam i Sept. te Rotterdam.
De hoer IvWYLWIsK (S.D.A.P.) dringt op te Antwerpen. Dc plinten, dan behaald, worden gendheden,
op voet van gelijkheid niet alleen Enge'and Volendam 8
zuinigheid aan. Men zegt dat het Roode Kruisbij die van thans opgeteld, waaruit dan de uit»
Sept. te Rotterdam.
en de entente, maar ook Duitschland zulziekenhuis partijdig staat tegenover de leden slag wordt vastgesteld.
len toetreden. Laten wij, zoo zei hij, ook
van het Ziekenfonds van do Volharding. De
gemeenteraad, die boven partijen staat, mag
Radio-Holland.
Rusland in den Volkenbond opnemm, do
daaraan geen voet geven. Voorzichtigheid zu
Ver. Staten zullen wel volgen. Blum wees
De volgende passagiersschepen «ijn Dinsdag i
dus aanbevolen.
vervolgens op de tegenstellingen, die doo: Aug. in radio-lel. ve^d. «net de daarnaast vermeld
De heer JOSEPHUS lITfA (V.-D.) vreest
den oorlog geschapen zijn, tusschen het 1-ust^ations en via die stations rechtstreeks te b«»
dat de tennisbanen, die in den tuin ontworpen
reiken.
ten top gedreven nationaal gevoel, de verzijn, den zieken zullen hindereren.
(Medegedeeld door de X. T. M. Radio-Holland)
ROODE
COLLECTEN.
wrongen
KRUIS
gevoelens
In de boerderij zullen toch geen paarden en
van zege en vrijheid en
l^dam: Cabo Finisterre.
ne
koeien gestald worden?
oeconomische verzwakking, die uit den
Wanneer men de opbrengst van bovenbeInsuUnde: Singapore Radio.
p"s- v. d. BILT
oorlog is voortgevloeid. De werkloosheid
(V.L.8.)
om open. doelde collecten voor dc door den storm ge»
vraagt
J. P. Coen: Aden Radio.
bare aanbesteding van het werk.
de landen met hoogen wisselkoers, he»
lla,,!: Port Sudan Radio.
duidelijk wat in
teisterde
leest,
gebieden
blijkt
VRIjENHOEK
gebrek
Wethouder
aan werkkrachten elders dwingt de
geeft de ver-eke.
RV»pkontein: Cabo Fin!«t«l-re.
ring dat de kosten zoo laag mogelijk gehouden eendracht vermag.
volken
op
eigen
kracht
te
d. Nederlanden: Alger TSF.
teren,
zoovee.
Kon.
Speciaal heb ik bier het oog op de straatzijn. Het plantsoen is
M. per
mogelijk
vlerk.
uit
16.745
te
enz.
leerdam:
Calio Finlslerre.
Daarbij
voeren
komt
collecten in cle groote steden, het verkoo» nog, dat bolsjewistische
meter komt men op een eenheidsprijs v.in
li.
Cape Race.
de
Amsterdam:
die
propaganda,
pen
en
3pr.
van Roode Kruis vlaggetjes,
onwil» geen vat kan
f3.62. die, noemt prijzen van andere plantCtrania:
Junccao.
krijgen
op
het Westersche
lot fs loepen. Ruim f 23.000 ?» lekeurig rijst bij mij de volgende vraag:
«oenen.
Patria: Schevèningen Haven. **
proletariaat,
zioh
naar
het
noodlg voor grondwerk.
worden
Is
het
niet
mogelijk,
Er moet veel
de werkzaamheden -heeft om daar een. fanatiek Oosten gewend
Prinses Juliana! Bombay Radio.
nationalisme te
opgehoogd. Wat de verwachte hinder betreft, van het Roode Kruis aanmerkelijk uit te
Rindjanl: Sabang Radio.
plan
«el,
ontketenen en rassen» en godsdienstoorlo>s opgemaakt in overleg met de breiden, en zoo dit niet mogelijk is, daarRotterdam: Schevèningen Haven.
gen uit te lokken.
directie van het Ziekenhuis, die geen hinder naast een
roe»
3lamat: Alexandria Radio.
leven
te
organisatie
in
het
verwacht van de tennisbanen.
Zich *tot Hilferdin-g wendende, besloot
"Veendam: Cape Race.
pen, waaraan collecten tot leniging van nood Mum met
Wat de boerderij aangaat: De huur loopt let
te zeggen: Hilferding sprak zooVondel: «anova Radio.
April 1929. Er is reeds bepaald; dat op >'.« in bizondere gevallen wordt opgedragen?
«Is »k, ik spreek als hij, daar ons beider
Zeelandia: Dakar,
,
Wat zou menig lijden verzacht, onderboerderij geen bedrag meer mag worden getaal dezelfde is, die van de practische lomijnde gezondheid hersteld, werkelooze ambhouden.
gica van het socialisme. Dat moet on, verZ.ii. «lemming aangenomen*
tenaren gesteund, kwijnende zaken er, bo- trouwen
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Heden overleed zacht
kalm onze innig geliefde I
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n«t .opzenden van

.

de courant

naar

een tijdelijk adres.
t
1
De 'Administratie verzoekt abonné',
die hun adres tijdelijk of permanent wijzigen en töl ons het ver»
»«ochk richten hun courant op te
leenden ons die mededeeling niet
per telefoon te doen, maar schrif»
"telyk, «n bovendien 24 uur van te
voren. Vermelding van uw oud
adres is noodzakelijk, omdat wij
uw naam graag goed drukken. Wil
geen handteekeningen laten
ontcijferen.
U helpt ons daarmede zeer en hebt
'zelf de zekerheid, accuraat en goed
bediend te worden.
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AFRITS CREUTZBERG.
[die, mede namens wcderzijdschc

.familie, dank zeggen voor de vele
'.bij hun huwelijk

langstelling.
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■

JACOBA

W

JUSTINA ANTHONIA

's-Gravenhage,

g Surinamcstraat 2228. Aug.

Geen bloemen.
I
De teraardebestelling zal I>
g.plaats hebben Dinsdag a.s. I
op Oud Eik en Duinen. Vertrek van het sterfhuis te

gg

fl

fl

fl

I

■

Eenige kennisgeving.

g werpen
Heden overleed te Antgelield Dochgeliefd
g tertje ons
Zusje,

g
fl

fl
gg

MARIA ELISABETH,
in den ouderdom van 8 jaar.
L. H. W. KALFF.
E. J. KALFF—VITRINGA.

flfl g

fl
flfl
Utrecht,
J. J. VAN LIDTH
fl
DE lEIIDE.
fl
den Haag,
fl
H. LAGERWERFF—

lieve

1

flWcd.
fl

>«
's-Gravenbage,
W 's-Gravenhage,

de H

g
g

fl
VAN DUYM— fl

HEINEKEN. fl
AMEYDEN
fl

i

g

VANDUYHLfIfl

>LILY.

gg

g
g
gg

g

g plaits
op

a.s. E
gg trekOudvanEik enWoensdag
Duinen. Ver- 1
van Stol- fl
g bergplein 2Juliana
te half twee uur. g g' De Heer en Mevrouw g
ge- g
g eenigeVolstrekt
flfl gg SPANJAARD-CALISCH
ven kennis van het over- g
B
kennisgeving.
van hun bchuwdbroe- g
gg lijden
der en broeder, den Heer
g
hebben

H

H

s

S. O. L.

fl

B

_

» Heden overleed onze ge- n
g liefde Echtgenoot, Broeder fl

g en

g

flfl

Behuwdbroeder,

HENDRIK

g in den ouderdomBAKKES.
van 73 jaar. fl

Uit aller naam,:
g
fl
M. D. BAKKES-GRIVEL. l
gg 's-Gravenhage,
g Columbusstraat23 Aug. 1923. 8
160.
Verzoeke geen bezoek

flg
geen bloemen,
De teraardebestelling
gg plaats
hebben Donderdag
gg

en

zal
a.s.
op Oud Eik en Duinen. Vertrek van het sterfhuis te
uur.
84889

CALJSCH

ra

overleed in den H
van 72 jaar onze g
g ouderdom
g geliefde Echtgenoot,
Vader, fl
g Behuwdvader en Zwager,
fl

g

fg
fl

HENDRIK FRANS
BOEKHOLD.
fl
S. 7. G. BOEKHOLD—KIST.
Mr. B. F. BOEKHOLD.
fl
C. J. G. CARBENTUS
fl
GERRITSEN— fl
BOEKHOLD. fl
Mr, F. IL CARBENTUS
g
GERRITSEN,

g

KIST.

gg

M. A. 7. KÜDELSTVRTZ—g

's-Gravenhage, 23 Aug. 1923.
Bczuidcnliout 103.
B
g
Geen blo:min.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Dinsdag a.s.
op Nieuw Eik en Duinen,
Vertrek van het sterfhuis te g

g

gg

iA

uur.

84890

Eenige kennisgeving.

Arts

Heeft de praktijk hervat
Tandarts
Bruijnings Ingennoes

HUWELIJK.

Gefort. Wedr., P.G., wenscht ken»
nismaking met eleg. kn. dame, 45
a Zo j. Uitv. br. met kiek onder
No. 1321 Adv.-Bur. D. Y. ALTA.
Papestraat
26.

Waldeck Pzrmontkade ,53,
is weder te consulteeren.

Kantoor: Pr. v. Mierisstraat ia,
Telefoon ,5838, Amsterdam.
v

Castles Magnums
Fout Aces Magnums
c»p«tan6«i.'««»
vazwtan Navy Vut

bevatten. NunKan6teeKenin3enKan6elBmerK
zijn voor U een garantie, welke langer dan een
menschenleefHjd haar waarde heeft bewezen.

fife

Player's White Label

UoldriaK,

JJsJ^_

<5/^

<«or»«pp«a)

„ALIO-SPREE"

bev. p k., badk., Keuken, Kelder

ONMISBAAR IN ELK GEZIN.

vaste waschtalels.
grootte der Kamers.

.

13-10

84900-7

p.

Kantoor: Pr. v. Mierisstraat M,
Telefoon 25878, Amsterdam.

DIVANS,

VLINDERTJE

OVERSCHOTJE

Prima stoffeering, nette afwerking.

,

-

Gravin v. LIMBURG STIRUM.
Huize Offem, Noordwijk, zoekt
tegen 1 Sept. een

KAMENIER,

liefst buitenlandsche, bekwaam in
het kappen en costuumnaaien.

dat kan naaien, strijken enz., v. F.
g. v., niet onder 20 jaar.
Zich aanmelden 7 tot 9.

T^O.- BELOONING"

voor diegeen die gep. Ond.-Off.
0.1.L. aan een bescheiden betrek»
king helpt in Indiö, onverschillig
waar. Is genegen zelf den overtocht
te

betalen.

Brieven No. D5004K

Bureau
van dit Blad.
,

ia,

:

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

Prinsestraat

11.

Verkiezing vaneen Bestuurslid

Net Bestuur brengt ter Kennis
van de lieden, dat, ter voorziening
Stelt 17 bij een geopende brug, in de vacature, ontstaan door het
een gesloten spooroverweg, een neerleggen van zijn bestuursTheater, een Kruispunt, waar de functie door den heer W. E. Beek
verkeersagent het verkeer «stop een verkiezing zal gehouden wor- '
zette" en bij alle dergelijke gele» den voor een nieuw bestuurslid.
De stemmingen -uilen plaats
genheden, op in een rij, rechts van
den weg.
hebben op:
Rijdt, behalve bij het inhalen,
Woensdag 7 October: Filiaal
nimmer naast elkaar op.
Pansierstraat, 1— uur nm.
Rijdt altijd zooveel mogelijk
Donderdag 8 October: Filiaal
1 chts, ook en vooral bij het ma»
WaldecK.pz-rmontKade,
1—
uur
Ken van een bocht.
Naait een tram niet links in, als n.m.
Vrijdag October: Filiaal Wilge daardoor op de linkerweghellt
helminastraat,
I—s uur n.m.
Komt. Rijdt een stilstaande tram
Zaterdag ie October: Hoofdniet voorbij, tenzij er ruimschoots
gelegenheid is voor de passagiers gebouw achter den Koekwinkel,
om in» en uit te «tappen.
—5 uur n.m. en 7—9 uur n.m.,
Geeft op een kruispunt voorrang en de herstemmingen, ?oo die nooaan hem of haar, die rechts van dig zijn, op ,1, 22 23 en 24 October
U is. Rijdt Komende van een »j. op dezelfde plaatsen en uren.
weg op een hoofdweg behoedzaam.
De termijn tot indiening van
Teelt steeds, waar gevaar Kan
dreigen, behoorlijke signalen met voordrachten vangt aan op Don»
den hoorn. Vermijdt evenwel noo» derdag 10 September en eindigt
Maandag ai September, 's middags
deloos lawaai.
Gebruikt een gor' lunctionnee» 12 uur. Net Bestuur «al tot ont»
renden geluiddemper. Vraagt zorg vangst der voordrachten ten Kan»
voor een goede verlichting van Uw tore aanwezig zijn (Zondag uitgezonderd), van 10 tot 4 uur. De opachternummer.
nummer.
name der uitgebrachte stemmen
-«al telkens plaats hebben den eersten werkdag volgende op den
laatsten stemdag n her lokaal
achter den Koekwinkel, Hoofdgebouw.
apparaat.

ABBENBROEK

met Cor V. d. l.ugt «elsert

en
Annie v. d. I.vet Melsert-v. Ees.
Donderdag 27 Aug. 8H uur

vVei-naratr. 354-356. Tel. 31672

gTjTöplaat

BRUINE SUIKER
ri.bespr.
dag,

Vsrzolis Eieren 10 et. p. «t.

(Tel. 52457)
Artiat. kelder: «UNO HELM

«mei

SPOORWEGEN.'

TREIN NAAR ARNHEM,
OOSTERBEEK EN NIJMEGEN

GOEDKOOPË

O? WOENSDAG 26 AUGUSTUS 1925.
Prijzen voor

-n en ten.»»-,:
Van de stations den Haag S.S., Voorburg,

2e klasse

Ze klasse

'
Zoetermeer-Zegwaard, Zevenhuizen-Moer- CA
ftßp
f
kapelle, Leiden. Zoeterwoude, Hazers»
* ■**""■ I <«.«9
woude-Koudekerk. Alphen a/d. Rijn

..

sz^i

NET* BESTUUR.

I

I
B

DER

Minne

_, o-

K

8

S»

WÈ

JBBBBBHUB93BB

M .!l.l!l l«!!!!.»-'!>ll !«ellil!z«!l

ïH CARL HA6EHBECK
TELEFOON 51100

B lederen avond om 8 uur

H

H

Plaatsbaspreklng kosteloos

bij jacczues Elte, Korte koten 17,
en aan het Theater Seinpost.

HH li iiiiiii 39 J-gmtiiH

P PRINCESSE--E
SCHOUWBURG

Net «I«A HOPPER.
Dir.: lacques v. Hoven.
Heden MAANDAG en morgen
DINSDAG, 8 u.

NKN00l( ÏSST
2
H
tle grootste sensatie.

H palermo en lianooll
H Hedenavond en
B morgenav. om 9& u.
fIH in hun gecomb/jongieeract.

!

de plaaisbespr. begint:

BH Morgenochtend 10 u.W

Mevr.
Vos
C 3638 5 MASSEUSE
Crispijnstraat [Ss\

«

I

El.lcEel DAG: '
Matinee van 2—5 uur.

Soiree van B—ll uur.

met

I

Hobart Eosworth

I

I

R Ê&ASSAGEE9 P)
H -r Bioscooff^ til
LVA DE PUTTI
I
LIL DAGOVER
ALPRED ABEL
vervullen de hoofdrol!-»
in het meesterwerk r»» !
GERHARD HAUP^iVIA^ l

/

/

f

FANTOOM
I

. Het publiek en de pers lijn II
A6341»

enthousiast.

<3ebrulKllnKlrol»voe«l,advanl)r.t2ampe

!

a

en Pauline Btarlce.
«DINSDAG NIET ROOlcE>'.

beiden zijn noodlg om gemakkelijk door
bet leven te gaan.
Tonder Uw veraland «e gebruiken, ml»»
lukt U het leven, «onder lluhlrol te gebruiken, wordt U niet van Uw likdoorns.
harde huid, eelt e, eeltknobbels bevrijd,
maar blijft U sukkelen «et pijnlijke, ver»
moeide en transplreerende voeten. Uw gezondheid la er «ede gewoeld.

Gespeeld door.»

H>

lederen avond 8 uur

Gebruik UwverstandeisKukirol,

Noehua «3ie«e.

A3032 50

f

Zeemanstragedie

Première
27
NiKa llopper-Emma Morel,
Jacques van Hoven en Emile

OE
VRIJBUITER
waarvoor

in vijf aoten.
Regie:

boven 14 jaar.

groote

Voorverk : Sigarenmagazijn Ba
Plein 11,, 'l'elcf. 16838 KR

-I

Timrolh in

Amusementsfilm

W Toegang voor Personen

het

manegeschouwspel

I Pr. Hendrllcstr. Tel. 30814
B Plaatsbespreking 11—3

DONDERDAG 2?AUo..Buur

'T MEISJE
VAN BUITEN

,XLI
O-S PREE»
VENNOOT
MOTTEN.

■9
8»

MAReOERITE BftUTIEB

Tot en met Donderdag a.s.
dit Programma van het

Uitverkocht.

Beeholer. Oranjepl. 107

van

Ei programma met 22 I
Rh allereerste nummers. '

WOENSDAG 26 AUG., 8 uur

Zaterdagavond
Zondagavond

laatste opvoeringen

l^

OPSTANDING

UFA-DECLA CONCERN

groot uitgebreid nieuw
circusprogramma, o. m.

FRITZ HIRSCH
PEPI ZAMPA-QRETELGAZELL
EQON BROSIG
11/iNI. HEINZ JAFFÊ enz.

jgj

COfiPÜLEHTIE-SCHIQMHEIQSMASSAGE

Strooibiljetten, vermeldende dienstregeling, kaartenverkoop
enz. zur kosteloos aan de ! -tions en aa»? het reisbureau
te den
Haag, broenmarkt 22, verkrijgbaar.
2842-50

f

D»
M^

mot

tegen

) «>r

fH

-)t»

EJfX

'*

M geheel nieuw Circus»

Pl 11».— wordt uitgeloofd
voor dengene, die slechts
1 minuut den «el Kan be»
lijden. Er wordt nier gelachen, er wordt gegierd 11l
De geheele stad spreekt over
ditbuitengewone programma. I
Plaatsbespreking dagelijks
van 10 tot 6 uur.
Jföft

Kenia Deani.

kantoor: Pr. v. Mierisstraat ia
Telefoon 2587». Amsterdam.

Van de stations Zwammerdam, Vodegraven,

»I
W

in 6 spann. sensatie-acten

met

Serieuse behandeling
Mevr. B.

sS

2118 Jacht r Wereld
Operetten Ensemble Charlé
lederen avond 8 30 u. g NUf MzüilL A B.

,

NEDERI^MDSM

.

KON. SCHOUWBURG

N.V Ver. «ott. Nolslad-'l'ooneel
vir. dor r. d. I.ugt Ulelsert &
P. N. -larlaud.
«eden avond: Bruine Suiker

met Annie v. d.Lugt Klelsert v. Ees
Woensdag 26 Augustus BH u.

v«r3tslb.klB.so met
! haar gevuld ff 25.- en paardeff 35.-.
C.

!

Dinsdag 25 Augustus BH uur

Y

ii.

en Motorrijder.

l,

Schev.

VILLA

van 10—4 uur. 21
1 GESTOFF. KAMERS
«->»»»»>»»«»»>»»>«>»»»»»«
suite) en schoonh. der Kam.,
„ALIO-SPREE" (en
Nieuwstad,
Lochem,
in ben.huis. Omtrek L. v. M. of
EEI>IVOUOia.OOEOIcOOP. - Duinoord.
Brieven met opgaat NOTEERT deze week voor de
W
[ Kantoor: Pr. v. Mierisstraat ia, van prijs: Prinsegracht
SEINPOST
no.
BB
f
p,
Roomboter
2.80
kilo
BH
is.
Telefoon 25878, Amsterdam.
Ba
Haag.

—.—»—■

'

* tff. ®. Jfè-Sfe*.
.Ganmtie

]£ £).

!W

KOOP GEVRAAGD
TE
in den Haag of omgeeing
NEEN.ENNUIS OP

veredelde VirFinla-tabab

Pirate

W

gevraagd
door een ambtenaar. Brieven met
ml. No. VZolil. Bur. v. d. Blad.

Z."
Tl»r«e

OT

Emballage vrij.
ZTODSCHE MASSAGE Mooie ruime Kamers
10-8? «E E" Laden. Bekwame lilasseuses. met stroomend water TE HUUR Schouwburgen
«AI.
VEKFKISCHT TAPIJTEN.
op het mooiste gedeelte van de
185 Weimarstraat 185. Nieuwe
enz.
Kantoor: Fr. v. INlerlsstraat »,
5 60 Old.
Parklaan
md.,
Telefoon 2,878. Amsterdam.
ook met pension.
L4B9Z-10
Loebé
Lr. onder lett. D.N.E. Alg. Adv.»
de
dame
Lur. A. DE I.A MAR A»m., Nol»
SCALA
jaar,
weg
33
biedt zich aan voor de
Tweede
Huishouding, liefst bij eenig Heer.
I lEDEREN AVOND 8 UUR
Brieven onder No. DZOO9K aan
noemt men EVANS, den grooten
106? «NL" I Schitterend Internat.
het Bureau van dit Blad.
«AI.
ZIENER. Toekomst " Zaken
Verdelgt alle ongedierten.
Ziekte. Dag. 2—4 en B—lo n.m. !
niet). Obrechtstraat 604. Kantoor : Pr. v. Mierisstraat
Ruime Bijverdienste. (Zond.
Consult / 1.50.
c-*704-io ! i
Telefoon 25878, Amsterdam.
Vari
é
té-Programma
Zij, die hun vrijen tijd zeer pro.
ductief willen maken met nuttige
B
IV lerang, attracties w.o.
en aangename werkzaamheden Voor den Automobilist EIGEN HULP
voor prima hypotheekinstelling,
» Ns onberijdbare ezel.

HERVAT.

TANDARTS RIM

GEVRAAGD
in Oen Haag door Neer en Dame

Brlstol & London
garandeeren dat de door Ken gefabriceerde
«i««ette7> uitsluitend

tz/Z
JM
W

3

■

W. D. &H. O. Wills

gf

Wt

of

TE HUUR

HEEF"" DE PRAKTIJK

Herplaatsing wegens misstelling.

Systeem A.M.C.O. (llebrs. Kleene)
te koop aangeboden, met voor»
raad blanco linken plaatjes. Lr. «nd.
no. B 4815 bur. van dit blad.

ATOL

"£ta,X' 2-' >->. ««--- een net
TWEEDE WE«K«EI3^E.
P.G..

A. Carrière

met

Ra

I
3»

GEMEUBIL.
KAMERS
-onder pension

«W

Englanden

IS

van
f 7000.—
ie Hypotheek op heerenh. (ruime
overwaarde). Aanbiedingen te «enden No. VZoo?!. Bur. v. d. Blad.

»D
VS

nf

l^

HYPOTHEEK
Gevraagd
particulier

Sf
RS
«8
mjÈ
D»
ra

K

"vm

van Matrassen door ie KI. vakman.
Brieven No. 7464 Lur. v. d. Vla?.

DR
59

-JohnPlayer& Sous

|)Et!

BEHANGEN
-" »«< i»' «.1.
Stotleeren van Stoelen, Opmaken

en tl. tuin, liefst centr. verw. en
POOLS
Leschr. van
TANDPASTA
Serieuse prijs»
in de bekende doozen en tuben.
opg. en waar gel., ook gen. meuRUIME SUITE
op goeden stand, lied eerste of bel» 1 bilair over te nemen.
11
etage, met volledig pension, telefoon, 1 Br. lr. No. V5006X Bur. v. d. Vl.
verwarming en verlichting. Brieven ;
prijsopgave 305 Enscbedesche VERZAMEL A A Rwenscht ver«ame! met
ling van Postzegels der Vereen,
| straat Hengelo (0).
Staten v. N.-Amerika, hij voorkeur
eene gespecialiseerde, te Koopen. Lr.
lr. met oileitln en details omtrent
grootte, prijs,
onder No. U. 4849
>-/
allerbeste 1 October a. s. ETAGEWONING bureau van dit blad.
met prachtig uitlicht, gelegen !
FRISSCHE PEPERMUNTSMAAK Schenkkade 97, tegenoverhalte Adel»
Lej. Dame (wed.), P.G., vr. I
Ze i» goed en goedkoe» en kan de heidstraat van de N. 2. H. T. M.
bij besch. lam. 2. Kl. Kind., als
!
Oct.
concurrentie van het buitenland
Huurprijs f 516 per jaar.
alleen-inw.,
j
glansrijk weerstaan.
Te bevragen aldaar.

PETRUS JACOBUS KUYS.
Uit aller naam,
G. R. KUYS.
Rijswijk, Z.-H.
848Y7
Geestbrugweg No. 10.

10 8 PREE"
g „AL
VOORKOMT MOTSOHADE.

g

Adresseermachine

Garantie

«M

jl

'

EENIO. ERKEND AFDOENDE.
voor noodhulp of vast; genegen Kantoor: Pr. v. AHerisstraat ia,
eenig huiswerk te verrichten. Zich
Telefoon «5878, Amsterdam.
aan te melden tusschen 8 en o

's avonds; gelede get. vereischte^
GEVRAAGD door Neer met
1 Oct. a.s. gemeubU. Zit- en Slaap,
Kamer in de oude stad, m. of 2.
pension. Geen beroepspension. Ver»
zoeke prijsopgave. Brieven Onder
No. vMioI. Lur. v. d. Blad.

/^K2sii«^

Wh
?»M

„ALIO-SPREE"

voor de maanden Oclober, November, December en januari een

in de hulsh^ in gezin 2 k., voor
dag en nacht. Adres: v. Weede v.
Dijkveldstraat 17.
84806-6

HERVAT DE PRAKTIJK

Heden

Keukenmeid of
Meid-Huishoudster

bestaande Ned. fabrikaat,

Ir. S. J. VEENSTRA.
betuigen wij onzen hartelijken
dank.
D2116
Namens de familie:
CH. N. W. VEENSTRA.
's-Gravcnhage, 24 Augustus 1923.
Hiermede betuigen wij onzen
hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, betoond
bij het overlijden van onzen geliefden Broeder, Behuwdbroeder
en Oom,

Dr. TUCKERMANN

fl "

bekwame

Een mooi gebit en gave tanden geven
een bekoorlijke introductie. Gebruikt
daarom steeds 't populaire 30-jarig

22

eenlge kennisgeving.

wegens kiekte der tegenwoordige
zoo spoedig mogelijk een alleszins

-

I
Heden overleed onze lieve fl
g Zuster
en Behuwdzuster,
g
fl 3 Haag, 23 Aug. '25. D2»7 g
B MARIE VAN STEEDEN, fl
zijn en relaties in
I Bezoeken van rouwbeklag fl welbespraakt
Weduwe van
B
§
gegoede
kringen
bezitten, gelieven
»kannen niet worden afge- g met opgaaf van beroep
B. HARMEIJER,
J.
en leeftijd
flfl in den ouderdom van 66 jaar. flfl
te reflecteeren onder No. D2112
aan het Bureau dezer Courant.
aller naam:
M
flH J. W. UitC. VAN
STEEDEN, g bijVoor de betoonde belangstelling
BESCHAAFD MEISJÊT
's-Gravenhage,
Aug. 1925. « van het overlijden op 23 Juni j.l.
g
gevraagd tegen 15 Sept. als hulp
g

Mevrouw VAN I.ENNEP. Joh.
de Wittlaan 12 (Zorgvliet) vraagt

TtJylnv«Ssfey

3H

die te
«list. bereizen Kan, met een Kapitaal van
met het
2V« duizend gulden gedocht.
2 4892 16
Brieven onder No. 13. MORKS' Adv.-Bureau, J. I». Coenstraat 13

Dierenarts
Nieuwelaan 8 b/d halte Renbaan
Telefoon K 711

VAN DUYM. fl
g
Groot- H H L. VAN AMEYDEN
VAN DUYM— fl
fl
MULDER, fl
g
MARIA
H„
H G. P. F. GODDARD.
fl
W .CATHARINA AMALIA fl
I ! »g M. E. GODDARD—
.VAN STEEDEN.
fl
M
' VAN
W
AMEYDEN fl
Weduwe van
H
VAN DUYM.
8
g JOHANNES BERNARDUS» g E. VAN AMEYDEN
fl
«
HARMEIJER,
gin den ouderdom van 66 jaar. N
L. SIRKS—HARMEIJER. l 8 HEDDA.
fl
Ir. F. J. SIRKS.
l 3 BOBBY.
g en kleinkinderen. 84887 g I 's-Gravenhage, 23 Aug.
1925.
Bussurn, 22 Augustus
Volstrekt Eenige
g Albert Neuhuyslaan 15.1923. B* 1 en Algemeene
Kennisgeving,
D De teraardebestelling zal f 8
onze
Moeder, Behuwd- en

en voor de afdeelingen:

Flinke Verkoopkracht
beginnen
land,

'isin de laatste maanden meermalen gebruikt
als vakterm, «ontlsr rekening te houden met
de merkelijke samenstelling der sigaret.
Hen Virginia sigaret heeft slechts dan recht
op Kaar naam indien uitsluitend door jaren
veredeld, rijp Virginia-blad is ver.
werkt. Alleen dan ervaart U die bijzondere
voldoening v/elke 17 ervan overtuigt, dat onvermengde, zuivere Viezinia tabak, zonder
bijvoeging vanGrieksche, Indische of Turksche
soorten, de smakelijkste en waardevolste
sigaret verschaft.

W
||S

artikel'

BOEKHOUDEN 9
MODERNETALEN H
Handschrift verbeteren 9

"——»»»»

M. E. VAN AMEYDEN
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DE FRANSCHE SCHULD

AAN ENGELAND.
DE STRUIMESNODEN
DER PRAASCNE PERS.

Deneiglus

tot een regeling te Komen

om neemt toe.
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Z
met steeds sterker
*^^7schuïdeisdhers
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die welke jarenlang de Europeesche
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*"L -„.f heschouwingen
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het verdrag van
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CAILLAUX NAAR LONDEN.

PAINLEVÉ

Een verklaring van den minister.

** *

Painlevé geen genoegen willen laten nemen
met de neutraliteit der socialisten, die een
ministerieele crisis zouden willen uitstel»
len . Painlevé zou formeel de medewerking der gematigden moeten aanvaarden

vN
n/orob?emen.
lihM
Ne
sTtó»ïns<she

sohadevergoeding m for»
Verzailles overtedebrengen.
Er is een schulmule trachtte
ont»
onmogelijk geheel aan

de
denaar die
kan
verpachtingen
vol»
stane finantiéele
naar
grootst
de
moge»
daarom
en
«zoen die
lijke vermindering «treeft tegenover een

«chuldeisehér, die Zooveel mogelijk wenscht

De schuldeisoher heeft met
een politiek machtsmiddel
vorderingen
zijn
dat
den schuldenaar ernstige
hand,
in de
den
en
laatsten. dwingt tot het
haart
n>»»s
een
vergelijk.
van
zoeken
te ontvangen.

***

***

Caillaux's voorstellen.
PARIJS, 22 Augustus. (Havas).
Petit Parisien meldt omtrent de reis
Caillaux naar Londen dat Churchill
annuïteit vroeg cvan £ 20,000,000 (20
lioen pond). Caillaux zal hoogstens

De
van

een
mil»
de

helft voorstellen maar verder willen gaan
dan bij de regeling met Amerika*
Bovendien wil hij nog aansluitende betalingen doen als het Dawesl»»an goed ren»
dement geeft.
Hij zal voorstellen de betalingscapaciteit
van Frankrijks periodiek te herzien alsmede
een niéuwe groepeering van alle interge»
allieerde schuldenaflossingen volgens wis»
selkoers. Het aceoord wacht dan met in
werking treden op goedkeuringen door

beide financieele commissies.

* *
Deze overeenkomst met de schadevergoe»
De eerste bijeenkomst hedenmiddag.
dingsnuaestie dateert echter eerst van den
laatsten tijd en zij noopt de Fransche pers
LONDEN, 24 Aug. (Reuter). De ondertot een opmerkelijke verandering van hou» handelingen over de Fransche schuld zullen
ding, een verandering die overigens nog "hedenmiddag beginnen. Minister Churcliill
niet algemeen is geworden in Parijs.
zal Caillaux ontvangen op het ministerie
Lr was een tijd, dat er nog kans bestond, van Financien.
dat Frankrijk zijn schuld niet zou behoeven
te betalen en den politieken» druk, die van
**
Engelsche pers over *Caillaux' bezoek.
de weigering om te betalen het gevolg zou
zijn, scheen te kunnen verduren. Dat was in
LONDEN, 23 Aug. (V. D.). Caillaux. de
de eerste jaren na den oorlog tot in het beFransche minister van Financiën, komt
gin van Poincaré's -rege.eringst.jd. In dien hedenavond te Londen aan om met Chur»
tijd was de perscampagne op haar plaats, chili, den Britschen Kanselier van de
Schatdie uit den gezamenlijken strijd op het slag- kist, te onderhandelen over de betaling van
veld het recht op annuleering der schulden de
schuld aan Croot-Britannië. Hij
afleidde. Deze actie verwekte wel iswaai zalFransche
vergezeld
zijn van monsieur Barnaud, een
heftige ontstemming in Amerika en Engeambtenaar
hooggeplaatst
het Flansche
land, maar dat moest men op den koop tos ministerie van Financiën. aan
De
besprekingen
nemen. De illusie, dat men den schuld- worden met gretige belangstelling
eischer overtuigen zou met argumenten aan gezien. De bladen herinneren aantegemoet
de mis»
de moraal van het dagelijksch leven ontlukte
in
besprekingen
het
verleden
en de
leend, zullen weinige schrijvers gekoesterd
hoop
geuit
wordt
dat
de
thans
komende
on»
hebben.
derhandelingen
zullen
op
grooter
succes
Het kwam er in de eerste plaats op aan (kunnen
bogen.
het binnenlandsch verzet tegen betaling te
Engeland's positie ten opzichte van de
«tijven en zoodoende de weerstandskracht
schuldenkwestie wordt in de pers nog steeds
te sterken tegen buitemlandsohen druk.
druk besproken.
Er zijn op dit oogenblik nog bladen, die
De „Observer" wijst er o. m. op dat, on!n dezelfde richting werkzaam zijn. Een
typisch voorbeeld daarvan vond men in danks de overweldigende economische moei»
het artikel van de Matin, waarvan het lijkheden van anderen aard, Engeland zijn
schuld aan Amerika moet betalen en dat het
Ochtendblad van gisteren den inhoud
alzoo op zijn beurt m voldoende mate door
weergaf. Daarin wordt de politieke nood»
zakelijkheid, waarin Frankrijk verkeert zijn debiteuren moet worden betaald. „In
»m af te zien van vorderingen op zijn onze politieke partijen", zoo schrijft het
blad, „bestaat wat dat betreft.niet langer
eigen landgenooten, voorgesteld als een
bewijs van edelmoedigheid. „Frankrijk zou verschil van meening. Unionisten, Libera«ch schamen om geld te eischen van len en Labourmen, zijn te dien opzichte
run vroegere bondgenooten", zegt
de één."
Matin.
De Dailv Telegraph vindt de sohuld»
Dergelijke uitlatingen kunnen
«'echts tot gevolg hebben, dat de
quaestie.
eene „buitengewoon onaangename
Fransche
ezer er het recht van Frankrijk op
maar
onvermijdelijke zaak.
toch
annu»
leering van zijn eigen schuld uit afleidt
Herinnerende
aan de geschiedenis der
en
tegenstander van een betaling der schulschuld, wijst de Telegraph er op, dat Br!»
den wordt. In dit verband is b.v. ook
volgens de nota van Balfour meer
deze tannië
dan 50 pOt. van de geallieerde schulden
uitlating typeerend:
„In geen geval mag Caillaux er in
inderdaad niet veel min»
'heeft geschrapt
toe»
stemmen meer dan 9 mi!lioen per jaar
der dan 1200 minioen pond
toen het verte
betalen. Doet hij dat v-el dan zal het
dat het van zijne geallieerde schulklaarde,
Fran»
"eenigen bij zijn terug» denaars slechts de sommen zou eisenen,
komst."
noodig om met zijn aandeel in de Duitsche
schadeloosstellingen de terugbetaling van
V£m ""gelijke uitspraA
ken ln Engeland en Amerika
eigene schuld en de daarop verscheis op ziin zijne
minst een aansporing tot
nen rente aan de Vereenigde Staten te dekvasthouden aan ken. Door deze 'handeling werden de geal«e vorderingen.
lieerde schuldenaars vrijgesteld van eene
betaling
hunner schulden tot den omvang
***
van omtrent 60 millióen pond per jaar, «ene
hG
d'° z'°b den «last, overeenkomende met meer dan een
b,f» d»e? ec,ltcr
ernst
den Po'itieken
druk' der Amerishilling van de inkomstenbelasting, welke
vorderingen
he»
de
Britsche belastingbetalers moesten blijn^el?
"ust zUn
n,ven
anderen Seest Daar
ven dragen.
*o
SChUWd tegen het
De Dailv News verklaart, dat in Britde belasting 15 pond, 7 sh., 2 pence
argumenten
5 a.1"Pa der moreele tannië
per
hoofd
bedraagt, tégen 7 pond, 6 sh.
* C
""..^enargu. k"-ent
heling
om
pence
11
Frankrijk, en de Britsche beslechts
-"".en hele
e^?
vaar
gaat
lastingbetalers
feitelijk 30 milüoen per jaar
men
van
de stelling
'«mand
om
aan
te
rente
betalen
van leeningen, hier aanovertuigeen
ar»„
&en
hen.,^""^" gebruiken moet. die gegaan, om te voorzien in het onbetaalde
treffend zijn. maar oorlogscrediet van Frankrijk.
'rgumenwn h' °^.
',ns'aa
De Manchester Guardian betoogt, dat
biJ den tegenstander. Men t' u
wi
J
z^
alle Britsche
'
belastingbetalers wegens
OP de moeilijkden va« a
van
den
Frankrijk
betalingen.
oorlog voor elk belastsinds
°p <1e
e,' e we^ing,
die groote storl baar pond, dat zij verdienen, minstens 7
op den ontvangenpence op het pond betaald hebben, en
d°
-^inrisi, Z,jn
slechts thans nog betalen, daar Frankrijk tot he»
»»^^ STeldenargumenten
b etre
kunnen voor een den geen rente van zijn oorlogsschuld heeft
»°" aa"al economen en betaald.
**""£
Dc Times zegt: „De Britsche individu»
r I!jkt Cn
personen en de Britsche industrieën
ede
op
de
Fran<» b^o°P
«-egeiinJ"r^Pa»**-*Daarmee is bij de zijn zwaar belast, om de rente te betalen
de leeningen, aangegaan, om voor»
,D"dCltscbe «ehuld reeds zwaar van
/ewerkt
schott ente verstrekken aan de geallieerden,
utnenten
uit
deze
U-»55e i«
af!?
Zoon becl-e vertrouwd,
en het zou niet redelijk zijn, dat van de
ok a'"aux' deroep op het
Britsche belastingbetalers voortdurend ver»
F^n
'S,.°
S
fc
are 'a"°" °P
langd zou worden, zulke zware offers te
nemen
»<*
»"
op onnoodige
brengen, terwijl de natiën, die aan dit
"'tgaven n .te bezuinigen
1k« ''.'.«"tingen kunnen land geld schuldig zijn, lang niet in dee openbare
n e
b 'l de schuldeischers zelfde mate belast zijn.
Gelukkig is er,
<* voor« ankri k >?u"^igen
waar het Frankrijk betreft, geen sprake
zin
be"vloeden.
van, dat aan een arm land gevraagd wordt
, Natinirlük ie j -' <
es'
nset zijn schulden te betalen. Oaillaux vertegenr<i ïne?nin^
zullen van woordigd een rijke natie, wier handel wela"d!ge ar,„ en Chamberlain
''a-en. M.ar enten 7°° &ai,w "!et om. varend is."
*""tiSc * openbare rnce""g bij den
Pc Morning Post herinnert Frankrijk er
enStander
telt toch mee.
aan, dat het initiatief inzake de inter»
W den
d" is de aa der geallieerde schulden door de .Vereenigde
«-at zij de
K anKweW-«-<-, om- Staten werd genomen.
De positie van Engeland is verder buihennen, stroom»-Êren in het land leert
tengewoon moeilijk gemaakt door de zware
belasting,
afgescheiden van de belas»
«ng, opgelegd om de kosten der Ameri»
»»aansche schuld te vereffenen
door de
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Deze brief vormt de eerste uiting van
een geheel plan, beraamd door de leiders
van het vroeger nationale blok, die de gebeurtenissen wenschen te bespoedigen en

of heengaan.
, ,
De leiders van het nationale blok hopen,
dat Briand Painlevé zal vervangen en een
meerderheid zal weten te vormen uit ra»
diealen en gematigden met uitsluiting der
socialisten. Hun bladen eischen reeds een
spoediger bijeenroeping van het parle»
ment, welke de socialisten ook vragen.
Als beweegredenen wordt aangegeven de
toenemende Vndicalistische agitatie, de
beweging onder de ambtenaren en de noodzakelijkheid om preventieve maatregelen te

bespreken..
De regeering is bij de wet slechts ver»
plicht de Kamers op verzoek van par»
lemeutsleden bijeen te roepen als de helft
der leden een dergelijke aanvraag onder»
teekent. Men gelooft daarom niet, dat de
parlementszitting vóór half October zal
beginnen.

DE TOESTAND IN PRANSCHSVRIL.
C.itieli op generaal Sarrail.

BESPREKINGEN IN HANKAU
AFGEBROKEN.

SOCIALISTISCH CONGRES IN

Verkoop aan een Engelzoh-Amerikaansch

Booze glornvhten over de houding
der Chineesche autoriteiten.

Debat over internationale politiek.

De zes gebroeders Mannesmann, wier
naam in de geschiedenis der moderne techniek een zoo belangrijke rol «heeft gespeeld,
hadden in het begin van deze eeuw het plan
opgevat in Noord-Akrika «en koloniaal rijk
te stichten. Reinhard Mannesmann, de oud»
ste der broeders, braoht op zijn huwelijksreis ook een bezoek aart Marokko. Reinhard
Mannesmann, die er in geslaagd was ijzer
te cementeeren, hetgeen van de grootste
beteekenis was voor de fabricage van pant-

Ds
HAjNKAV, 23 Aug. (Reuter).
onderhandelingen tusschen den Britschen
Consul-generaal en den Chineescben commissaris voor Buitenlandsche aangelegen»
heden over de verdediging der concessies
en de samenwerking met de Chineesche po»
litie op dat gebied, zijn afgebroken. De
commissaris diende een eisch tot schade»
loosstelling van 7500 pond' sterling in voor
de dooden en gewonden bij de onlusten van
ii Juni. De oonsulgeneraal verliet daarop
de vergaderkamer, waarmede het onder»
houd plotseling geëindigd was.
ferwijl zij schijnbaar op vriendschappelijke wijze een regeling van de incidenten
te Haukau bespreken, zouden de Chinee»
sche autoriteiten, naar beweerd wordt, of»
ficieel aan de Chineesche Kamer van Koop»
handel last hebben gegeven, den boycot van
den Engelschen handel intensiever door te
voeren.
*»*
NOTA DER MOGENDHEDEN AAN
CHINA AANGEKONDIGD.
PEKING, 24 Aug. (Reuter). Men ver»
wacht, dat de mogendheden in den loop de»
Ser week een antwoordnota zullen zenden
aan China op de nota van 24 Juni over de
z.g. ongerechtvaardigde verdragen.
Vernomen wordt, dat over de groote lijnen
van het antwoord overeenstemming is verkregen tusschen de mogendheden en dat
het document nu in Peking wordt opgesteld.

serstaai, zag onmiddellijk, dat er een groote toekomst in het Marokkaansche gebied
schuilde. Op zijn eerste bezoek volgden ver»
schillende andere reizen en weldra trokken
heele scharen ingenieurs in opdracht van
Mannesmann door Marokko.
Alfred Mannesmann ondernam in Marokkaansche kleederdracht toclhten naar de
stammen, die voordien in onmin met de bui»
tenwereld geleefd hadden en slaagde er
spoedig in met deze stammen vriendschap
te sluiten. In hèt noorden telde hij Raisoeli
spoedig tot zijn vrienden en ook met den
pretendent El Hiba te Turandot sloot hij
vriendschap, welke duurde tot El Hiba op
oen oogenblik van' geldgebrek Alfred en
Reinhard Mannesmann gevangen liet nemen om in bet bezit te komen van een hoog
losgeld. De gebroeders Mannesmann lieten
zich echter door dergelijke voorvallen niet
afschrikken. Modelboerderijen werden opgericht, vee en schapen gefokt, handelsondernemingen gesticht «n mijnen ontgon»
nen. Twee der broers zijn gestorven in Ma»
rokko. Re!n!hard Mannesmann overleed in
Juli 1913 op zijn boerderij nabij 3affi aan de
gevolgen van bloedvergiftiging en Otto
Mannesmann werd het slachtoffer van den
oorlog. Hij had na reclameering van den
heiligen oorlog met de hem trouw gebleven
Arabieren maanden lang strijd gevoerd
tegen een Fransche overmacht. Door verraad kwam hij om het leven. Zijn getrouwe
Arabieren verborgen zijn lijk, waarschuwden Lpaansche vrienden der familie Mannesmann en beloofden er voor te zullen zorgen, dat het lijk naar Europa gebracht zou'

De critiek in de rechtsche Fransche pers
op generaal Sarrail wordt voortgezet.
Wij weten niet, zegt de j^ourn. des Débats,
of de regeering de inlichtingen van Sarrail
voldoende acht, maar wij begrijpen niet
goed, hoe Sarrail van een normalen toestand spreken kan, terwijl niets beslissends worden.
Over Spanje was dat onmogelijk, dus
is gebeurd sedert de troep van generaal werd
het lijk door Algiers, Tunis en Tripoli
M.'chaud zijn materiaal en 800 man verloor. naar de
Egyptische grens gebracht. Daar
Het is duidelijk, vervolgt het blad, dat de namen Bedoeïnen
het lijk in ontvangst om
Drusen niet getuchtigd' zijn. De Hooge het
ondanks
de
der Engelwaakzaamheid
Commissaris heeft zich beperkt tot onder»
aan
het
aan
de
Suezkanaa!
schen
Turksoh»
handelingen onder zeer duistere omstandig» Duitsche voorposten over te
geven.
heden. Ons garnizoen te Soeweida moet nog
zijn er thans nog twee
steeds belegerd zijn. De toestand is zoo in Van de zes broers
en
leven,
Karel
Alfred.
troebel als sedert langen tijd niet het geval
was. Uit het jongste telegram omtrent de
*
loslating van 75 Fransche soldaten, kan
van
Mannesmann, welke
De
concessies
men slechts besluiten, dat alles nog slechts
in
Marokko
waren gelegen, zijn
Fransch
bij het oude is en dat de Drusen niet onder»
oorlog
den
door
verloren
gegaan. In
worpen zijn. De Fransche publieke opinie Spaanscb Marokko,
in
het
jgebied,
dat nu
heeft er evenwel recht op, Volledig omtrent door
Xrim
beheerscht,
Abdel
wordt
hebdé gebeurtenissen te worden ingelicht, en
ben
de
beide
overlevende
broeders
echter
het is de plicht van de regeering, van Ser»
rail te eischen, dat hij ons niet in het duis- nog een geweldig bezit, n.l. meer dan
ter laat rondtasten en dat hij, in plaats van 1500 concessies voor ijzer-, koper-, zink»
zwavelmijnen en voorts landerijen, die
ónbeteekenende telegrammen te sturen, en
uitgestrekter
zijn dan het gebied van
eindelijk meedeelt, welke maatregelen hij
menige»
Europeeschen
staat. De waarde
genomen heeft «m de orde te herstellen en van het
op
bezit
wordt
ongeveer 250 milde kalmte te doen térugkeeren.
lioen goudmark geschat.
« *
*
In den loop dezer week verschenen er in
Ernstige verliepen der Pransehen.
de pers geruchten over den verkoop dezer
Uit Da» concessies aan een Engelsch-Amerikaansch
LONDEN. 24 Aug. (V.D.)
mascus wordt gemeld, dat de Fransche ver» concein.
liezen ten gevolge van den opstand der
Uit Berlijn komt nu de bevestiging, dat
Drusen in Syrië veel ernstiger zijn dan in over den verkoop van mijnen en landerijen
de officieele communiqués werd gemeld. onderhandeld worut. Deze onderhandelinNaar schatting werden meer dan tweeduigen zijn echter nog niet geëindigd.
zend Franschen gedood, onder wie 23
Volgens Duitsche bladen zijn
Fransche officieren. De Drusen hebben zelf inlichtingen door een indiscretie devaneerste
kanonnen, dertig machinegeweren en veel Fransche spionnage bekend geworden. de
ammunitie veroverd. Verscheidene vlieg»
Het verwerven van zulke enorme belantuigen werden neergeschoten.
gen in Spaanscb Marokko als de concesGemeld wordt, dat de guerilla voort» sies van Mannesmann zou
uiteraard ook
duurt.
van invloed zijn op de politieke verhouDe Franschen hebben reeds vijfduizend dingen in die streken.
man versterking gezonden en de volgende
week worden opnieuw zevenduizend man
verwacht.

" "

—

WEER EEN SPOORWEGONGELUK
IN FRANKRIJK.
Dooden en gewonden.
PARIJS, 24 Aug. (V.D.)
Nabij Sens
ten Zuid-oosten van Parijs, in het departement Vonne, zijn twee sneltreinen met
elkaar in botsing gekomen. Er zijn dooden

—

en gewonden.

***

Nadere bijzonderheden.
PARIJS. 24 Aug. (V.D.) De botsing
tussiKien de beide sneltreinen te Sens was
zeer hevig. De locomotief van den aanrijdenden trein verpletterde den bagagewagen
en de laatste rijtuigen van den anderen

—

trein. Tot nu toe zijn drie lijken, gevonden.
Een twintigtal gewonden word uit den verongelukten trein gehaald.

Generaal Walch naar Parijs ontboden.
PARIJS, 23 Aug. (Havas). Het Journal verneemt uit Berlijn, dat
Walch. voorzitter der intergeallieerde militaire con-

trolecommissie door de Fransche.
ring

gee-

naar Parijs is geroepen om een uiteenzetting te geven van den huldigen
stantl der ontwapening van Duitschland
en van de moeilijkheden, die bij de controle nog steeds ondervonden weden.

Briand's nota overhandigd.
De antwoordnota van Briand zal hedennamiddag om 5 uur door den Margerie
den Franschen ambassadeur te Berlijn aan
dr» Stresemann worden overhandigd.
Communistisch pacifisme.
Parijsche
De
Humanité publiceert een
proclamatie der Communistische Partij,
waarin wordt aangedrongen op een alge»
meene staking van 24 uren, om den vrede
in Marokko teweeg te brengen. De vrede
mioet eventueel door verbroedering met den
vijand aan het front worden afgedwongen.

Katholiek congres.

STUTTGART. 23 Aug. (V.D.)— Het
Katholiek onnigres is heden geopend in
tegenwoordigheid vsn Marx en den nuntii»

PaeeM.

5

DE CONCESSIES MANNESMANN IN
SPAANSCH MAROKKO.

concern.

De Parijsche corr. van bet Hbld. meldt
blad. dat de oud-minister Léon
Bérard een interpellatie aangekondigd
heeft; hij vraagt nl. in een brief aan
Painlevé, met welke meerderheid bij denkt

Een betooging tegen Caillaux in Calais.
CALAI3, 23 Augustus. (Belga). Cail»
laux is hier op weg naar Londen aangekomen. Op het oogenblik, dat hij den trein
verliet, uitte dr. Oeroide levendige kreten,
uitroepende „Leve Calmette, leve Clemen»
ceau". Hij werd door de politie gearresteerd en naar het commissariaat gebracht,
waar hij den commissaris beleedigde. Hij
wordt in verzekerde bewaring gehouden.

LT^oo

het

PARIJS, 23 Augustus. (Havas). <'ail»
l?iux vertrok hedenmiddag naar Londen.
Hij verklaarde dat Frankrijk alleen voor»
stellen zal doen, die het zal kunnen volbrengen, dat de regeering bezorgd is voor
de toekomst doch haar goeden naam hoog
zal houden. Zij zal echter evenzeer rekening
houden -met de rechten, die zij aan het

Je^SAttiag
de
""aS S

kf

OF BRIAND?

Actie van het nationale blok `begen
huidige kal.

verleden zal kunnen ontleenen.
Hij sprak zijn volledig vertrouwen uit
jegens Engeland en de hooge opvattingen
omtrent de buitengewone belangen van
beide landen, waarvan Churchill blijk geeft

v Am regeling van

AVONDBLAD B

Maandag 24 Augustus. 1925

MARSEILLE.

—

***

Britsche Zendelingen in Chineesche
gevangenschap.
LONDEN, 24 Augustus. (Reuter). Uit
Sjanghai wordt gemeld, dat het groepje
Britsche zendelingen, dat zich thans in ge»
vangenschap bevindt bij . Chineesche ban»
diëten in de provincie Tsjetsjoean
ook
bisschop Wowll is onder de ontvoerden
werd opgelicht op 6 dezer, toen het zich
in een vacantieoord bevond. Er is van officieele zijde een onderzoek ingesteld naar
het lot van de ontvoerden, maar tot dus»
ver is nog niets naders vernomen, daar
de verbindingen van Sjanghai en Peking
met Tsjetsjoean heel slecht zijn. De ge»
vangen genomen zendelingen behooren tot
degenen, die van consulaire zijde de waar»
schuwing hadden gekregen Tsjetsjoean te
verlaten wegens de daar uitgebroken troe-

-—

—

beien.

#

#
*
Trein door bandieten aangevallen.
TIENTSIN.23 Aug. (V.D.) Officieel
wordt gemeld, dat bandieten, na een

—

neder»
laag te hebben geleden tegen de Chineesche
troepen, nabij L^yang een sneltrein hebben
aangevallen. Vijf reizigers werden gedood
en twintig gewond.

MARSEILLE, 23 Aug. (Belga). D«
middagzitting van het Socialistisch congres
werd voorgezeten door Otto Wels (Duitsch.
land) en Berger (Ver. Staten). De Neder»
landsche afgevaardigde Vliegen heeft de
doodstijding medegedeeld van den ouden
strijdvaardige!, socialist «.Van Kol. Het
congres heeft daarna een groot debat ge»
houden over den internationalen vrede van
liet socialisme, het probleem van veiligheid
en ontwapening en den strijd der arbeidersklasse tegen de oorlogsgevaren.
MARSEILLE. 23 Aug. (Belga). Op het
socialistisch congres heeft Buxton de socialisten van Zweden, Denemarken en
Nederland gelukgewenscht, omdat zij de
algeheele ontwapening hebben voorgesteld.
Hij hoopt, dat de kabinetten, van Brussel
en Praag ook in dezen zin hun plicht zullen doen en een wereldconferentie voor
ontwapening zullen bijeenroepen, die niet
eenzijdig, maar algemeen en volledig zal
zijn. De internationale moet tusschenbei»
den komen om den terugkeer van den oor»
log als in 1914 te voorkomen en zich daarvoor in verbinding stellen met de vakver»
eenigings-internationale van Amsterdam
om zoo noodig een algemeene staking uit
te lokken en den oorlog onmogelijk te
maken. Men moet aandacht schenken aan
de mogelijke transformaties in zekere industrieën, b.v. de chemische industrie in
oorlogsindustrie.
Hilferding hecht aan het dogma van
den volkenbond van het volledig verbod
om oorlog te verklaren. Daarom eischen
de socialisten de intree van Duitschland,
Rusland en de Ver. Staten in den volken»
bond. De socialisten moeten in den bond
een politiek voeren, die gebaseerd is op de
drieeenheid van veiligheid, arbitrage en
ontwapening. Wij zijn voor het protocol
van Genève en ook voor het garantieverdrag omdat dit een stap is op den weg
naar het protocol. De critiek op den vol»
kenbond (aldus de Duitsche socialist) heeft
geen betrekking op de idee van den vol»
kenbond zelf, maar op zekere vroegere
daden.

De Fransche afgevaardigde Blum sprall
in gelijken geest als Helferding.

EEN LETLANDSCH MINISTER BIJ
EEN AUTO-ONGELUK GEDOOD.
LONDEN, 23 Augustus. (Reuter). Uit
Riga wordt gemeld, dat de minister van
buitenlandsche zaken van Letland, Mei»

rowitz, «ij een autoongeval is omgekomen.
Meirowitz werd uit de auto geslingerd.
Hij werd zeer ernstig gewond aan het
hoofd en aan de ruggegraat. Korten tijd
na het ongeval overleed hij.
De Amerikaansche vloot op de thuisreis.

WASHINGTON. 24 Aug. (Reuter). —.
IN EGYPTE.
De
Amerikaansche vloot, die een bezoek
*
CAIRO, 23 Aug. (Reuter).
De moorheeft gebracht aan Australië en Nieuwdenaars van dert Sirdar zijn van morgen Zeeland, heeft thans haar bezoek tot een
terecht gesteld. De koning heeft de doodeind' gebracht én is uit Willington (Nieuw»
straf, uitgesproken tegen Abd-el-Tattab, Zeeland) vertrokken.
veranderd in levenslangen dwangarbeid,
omdat d*!ens bekentenis de moordenaars
heeft doen arresteeren.
De aanslag op den gouverneur van
Martinique.
CAIRO, 23 Aug. (Reuter).
Te Cairo
hadden 7 terechtstellingen plaats met tusDe dader van den aanslag op den gou»
verneur van Martinique moet volgens een
schenpauze van veertig minuten. Alle tebericht uit -Port de France een zoon zijn
rechtgestelden toonden groote zelfbeheersching, behalve dr. Mansoer, die hevig van een lid der algemeene staten, dat bij
worstelde en gilde toen hij op het schavot
de verkiezingsonlusten van 24 Mei den
dood
gebracht.
gevonden heeft. Men heeft hem aan»
werd
gehouden bij den aanlegsteiger van de
boot. Hij -was in het bezit van een revolEen aanslag?
ver en moet ook reeds bekend hebben. Vol.
LONDEN, 24 Aug. (V.D.)
Uit Simla gens de'laatste berichten zou de toestand
wordt gemeld, dat groote opwinding is ver» van den
gouverneur bevredigend zijn, al
oorzaakt in de Nationale Vergadering door behouden de
het vinden van een.imitatie-bom, welke ont- nog voor. geneesheeren zich hun oordeel
plofte fen eenige kleeren vlam deed vatten.
De zaak wordt als een grap beschouwd.
De Prins van Wales vertrekt uit
OORLOG
DE
IN MAROKKO.
Duitsche critiek op Volkenbondswerk.
Buenoz.Aires.
BUENOS-AIRES. 23 Aug. '(Reuter). D»
Het advies van de commissie, belast !
Abdel Krim bereidt ziek voor op een aanval
door den Volkenbondsraad met een nader Prins van Wales is hedenavond naar Puety)
onderzoek van hetgeen zou moeten vallen vertrokken voor de jacht.
PARIJS. 23 Aug. (Havas). Het Jour- onder, het begrip „haven" in de stad
nal verneemt uit Tazza: Eenige dagen Danzig, is naar men weet, aan den Raad
Het einde der financieele controle over
voor het Fransche offensief in het gebied uitgebracht. Het geeft bevrediging aan
Oostenrijk?
der Tsoels hield Abd-el-Krim krijgsraad.
de Poolsche wenschen. In Duitschland is
24 Aug. (V. D.) De Oosten»
De afgevaardigden der opstandelingen, die men daardoor teleurgesteld. Zoo ziet het
WEENEN.
rijksche
regeering
verwacht van de vergade.
zeer bevreesd waren, vroegen versterkindemocratische Berl. Tageblatt in het
van
ring
den
Volkenbond,
welke de volgen»
gen. Abd-el-Krim antwoordde hieraan niet oordeel van de commissie slechts een
de
maand
te
Genève
gehouden, de op»
wordt
te kunnen voldoen omdat hij aanvallen der achteraf door den Volkenbbnd legalisee»
van
de
heffing
financieele
controle, daar
ren 'van den eigenmachtig door de Polen
Spanjaarden verwachtte.
alle
eischen
'
bijna
vah
den
Volkenbond
ver»
Hij verzekerde spoedig het bevel op in Danzig ingcrichten postdienst. En het.
geval
vuld
In
ieder
de
zijn.
zal
financieele
blad
besluit met deze woorden :
zich te nemen van een sterke Harka om
controle belangrijk ingekrompen kunnen
„Ook deze nieuwe stap van den Voltegen Taza op 'te rukken en hij zou zich
kenbond in het Poolsch-Danziger conflict worden.
laten dooden, wanneer hij niet zou overTe Genève zal worden beslist of Mr. Zim»
is helaas niet erg geschikt om het ver»
winnen.
merman
verder zal worden belast met de
trouwen in de objectiviteit van zijn beslisfinancieele
controle. De Oostenrijksche re»
singen te versterken":
zat
geering
tot dc vergadering van den VolDe Anschluss-beweging.
kenbond het verzoek richten mr. Zimmer»
Een Berlijnscli modehuis failliet.
man tegen het einde van 1925 terug ta
Van Zaterdag af hebben er te Weenen
roepen.
groote betoogingen tot aansluiting bij
Het bekende Parijsche modehuis DreDuitschland plaats, waarvoor een paar hon- coll in Berlijn heeft zijn betalingen
derd Duitschers onder leiding van Loebe, ten staken.» De 74-jarige baron Chr. moe»
Verklaring van den Senaat van Dantzjg.
von
den voorzitter van den Rijksdag, overkoDrecoll, die sinds lange jaren aan het
In de verklaring van den nieuwen Dant»
men. Zij zullen een week te Weenen blij- hoofd van de zaak stond, is in Berlijnzigschen
Senaat wordt gewezen op den wll
ven.
sche aristocratische krirlgen een zeer be» om de verdragen
toe te passen,
kende persoonlijkheid. Hij stamt uit een vriendschappelijke loyaal
betrekkingen met Polen
Fransche emigrantenfamilie, die zich na de te onderhouden en geschillen direct te re»
Anti-semietische betooging in Weenen.
Fransche revolutie te Hamburg had ge» gelen, zonder zich te beroepen op den Vol»
vestigd. Baron Drecoll begon zijn loop» kenbond.
De groote vereenigde anti-semietische betooging, die Zaterdagmiddag te Weenen baan als officier bij de Uhlanen. Hij
Acht oud-senatoren, allen van nationale
gehouden is, heeft een rustig beloop gehad. voelde echter meer voor het modevak en richting, zijn gehandhaafd aan het hoofd
vao
De Weensche autoriteiten hadden weer, operide voor den oorlog zaken te Weenen, de ministerieele departementen.
Parijs. New-Vork en Berlijn. Kort voor
evenals de vorige week, scherpe maatregelen genomen om de orde te bewaren. De het uitbreken van den oorlog had hij zijn
Schip in brand.
politie had een communistische betooging, Parijsche en zijn Weensche zaak aan een
Engelsche vennootschap verkocht. Daarna
die tegelijk zou worden gehouden, verVan de Emil Kirdorff, het schip, dat op
boden.
had hij zich te Berlijn gevestigd, waar hij den Indischen Oceaan in brand geraakte,
de leverancier van de Duitsche hofkringen wordt gemeld, dat er zich 50 passagier»
werd. Hij heeft de bruidsjaponnen van
en een bemanning van 70 man op bevinden.
Conflict in de Oost-Boheemscbe textielalle Duitsche prinsessen geleverd en ook Daar echter de commandant het uitbreken
van de tegenwoordige echtgenoote van
industrie bijgelegd.
naar Colombo heeft geden van den branderzelfgeen
gewezen keizer.
groot gevaar te be»
seind, schijnt
Het conPRAAG, 22 Aug. (Belga).
vooral
ook
daar
andere stoombooteu
staan,
Tot het bankroet der firma heeft in de
flict in de Oost-Boheemsche textielindustrie,
in
de
van
het
nabijheid
schip
zijn.
eerste
plaats de wanbetaling der klanten
waarbij 50.000 arbeiders waren betrokken,
van
is bijgelegd, dank zij het ingrijpen
den aanleiding gegeven. Drecoll maande zijn
minister van sociale voorzorg. De kennis» cliënten principieel nooit.
Centraalaziatlscbe jaarmarkt.
gevingen van uitsluiting en staking zijn
Volgens de Prawda bestaan er plannen
ingetrokken. Er xal over een nieuwe collecVliegongeval.
om binnenkort, bij wijze van proef, een een»
tieve overeenkomst worden onderhandeld.
BERLIJN. 24 Aug. (V.D.)
Op het tiaal-aziatische jaarmarkt te houden. Over
vliegveld Staaken is een vliegtuig in brand
tijd en plaats, waarop deze jaarmarkt zal
gevlogen. De vliegenier kwam om»
plaats hebben, wordt ft»g beraadslaagd.»

TERECHTSTELLINGEN
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EN SETTELEN

DE OLYMPISCHE SPELEN.
bestuur van Architectura et Amicitia

aan het gemeentebestuur van Amsterdam
Lieefl
»liet volgende adres gezonden:

'i In aansluiting en aanvulling aan het onderhoud, dat een delegatie uit het bestuur van het
genootschap Architectura et Amicitia met
uwen voorzitter mocht hebben naar aanleiding
Van ten behoeve der Olympiade 1928 te stichten vaste gebouwen, heeft het bestuur de eer
het volgende onNer uw aandacht te brengen.
De delegatie, van het N. O. C. vernemende,
dat nog geen architect aangewezen is, nam de
vrijheid een beroep te doen op uw grootenen
hoogen invloed om. ten opzichte van de voor
de Olympische Spelen benoodigde vaste gebot:-wen, tot het uitschrijven van een prijsvraag
te geraken, en deed dit op de volgende gronden:
I De huidige «tand van de Nederlandsche bouwlkunst, in het bijzonder die van de hoofdstad,
neemt een plaats in onder de kunsten als zei-den door de kunst in eenig land bereikt is.
waardoor deze kunst in liet algemeen en in het
buitenland in het bijzonder de aandacht trekt
en bewonderd wordt. Het bestuur van het ge.nootschap is dan ook van meening, dat, met
overigens dezelfde middelen, in ons land dingen bereikt kunnen worden die overal elders
tot de onmogelijkheden behooren.
.Dat deze mogelijkheden hier te lande bestaan, legt de hoofdstad van het land, dat zoovele vreemdelingen ontvangen zal, naar onze
meening bijzondere verplichtingen op ten opzichte van de Nederlandsche bouwkunst.
Dit klemt te meer, daar de vaste gebouwen
van blijvenden aard zijn en hun uiterlijk aan«ien van blijvende waarde is voor het karakjer van het stadsbeeld, ' waaruit moge blijken
»an hoeveel belang het is. dat een groot com»lex als het onderhavige den tijd waarin het
Ontstaat op waardige wijze accentueert,
j Daar het hier niet om de opdracht van
een
Kukelen particulier gaat, maar om een opdracht,
He uit zal gaan van eenige groepen van belang«ellenden, heeft een goed geleide prijsvraag
«er meer zin dan een eenzijdig beïnvloede op»
buiten een prijsvraag om.
» Bovendien neemt het bestuur, dat bij de
spontane hulp, waarmede geheel
prachtige
derland en Amsterdam in het bijzonder Nehet
houden van de Olympische Spelen in ons land
heeft mogelijk gemaakt, er zeker alles voor te
zeggen is geheel bouwkunstig Nederland in de
gelegenheid te stellen zich uit te spreken 'm
ontwerpen voor gebouwen ten behoeve van die
Spelen.
! Het bestuur wil daar te meer uw aandacht
dp vestigen, daar een wedstrijd in de bouwkunst zich op ongezochte wijze aansluit bij de
Olympische idee. terwijl bovendien een kamp
tusschen kunstuitingen, die een reeks van kampen in behendigheid en lichaamskracht vooraf
gaat, toch zeker de geheele. Olympiade een bijt
«onder hoog accent kan verleenen, wat toch
'voor Amsterdam als stad zeker ook niet van
belang ontbloot is.
Wij vestigen er uw aandacht op, dat een
complex; gebouwen als boven bedoeld,
zich
daarom zoo goed voor een prijsvraag leent,
daar, meer dan bij welke andere gebouwen
ook, de groote greep van den ontwerper hier
*waarde heelt; bovendien zijn de algemeene
eisenen, aan dergelijke gebouwen te stellen,
/voldoende bekend, getoetst aan bestaande inlichtingen en vastgelegd in de vakliteratuur,
Bien programma kan zich
daarenboven natuurlijk uitspreken over bijzondere
eischen.
laatste, meer ondergeschikt maar toch ook Als
zeicer met te
verwaarloozen punt. brengen wii
"V aandacht, dat een tentoonstelAng der resultaten van een prijskamp
voor een
WMr s""» belangstelling
in
bestaat
«en land. waarvan de bouwkunst de algemeene
aandacht trekt, zeker bij
zal dragen deze
-Piade bijzonder belangrijk en aantrekkelijk te
C
ClfS ««/«vloed .'-.-.r buiten
met ttot de onmogelijkheden
Wat het tijdverlies betreft,behoort.
vraag met zich zou brengen, dat een nriisonze oprechte overtuiging uit meenen wn als
te mogen
Ken. dat dit. met een vruchtbare
king tusschen de
verschillende
een minimum beperkt
zal kunnen worden.
UW college alsnog een
onderhoud naar
bo^„,^,„^
wenschen. zoo
«u het bestuur dit zeer op prijs
«ou
stallen.
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DE RESTAURATIE VAN DE ÜROOTE
KERK TE EVAN.
De Raad der Gemeente Edam
heeft onlangs
ten bc.ioevc van de restauratie van
de Grooie
t>erk. «m subsidie van f 6000 verleend te
volnoen in 12 jaarlijksche termijnen.
Ged. Stalen hebben nu bericht, dat naar hun
meening dit bedrag, zoowel ten opzichte v.in
tiet belang, dat Edam heeft bij het behoud van
net kerkgebouw, als met betrekking tot het
totaalbedrag van de kosten van hersteling

(f 240.000) en de daarin door het Rijk en even.
tueel door de provincie te verleenen bijdragen,
veel te laag is, aldus de Tel.
Ged. Staten deelden voorts mede, dat zij b-»
reid zijn te bevorderen dat een bedrag van
f 48.000 of zo pCt. van het totaalbedrag der
kasten van herstelling ten. laste der provincie
worde gebracht, mits de gemeente Edam
l 30.000 voor haar rekening zal nemen. De
jaarlijksche -bijdrage zou daardoor van f 500
moeten worden verhoogd tot f 2500.

FEUILLETON
SLAGROOM EN CHAMPAGNE
Vrij naar het Duitsch
door L. W.

I.

Winkels.
Des middags tegen drie vindt niemand
ergens meer. een spoor van rommel. Geen
etaleur staat dan 'm moeilijk gebukte, of
niet minder moeilijk uitgerekte houding in
de uitstalkast. De shop-walkers zijn gemanicuurd, do handelsreizigers hebben hun
zaken afgedaan en wie hunner mocht mie«en, ergens nog een postje te kunnen afsluiten, zou stellig een groene nieuweling

zijn, die overal zijn neus stootte. Op dit uur
allerwege: streng verboden toegangI D.w.
z. alléén voor handelsreizigers. Want in de
sierlijke portieken staan de kleine grooms,
de chasseurtjes en de button-boys met hun
holkleurige besjes aan en mot hun mooie
ronde petjes op de keurige haren en zwaaien
onvermoeibaar en met de grootste bereidwilligheid telkens gastvrij de deuren open,
ioopen méé naar de limousine en openen
daar weer hot portier, buigen kwiek en hebben, bij il hun page-diensten, immer oen
hand vrij, om een fooitje mee aan te pakken.
De verkoopstertjes schaften tusschen één
en twee. Dan worden do winkels overgelaten aan één enkele geroutineerde, die het
op dit stille uur makkelijk stkan. De
--Sll «"kole geroutineerd? zit dan

-

DE NIEUWE KERK TE DELFT.
Men schrijft <«s uit Delft:
In de Nieuwe Kerk is op de plaats Waar
het Uugo de Groot-raam zal worden aangebracht, het zich daar bevindende dichtgemetselde
raam opengebroken. Daar het raam zich boven
den ingang aan de Noordzijde van het transept
bevindt, heeft ' men ook den ingang weggebroken; deze zal geheel worden gerestaureerd.
De restauratie zil worden uitgevoerd in
denzelfden trant als de ingang aan de Zuidzijde, namelijk ook met twee eiken deugen.
Evenwel zal er geen groote blauw-hardsteenen
steen worden aar.gebracht. daar de straat vóór
den ingang te smal is. Daar de Noordzijde van
don kooringang hooger ligt dan de straat,
moeten vier treden van bovengenoemde steensoort worden aangebracht. Da buitenmuren
rondom het koor zullen worden afgebikt en dus
bevrijd van de eenige centimeters dikke bepleistering.
De ncht-rose kleur van de baksteenen,
welke dan te voorschim zal komen, doet de
schoonheid van het kerkgebouw aan de buiten,
zijde belangrijk toenemen.

Maandag 24 Augustus I»2»
B.

en \V. van Amsterdam

stellen iden ra.ad

Bij

NVo^VUl7^ll S

de orgelbespeling in de

Duinoordkerk
1926 aan de afdeeling Amsterdam op Woensdag a.s. treedt als soliste
van de Maatschappij tot bevordering der Joh. de deus. sopraan. Ten gehoore op mej.
zullen geToonkunst ten behoeve van het conservatorium bracht worden aria's en liederen van
Bacl,
hoogste
ten
f
voor, over

13.00» subsidie te verleenen.
onder bepaling, dat dit bedrag alleen ten volle
zal worden uitgekeerd, wanneer ook het rijksen provinciaal subsidie in delelld? verhouding
worden verhoogd en het bovendien moge.'ijx*
zal blijken, de overige inkomsten zoodanig te
doen toenemen, dat met inbegrip van de verhooging van het gemeentesiibsldie elk jaar
in totaal f ii.ooo meer dan in 1924 wordt
ontvangen.

Ons Hollandsch Lied, onder leiding van den
heer J. D. van Ramshorst, zal Vrijdag 28 Augustus cc» zangavond houden te Amerongen, met
medewerking van een Haagsch meisjeskoor en
het Amerongsch fanfarekorps.

Handel, Wolf, Fauré en Widor.

WLEKBLADEN.
Het LeVen vrtelt ons alles, wat we
maar zouden wenschen, t? weten over de
nederlaag van Moeskops. Voorts biedt het
prachtige luchtfoto.s (van de K..L.M.) van
Borculo. Dan: gemengd geïllustreerd nieuws en
Jordaan's karikaturale denkbeelden over dramatische moderniseering.
De Kunst geeft »>- behalve tooneel- en
een vierde, lijk geïllustreerd
filmkritieken
o-tstol over de historische tentoonstelling in
Amsterdam. Het artikel: Kunst in Ned.-Indië

—

wordt vervolgd.

De opera Menandra van Hugo Kaun zal op
October tegelijk vier premières beleven, nl.
?9
in Kiel, Brunsivijk. Rostock en
Osnabrück.

ONDERWIJS

Oskar Fried is benoemd tot dirigent van het
KURHAUS.
«erliner
Sinfonie Orchester. Hij zal het komend
Het kan verkeeren.
Zondagmiddag was weer enorm vol en
groote concerten dingeeren in plaats
29
VVolfsthal, do ie concertmeester der Berlijnsche seizoen
van de volksconcerten op Zondag.
V.e lezen in het Correspondentieorgaan van
Staatsopera, hoeft met het vioolconcert van
de vereeniging -.«n Christ. onderwijzers
Mendelssohn warmen indruk gemaakt. Met
volgende:
groote char/ne in den toon en zeer gave techVandaag speelt N'olfstKal op hef muziekfeest het„Ergens
tusschen Dollard en Schelde ligt
niek demonstreerde hij zich thans als een fijn te Schierke in den Harz. O.a. werkten daar een klein dorp.
Daarin staat o.a. een driemans»
m van (25 tot 30 Augustus) Emmi Leisner.
kunstenaar.
iee Moodie-en Leonid Kreutzer.
school met den Bijbel. In 1921 was daar een
's Avonds was de overwinning aan Lnmond Alma
als onderwijzer. Men Adverteerde in
Er wordt naast ouil.klassioke muziek ook vacature
met het 4e piano-concert van Beethoven en bij
bladen,
vele
maar in 5 maanden kwam geen
beide concerten bewees het Residentie Orkest, werk van den laatsten tijd uitgevoerd.
enkele
Toen maakte men kennis
sollicitant.
resp, onder denmark en prof. Schneevoigt,
met iemand, die onderwijzer geweest was,
voortrelfelijke diensten.
E. W. Korngold leidt de repetities in d*** koopman was geworden en weer aan het
Lamond moest na zijn bekende praestatle
onderwijs wilde. Hij werd benoemd en spoe»
nog een toegift spelen: Soiree de Vienne van operette Eine Nacht in Venedig van Johann dij wist men,
dat nicn nog beter o m een
'Strauss,
September
welke begin
voor het
Schubert-Liszt.
eerst te Berlijn in het Berliner Theater zal onderwijzer verlegen kon zijn, dan met een
onderwijzer. In 1925 werd hij ontslagen. Het
worden opgevoerd.
Bestuur, adverteerde en
kreeg 122 solliciPIRANDELLO NAAR NEDERLAND.
teilleZbrieven.
In verband met de.overkomst van Pirandello
Vermoedelijk
gevolge van den grooten
naar ons land heeft het Vereenigd Tooneel. bijval door het ten
Vlaamsche
Volkstooneel be»
B. en W. van Delft stellen den Raad voor
directie Verkade en Verbeek, zijn Tutto per haald met Manken van Nijmeghen,
waartoe
bedrag van f 75.000 beschikbaar te stellen
bene in studie genomen. Albert van Dalsurn zal ook de
een
Fransche pers te Brussel bijgedragen voor het stichten van een R.-K. school
de hoofdrol vervullen; de regie is van Betsy heeft, hebben
aan de
de nieuwe bestuurders van het
Nassaulaan. De onderhandelingen met het Rijk
Ranucci—Beekman.
royal du Pare te Brussel, de heeren
Théatre
om deze school onder te brengen in een geVerder is bij het gezelschap in studie Reding en
Gournac. een Fransche vertaling iv deelte van het ongebruikt
'n Huwelijk onder Lodewijk XV van Alexander verzen van
staand laboratorium
dit mysteriespel, door den heer
voor Organische, Anorganische en Physisische
Dumas Eils in de vertaling van Lduard VerGuillot de Saix, op hun repertoire van het aanScheikunde aan de Julianalaan hebben daartoe
kade, die ook de regie heeft.
staande tooneelseizoen geplaatst. In het
Fransch luidt.de titel: „La Véridique et tout niet kunnen leiden.
merveilleusc histoire de Mariette dc Nimöghe
VAN ZUYLEN EN HASPELS.
<,ui vöout et besogna durant «hts de sept ans
-» De gemeenteraad van Leiden heeft vanHet Hbl. vertelt de volgende anecdote:
r
avec le dickle".
middag
besloten, de benoeming van den heer
Derk Haspels en Willem van Zuylen Waren
B. H. D. von Arnim tot leeraar in het
op reis in een stikvolle spoorweg coupé (of was
het een diligence?). Van Zuylen voerde, druk
Den -Zen December a.s. zal het honderd Duitsch aan het gymnasium tot uiterlijk 1 -,
September 1926 te verlengen. De Raad besloot
als altijd, het hoogste woord en gaf allerlei Jaren. geleden
zijn, dat Henri de Bornior te verder de dames
S. Hofker en docta E.
grappen ten beste, ten koste van Haspels, dien Lunel (Herault) geboren werd. Te Parijs is A. W. Broes van dr.
Dort
opnieuw voor den tijd
hij slapende waande. Haspels speelde de rol
schrijver
de
van La Fille de Roland in
gé» van een jaar te benoemen resp. tot leerares
van slaper volmaakt en „ontwaakte" ten slotte storven en begraven.
in het Nederlandsch en het Duitsch aan de
zoo natuurgetrouw, dat van' Zuylen geen oogen.
Zijn asch is nu naar Lunel overgebracht en H. B. S.
met z-jarigen cursus.
blik vermoedde, dat Haspels zijn grollen had daar plechtig bijgezet.
Tot Iccranr aan de 11. B. S. met 5-jarlgen
gehoord.
curus werd voor den cursus 1925/1926 beLekker geslapen? vroeg van Zuylen.
noemd
'. A. W. Groenewegen, leeraar aan
In
zijn
Souvenirs
de
Pan
En of, antwoordde Derk Haspels, en fijn
en Bearn heeft de R. dr. B.
S. te Breda.
H.
gedroomd ook.
Maurice Barres de heerlijkheid van het park
Beaumont
krach,
geroemd.
De hoofdweg is nu,
Vertel op.
De familie... (bij noemde den naam van tens besluit van den Gemeenteraad van Pan,
Univ. Examens.
iemand uit de „upper ten") gaf een feest naar hen» genoemd. Op zijn sterfdag zal een
WAGENINGEN.
Landbouwavond. Van Zuylen en ik waren genoodigd. plechtigheid, onder leiding van de Académie kunde 1. o. Geslaagde deExamen
P.
N. Kaas..
hoeren
du
Böarn,
Een vergissing? 't Kon ons niet schelen en wij
de aanleiding tot en de beteekehis Kwadendamme;
P. Rijke, Rotterdam; H.
van deze huldiging doen uitkomen.
trokken er heen in ons beste plunje.
Schenk.-id.; J. P. H. A. Schlicher. Beugen; D.
De lakei vroeg mijn naam.
W. Schylts. Gorssel; V. Siedsma, Britsurn; F.
Haspels?
Snoek, Kampen; B. A. H. Stoffels. Arnhem;
Met
de
de
nationale
bedoeling,
letteren
en
Neen,,dien kon hij niet toelaten. Tooneel- kunst in het
van der Zwart, Valkenburg (Z.-H.); Mevr.
buitenland meer bekendheid te J.
spelers werden daar in huis niet geduld.
A. H. A. Tukker—v. d. Maas. den Haag. Afverschaffen,
heeft
de
Belgisdhe
van
minister
Nu was de beurt aan van Zuylen Ook hij
gewezen 2, teruggetrokken 1.
noemde zijn naam. De lakei boog en liet hem -wetenschappen en Kunsten, den diclhter Leon
kochnitzky
zending
belast
eene
met
naar
door.
Ik gunde van Zuylen die eer graag, maar Italië, Oostenrijk, Tsjecho-Slowaklje, Roeme»
Examens Hoofdakte.
wilde toch weten, wat dat onderscheid tus- «nie en Polen. In deze landen zal de Keer ROERMOND.
Ceex. 8 mannelijke candlifloohnitzky lezingen houden over Belgische tikten. Geslaagd l. A.
schen hen, en mij beleekende.
Döbats te
M rl
Och, antwoordde do lakei, van Zuylen literatuur. In Italië zal hij zic!h meer bepaald van der Velden te Gemert. H. J.Geleen.
W.
Kroemen
is immers geen acteur, die kan binnen gaan. bezig houden met de aldaar bestaande Belgite Neclerweert.Uspel, J. L. Wijnhoven ie
sche sticlhtingen; de bedoeling is tevens uit. Heyen.
wisseling te bewerken tusschen Belgische en
De. examens zijn afgeloopen.
NIEUWE STUKKEN BIJ
It.iliaans-.lhe kunstenaars en geleerden.
Kochnivcky -was geruimen tijd: secretaris
HET BcNOUWTOONEEI.
van d'Annunzio.
Behalve de reeds genoemde nieuwe Nederlandsche tooncclspelen De Nar van Kees Neekel, Gelukspoppen van H. Kesnig en het AmeIn het Museum van Moderne Kunst te Brusrikaansche tooneelspel van Lulu Vollmer Sun «el zijn thans
moderne medailles en gedenkUp, zal het repertoire van het Schouwtooneel, penningen ondergebracht.
Passagiers van het stoomschip Patria, « Augustus
Men vindt er werk
directie Adr- van der Horst en Jan IVlusch wor- van
van l*!ouerd«»n naar Batavia vertrokken:
Louis
Oscar
Rotv,
Alexandrc
Charpenden verrijkt met oen blijspel van een der tier, mevrouw
Charpentier—
Naar Xed. Indië mcj. B. Amtuley, J. G. -.V. AsArmand
nieuwere Italiaansche tooneelschrijvers Dante Bonnetain
en een reeks van achttien nieuwperslag..
H. Baron en echtg.. H. G. A. v. Beek en
genaamd
Signorini
Elogio del Furto (Dc lof
werken van Godefroid de Vreeze. «htg.. mcj. 11. 1.. Bcn.chop. E. L v. d. Berg. echtg.
van den diefstal); dit stuk i's ook door Max aangekochte
Verder is het museum verrijkt met een belang, en k.. P. v. BcHoun-, H. Bi-schop v. Tuinen, echtg.
Reinhardt voor Duitschland ter opvoering aan- rijk
werk van Carrier-Belleuze. Net is het in en 3 k., mej. A. Hl. Black.
genomen.
G. H. B!)^h. mcj.
,875 geboetseerde borstbeeld van den Belgischen
11. B. Blyth, A. G. Bobben en echtg.,
mevr. A. Bob»
schilder Louis Gallait. een geschenk van wij. bert—«oorda, is. J. G. Boerma en eohtg.,
G. F.
len
Charles L. Carton, den bekenden verzaBonman, echtg. en 3 k.. F.G. Bou-vens. O. BredeJAKOB C. NEER.
meiaar.
rode, mevr. F. v. Breugel—Visser on k.. moj. C. v.
Te Zürich is dezer dagen, 66 jaar oud, de
Brcuge!. J. Brugman, men. M. D. G. Brugman, G.
Zwitsersche schrijver Jakob C. Heer overleden,
1.. G. Brunklau^ en echt., B. G. <le Bruyn. mevr. 11.
van wiens romans vooral An heiligen Wassern
De villa Aldobrandini te Rome, die uit den Burger—
(1899), Der Kiinig der Berninen (1900) en Der lijd v.lll paus Clemens VIII
No'HSch»He-». J. Th. Burm. echt. en k.,
loopt gemej. G. E. J. Glerkx. mej. H. G.
Wetterwart (1905) een tijd lang zeer veel ge- vaar te verdwijnen. Men is aldateert,
Glerkx. mcj. M.
bezig
het terrein Glork».. vcleer-»,. pater
lezen werden. Jakob Heer, die zijn loopbaan als af te graven, aldus de Msb.
Th. Goe.», G. Goenen^ en
onderwijzer begon, volgde Karl Spitteler op
echtg.. en . J. C. Damwijk.
Er zal daar een «hotel of een mode-paleis echtg.. E. F.
«Ktg. en 4 k., IV. Dant-, yA. v. Deo'en, 11. Dekking,
als kunstredacteur van de Neue Zürich«r Zei» komen, wat door de bladen algemeen
zeer beW. 11. C. v. Deutekom. 11. v. Dommelen, dr.
tung en maakte ook deel uit van de redactie
treurd wordt.
G. W.
van Die Gartenlaube, meldt het Hbl.
J. Diinvc^ en echtg.. mej. S. v. d. Ou-sen. F. v. Dijk.

l^e
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SCHEEPVAART

,

Naar wij vernemen is Otto Hendriks te Amsterdam, prix d'Excellenco van het Conservatorium aldaar, oud-leerling van Mossel, benoemd tot 2e solo-cellist van het Kurorkest
te Baden-Badcn, waar hij reeds lieden* in
.functie treedt.

CONCERN. EN THEATERGIDS.
Deze week zullen er wegens verbintenissnn
elders geen voorstellingen 'in het Openluchttheater Kasteel Oud.W.issenaar plaats hebben
van Canter's poppenkast, bondag 30 en Maandag 31 Aug. (Koninginnedag) worden er twee
populaire afschcidsvoorstellingen gegeven.

achter in den winkel, leest een liefdesroman
of:
Help Uzelf met Engelseh" en wordt te willen wisselen, tallooze malen onmiddel»
daar zelden of nooit in gestoord. Het overig lijk te kunnen voldoen. In de groote vitripersoneel luncht, babbelt, lacht en daarna nes van het Xliddel-Europcesch reisbureau
worden de kleine speelgoed-treintjes opgegaan ze zich opknappen, het toilet verzorgen en soignceren, want straks om drie uur wonden, die
lot heerlijke begoocheling
der kinderen
266 over de landkaart rijgaat de slag beginnen I
Op ditzelfde stille uur staan niet alleen 'de den, onder den Limplontunnel door, ja zelfs
kleine verkoopstertjes voor de kaptafel I In natuurgetrouw piano tondo I Maar 't is niet
de aardige nieuwe huizen der buitenwijken, ten pleziere der kinderen, dat die schattige
in de elegante villa's en in de moderne treintjes van Parijs naar Keulen, van Keugroote flats staan dames in precies dezelfde len naar Berlijn, van Berlijn naar Praag,
van Praag naar Weenen, van Reenen naar
pose en zelfs in de-particuliere garages vinden we dit beeld terug! De chauffeurs zeeVenetië rijden en zoo maar altijd voort l Ook
men de spiegelruiten, glijden iicfkoozend hier wacht men de elegante cliëntè'e, die
onderweg is naar de binnenstad en waarvan
met een lap over spatbord en portier en
als de wagen heelemaal glimt en glinstert, stellig wel een deel zal komen om slaapgaan ze een schoon boord aan doen en de coupes te reserveeren, of om een reisplan te
laten -sanl2n^ellen : veertien dagen door
zware livrei-jas aantrekken.
Tegen kwart voor drie zwaait de auto Italië, een week naar 't Beroer Obsrland,
of wat maar makkelijk bereikt kan worden
met een klei n e bocht (groote bochten
zijn uit de modo, voor zoover het verkeer met D.» of L.-trein, luxe-booten, enz.
ze niet vereischt) den grooten straatweg op
En bij Sharp en Schöntal worden de
en suizelt door do buitenwijken, over de met lila peau-do-suöde bekleode fauteuils
steeds voller wordende boulevards naar de militairement in gelederen geschoven, <■
binnenstad, waar nu ii'.le verkoopstertjes, want de oude heer Schöntal, die een buifrisch en fleurig op haar post staan.
tengewoon scherpzinnig profeet is, wiens
Het spel kan beginnen.
voorspellingen nimmer laaiden, hooft gola, in de tearooms on de live-o'clock^an- zegd, dat het vanmiddag méér dan vol zal
cings, de modezitjes en dergelijke, dKKr worden en dat dus ditmaal geen lossere
worden nog vorsche bloemen in de poppegroepeering der zotels mogelijk is, maar
rige tafelvaasjes gestoken, daar moet de dat er zelfs stoelen zullen moeten worden
bakker zijn verschè soezen nog brengen, bijgezet. En de winkeldief loopt nog even
daar rusten do teere perziken nog in hun naar buite/), om zich ervan te overtuigen,
zacht gespreide bedjes.
dat do nieuwe batik-schoentjes de
Maar bij Böhmer & I>mps staan dc man- plaats der stofdichte etalage kregen eneere-de
nequins klaar om op 't eerste teeken het oude heer Schöntal (Sharp
aan
kleine platform te betreden. Bij Schucani & den Izonso) telefoneert naarsneuvelde
het filiaal in
Go. staan de kapslertjes in hagelwitte jas- de Salomonstraat, dat als dadr één of
jes voor haar cabines. Bij Keumayor krijgen twee dames gemist konden worden, ze
de caissières klein geld, om aan de straks vanmiddag hartelijk welkom zullen'zijn in
.volgende vele verzoeken van even Zit briefje de Karntnerstraat,
Maar <zz^ asjeblieft
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echtg. en d., M. Eornstman en eohtg., mej.
B. M.
Eliasova, mevr. sj. Enzcrtlick-Brouiivor, me-,»r.
J. **.!.
v. d. Ent—llooginboom en D. J. 11. Enter. J.
sen en echtg.. Ir. P. G. H. A. Ferm'm. echtg. en
k..
mei-r. **,!. A. A. Gai»r.lt«en—Leoring, J. A. Gase, J.
IV. v. Gennep. G. F. E. Gonggrijp en echtg.. mej'
Gonggrijp. J. G. Göt-e. echtg. en 2 k.. l. >V. de
Grooteen echt.. 0. Grooten. W. E. Hermans en echtg.
r. J. v. d. Heuvel, A. A. Hollanders, mcj. C. v. IIo?5t

Evortl

Peückaan. H. F. v. Houten en echtg., J. R. Jager
Bruining, mevr. Th. W. Jansen, J. v. d. Kam. «chtg.
en 2 k..
Kempen. B. H. Kerkhoff, «chtg.
J.F.A.A.TI,,W.v. Keyzer,
en 4
mevr. JU.- A. v. Kleef
Weeda en 2 k., G. P. J. v. «««'.-*'<!. echtg. «n 2 k.,
A. Kool ,'r. en «chtg.. tl. J. A. Krijt en echtg.. J.
D 11. Kuyp. R. W.'Lach. ir. C. Gh. v. Loon «n
echtg.. mevr. A. S. M. L. Tr. Loroli-Kruyt. VV. v.
d. Louw, G. A. Luber, mr. P. Lugt en echtg., O.
A, G. de Maag-I. mew. 11. de Maagd—Molenaar en
1 k., G. Mans, «<Mg. en
4 k., mevr. A. v. Mar.
ken. P. tl. J. M. Maseland. echtg. en k.. mej. M. A.
Meerburg. mej. M. L. F. Mesters, M. Meulendi!k«,
mevr. VV. Mondee!—Wijkhuizen en r., ir. A. M.' J.
v d. Most en «chtg.. J. v. Moiirik en echtg., G. L.
.Mulders en d. J. p. Mulders, WeeEerv. pater tl.
Muller,
's. Th. M. Muller! «chtg. en 2 k.. mej. M.
E. Muller, T. 11. Muntcnga. M. W. v. d. Nagel «n
echtg., G. G. X!euv.cnhu«s, echtg. en fc., G. A.
Kieunmeijer, «chtg. en k., mcj. M. Otto, J. A. Pan»
hiyzcn. echtg. en : k., mej. M. L. G. Pendos, mnr.
H. M. K. Peterson—lteüberg. A. Pietérs. eeltig, «n
2 k.. Th. v. d. Poel. P. J. Pos Gütci^eer. Th VV.
v. Raay, «ohtg. en 2 k.. K. Raue. mevr. G. E. H.
P. W..d« Regt—Becrslecher en 3 k., mevr. VV. M.
G. Richter v. 8.-lrt, H. Rietbergen, D. Roelf««na,
P. v. d. Roest. mevr. L. A. v. Roode—Ge!pke. Ghr.
PupKe, me.r. 0. J. Rijni^rg—Goudriaan, H. VV. Th.
de Santy. echtg. en 2
N. Schoonens. S. Sc»hregaf.
dus. echtg. en 2 k., C. J. Schrools, «ciitg. en 3 k..
mej. A. VV. Sch>»«nck«. M. VV. Scnstius, A. Sizoo.
J. VV. Slager-, mej. M. M. A. Sluyter, K. L. Smit P.
I. Smit, ecr-.v. frater H. Snijders, mevr. A. VV. Stam»
Dekken en 6 kn., M. J. D. v. d. Stap. A. M. V.
Slager, echtg. en ik.. J. F. Stok.
frater G.
Teppema. mevr. G. H. A. Then»»-A'>pe^i»k, E. F. G.
Tonnscnd, echtg. en k.. D. VV. v. Tussenbroek. K.
T.«gt. G. J. Vaan<Kager, echtg. en 4 k.. J. L. v. d.
Veen, mevr. G. A. Veen T!e*«n en 2 k.. J. R. Ve?dhorst en «chtg.. mevr. G. M. E. V«irstee^>—Rhemrev
en 1., H. H. Viss,^, zf. E. E. Vooges en echtg.,
M. A. G. 0. M. v. d. Waals. ecÜtg. en 3 k.. G. J.
v. Wagensveld, M. Waisvisz, E. Wa»«ing, VV. J.
Was^.ig en echtg.. L. Westd'j-» en echtg.. S. VV. v.
Wet turn. cckig. en 3 k.. J. A. Wilton v. Rcede en
echtg., E. J. Win^. mevr. E. Winter—Rövckamp en
2 d.. mevr. G. Wisboom—
mevr. E. M. M.
Wltteman—Gimber, mevr. G. P. J. v. d. Woud,—
Penrr'ng. J. L. Wijt, L. Z»».arcnste»n. «chtg. en 4 k.,
benevens «c« detachement «upp!ct!et»<«pe»i.

FINANCIEEL NIEUWS
Leldleeningen.

De gemeente Rijsbergen (N.B.)' stelt een
geldleening open. groot f iii.«x,. rentende
pet
"
ter converteering l„rer geldleeningen. <

'

-.»»
».' der l-emeente Kollumerland en
Nieuw C£
Kruislnnd
zullen ter algeheele aflossing
van 31 December a.s. af betaalbaar stellen
de m
'9?» gesloten leening. groot f58.500
De aflossing van ds tegen een lagere
te convcrteeren 6 pet. leening. groot f rente
50.000.

laste van het waterschap De Tjamme
Ueerta is op 1 December a.s. bepaald.
B. en W. der gemeente Ruinen (Dr.) stellen
den raad voor de $6t 6 en 6 pets. leeningen,
samen tot een bedrag van f H
66.ic0, te
teeren.
Bij de Nationale Spaarbank te Nijmegen is
dc inschrijving opengesteld op de eerste serie
groot f300.000 der t pet. harige depositaire
leening. groot f600.000. op goudbasis in
coupures van f 1000, I 500 en f 100. ten laste
yan net bisdom Spiers. »De koer» der uitsifte
is 99 pet.

té

ten

conver'

De

-^

i!""?''.

"^

Converslelerning Bern.

Een Zwitsersche bankiersgroep heeft Ui.
bereid verklaard de leening der stad
groot frs. 40.000000, over te nemen,
frs. 32.000.000 worden aangewend tot alk"
sins van de leening, groot $ 6.000.000. jn
in Zs Vereenigde» 3titen aangegaan,
terwijl
overschot voor bruggenbouw, wordt besteel

81°"
waarv"'

,

f°

**

Russische metaalindustrie.
de -Lkon. Ljisnj, is het product^
der Russische metaalindustrie «i«ck

Volgens
fogram

rende de eerste helft van het huidige oeconowl!
sche jaar voor ongeveer 2 pet. uitgevoerd, g,
loonen in de metaalindustrie 2»jn in den w
van de» periode met gemiddeld pet. gestes
de productiviteit van den arbeid7 steeg
m. 20 pet. De afzet bedroeg 98 pet.
van H.
productie; de financieele toestand
van deze m.

met^,'

.

dustris is in het algemeen bevredigend u
noemen.
'

Uitenlandsche handel van canada.
Uit Ottawa wordt geseind dat de
handel»
cijfers over de maand Juli een voortzetting
v«n
expansie
in beide bijden, in- en uitvoeren
d«
aantoonen. De totale handel in Juli bedrog
S 183 milhooen, tegen $ 159 milioen verleg
;aar. De invoeren beliepen een waarde van
$ 81 milüoen of S 9 millióen meer en de
uit
voeren 3 101 milüoen of $15 milüoen meer
dan in Juli van verleden jaar.
Voor de eerste vier maanden van het fis»!,
4
jaar bedroeg de totale handel een waarde
8 643 mlllloen,» de invoeren namen toe van
ni,t
8 21 milüoen en de uitvoeren met $ 34 mil
hoen. D e douane-rechten hebben opgebracht
8 45 milüoen of ongeveer § 4500.000 meer
Aflossing Argentljnsehe leeningen.
wordt gemeld, k Ms
tert de Argentijn'-che regeering het voorne.
men tot aflossing over te gaan op 25 dezer
vervallende leening, groot $ 20.000.000, en de «p
l September a.s. vervallende, groot $ 5.000.000
beide door de firma Blair and Co. te Nieuw

Stichting sugendschutz,
G.m b.H. te Munchen, in Beieren, heeft bij
Iruffino en Co. alhier dn inschrijving opengesteld op een 7 pet. ie Hvp. z-jarige geldleening, groot f 70.000. in stukken van f 100 en
(op goudbasis). Koers van uitgifte
'50?
oct.
Bi, do N.V. Meta Bonk to Nijmegen 00
is d.d.
21 dezer <le inschrijving opengesteld op een
8 pet. zesjarige eerste hypothecaire obligatieleening, groot f 100.00, tegen den koers van
100 pet., ten laste van het Kloster der Carmeliterinen unsrer liebei. Frau vom Berge Carmel

.

Naar uit Buenos Aires

Vork uitgegeven.

—_

Petrolenm-industrie.
Mexioan Eagle Oil Company.
Productie
in de week geëindigd 15 Augustus
114.000
(vorige week 113.000) barrels.
La^o Petroleum tl^rporation. Productie
mdc week geeeindlgd '5 Augustus
97.000
(vorige week 108.000) barrels ; verschepingen
66.000 (vorige week 82.000) barrels en voor.
105.000 (vorige week 78.000 barrels.
ra^n
Rusland.— Naar de Prawda meldt, «al binnenkort uit de Zwarte-Zee-havens, de uilvoer
van petroleum naar het Oosten (Shangbai.
Kanton en Wladiwostok) aanvangen. Bij »»
brek aan tankschepen zal de petroleum in
ijzeren vaten «-orden verzonden. Over eenigen
tijd denkt men ook een aanvang te maken met
den uitvoer -van benzine naar bovengenoem»!»
streken..

"

Salesi.iner

Uinofinngen.

CON6O-STAAT.

■—

Premieloten

king op 20 Augustus 1925. Seriën:

1888. Tre>

,

28
10117

1678 6487 6633 7717 9123 106:1
10823 10856 11486 13238 13308
140,-j
'5837 15976 20299 23412 23908 25362 3 !jÜ
3604937161 38170 39792 40357 46442,4711,
49640 50584 5.366 5»623^52600 53833 53586.
«654 547»? 55326 59807

Premiën:

S. 13308 n. 13 fr. 10.000 S. 37165 n. 15 fr. lom
S. 40357 n. 8 fr. 1.000 S. 39793 nr. 16 fr. iooj
to Köln-Lindenthal.
S. 39792 n. zi fr.
1.000
De Gemeenteraad van Anna-Paulowna
-»
De volgende nummers met fr. 750:
heeft besloten ds leeningen rentende, sl4 sn S.
15166 n- 12. 3. 9123 n. 5 5. 10856 n. 9
6 pCt. tot een gezamenlijk bedr. van f
n. 20 S. 40357 n. 4 S. 6487 n. 1»
te converteeren in een 5 pCt. leening. «170.280 3. 55326
n. 8 S. 31586 n. 15 S. 49649 "- '4
5."i3308
S. 9123 n. 19 S. 10633 n. 9 S.
n, 23
5. 4035? «. 22 S. 9123 n. 7 S. 15976
n. l
Beurs van Batavia.
1678
S, 47129 n. 23 S.
28 'n. 13 S. 643? n.
, 24 "ug. <.-<*-»)» Certificaten S. 13308 n. 12 S. 20299 n. 21
VI?\ Mij.
BAT£
Ned.
Handel
1,51^, Ned.-Ind. HandelsMet fr. 290 de overige nummers vervat 10
bank 140%, Kol. Bank ,76, Ned.-Ind. Escompbovengemelde serien.
to
Mij. 10114, Intern. 224%, roervvorcdjo
Betaalbaar 15 April 1926.
11214, Redjang Qebong 200.

.

Goederenmarkt te Batavia.
BATAVIA, 24 Aug. (Aneta). Koffie f 61.50
nominaal.
Rubber sheets Augustus/September f

naal, crepe 5 1.95 vraag,
sheets f 1.82;^ nominaal.

2

nomi-

October/Dccember

Java-suiker.
24 Aug. (Aneta). Tweede-

3QERABAIA.
handssuikermnskt. 3u>s>ericur Aug./3eptember
f 10. Sor-t./Oct. f 10.06-4. Dct./Nov. f 10.12
vraag, Kanaalsuiker ready f 8.75 vraag.
Buitenlandsche handel van Italië.
Dc sterke passiviteit der Italiaansche handels,
balans komt duidelijk uit in de openbaar ge-

maakte cijfers over b

t eerste halfjaar van 1925,
Bij een uitvoer van 856, millióen, dat is lB^z

— —

stonden en haar
't hors d'oeuvre der
vrotnveschoonhcid" noemden!
Maar zoolang dc fijne schoenzaken nog
niet bt sloten hebben, om naast-hun passleden een reeks zetels voor belangclooze
toeschouwers in te richten, zijn de swells
en de dandies en de modejonkers genood»
zaakt
willen zij hun kijk op de infinite
behouden
branch
schoentjes te ko open. Sharp & Schöntal is nu eenmaal geen
II.
publieke vermakelijkheid.
Kn zoo kwam het dus, dat juffrouw
schoentjes.
Gisa. wier ongemccne handigheid, om den
"Om half vier. als de bloek-albasten' allcrccrslcn Klant reeds aanstonds een paar
hanglampen hun schemerlicht laten doornieuwe batik-schocntjes te verkoopen, wij
siepolen. zijn tien fauteuils bezet. Vóór" elk straks al met den ouden heer Schöntal hebdor lateuils staat een zwart gelakt, kromben slaan bewonderen
'zoo kwam het
bcenig Chineesch tabouretje en op elke dus, dat deze buitengewoon bekwame
tabourof rust een d-irnesvoctjc. Dat bleekkracht van Sharp & Schöntal als vaste
albasten schemerlicht glijdt liolkoozend klank kon rekenen op Hasso-^dalbert von
langs lange zijden kousebcenen, ragfijne,
Heyde. attaché van de Duitsche legatie in
net-acht!ge weefsels, waarover
zeer ten
Wccncn.
weer toiletten vallen, toiletten van
deele
Als hot zoo togen vijven liep en alle verBöhmer en Lempl, of van Giurkovics, of ' koopstertjes moe waren, dan kwam de
dadelijk uit de Rvo de la ?aix. Klaar zij. beurt aan dezen diplomaat, die rustig
die ingewijd zijn in don handel in vrouwewachtte tot de dames allen haar inkoopon
schoentjes, die het vak verstaan en alles hadden gedaan.
weten van voetjes, vootbeklceding en wat
Juffrouw Gisa had meer dan eens gedaarbij te pas komt, zien hier onmiddel» zegd
Ik vind het erg aardig van u dat
lijk de „infinite branch", wat men een u op hot drukke uur altijd 't laatst gehol„vakterm" zou kunnen noemen en vak» pen wilt worden!
termen worden nooit aan leoken uitge„Altijd", dat was éénmaal in de maand,
legd l
want vaker kan een mensch toch heusch
Sinds eenigen tijd wisten alle dandies. geen schoenen koopen!
alle steils, alle modejonkers, alle elegante
Juffrouw Gisa wachtte er op.
haar
nietsnuttors. alle rijke leogloopors. alle klant op haar vriendelijke woorden dat
zou rea»
mondaine jongelui van Weenen. dat het geeron mot:
Maar begrijpt u dan niet.
's middags tusschen drie en vijl bij Sharp waarom ik zoo geduldig hen?
en Schöntal in de Karntnorstraat de moeite
En zij zou het stellig begrepen hebbon.
waard was en onder hen waren er heusch I Maar hij zei nooit iets van
dien aard en
wel, die den term
branch *«■».. I juffrouw Gisa wist .allang
met bekwamen spoed, want
de
heer haalt zijn gouden horloge uit oude
het
is al vijf minuut voor drie.
En als hij van zijn kantoortje uit in den
winkel kijkt, zijn daar do eerste klanten
al gezeten en zoowaar
juffrouw Gisa
heeft nit al kans gezien de fonkelnieuwe
batik-schoentjcs te voorschijn te halen!

—

—

—

—

~v
milüoen li«, meer du, in tozj
"~
tenoer . va" 14-4-7
't*
k
milüoen
is daardoor met eR
handelsbalans
n,-i,.^«
passief, tegen 2270 milüoen lires in het
jaar. De groote toeneming der passiviteit !°rij»
hoofdzakelijk veroorzaakt door den on«un°i-^
graanoogst, waardoor een grootere graanin g<!n
noodzakelijk was.
""X^

—

:

—

wat

zij verkoo»

Rijksvischatslag.
lI>ItIII>I3V, 22 Aug.
Heden aangekomen aan
den Ü!jk«ilsk!g 13 stoomtc-awlcr, en 27 kuzt^ii««>h«r».
30 k. tarbot 1,5—25. 5 k. griet 67—3; per 5" kg.,
360 «t. groote tong 2.802.70, 3016 «t. middel tong
2.60—2.-, 5169 st. kleine tong 1.80—1.53, 6 k. grool»
«hol 56—50, 6 k. middel schol tja
zo k. 2tt 37—
23, 1040 k. kl«oe schol
—2.50, 10 k. bot 10—6.501
60 k. schar 17—4.10 per 50 kg., 16 k. log 25—8-por 20 «t., go «l. Vleet 1.83—0.68 p. 5t., pieterm,
poortjes 13—2.90 7 k. groote «ihelvisH 42—32, 10K
middel lche!v«oh 35
52 k. kleinmiddel 15— 55l
k. kleine
7 2.80 per 50 kg., 14 k. kabel»
K. gulion (groote) 17—».
jan» 56—51 per 125 kg.,
Ni k. idem (kloine) 4.401.50 per 50 kg., 14 st.
leng 1—0.25, «t. heilbot 2.35 per st.
k. vijtinZ
(groote) 4-^1.50 p. k. van 50 kg., 60 «t. kooln»»»
0.80—0.60 p. «t., i st. kweelt 1.60, per «t., 331 fc. «*
kreel 23—15 p. k. van 50 kg. Haring. 19 k. "&
hanng 34—33.50, 76 k. maatjes 27—22 per kant)*.

—

—

*

2011: Eén paar lakschoentjes, één pi"'
schoentjes van slangenhuid on één p--^
geborduurd z^'den laarsjes, allemaal n»-'
36. Gis? zelf i,ad 35.
J»**'
Maar ditmaal zei von Heyde :
juffrouw Gisa, ik wil nu voor de vel*^'
ring eens maat 37 hebben!
Juffrouw Gisa voelde zich een tut*I"**,
achteruit gezet. Zij dacht :
Met nr. 3"
is het dus uit l en zij had lust te zeg?'" 1
Ik heb 35. Hebt u dat nog nooit ge'
merkt? Maar zij deed het niet.
Zij kon echter niet nalaten langs »-*at
neus weg op te merken :
Waarom 3?-

pen

-

—

—

-—

.

—

—
de diplomaat

--

Ik ga op wat grooter voet loven I -*}
met een effen gezicht en W)
voegde er aan toe». -*- Dat gaat nu -<"*
maal zoo in 't leven. I^o. 36 wou p»"

.?J

trouwen. In zulk een geval neem ik
con nummer grooter.
Zij dacht:
Nu heeft hij een nieuV
vriendin! En waarom, als hij toch verandert, neemt hij er een met groote voetenr
Waarom heelt hij mij niet gevraagd? _
Von Heyde koos de schoenen uit .
juffrouw Gisa pakte ze in ivoor-karton. -»
met amber geparfumeerd was : één Pa»
lakschoentjes, één paar schoentjes van '«w"'
genhuid én één paar geborduurd -II»"
laarsjes.
At
Toen de slanke diplomatengestalte
«-'N
deur uilging. rolde een traan over
«
wang. De oude heer Schöntal kwamje"
zijn kantoortje en zei :
Dien had ve
kunnen
datikschoentjes
mooi en paar
f
koopen!
ver
heelemaal
juffrouw
Gisa
Dat had
goten J

—

,

°

—

.

'

.

..^^P^*V

.

(Wordt vervolg.)

.

JiiÊÏ

BEURSOVERZICHT.
24 Augustus.

Effectenbeurs

*"»ttiT«**«""'
ms
*"*
!««wm'n3^ beWn
-.alwaar

de

«».

o«-

s vr jj gunstig.

. 'Rubberionn-.

ziek op een we.»
tusschen nauwe

""^erd ££*- «rubberprijzen statio-

"s

Yenzen, «aar

«*-»

markt lagen de Tabakken.
"v".?'6e
.I^,». Sumatrasoorten. maar .ot een

l^miiK v3)
aanleiding.

* ??oora
<,»vig.

den bandel gaf dit

«een

aanbod onder-

aan

varen
KonSijke,

176—7
Denemarken 1925 5^ 100%'
's-Gravenhatze 1925 4*^ 97*16
Aand.

hetgeen op rekegesteld van de vet dere
in de Lenigde

SveHn?^

"De^b3p"attmark't was verlaten
werden de gev«n d° Ned.

Industrieelen

legden in den .oop
Stziide-ondernemin?
middag een neiging tot terugloopen

.

vormde zich een hoek
Rubber, waarvoor zich

verband waar»
nogal vraag
Konden
verbeteren.
prus
in pW»
zich -n
rn« zij riek
over het algemeen loom. "
over.
K Staatsfondsen
waren francs vast,
valuta-afdeeling
vast.
Op de
lager.
dollars
dodi
M
W Prolongatie 3% p".

IS

k."J

-

Olie
rorlak
Gaboes

.

132

,
Adam Rubber..
Exploratie

V. louwfabr.

Bon»

Vianda

....*

291

>

24 Aug.

.
«notlue

EBrussel,

.'

..«...,

17*^

23-^—24

-

i>.

Nieuw Vork
a"Js,
Brussel
Amsterdam

ï205Vê

Zwitserland

2507

PARIJS.
Berlijn
Nieuw Vork

505

21,5

Brussel

966 0

Amsterdam

856
306

Madrid

.'.. 7825

Italië
Londen
Zwitserland
~
-

1031^

PRIJSCOURANT VAN DE VBREENIGING
VOOR DEN EFFECTENH ANDEL
VAN HEDEN 24 AUGUSTUS 1925.
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Prins Hendrik wordt morgenmiddag
uur te Borculo verwacht..
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NA DE STORMRAMP.
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Groote brand in nMbroék.
V. Te Hazebroek zijn eenige barakken, di«
dienst deden voor verschillende
der posterijen afgebrand. De schadedienste^
moet
meer dan een millióen bedragen. Eenigv
telefoon- en telcgraaflljnen op Rijssel 2ijl»i
ten deele vernield. Men is dadelijk met hu*?
herstel begonnen, ■* . Vr*;v * ■'■'i-v,.- ..-

mer geboren Kittel aldaar.
Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsohe Zaken en Landbouw1 zijn voor het
tijdvak van i September 1915 tot 1 .September
1926 wederom benoemd tot leeraar aan de Rijk?zuivelsohool te Bolsward, Z. J. v. d. Bout
en J. L. Dijkhuis, beiden te Sneek, M.
Ten Ca te. C. Kan en W. Vliet stra.
allen te Bolsward, A. D e, H a a s to Leeuwarden en S. S! er 5 en, ate Harlingen.

—

Kist, 72 j. A. Kort»,
Voekhold. man v. L.J.J.J.G. Unaksmn,
De Gemeenteraad heeft zich heden «.h.3t. kaasBlesot,12 j.
* 3 m.
7 d.
F. J. Verwijk. s., 4 d.
a..
!met de voorstellen van B. en W. intake lijn d.
8. L. Zondervan. d.. 2 j. M. Ltolrrii,. d., 15 j^
6 vereen!z»cl. (Zie Raaclzversln^).
—A. Vereendaiii. vr. v. G. Noordermeer, Li 'j. -J
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zijn «ederom tijdelijk benoemd aan dc R.H.B.
School te Tilburg tot leerares mej. P. C,
Koopman; tot leeraar G. Langenij. A. B. M. Bra n s,
horst, G. va n
en benoemd tot leeraar aan die school G.
Schravesan6e, thans tijdelijk:
is benoemd tot leeraar aan de R.H.B. School
.te Velsen D. F u l d a ue r, thans tijdelijk;
zijn wederom tijdelijk benoemd tot leeraar
aan de R.H.B. School te Meppel A. de Boer,
J. J. Loops tra, X. L. de Vries;
benoemd tot lecraar aan de R. H. B.school
te Deventer F. J. Huisman, thans tijdelijk
«n benoemd aan die school tot leeraar H.
Drijfhout, thans tijdelijk leeraar, en P.
A. ter Weer te Deventer» tot leerares mej.
G .A. S t u i t j e, thans tijdelijk leerares;
-zijn wederom tijd. benoemd aan de R. H. B.
school te Utrecht tot leeraar W. f. v. Lee,
G. P. G. G. Ba 1 f ourv. Bur 1 e i gh, M.
v. Zuiden, R. E. Kal tof en, J.
Lopen Gard o 20, S. Huitema J.
Gr ven.; tot leerares mej. A. J. v. d. Roem er, mevr. G. G. J. v. d. P oe l—W ij n a n d.
zijn wederom tijdelijk benoemd tot leeraar
aan de R. H. B. S. te Assen, J. Petersen, SP,
van Hasselt, A. J. van Gelder, K. L; do Vries;
is benoemd tot lecraar aan de R. H. B. S.
te Sappemeer, J. van 't Land, thans tijdelijk;
zijn wederom tijdelijk benoemd tot leeraar
aan de R. H. B. S. te Veendam K. VV. Staal,
J. Petersen ;
is benoemd tot notaris te Utrecht J. G. Verhoef! candidaat-notaris 'aldaar ;
zijn benoemd tot collectrice der Staatsloterij
te Leeuwarden A. E. ten Gate, geboren Arbous
's-Gravenhage ;
te Nijmegen mevrouw M. G. E. van de Ra»
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pronlodooiien 4.50-^.BO, «n!jboon«n 717.70 per 100
kg., KomKommér-zleK 0.10—0.H0 p. kist, tomaten ,e
soort 7.1010.40, 2e «rt. 5.90—8.40 p. 100 pond.
lieden norden aangevoerd 55.000 pond tomaten I
en 11.
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le »rt 7, Eng. dito ie srt. 4.40—8.50, ie zit. 1.80
ze «rt. 1.30—3.20,
4.10, vitte dito fe srt. 3
bloemkool ie ert. 13--34, savooie kool ie «,< 3.40,
rood, Kool ie «rt. 2.50, «tok-p?mcezsedoonen »0.80
19, rentegevers ,3.9018.20, stam-princreseboonen

V.X. 1..3.
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De ontploffing in Nevport.
. LONDEN, 24 Aug. ''V. D.)
Vi»
Nieuw»Vork -wordt bericht, dat nog 3 personen zijn overleden van hen, die bij d»
ontploffing aan boord van dc passagiers»
stoomboot in de haven van Newport ver«
wond werden, zoodat het aantal dooden!
thans 50 bedraagt. Twintig bevinden ziel»!
nog in het ziekenhuis.^ ■"■.'* *?* :.-
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cuba Cy. H. R. V. 10-j. C. G. obl. 6 9Z'/i
Zwitserland 1925 5 97
San Paulo Ree. 25J. G. O. 1925 8 99%
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Maandag 24 Augustus 1925
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DE MINUUT DIE EEN JAAR SCHIJNT TE DUREN.

>

RADIO

AVONDBLAD B
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V

Damast Linnen
Katoen Hulshoudgoed
Laken» 8l«onen

I

9

Takal<oed naar

i

--

1. 1. VERBURG
.

I

EN

ZONEN

S
D
» »:-*.l?atronen »:I>
-> Patronen
Boekjes met teekeningen
teekeninizen I

I

>H lllassieke en Oostersehe x
en Gestvleerds
» Kunst eaGesty
leerde
■

Programma

voor

Dinsdag 25 Augustus.

8.50 Hamburg, 392 M., morgenomroep.
10.15 Amstertfcün, 1050 M., tijdsein van het
P^-cknwan Vas Dias^ Officieele Amsterdam10.50 Daventry,

1600 AI. 5 XX. weerbericht.
AI. 5 WA, The St. Hilda
Newcastle. 403 Al. 5 NO.
Ell, Mompson, tweede sopraan.
Elsie Pringle
vipoi. Gramofoon-muziek.
leipzig, ongeveer 400 Al., middagconcert

—

HEIJDEN.'

—

—

—

.

.

.

Glit-lerwg Gate.
9.0*5 Parijs, 1780 M. SFR, concert.
9.zb Daventry, 1600 M. 5 XX, The Chroma»
tiqaea Mixed Voice j^uartet.
Londen, Daventry, 365 M. 2 L.O en
50.-lb
v iiiso, M. 5 XX, tijdsein
van Greenwioh,
iW-erbe-Mit. Nieuws.. (Ook vanuit de andere

,

UngHscho stations.)
só.'z< lxmden» Daventry» 365 M. 2 LO m
1600 M. S XX, The Savoy Orphocins on
Thé Lavoy Havana Band. —. Glasgow, 422
Mij», g $0, dansmuziek.

KERKNIEUWS
Er ruischt langS de walken.
'aanleiding
lidlaar
van de geilachtenwisseling
'"over het welbekende godsdienstige lied „Er
<rui«M lang de .wolioen" waarvan wijlen de
lhistor». en jongensboekschrijver E. Gerdes
'ii* gebleken de dichter te zijn, is het misschien
«wel /wetenswaardig, dat de Duitschers op de»
ll^Kle melodie reeds sedert hot midden der
-vorige eeuw (of vroeger) liet stichtelijke lied
>,*wc» firfdet die seele die Heimat der Auh",
zingen, gedicht door Fr. L. Jörgens. Het
icc-rrtt voor in den godvdlenstigen liederbundel
ll«loha loeder" in iBgi uitgegeven bij G.
dlboSf en Go. te NVumunster, en sedert in vele
-Üenckliziendtailen herdrukt. Er staat bij vermeld «Eigene Melodie", zodat men moet aan.
de <wij» waarop „Er rui*scht langs
nemen,
ille wolken" gedongen wordt, door een Duit»
««her l« gecomponeerd, in welk geival E. Gerjdes op die melodie den bekenden .Nederland.
«Hien tekst moet hebben gedicht. Het verschil
iin volksaa«l komt opvallend uit in de wijze
«van voordracht «van het lied in Nederland en
in Duitschland. De Nederlander zingt het in
lantaarn tempo, lijmerig, kwijnend. De
«Düitschèr daarentegen forsch, met krachtige
«staoato'g alsof het een soldatenlied is.
In
tznijne straat (in de compvnistenbuurt) kon
men het nog kort geledon in laatstgenoemden
trant hooren zingen door een Duitschen

«straatzanger» tot groote verwarring van de
.luisterenden, die in het aldus op militaire
«wijüüo uitgestooten lied de melodie van het
'HoVandsrlh lied niet dadelijk herkenden, of«hoon de -«vijs hun bekend voorkwam.

Een predikantsvrouw schrijft ons nog:
De beschouwing van Ds. G. H. Kersten
over „Er ruischt lang de wolken" verwonderde mij zeer. Ik heb nooit den eersten regel
op zichzelf genomen, maar hem steeds verbonden met wat «r óp volgt.
»Wij zlen de wolken tusschen hemel en
aard*. Daar rukcht zinnebeeldig den naam
van Jezus, dus tusschen hemel en aarde, tusschen God en mensdhen, hen tot elkander
brengend als middelaar.
Ik geloof niet, dat het goed en sympathiek
is aan dit lied te tornen, want hot is een lied
dat Nederland lief heeft.
Ik heb prof. van Dijk eens hooren zeggen:
Wanneer de dickter alleen dit lied gemaakt
had, zijn naam zou daardoor alleen reeds
bekend, blijven,"

-

De afgewimpelde reorganisatie.
Ds. C. A. Lingbeck, het nieuwgekozen
tweede Kamerlid, schrijft in De Geref. Kerk.
het orgaan der Confessioneele Vereeniging,
naar aanleiding van de door de synode verworpen reorganisatieplannen:
„De Commissie, die rapport zou uitbrengen
over de bij de Synode ingekomen verzoeken
om reorganisatie, adviseerde alleszins gunstig.
Een commissie om de zaak der reorganisatie
te onderzoeken, moest

worden benoemd, zoo
luidde het advies.
Toen kwamen van Moderne zijde de heeren,
vooral Óa' Tammens, in hot geweer. Men
weet het «od reeds van. te voren. Rust, rust,
rust, rust had de Kerk van noode. En dan: de
Kerk

begeert

Synode

kot\

oig'nlijk geen reorganisatie.
Dat laatste was óók geen nieuw lied. Hoe
vaak is ook dit, ter afwisseling van het lied
der ruste, reeds gezongen ! In het jaar 1907,
toen ds. Leenman» in de vergadering der
pon«t2t««l«n»

.dat siunsten« Jwea

CENTRALE
VERWARMING

derden van onze Kerk den wensch, naar reorganisatie had uitgesoroken, werd in de Synode
ook steeds het beweren gehoord:' de Kerk
begeert het eigenlijk niet; het zijn maar wat
raddraaiers, die de zaak in beweging brengen.
Dr. H. Sohokking mocht voor do zoovee!«te
maal antwoorden, dat, zoolang de tegenwoordige toestand der Kerk bleef, de rUst niet
komen, geen oogenblik; dat hielp niets. ken
Van orthodoxen kant was ds. RongerZ het»
die zich met de tegenstanders vereenigde en
zich tegen de reorganisatie verklaarde. Belangrijk is de wijze waarop hij zijn houding

Nog slechts

Augustus

Te Neder- en G-ver-Asselt (Gld.) Vaar
de kerkvoogdij der Ked. Herv, Kerk tot heden
den aanslag voor den raad van beheer betaalde,
weigert do nieuwe kerkvoogd, de heer v. Weig
te Veuningen, thans den aanslag te voldoen.
chr, Geref,

gendoorn, pred. te Bunschoten.

ds. H.

—
—
—

——
—
—
—
—

stemmen.

De Kerk en de mode.
Van de dagen van bet oude Athene af, toen
er reeds wetsbepalingen uitgevaardigd werden
tegen onbehoorlijke kleeding, tot nu toe duurt
onverdroten de strijd tegen de onvoegzame
kleeding voort. Blijkbaar zijn de dame» hard»
leersch en... listig. Van het laatste geeft een
verhaal, dat wij in «en Fransch blad lezen, «en
sprekend staaltje.
De bisschop van Florence had allen dames,
die geen geheel ,gesloten kleeren droegen den
toegang tot de kerken verboden. Er werd lang
-weerstand geboden. Klaar ten slotte gaven de
poenitenten toe en verscheen ter kerke, hals
en schouders met dichte sjaals, bedekt. Echter,
niet zoodra waren zij binnen, 0f... de sjaals
verdwenen en de bloote hals en schouders waren
er weer. De dienst, die reeds begonnen was,
werd onmiddelijk gestaakt.
Zou de brave bisschop van Florence het niet
eens over een anderen boeg gooien? Of het al
ongezond of immoreel is
ach
de aanvallige Florentijnschen zullen wel als alle andere
vrouwen zijn; maar als het niet langer goed
staat !

— —

dienstkazerne

_—

te

Willemsoord.

De reserve-kapiteins en ritmeesters, He
bij de He divisie te Arnhem een cursus voor
don hoofdofficiersrang volgen, worden 26 dezer
weer in het genot van l'root verlof gesteld.
De reservelnitenants, die een mitrailleurcursus in de legerplaats bij Harskamp gevolgd
hebben, zijn Zaterdag weer in het genot van
groot verlof gesteld.
Tweede luitenant J. Gerritsen, van het
ye regiment infanterie, die bij het II Ie bataljon
van het regiment genietroepen te Utrecht is
gedetacheerd, keert 29 dezer naar zijn garnizoen
Assen terug.
Eerste luitenant S. G. Manger Gats, van
het 4e hall regiment huzaren, keert 1 October
van zijn detaohoering bij de rijschool te
Amersfoort naar zijn garnizoen Deventer terug.
Tweede luitenant der cavalerie W. Slob,
onlang», nieuwbenoemd, is bestemd voor ïndeeüng bij het 4e half-regiment huzaren te
Deventer.
Officier-vlieger ze kl. W .A. van Mourik,
van het vliegkamp de Kooy te Helder, is

school alhier.
De res.-maj. M. W. Vieweg, van het ye
reg. inf., »1 in Sept. de oefeningen der Ille inBeroepen: te Blankenham ds. F. H. fanteriebrigade te Assen bijwonen.
Blooij te Halle (classis Zutphen).
De onlangs nieuwbenoemde off. van gez.
2e kl. L. Dooren is geplaatst bij het militair
Te Beuningen (Gld.) Vaar de kerkvoogd!) hospitaal te Arnhem.
der Ned. Herv. Kerk tot heden weigerde den
De le-luit. P. T. A. Goossen», van het 4e
aanslag voor den raad van beheer te betalen, veldart. te Ede, wordt l Oct. voor den tijd van
is thans besloten den aanslag te voldoen, 2005 maanden gedetacheerd bij de mil. gymnastiek-dat men tot het beroepen van een predikant en sportschool te Utrecht, tot het volgen van
kan overgaan.
een cursus.

——
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Keuze uit ruim 40 soorten borduurletters en monogram»
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0.1.v. Prof. GEORG SeiHN^EVOIGT.
Soliste: «ARIANNE DE GONIT^CH, Zang.
Entree Matinee f 0.50.
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r». 38.000.000.»
lle«rllvr« CIRCA rt. t2.0a0.000.»

FOURNEERT Clroulalre-Gredietbrieven

betaalbaar over de geheele wereld.
met aan. en verkoop van Vreemde
Valuta's en met het «luiten van
verzekering voor bagage «n
«ieraden.
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Safe-loketten, ook per maand, en
bewaart verzegelde paketten, koffera enz. in hare brandvrijekluiten.

Den Heeren, welke mij een bod hebben
gedaan op dovonstiiandon Auto, bericht
ik, dat ik met Kun bod aceoord ga.
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42 Lachsalvo's in 55 minuten
donderden door het grooto

BEBOUW VOOR K. & W.

?

ZIJ IS FENOMENAAL, DIE
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Net Vaderland schrijft: «Dit ballet is verfijnd tot in alle vedelen
Net boeit door kleur, lijn, gloed. Net is puntgaaf en in alle a"^'...'
Verrukt door prachtige lichteffecten, «er mooie cosiumes, va!,r
dansen. Een schouwspel, dat »e in ons lanl-je zelden of nooit
«ien krijgen. Werkelijk 'n zeldzaam nummer"
en van de hoofdfilm
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met de beminnelijke Laura la Plante
?lante
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Donderdag 27 Augustus, acht uur
«EDE«L. OPERETTE-GEZELSCHAP

VRRLLKIQMQ ««LDLNLAKQBGN FABRIKAAT".

Zij, die zich vóór 1 Sept. a.s. als lid opgeven kunnen deelnemen a/d. boot»
tocht ter gelegenheid v/d. Algemeene Vergadering met een der Salonbooten
der „Alkmaar faeket" op Dinsdag 8 September a.s. Vertrek
10 u.
v.m. van Amsterdam. Tocht langs bet Industrie gebied van bet IJ en ten
de Zaan
Bezoek a/h. Staatsbedrijf der Artillerie Werkplaatsen a/d. Nembrug Ontscheping 4 uur n.m. te Amsterdam. Doel der Vereeniging: Het bevorderen
der belangstelling van alle landgenooten inde voortbrengselen der
Nationale
«ijverheid. Minste jaar,, bijdrage slechts EEN GULDEN. Aanmelding
bit
het Algemeen Secretariaat Den Haag, Uezuidenhout 97.
c 3599 20

—

"—

■

M BORSTROKKEN

Enorme sorteering in Tafelgoed, Leddelaken» en Sloopen,
«llesoorien Doeken, Handdoeken, Badhanddoeken
ken. Stukgoederen, Dames» en lteeren ondergoederen,etc,

—

—
—

—

■

-—

Collecten enz.
Gemeld worden Nog de volgende opbrengsten:
Te Sassenheim f 2000; te Krimpen a.d. Lek
f 1176; te Leiderdorp f 063.
Ingevolge de aanvraag van den burgemeester
van Borculo tot het zenden van versnaperingen
aan de te Borculo werkzaam zijnde geniesol. overgeplaatst naar. het vliegkamp de Mok op
daten, beeft de Bagdonóff-sigarettenfabriek Texel.
10.000 sigaretten voor deze militairen .beschik,
De kol.'hoofdintendant van het Oost-Inbaar gesteld.
dische leger J. H. A. van der Water zal 2 April
Voor de stormramp 10*1; is door Et-at-major 1926 den dienst met pensioen verlaten.
eN bemanning van de Marine Kustwacht te
De Luit. ter zee ie kl. 1. van Reede, die»
loeiden een bedrag van f 53.85 bijeen gebracht. nende als eerste-officier
bij de
Bedoeld bedrag zal worden overgemaakt aan kazerne te Willemsoord, wordt onderzeedienst1 Sept. werk»
bet Algemeen Marine Weekblad te Helder.
zaam gesteld bij de hoogere marine-krijgs»
Ned, Herv, Kerk.

fl

sterdam en
bij den afbouw van den
kruiser Sumatra.
»— Het i«de regiment infanterie, dat sinds
6 dezer schiet- en andere oefeningen houdt te
Assen, keert 28 Augustus naar Groningen terug.
De leerlingen van de sohool voor verlof»»
officieren des vesting-artillerie zullen, onder bevel van majoor D. A. W. van der Moer, commandant dier school, van 7 tot en met 12 September de legerplaats bi) Oldebroek betrekken,
tot het houden van practische oefeningen.
Luitenant ter zee ie kl. J. A. Kruijs,
dienende als oudste officier aan boord van
Nr. !Vls. instructieschip van Spevk, is overgeplaatst als eerste officier bij de onderzee-
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en zells uit het buitenland ontvangen wij ongevraagd
t«vr«denh«idsbetuigin-»«n over de keurige allevering
der ons bestelde goederen. Kan dit geen spoorslag
voor U zijn om ook eens eep bezoek te brengen aan
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«
■
B
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onderzeedienstkazerne te
Willemsoord naar de Marinekazerne te Amgeplaatst
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WEEK kunt U protttssryü van onze lage
lomerorizlen 36, 45,70, 95,115 Men IlooZsr.
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Kerk.

Bedankt: voor Steenwijk

motiveerde:
Gemeente.
„De heer Bongers kolnt op tegen de
Vlaardingen ds. N. BijBedankt:
voor
woorden van dr. Schokking, dat cfe tegen» demast, pred. te Rotterdam.
standers van het instellen eener commissie
voorstanders zijn van leervrijheid. Hij wil
geen commissie; hij aanvaardt de bestaande
organisatie als staande onder de leiding van
Gods geest. Hij kan het benoemen der commissie ook niet aanvaarden, omdat, als zij
met voorstellen komt er een schelding zal
komen tusschen belijders en bestrijders en
er dan een catastrophe komt in de kerk, ja
zelfs in de huisgezinnen. Bovendien zal men
-*»»» De ie luit. der artillerie 0.-I. leger H. J.
op deze manier de bestrijders niet tot be» Ente van Gils zal nog de», maand repatrieeren
lijders maken. Wij moeten werkend en bidom benoemd te worden tot leeraar aan de Kon.
dend afwachten, wat Gods geest ons «d Militaire Academie te Breda voor artillerie
leeren".
krijgswetenschap.
Wat hiervan te zeggen?
De jaarlijksche vergadering van den Ghr.
Wij zingen in een geliefden Psalm: Heer,
Militairen
Bond voor Oost- en West-Indië
mij
maak
Uwe wegen door Uw Woord en
wordt 3 September te Amsterdam gehouden.
Geest bekend.
Do bij liet reg. tristart, nieuwbenoemde
Wij erkennen de leiding des Heiligen Geestes,
maar niet zonder het Woord, niet los van het 2de luits. G. J. W. Gelderman, G. A. Bijlaard
en jhr. D. J. A. A. van Lawicl. van Rab«t
Woord, veel minder nog in strijd met het
Woord.
komen te Helder in garnizoen.
En als wij wandelen op paden, die God de
2e Luit. G. S. Heerma van Voss, van het
Heere _in 2ijn Woord ons niet aanwijst, en reg. kustartillerie, is aangesteld tot luit. voor
als wij daarbij ilan toch spreken van den speciale diensten bi/ dat reg.
Geest des Heeren, aan Wiens leiding wij ons
De Marinekazerne te Willemsoord is in
wenschen te onderwerpen, dan scheiden wij dienst gesteld
onder bevel van den kap.-luit.
niet ' alleen op Noopersche wijze lhet Woord ter zee W. G. A. Vink.
bij geTevens zijn
en den Geest, maar dan is 't ook bloot «elf» plaatst kap.-luit. ter zee A. Seret, ie er
off.
luits.
misleiding, als wij «preken van ons aan de ter zee 2e kl. F. A. G. baron van Randwijck,
leiding des Geestes te willen onderwerpen.
5. 15. Vermeulen en J. H. van Rinkhuvzen,
Niet minder dwaas is wat ds. Rongers zelde, ie luit.
der
F. W. G. Ulichaelis, off.
namelijk dat als het kwam tot reorganisatie, M. S. D. 2emariniers
kl. F. B. Grane en off. van adm.
het zou komen tot een catastrophe in de Kerk.
F.
Kuhn.
De grootste catastrophe wacht de Keek, als ie kl.Off. A.
van
adm. 2e kl. F. W. 1.. Walefeld 1,
zij blijft afwijken van de rechte wegen des
op het wachtschip te Willemsoord geplaatst.
Heeren.
Off. M. S. D. H. F. Allaries wordt binnenDat zien -wij in al het verlies van edel
kort per particuliere gelegenheid terugverwacht.
bloed, dat »j reeds heeft geleden.
En dat zien wij ook, in al die onrust, die
Off. M. S. D. 2e kl. H. van der Brugge is
zij vond, terwijl »j in ongerechtige wegen geplaatst van Java naar de Heemskerck.
meende rust té zullen vinden.
De bevolen overplaatsing van den off. van
En dat zal de Kerk bij het voortgaan der gez. K. M. Slotboom van 't hospitaal
der majaren nog meer ondervinden
rine te Willemsoord naar de Triton is ingeGeen vrede en geen ware zegen voor haar,
trokken.
vóór er is, ook kerkelijk, een terugkeer tot
Off. Ivf. s. D. 2e kl. H. van der Brugge is
God^den Heere en tot Zijn Woord!"
overgeplaatst van den
Afgekeken van ds leer.
Twee studenten aan de Theol. «hooi der
Ger. Kerken te Kampen, hebben deze inrichting verlaten, omdat ze met de belijdenisschriften der Geref. Kerken niet langer konden in»
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Als je veilig en Wol in den «rein zit voor een
lange reis en <3ijsje dadelijk al lastig wordt,
omdat hij de druifjes wil pakken van den hoed
eener modereizigster
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werd gehomologeerd, in kracht van gewijsde Is
gegaan.
>»s,H7 13
De Curator,
Mr. M. VAN DER
'S-Gravenhage, 24 Aug. 1925.
Anna paulownastraat BS.

orkest-muziek.

sche tijd.
4.50 Leipzi", ongeveer 400 M., concert der
Hauskapeïle.
Berlijn, 392 M., concert.
5.20 Cardiff, 353 M. 5 WA. 5 WA's Five
Manchestes-, 378 M. 2 2V,
«'«stocks.
Newcastle, 403 M. 5 NO»
middagpraatje,
May Osborne, mezzo-sOpraan.
5.30 Hilversum, Vooravond-concert.
5.35 Birmingham, 479 M. 5 IT, voor de kinBournemouth, 386 M. 6 BM,
deren*
de kinderen, Aberdeen, 49Z M. 2 BD,
(foor de kinderen. -*- Glasgow, 422 M. 5 SC,
: vbol-do onderen.
6.ij» leiden, Daventry, 365 M. 2 LO en
1600 M. 5 XX, voor de kinderen flagottisti. «6lo'« door E. W. Hinohlille. Vertellingen»
*f.zo Londen, Daventry, 365 M. 2 LO/en
!iooo M. 5 XX, tijdsein van de Big Ben.
Ween-bericht, Nieuws. (Ook vanuit de andere
Engelsche station».
B.H» Londen, 365 M. 2 LO. The Wireless
Orchestra. De eerste opvoering te Londen
van The lumble Sale, Herman Flinek. Een
geëxalteerd spel in drie acten. i. Winners.
(Ook vanuit de andere Engelsche stations,
behalve Daventry.) ■—= Daventry, 1600 M,
5 XX» kamermuziek en tooneelspelen.
Osmond Davis, tenor. The Hendall String
luartet. The Llttle Stone House, Thé
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38,
'«-Gravenhage. heeft EEN
EINDE genomen doordien het vonnis
der Rechtbank alhier, waardij het
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'Ü.NIIAVEXHALE

Het faillissement van VV. M. Th.
WISSINK, wonende Zeestraat No!

Arthur Alackness, tenor.
Septimuz Hunt, bariton. Percy Alerriman,
voordrachtskunstenaar. William Alack, humorist. George Western, pianist en voordrachtskunstenaar.
4.20 Londen, Daventi^, 365 M. 2 LO en
1600 M. 5 XX, Home Making the World over:
Mongolia, door jane Barrington. Orgel, en

M. 5 WA. theetijdmuziek.
Manchester, 378 M. 5 NO, muziek. —"
Glasgow, 422 M. 5 SC, orkestmuziek.
4.36 Amsterdam, 1950 M.. tijdsein van het
Persbureau Vae Dias. Officieele Amsterdam,

Ballatraat 21.

I

Concert party:

Cardiff» 353

Monsterkamer :
Oen Haan*.
AGENTESSEN GEVRAAGD

■

op de Hupleld Phonola.
Parijs, 1780 Al. öPN, concert door het
12.30
IHgane>orkest van Radio-Paris.
1.2<» (Londen,
Dav»«,^y, 365 Al. 2 LO en
160c, Al. F XX( tijdsein van Greenwich.
1 Lunoh-tijd-muziek,
"i»3i H-lanchester;
378 M. 2 ZY, orkest-miiziek.
3.20 Cardiff, 353 AI. 5 WA, muziek.
3.3* Manchester, 378 AI. 2 ZY, The Band of
i H. Al. Goldstream Guards.
4.« Birmingham, 479 AI. 5 IT, The boosters

en Versier

l!!I.b.,.Il,ll!» U»l!«l.lil!Ü

3

Cardiff»
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VADERLAND

SPORT EN WEDSTRIJDEN
WIELRENNEN

van

Plasie den 100 K.M.-wedstrijd achter
groote moteren.
Gras in wereldkampioen.
Snoek goede tweede.

Seres en Linart
stellen zeer teleur.
hard toegegaan gistermiddag.

«et

i's

er

Stadionmuren 1 Zoo
en

<ie

hard, dat de

geen raad
Linart
?'^oen.l»v«ir:et
kmP wist en zich 24 maal l.et passeeren.

'^rar.krijk's
"

m

Sires er niet veel
voorbeschouwingen,
de
la.
Wer
den wedstrijd, zij voorvóór
de
die de baan zou
titanenstrijd,
er^n
maar dat bet- alleen CC>ssin
'/braken,
doen.«»«?' dit alles zou klaarspelen, dat
terWIJ »n.«-,m

trots

r*2?bekten

"tt

minder dat
Nte niemand.
er *oo jammerlijk zou
Nog

de

Sart
van het Stadion was, zoo
P^..?^^ drukker bevolkt met sport»
mcC dan bij «n Holland-Belgie-ontdingetje Maar
SÏ mersUren
wereldkampioenschap»
af»

tSi' „„„1,

moe»»!;

"

’

Hollander Snoek zou deel***P "^raar. ..dealtoch
gaf niemand Snoek een
nog zoo
was
"^if'van
den
"°^
die
Hollander
dat
- N
tusseben
die
„grooten"
Sfen
trekken.
6"»

er

kans,

"

een

van
hoop.
kemp
zou veten te
balt twee ai «wart
En*wzat? het omOntelbaar
waren de
van de menschen.
'm
een
recordaantal
vandaag
auto's die

£rnartii

aanwezig waren.
Precies om twee uur werd aangevangen
met het eerste niet veel beteekenende gedat door de
deelte van het programma^ongeduld
werd
merkbaar
met
duizenden

aangekeken.

Een wedstrijd voor amateurs over
meter had tot resultaat, dat in de finale
daarvan werden geplaatst de renners Tol,
Brilman en Van der Lip. De eindstrijd
bracht ten slotte een overwinning voor
Brilman, die Tol met een halve lengte sloeg.
Hierop volgde een wedstrijd met tandemeangmaking voor beroepsrijders, over 8
M. Deelgenomen werd door j. A^ispacb,
F. Emous en j. Ooms.
Eerst moest Hoevenaars, de winnaar van
den wegwedstrijd, nog even een eere-

800

rondje rijden. Hartelijk werd hij door het

enthousiast publiek toegejuicht.
De Wedstrijd achter levende gangmaking
die nu volgde, had heel aardig kunnen zijn,
ware het niet, dat het aflossen over het algemeen erg onbeholpen geschiedde. Het
het leek
overnemen van de tandems,
nergens naar. Jammer, want de strijd tus»
seben de renners zelf was een uiterst fraaie.
Anspach ging ten slotte het eerst door de
finish. Eén «Uitterende prestatie, als we

gezien hebben, boe zijn tandem de zaak
voor hem verknoeide.
Een premiewedstrijd voor profs over
K.M.
had een vlot verloop.
4
P. Kolles won gemakkelijk. Brouwer
-««d tweede, terwijl Aandewiel als derde
de finish passeerde. P. 'Kossen won 2 pre»
mies, Vreeswijk 2; Bontekoe, P. Leene,
Engelen, E-ikeKns en J. v. d. Berg ieder 1.
Toen kwam de pauze, die veel te lang
duurde, natuurlijk, omdat het nu Wereld
Kampioenschappen g<M, waarbij de Sta»
dion-directie de organisatie niet 'm handen
had.

Lang word er gewacht, dc teekenen van
ongeduld dreigden ook nu niet uit te blijven, maar juist toen, kwam Linckrt. die een

eere-ronde moest rijden. Luid werd hij toe»
Len legertje persfotografen
trachtte Lhem op de gevoelige
plaat te vereeuwigen, daarbij zoo haastig en gewichtig
«-leende, alsof er van den wereldkampioen
1924/ 25 nergens een afbeelding te vinden
«l hen dergelijke ontvangst
ook
«en anderen deelnemers aan wachtte
den strijd.
Grassm. Sérès en Snoek 1
gen
vier eerst is alles tot den start
J ,a,
« gereedheid.
"«
Natuurlijk de hoven alles te
n fly,
start De motoren ronken
J,T^ui
en «ebben al tal van ronden
gemaakt als
de vier rivalen bet schot afwachten.
Als dat
«rti schieten ze naar voren. Linart heeft
«et eerst zijn motor. De volgorde is
nu: 1.

f°l>«eht.

valt dan op, hoe onze stayer volkomen
rustig achter zijn motor rijdt, uitstekend
gepaced door den jongen Pasquier.
Er zijn ongeveer 16 ronden verloopen,
als Sérès pijlsnel op Linart afgaat. Dc
Velg weet dezen aanval echter bij tijds
at te slaan. Snoek maakt van de gelegen»
heid gebruik zijn achterstand tot 20 M. te
verkleinen. Zoo rijden met een niet groot
onderling verschil de vier stakers in de
baan. Volgorde: 1. Linart, 2. Sères, 3.
Grassin; 4. Snoek.
De eerste 10 K.M. duurden 8 min. 33 3/5
sec.
Linart, die nog steeds leidt, maakt
geen rustigen indruk. Het schijnt, dat zijn
gewone kalmte, waarmee hij zijn tegenstanders pleegt te overweldiger!, vandaag
niet aanwezig is. Toch weet hij zijn voor»
sprong nog ,ets te vergooien. In de 53ste
ronde zien we een strijd tusschen Grassin
en Sérès. die voor eerstgenoemde niet goed
afloopt. Grassin, die zijn landgenoot wil
passeeren om de tweede plaats te bezetten,
komt voor de open tribune te zwemmen.
Zijn gangmaker, Didier, let niet op en zoo»
doende komt hij een baan achter. Snoek
kan nu zonder strijd de derde plaats in»
nemen. 20 K.M. afgelegd, 16 min. 48 4/5

seconde.

In de 59ste ronde doet Sérès een poging om den kop te nemen. Linart geeft
lellen strijd en even rijden zij naast elkaar, dan raakt Linart los! Sérès heeft de
leiding. Snoek neemt de kans waar en laat
ook den Belg achter zich. En onze landgenoot is op een goedkoopë wijze aan de
tweede plaats gekomen. Grassin, die hard
werkt om zijn ronde achterstand in te ha»
len, loopt steeds meer en meer in. Hij
komt ook Linart voorbij en jaagt Sérès,
die Linart in de 71ste ronde zijn eerste
lap bezorgt. Ook Grassin doet zulks en
Snoek, die door Grassin inmiddels gepasseerd is weet eveneens Linart te lappen.
In de 76 ste ronde lukt^ het Qrassin eindelijk zijn landgenoot te passeeren. Sérès
laat los. Grassin passeert hem en bezorgt
Lmart zijn tweede lap. En Snoek doet dat
maar weer evenzoo. De jonge Pasquier
rijdt opvallend voorzichtig en blijkt
uit»
stekend met Snoek te kunnen opschieten.
30 K.M. zijn afgelegd in 25 min.
In de 85ste ronde gaat Grassin op
Sérès
af en na een feilen tegenstand wordt
deze
door zijn landgenoot gelapt.
Snoek
is
er
als de kippen bij en rijdt kalmpjes achter
Grassin aan. Linart wordt nog tweemaal
gepasseerd. Grassin heeft het tempo
dan
zoo opgevoerd, dat-hij Snoek in den rug
kijkt, die nu opgejaagd wordt en gevaar
loopt zijn tweede plaats achter Sérès te
verliezen. Inderdaad wordt hij gepasseerd
in de 113eronde. Snoek is nu derde. On»
derwijl krijgt Linart de derde Lap. Grassin
zet een geweldig tempo in, maar Sérès
laat hem niet passeeren. Toch moet
hij
ten slotte in de 122ste ronde zwichten,
Doordat hij losraakt, neemt Grassin gemakkelijk den kop, > gevolgd door Snoek,
die van deze gelegenheid wel profijt weet
te trekken. Sérès is nu een baan achter
Linart heeft nu reeds een achterstand van
8 banen. 50 K.M. zijn afgelegd in 40 min.
59 1/5 sec.
Ook de krachten van Sérès schijnen minder te worden, hij kan tenminste den razenden Grassin geen tegenstand meer bieden. Nu is hij reeds twee ronden achter.
Snoek houdt zich nog kranig en spurt
aardig bij.
Sauge, de gangmaker van Sérès, let bij
den volgenden aanval van Grassin niet op.
Hij ziet niet, dat Sérès los laat, waardoor .
deze maar op de vluchtlatten gaat rijden
en zoodoende 4 banen achterstand boekt.
Hij komt steeds meer achter. Weldra is
hij 10 maal gelapt. Doch ook Linart heeft
het in dien tijd moeten ontgelden. Als nog
00 banen moeten
worden gereden, weet
Grassin Snoek te lappen. In ,de 164eronde
geeft Linart even strijd bij een aanval van
Grassin, maar al spoedig wordt hij voor de
elfde maal gepasseerd. Nog 72 ronden moeten gereden worden en de Belg is voor de

maal

gepasseerd!
Het slot van dezen rit behoeft geen ver-

12e

dere beschrijving. Grassin was de onbetwistbare Wereldkampioen.
Na een uur zijn afgelegd 74 K.M. 460 M.
uier Ir.) ! 3» Sérès lgangm.
Snoek wordt nu ook door Grassin nog eens
"ge); 4. Grassin (gangm.
Didier).
gelapt, maar dan is het ook welletjes. De
Mdus
aan
den
kop,
mét
Snoek
Hagenaar
rijdt nog keurig- en tot een derde
? De """«".<-<.'' Komt
echter niet ronde achterstand behoeft het gelukkig niet
eauw
gewensdhte snelheid.
In de te komen.
m
Fass«rt Sérès hem onweerUitslag:

!W?' Pa!?

K.'^"3^'

tweede
sta^»
"^.°
Gra«in"' n ,de '"'"de ronde

stuift ook
§.enoot voorbij, die nu de
3and
AZCn

"j sluit

hou<kn kan. maar al <-*-*■iiibliikt aZ
"'M
die veronderstelling
onjuist. Het

Een kustreis

r. Grassin

(Frankrijk) 1 uur, 20 min. 4/5.
2. Snoek '^'Nederland) 1100 Meter.
3» Sérès (Frankrijk) 20 ronden.
4. Linart (België) 24 ronden.
afwachting hiervan kan ik n nu eens een
paar indrukken van mijn vacanti^tocht ver»

per fiets.

tellen.

We zijn buitengewoon ingenomen met
onze manier van reizen. Onze one.seaters,
open éénpersoonswagentjes oftewel fietsen,
trekken algemeen de aandacht om hun
sierlijken, hoogen, slanken bouw en hun

Maandag 24 Augustus 1925
In het V. c. 1.-truitje gestoken reed
6rassm, van alle zijden toegejuicht, «en
eere-ronde. Zijn bloemen stond hij Snoek af,
hetgeen hem opnieuw een applaus bezorgde.
Snoek werd na afloop op de schouders tiet
Middenterrein opgedragen.
* «

*

Hieronder de lijst van vorige winnaars van
net
K. M. wereldkampioenschap achter

.

groote motoren :

,

1896 Kopenhagen:

chase (Engeland), tijd
au. 14 m. 2/5 sec; 2. Stocks; Gerger.
,897 Glasgow: 1. Stocks (Engeland),3. tijd 2 u.
m'l2 4/5 sec; 2. Chase;
oo
3. Armstrong.
1898
Weenen: -. Palmer (Engeland),
tijd 2 u.
10 m. 10 1/5 sec . (Palmer reed zonder
tegenstanders).
1. Gibson (Engeland), tijd 2 u.
1899 Montreal:
15 m. 26 sec.; 2. M ac Lean ;3. Boake.
1900 Parijs- 1. Huret (Frankrijk), tijd 1 u.
49 m. 26 sec; 2. Taylor.» 3. A>uhours.
1901 Berlijn : 1. RM (Duitschland), tijd 1 u.
38 m. 6.1/5 «cc ; 2. Di ckent m a n;
3. Ruyter.
1902 Berlijn : 1. Rodl (Duitschland), tijd 1 u.
24 m. «3 sec; 2. Bouhours; 3. Taylor.
1903 Kopenhagen: 1. Dickentman (Hol»
land), tijd 1 u. 26 m. 28 4/5 sec; 2. Robl;
3. Gorneman.
1904 Londen: 1. Walthour (Amerika), tijd 1
v- 33 m 5? 3/5 sec; 2. Simar; Vander»
stuyft.
' 03.
1905 Antwerpen: 1. Walthour (Amerika), tijd
l u. 13 m. 56 sec; 2. Guignard;
3.
Dickentman.
1906 Genere: 1. Darragon Frankrijk). tijd
1H; ,-»°. m' 34 2/5 sec; 2. Vanderstuyft;
3. Schwitz.
1907 Parijs: 1. Darragon (Frankrijk), tijd 1
.8 m. 34 2/5 sec; 2. Verbist;
Parent.
Berlijn: 1. Ryser (Duitschland).3. tijd l u.
1908 £
22 m. 3 sec; 2. Bruni;
3. Vanderstuyft.
1909 Kopenhagen: 1. Parent (Frankrijk), tijd
.1 u. 35 m. 45 2/5 sec; 2. Darragon; 3.
N. Butler.
1910 Brussel.» 1. Parent (Frankrijk), tijd 1 u.
23 'n.. 33 4/5 cc-; 2. Walthour; 3. A. Van»
derstuyft.
'
191 1 «Rome.» 1. Parent (Frankrijk), tijd 1 u.
23 m. 59 sec; 2. Darragon; 3. Moran.
19,2 Newark: i. Wilev (Ver. St.),
tijd 1 u.
23 m. 50 sec; 2. Collins; 3. Moran.
1913 Leipzig-. 1. Guignard (Frankrijk), tijd 1
u. 16 m. 26 1/5 sec; 2. Mionel; 3.Scheuermann.
1920 Antwerpen : 1. Sèrés (Frankrijk), tijd i
u. 25 min. 27 sec; 2. Linart;
3. Süter.
1921 Kopenhagen: 1. Linart (België),
tijd I u.
35 m. 1 sec; 2. P. Süter; 3. p. Guignard.
1922 Parijs: 1. Loon Vanderstuyft (België),
tijd 1 u. 25 m. 46 2/5 sec; 2. P. Süter;
3. Ganay.
1923 Zürich : 1. P. Süter (Zwitseland), tijd 1 u.
26 m. 37 2/5 sec; 2. Parisot; 3. Wittig.
1924 Parijs: 1. Linart (België), tijd 1 u.
31 }?' 13 -75 sec; 2. Sèrès; 3. Torricelli;
4. P. Suter.
1925 Amsterdam : 1. Grassin (Frankrijk).
sec.; 2. 5 noek
VÖiï "'..'"
se>ès (Frankrijk); 4.L!nart
1?"1 3- mc\4/5
1.
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Dickentman in Duitschland.
resultaten
van den wedstrijd achter groote
De
motoren om den „Grooten Zomerprijs" te
Chemitz waren :
20 K.M. 1. Parisot in 15 min. 59 sec, 2.
Junghans op 90 Meter, 3. Dickentman, op ,50
M., 4. Schindler op 1480 M., 5. Wegmann op
4000 M.
30 K.M. 1. Parisot in 24 min. 15 sec, 2.
Junghans op 20 M., 3. Dickentman op 200 M..
4. Schindler op 870 M., 5. Wegmann op 330,

Meter.
1. Junghans in 41 min. 56 sec, 2.
50 K.M.
op 550 M.. 3. Dickentman op ,950 M.,
Parisot
4. Wegmann op 3250 M., 5. Schindler, opgegeven.

Totaal-uitslag : 1. Junghans 99.890 M., 2.
Parisot «99.450 M., 3. Dickentman 97.100 M.,
4. Wegmann.
De sprintwedstrijd werd gewonnen door:
Knappe; 2. Arend (banddikte), 3. Meier (Bres
lau).

Net Prznsche Kampioenschap op den weg.
Het Fransche wegkampioenschap voor be-

roepsrenners over 100 K.M. is gewonnen door
Souchard in 2.55.05.1; 2. Francis Pelissier,
2-57-55! 3- Bellenger, 2.58.58; 4. Henri Pelissier,

3.02.23;
3-05--7; 7-

305.05; 6. Alavoine,
3.06.21; 8. Verge, 3.11.1b.

Lacquehay,
5.Leblanc,

wedstrijd te Kopenhagen.
Bij de alhier gehouden internationale wielerwedstrijden won de Australiër Spears het sprintnummer voor Mori (Italië), ITllegaard (Denemarken) en Rutt (Duitschland). Het tandemnummer was voor het koppel RuttFllegaard.
In den voorgift-wedstrijd won Robert Hansen,
die 70 Meter voorgift had.

MOTORWIELRIJDEN
De Intern. Zesdaagsche wodstrijt.

Van de Rotterdamsche baan.
Voordat de wedstrijden een aanvang namen,
heeft de directie van de wielerbaan den nieuwen
wereldkampioen Meijer en den tweeden aan.
komende in de wereldkampioenschappen

Mazairac met kransen gehuldigd.
De uitslagen zijn als volgt;
Koppelwedstrijd voor nieuwelingen over 15
K.M. (60 ronden). Elke 15 ronden een klasse»
ment. De totaal-uilsiag is: 1. P. Binley—B.
Duiker met 11 p., 2. Govers—du Vaiois met
'Jj.. p., 3. H. Meijers—J. Wildschut met 4p;
lijd 22 min. 43 1/5 zee.
Sprintwedstrijd voor amateurs over drie
ronden: ie rit tusschen C. .Piets en J. Hijzeldoorn. 1. J. Hijzeldoorn, 2. C. Piets % wiel.
Laatste 200 M. 15 sec.
2e rit tusschen J. Meyer en A. Mazairac.
1. J. Meyer, 2. A. Mazairac, vele lengten.
Laatste 200 M. 13 sec.
3e rit: tusschen J. Hijzeldoorn en C. Piets;
l. C.
Piets, 2. J. Hijzeldoorn, 2 lengten.
Laatste 200 M. 13 3/5 sec.
4e rit tusschen A. Mazairac en J. Meyer:
1. J. Meyer, 2. Mazairac, Vè lengt». Laatste
200 M. 13 sec.
5e rit tusschen C. Piets en J. Hijzeldoorn:
1. J. Hijzeldoorn, 2. C. Piets, gevallen in de
laatste booht.
6e rit tusschen J. Meyer en Mazairac: 1.
Meyer , 2. Mazairac.
De tijd van de laatste 200 M. was ,2.9 sec.
De totaaluitslag was dus: 1. Hijzeldoorn met
4 pnt., 2. Piets met 5 pnt.
De ritten tusschen Meyer en Mazairac werden
alle door Meyer gewonnen. Meyer had dus
3 p., Mazairac 6p.
Wedstrijd met motorgangmaking over 25
K.M. (100 ronden): ie manche: 1. E. Leddy,
den Haag, gangmaker Ceuremans, 23 min.
402/5 sec, 2. Ruysseveld, Antwerpen, gangmaker Masicot op z^H baan, 3. H. Asdc-g,
den Haag, gangmaker Verbrugge op 5 ronden,
4. V. Verhaegen, Antwerpen, gangmaker Jutte
op 7 ronden.
ze manche over 25 K.M. (100 ronden): i.
Ruysseveld in 21 2/5 sec, 2. L»eddy op 240 M.,
3. Verhaegen op 6 ronden, 4. Asberg op
20 ronden.
3e manche over 35 K.M. (^o ronden) : 1.
Leddy in 32 min. 39 2/5 sec, 2. Ruysseveld op
1 ronde 60 M., 3. Verhaegen op vele ronden,
4. Asberg, opgegeven.
De totaaluitslag is: 1. Leddy met 11 p-,
2. Ruysseveld met 10 p., 3. Verhaegen met 5 p.>
4. Asberg met 4 p.

"*'
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veer van Noord-Beveland naar Veere gaat
slechts cenige malen per dag.
De route, die ik nam om naar België te

komen: den Haag, Maassluis, Brielle, Hellevoetsluis, Middclharnis, Bruinisse, Zierikzee, Hortgene, Kamperland, Veere, Middelburg, Vlissingen, Breskens, kan ik lettereen
aanraden.Den eersten dag tot Zierikzee
'luimper, 15 Augustus.
..J
snelle loopen. Het kan ook zijn, dat cic den tweeden tot Middelburg; den derden
2 "por d
d"3 en dauw. belangstelling ons zelf geldt, bepakt en betot Brugge. Je ziet op zoon fietsreis vee!
UUr opgestaan, omdat we
met d«„'. I!'
laden als wij langs 's Heeren vegen vliemeer dan je ooit per auto zien kunt; je bent
bilden vert'V)'"" milten naar Douarnenez gen. maar ik geloof eer, dat bet' de fietsen den gansenen dag in de buitenlucht en je
'l
kleren bezocbten we betrof; de Eransche en Belgische vélo's hebt de namiddagen en lange
zomeravond^Pl-iatsie at zo° wondermooi ligt in zijn van heel ander, zeer laag
midel, wel den om door de steden, waar je logeert,, te.
hoek van de Golf van geschikter voor het geaccidenteerd terrein. wandelen. Wij hebben ons steeds het best
',een V.l-. w. iser fiets doch de weg daarWaarom reizen zoo
He üanders bevonden bij een dagverdeeling, die er op
het begi„ „ Zwaar ' "<"> Klimmen en in per fiets. Nergens zie jeweinig
zooveel
van dit was gebaseerd, dat we 's middags om'
eentonig,
zoodat we. toen vervoermiddel gebruik maken .ils in ons streeks 4 of 5 uur ons nachtlogies
einde r ons
bespradoel hadden bereikt. land; doch zoo gauw de vacantie aanaa te mi
ken.
Dan
is
er
in
de
nog
meeste
hotels
om er voldoende van
breekt,
trekken wij er uit per trein of «.uto plaats. Eens kwamen we 's avonds met
knielen I»,""'°''
het plan» aarom r,te op de terugreis en laten de fiets thuis. Eh liet is jtist zoo
donker aan; dat was in
(in CalvadsP°or !'p ' morgen heen en terug" per prettig om. het rijwiel ook buitenslands bij os"). Alle hotels warenCaen
vol
vlak
bij het
"U
te hebben
mogelijk aan de hand te hebben. We hebben, sinds we station; we wister er weg
", tezooveel
en
steg,
noch
volop
profiteeren
°".
van zon
Den
verlieten
per
Haag
om
trein
tot
Klaasons
konden
dus
in
het
donker slecht oriënst b,cs,°ten v/e om 8
gf kk*nte gaan, daar dat eerste weggedeelte teeren. Ten slotte moesten we nog dank»
'"«- reeds
' Want 't «peen is sluis
niet
zoo bijzonder plezierig geplaveid is, baar zijn met twee dure kamers in een
«retagne; als we dit niet
k."
geen
"°°ee
gebruik gemaakt van de spoor vóór luxueus hotel !
ru.n,
n.'et namen ' ""«den we pas we in Rijssel waren.
De route over Brugge over Torhout en
De
zijn
Zeeuwsche
eilanden
Yperen is heel sinister.
Eoesselaere'naar
verrukkelijk
am
vo°rval
in d°
bij» iietsland. Het grootste
vacantie.
-«"-der
gedeelte
Het
er
rijd
je
wegdek
eus' Doch ziet —de reiger
is meer dan slecht: vol gaV.kt
over dijken, waarvan je een prachtig uitde Wissd beschikt'
ten en kuilen, terwijl men op sommige
die
En.
zicht hebt over de zoo buitengewoon welplaatsen nieuwe Mac-Adam» en grintwegen
tr«in on w- p^t"«gen van den Varijschen varende
en zeldzaam vruchtbare Zeeuw» maakt; vóór die tijngewalst zijn
d" het
is dat
--no» sehe akkers, en
weiden
met
moordend
d"a'"°"6e
en
«le
voor
propere
de
wij
banden. Voorts zie je
geduldig
"°e«ten -XL.
rn geverfde huizekes en de flinke ruime hier enorm veel oorlogssouvénirs
ChtCn tot het talrijk treinperso»
n<=el
B.
: uitgeden
«allen. Je moet wel vrij dikwijls over» strekte kerkhoven: Eransch, Duitsch
n
ag°n
en
voor ons den w
°P?evÜ«id varen maar gewoonlijk is er een geregelde Engelseh;
weg weer ''«ft
vrij gemaakt. In- verbinding
oorlogsmonumenten;
gedenk»
an een het «amperlandsche
naalden, opschriften, die alle spreken van

Mode in

Moeskops lu parijs.
Gisteren heeft op de parijsche Buffalobaan
een zoogenaamde revanche wedstrijd plaats go»
had van de wereldkampioenschappen. Er* was
buitengewone belangstelling.
De Franschen, die eenigen ophef gemaakt had»
den van 't hinderen van Kaufmann bij die gelegenheid in den eindstrijd, en dientengevolge
op een overwinning van michard gehoopt hadden zijn geducht teleurgesteld,, want Kaufmann
beeft alle -, zijn ritten op overtuigende wijze
gewonnen. Moeskops was er totaal uit; hij reed
ontactisch en verloor alle 3 wedstrijden welverdiend.
De uitslagen waren:
ie rit : Michard slaat Schilles met 5 c.M.
«e rit: Kaufmann wint van Moeskops met 2
lengten. De Zwitser won zeer gemakkelijk.
3e rit: Moeskops verliest met H wiel van
Michard.
4e rit: Schilles slaat Moeskops met % wiel.
50 rit: Kaufmann wint met wiellengte van
Michard.
6e rit: Schilles verliest van Kaufmann.
Totaal: 1. Kaufman, 2. Michard, 3. Schiller,
4. Moeskops.

Onze medewerker op automobiel- en motorsportgebied schrijft ons d.d. Zaterdag uit

Londen:
De Zesdaagsche motorwedstrijd is dan ein.
delijk tot een einde gekomen en het dient
erkend dat het resultaat ons in alle opzichten
meevalt. Van de 87 deelnemers zijn er weliswaar niet minder dan de.tig uitgevallen, maar
wanneer men daarbij in aanmerking neemt
dat deze wedstrijd in alle opzichten een van
de zwaarste was welke tot nu toe is gehouden,
dan is het uitvallerspercentage van 30 pro.
cent nog niet eens zoo heel erg groot.
Zooals wij reeds uit Chcltenham seinden
was de dag van Vrijdag verre van gemakkelijk. Op zichzelf zouden de heuvelklimproe»
ven van Biwleh-y^roes (spreek uit Bulg-u.
groos) en Hirnant reeds menigen Holland»
schen rijder hebben doen struikelen, maar nu
waren zij eens zoo moeilijk, doordat de deel»
nemers vergast werden op zware regenbuien,
welke vooral de Hirnant pas vrijwel onbegaanbaar maakten en uiterst gevaarlijk. Deze
laatste pas was naar 't oordeel der Engelsche
esperts anders lang niet zoo moeilijk ais
Nwleh-y-Groes, maar thans was de klim door
de gladheid van het wegdek bepaald gevaarlijk. Er deed zicih dan ook een ongeval voor
doordat een Fordwagen den smal
weg zoodanig ver-sperde, dat de Engelschman Wright
er tegen aanreed. Gelukkig voor hem bleef
«lijn machine intact en kon hij zijn reis vervolgen. Omtrent de overige gelukkig niet ernstige ongevallen seinden wij reeds uit Cheltenham. Alleen dient nog vermeld, dat de
leider van de Noorsche ploeg, ongerust over
het uitblijven van de Noorsche zijspancombi,
natie weike wegens bandenpech dèn strijd
heeft moeten opgeven, zijn mannen ging zoeken, in de heuvels van Wales over den kop
sloeg en in een hospitaal moest worden op»
genomen. Het was merkwaardig dat men
dezen dag herhaaldelijk de rijders aan den
weg kon zien staan met een of andere reparatie. Vooral de banden hadden het «nvaar te
verantwoorden gehad en velen verloren dan
oolc nog al wat tijd met het repareeren en
■plakken. In Neivtown bedroeg het aantal uitvallers reeds 25! dat het middagtraject dien
dag niet zoo zwaar was
er moesten slechts
een paar heuvels bij Chcltenham worden bc.
klommen
bleek uit het feit, dat bij de controle dit aantal niet grooter was gcnvórdvn.
Zaterdag moest de laatste etappe van Chel»
terliam naar Weybridge word*?» gereden, een
afstand van 95 mijl, deels over bijwegen,
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en herinneren aan het gruwelijk wereldleed.
Voor dat traject is de fiets te langzaam,
al z-ig je ook daar dikwijls veel heerlijke
vergezichten en was het land, vooral tegen
dat dc avond viel, heel mooi. Vperen zelf
draagt nog vele wonden; maar men heeft
ook reeds weer heel wat herbouwd: helaas
op precies dezelfde wijze als voor de ver»
woesting, in een leeüjken, nietszcggenden

stijl. Er is geen eenheid in dien herbouw'
Het lijkt wel alsof iedereen alleen zijn eigen
kleine plekje grond weer vol kon bouwen
en dit nu maar, gemakshalve, net zoo her»
stelde als het vroeger was.
We vroegen ons verbaasd af, waar nu
al die jonge veelbelovende architecten bleven, die in deze zoo zwaar geteisterde streken volop gelegenheid hadden om te toonen, wat hun jong talent vermocht. Maar
misschien was de opdracht te zwaar voor
die jonge menschen, en misschien ook wa»
ren zij innerlijk nog niet vrij en rustig ge»
noeg om zulk groot werk te ondernemen.
De door de Amerikanen en Engelschen
aangelegde cemeteries" zijn mooi en
ruim en vol lieve bloemen. Het is te merken, dat hier geregeld zorg aan wordt be»
steed en dat er veel geld voor werd gegeven. Ontstellend groot is het kerkhof, dat
uitsluitend voor de avlatcurs van het Britsche leger werd gesticht en ook doet het
akelig aan, dat er overal in die streken
zoon handel gedreven wordt in oorlogs»
reliczuieLn. De reclame, die men daarvoor
maakt, de opschriften, de wegwijzers en
de monumenten, ja vooral ook die monumenten, met hun soms fel realistische
voorstelling van den gewonden of gesneu»

_
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CRICKET.

Fietsen

Bij Wiel» en Motorrijden heeft men
vaak veel last van schrijnen en door»
zitten der huid. Om dit dadelijk te
verzachten en spoedig te genezen
gebruikt men algemeen

306090 ct.

P U RO^

maar voor een groot deel ook over de mooie
hoofdwegen* waar de rijders er een goed
gangetje konden inzetten. Over het algemeen
heerschte de overtuiging dat dit laatste loodje niet het zwaarst zou wogen, en dat met
het oog op de. snelheidsproef op de Brook.
landkhaan, men thans een rustigen ochtend
zou hebben. Het Kwam échter geheel anders
uit. Want een heuvelklim bij Stonor in de nabijheid van Henley werd velen noodlottig.
Alsms Hill, anders een goedig heuveltje dat
door iederen motorrijder te bestijgen is, was
door een regenbuitje juist aan de oppervlakte
een ietsje glad geworden. En waar het een

.

Om den Telegroaldeker.

H.C.C. I—v.R.A. I.
hadden M. Jansen en
J. Roeleman, die onafgebroken op de V.R.A.-ers
Even na het noenmaal

bowlden, hun teak verricht; eerstgenoemde had
6 en Koeleman de andere wickets genomen
voor resp. 34 en 10 runs. De innings was niet
bijzonder interessant geweest. Het totaal was
62. Dat H.C.C, dit totaal gemakkelijk zou
maken lag voor de hand en met groot vertrouwen stapten H. v. Manen en A. Schill dan
ook naar de mat. Met den eersten bal velde
Rincker echter het wicket van van Manen en
Vis, die nu inkwam, vond Rinckcr in uitstekende conditie. Er werd uiterst langzaam ge»
scoord. Vis speelde niet al te zeker. Na 10
overs ging de 10 pas op, want van der Cliys,
hoewel te kort bowlende, wist de score? ock
laag te houden. 'Schill speelde zich kalm in
en dit tweetal bracht de 100 op, daarna sneller

scorend de 150. Op 165 viel het tweede wicket
Hamburger ving vis mooi op mid. on voor 7^.
Hierna wachtte men nog slechts op Schill s
echter dat het doorgroefd was met diepe spohonderd, die met applaus begroet werd. Onder,
ren welke zich in grillige vormen kronkelden. tusschen waren A. de Beus (o) en mr. C.
En als een rijder bet ongeluk had met het Feith (7) verdwenen. Nadat toen Janserz voor 3
achterwiel in een dezer sporen terecht te kogevangen was en Koeleman er een vroolijke 20
men, was hij reddeloos verloren. De beste bij elkaar geslagen had, werd gesloten, omdat
Engelsche rijders moesten hier een veer laten, een flinke regenbui spelen onmogelijk maakte.
zoodat het ons niets verwonderde, dat geen Koeleman en Schil! bleven niet uit.
Voor de volgende ronde van den Telegraaf,
der Hollanders het er zonder stop afbra<Hit.
<Het had er even den schijn van, dat Wim beker speelt
tegen V.V.V. te Amsterdam
«Smit een van de weinigen zou zijn, die den op 6 September.
Bowlingcijfers: Rincker 1 voor 33, v. d.
top ongestoord bereikten, maar een klein
geultje werd ook hem noodlottig; zijn achter, Chys 1 voor 50, Hamburger o voor 39, Stroeve
wiel gleed «r in weg, zijn motor draaide volle o voor 29, de Meyere 2 voor 33 en Lobry H»
Bruyn 1 voor 37.
180 graden om e» in volle vaart stoof de mai-hine naar beneden, tot grooten schrik van het
publiek, .ckit vol vrees het oogenblik afwacht»
te dat hij over den kop zou slaan. Maar
Quick—H. C. c. H.
Smit had zijn machine schitterend in bedwang
en onder een luid applaus wist hij haar te
Na de nederlaag van H. C. C I! in de com»
stoppen.
petitie hadden deze Hagenaars er alles op ge»
Natuurlijk kreeg hij strafpunten, maar het steld om op Quick revanche te nemen. Dit is
staaltje van koelbloedigheid en meesterschap ook werkelijk gelukt en in een spannenden
over zijn machine bezorgde hem welverdienmatch, leden de Nijmegenaars een regelmatige
dé toejuiohigen. Slechts 15 van de 62 rijders nederlaag. De twee teams lijken ons dan ook
Kwamen den heuvel goed op, wel een bewijs wel van gelijke kracht. Een nederlaag met io
hoe zwaar de proef was. Met deze beklim, runs is nu niet verpletterend.
H. C. C II batte eerst op het bowlen van
ming was feitelijk de wegwedstrijd geëindigd, want de weg voerde daarna langs mooie E. den Hartog en Terwiel. Laatstgenoemde
hoofdwegen naar Brooklands, waar veel te viel eigenlijk wel een beetje tegen, na zijn
laat, tengevolge van het oponthoud bij Alms prestaties in den Free Foresters-match in BiltHill ontstaan, de snelheidsproeven begonnen. hoven. Hij bowlde erg veel losse ballen en
was niet zoo gevaarlijk.
De andere bowler,
Ofschoon aanvankelijk alle machines 100 minuten moesten rijden met bepaalde minimum, den Hartog en Rees bowlden als gewoonlijk
-snelheden werd in verband met het late uur de eerste zuiver, de andere met veel afwisseling.
De H. C. C.-.batsmen scoorden allemaal onbesloten slechts den minimum afstand te laten
rijden van 18 tot 30 baanronden naar gelang geveer io runs. L. Sodderland was met 19
van den cylinder-inhottd. Eerst vertrokken de topscorer. De wickets vielen vrij regelmatig*
het laatste op 112.
lichtere machines, ongeveer 40 in getal, o.a.
Quick, dat zonder Alting Mees, een goed
onze landgenooten Smit en Moos, die zich
jong batsman, was, opende met Rees en Burg.
wijselijk niet lieten verleiden tot een snelheidsrace met de anderen, maar juist even boven graaf. De Haagsche bowlers hadden echter de
overhand. De eerste zes batsmen waren voor
hun vastgesteld gemiddelde bleven. Het gevolg >was, dat zij hun afstand binnen den 29 al uit; R. Neuerburg nam in deze periode
tijd goed uitreden en na de bestijging van 5 wickets. Rees was nog steeds ingebleven en
den proefheuvel op Brookland konden zeggen, batte toen met Terwiel. Hij sloeg op alles in
dat zij den -wedstrijd tot een schitterend einde uitstekenden stijl en speelde daarmee het goede
Hij kon niet verwachten dat anderen de
hadden gebracht. Ook .Boelstra, ofschoon hij spel. maken
runs
zouden. Ze gingen allen gauw uit.
zijn
beneden
gemiddelde bleef, reed den al.
Om runs te hebben, moest hij dan ook vlug
stand daarna uit, maar liep er 18 strafpunten
spelen.
op. Een drietal rijders viel nog «üs «lachtZoo voerden beiden den stand op tot 70. Ter»
offers van deze snelheidsproef onder wie ook
wiel
ging toen run out, door goed werk van
miss FcOey, die zulk een goeden wedstrijd
had gereden en zich daardoor op 't laatste W. v. d. Bosch. De andere batsmen presteer»
oogenblik nog de kans zag ontgaan om te den niet veel. Het negende wicket viel op 74,
maar voor alles afgeloopen was, ging de 100
worden geklasseerd.
'Des avond-s wvrd aan een officieel diner op. De Hagenaars misten toen nog een vang,
ln het Waldorühotel te London, dat door de maar dat scheelde hun niets, omdat Sodderland
Rees bowlde voor een prachtige 69. Het was
Motorfabrikanten vereeniging was aangebo- een
gewaagde innings, met hier en daar een
den aan de rijders en buitenlandsche gasten,
slag, maar onschatbaar in waarde
mislukten
uitslag
bekend
gemaakt.
de
Daaruit bleek voor Quick. Slechts
10 runs waren ze bij de
dat er in totaal 30 rijders waren uitgevallen,
Hagenaars
Neuerburg
en Sodderland
achter.
gouden
dat 36 de
medaille verwierven onder
onafgebroken.
wie ook Wim Smit. 13 de zilveren en 3 de bowlden
Scores:
H. C. C.
bronzen medaille. Wim Smit had in 't geheel
Slip bowled E. den Hartog
E.
7
strafpunten,
strafpunten
?
John Moos »H
en L. Borel bowled a Terwiel
,8
Boslztra 83 strafpunten.
.1. v. d. Bosch bowled Rees
14
Acht Engelschen hadden o strafpunten, E.
12
Jansen c Burggraaf b a Terwiel
onder wie miss Ball, die dus wel een schitL. Sodderland bowled Rees
19
terende prestatie leverde. Miss Cobtle had 5
W. v. d. Bosch bowled Rees
'11
istrafpunten en verwierf een gouden medaille.
I. Moorse! c Nöhren b den Hartog
o
'De International Trophy werd gewonnen W.
Tydeman
6
door bet Engelsche A-team met de rijders R. Neuerburg c Rees b den Hartog
,8
bowled
den
Hartog
Giles, Kers-haw en Arter, die tezamen slechts P. Kalff not put
3
5 «trafounten hadden, n.l. 5 door Kershaw op W. Kalis, run out ....'
<>
Alms Hill opgeloope'n. Hetzelfde team won
Extra's 4. Totaal
ook de Internationale Vase, den prijs waar.
voor ook het Nederlandsche team was ultgs.
.komen.
Bowlingcijfers Terwiel 2 v. 26. E. den Har,
tog 4 v. 62. Rees 3 v. 20.
De uitslagen daarvoor waren:
Internaiona! Trophy: 1. Engeland A 595 p., P. M. Rees bowled Quick.
Sodderland
69
2. Engeland C 836 pt.. 3. Engeland B 856 p..
Burggraaf bowled Sodderland
4
4. Duitschland 557 pt.
M. den Hartog bowled Neuerburg
5
International Vas*-: 1. Engeland A 895 p., Th. Engering cv. Moorse! b Neuerburg...
3
t. Engeland C 885 p.,
Blok e E. Jansen b Neuerburg
3. Australië 876 n.,
Engeland
B 856 p.
4.
E. den Hartog bowled Neuerburg
De merkenteam^irijzen werden gewonnen Hoekstra bowled Neuerburg
o
door de A. J. S. en James ploegen.
Terwiel run out
»
V'ij hopen dezer dagen nog wel het een en
Leigraaf c R. Nouorburg b Sodderland".' i
ander over dezen zwaren, maar uiterst mooien D. den Hartog howled Sodderland
o
rit te kunnen zeggen, maar mogen thans toch Nöhren net out
niet onvermeld laten, dat Lamberw Hurrelbrinck, ondanks het reit dat hij officieel was
Extra's 9. Totaal
-uitgevallen, toch nog den geneelen wedstrijd
Bowlingcijfers: R. Neuerburg e v. «: L,
M »»»
uitgereden
heeft
evenals ook Kleysen. Wan.
Sodderland 4 v. 39.'
eer zij beiden niet zulk «en pech hadden ge
krijtacktigeN ondergrond had, geleek het wegdek veel op een ijsbaan, met dit verschil
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had zouden dus vijl van de zeven Hollanders
den wedstrijd hebden uitgereden.
Xv waren liet officieel slechts drie n.l. Smiv.
A Moos o? 'N- 5. A. en Boelstra
ei.
« D., die
op H.
op waardige wijze de Nederlandsche kleuren hebben verdedigd.

"''

SA

velden poilu, moeten, dunkt mij, een vreeselijke kwelling zijn voor nl die
moeders,
vaders vrouwen en zusters, diehun geliefden door den oorlog hebhen verloren.
Na Vperen wordt de weg al beter; we
reden dien dag door naar Rijssel en pakten
daar den trein, die ons dwars door het
mijndistrict naar Amiens voerde. De aanhoudende regens van de laatste dagen, die
ook hun invloed deden gelden op den weg,
noopten ons van Amiens naar Haver eveneens door te sporen ; een vrij lange reis in
een
omnibus", zooals hier de boemeltreinen heeten. Het is een vreemde gewaarwording voor een Hollander om 7
uur achtereen te sporen en geen enkel
groot station te zien. Het waren
niet veel
meer dan dorpshalten langs het gansche
&
tra,ect.
Haver was ons een verrassing. Een
mooie, ruim gebouwde stad met een casino,
een strand, een flinke haven en heerlijke
omstreken om tochtjes te maken. Want
Trouville, Deauvjlle en Honfleur zijn heel
gemakkelijk van Haver uit te bezoeken.
j 0,, wat hebben we
toen ook weer onze
fietsen gezegend! De toer van Haver per
boot naar Trouville. dan met dc fiets aan
de hand een flink eind klimmen en daarna
over een prachtig golvenden weg
freewheelen naar Honfleur, waar vandaan de boot
weer naar Haver teruggaat, is een ideale
uitstap. Een prachtige route langs mooie
buitenplaatsen, aardige gehuchtjes en met
steeds een heerlijk uitzicht over zee over
een wegoppervlak zoo glad als een dans-

vloer.
Het was ook heel aardig om even een

Ajax—Te Werve.
Ajax^omhinatie
Een
speelde

gisteren

te

■Leiden een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Te Werve. De Leidenaars (172) wonnen met
innings en 70 runs. (Te Werve 62 en 40).

glimpjc te krijgen van die beide middelpunten van het mondaine Eransche leven, waar
Bob in de Haagsche Post zoo vaak inn
vertelt. Dan denk je, als je haar leuke,
vlotte krabels ziet: nu ja
zoon plantje
een fantasie —99 pCt. verbeelding!
Maar in Dauville waren ze werkelijkheid:
de meisjes daar zijn levende plaatjes!
Het is buitengewoon aardig om zoo
eens even en passant de nieuwste modesnufjes te zien. Maar het is ook een beetje
triest om dan te moeten constateeren, dat
wij, beste, brave, oersoliede, door-en-door
gedegen Hollandsehe vrouwen toch geen
greintje van die aangeboren gratie bezit»
ten. Onze Hollandsehe meisjes zijn Ho»
zend, robust en kerngezond, maar hebben
niet het figuur, de houding en het clan vnn
de mondaine meisjes uit Trouville. Nu
hoop ik maar, dat niemand zich dit al te
zeer aan zal trekken, want ik bedoel er
heusch geen kwaad mee en ik voor mij ':ie
zelfs liever het door en door gezonde Ho!-landsche type, dat niet opziet tegen een
flinke wandeling en zich niet af laat schrikken door storm en een regenbui, dan hel
uiterst fragiele pijpcsteeltje, dat het cosmopolitische meisje is in Dcauville. Maar
voor zoon enkel keertje, 's morgens bij
een kop chocola in een der vele restaurants achter het Casino of 's middags bij
de thee en het strijkje in de Casino Nar is
het heel leuk, om eens even op te nemen
wat ze dragen. Moeilijk is dat niet; want
ze maken niet veel variatie in haar toilet.
Kasba en witte wol was de hoofdzaak op
de vrij koude dagen, dat wij er waren.
En allen droegen denzelfden witvilten hoed,
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Phoenix—
V.V.V.II.
Chipman dan heeft Kent met Frank Woolley
Phoenix niet mogelijk voor dezen 5 lefthanders in de ploeg. Woolley speelde een
Kampioenswedstrijd een behoorlijk team op de schitterende innings tegen Gloucester (176),
been te brengen, omdat eenige harer spelers Kent won met een innings en
runs. Freeman
voor dezen belangrijken wedstrijd verstek nam 6 voor 34 en 6 voor 114.47
tieten gaan. Daarentegen kwam
LancaHiire, in vele oprichten dit seizoen
met
een met 3 eerste klassers versterktV.V.V.
een teleurstellend team, had weinig last met
elftal, hetgeen volstrekt niet van Phoenix had behoeven Worcestershire en won met 8 wickets. Het
te winnen, daar het krachtsverschil gering was meest opvallenden was het goede bowlen van
en een der beste bats van Phoenix, de heer Parkin (6 voor 60). Parkin is nl. gedurende
DoH-, door een foutieve beslissing van den de laatste weken geheel uit vorm geweest. Gilbert Ashton werd door Mae Donald in zijn ge»
umpire l.b.w. uitgegeven werd.
V.V.V. begon eerst te batten en na een uur zicht geraakt en moest zich terugtrekken. Gil.
«pelens war<;n er reeds 5 voor 82 uit, waarBert Ashton ,s een broer van Claude en Huonder de beste bats van V.V.V. als J. C.
bert Ashton. De eerste speelt voor Essex en
Jenke, Broissois. Zij brachten Hubert is sinds eenige jaren in Indië, doch
grootmeyer.
het na de koffie tot 119 runs. Dit betrekkelijk
za het volgend Jaar zijn plaats in het Engeringe totaal had niet zoo hoog behoeven te gelsch elftal tegen Australië innemen. Hij is
worden, wanneer niet een der Phoenix-invallers een der allerbeste amateur cricketers van den
tegenwoordigen tijd. Hij was captain van Cam
3 cotches gemist had. Zoo iets werkt depribridge.
meerend op de bowlers. Hoewel Gammon
Naar aanleiding van Jack Hobbs na het ver»
tamelijk goed bowlde, waren zijn cijfers 4—59
met zoo goed als anders, waarmede hij niette» beteren van Grace's record zegt Plum Warve»-,
min de beste bowler van Phoenix blijft, gelijk de vroegere captain van middlesex in Engede Jonge Greimering wel de beste batsman is. land: „Een der opvallendste trekken in zijn
Het fielden van Phoenix was ook niet zooals
spel »s zijn schitterend fielden op cover-point.
het behoorde; en de wicketkeeper zal misschien Ik voor mij heb nooit een man van 42 jaren oud
verbaasd zijn te hooren. dat zijn werk alles zóó goed zien fielden als hij». Zijn batten is
behalve goed was. Ballen tegenhouden is geen genoeg bekend om er nu nog over uit te weiden.
wicketkeepen. Te memoreeren is hier een Hij. is de beste batsman ter wereld. Hij heeft
buitengewone mooie vang van W. van Dael.
steeds een vriendelijk en opbeurend woord
Na de 119 runs van V.V.V. meende Phoenix
voor iemand, die pech heeft en voor zoover ik
wel te kunnen winnen. Haar spelers hebben
hem ken plaats ik hem zeer hoog onder hen
echter, met uitzondering van W. van Dael,
„who combine a straight bat with a modest
gefaald. Waaraan het lag, weten we niet, de mmd." Ondanks al zijn succes is hij steeds bebatsmen bleken tegen het bowlen van Jenke scheiden gebleven.
en Grootmeyer niet opgewassen. Alleen W.
Alvorens voor Surrey te gaan spelen bood
van Dael had een goed totaal van «9, Dozy Hobbs ach aan bij Essex, die hem» evenwel niet
werd foutief uitgegeven en Greimering bracht aannam, Waarna bij door bemiddeling van
ook maar weinig runs op. De staart roerde zich Torn Hayward op de Oval kwam. Als jong pro»
in het geheel niet en het totaal werd 70 runs, fessiónal had Hobbs steeds een groote bewondering voor Ha^vard en in zijn eerste matches
waardoor V.V.V. met 49 runs won.
eenigermate zenuwachtig, nam Hayward hem
steeds met zich mee om de Surrey innings te
H.D.V.S —Sparta.
openen. Dit was voor Hobbs natuurlijk een
Hermes-D.V.B. heeft gisteren op haar terrein uitstekende leerschool, Want van het bow
lingwicket af zag hij iedere finesse van Torn's
een wedstrijd gespeeld tegen SjXirta. De Rotterdammers wonnen met 28 runs.
batten «n bovenden gaf zijn beroemde partner
H.D.V.B. 145, waarvan Pomes 58, Offerman hem zelf vertrouwen. Hobbs maakte zijn cen23, H. Offerman 15 en Hodes 18. Bowling.' turies over een tijdvak van 20 jaren.
cijfers: Ringeling 5 voor 60, van Leeuwen
5 voor 57.
Sparta 173 runs, waarvan in de dubbele
ATNLETIEK
cijfers kwamen Wilson met 53, Steeman 39 en
Henderson met 35 niet uit. Bowlingcijfers: A.
Offerman 6 voor 66, Hodes 2 voor 27.
De nationale kampioenschappen.
Gisteren is op het terrein van de Philips
De Dragon Flies.
te
Sportvereeniging
het tweede geHet elftal der Dragon Flies dat deze week deelte der nationaleEindhoven
kampioensdhappen
verhier eenige wedstrijden komt spelen wordt werkt. De wedstrijden werden begunstigd door
aangevoerd door Le Blanc-Smith, den be- mooi weer. P.S.V. had voor een goede organikenden Free-Forester.
satie zorg gedragen, de leiding was bij den
Verder maakt deel uit van het team T. S. heer Deenen ingoede handen doch de prestaties,
Jagger, die dit jaar voor Cambridge in den waarvan er enkele lllells zeer fraai zijn te
wedstrijd tegen Oxford op Lords speelde. Hij» noemen,
bij gebrek aan concurrentie
had toen weinig succes, doch van te voren had beneden tebleven
verwachtingen.
hij tegen diverse counties vele wickets geOp de 200 M. was van den Berge cavelier
nomen. Hij is een right-handmedium-bowler «eui, daar de Philipsman Broos
door een
en volgens Plum Warner de beste bowler in knieongeval niet kon starten en verder
ook
de Cambridje ploeg dit seizoen. De Dragon
«alle prominente sprinters
Van
Flies spelen Donderdag en Vrijdag a.s. tegen 'Haarlem was er ditmaal zelfs ontbraken.
niet een athleet.
het Nederlandsch elftal te Rijswijk op het veld Vanzelfsprekend is dit gebrek aan
concurrentie
van het Clubhuis Te Werve Zaterdag en Zonvan invloed geweest op den tijd.
dag tegen de H. C. C. op het H. C. C.-terrein
Op de 800 M. ontbraken Paulen, die, zooals
en Maandag en Dinsdag tegen de Flamingo's men weet tot
Beptemb«r geschorst is, en
eveneens op het H. C. C.-terrein. Woensdag Rotteveel. Hier 14
moest Bolten zijn titel afstaan
en Donderdag is de wedstrijd van het Neder- aan de comingman
Visser van het Rotterdam,
landsch elftal tegen de M. C. C. in den Haag. sche Feijenoord.
Op de s K.M. verschenen Zeegers en Dullaart
aan
den start, doch thans ontbrak de HaarlemEngeland.
In
mer Klaase op Het appel; wij vreezen dan ook,
Alle belangstelling concentreerde zich deze dat de titanenstrijd tusschen deze drie dit jaar
weel. op de match Somerset-S*urrey te Taun niet meer zal plaats hebben,
llhan» behield
ton welke Surrey met 10 wickets won en waar
Zeegers welverdiend zijn kampioenschap. Wil
Hobbs twee centuries maakte en zoodoende hij echter betere tijden maken, dan. zal hij
zijn totaal aantal honderden op 127 bracht
zijn eigen race moeten gaan loopen en zich
het records van Grace verbeterende.
niet groottndeels laten „pacen'.
Sussex won met 180 runs van Northamp»
De beide
waren al heel
tonshire. Een wedstrijd waarin Tate Sussex in slecht bezet. snelwandelnummers
Gubbels
won zonder moeite beide
veilige haven bracht. Sussex scoorde 106 en titels, op de
3500 M. voor zijn clubg» noot
314 (Tate 121). Northampton 130 (Tate 4 voor Boogaert, op d 10 K.M. voor-de jeugdige
53) en 110 (Tate 4 voor 31). Tate's centuiy te Werve-man Ekkers.
was in vele opzichten merkwaardig. Hij
Het nummer
80 M. estafette was vrijwel
scoorde zijn 121 runs uit 193 in 134 uur met een senioure. 4x
Hygiea den Haag en
Alleen.
Bowley .als zijn partner. Hij sloeg één 6, één P.S.V. Eindhoven waren ingeschreven.
Op
5 en 17 vieren en maakte zijn eerste 50 uit verzoek van Hygiea werd de estafette voor
61 in 40 minuten. Hij was evenwel ook zeer het verspringen geplaatst, doch daar de Philips»
gelukkig, want hij werd achter het wicket girls niet tijdig op het terrein aanwezig waren,
gemist alvorens hij gescoord had. Tate is een moesten de Haagsche dames, die zich al den
merkwaardig batsman. Hij gunt zich geen tijd verren reis van den * Haag getroost hadden,
zich in te s-«!en, doch tracht den eersten bal van 2 uur 20 min. wachten
4 uur 15. De
den besten voor 4 te slaan. Hij nam in dezen opofferingen waren echter niettot
vergeefsch, onbewedstrijd tevens 8 wickets voor 84 en comdreigd wonnen onze Haagsche dames het natie»
pleteerde zijn * „doublé" (1000 runs
en 100 nale kampioenschap. Bij gebrek aan strijd werd
wickets) als eerste in dit seizoen. Het is het record, dat officieus reeds meerdere malen
overal bekend dat Maurice Tate de beste bowwerd verbeterd, thans niet gebroken.
ler ter wereld is en dientengevolge ziet men
Ook op het verspringen was Hygiea hervorzijn batten wel eens over het hoofd, doch bijv.
«ragend. Mevr. M. Schilling verbeterde het
verleden jaar nog scoorde hij tegen Yorkshire record verspringen voor dames maar even van
102 not out uit 150 in 1% uur. Gewend meestal
M. tot 5.19 M. Een keurige prestatie. De
«eer vele o.ers te bowlen g-aat hij meestal laat 4.82
mej. Mallon gaf hier goed partij en
Goudsche
in, doch dat hij een batsman is blijkt we! uit bleef met een sprong van
eveneens ver
het feit, dat hij gedurende de laatste jaren boven het oude record. 5.08 M.
steeds meer dan 1000 runs per seizoen scoorde.
Bij het kogelstooten bracht J. Selman van de
Sussex speelde een zeer spannenden wedA.V. 1923 twee records op zijn naam. Met
strijd tegen Yorkshire en verloor met 23 runs.
12.55 M. bracht hij het record beste hand op
Voor het eerst in dit seizoen had Yorkshire
naam, dat sinds 11 Juni 1922 met 12215
zijn
kans te verliezen. Sussex had slechts 40 runs M. ten
name van den Dordtschen reus Barend
te maken met nog 6 wickets in handen.
Hemert stond. Terwijl hij een record met
van
Macanlay echter bowlde toen 2Ó6 goed dat beide handen vestigde met een prestatie van
Sussex nog verloor en de 6 wickets vielen voor 22.39 M.
slechts 17 runs. Macanlay nam in deze periode
Op de 400 M. horden werd het gemis van
5 wickets voor 8 runs.' De scores waren:
Oscar van Rappard danig gevoeld. Thans
Yorkshire 119 en 230. Sussex 87 (Kilner 5 ging de Feijenoordman Huybers, voor zoover
voor 14) en 239. (Bowley 105, Macanlay 7 wij weten een nieuweling op dit nummer, met
voor 67).
de hoogste onderscheiding, het nationale kam»
Tegen Lancashire zullen de drie gebroeders pioenschap,
strijken.
Bryan, J. L., R. F., en G. J. in het Kent XI
De vierde en laatste recordverbetering ge»
spelen. Dit is de eerste maal dat deze zoo schiedde op de
4x400 M. estafette, waarbij
schitterende drie lefthanders te zamen in het het kranige Nijmeegsche
het record van
Kent-team uitkomen. Speelt ook A. P. F. 3 min. 39 sec. terugbrachtluick
tob 4 min. 34.2 sec.

. Het was

een eenvoudig klein model met ronden
bol en smallen rand, eigenlijk het eenige,
dat past bij de shingle. Zóó algemeen zijn
die kort geknipte haren: bob of shingle,
maar het laatste het meest, dat het vreemd
aandoet, wanneer we een jong meisje zien
met ouderwetsche, lange haren. Leelijk,
zegt mijn reisgenoot, ik kan daar geen
charme in zien! Hoe kort is het nog maar
geleden, dat het de trots en de glorie van
een meisje was, als zij mooi zwaar h.iar
had, dat tot over haar middel hing!
Maar het is waar: hij de moderne klee-

ding: de eenvoudige jurken, de strakke
casaques, dc heel korte rokjes, de rondopen halsjes en de lange nauwe jas past
alleen het kort gelokte kopje en die kleine
krul vlak voor het oor, de scheiding op
zij en de losse haarval staat al die meisjes
heel pittig en jong.
Nauwe rokken heb ik hier niet meer gezien. Je kunt er nu best mee loopen. Maar
kort, dat ze zijn. Dat 's buitengewoon.
Bijna alle tot op of hoven de knieën! Rok
en jumper wordt nitzt zooveel meer gedragen ; als reispak en onder regenjassen komt
het nog vóór; maar het meeste zie je
jurken uit één stuk. Die kashajurken, met
een korte mouw niet langer dan een handbreedte of met een strakke mouw om do
stokdunne armen tot den pols. De hals
rond uitgesneden: en dan recht van voren van bovenaf tot even onder de borst
■-en versiering, bij wijze van een vast genaaid pendantief.
De rokken zijn zóó geknipt, dat ze
:t.'.t onderen wijder worden. En als
de

waarbij dus de A.V.
niet alleen Kaar
kampioenschap, doch ook.'923
haar record in andere
handen zag overgaan.
De overige prestaties gaven geen aanleiding
tot bijzonderheden, weshalve wij naar de
onderstaande gedetailleerde uitslagen verwijzen.»
200 M.: 1. M. v. d. Berge Sparts, Rotterdam-,
23.1 sec; 2. G. J. A. van Maanen, A.V.W.,
Arnhem, 23.6 sec; 3. S. Hertzberger, P.S.V.,
Eindhoven.
600 Meter hardloopen: ie serie: 1. P. v. d.
Ven, P.S.V.. 2 min. 13.5 sec; 3. H. Visser.
Feijenoord,'
min 14.3 sec.; 3. J. de Cler.
V.E.L.
2e serie: i. F. du Hen, Hercules, 2 min.
S sec; 2. W. Bolten, A.V. 1923, 2 min. 8.2
sec; 3. Stoltenkamp. Blauw Wit.
Beslissing: 1. H. Visser, Feijenoord, 2 min.
4.6 sec» kampioen van Nederland; 2. W. Bolten,
A.V. 1923. 2 min. 6.2 sec.; 3. F. du Hen,
Hercules.
1
3500 M. snelwandelen: 1. C. A. Gubbels,
P.P., 16 min. 6.4 sec, kampioen van Nederland;
a. S. Boogaerd, P.P., 16 min. 30.7 sec.; 3. H.
v. Doesburg, Blauw Wit.
5000 M. hardloopen: 1. Zeegers, A.V.A.C.,
16 min. 23.6 sec, kampioen van Nederland;
2. Dullaert, P.P., ,6 min. 31.3 sec; 3. Wolf.
V. E. L.
400 M .hordenloop: ie serie: 1. Britstra,
U.V.V., 1 min. 2.7 sec; 2. Huybers, Feijen»
oord, 1 min. 2.7 sec
3e serie: 1. J. Haaisma, A.V. 1923, i min.
5 sec.» 2. Ramakers, P.S.V., i min. 7 sec.
Beslissing: 1. P. Huybers, Feijenoord, 1
min. 1/10 sec, kampioen van Nederland; 3
Britsma, U.V.V., 1 min. 2 sec.; 3. Haitsma,
A.V. 1923.
4--5400 M. estafette: 1. Quiok, Nijmegen,
3 min. 37.2 ssc, kampioen van Nederland; 2.
A.V. 1923, Amsterdam, 3 min. 30.1 sec: J
Philips S.V., Eindhoven.
4xBo M. estafette (dames): i. Hvgiea, den
Haag, 73.9 sec, kampioen
van Nederland:
r
2. P.S.V.
'
Verspringen met aanloop (dames) : 1. mevr.
My. Schilling. Hygea. den Haag. 5.19 M..
kampioen van Nederland;
mej. A. Mallon.
5.08 M., Quick, Gouda; 3. mej. Kusters, 4.98
M., Sperta, Nijmegen.
Hoogspringen met aanloop: 1. W. R. v. d.
Kuyp, Blauw Wit, 1.40 M., kampioen van
Nederland; 2. J. G. Britsma, U.V.V.. 1.35 M.»
3. H. Huberbh. Quick (N.), 1.31 M.

*

.

.

.

Kogelstooten:
J. Selman, A.V. 1923,
Amsterdam, 12.55 M -ï
H. Kamerbeek,
P.S.V., Eindhoven, n.63 M.; 3. A. Stecker,
Quick, Nijmegen, n.14 M.
Verspringen» 1. H. de Boer, te Werve, den
Haag. 6.84 M.; 2. J. G. Britsma. U.V.V..
Utrecht, 6.47 M.; 3. C. van Erp, P.S.V., Eindhoven, 6.08 M.
Polsstokvirsprir.gen: 1. Runia, Zeemacht, den
Helder, 8.74 M.; 2. Spaarwater, A.A.C., AmSterdam, 8645 M.; 3. Hartman, A.V. 1923,
Amsterdam, 7.96 M.
Discuswerpen: 1. J. Selman, A»V. 1923,
Amsterdam, 37.38 M.; 2. W. v. d. Kuyp, Blauw
Wit, Amsterdam, 34.17 M.», 3. H. Kamerbeek,
P.S.V., Eindhoven, 33.96 M.
10 K.M. snelwandelen: 1. C. A. Gubbels,
Pro Patria, Rotterdam, 49 m. 11.9 sec; 2.
W. Ekkers, te Wen-e, den Haag, 53 m. 17.9
sec; 3. P. H. van Doesburg, Blauw Wit,

Rotterdam.

Na afloop reikte de heer Deenen, ze voorzitter van de N.A.U., met cenige hartelijke
woorden de prijzen uit.
Om den zilveren H.K.B.-beker.

Gisteren zijn op het Quick-terrein te 's Gravenhage athletiekwedstrijden, uitgsschr^en
door den Haagschen Korfbalbond, gehouden.
De vereeniging T.0.G.0., die twee jaar achter,
een den H.K.8.-beker gewonnen had, nam
ditmaal door gebrek aan korfballers niet deel

ver-

aan deze wedstrijden. Van 14 aangesloten
eenigingen hadden zich deelnemers aangemeld.
Het dreigende weer was vermoedelijk oorzaak dat er weinig publieke belangstelling was.
In de ' middaguren moesten de wedstrijden
wegens ferme regenbuien meermalen worden

onderbroken.

In de pauze had nog een huldiging plaats.

Den amateur-sprinter B. Leene werd bij monde

van dien voorzitter van den H.K.B-, den heer
W, L. P. M. Koek, nalNens de Haagsche korf.
ballers(sters) een bloemstuk aangeboden voor
zijn goede prestaties bij de wereldkampioen-

schappen.

De uitslagen zijn als volgt:
100 M. hardloopen (heeren): ie serie: 1.
Chr. Yabruyère, 12.5 sec, 2. J. C. Ratering
iz.B sec, 2e serie: 1. P. Lelieveld 12 sec,
2. Brouwer 12.4 sec, 3e serie: 1. J. Tur
12 sec, 2. Th. W. Lubbert 12.4 sec, 4e serie;
1. W. G. Daniëls 12.4 sec, 2. Ph. Hahn 12.8
sec, ze serie: i. J. W. A. Beeftink 12.2 sec,
a. C. Hedeman 12.4. sec, 6e serie: i. W.
Schipper 12.1 sec, 2. C. J. van Koert 12.4 sec.,
7e serie: 1. L. Th. Leene 12 sec, 2. W.
Scholz 13 sec.
Halve beslissing: ie serie: 1. L. Th. Leene
12 1/10 sec.; 2 J. Tur 12 2/10 sec; ze serie:
2C. J. van Koert
1 Brouwer 12 2/10 sec-,
12 4/10 sec, 3e serie: 1 Th. W, Lubbert 12 1/10
sec, 2 Ph. Hahn 12 5/10 sec.
Beslissing: i J. Tur 12 1/10 sec, 2 L. Th.
Leene 13 1/10., 3 Th. W. Lubbert 13 2/10 sec.

Speerwerpen (heeren):

AVONDBLAD C

J. Menke 31.39
3W. Schols
Kogelstooten (heeren) : 1 J. Tur 9.47 meter.
2 Th W. Lbbhert 937 M... 3 L.
Leem?
8.84 M.. 4 R. defßecht 0.05 M.
80 meter hardloopen (dames): ie serie» 1
H. R. van Lindheim u 1/10 sec, 2 T. Heber,
i/m sec. 2e serie: 1 J. Raats 12 l/10 s..
2 N. Hanekroot 12 2/10 sec. 3e serie: 1. J.
Plate ii 9/10 sec. 2 P. Mulder 12
4/10 sec.
4e serie: 5 N. v. d. Velden 11 5/10 sec, 2 L.
Aengenendt 11 8/10 sec. 5e serie; 1 M. Bontje
12 2/lo sec. 2 A Wigleven
13 sec. «e serie.
i. S. van Wickevoort CrommeNn 12
3/10 sec:

5"

3

H. W. Bruigom i3>sec.
Halve beslissing: ie serie»

1. N. v. d. Vel.
den 112/10 sec; 3. S. van Nichevoort-Cron.
nehn 11 4/10 sec, ze serie: 1. M. R. van Lindheim ii 6/10 sec. 2. J. Plate 116/lo sec.
Beslis,^: 7. Plate 11 7/l«,
2. N. v. d.
Velden 119/10 sec. 3. M. sec.
R. v. Lindheim
12 S/10 sec, 4. S. v. Nichevoort-Cronnelin
13 sec.
200 meter hardloopen (dames) : 1.
J. Plate
32 1/10 sec. j 2. H. R. van Lindheim 32 5/10
sec. 3. L. Aengenendt 34 i/n sec, 4. A.
Raats 34 2/10 sec
Balvirwerpen (dames). 1. A. Raats 21.94
M. ; 2. P. Mulder
M. ; 3- H. E. N. de
Vries 31.70 M. ; 4. -i.*BZ
J. Bakker 21.62 M. Buiten
mededinging wierp mej. M. van Oordt 23.34.
Hoogspringen met aanloop (dames) na
loting» 1 51. v. d. Velden
; 2. H. R.
van Lindheim 1.20 M.
Verspringen met aanloop (dames). 1.
Aangenent 4.02 meter ; 2. A. Schruro M. ; L.
3.
N. v d. Velden 3.08 M. ; 4. F. Hebers4
M.
3.88
Balvirwerpen (meisjes). 1. B. Ringlever
»?»'o M. ; 2. v. d. Walle 16.91 M.
Verspringen (meisjes). 1. A. van Leeuwen
B- RmgWr
"79
'2'
<>60 meter hardloopen (meisjes). 1. B. Ringlever 88/10 sec.. 2. A. van Leeuwen
9 i/w sec..
3. H. Basset 10 sec.
M.
80
hardloopen (jongens), ie serie. 1. D.
Lah.ien 102/10 sec. 2. D. v. d. Maas 109/10
sec.; -de serie: 1. F. France 11
2. F. van
Doorn 112/10 sec. Beslissing: sec.
1. D. Lameiin
11 1/10 sec. 2. D. v. d. Maas 11
sec
Verspringen (jongens). 1. D. v. d. 2/10
Maas 4.00
meter; 2. D. Lameijn 4.87 M.. 3. p. van Doom
430 M.
Sreerwerpen (jongens). 1. D. Lameijn 35.20
M., 2. Franse 16.22 M.
5 maal 100 meter gemengde estafette, i. H.
K. V. 55 sec. 2. Achilles 56 8/10
3.
Phoenix 57 l/10 sec, 4. Ons Eibernest sec.
«r 2/10
sec.
Het grootste aantal punten (44) behaalde de
H. K. V., welke voor dit jaar den beker won;
2.
17 punten; 3. H. B. S. 12 ptn..
n l""'' 5- Die Haghe 9 ptn.. 4.
6.
Achilles 7 ptn.. 7. K. V. R. 6 ptn., 8. Emma
5 P-, 9. Ons Eibernest 5 ptn., 10. H. S.
V. 4 ptn.
Na afloop uitte de heer W. L. P. M. Koek,
voorzitter van den H. K. 8.. zijn teleurstelling
over de geringe deelneming en hij wekte de
vereenigingen op ,zich vooral toe te leggen op
p
de athletiek.
De uitreiking van de prijzen geschiedde door
den heer W. W. v. d. Vet.
■

i.zo^M.

Ole^'M.

"'

VOETBAL
De uitslagen van gisteren gespeelde wedstrijden zijn :
Om den oulden-Vlies-Beker.
Halve eindstrijden.
e—,
Willem H—R. X. T. V. V
N. O. A. D.—Helmond
t_3
Eindstrijd.
Willem ll—Helmond 6—l (W. II wint den

.

Om den Phllipsbeker.
Valk—Longa
De
Om het
Merwe-schild.
O. S.
Emma
Feijenoord 2—Sparta 2

Transvalia—
D. O. S. B—L. S. V
O. D. S. Xerxes
D. H.
Neptunus

, ,
0 1
2—4

3—o

o—l
I—3
1—

Ten bate der slachtoffers van de stormramp.
Bergsche Boysßredania Comb
I—o1—o
Vriendschappelijke wedstrijden :
Dosko— V. I. O. S
2—4
B. V. VWalthanstown Avenue F. C. 6—3
Friesland—
S—
M. V. V.—Mixed Folies
3—l
Go Ahead—U. V. V
Hercules—H. F. C. 1
4—l
Velox—E. D. 0
3—2
V. O. C.;Leonidas
9
HaarlemZwaluwen
o—
Leeuwarden—Amsterdam
5—5

—

bers 2 min. 2 9/10 sec, 2 W. G. Daniëls 3 min,
5 6/10 sec, 3 H. Mersel 3 min. 7 8/10 sec,
4 H. Peters, 3 min. 10 4/10 sec
Verspringen met aanloop (heeren) : 1 J. Hebers 5.92 meter, 2 J. W. A. Beeftinck 5.35 M.,
3 C. van Dalen 5.13 M.. 4 J. de Jong. 5.09 M.
Hoogspringen met aanloop (heeren) : 1 N.
J. Rusting 1.50 meter, 2 (na loting) J. de Jong
1.50 M., 3 L. Th. Leene 1.45 M., 4 C. J. van
Koert 1.40 M.

de smalle, dubbele, naar binnen gevouwen
plooi op den rugnaad. Dat geeft een indruk van lengte, past dus uitstekend bij de
slanke figuurtjes en sluit zich heel aardig
choqueerend.
aan bij het kleine puntige hoekje haar van
Fransche en Belgische vrouwen fietsen de shingle-kapsels.
niet veel. We zagen er maar enkelen, en
De mannen zien er hier in Dea«v!l!e en
die keken hoogst benauwd, alsof zij den ook in de badplaatsen langs de kust van
griezeligsten toer verrichtten! Een paar I^ormandie en Bretagne, die heel gezelNg
waren ook bezig op een buitenweg om zich
zijn en gansch niet mondain, veel fleuriger
'de beginselen machtig te maken. Maar uit dan bij ons. Zij dragen haast geen wit
dat viel hun lang niet mee. Het is niét mcci), maar jerseys in allerhande kleuren,
voor iedereen weggelegd om in evenwicht aardige geweven truitjes met vroolijke,
te blijven! Zij, die het konden en tochtjes vlotte dessins. Ook hebden zij soms' mooi
maakten, gebruikten onze looden vlin- gebatikte scarfs om, van zijde of oröpe de
dertjes" niet, maar trapten er lustig in chine ; ik vind dat het bij die jonge, heerhun beige kousenheenen op los
of lijk door de zon gebruinde gezichten veel
met hun bloote beenen ! Ja
dat was ook aardiger staat zoon kleurtje dan het
merkwaardig: zooveel bloote beenen als je eeuwige zwart of grijs of wit van den
Hollandsohen jongen. Maar het is wel graper zag. Heeren zoowel als dames flaneeriets,, waar je even aan wennen moet,
pig,
en
rustig
den
wel met hun bloote voeten
als je een groepje jongelui dij elkaar ziet,
in het elegantste schoeisel.
En toch waren er, b.v. in Haver, van dat dan de meisjes vrij sober zijn gekleed
kasba of witte fas met witvilten
niets zooveel winkels als van kousen; bijna in beige
en
hoed
de
jongens in kleuren
iets dat
om de drie huizen in de winkelstraten
aan
ter
herinnert
Buziau
uit
Hall's
Revue:
zag ik een kousenetalage, zijden, wallen 't Kan
verkeeren!
of fil d'écosse, /naar alleen in nuances van
De wat malle, platte Japansche parasol»
bruin cafö-au-lait tot heel licht beige toe;
letjes,
waarmee sommige Haagsche dames
geen grijs geen wit en gelukkig ook niet in Scheveningen
geuren, heb ik hier nermeer rosé of. indianen-rood 1
gens
gezien.
Wat je hier in Deauville heel veel zag
Al zitten ze in nóg zoo felle zon, parasols
waren die witte, gebreide of grof gewegebruiken de Francaises niet. Het rosé,
ven lange mantels, afgezet met een rand rouge, oker en wat ze meer op baar snuitjes
schapewol of bont. De mantels zijn alledragen, is blijkbaar immuun voor zon-vermaal nog kokernauw, dus niet uitsprinschieten. Zij mneren dien poespas er dan ook
gend zooals de rokjes. En de kasha-man» een duimdik op l
tels hebben alle, zonder uitzondering,
Ik vind de Francaise door al dat gevert

en geknoei op haar lippen en wangen en om
haar oogen er heel wat minder gedistingeerd uitzien dan de Engelsche vrouw. Het
opmaken is iil te opvallend en daardoor
stuitend. Ook hebden de Franschen, man»
nen* zoowel als vrouwen, veel minder zorg
voor hun gebit. Word je, als een Engelsehman gaapt, herinnerd* aan een juweliers»
winkel, zooveel goud als hij dan etaleert,
wanneer een Fransche mijnheer zijn mond
open doet, draai ik me maar zoo gauw
mogelijk af, want daar word je wee van!
Het bederft ook heel wat aardige meisjesgezichten, dat zij, zoodra zij lachen, een
mond vol gaten vertoonen!
Op onze verdere doorreis na Havre,
Oaen, Dol, luimper, waarbij wij ettelijke
fietstochtjes maakten naar plaatsen in den
omtrek, kwamen wij ook in St. Malt», het
mooie, oude visschersplaatsje, naar welks
haven zoovele Engelschen oversteken met
eigen ,acht of groote stoomboot, om er een
weekend door te brengen aan zee. En daar
trof ons sterker dan ooit het groote verschil in distinctie tusschen de Engelsche en
de Francaise, ook wat démarche 'en beweging betreft, en houding en manieren.
Merkwaardig zijn de praatcapaciteiten der
Fransche vrouwen. Terwijl het'me in Londen altijd opviel, hoeveel de menschen daar
lezen, in de tube en op den bus, in het
Restaurant en in het Theater, frappeert het
ons h.er steeds weer hoe geweldig babbel»
graag het publiek toch is. Gewoonlijk zijn
wij do eenigen met een boek of een krant.
Onze omgeving converseert. Ze praten in
de treinen en ze babbelen op het strand;
ze redeneeren vooi* de winkels, bij hun
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Meter hardloopen (heeren) :

meisjes zitten, blijkt, dat zij pantalons
dragen van dezelfde stof als de japon. De
kousen zijn in eender nuance, en zoo lijkt
alles één geheel en is de korte rok niet
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doende mee op de hoogte te zijn.
Er was, ondanks de concurrentie in 't Stadien, een talrijk publiek aanwezig, mogelijk
ook Juist door de wielerwedstrijden in ?t Sta»
dion, want velen die daar geen plaats konden
krijgen die zij verlangden, zijn verderop naar
de voetballers gaan kijken.
De resultaten van de eerste ronde zijn:

V.V.A.—R.C.H. 3—2; Blauw.Wit—Z.A.C.
2—o; A.F.CDe Spartaan 3—2; D.E.C. vrij.

geloot.
De bekerhouder, R.C.H., verscheen met een
volledige ploeg, doch werd door de geestdrift!,
ger werkende V.V.A.'ers verdiend geslagen.
Blauw-Wit bleek wel sterker dan Z.A.C,
doch kon het tegen Waayer en de stevige Zwol'
sche achterspelers niet gemakkelijk tot doel.
punten brengen. Dat zal bij Blauw.Wit wel
beter gaan, zoodra de ex^Stormvogelsmidden.
voor Sint, die lid Van Blauw-Wit geworden is.
van de partij zal zijn.
A.F.C, zorgde ook al voor een verrassing
door de nieuwe Amsterdamsche ie klasser De
Spartaan te elimineeren.
A.s. Zondag vinden de eindstrijden plaats.
Eerste dag van de Twentsche Zilveren bal»
en beker-wedstrijden te Hengelo: Sportclub
Enschede—Golto 4—o; Hengelo—Geel Zwart
2—o; Rigtersbleek—Tubantia. 1—o; Enschede«che Boys—
I—2.1—2.

Zondag a.s. wordt gespeeld Almelo—Sportclub. Enschede en Hengelo—Rigtersbleek.

LAWNTENNIS

—

De Amerikaansche nloeg is thans officieel
vastgesteld, zooals wij die reeds voor eenige
dagen gaven nl. Tilden Johnston Vincent
Richards en lorris Williams als niet spelend
aanvoerder, in dezelfde rol dus die Max
Decugis bij de Franschen vervuilt. Howard
Kinsey, de brillante student'uit Philadelphia is
echter nog als reserve aan de ploeg toegevoegd
ofschoon hij dit jaar nog niet veel kans zal
krijgen aan de wedstrijden actief deel te

nemen.

De westrijden te Bussurn.
Een rustige dag met enkel eindstrijden, span.»
nend verloop in het heerenenkelspel, een ver»
rassend-propagandistische prijsuitreiking van
burgemeester De Bordes, zoo is de laatste dag
van het Bussumsche tournooi geweest.
De» eerste eindstrijd bracht een verrassing.
Zooals op zooveel tournooien in en om de
hoofdstad ging de eindstrijd dames-enkelspel
tusschen de twee D.D.-speelsters mevr. Straub
en mevr. Van Gulick. Twee speelsters, die el»
kaar door en door kennen en waarvan mevr.
Straub altijd dè winnares is. waarin zij dus
altijd voor een moeilijker taak staat dan haai
tegenstandster, die niets te verliezen heeft, om
dat zij alles immers al verloor. Ondanks dien
druk scheen het ook nu weer te gaan, zooals
het m Zandvoort pas gegaan is. n.l. dat het
iets scherper, iets wisselender. iets fijner spel
van mevr. Straub de overwinning geeft. Met
6—i won mevr. Straub de eerste set. maai
daarna kwam mevr. v. Gulick in de meerderheid en won met i— 6—2,
In den eindstrijd van het 6—4.
was er een analoog verloop.dames dubbelspel
Mevr. de Bruyn
Kops en mej. Alsbach wonnen de eerste set
van- n«j. Brandsma en mej. Koene alsof er
geen tegenpartij was, doch toen nu de
tweede
set mej. Alsbach's hackhand ging
falen en
r jnets?el onzeker werd, zakte het spel zoo
partij zekere
tl.
leken Vooral mej. Brandsma's winnaressen
backhand
werkte zeer nuttig. Die was ondoordringbaar.
Intijds echter kwam mej. Alsbach iets beter
op dreef, kreeg een .paar gelukkige hetballen
en in de laatste games had mevr.
Bruyn
Koos weer het tactische plaatsen dat de
haar «pel
altijd gevaarlijk maakt.
De eindstrijd van het heerenenkelspel
schen Knappert en Marinkelle is er een tusgeworden waarin de aanvankelijke verliezer, de
speler m de hachelijke positie van 2 sets
en 3—5 toch nog winnaar werd. Knappert had
dien achterstand te danken aan zeer onvoldoend
volleeren Marinkelle schoot zijn drives langs
hem alsof er geen wind bestond en de enkele
malen dat Knappert racket half of voor
een
kwart den ba! raakte zal hij met een zucht ge.
dacht heboen aan de dagen van weleer, toen hij
toch veel moeilijker schoten met een fikschen
tik van het racket, na een tuchtigen uitval
van
zijn vlugge danspassen doodde. Ook die vlug»
heid had ingeboet! Zoo kwam hij, zonder dat
Marinkelle veel bijzonders deed en dankbaar
de vele slagen op zijn forèhand accepteerde
4—6 2—6 achter. Marinkelle zette toen niet
door! Hij liet zich gaan in een periode van

.

ü?

1

-

waarin nu de smash ook goed werd
n'!11,
' *~* »>-«
6—l 7— 6—2.
In het heeren»<hibbel^>el beantwoord,'
eindstrijd niet aan de verwachtingen
leer en Marinkelie speelden niet aM^„ <"*
"'»
dubieuse opstelling van esn^voor^n^?
<»«
doch hun Hel liet technisch veel te
vooral van Scheurleer. Het was *
niet jn^

A
we^i^>

onvast, het was meermalen
nonchalant.
Pennink raakte onder dien
geringen t«.
-stand op dreef en Heldring'«
serve«ren^
steeds een zekere game. Hij plaatste
als
zee het deed en in deze dubbel waren ook
l'
■zachte geplaatste vollies een succes. Met
6-7-2, 6—3 wonnen Pennink en Heldring
Zoo middelmatig als Scheurleer jn j
dubbel (en ook in den halven eindstrijd &■
«peelde, zoo goed «geelde hij in de part!,^
de derde plaats van het heeren-enkelspel t-J
Nielsen. Dat -a-as soms schitterend van j?
"
ni«ch kunnen en variatie.

e"
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SCHERMEN.
Om den ,,Van den Anddbelcer".
Op «en der tennisbanen van Öe Bataaf H
Zondag 30 Augustus a.s. de jaarlUucbo &.
moeting op floret en sabel, om den „Vav^
Andelbeker" plaat» hebben/ De leiding 2
dezen wedstrijd b«tust bij de Tbclwlsehz
missie van den Kaa«-schen Schermbond.
Elke vereeniging komt met driü
«cherw^
uit. Voor de toekenning van den beker
de gezamenlijke resultaten der belde
tingen. Deze beker moet driemaal
achter «ÜaS
Of wel vijfmaal ln het geheel gewonnen*);
den. De beker werd gewonnen nl lo«

«H

Om den vavisdeker.
De Australiërs Patterson en Hawikes hebben de dubbelspelen van Shimidzu en Harada
gewonnen met 6—i, 6—2, 9
Het blijkt nader dat Anderson wegens den
plotselingen dood zijner moeder slechts «HJn
eerste enkelspel heeft gespeeld om Australië
geen kans te doen loopen van verliezen. Zoodra de beide eerste enkelspelen gewonnen
waren beeft hij zijn plaats aan Hawke, afge«taan, die zooals wij reeds meldden ook zijn
enkelspel gewonnen heeft. Australië leidt dus
nu met 40. De Fransche spelers Bowtra,
Lacoste en Brugnon hebben alle wedstrijden
als belangstellende toeschouwers bijgewoond.

de a.ndere

achteï

De Hefdadighewswedstrijd
België—Nederland.
Belgische
Het
elftal, dat op 6 September
N.s. te Antwerpen tegen een Nederlandsche
2wali»iven,ploeg een wedstrijd zal spelen,
waarvan de opbrengst voor liefdadige doei«inden wordt bestemd, is als volgt samengesteld:
Doel: Debie; achter: Swartenbroecks en
iDe Mol; midden: Augustus, Fierens en P.
Braine; voor: R. Braine, Adams, Gillis, Thijs
en Houet. Reserves zijn Caudron. De Groof,
Morlet, Claes en Grimmonprez. '
(Crt.)

onzekerheid die hem niet alle <iT~I
met I—6 kostte, doch bovendien Rna
«e»
gevoel van de nederlaag benam, De ?'°^* d<>
was daardoor de beste, mooiste en n,i^"^ «l
nende. Marinkclle's backhand en
*!*""*.
tionneerden zoo goed, dat hij op forehi
1u,,.,
s—il"
om dan twee love games te verliezen A»*??1^
pert met 7— fraai Volleerend de set, opwinnen! En ïn de vijkle ondergin« > . $<*xi'
met een al te groote berusting
voor „ *"»
jong speler de vief heid van Knapen,
l**,

Arol-beker.

Gisteren is te Amsterdam het voetbalseizoen
officieus ingeluid met de wedstrijden om den
Arol-beker. De nieuwe spelregels werden hier»
bij toegepast, doch door de drie fungeerende
scheidsrechters op nogal afwijkende wijze. Spelers en toeschouwers bleken er evenmin al vol»

"'

I^ioenix
.<-^ °'

beker, definitief).

Om den

1

meter; 2. 1» Hebers 30.85 M..
30.00 M., 4 R. de Recht 30 M.

kopje thee, voor hun huis en aan tafel. Zij
praten overal en altijd door; vlot, geestig,
met levendige handbewegingen onderstreept, doen ze elkaar de amusantste
histories. Vreemden, die toevallig in denzelfden coupé terecht komen, vertellen
elkander de meest typ: sche confidenties en
altijd lachen hun gezichten, twinkelen hun
j oogen van de pret. Een monter, bewegelijk
volk, ook in dat opzicht wel het tegendeel
van de Engelschen. Maar, terwijl je, wan-1
neer je in Londen den weg vraagt, kort en

zakelijk antwoord krijgt, hoor je hier óf:
nesais pas" óf ze sturen je juist in de verkeerde richting óf ze zetten een discours
op en vertellen je met veel omhaal en
stnjkages, dat je dan nog een héél eind
moet gaan, een mooie route, maar niet gemakkelijk pour le vé10...
„Oui, oui, m'sieurl Mais faut-il aller a
droite ou a gauche?" en eindelijk krijg je
! dan een vriendelijk,
maar wat onbegrijpelijk
bescheid. Ja, je móet hier wel geduld hebben. maar de wil is goed en de Franschen
in de kleine steden zijn zeer beminnelijk en
beleefd.
Typisch is ook, zooals de Fransche vrouw
met haar bébé omspringt. Ze is, natuurlijk,
verzot op de cinéma.; maar 't kind alleen
thuislaten gaat nu eenmaal niet en de man
«r bij thuislaten, kan.ook niet, want de
Fransche vrouw gaat 's avonds nooit alleen
naar een theater; dat is niet comme il faut.
Het wordt dus een soort pijzzle van de kool
en de geit. en het gevolg is, dat zij man
en bébé meetroont, en den eerste voor den
laatste, zorgen laat! peuters van allerlei
leeftijd zie je hier overall Ze slapen rustig

»^?
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..Oefening Kweekt Kunst", in 1923 in 1024 a£.
a*
St. Michael, zoodat laatstgenoemde
vechea^
een beste kans maakt. De inschep vinden rfS
-*!»»»
op 25 dezer.
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ZWEMMEN
Nationale Politie zwemwedstrljden te Utreche
in de open bad- en
zweminrichting aan t
Vossegatschendijk vonden gisteren de jaar**».*
sche politiezwemwedLtrijden plaats
UtreChtsclie Politie Sportclub.
Er bestond ook voor deze Wedstrijden
veel
belangstelling. De burgemeester, dr. p
Fockema Andreae, de
fe
heet D, Schuitemaker, hoofdcommissaris,
alsmede kolonel 0
Bueno de Mesqulta, commandant de genietri»
pen, waren aanwezig.
Behalve de zwemnummers .werden nog dupa
en springdemonstraties gegeven.

va«i^

De uitslagen zijn»

(vrije slag)., iq Kv. «Ji
w,S°- M* 2,wemmen
.Wurf,
,
47 2/5 sec.
.
go M. zwemmen, waarvan de laatste 20 M,
met drenkeling (ongekleed), 1. H. v. d. Wuft
1 mm. 2 sec
4 maal «o M. estafette zwemmen (vrije sM
lom den
Fockema Andreae-belzer)

,

IllNüH

lm 2 min. 41 sec; 2. Amsterdam, l.ln
tmkv
55 2/5 sec ; 3. Rotterdam in-, mm, 3 i/i«a»
4. Utrecht II in 3 min. 13 4/5 sec.
Utrecht I kreeg hierdoor den beker dessM
in haar bezit.
50 M. gekleed zwemmen, waarvan del-M»
20 M. met gckleeden drenkeling. 1. I. c*.l«.
tenburg, 1 min. 44/5 sec.
50 M. hinderniszwemmen, 1. I. Raden».
5» 3/5 sec
4 maal 50 M. wisselslag estafette (rug.,
school-, zuj- en vrije slag) ,
1. Utrecht I in 2 min. 56 sec.
; Amsterdam
m 3 mm. 6 2/5 sec. ; 3. Utrecht3.II in min
'3/5 sec 4. Rotterdam in 3 min. 133/53 «c.
touwtrekken (ploegen van vier man) 11.

_

.

Utrecht!, 2. Amsterdam,.3. Rotterdam.
500 M. zwemmen (vrije slag) 1. C. Te»
tenburg, 10 min. 7 sec " 2. B. v. 'tJ.Hul, ia
mm. 363/5 sec
Een vierlandenwedstrijd.
De jaarlljiksclho landenwedstrijd tusscken
'Zweden, Noorwegen, Denemerken en Fin.
"land werd dit jaar nabij Kopenhagen gclivi*.
den en gewonnen door de Zweden met 5?
Ipunten, Denemarken had
33 p., Noorwcgea
«17 en Finland 15 p.

GOLF
To Noordwijk aan Zee zijn Zondag t»'«
onderlinge wedstrijden gespeeld on de banen

,

der Golfclub.
In de morgenuren werd een Eclectric matei
gespeeld, waaraan, ondanks het slechte weder niet minder dan 24 personen deelname».
De eerste prijs in dezen handicap-ivedslnj»!
over 18 holes werd behaald door mejuffrw
U^esley (m) met een netto score van 32. «
'tweede prijs door F. Heister (10) met 32 '.'5
In de middaguren werden foursom«s
«sieeld, waaraan 14 paren deelnamen. »-*
Den eersten prijs verkregen mcjiif.'**'»-'
Lesley en de heer Lesley met 71 ne-tta, &
tweeden mevr. Boissevain en de lieer »'Boi»seva!n met 72 netto.

op pappa's schoot,

'"'
*°"
wordt/"

of
zich te
velen op een stoel als handen
ze'een
jaar "l *"*.".
zijn. En als de cinéma of dc Revuf
t
is, tegen middernacht dan
grut wakker gemaakt om soms een h»« uU
ver mee naar huis te loopen ! Arme ne"
opgeofferd aan mocder's verzot-zijn op""'
gaan ! Ook op de Zondagen worden de Kadertjes overal mee heen gesleept. Met v*.*,.*:"
en al gaan ze in de treinen, sjouwen <w»
heelen dag mee rond door stof en volte.
en komen 's avonds laat weer thuis.
We hebben het klooster van den
St. Michel gezien, een prachtig boi*"*""
uit alle eeuwen. Een gids leidde ons >"«
een groot gezelschap rond. Het was "l' e*
Zondag. Én terwijl de gids verhaalde v
de trappen uit de 13de eeuw, en de S

>.<"^
°

l'"'^

ridderzaal van later -.jaren, terwijl »*c.
zaam doorschoven langs al dat moois 1
lang vervlogen tijden, gaf een moeder■->I '
dat vol belangstelling naar den uitleg

;

de oor»
£
vrije"
Waarom zou je daar nu ook je
dag aan offeren!
Het is typisch Fransch om zooveel m»ss r
lijk van het leven te profiteeren
'».<,,,
van den dag te maken, wat er van te m
valt. Heel practisch allicht, maar '« .^
toch kassian met die kleine peuters, ">
zoo weinig kind meer zijn. Ze
v ;:zc
opgedirkt en kijken met hun
snoetjes veel te ernstig de wereld """f J wat
lachen de kinders en zijn de eh gen
stil. Hier. in Frankrijk lachen
de mensohen en lijkt de jeugd mil
R
en zonder zon.

terde. haar kleinen kleuter

"

"'""
vro»A^

menenen

"^
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