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Oorspronkelijk was voorgesteld, dat de»
bij dén hoofdinspecteur zou mogelijk
roep
'
««nal .i
zijn,
de
Xanser heeft dit echter niet gewild.
Ik heb in mijn laatsten brief scherp het
Hiermede
is dé rol van den Hoofdinspeclicht laten vallen op de in mijn oogen on, teur
Volksgezondheid dij de uitde
voor
verantwoordelijke hou«lilng van het Staats- voering :
Besmettelijke
Ziektewet absodèr
toezicht oi*».de Volksgezondheid, dat, hoe» luut' passief
geworden.
Zijn
wordt
vel de commissie Xnéneh, Kuiper- ih de wet niet genoemd, vit functie
is
een
. feit, waarop niet genoeg de merk»
Tan Loc hem unaniem had uitgemaakt,
aan»
waardig
dat de ziekte, die zoo veelvuldig to Rotgevestigd
dacht
kan
worden.
terdam voorkwam, «varióla maior" (echte
De" verantwoordelijke persoon, wat medipokken) was, bewerkte, dat toch de ziekte sche
opvatting betreft, is «lus de Inspecteur
»ls*„variöla tninör'' werd beschouwd.
voorN de Volksgezondheid.
; Het is van bel-Ing na vte gaan, wat in de
Wat is hu in Rotterdam geschied?
Besmettelijke Ziektewet omtrent het vasti Ik'wil hierbij wederom het verslag van
«tellen van «den aard der heerschcnde ziekte den Rotterdamschen Geneeskundigen Dienst
is vastgesteld,. en in hoeverre in Rottervolgen.
dam conform Ne bepalingen is gehandeld. 'Op 24
Geneeskundigen
Juni werd aan dengeval
Gelijk bekend mag verondersteld worden,
van watervermoedelijk
Diëtist-een
lijn de besmettelijke ziekten in twee gro-e»^ pokken aangegeven. Deze diagnose werd
pen verdeeld, Groep A* en Groep B, met dóór de -■" Consulenten bevestigd. In
«Juni
het oog op de venscbelijkbeid voor . ver- beerscbte een ander gezin nuk een derge«billende besmettelijke ziekten andere lijke ziekte. Ook daar werd,. mede door den
maatregelen te kunnen voorschrijven.
Inspecteur van de Volksgezondheid, de
Deze verdeeling brengt voor den behan- diagnose op waterpokken gesteld. In Juli
delenden geneeskundige plichten mede» die werd een Kind uit bet tweede ge-in in bet
tot Groep X of -iekieiibut. aan den doolsingel opgenomen,
wisselen «1 naar de ziekte
'
'
B
.'
Groep behoort.
dat daar overleed. Lenige dagen later werd
vit verschil .brengt mede, dat de behannóg een kind. uit .hetzelfde gezin opgedelende geneeskundige; die een geval van nomen/ dat echter -genas. ,
«en besmettelijke -lekte van Groep A.ver! Nnd Juli bleek, dal! onder v«rpleeg>*!en>
moed t of vaststelt daarvan binnen artsen en
verplegeudeb in bet ziekenhuis
24 uur kennis geelt aan den Burgemeester aan den (Coolsingcl „pokkenachtige ziekten"
en aan den Inspecteur, terwijl hij dit laatste voorkwamen, terwijl de« ook spoedig ln
ten opzichte , eener ziekte van * Gröc'p "B de stad versebenen.
alleen behoeft te doen, indien bij deze * Na «en conferentie " van verschillende
vLiitz-teli! .De bedoeling ,dezer bepaling autoriteiten werd door den Hoofdinspecteur,
» duidelijk.' WH men venspteiding eener ge- der Volksgezondheid de diagnose officieel
vaarlijke besmettelijke. ' ziekte vóórkomen, óp' ,alastrim" gesteld.
dan is onmiddellijk herkenning daarvan
"Met het oog hierop werd bij Koninklijk
noodzakelijk. Bij twijfel moet deze zóó Besluit van .16 Augustus ,929 de alastrim
spoedig- mogelijk opgeheven worden,, en la opgenomen, onder de besmettelijke'ziekten.
«lis ook in twijfelgevallen- -aangifte ge» j
Eerst begin October trad de nu besproken
.*..........
Besmettelijke Ziektenwet in werking.
venscbt.
and e» * Van :dat oogenbUK al rustte .de* verplichEchter niet alleen voor den
gelden{geneesheer
is
'thans
lenden
in de
j tin*, tot bet aangeven der. besmettelijke
gesebai
'verplichting
een
-lekten voor Groep A óp allen' voor Groep
nieuwe
de 'vet
pen.^lmmers de aangifte van vermoede of V op de behandelende geneeskundigen.
NU is _ik «breek 't reed, in myn vorig
vastgestelde gevallen van besmettelijke
ziekte, vallend ónder groep Aj is voor .tuk liet uiterst moeilijk uit te maken,
werd
iederen genijeskundige verplicht. vit welke ziekte door de geneeskundigen
!» er één zinnetje in hét
laatste heeft alleen beteekenis voor 'genees- opgegeven. Toch
Dit
«dat eenig licht hierop werpt
kundigen, die in andere functies dab «1, be- verslag,
"'■»*
Idldt*_l,'i«leN^
met
bet
Komen
aanraking
bandelende arts, in
"-'
publiek, zooals schoolartsen, eontrolee» 7 „Aan liet verzoek aan de Rotterdamsebe
geneeskundigen gedaan, om spoedige aan»
rende geneeskundigen en-*:.
Ook dezen zuilen, indien «5 >er«oed«i gifte *te " villen doen van als zoodanig
of vaststellen, dat er «en «lekte, vallend on» herkende of van verdachte gevallen, is van
der Groep A (dit geldt niet voor Groep B), den aanvang met groote bereidwilligheid
voldaan. In een enkel «-«val bleek,
voorkomt, dit geval moeten melden;
met den
van
geschiedt
door middel
n» telefonisch overleg aangifte
vit melden
met
de
bulsarts,
dat
"mij
niet
voorkomt
een formulier,' hetwelk
van gokken niet bedoeld was
. ! j een
gelukkig gekozen te zijn J
geval te melden, vallende
!
. Het luidt toch als volgt: .
buiten het Kader der epidemie,

«ad^werker «chrlft

-
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dat ook blèr van »la»trim
mocht gesproken v/orden".
Hieruit blijkt, dat er gevallen van
„pokken" zijn aangegeven, al, vallend onder
epidemie.
De kleine letter ',4" van der" ki den < deNu
luidt bet slot van den zin: „en dat
l
deze
denken,
dat
laatsten regel moet doen
van alastrim mocht gesproken
oók
hier
regel de voorzetting is van den tweeden «, wórden"; doch deze conclusie lijkt mij te
regel en dus slaat op «vermoedelijk geval", ver gaand. Immers toen va» reeds het
wat niet de bedoeling is.
rapport der commissie X u e n e n-K u i p e rHet formulier zou belangrijk aan duide- van Lochem verschenen, en de conlijkheid winnen, indien het als volgt was in- clusie biervan luidde, dat bet gevallen van
gericht.
echte pokken waren
Is du, de Rotterdamscbe Geneeskundige
Gemeente...—
Dienst de 'schuldige? In geenen deele; deze
*)......
Naam l
k (vastgesteld
heeft blijkbaar conform art. 37 bet oordeel
der )"**o«e^ (vermoedelijk»).
van den Inspecteur van de Volksgezondheid
ziekte l Groep B vastgesteld......
gevraagd.
**■). Het. niet bedoelde door te schrappen.
Immers In bet versla? van den Rotter»
Dienst staat: „Evenals bij bet
overbodig.
damscben
hierbij
ledere toelichting is
stellen der 'diagnose de leiding van bet
* Het is merkwaardig, dat in art. 27 der Besmettelijke Ziektewet alleen strafbaar is Staatstoezicht op 9e Volksgezondheid was
aanvaard, werden de verschillende begesteld met «en boete, die tot f 1000 kan loogenomen in overeen»
strijdingsmaatregelen
vastgeeen
pen, de medicus, die verzuimt
van dezen
aanwijzingen
«temming
met
de
dat
niet»
geven,
geval
aan te
en
het
steld
aangeven van een vermoed geval niet woldt tak van dienst."
Hóe de «aken ook gevend of gekeerd
genoemd. Ik wil onmiddellijk toegeven, dat
worden,
vast, dat, van het in
het bewijs van het niet-aangeven van een werking het staat
van
de nieuwe Besmettetreden
vermoed geval niet gemakkelijk is te le- lijke
Inspecteur van de
af,
Ziektewet
de
veren, maar dit geldt toch zeker ook voor
Volksgezondheid voor Zuid-Holland de
het vastgesteld geval, zij 't in ietwat mindeofficieel verantwoordelijke persoon er van
ré mate.
is blijven volbarden de Rotter»
Het had mij dus juister geleken, indien is, dat men gevallen
als alastrim te beook het niet aangeven van een vermoed ge- damscbe
schouwen.
val strafbaar was gesteld, gelijk oorspronkeFormeel l» hij zeker bevoegd, -ijn
lijk was bedoeld.
aangediagnose
te handhaven. Met de vet in de
Wat gebeurt er nu, indien wordt
geven een vermoed geval van een ziekte band Kan hij «eb tegen allen verdedigen.
Klaar er is iets in de wereld, dat booger
uit siroep A?
staat dan «tormeele bevoegdheid", en dat
Dan kunnen op advies van den Inspecteur voor de Volksgezondheid, door den Bur» is: „zich buigen voor bet advies van wetengemeester de maatregelen van* art. 3 (afzon» schappelijk hoogerstaanden".
„Het is bij dezen strijd van meeningen een
dering enz.) worden toegepast.
goede
gedachte van Regeering en VoorzitHoewel de beslissing officieel in handen
van
den Gezondheidsraad geveest, «ene
zal
het
èr
ter
is,
burgemeester
practisch
van den
toch op neerkomen, dat het oordeel van den commissie van drie onafhankelijke deskundigen aan te wijzen, om baar meening over den
inspecteur den doorslag geeft.
aard der ziekte uit te spreken," aldus schrijft
Intusschen mag in dien tijd de geneeskundige, die de aangifte deed, niet stil zitten, mr. L.LiêtaertPeerbolte, Directeurmaar moet hij reed»/ zelf maatregelen nemen, Generaal van de Volksgezondheid, in zijn
waardoor de verspreiding van zoodanige, toelichting op art. 2 der Besmettelijke Ziektenvet in zijn bekend commentaar.
ziekte kan worden voorkomen.
Wij mogen dus vel aannemen, dat de re»
Inijien de Directeur van een erkenden ge'
neeskundigen dienst die bevoegdheden van geering en deze hooge ambtenaar voorneeen inspecteur der Volksgezondheid heeft mens varen zich bij het oordeel dezer beeren
over het Alastrim-pokkengeschil neer te
verkregen, kan deze, indien een vermoegeval
Groep
van
A wordt gemeld, leggen.
de lijk
De voorzitter van den Gezondheidsraad,
vragen,
oordeel
inspecteur
het
van den
uitspraak
is
dr.
ei. M. so,«pbu» /ltta. deed dit in
dan
beslissend.
siiens
Wordt een vastgesteld geval van zijn naschrift op het rapport, uitdrukkelijk.
En de Minister uitte zich in de Kamer in
[Groep A aangegeven, dan m o et de Burgegelijken
geest. Had men nu niet mogen vermeester; indien den inspecteur het aanwezig
wachten,
maatregelen
gebleken
dat de eenig verantwoordelijke man
zijn daarvan
is» de
Inspecteur
enz;
Doet
der Volksgezondheid, dit
afzondering
hij
toepassen^
van
de
'dit niet, dan kan de inspecteur in beroep voorbeeld zou volgen ?
gaan bij den Minister, die binnen tweemaal
Maar het ongelooflijke l» geschied.
24 uur moet beslissen.
Men heeft volgehouden, ««dat men in
i...^« ,

Haam l Vastgesteld gevat der «roep A...~...
van de < Vermoedelijk geval der groep A
Ziekte l der «roep B.
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PRIJS DER ADVERTENTIEN
Elke «get «eer

Hét Vadsrlandt «hetrou»»
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Twee ernstig, een licht gewond

voor het publiek niet later dan tot 2 ihur
'5 middags zijn .opengesteld.
7,7*
In .verband met den verjaardag van de
Koningin is de radiotelefoondienst Nederland*—Nederlandsch-Indie op 1 september
gesloten.
"','"/'
Vepaaald is, dat de. telegrammen vooF.de
Koningin, welke gelukwenschen bevatten 'en
op Zondag. 31 dezer op een NederlantMh
kantoor-worden. aangeboden, daar tot 1 September zullen worden bewaard en dan zoo
spoedig mogelijk zullen worden overgesdnd,
aldus dat de overige telegrammen daarvan
zoo min mogelijk vertraging ondervinden»
De directeur van den póstcheque» en girodienst vestigt ' er de aandacht op, dat< op
1 September e.k. de kantoren der posterijen
voor genoemden dienst gesloten zijn, behalve
voor het aannemen van stortingen, waarvan
spoedbehandeling of spoedbericht wordt gevraagd, en voor de uitbetaling vah cheques,
op welker adviezen ten girokantore 'spoedbehandeling is toegepast. Net Centrale girokantoor is op dien dag eveneens gesloten,
behalve voor de afdoening van stortingen,
girobiljetten en cheque- adviezen waarvan
spoedbehandeling gevraagd wordt.

Zondagmiddag
een heeft op den

omstreeks kwart voor
Naarder Straatweg een

zeer ernstig, ongeval plaats gehad.
De 42-jarige J. K. uit Amsterdam reed
op zijn motorrijwiel met zijspan, waarin zijn
vrouw en een zesjarig dochtertje waren
gezeten, op den rijksstraatweg nabij het
kruispunt Thicrcnsweg. Uit de richting
Naarden naderde de trein van de Gooische
stoomtram. K. heeft toen getracht te rem»
men, doch had een zeer snelle vaart, vol»
gens ooggetuigen van ongeveer 70 K.M.
per uUr. voör het remmen sloeg het motor
rijwiel met zijspan over den kop.
Alle drie inzittenden werden over den
weg geslingerd en bleven liggen. Net motorrijwiel sloeg* nogmaals over den kop en
kwam tegen een wagen van de (üoolsche
Stoomtram terecht.
" De getroffenen werden door dr. Keyzer
uit Naarden, die spoedig ter plaatse was,
voorloopig verbonden.
Zij zijn daarna per ziekenauto naar de
zlayclla-stichting te Vussum overgebracht
en aldaar ter verpleging opgenomen.
Des avonds om zeven uur vas de toe»
stand van de vrouw en het kind, die zeer
ernstige' hoofdwonden hadden bekomen,
.zorgwekkend. De toestand, van den man
Staatseigendommen 'was naar omstandigheden goed.
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HoofdredacWcri CL M. SCHILT.

Atgasa,

HOOFDINHOUD

Internationale Hondententoonstelling

De ltotterdamsche epidemie en de *»«»
lA
op de besmettelijke ziekten
Verslag Stadsontwikkeling en Volks»
huisvesting
IA
stellingen organiseeren.
tentoonstelling
De
staat onder de auspiGebruik van Staatseigendommen
IA
ciën van de Wderation Cynologique Inter»
op
verjaartelegraaf
Koningins
nationale. Dit het programma zien wij, dat Vost en
;
dag
IA
de expositie bijzonder belangrijk belooft te
worden. Tot de prijsuitlovers behooren de 's-Gravenhaagsche *V*/inkeliersvereeni>
Prins en de gewezen keizer Wilhelm; de
ging
2A
Prins stelde een medaille beschikbaar voor
de verkiezing van rechters voor
de beste inzending zelfgefokte honden, de Over
het
Internationale Hof
IB
gewezen keizer geeft een «ereprijs voor den
zelfgefoktcn Teckel. Verder zijn er 300 spe» Len mededeeliug omtrent de plannen
ciale prijzen. De klassen-prijzen bestaan in
van Koning Karel van Roemenie
1B
Kurhausmcdailles. Ook worden bijzonder Nadere mededeelingen over de revolutie
veel geldprijzen beschikbaar gesteld, o.a.
in Peru
IN
voor de fokkersgroepen f 75, fsoen f 25.
voor
de
maal
Michard
wint
vierde
De Nederlandsche koxterrier Club, de Ne»
bet wereldkampioenschap wielrennen
derlandsche Teckel Club en de Nederlandvoor professionals
4ls
sche poedel Club hebben hun medewerking
verbeterd
bij
Records
dc
atbletiektoegezegd.
wedstrijden van Te Werve
1D
De inschrijving wordt 9 September onher21)
De
Oceaanvlucbt
van Von 6r0nau....«
roepelijk gesloten.
Zoo juist is het goed verzorgd programma
verschenen, dat men bij den secretaris den
heer H. Peters en ten kantore van het KurSTADSONTWIKKELING
haus krijgen kan.
Zooals reeds gcmel dwerd,

regeenngswege vastgestelde»» dag voo^-dé
viering van d«n verjaardag van de Koningin,

............
...........................
*
......
,

Va» »->« galjardregela «si b«wll«nu»ln«r

VIV^ tot in den doet.

ERNSTIG ONGEVAL OP DEN
NAARDER STRAATWEG

Post en Telegraaf
op Koningins verjaardag
De kantoren der posterijen, telegrafie «n
telefonie zullen op 1 September, den Van

—

per dag.

TWEE EN ZESTIGSTE JAARGANG

Direetwi E. DE LANG.

DE ROHEKDAMSCHE EPIDEMIE EN DE NIEUWE
BESMETTÉIIJKE ZIEKTEWET
yl»«e geneeskundige

25 -TELEFOON 1622»

HET VADERLAND

ander

worden extra berekend).
Dost»
m l?,> *.
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"BUREAU 'S-GRAVENHAGE

de Kyno»
logenclub op 20 en 21 September in liet Kurhaus weer een van haar bekende tentoongaat

..
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EN VOLKSHUISVESTING
DE TORENGARAGE
EN HET ROODE KRUIS.

In het verslag van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting over 192?
Gebruik van
Vanwege het hoofdbestuur van bet Nederwordt medegedeeld, dat de Gemeenteraad in
dat jaar heeft besloten tot uitgifte in erfpacht
landsche Roode Kruis wordt medegedeeld:
van in totaal 20.97.52 H.A. met «en jaarlijk»
De Torengarage is bondag bezocht geworden door 2200 personen: Zaterdag door 733; «ben canon van f 291.110.11.
Het Tweede Kamerlid mr. Kortenhorst
Wegens boeten voor bet niet. op tijd vol»
dus in totaal 2933 personen.
Keelt aan den minister van Financien enivan
RESIDENTIENIEUWS
De directie van de Torengarage heeft bier» doen van den verscbuldigden erfpachtscanon
Waterstaat de volgende vragen gesteld: <y
door aan het l*led«rl»ndscbe Roode Kruis kun» werd ten bate van bet boekjaar 1929 gebracht
1. I, het den minister bekend, dat door
«enige fabrikanten te Helmond, wier fabrieken
r.en afdragen 2933 maal f 0.25 of f 733.25, lv«lk een bedrag groot l 4.446.53.
bedrag door enkele kleine gitten ii opgevoerd
Het totaal der in erfpacht uitgegeven ter»
gevestigd zijn, aan de Zuid-Willemsvaart, .d.d.
f 736.16.
reinen bedraagt sedert 1912: 266.64.71 H.A.
tót
16 Augustus j.l. van den ontvanger der. regi»
HET BEZOEK DER ZUIDDe sympathieke gedachte van de directie legen «en canon ad f 3.003.488.69.
«tratie «en domeinen te Helmond een briefis
Ingevolge bet bepaalde in artikel 2 van de
AFBIKAANSCHE
MINISTERS
der Torengarage heeft «en belangrijke bijdrage
ontvangen, waarin -«vordt medegedeeld, dat bij
aan bet XederlandscKe Roode Kruis' mogelijk Verordening .op het Gemeentelijk Erfpachts' De' Gezant der Unie van Xuid-^lrika al»
beschikking van 11 Augustus 1930, no. 4971*. van
gemaakt.
fonds moet over 1929 aan dit fonds worden
<
den directeur der registratie en domeinen i te hier, de Keer van. J. de Villiers, geeft Donuitgekeerd van de opbrengst aan erlpacbls»
„«gei»
gebruik
het
van staatsMaastricht,
September
4
a.«. in het
canons een bedrag ad i 123.461.25.
«eigendommen en vegen, vaterontlrelddni'-', derdaxliamiddazde Witte Brug een noenmaal ter eere
Het kapitaal van dit lons, met inbegrip van
ACADEMIE
waarvoor .Sinds een lange reek, van jaren door Hotel
en
Hertzog,
Eerste
Minister
de
-Generaal
gekweekte rente der beleggingen, was op
van
betaling
tegen
departement
het
van waterstaat
INTERNATIONAAL
VOOR
RECHT.
den
Keer
C.
van
31
December
1929 gestegen tot l 1.251.072.62.
Navenea,
N.
Minister
Fivan een onbeduidend recognitierecbt, vergunOp 31 December 1929 wa, aan particulieren
Morgen, 26 Augustus, aal bet eerste college
ning is verleend,' i, bepaald, dat voor 20 /.üg. nancien der Unie, die, zooals gemeld is, den
«en oppervlakte van 5876 H1.2. voor
antwoord móet worden gegeven op de daal*» Zen September voor «n tveedaalzsek bezoek plaat, hebben van professor H. Lauterpacht,. verhuurd
opslagplaats
aan de Laakhaven, met een jaarhoogleeraar
aan
de
universiteit
Londen,
te
die
gestelde'
vraag
Haag
in
of bed velde fabrikanten'de in den
verwacht worden.
lijkscbe
opbrengst
van l 9.223. ,
aan de Academie «en cursus van 5 uur aal ge»
vootkeftr geven aan betaling van een ru.-*!»
verpacht
zijn oppervlakten tot
dillirend,
Onderhand»
ven
„Les
over
non
-bedrag/-dan'
lusticlablez".
vel aan int»«l*>*
Omschreven
een
totaal
van
P.
641.72.93
BEGRAFENIS
TOORENBURG.
VAN
H.A. In deze opper»
hing der vergunning? "
k ,:
«ijn begrepen de in vorige jaren onvlakten
minister,
bet juist, dat bedoel»
Hedenochtend is op Oud Eik en Duinen
2. Achten de
BOTSING TUSSCHEN TRAM
dersband» verpachte perceelen wei» en teelland
stoffelijk overschot van
de fabrikanten door den ontvanger der regiteraardebezteld.
het
EN
tot een gezamenlijke oppervlakte van 376.09.4
AUTO.
l,«t
alternatief zijn den heer P. van Toorenburg, oud»leeraar
stratie te Helmond voor
H.A.
Op
Zcbeveningscbeweg
den
boek Franken»
gesteld, om zonder nader overleg, een door aan de H. B. S. te Winschoten.
De opbrengst van de gebonden onderband»
is Zondagavond «en tramrijtuig van lijn 8
slag
booge
eenzijdig
vastgestelde
ontvanger
dien
waren op het kerkhof aangereden door «en personenauto uit Voorverpachting in 1929 van pl.b. 223.96.16
Behalve
de
familie
scbe
«om te betalen vegen, gebruik van rljkseigen». aanwezig de' heeren D. A. M. G. klanckeri, burg.
bedroeg l 39.115.14, lt ls pl.m. t 16? per
N.A.
de
en
een
De auto werd lusscben
tram
dommen eeneraijds en anderzijds de intrekking** ssep. majoö?, der
HA. De opbrengst in 1928 wa, pl.m. t 189
artillerie en --imd-leerlin-**** boom vernield: de tram kreeg verlscbade. * per
van «en krachtens artikelen 4 en 5 der rivieren» " van
H.A.: die in 1927 pl.m. f 182 per H.A -,
Mulder,
H.
overledene,
mr.
W. J.
den
vet verleende vergunning van den minister van.
die
in
1926 pl.m. f 151.50 per H.A.; die in
te maken
administrateur bij de ?rov. Griffie, H. N.
waterstaat om bepaalde verken bedrijf
pijn. f 177 per H.A. en die in 1924 pl.m.
TE
WEINIG
UITGEHAALD.
1925
(bet Mulder, oud-ontvaneer der directe belast!»»
ter uitoefening van een industrieel
Uej. T. O. uit loosduinen is Zondagavond f 203 per H.A.
gen, kapitein A. KI. krenkel, militair apohebben van aanlegplaatsen en alvoerbniien)?
op Kaar rijwiel op de Prinsegracht aangereden
De totale oppervlakte van de op 31 De-,
theker, d«. Xuvlman, jou^dpredikant, en ds. * door een. personenauto, De autobestuurder 1929
3. Achten de minister, het «tellen van dit alingebrachte gronden bedroeg 1.064.66.5!)
ternatief niet in strijd met artikel 8 paragraaf 'M. Schuurman, em.»predlkant van de Geref. haalde bij bet passeeren te weinig uit. De vielverdeeld als volgt: Gronden 628.88.63
H.A..
tijdster
2, der Rivieren vet,, waarin wordt gezegd, dat Kerk.
kreeg
en
een
i
verstrikte den linkerenkel
H.A.: Bouwterreinen 102.86.80 H.A.; l/il»
en de tot veder»
«de verguning alleen geweigerd
Bij de plechtigheid is niet gesproken- klein wondje aan den voet. Zij werd aan den gegeven terreinen 332.96.16 H.A.
opzegging verleende vergunning alleen wordt Slechts één krans van de familie werd op «Neutralen Post behandeld.
De totale boekwaarde bedroeg f 73.568.242;
opgezegd, Indien dit noodig wordt ge»
de op de Gemeente ruslende leeningsscbul-l
gelegd.
oordeeld op gronden, aan het openbaar rivier» hetDegraf
ter zake van deze gronden bedroeg f 50.226.325.
van den overledene Keelt de aan»
zoon
dan
«troombelang
ja.
en
zoo
moet
ontleend",
of
In 1929 kwamen vele erfpachtsuitgiften lot
HET
AANRIJDING
BIJ
OVERSTEKEN.
veaigen voor hun deelneming bedankt;
in 't optreden van meergenoemden rijksamblestand door bemiddeling van lusscbenpersonen,
Zondagavond
mej.
bij
O.
de
B.
bet
is
R.
naar niet «en poging worden gezien om op
wie de gebruikelijke makelaarsprovisie, in
oversteken van den weg op de Voorwan, boek aan
onwettige wijze de betaling van een geldsom te
bedragende f 16.279.09, voor hun be»
lotaal
VERSIERING
aangereden door een motor»
Jozef I,rael«l»an,
moeiingen
verkrijgen, welke
zoo zij verschuldigd mocht
werd toegekend.
rijwiel.
Zij
kreeg
ontvellingen
lichte
en «en
PRINS HENDRIKSTRAAT.
Behalve 579 aanvragen betreffende bet huzijn alleen lang, den weg van overleg met
bloeduitstorting aan het been.
ren van muur» en schuttingvlakte werden be»
de betrokkenen en, zoo op die wijze geen re»
In de Prins Hendrikstraat Keelt zich een
handeld pl.m. 200 aanvragen, betreffende huur
sultaat mocht worden bereikt, door middel van uitgebreide commissie gevormd, welke «Fis»
ZWAAR
GEHAVEND.
van groote en kleine lichtmasten, lrampalen,
op
den civieten rechter vare te incasseeren?
teren Keelt besloten de straat
mooi»
bevorderen,
dat
Zijn
de min. bereid te
In den algeloopen nacht, omstreek, twaalf lantaarnpalen, reclamezuilen, richtingaanwijzers,
4.
wijze te verzieren en te verlichten tijdens
be»
fabrikanten
protest
door-bedoelde
de onder
uur, had op den ltijkavijkscbeveg nabij bet wegwijzers met verlichte straatnamen en ankomende feestdagen.
dere voorwerpen op de openbare straat.
plaat, tusscken twee pertaalde gelden worden teruggegeven en dat aan deNet
uitgevoerd door da H.T.O. een botsing
werk
aal
worden
wordt
De financieele resultaten der verhuringen
opdracht
ambtenaren
waarbij
38-jarige
de belrokken
de
sonenauto's,
H. G. verfirma
C.
H.
van
Leeuwen.
overleg
te
waren gunstig en bewegen zich in stijgende
gegeven om met de fabrikanten
schillende «nijvonden aan de banden en den lijn.
Terwijl de totale ontvangsten van de vereventueel
bedrag,
dat
plegen over het
rechterarm opliep, De man is door den Geneesobjecten der vijf betrokken bedrijven
ver»
huurde
rijksg-ond
van
vegen,
gebruik
kundigen
ben
C.
aan
den
door
Da. J.
SCHULLER.
Dienst naar het Ziekenhuis
(stadsontwikkeling
en Volkshuisvesting. llen,.
plegen
van
zijn
en dat voor het
schuldigd zou
Tuidval vervoerd.
zijn
echtgenoote
van
is
ds.
voor
de
ziekte
llen,.
Telephoondienst. llem.
Bedrijf,
Een der auto', werd zoo zwaar beschadigd, Meelriscb
dat overleg een behoorlijke tijd wordt toegeJ. <**. Schuller, predikant bij de I**l«d. Nerv.
llem.
Gasbedrijf
Bedrijf „llaagscbo
en
N.V.
de carosserie geheel,naast den wagen kwam Tramweg-Mij.") in
«taan
dat
zijn
hoewel
alhier,
genoodzaakt,
Gemeente
bedroegen
f 10.913.10.
1927
5. bekten de minister, 't een juiste en ecozijn, nog minstens 4. te liggen, De weg was bezaaid met glasschergeëindigd
zou
vacantie
beliep
bedrag
dit
in
1928
f
en 'n
14.773.63
groote
tijd
van
nomische politiek, om in dezen
weken te Driebergen bij mevrouw i3clmller ven. De andere auto kreeg lichte schade aan de 1929 f 28.870.29.
' economische moeilijkbeden de industrie wederte vertoeven. Thans is ook het linkerbeen voorzijde. Ondanks bet late uur, stond weldra
Gemeentelijke woningbouw.
om te belasten met nieuwe financieele verplichvan
mevrouw Lebuiier door trombose aan» een groote menigte naar. de beide gehavende
tingen of achten de minister, wellicht termen getast.
voertuigen
kijken.
Net
ter plaatse
te
tramverkeer
Op 1 Januari 1929 waren geen Gemeente»
aanwezig, om den sinds onheuglijke tijden be»
ondervond lichte vertraging.
woningen
in aanbouw, terwijl ook gedurend***
tevrezich
«taanden toestand te bandnaven envastgestelde
verslagjaar
geen woningen lot uitvoering
bet
den te «tellen met bet tot nu toe
-FEEST
TEN
BATE
kwamen.
DRIEDAAGSCH
GEEN VOORRANG VERLEEND.
recognitierecbt?
In verband met de plaatselijke beboette,
SANATORIUMFONDS
waarop
de
VAN
HET
minister,
Heerengracht
VlincessegracKt
Op
de
de
boek
mededeelen.wegens
6. Willen
werd
«en winkelwoning in Ket complex Spoorhet
VOOR ONDEROFFICIEREN.
heeft Zondagavond de bestuurder van een per» wijk 111 en Duindorp II werden 2 winkeleiscli tot betaling van een «om geld»
gebruik maken van «en door het departement
Gisteren heelt men, begunstigd door mool sonenauto geen voorrang verleend aan «en mo- ruimten vergroot, waardoor in beide gevallen
van Waterstaat ingevolge de ltivierenvet ver» weer, het feest in de Boscbjes van Poot torrijder, waardoor een botsing ontstond, De «en aangrenzende woning aan baar bestemniet voortgezet 's Ochtends om 12 uur is bet al motorrijder kreeg schaafwonden aan bet voor» ming werd onttrokken, terwijl in de comleende vergunning steunt en of deze «iscbschedat
van
voeren,
consequentie
moet
begonnen. De oude jagerband beeft toen in hoofd. Beide rijtuigen verden beschadigd.
plexen Duindorp lA, IC, 2e gedeelte en Aftot de
voertuigen
pen. die in rijkswater varen en van
den tuin verschillende nummers ten beste
voerkanaal I, twee beslaande winkelruimten
die rijkswegen betreden, eveneen, vergoedindoor aanbouw grooter werden gemaakt.
gegeven, 's Middags om drie uur beeft men
DRONKEN MOTORRIJDERS.
gen zullen moeten worden gevorderd?
Bij het opmaken der plannen voor den bouw
van de muzikale prestalies van vier dames
Regenlesselaan
zijn
Zondagavond
Van de
kunnen genieten, terwijl er voor de kinderen naar bet bureau Arcbimedesstraat gebracht l? van woningen aan de Vuurbaakstraat. werd
«en open terrein gereserveerd voor den bouw
attracties, als poppenkast en orgelmuziek, in A. K., 22 jaar, en
J. M. v. D., 24 jaar. Eerstge- van
pakhuizen, voor het geval dat daaraan
de zaal aanwezig waren.
noemdereed als bestuurder van «en motorrijwiel beboette
mocht ontstaan.
Ook 's avonds is bet in den aardig verIn verband met de opheffing der post-,
door
sloppen
de
door, nadat hem een teeken tot
In
zake
den bouw van woningen voor
Boschjes
van
van
Poot
telegraaf- en telefooninspectie Dordrecht zijn
bet Café
lichten tuin
politie was gegeven. Tengevolge biervan werd
verplaatst de referendaris 2« kb J>^'. A.
zeer gezellig geweest. De muziek van he*l het rijwiel van een der agenten aangereden en „Ouden van vagen" werd bij de Nijksantorl»
regiment huzaren, onder leiding van den heer beschadigd. laatstgenoemde beleedigde de teilen overwegend beiwaar gemaakt tegen het
Scbwan naar Rotterdam, de adjunct-referenf.
van beneden» en boyenwoningen in
darissen B. Verhoeven. G. P. Visser «n en
Henrich. heeft toen «en pittig programma agenten. Beiden verkeeren onder drankinvloed. bonwen
scheveningen.
Amsterdam
resp.
naar
Rotterdam.
Boersma,
gespeeld, afgewisseld door zang van het Daar het publiek bij de arrestaties dreigend opIn verband hiermede werd alsnog «en ont»
Dordrecht (postkantoor) en de assistenten L.
mannenkoor Euphonia. Om tien uur werd, drong, werden ter waarschuwing drie schoten
's-llravenwerp
gemaakt voor een complex van 34 een»
naar
resp.
T.
Schipper
zijden
en
Koek
H.
onder groole belangstelling aan belde
in de lucht gelost...
nabij den Westduinweg, bz»
woningen
"
hage en Dordrecht (postkantoor).
geblazen.
taptoe
bek,
van het
een
voor
stemd
hetzelfde
doel: hiermede werd aan
Na afloop werd'er in de zaal nog een geEEN CHEQUE ONTVREEMD.
de bezwaren van het Rijk tegemoet gekozellig bal met attracties gebonden als een
Een Amsterdammer, zekere J. H. B. v. G.. men.
waardig besluit van deze drie feestelijke
cast, de wettelijke voorschriften voor Groep
Omtrent de ontworpen étagewoningen in
aan een alhier wonende dame had verzocht
die
gezien
dagen, die,
de drukte althans ZonA te zwaar achtte 1
„Duindorp",
bestemd voor «groote gezinnen,
innen,
cheque,
aan het
groot f 450 te
Dit argument nu acht ik nog gevaarlijker dagavond, voor bet Sanatoriumfonds zeker een
door bet Rijk bezwaren naar
werden
eveneens
Hoofdpostkantoor,
politiebureau
is
naar
het
voren gebracht. Een nieuw ontwerp voor een»
dan liet niet aannemen der juiste diagnose, wel voordeel opgebracht zullen hebben.
gebracht, omdat de cheque vermoedelijk te Amomdat daarin ligt een ontoelaatbare ambtesterdam is ontvreemd. Hij wordt later naar gezinswoningen werd voor dit doel opgemaakt,
Koninklijk
Besluit.
wet
en
bevattende 40 woningen vin Duindorp en 47
op
lijke criliek
Amsterdam overgebracht.
HET VOORBEREIDEND
woningen met 1 boyenwoning in Spoorwlilc.
het
verdragen,
omdat
is
te
Zoo let- niet
LAGER
ONDERWIJS.
Hoewel bij het einde van bet verslagjaar all»
gezag voor de wet en het Koninklijk Besluit
DIEVEGGE.
eenige deiwaren door de betrokken Kijk»»
JEUGDIGE
aldeeUng
Haag
rog
de
den
van
den
Bond
Voor
daardoor geheel wordt ondermijnd.
spreekt
naar voren waren gebracht, laat
Onderwijzers
l6>jarig«
dienstbode,
T.,
Nederlandscbe
Woensautoriteiten
van
Een
A.
wonende
Op deze wijze kan iedere bepaling ontdodagavond in bet Scbaakgebouw, Van Speijk» te Scheveningen» is naar een politiebureau het zich aanzien, dal de jarenlange onderhanken worden.
straat I, mej. Uien Lansen over de door B. en overgebracht, verdacht van diefstal van f 35, delingen met het Rijk met betrekkin? lot bet
Daarom zal het nnodig zijn, ook in dit opW. voorgestelde wijziging in de opleiding van «en portemonnaie met l l en een paar kousen verkrijgen van een bijdrage 'in de exploitatie»
zicht de Rotterdamsehe epidemie te bede leerkrachten bij bet voorbereidend lager len nadeele van mevr. D., wonende aan de kosten, ook voor deze woningen tot een gun-
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onderwij».

I-aan van Poot

stig

resultaat zullen lelden.
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De wijzigingen van deze en voornoemde
plannen werden bij Raadsbesluit d.d. 12 Aug.
goedgekeurd.

.

Intusschen had een openbare aanbesteding
plaats van het eerste complex „Woningen voor
Ouden van Dagen" in Rustenburg, beslaande
uit 106 beneden» en boyenwoningen. Aan»
gezien de laagste inschrijfster het daarvoor bestemde bedrag niet onaanzienlijk overschreed,
konden B. en W. geen vrijheid, vinden, dit
gedeelte lot uitvoering (e doen brengen, temeer, waar kon worden verwacht, dat ook
voor de overige, complexen de bouwkosten, die
der raming zouden overtreffen.

Burgemeester en Wethouders besloten daar»
om. na verkregen overeenstemming met het
Rijk, alle voornoemde gedeelten, waaronder
ook het complex Rustenbnrg, t.z.t. in zijn ge»
heel en gelijktijdig aan te besteden.
Bemoeiingen met toegelaten vereenigingen

en stichtingen.
. Op 31. D.ecember 1929 waren te 's-Graven»
hage werkzaam 21 vereenigingen en stick»
tingen, toegelaten als uitsluitend werkzaam in
het belang der volkshuisvesting.
Het aantal voltooide woningen bedroeg in
het afgeloopen jaar 283.
Op 1 December «aren in aanbouw voor de
Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging V.
102 woningen. Aan het einde van het verslag,
jaar waren in voorbereiding: 's-Gravenhage 111.
2e ged. 183 woningen. Verbetering zij ons
Streven 142 woningen, Ons Belang II Sl wo»
ningen, tezamen 376 woningen.
Het vorig verslag vermeldde een totaal van
41 woningcomplexen met 5409 woningen. Ia
1923 werd het 3e complex der Woningbouw»
vereeniging 's-Gravenbage. groot 91 woningen
en het 2e gedeelte van het 2e complex der
Woningbouwvereniging .^Patrimonium" te
Loosduinen, groot 25 woningen, in exploitatie
■

genomen. Daarmede steeg het aantal complegen tot 42, het aantal woningen tót 5525.
De stichlingskosten van 26 dezer complexen
met samen 3730 woningen, zijn in hoofdzaak
met van het Rijk verkregen voorschotten gefinancierd, de overige 16 complexen, lellende
1795 woningen, zijn gefinancierd met door de
Gemeente verstrekte of gegarandeerde geld»
leeningen.
Buiten vorenstaande opsomming staat hel
Haagsch Tehuis voor Ongehuwden, dat 44-3
woonkamers bevat. Ook dit gebouw is gefinancierd niet een door de Gemeente gegarandeerde geldleenïng.
Het huurverlies wegens leegstaan en oninbaar samen daalde in 1929 weder beneden
2 pCt.. een percentage, dat in de begrootingen
in het algemeen steeds wordt opgenomen. De
woningcomplexen in het Westen der stad hebhen weinig of geen huurverlies. de hoogste cijfers komen voor in de complexen gelegen 'n
de Transvaalwljk en aan de Deiman- en Dreb»

belstraat.

■

.

Meerdere vereenigingen hebben In enkele
jaren niet onbeteekenende saldi gevormd. Op
31 December 1928 bedroegen deze in totaal
circa f 300.000.
Ter belegging der beschikbare gelden uit
batige saldi en onderhoudsfondsen was tot uitimo December 1928 voor bijna l 170000 aan
effecten gekocht» welk bedrag sindsdien, in
verband met bij de balanscontrole gegeven
adviezen, tot rond f 215.000 ls aangegroeid.
Van de 21 woningbouwcorporaties hebben
er 13 een rekening-courant bij den Dienst der
Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. De
overige staan in rekening-courant bij ban»

kiers.

De rentevergoeding van voornoemderf
Dienst bleef 2)-» pl-t., franco-provisie; voor de
verplichte depot-stortingen ter betaling der
annuïteiten wordt 3 pt*t. rente vergoed.
Het tulaal aantal woningen in exploitatie
steeg van 5525 tot 5505- hét aantal bewoner J
van 10.702 tot 21.386.
Een overzicht wordt geven van de :n
exploitatie' lijnde woningen, respectievelijk
naar de ligging der complexen en naar <.*!

huurwaarde.

<

. Net gemiddeld aantal bewoner» per woning
wa» het laagst, respectievelijk in het He com-

flex van de vereeniging '»-<*»ravenhag«" met
2.87 en in de huurklasse f 2.59 tot f 4 per
hiervoor werweek met 2. De hoogste cijfer»
den . genoteerd door het lle complex van dc

'*

„Verbetering zij on» Streven
(5.70) en in de huurklasse f 9 tot f 9.50 (6.—);
let gemiddelde voor alle vereenigingen te«»
men bedraagt 3.77 (vorig jaar 3.75).
Op 31 December was het percentage on»
verhuurd het hoogste bij het lle complex, van
de Vereeniging „Ons Nul»" (L.), terwijl «r
«en Is-tal complexen is. waarbij op datzelfd*»
tijdstip geen woningen onverhuurd waren. In
het overzicht naar de huurklassen wijst de
groep f 7 tot f 7.59 het hoogste percentage on»

vereeniging

verhuurd aan.
Net gemiddelde van onverhuurd voor alle
«i-oningen tezamen bedraagt f 2.22.

VROOLIJKE MUZIEK IN DEN
DIERENTUIN.
Morgenavond «1 het Naag«he Harmonie
Orkest onder leiding van den heer llenri 2«l-denrust wederom een concert in den Dierentuin

geven.
Het programma dat uitsluitend operetten bevat, luidt: 1. Boccacio, m»rsch (uit de Operette
Boccacio), F. v. Suppé; 2. Ouverture Venu» aul
Lrde, P. Llncke: 3. Wals. „Kind du k,nnst
tarnen" (uit de Operette ..Die <*le«chiedene
rrau"). L. *?all:: 4. Viljalled (uit de Operette
„Die Lullige XVitwc"), p. Léhar: 5. potpourri,
I*in VValierlraum, O 3trau«: 6. Ouverture, Bandieten 3treiche, p. v. 2upp«l-, 7. -Fantasie, Die
Xenlche Zuianne. J. <3ilbert arr. Andricu; 8.
Dollar Wals (uit de Operette Die Dollarprinlessin), L. rail-, 9. potpourri, The Mikado. O. Sullivan; 10. Marlch, uit de Operette Les Laltimbaniues, L. lïanne.
Bij ongunstig weer vindt het concert plaats
in de «aal. Na afloop van het concert dansen
in de Rotonde.
CONCERT STEYNLAAN.
De Harmonie Meyerbeer geeft Woensdagavond
as. op de Steynlaan (hoek Herman Costcrstraat) een concert. Het volgende programma
wordt ten gehoor» gebracht: l. Meyerbeer
marsch, A. van Eert; 2. Lustspiel ouverture,
Xelo-Bela-, 2. There«en wals. C. Faust; 4. Melodleindroom, Fuuk, arr. Bielen; 5. Berlin wie es
welnt und lacht, ouverture, A. Conradi; 6.
Parade der Zlnnsoldaten. L. jlessel; 7. a. Polo«niel. Intermezzo, Petras, b. Lacontennisspel
Caprice, Lincke; 8. Marsch Herinneringen, Win»
ter, arr. Bielen.

CONCERT IN DE GEVANGENIS.
Mevr. Dina Becht, zang. de heer mr. H. Rotandus Hagedoorn, viool, de heer G. Scbalker,
viool, en mej. Betsy van Bloppoel, piano, zullen op Zondag .31 dezer een concert geven in
te bijzondere strafgevangenis te Scheveningen.

AFGESLOTEN VOOR NET VERKEER
Van Dinsdag 26 Augustus al zullen de vol»

gende straten, in verband met werkzaamheden
aan. de bestrating, tijdelijk voor het verkeer
zijn afgesloten:
le. d» Dancke^tstraat luitenen de Valeri-s»
,tr»at en de Sweelinckstraat
2e. de Van Xinsbergeystra». en de Tasm,n»
straat, beide tusschen de Prins Hendrikstraat
«Zn de Van Lpeykstraat.

>
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»A^»oAy -OM Au«tJ«ri)fi zzzy

De prae-ad'riezen voor het Congres zijn reeds
's-GRAVENHAAGSCHE
; eerder door den heer v. d. Leeuw ingeleid, zoo»
men thans met een korte bespreking ka»
WINKELIERS-VEREENIGING !I dat
volstaan.
Automaten.

—

AVONDBLAD A

UIT STOMPWIJK

GEMEENTERAAD VAN STOMPWIJK.

De heer J. M. Polak achtte de denkbeelden
van
Dr. G. Otten, die over den verkoop door
De algemeene vergadering
zeer ge» 7 De raad van Stompwijk kwam in openba-e
. middel van J.automaten zal refereeren.
-*lukksg. Men moét in deze nlet kortzichtig en zitting onder voorzitterschap van den burgeconservatief zijn, doch de voordcelen der momeester bijeen. ingekomen was een verzoek van
Onder leiding van den- heer. L. P. Maar» derne techniek zooveel mogelijk in het winkelde SDAP om den Broekweg en 'Pedingerstraat
tens heeft de 's-Gravenhaagsche Winkeliers- bedrijf benutten.
.
in een andere klasse voor de Personeele Belas»
Vereeniging dezer dagen in De Kroon een algeUit de vergadering deden zich verschillende ting in te deelen.
meene vergadering gehouden ter behandeling stemmen hooren, doch over.'t algemeen was
In behandeling kwamen de voorstellen van B.
van de agenda van de algemeene vergadering men het met den prae»adviseur eens. Beter bet en W. inzake de nieuwe belastingvoorstellen,
van den Kon. !*?ed. Middenstandsbond en het automatenwezen te kanaliseeren, dan het geheel aansluitende op de wet regelende de financieels
2?e Nationaal Middenstandscongres, welke volvrij te laten, zooals de Winkelsluitingswet doet. verhouding tusschen rijk en gemeenten, welke
gende week te Groningen zullen plaats hebben. Intusschen zal het noodig zijn deze wet op dit werden aangenomen, nadat hét adres van de
In zijn openingswoord stelde de voorzitter stuk aan té vullen.
S.D.A.P. voor kennisgeving was aangenomen «n
aan de vergadering voor het nieuwe bestuurslid, : De heer Van Bommel deelde nog mede, «enkele amendementen van den heer Verheven
den heer P. Keislair, die in de laatstgehouden dat de automaat-verkoopmaatschappijen over (S-D.A.P.) of niet werden ondersteund of werbestuursvergadering als zoodanig werd geinstal't algemeen wel inzien, dat zij de toestellen den verworpen.
leerd. Spr. wees vervolgens op de belangrijkheid alleen bij winkeliers moeten onderbrengen. Een. * ingekomen was een vraag van den heer Wil»
dezer vergadering, welke de houding der ver» andere houding ware trouwens niet in hun be» 'lemsen R.-K., waarin deze heftig den burgeeeniging tegenover diverse voorstellen, rappol» lang, want dan zouden de winkeliers al spoemeester aanviel, daar het besluit van den raad
ten en praeadviezen van den Bond heeft te bedig op een verbod gaan aandringen.
van 28 Maart j.l. om woningen te^ bouwen voor
palen. In het 30 pagina's groote verecnigings»
prae-advies
de politie,'. nog steeds niet was uitgevoerd. De
te steunen".
Besloten werd het
orgaan zijn deze uitvoerig omschreven. Spr.
onderwerp Gemeentelijke Bedrijfs» heeren Willemsen R.-K. en Schmall C-H., von»
Over
het
bracht de redactie daarvoor hulde.
winsten, dat door jhr. Mollerus zal worden den het een schande, dat de ehet-veldwachler
De secretaris, de heer J. K. W. F. van behandeld, maakte de heer G. A. Zeeman ' dér gemeente moet wonen in een pand dat de
Bommel, leidde vervolgens de verschillende nog eenige aanmerkingen. Hij betoogde, dat Gezondheidscommissie , bestempelt. met den
onderwerpen in. 't Zoo juist verschenen jaarvernaam van krot. Beiden eischten dat nog voor
de bedrijfswinsten, ofschoon practisch onmisslag van den Bond doet zien, welk een groote baar, niet een sluitpost op de begrooting den winter daarin werd voorzien.
activiteit er in het afgeloopen jaar ontplooid is. mogen worden. Commercieel beheer en winst»
De Voorzitter deelde mede, dat de gemeente»
vooral op het gebied der speciale wetgeving uitkeering op commercieele basis zijn noodza- : opzichter reeds plannen in bewerking heeft voor
zijn gunstige resultaten bereikt. Het ledental keiijk. In Den Haag staan wij er niet slecht den bouw van poliliewonlngen.
is sterk toegenomen en heeft thans de 30.000 voor. Een uitkeering van 7—7jH pCt. van het
overschreden. De actie tegen de Personeele Begeïnvesteerd kapitaal voor het Waterleidinglasting duurt nog voort. Lr is thans een prinredelijk, doch 17^ pCt. voor
en Gasbedrijf
cipieels zaak voor den Raad van Beroep in het Electrisch isBedrijf is veel te hoog. Geluk»
UTT
Zwolle aanhangig, waarbij het blijkbaar moei- kig komt er verlaging.
lijk valt om tot een uitspraak te komen. Inlas»
werd, dat de vereeniging ten Con»
Besloten
schen zal het nog geruimen tijd duren, alvorens gresse een derde conclusie zal voorstellen,
de zaak tot in hoogste instantie is uitgemaakt. waarin haar wenschèn belichaamd zullen worden.
Op 2 Se-ptemi*»-*- ».s. organiseert de Chr.
Verhooging der inkomsten.
De beer 7. M. Polak «eide. dat hij, met . Oranjevereniging Juliana feesten op eén terrein
De toestand der Bondslinanciên ai nlet on» instemming bad vernomen, dat de Bondsver'aan den Veurschen straatweg. Voor de schoolgunstig, doch de noodzakelijkheid van verdere gadering zich ook «al uitspreken over d,
jeugd wordt bovendien op 4 September een
uitbreiding der outillage van het Bondsbureau vraag, of uitstel van invoering der Winkelgehouden naar de Kager» en Braseboottocht
mermeren.
is oorzaak, dat versterking der geldmiddelen sluitingswet aan de Regeering moet worden
gevraagd. Spr. voerde tal van argumenten aan,
onvermijdelijk is. Een commssie, welke de mogelijkheid ten deze heelt onderzocht, adviseert welke daarvoor pleiten, De malaise in bet be»
drijlsleven is echter de doorslaggevende factor.
o. a. tot instelling van het Individueele lidmaatDe beer Van Bommel deelde mede. dat
toeslag
van 25
schap en tot het hellen van een
Men
pllt. op de contributie, gedurende 2 jaar, waarna ook bet Bondsbestuur dit inzicht deelt. voor
zijn,
een,
zonder
zich
kan
bet
hiermee
opnieuw
oog
men den toestand
onder 't
kan
of tegen de wet uit te spreken.
zien.
De vergadering kon zich hiermee vereenigen
vergadering
gesteld,
of
Uit de
werd de vraag
men een belangrijk deel der werkzaamheden en gal den algevaardigden ten deze vrij manDr. H. D. SOHLBERG
niet door eigen menschen zou kunnen laten doen, daat.
de.
algevaardigden
werden
benoemd
Tot
verhooging
noogeen
der
Inkomsten
waardoor
Te Laren (N.H.), waar biz tot herstel «jl»
dig zou zijn.
beeren L. P. Kaarten,, J. M. Polak en G. ner gezondheid verkoelde, is plotseling in
De heer van Bommel bestreed dit» In de-. A. leeman.
den leeftijd van 67 jaren overleden de beer
zen tijd, nu er op elk terrein, maar In 't bijBij de rondvraag werd erop geweien, dat 'H. 0. Loblberg, die sedert 1887 te Amsterzonder op dat der wetgeving, zooveel voor den wijkvcreenigingen en winkelier» al» paddendan» de geneeskundige praktijk uitoefende
be«loeien uit den grond oprijzen- waardoor de
Bond te doen valt, is het uitgesloten, datBpr.
en in breeden kring groote waardeering «1,
wordt
belemalgemeene
dit
alles
kunnen
verrichten.
stuursleden
middenstandsactie
wordt be» arts «en als mensen heeft weten be verwér»
wee*l« .er op, dat de arbeidersbeweging haar
merd. Het resultaats dat er meerverbrokkeling
,-..'.
gering..
aan
de
haar
Deze
vèn.
uit
leikt, is bovendien
groote kracht te danken heeft
midden voortgekomen leiders, die behoorlijk ge» 15 daarbij overbodig, omdat,de drie plaatse^
Hij wa, sinds 1914 lid van bet Nederl.
salarieerd worden.De middenstanders, die veelal lijke middenstandsvereenigingen in bun kring Israël. Armbestuur, waar bij als vice-voorplegen te klagen over hun moeilijke positie, voldoende gelegenheid, bieden om ook de wijk«ltler een belangrijke plaats innam.
doch kortzichtig zijn, als het op offervaardig» belangen voor te staan.
'
,-, : De waardeering die «Zn collega', voor
medegedeeld,
dat
heid aankomt, mogen daaraan een voorbeeld
Van bestuurszijde werd
■'■
hem hadden, bleek, uit zijn benoeming tot
nemen!
men in deze diligent i». '*
geani»i
lid van den Aldèelingsraad van den Genees»
Vervolgen» sloot de voorzitter de
Na eenige discussie kregen de algevaardigden
vérhooging
de
kundigen
Xringi.
vergadering.
om
van
mandaat
het voorstel tot
meerde
. '■ .*. , J-t ' Zondagmorgen
i, door bet N. I. Armbebijdrage aan den Bond zoo noodig te steunen.
buitengewone
stuur
éen
vergadering te zijDe verkiezingen.
ner nagedachtenis gebonden.
; Bij de begrafenis te ölniderberg werd bij
Ten aanzien van de verkiezingen voor het
UIT
Bondsbestuur, merkte de heer van Bommel op,
ontstentenis van den voorzitter,, dr. S. J.
dat het bestuur besloot de altredende heeren
Philips, door den secretaris mr.: E. A. L.
! Meijer en Fdetier te steunen en in de vac*»»
Zoaj," namen; bet.Armbestuur, dank ge»
Uure-De Xorver candidaat te stellen den heer
Loblberg ti
voor hetgeen door dr.
briibt
'"":"'
Joh. Manman te Schiedam. Deze is» aldus spr^
Door den trein gegrepen
' "
' "
■:
'
verricht.
'""" "■'■.
'
Hij
nog
een man naar ons hart.
staat zelf
te
en gedood.
Dr. S. lüroonenberg, geneesheer-directeur
midden van het bedrijfsleven en komt steeds
van het Ned. Israël. Ziekenhuis, maakte
krachtig op voor de middenstandsbelangen,
eigenschappen van
vooral voor die der kleine ondernemers, Met
Zondagavond ongeveer hall «even heelt gewag van de schoone
dergelijke mannen uit de praktijk moet het
en
herdacht
overledene
hem als vice»
pen
aan het Station Voorburg—li.«idschendaw
Bondsbestuur versterkt worden.
Vereeniging
voorzitter
van
de
voor Maatongeval
van de Z.H.E.S.M. «en doodelijk
De vergadering kon zich hiermede ten volle
«leken,
onder
Werk
schappelijk
Joodsche
vereenigen, evenals met de kandidaatstelling
plaat» gehad.
"
terwijl
(lompert»
namen» het -Gemr. v. P.
van de heeren Korff en van Bommel voor den
De 60»jarige mevr. v. d. v. is, terwijl zij nootschap
Ondersteuning
tot
van BehoefMiddenstandsraad.
de spoorlijn vilde oversteken, gegrepen
IlraêUetische
Nederlandsch
Kraam»
tige
richting
Haag.
den
door een sneltrein uit de
Cadestix.
te
voerde.
vrouwen
Amsterdam
het
woord
De ongelukkige werd ongeveer 20 meter
Ten aanzien van het geven van cadcaux aan meegesleurd en totaal vermorzeld. Het
fancv-fairs en het plaatsen van advertenties in deerlijk verminkte lijk is door de VoorburgKONINGINNEDAG TE DELFT.
de gelegenheidzprogramma's kon men zich met «che politie per brancard naar het lijken»
vereeniging Oranjedag te Delft heelt, ter
De
het voeren van een nieuwe actie daartegen verge» viering van den 50slen verjaardag van de Ko»
hui,
begraafplaats
op
de
Algemeene
eenigen. Eveneens erkende men de wenschefeestelijkheden georganilijkheid van het aanbrengen van verschillende
bracht. De dame scheen per trein naar den hlnginopverschillende
september
en
2
a.».
seerd
1
gaan.
Werktijdenbesluit
Haag
te willen
wijzigingen in het
en de ArIn den tuin van Stads Doelen wordt óp Maandeidswet-1919.
dag 1 September de» avond» een tuinleest geWat betreft het rapport over het verplicht
Voor de betrekking van Klerk ter secregeven voor de leden der vereeniging.
lidmaatschap van vak- en stands-organisaties,
' hebben zich 50 sollicitanten aangemeld,
tarie
Voor den volgenden dag vermeldt het pro»
adviseerde het bestuur, dat aan de Bondsvergagramma: reveille, bespeling van het carillon in
dering zal worden voorgesteld om ten deze nog w. o. 3 mi. in de redliten.
Kerkelijke herdenking in den voormiddag.
geen conclusie te nemen, doch eerst later te be»
Middags «al «en optocht plaat» hebben.
«lissen, zoodra het vraagstuk verder zal zijn
'»
's
Avond» wordt den ingezetenen «en concert
vergadering
bestudeerd. De
kon zich hiermede
aangeboden,
gevolgd door een vupurwerk op de
Vereenigen, evenals met het bestuursvoorstel
Lroote
UIT
Markt
om ten aanzien van het rapport over het cadeaustelsel te steunen de conclusie, waarin de
invoering van een vergunningstelsel wordt aanDE FEESTEN TE HULST.
DE NIEUWE BELASTINGbevolen. Inschakeling van de Kamers van KoopNet
aan Hulst en zijn tentoonstel»
bezoek
handel en Fabrieken achtte men hier uitsteVERORDENINGEN.
lingen i» Zondag drukker geweest dan op de
kend, ook omdat daardoor invloed «n aanzien
Ip de Wassenaarsche courant van 16 en «e» voorafgaande feestdagen. Het fraaie
der Kamers worden versterkt.
den ver23 Augustus zijn van de hand van mr. Wildt zomerweer had tal van menschen uit
Oneerlijke concurrentie.
öleijboom een tweetal artikelen verschenen ren omtrek naar het feestvierende stadje ge.
trokken, zoodat tegen het uur, dat *de histoNet rapport over de oneerlijke concurrentie over de nieuwe belastingverordeningen van rische optocht voor de tweede maal «on ui',
en het uitverkoopwelen gal aanleiding tot «enige Wassenaar. Hierin wordt critiek uitgeoefend trekken, «en groote menigte ilch in de in volle
discussie over de wenschelijkheid van wettelijke on de wijze, waarop de Naad dier gemeente leestkleedij prijkende «traten bewoog.
regeling van laatstgenoemde materie. De Bondsonlang» in de nieuwe belastingheffingen
Op het plein voor het Raadhuis werd de
commissie adviseert deze vooralsnog te laten heeft voorzien. De vet van 15 Juli 1929, hou» stoet onderbroken, om gelegenheid te geven
voor het uitvoeren van zwierige oude, reidanrusten, .toch daartegenover werd geweien op dende herziening van de linancieele verhouin historische Kleederdrachl» dle leer in den
«en
de immer voortwoekerende euvelen op dit tergemeenten,
is
ding tusschen het Rijk en de
rein. Net is in het belang van den bona-fiden voor Wassenaar niet gunstig: iedere inwoner «maak vielen van de talrijke toeschouwers.
handel en van het publiek om daaraan paal en moet in het gemeentefonds gemiddeld 110
perk te stellen. De vergadering kon zich dan gulden
storten, van veilt bedrag in de geDE VERPLICHTE AANSLUITING AAN
ook geheel vereenigen met het standpunt van
gulden
terugvloeit.
In
3,62
meentekas
slechts
DE WATERLEIDING OP
het Londsbestuur, dat een «ettelijke regeling
wenscht, waarbij de uitvoering in handen van de ontbrekende middelen ten bedrage van
SCHOUWEN-DUIVELAND.
de Kamer» van Koophandel wordt gelegd. 63.(XX) gulden, heelt de Raad thans voorzien
Net
Iveede-Xamerlid
bersten heeft den
Overigens wa» men het eens met de voorstellen
door de aan de gemeente toebedeelde Versominister van Arbeid, Handel en Nijverheid geder commissie.
neele Belasting in den bestaanden vorm bo- vraagd:
Besloten werd het voorstcl-Hoorn tot oprichla den minister bekend, dat bij een dccl
vendien nog met 25 pCt. over de heele linie
ting van een Middenstandshuis «n het daarop te verhoogen, terwijl geen opcenten lijn geder bevolking van Lchouven.Duiveland ernuitgebrachte prae advies van het Bondlbestuur heven op de demeentelondsbelasting. Tegen «tig bezwaar bestaat tegen de verplichte aante steunen.
sluiting aan de waterleiding, wijl hun woninScherpe critiek werd uitgeoefend op de voor» bedoelde verhooging van de P. B. gaan gen van goede regenbakken zijn vooreen?
schrijvers bezwaren en hij is van meening,
stellen van Winschoten, het eene tot aanpasI» den minister bekend, dat de waterleidingdat de nog benoodigde gelden'gemakkelijk maatschappij
sing van de Winkelsluitingswet en het Werkin de maand JuK reed» deKosten
tijdenbesluit, het andere tot opheffing van het gevonden hadden Kunnen worden uit de voor levering van water in de maanden JuK,
algemeen karakter van den Bond. Beide voor» reed» sedert jaren aanwezige belasting-reserAugust^» en Septemßer Invorderde, met beve, die 2.1. de door het gemeentebestuur op drei^n-g van l 1 Kosten, indien binnen 30 da»
stellen «achtte men onaannemelijk en verderfelijk.
750.000 gulden geschatte som belangrijk lal gen na uitreiking niet va» voldaan?
Ia de minister bereid, den dwang tot aan»
Gaarne zal men steun verleenen aan het voorblijken te overschrijden. Hij «t daarbij uitop te hellen voor bestaande woningen,
stel om de organisatie van de jeugdige middenvoerig uiteen, op grond waarvan hij» indien sluiting
al, in Zuid-Beveland?
standers krachtig ter band te nemen. Het bemen dan toch een extra helling venscht, de
Kan de minieer lijn invloed doen gelden,
stuur is voornemens om ook in Den Haag povoorkeur gegeven «ou hebben aan een gegeen voolwtbetaÜng gevorderd wordt?
gingen daartoe aan te wenden.
da»
ringe
op
opcentenheffing
de
GemeentefondsDe gronden, waarop het Bondsbestuur instelling van een aparte groep in den Bond voor belasting (belasting naar draagkracht) boven
DE NOOD DER MAASTRICHTSCHE
alleen-werkende winkeliers ontraadt, achtte men een verhooging van de Versoneele Belasting
INDUSTRIE.
naar
(belasting
helling,
juist.
welstand).
het
De
eerste
feit,
op
zeer
Gewezen werd
dat de
Op de sphinx te Maastricht werd Vrijdag
'n-Gravenhaagsche als vereeniging van gemengd niet de laatste moet 11. dienen al» sluitpost
karakter ook veel voor de kleine winkeliers van de begrooting. Voort» toont schrijver naar De Tijd meldt, wederom aan een dertigtal
heeft kunnen tot stand brengen. Laat men de met-cijfers aan, dat in het algemeen de be» arbeider» ontslag aangelegd, zoodat op deze in»
«andidatuur-Nauman steunen, dan komt men lastingen in Voorburg en Rijswijk lager zijn «telling thans ongeveer 150 man ,ljn ontslagen.
De geheele fabriek verzuimt van heden al 2
nader tot het doel. adviseerde de heer v. Bommel.
dan die in Wassenaar. Aan het slot concludagen per week en wel des baandag» en DinsHet voeren van een nieuwe actie tegen het deert hij, dat ondank» de
ingevoerde verhoodag», «uil» in verband met de «tapte in het
heffen van belasting op reclameborden, zonneging,
gemeente
de
Wassenaar,
die door haar bedrijf.
schermene/l. (z.g. precarlo-rechten) achtte men
bij uitstek gunstige ligging vel een buitenge»
zeer wenscheljjlc.
De vereeniging zal er tH.t. gaarne toe mede» wone bekoring al» voonoord biedt, toch ook
De heer 1». Nan»ma heelt eervol ontslag
werken, dat alle vereenigingen zlch op het Con» haar reputatie al» aantrekkelijke woonplaats, verzocht al» secretaris van het Burgerlijk Arm»
gres kunnen doen vertegenwoordigen, zonder om fiscale redenen, inzonderheid voor de bestuur en al» secretaris van den Armenraad
dat financieele bezwaren zulk» in «Hen w**» «taan. pronte inkomen», nog niet beeft ingeboet.
te Delft
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Weerkundige Waarnemingen

JOURNALISTIEKE

OPLEIDING.
van den Ned.
bestuursvergadering
In de
Kring
jl.
Zaterdag
van
heeft
Journalisten
de voorzitter medegedeeld, in verband met
bét besluit, in Juni van dit jaar door den
Kring genomen, betreffende de wenschelljlcheid van universitair onderwijs in dé jour»
nalistiek, dat op een desbetreffend door het
bestuur verzonden brief tot dusver -antwoord is ontvangen van den Raad van Beheer der Nederlandsche Handels Nooge»
school te Roterdam, van den Senaat der
Rijksuniversiteit te Utrecht en vah den
secretaris van den Senaat der Universiteit
van Amsterdam.
In eerstgenoemd ' antwoord wordt mede»
gedeeld, dat bij den Raad van Beheer principieel geen bezwaren bestaan tegen het
i scheppen van de gelegenheid om onderwijs
* te krijgen in de journalistiek aan de. Uan»
dels-Üoogeschool te Rotterdam, doch dat
de Raad gaarne nadere inlichtingen zou
ontvangen omtrent dé wensehen en het
! standpunt vak den Kring. Déze nadere inI lichtingen zh'n inmiddels door het dag. Be»
stuur van dên Kring verstrekt.
Aan den Senaat te Amsterdam zljn, op
verzoek, eveneens inlichtingen gegeven. In
den brief uit Utrecht wordt medegedeeld,
dat het onderwerp in de najaarsvergadering
van den Senaat zal worden behandeld.
Net Xringbestuur besloot voorloopt «n
afwachtende houding aan te nethen.
Weduwerkan.
Het Ikrlngbestuur beeft besloten tegen
Zaterdag 11 October a.«. den icriugraad
bijeen te roepen tot het uitbrengen van advies inzake de plannen tot oprichting van
een V/ednwenkaa en reorganisatie van de
weerstandskas
Op waterdag 6 December «1 dan de al»
gemeene vergadering de bestuursvporstel»
len daaromtrent behandelen.

-

BEPLANTING MBT HYACINTHEN VAN
HET CAROUSSELPLEIN TE PARIJS.

Eigen waarneming.
Temp. 8 «ur tjtl
*H><3ravenhage, 24 >^ng.
61 gr. F; of 15.9 gr. C, 2 uur «Hl. 66 gr. F.^
19,0 gr. C, hoogste temp. (gisteren) «l gr. F.
óf I^B gr. C, laagste (heden) 58 gr. F. oi
14.4 gr. Q.
Barometer 8 «ur *r.m. 763, «urn. t «ur 708.
Temp. 8 uur i«n.
's»6ravenhage, 25 Aug,
59 gr. F. of 15,2 gr. G, 2 uur tutu 63 gr. F. <*»!
207 gr. C., hoogste temp. (gisteren) 66 gr. F.
of 19,0 gr. c, laagste (heden) 49 gr. F. of
9,5 gr. C.
Barometer 8 «ur «u. 769, n^. t «ar 769,

—
—

.

Medegedeeld

door bet Koninklijk Nederlandsch
Inatituut in De Bilt.

Hoogste barometerstand 771,7 te Frankfort.
Laagste barometerstand 752,5 te llordöjan.
Verwachting: Zwakke tot matige Oostelijke
tot duidelijke vind, aanvankelijk licht» tot hall»

bewolkt, later toenemende* bewolking, aanvan»
keiijk droog, later toenemende kans op regen.

ttatkmalr of kngxaant stijgend

I*»cbt

«lipt

813 rum* «alt 5.31 vjxu
Stand van de Maan:
Eerste kwartier 31 Aug. 146.
Zona op» en ondergang»
6.00 V.M.; 8.03 -uu.

De oonillllssie voor de onpersoonlijke reclame
«al, zoo wordt in bet V/eekbl. voor Boembol»
lenoubnur gemeld, uitvoering «oven aan een
sedert een paar jaar bij baar «-«koestert voor»
nemen, «n » bét hart van Parijs aan te
brengen . een demonstratieve beplanting met
bloembollen o***» de wijle, waarop d««e in 1922 Hoogwater t» Bebevenln>«»l
door een comité van llederlandscbe vrienden
3.54 van.; 1&23 nn>.
van Frankrijk met medewe^cing der Alge25 Augustus 1930*.
meene Vereeniging voor Bloeml-^Nenoultnur
is geschied in den tuin der lulleneen.
waarneming, >V»terh. ten «p». v. 9
.'■ Evenals toen zijn aan de Pranscbe regeering

-

aangeboden de benoodigde bollen en de zorg
voor en leid»**-**-**- vuil bet planten.
Al» plaats daarvoor zijn thans gekozen de
parterre», deel uitmakend van de duinen van
bet l^ouvre en gelegen op bet t^aroUsselpleil^
hetwelk zich bevindt * tusscben de tuinen van
bet Ixiwl'einlusenm en de gebouwen der ml»
nisteries, welke parterres zijn gelegen aan den
voet van de Carousselpoort. Zij zijn gelegen
«op een punt met «eer druk en in verband met
de «omgeving, internationaal verken-, "De par»
terre» liggen in ovaalvorm en omvatten eenige
uitgestrekte, breede, Ibitvoluuge vakken en
verder een groot aantal in buxuHranden gelegen
sierlijk gegraveerde vakken.
Reeds i» de toezegging verkregen, dat de
beplanting op d«»e vakken kan worden uih*?***»
voerd <J» de.commissie voor de onpersoonlijke
reclame beeft aan den voorzitter van «dé Pran»
scbe «roep opgedragen, een commissie van
uitvoering samen te stellen.
Deze commissie heeft thans de plannen
«lntgewerkt «n een beplanting met hyacinthenbollen voor de« parterre» ontworpen, voor
welke beplanting zullen worden gebezigd
hyacinthenbollen in de «rootte van 15/16 «.U.

,

GEEN VRIJ GRENSVERKEER MEER.
Na de publicaties in de Geilenldrcher Zeitung
over beweerde onheusche behandeling van Duit»
«cher», zonder legitimatiepapieren, door de Nederlandsche Militaire Politie,' i» in de Duitsche

grensgebieden verontwaardiging over het optreden van dele beambten ontstaan. Men heelt
zich tot de Duitsche regeering gevend, welke
volgen» de lel^ thans besloten heelt, om al,
tegenmaatregel een strenge controle aan de
grens toe te passen. Aan alle grensposten is opdracht gegeven, om van bondag 24 Augustus
al, ieder, die de grens passeert, om een grens»
pa» te vragen. Wie zich nlet voldoende Kan legt»
timeeren, «al, zooals gelegd wordt, volgen» het
voorbeeld te Nieuvenhagen, door de Nederland»
«che grensbewaking gegeven, aangehouden worden. Voor zoover dit het verkeer van Nieuwenhagen, Vbaehsberg «n andere plaatsen naar
Duitschland betre/t, lullen eventueele aangehondenen naar>3cherp«n,««l, de Duitsche grensgemeente, worden overgebracht, vaar de burgemeester lal beoordeelen of en vanneer d»e
personen Kunnen worden vrijgelaten.
Reeds heden varen deze instructie, aan de
Duitsche grensbeambten bekend. Nederlanders
«onder paspoort of andere nationaliteitsbevij-
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morg. 9 «aur

Keulen

Nijmegen »....

Arnhem

i.

.

Vsestervoort
Maastricht (B.)

Evsden

Xv» -

!ude«baal«^^l>oo«'>a«
(in meter,)

39.21
9.87
9.40
10.05
«16.92
41.60

if.36

——
———

in e.M.
9
—12
12
12
9
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BEN NEDERLANDSCHE NIJVER.
HEID IN ZUID-AFRIKA.
, va Volkstern verneemt uit goede bron,
dat geldmannen in Nederland het oog. op/v
Zuid-Af
hebben gericht voor de op».,
richting van een fabriek voor de vervaar,
diging van. bordpapier en de bijproducten,
lijnolie en lijnkoeken. Voor dit doel zo»
niet minder dan een kapitaal van 2 millioen
pond beschikbaar zijn. Twee deskundigen
hebben bereids een onderzoek ingesteld ei

-

zijn tot de slotsom gekomen, dat de Oranjt
Vrijstaat en Transvaal voor dit doel bee.
best geschikt zijn. Binnenkort zouden Ne»
derlandsche boeren worden uitgezonden

om op kleine perceelen koren te verbouwen
en zaad, voor de oliepersing geschikt. Het
stroo van het koren afkomstig is voor «M
vervaardiging van bordpapier. noodig. Al»

de onderneming slaagt, zal in Nederland
verdere belangstelling wórden opgewekt.
vit bericht geelt een deskundige fat
Bloemfontein aanleiding om het publiek ki
een artikel in Die Volksblad er op te vF/e^
dat deskundigen in Nederland nog ni»
veten, dat er een plant in de Kaapprovin»
cic groeit, die voor de vervaardiging van
papier en de bereiding van beestenvoer
uiterst geschikt is, zoo dat het alleszins
aanbeveling zou verdienen om zeil een na»
ven voor papiertionale industrie op te
vervaardiging en -de vinsten niet naar het
buitenland te laten vloeien, ja» dat men binnen
een tiental jaren zelfs papier en lijnkoeken
zoude kunnen uitvoeren om de vereld, die
steeds meer behoefte aan papier heeft, te
kunnen
voorzien.
l«n verden o.m. in het Umburgsche grensgeDe
in de Kaap eu blj Kroon»
bosschen
zoogenaamde
vrije
teruggestuurd.
Aan het
bied
stad kunnen evengoed de houtslFp '
grensverkeer, zooals men dlt hier den laatiten
Noorwegen en
tijd gevend va», l» du» plotseling een eind ge- leveren, velke thans
Komen.
Amerika leveren. Bovendien zou men dc
oude lappen en vodden, die thans als '
vaardeluos in Zuid-Afrika vorden weg»
MILITAIRE EERBETUIGINGEN
geworpen, naar de papierfabriek kunnen
GEWEIGERD BIJ EEN CREMATIE
zenden, om verwerkt te vorden. Ook dc
Mevrouw Van Itallie—Van Lmbden, lid van z.g. opvulling, velke voor' de papier»
de Tweede Kamer, heelt den minister van fabricage
vordt gebruikt» is in ZuidAlriK»
Defensie gevraagd:
te
vinden,
nl. de grondstof pij-paarde De
juist,
onlang»
bij
le. I» het
dat
de crematie
deskundige bepleit, ook in verband «et
van een ridder in de Militaire Willemsorde
militaire ««betuigingen zijn geweigerd? Zoo heerschende werkeloosheid, steun van
ja, vil de minister dan mededelen, om welke
Overheidsvcge aan een . nationale nijver»
reden die weigering plaat» had?
heid, evenals die aan de «taal» en |z«r
2e. Indien dele weigering geschiedde» omdat
een crematie «treed met de gevoelen» van den fabrieken vordt verleend.
minister, i» Zijn Excellentie dan niet van oor»
deel, dat dele laatste vensch van «en over»
ledene, die zich daarenboven blijken, het hem
toegekende eerbewijs op «eer dan gewone
wijze heelt onderscheiden, van meer gewicht
behoorde te zijn dan de gevoelen, van den

STIKSTOF.
Het Tweede Kamerlid' feltkamp heeck
den minister van waterstaat de volgende vragen gesteld:
I.' Is het juist, dat de gezamenlijke stucminister?
stofpróducenten een stikstof aceoord hebbe»
gesloten, welk aceoord, volgens belangheb»
benden althans, ,^n een uiterst dringende b«»
DE GELDIGHEIDSDUUR
hoefte
voorzien heeft, want men voorzag prijs*
VAN OCTROOIEN.
dalingen, meer dan 30 pGt. bedragend", u
De naamlooie vennootschap Vereenigde dat ook de in Nederland zich bevindende stik*'
Industrieën Rotterdam, voorheen ?h. Ver» stottabrieken, waaronder het bedrijf te Geleen»
hagen en Zoon, heeft een adres gezonden aan
*t.utterade van de Slaatsmijnen, tot hét gede Tweede Kamerleden, Kamers van Koopvormde syndicaat a»*jn toegetreden?
handel en secretarissen van de Nederland»
2. Zoo ja, Is <au de minister bereid om,
«he Maatschappij voor Nijverheid en nu de landbouwproducten, die speciaal veel
Handel, alsmede de werkgeversbonden, ten» stikstof vragen, waardeloos zijn, te bevordeeinde hun medewerking in te roepen o» te ren, dat Staatsbedrijven niet aan in vraag l
verhinderen, dat het wetsontwerp om de bedoelde overeenkomsten meedoen?
Oelrooivet zoodanig te wijzigen, dat de gel»
3. Indien de minister bovenstaande vragen
digh«id«duur van verleende octrooien, die toestemmend beantwoordt, wil Zijn Excelthans op 15 jaar l» bepaald, verlengd wordt lentie dan bewerken, dat de in Nederland ge**
tot 18 jaar, vet wordt, en alle» in het 'werk produceerde stikstof tegen sterk verminderde
te stellen om te bevorderen, dat, in overeen» prijzen, bijv. bovenaangehaald 30 pGt^ aan
«temming met de meeste andere landen, de den Nederlandsehen landbouw ter bescl»Ni<li--g
geldigheidsduur van een N«derland«ch octrooi worde gesteld?
wordt bepaald van den dag der indiening van
4. Is de minister tevens bereid. het daarde octrooiaanvrage al.
heen te leiden» dat, wanneer in het nieuwe mi}«De venuooUcliap heek «lel, te dezer zake concessiegebied te Groenlo kali mocht worden
ook tot den nünlater
Arbeid. Handel en aangeboord, genoemde meststof niet in bande»
llljverlield zeurend.
van het kal!»»*-sndi«aat valt?
■

—

BET VADERLAND
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DE TE WERVE-WEDSTRIJDEN.
(Van onzen athletiekmedewerkcr)

Het ijverige athletiekbesluur van het Clubhuis te Wcrvc heelt het niet getroffen met
het eerste gedeelte der wedstrijden. Gedurig
vielen er regenbuien, waarop de heer Ver»
aart trotsch op zou zijn, doch, die door B.
Veen c.s. meer als ongenoodc gasten werden
beschouwd. Toch was er nog een vrij talrijk
publiek aanwezig, dat getuige was van diverse
spannende races der nieuwelingen.
Dat Jansen van Vlug en Lenig de 100 M.
zou winnen, stond voor ons vast. De Te Werve»
man De Kok was hier goede tweede. Een
zeer goede prestatie deed een tweede drager
van de roodzwarte ster. Lap, die in een, de
weersomstandigheden in aanmerking genomen,
bijzonder goeden tijd, stijl en tactiek dc
1000 M. race won.
Zoowel het verspringen als het hoogspringen
werd gewonnen door den Te Werve-man Reeder en daar ook de 3 K.M. snelwandelen voor
een Te Werve-athleet was, kunnen de volgelingen van Hannes de Boer naast de organisatorische, ook op eenige aardige sportieve successen bogen.
Ook bij de adspiranten, die den strijd over
80 M. aanhouden, zat prachtig athletiekmatc»
Kiek van Pro
riaal. Beckhuyzen uit V.F.G..
Fatlia en De Vries van Vlug en Lenig-, ont»
houdt U deze namen, U zult er wel nader
ran hooren.
Wij hopen voor .dc organlseerendc vereen!»
ging. dat/het weer zich Zondagmorgen en
-middag van een betere zijde zal doen ken»
nen. Niet alleen in verband met de publieke
belangstelling, doch zonder het warme zomer»
zonnetje en weinig wind zijn goede athletiek»
prestaties niet te leveren.
Ha alloop distribueerde de heer Veen de

gebruikelijke collectie fraaie prijzen.
De resultaten zijn:
' 100 ld. hardloopen nieuwelingen, De nos. 1
en 7 snelste tweeden, komen in de halve

.

Jansen (V. en L.), tijd 12.» sec.
2e serie: J. de Kok (Te Werve) 12.1 sec.
sec

2e serie: W. van Uitert (P.P.) 12.5
4c serie) L. Heelt (Laakkwartier) 12.4 sec.
12.4 sec.
5e serie- G. Renes (A^A.C.)
Werve)
12.4 sec
(Te
Nenst
6e serie: C. v. d.
12.6
sec
(Te.
Werve)
R«cd«r>
serie:
7e
I.
8c serie: P. Voogd (Laakkwartier) 12.2 sec.
9e serie: L. Noogerwerl (Olympia, ven
Haag) 12.7 sec.
10e serie: v. «oolwijk (ld.) 12.9 .sec.
lic serie: I. Hoogenkamp (Haarlem) 12.6
»cc
Halve beslissing (in de finale komen de
«os. 1 en 2):
le serie: 1. I. dc Kok (Te Werve) 11.8
11.9 sec
»cc.-. 2. Jansen (V. en L.) (Te
Werve) 12.1
2e serie: 1. I. Reeder
sec.
(*?.?.)
12.2
sec; 2. W. van Uitert
12.5
(Laakkwartier)
Voogd
3e serie: 1. G.
sec
(Haarlem)
12.6
Hoogenkamp
«ec; 2. I.
Beslissing: 1. Jansen (V. en L.) 12.1
2. I. de Kok (Te Werve) 12.2 sec.: 3. W.
4. I. Reeder (Ie
fan Uitert (P.P.) 124 sec-,
IVerve); 5. 6. Voogd (Laakkwartier); 6. I.
Noogenkamp (Haarlem).
«O M. hardloopen jüniores. De nos. 1,,2 5"
3 van iedere serie komen in de halve beslis«ing.
le Serie: 1. Ryck v. d. Gracht (V en L.)
tijd 10.8 sec; 2. K. Paans (Sparta. Delft); 3.
F. Beekhuyzcn (D.^.C).
2c Serie: 1. Schieffer (V. en L.) 10.8 sec;
2. Janchevski (Haarlem); 3. J. Kuyper (A.V.
1923).
3e Serie: 1. N. Webster (D.F.C.) 10.1 sec;
2- W. Kiel (l».P.): 2. 6e Vries V.«°^)
H.) 10.3,
4e Serie: 1. J. Verhoef (Olymp,,. Boersma
sec; 2. Andrea (V. en L,); 3. Th.
fOlympia H).
Halve beslissing le serie: 1. F. Beekhuyzen
iD.F.C.) 10.6 sec; 2. Ryck v. d. Gracht (V.
en L.); 3. Schieffcr (V. en L.).
2e Serie: 1. N. Webster (D.F.C) 9.9 sec:
2. W. Kiel (PP): 3. de Vries (V. en L).
Beslissing: 1. ".Webster (DFC) 95
sec; 2. W. Kiel (P.P.) 10.1 sec; 3. de Vries
(V. en L.) 10.2 sec
100 Meter hardloopen nieuwelingen, De nos.
1 t/m 5 van iedere serie komen in dc beslis«ing.
le Serie: 1. Maas (Zwaluwen) tijd 2 mm.
3. B. Hen»
54.9 sec; 2. C Hcbcrs (Te Werve);
(Gr. W.
Dieckhaus
4.
W.
U.);
(Hellas
driks
II); 5. H. Brauen (A.A.C.).
2e Serie: 1. M. van Galen (D.0.5.) 2 min.
57.3 sec: 2. J. Noordcloos (D.H.C.); T.3. v.Lap
d.
(V. en L.); 4. P. Dullaart (P.P.): 5.
Linden (Vires et Cel.)
3e Serie: 1. W. Haver (P.P.) 2 min. 55.5
sec; 2. A. le Mair (D.H.C.) ; 3. M. van Hoewiik
(D.0.5.); 4. J. v. d. Does (Olympia); 5. N. An»ums (Trekvogels).
Beslissing: 1. Lap (V. en L.) 2 mm. 48.9 sec;
2. J. v. d. Does (Olympia VI.) 2 min. 49.5 sec;
3. M. van Hoewijk (D.0.5.); 4. A. le Mair
(D.H.C): 5. W. Haver (P.P).
Verspringen: 1 J. Reeder (Te Werve) 6.06
M.; 2. W. Kromhorst (Sparta D.) 6 M.; 3. C.
Hermes (Trekvogels) 5.89 M.; 4. F. Hanzen
(Hollandia) 5.81 M.
Speerwerpen nieuwelingen.
1. B. Walstra (A.A.C.) 43.46 M-, 2. Schlegel
(V. en L.) 41.31 M.; 3. J. Noordcloos (D.H.C.)
39.37 M.; 4. L. Spenzler (Olympia H.) 38.10 M.
3000 Meter snelwandelen nieuwelingen.
1. D. Toet (Te Werve) tijd 15 min. 8.7 sec;
2. J. Lanting (A.A.C.) 15 min. 59.2 sec; 3. H.
Aarts (A.V.A.C); 4. v. Haastrecht (A.A.C:);
5. F. Burghoudt (Te Werve); 6. J. Vermeulen
(Zwaluwen); 7. F. Kooien (H.W.S.V.).
Hoogspringen nieuwelingen: 1. J. Reeder
(Tc Werve) 1.65 M.; 2. Krijgsman (V. en L.)
1.65 M.; 3. J. Hageraats (Zwaluwen) 1.65 M.;
4. Karman (V. en L ) 1.60 M.
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De rijders worden hedenavond
i*«*r t< Eindhoven terugverwacht.

omstreeks 5
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voor den heer F. 's. Bernhard zijn, ter be»
antwoording op de a.s. algemeene vergadering
van aandeelhouder» der Mijnbouw» en CultuurMij. Boston, dc volgende vragen
vermeld
in
W. Brands Effectenblad
aan het bc»
stuur van deze maatschappij toegezonden:
1. In 1928 is 1 29,17-1.12 meer afgeschreven
dan in ds balans verantwoord wordt; op welk
hoofd of hooiden is dit bedrag afgeschreven?
2. In 1929 wordt l 133.035.61 meer alge»
schreven dan in de balans vermeld wordt; op
welk hoofd of heelden is dit bedrag afgeschreven?
3. Hoe groot zijn de voorraden welke depost
asphaltvoorraden, voorkomende op de balans
met f 403.1<*7.48, omvat?
4. Hoeveel bedraagt de kostprijs van het as»
phalt per ton en zoo uit commercieele overwegingen de kostp: ijs niet kan worden opgegeven, wijkt de kostprijs dan veel al van den in
het prospectus van Juni 1927 genoemden prijs
van t 27.50 cil. Java?
5. Op de balans komt «ten bedrage voor van
f 155,538.53 als uitstaande debiteuren en voor»
schotten. Welk bedrag is daarvan aan debiteuren en welk bedrag aan voorschotten g-boeikt?
Zijn die debiteuren gewone handelsdebiteuren
en zijn de voorschotten verleend aan personeel
voor overtocht en eventueele aanwerving of
zijn dit werkelijke vorderingen?
6. Bestaat er kans dat binnen atzienbaren
tijd de productie tot de in het prospectus van
Juni 1927 geraamde hoeveelheid van 50,000 ton
per jaar kan worden opgevoerd?
7. Als deze productie bereikt kan worden, ls
dan tot den in hetzelfde prospectus genoemden
prijs van f 40 per ton voor die productie afzet
te vinden?
8. Bestaan er moeilijkheden blj net laden en
lossen van het product, zoodat de schepen niet
op normale wijze geladen» en gelost kunnen
worden?
9. Op de 18,300 ton geproduceerde asphalt
is dit jaar een winst behaald van f 76,667, of
circa f 4.20 per ton. Wat is de oorzaak dat
deze winst zoo ster-*- afwijkt van de in het
prospectus van Juni 1927 geraamde winst? Is
de kostprijs hooger, zoo ja, wat is daar dan de
oorzaak van? Is bij een hoofere productie een
verlaging van den kostprijs te verwachten?^.
10. Was voor de laatste aandeelcn-emissie
van l 1,250,000 een syndicaat gevormd? Zoo ja,
hoeveel bedroeg de syndicaats-oommissle en
uit welke overweging achtte het bestuur het
vormen van een syndicaat noodzakelijk?
11. Welke zijn dë gronden waarop het bestuur den koers der laatste aandeelcn-emissie
op 150 pet. heelt gesteld?
12. Wat is de oorzaak dat de besprekingen
met de lVed.»ll»dische regeerinjr omtrent de
wijzigingen der contracten nog nlet geëindigd
zijn?
13. Wat is eT waar van de olierijkdommen
welke de Lawelc-tcrrelnen zouden bevatten?
Valt er metzijnzekerheid te zeggen dat deze
zeer groot
of moet men rekening houden
met een pkiatselijken olie-rijkdom, welke altijd
bij asphalt gevonden wordt?

uitgekeerd.
Fetroleum-Mij. Moeara Enim. *— Productie
tweede kwartaal 22,768 En?, tons ruwe olie.

.

——

v.

VERGADERINGEN.
4 September.
H.V. OultuunnaalHchappij Voorne In liyul»
datie, te Qostvoorne, 2 uur. Statenlaan 36, al»
»
hier (alg).
6 September.
H. V. Hederlandsche Fabriek van Verduur*,
zaamde Levensmiddelen v/h. W. Hoog-enstraa»
ten en Co., Leiden, te Alkmaar, 3J_ uur. Hotel
Xrasnapcdsky <**. Amsterdam (alg.),

8 September.
H.V. Algemeene IJzer- en Staal-Mlj. Ferro,
«taal, alhier, 12), uur ten kantore (buitengew.)
Aandeelen deponeeren uiterlijk 5 September.
10 September.
Vereenigd
Bezit van Indische FondH.V.
«n, te Rotterdam, 11 uur ten kantore (alg.).
Aandeelen deponeeren uiterlijk 8 September.
Thee.

AMSTERDAM. 23 Aug. Op 11 sept.kom«»
ln veiling: 8853/1 e» 930/2 lasten Java, alsmede
2188/1 en 363/2 lusten Sumatra.
LONDEN, 22 Aug. Hieuw ««oen China
vokmgs. *werden deze week afgedaan tot 2/5
toe.
i

Générale des Minéraux.
Uit Brussel wordt bericht, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouder- de kap'taalsverhooging van fr. 37 tot fr. 67.8 millioen
heeft goedgekeurd. De verhooging geschiedt op
grond van een belangen^overcenkomst tusschen
Furopccsche metaalconcerns en wel tusschen de
MetaNgeselsehaft te Frankfort en de Amalga»
matcd Metal Corporation te Londen,
Soc

IJzer- en staalproductie in

België.

De Belgische hoogovens produceerden m Juli
259.750 tons ruwijzer, tegen 265.290 tons in de
vorige maand. Het aantal onder vuur staande
hoogovens is van 51 in Juni tot 49 in Juli gedaald. De ruwstaal-productie bedroeg in Juli
255.840 ton», tegen 244.270 tons in Juni j.l.
In de eerste 7 maanden bedroeg de ruwstaal»
productie 2.077.500 tons. tegen 2.335.950 tons
verleden jaar.
MESSAGERIES MARITIMES.
Uitslag inschrijving.

Naar wij vernemen is bij de Vrijdag opengestelde inschrijving op f2J_ millioen 4j. pet
obh'gatiën der Service* Contractuels des Mes»
sageries Maritimes SA. te Parijs tegen den
koers van 98J_ pet. voor een zoodanig bedrag
ingeschreven, dat bij de toewijzing een reductie
zal moeten plaats hebben.

VALUTAHANDEL IN SPANJE.
Weer een decreet
Blijkens een 8.T.A.-telegram uit Madrid, is
in de Staatscourant een Kon. besluit opgenomen waarbij van 24 dezer af de koop en verkoop van buitenlandsch geld tusschen in Spanje
gevestigde banken en bankiers wordt verboden,
voor zoover deze transacties niet voortvloeien
uit de reeële behoeften van de cliënten.
ZWEEDSCHE LUCIFERSTRUST.
In Guatemala.

Wallstret-nieuws.

Naar uit Nieuw Vork wordt gemeld, is bij
de rechtbank van Delaware een aanvraag binnengekomen tot het aanstellen van een „re.
ceiver" bij Warner Bros.
De netto-ontvangsten van de Cities Service
Cy. bedroegen in Juli 55,889.190 dollar, hetgeen
47 pet meer is dan in de overeenkomstige
maand van het vorige jaar.
De Mining Exchange te Nieuw Yoric zal 10
September met den handel aanvangen. De
koerslijs*!, der nieuwe beurs bevat reeds een
groot aantal bekende mijn» en oliewaarden.
Aanvragen tot toelating van andere gelijksoortige

waarden worden

nog

onderzocht

OCHTENDBLAD B
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0.30; Holandlscho mail via Ma-^eMe 28 As*»
10.30; Holl. mail via Genua 4 Sept. 8 uur;
Engelsche mail via Mar-eillc «Hen Honderd-*».

13 uur.
Haar Suriname: «eeoaat via Amsterdam 12
Sept. 2 uur; mail via St Hazaire 27 Aug.
8.45 uur; mail via Amst^dam—Trinidad 5
Sept. 2 uur; luchtpost 29 Aug. 9.10. 19 en
20 uur.
Haar Aruba, Bonaire en Curacao: «eepoat
via Amsterdam 26 Aug. 9.50 uur, 5 Sept. 2 u.;
mail via Amsterdam 26 Aug. 9.50 uur, 27 Ave.
19 uur. 27 Aug. 20 uur. 29 Aug. 9.10. 19 en
20 uur, 5 Sept. 2 uur; luchtpost 29 Aug. 9.10.
19 en 20 uur.
Haar Saba. St. Euslatius «n St. Martin:
reepost via Amsterdam 26 Aug. 9.50 uur «n
5 Sept. 2 uur; mail via Amsterdam 26 Aug.
9.10 uur en 2 Sept. 9.10 uur; luchtpost als ge»
wone verzending naar de Vereen. Staten van
Amerika, uitgezonderd 26 Aug., 27 Aug. en 29
Aug. te 20 uur.
* Haar Ver. Staten van Amerika, Mexico en
Canada: 26 Aug. 9*lo, 19 en 20 uur; 27 Aug.
19 en 20 uur; 29 Aug. 9:10, 19 en 20 uur; 2
Sept. 9.10 «uur.
Haar Argentinië, B-l-azlUk (behalve Pan ca
Manaos), Hhih en Uruguay: Fernambuco en
Bahia 27 Aug. 2.35 uur, 3 Sept. 2 uur. .
Rio de Janeiro eu
28 Aug. 17.50 u.
en 29 Aux. 17.50 uur.
Montevideo, Buenos Aires ên Valparal»: 31
Aug. 2.35 uur en 3 Sept. 2.35 uur.
Luchtpost: extra recht (boven «de _****w«onè
«porten en rechten) per. briefkaart 80 cent, pee
brief 80 cent per 5 gram, voor de overige
«tukken 170 cent per 50 gram. Vrijdags 19 uur
en Zaterdags 2.30 uur.
Haar 2*uid-Alrika: vla Engeland eiren *Y««*>
dcrd*****? 2.35 en 17.50 uur.

SCHEEPVAART

Familieberichten
Holland Amerika Lijn.
Gaasterdijk, 23 Aug. van New Orleans naai-*

UIL VERSCHILLENDE

DAGBLADEN

VERLOOFD
F. Odcersë en M. Rydström. Londen/Stock-.
holm.
;
A. Kunst en G. Meyer, Rotterdam. ;■'!■:
Aug.
20 Prof. dr.

GEHUWD

Umlbgnove eh H. M.
Maastricht.
Baudum.
21 B. P. E. van Es en E. Visser, Amsterdam.
21 W. H. M. Wouters en J. Ekkelboom, Am»

J. H. F.

sterdam.
22 W. v. d. Berg en I. van Dijk.

Weltevreden.

BEVALLEN
TKome»—Geheniau. d.. Fladjoe.
21 /Huninkßomers, d., Deventer.

Au?.
20

21 v. NieVeenendaal, z., Amsterdam.
22 Feltkamp—Meyer, z., Amsterdam.
22 HooykaasJongbloed Unterhorst, d.. Rot'
terdam.
22 -pic-kman***-*****'. Sltteren, d., Amsterdam.
23 Brouwer—Rohertus, d-, Rotterdam.

Witjens—Schaafsma, z., Rotterdam.
KlasserVorstman, z., ziedan.
Aug.
OVERLEDEN
20 A. H. G. Coenen—Koning, wed.» Nijmegen,
20 C. Tinkelenbe-rg, m«., 76 j.. Hilversum.
21 H. Koster—v. d. Tonge, 83 j.< Laren.
21 K. v. LahuizenKievit, 69 j-, Hilversum.
21 J. L. Ie Maitre. m.g*.. 47 J.. Haarlem.
21 G. Bakker, vr. 47 j., Hilversum.
21 A. C. de Kok—des Bouvrie, 64 j., Adam,
22 G. Plaisier—Heinoordt, wed., 92 j., Rijsoord.
22 M. Brem-, wdr., 81 J, Ooltgensplaat.

INDISTRIELLE DISKONTO A.G.
Verlies 347.521 mart.
De Industrielle viskonto A.G. te Berlijn,
dochterinstelling van de Industrieele Discontomaatschappij te Amsterdam, heeft in 1929 een
bmto-winst gemaakt van 853564 mark. In minderingkomen onkosten ad 788.814 mark en af»
schrijving op inventaris en organisatie ad
412.571 mark, zoodat er een verliessaldo is van
347.521 mark, dat uit de reserve wordt gedekt.
Over 1923 werd een netto-winst gemaakt van
297.925 mark, waaruit 6 pet dividend werd uit»
gekeerd.

lucifers^

De Holland—België-Luxemburgrit.
Gi-'crmorgen heeft de start plaats gehad
van den HollandßelgiëLuxemburgrit, gevrgan-'-^eerd door de Motorclub Het Zuiden te
dlioveii. De start heeft een vlot verloop
gehl.i'.. Va i de 52 ingeschreven deelnemers zijn
t*'
»ai den start verschenen, onder wie 4
su.om^hi'. iten met 2 Landi», 1 Chryslo- en
I Ford. Verder waren er 43 «noloren, anaonder merkciteams van de volgende ««erken:
«l^role-i Af iel, Harley Davidson, P^li-z-,^
Ncv H«l:or. en F. N.. terwül 2 «Inkt-zins
iteeilnemen, n.l. van de Motoclub Brabant te
s-Hcrlogenh--*.?- en var. de Motorclub Het

Rallinerie de Retrole du Hord, te Waso.ue>
hal.
Deze maatschappij die in 1929 haar ka»
pitaal van lr. 20 tot fr. 100 millioen heelt ver»
hoogd, heelt in het afgeloopen boekjaar een
bruto-winst behaald van lr. 45.83 (v.j. fr. 30.33)
millioen en een netto-winst van fr. 4.69 (v.j.
0.01) millioen. Een dividend is sedert 1927 niet

van den heer Bernhard.

Naar uit Nieuw Vork wordt gemeld, heeft
de regeering van Guatemala een overeenkomst
gesloten met de Zweedsche Luciferstrust,
waarbij deze laatste voor 39 jaar het
monopolie verkrijgt tegen verstrekking vair
een 7 pet leening groot £ 5 millioen.

MOTORRENNEN.

?uiden te Eindhoven.

—

BOETOH.
Vragen

—

242.000) barrels.
Ohlo Oil Cy.
Hit Hieuw-Vork wordt ge»
«eind, dat de Ohio Oil Gompany de Transconti»
ncntal Oil <**y heelt overgenomen.

MIJNBOUW- EN CULTUUR-MIJ.

THLETIEK

finale.
le serie:

Petroleum-industrie.
Meyncan Eagle Oil Oy.
Productie In de
(vorige week
Aug.
246.000
geëindigd
16
week
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22 W. Goudcket, m.g., Amsterdam.
22 W. J. H. Kóm, m., 22 j., Utrecht.
22 H. Pel, z., 5 mnd., Oegstgeest.
23 H. C M. v. Rijnberic—Wennckendl»nk,

.

Blaricnm.

CJ. F. Fuchs, msj-, 54 j., Amsterdam.
J. F. W. v. d. Most v. Spijk. m.. 45 1..

Haarlem.

Radio-Nieuws
HET PROGRAMMA VOOR HEDEN
Hilversum brengt te 20.15 u. een concert

door het U. S. O.
Brussel zendt te 21.20 u. «en concert door
Jack Hyhon uit (Kurhaus Oostende),
HET PROGRAMMA VOOR MAANDAG
Hilversum «ndt te 20.15 u. het Kur,
hausconccrt uit
Londen brengt om 20.20 u. het 14e promcnadeooncert (Wagner).

PROEVEN
VAN IR. ËINTHOVEN
Omtrent de proeven, die ir. Ëinthoven van
het radiolaboratorium te Bandoeng met «de ont»
vangst van radiotelefonische mededeelingen gaat
nemen, heeft hij het volgende aan het A. I. D.
DE RADIOTELEFONISCHE

medegedeeld:
Van een uitvinding met betrekking tot de ontvangst van radiotelefonie is hier niet bepaald
sprake. Het betreft nl. de mogelijkheid van een
verbeterde werkwijze voor de ontvangst van
multiplex-signalen. Bijzonderheden hieromtrent
kunnen nog niet worden medegedeeld.
Verder is het ontvangapparaat, dat aan boord
van de Sibajak zal worden opgesteld, ontworpen
en geconstrueerd op het radio-ontvangstation te
Rantja-Ekek. Slechts enkele ontlerdeelen werden vervaardigd op het radiolaboratorium te
Bandoeng.
Het bijzondere van dezen ontvanger is wel
gelegen in het feit, dat de geheele voeding der
verschillende lampen door middel van wisselstroom geschiedt. Verder werd bij de constructie zeer veel aandacht besteed aan dc hoogfrcnuentieversterking en lading compensatie.
Ten slotte moge hier nog worden vermeld,
dat met den Rolterdamschen Lloyd ook de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij Radio Holland bij de voorbereidende maatregelen voor de
opstelling aan boord haar welwillende medewerking verleend heeft

Mailverzendingen

Tijdstippen der laatste buslichting aan het
hoofdpostkantoor voor de verzending van
brievenmalen:
Naar Ned. Oost-Indie: zeepoet via Amster»
dam 26 Aug. 0.30; zcepost via Rotterdam 3
Sept 0.30: «epost via Amsterdam 30 A«g.

.

Rotterdam.

Drechldijk, 21 Aug. van R'dam te lH<sto»al.
Leerdam. 27 Aug. van Rotterdam te Havana

verwacht.

Holland Oost-AzU Lijn.
Oostkerk, 22 Aug. van Hamburg n. Aeavrexven
Aldemarill, uitreis, 22 Aug. van Penang.
Zosma, uitreis, pass. 23 Aug. Perim.
Gemma, uitreis, 23 Aug. te Shanghai.
Ouderkerk/ thuisreis, 23 Aug. van Manselll».

Holland Afrika

Lijn.

Glekerk, uitreis, 23 Aug. te Kaapstad.
Heemskerk, thuisreis, 25 Aug. te Genua verw.

Kon. HoU. Lloyd.
OrNnla, 23 Aug. van B-Aires te Arnstenlanz.
Rotterdam Z.-Amerika, Lijn.
Arwascl, thuisreis, pass. 22 Aug. Tenerlffe.

Holland Britxch-Indiz

Lijn.

Kieldrecht, 23 Ang. van R'dam (e Calcutta.
Stad-dijk, uitreis, 27 Aug. te Colombo verw.
Mij. Oceaan.
22
Porydorus, Java naar Amsterdam, passie
Aug. Perim.

Rotterdams-na Lloyd.
Slamat, uitreis, 26 Aug. te Tanger verwacht
Indrapoera, thuireis. 27 Aug. bij Perim verw.
Sibajak, thuisreis, 23 Aug. van Tanger.
Djambi, thuisreis, pass. 23 Aug. Kaap del Amd
Bliltenzorg, 22 Aug. van R'dam te Londen.

Kon. Ned. Stoowboot.MlL
te Paramaribo.
N«lo-rlei 1? Aug. van Amst. Aug.
van BarbaVan Rensselaer. vertrekt 27
dos naar Amsterdam.
Pcrseus, 23 Aug. van MiddL Zee te Adam.
Iris. 23 Aug. van Amst n. Gothenburg.
Proteus, 23 Aug. van Amst n. Hamburg.
CRANS & CO.
Agenten N. V. Stoomvaart Mi). ..Nederland"
Den Haag
Plein 22A*

—

Telefoon 15815

(3 lijnen)

Eerstvolgende afvaarten:
s.s. .^ohan de Witt" dd. 26 Augustus a.s.
m.s. P. C Hooft" dd. 9 September a.s.
s.s. «Kon. der Nederlanden" dd. 23 Sept as.
m.s. «MARNIX yAN ST. ALDEGONVE" dd.
7 October as.
PASSAGIERS

van het m«. Llbajak. van Batavia naar Rotter»
dam, 21 August-, vaa Marseille vertrokken:
Te Rotterdam tullen dobarkeoren: fan». F. J. R.
801. mevr. D. 11. v. d. llyllaardt en kind. fam. W.
fam. J, IV.
O. Camman. fam. tV. F.
Einste, K. If. Eykman. fan». G. 3. do Groot, E.
l). 3. v. d^lorst. fam. K. M. 11. Kanen, fan». A.
3. Krom, mevr. 8. Pondman-Banens en 4 kind.,
mevr. K. A. Rost v. Tonaini-ea en kind. mevr.
A. E. lo Jloni-v Ballen en 4 klad., dr. B. 3.
Vioworda. mevr. L. 11. E. Lteiabneh-sehnoider, L.
Tisaot van Patot. faro. M. v. d. Vliet. Th. Tol-»beek, mevr. "XT. van Alk. mej. Mtriam Ma« Nakal.
fam. 3. v. d. Vereen. L. Borozy, R. O. P. B«»oe<.
do 810. movr. G. 11. Sf. Bronsduk en 3 klad.. 5.
F. vrat. fam. 3. L. van Vraten. O. K. Folk, movr.
Pelser, mci.
A. Fober en 3 kind., mevr. E.
A. E. Fraanjo. 0. Jf. Frljlink. fam. W. G. Groot,
movr. Hartmaan en 4 kind» fam. A. Rogoveen,
fam. G. llnlslnea. G. M. 3oH«n»> 8. L. do 3oa«l,
A. 3. van Kampen, fam. Sl. E. Sf. Kneefol. fam.
*tV. G. Kok. R. X. 3. Kooy. mevr. ohr Krlj*-«r.
fam. D. v. d. Sl«^rg, fata. A. Meen*-. F. Menage
Gballa. movr. E. H. Meyer ca kind. movr. 3.
Mulder en 2 klad., fam. O. de Xeeff. mevr. C. CL
Roest en 4 kind.. A. R. Rosoi ca doehtor. mevr.
E. R. Blpkos en 2 klad., ioagej. G. smids, mevr
E. M. 2. steenbakker ca kind. fam. Tb. Verwenlen. F. A. van Vlijmen, movr. wod. F. O. GolUn,
mevr. P. R. van Lom. fa». G. LorP, mej. G. A.
fam. A. stola» fam. E. Tonalssen. mcl. R.
IV. Verwijk. W. R. Verwijk, tam. P. W. *<Voo»
nlnek. lilir. L. van Wijk. A.- Beentje», v. Blom,
F. do Krom. H.
L. Ifoelo Barat, J. P. v. Koori.
v. d. Lanssenbeln. mevr. Miohelsea, 3. Plalzier,
3. G. Reurhoff. 3. R. Paay. 3. van Straaten.

v.

PASSAGIERS

van het m«. Blbajak. van Batavia naar Roller»
dam, 21 Augustus van Marseille vertrokken:
Te Rotterdam zullen dobarkocvon: fam. F. 3. R.
801. mevr. v. 11. v. d. Ilyllaardz en klad. fam. IV.
G. Gammaa. lam. W. F. Elathovca» fam. 3. W.
Era«te, K. R. Eykman. fam. G. J. do Groot. E.
G. 3. v. d.Bor,t fam. X. M. R. Karnen, fam. A.
J. Krom. movr. 8. Pondmaa-Baaon» en 4 klad.,
mevr. A. A. Rost v. Tonala-*ca ca klad. movr
A. E. lo Roux-v. vallen ca 4 klad., dr. V. 3.
Aowerda. mevr. L. Sf. E. Vteiabuick-Lclmeidcr, I».
Tis-ot vaa Pl-itot. lam. SI. v. d. Vliet. Tb. Ton,beek, movr. X. van Ark. mej. SUrlam Maa Bak*!,
fam. 3. v. d. Bergen. L. Berezy, R. G. F. Besoe.
do 810. movr. G. 11. SI. BronadiUc ca 2 klad.. 3.
3. vrml, fam. J. L. van vraten. G. K. Falk, mevr.
A. Fehor en 3 kind., movr. E. v. Folser, mej.
A. E. Fraanjo. G. If.Frlllink. fam. IV. G. Groot,
mevr. Hartmaan en 4 kind., fam. A. Ro^eveen,
fam. G. Rulslnea. G. M. 3o«hems, 8. L. do Jour,
A. J. van Kampen, fam. Sf. E. SI. Knoefel. tam
R. X. J. Kooy, mevr. Ghr Krijger,
IV. G. Kok.
fam. v. v. d. Moeben-, lan». A. Moeng. F. Meaa»r<
Ghalla. mevr. E. R. Sleyer en klad, mevr. 3.
Sfuldor en 2 klad., fam. G. do Xeeff. mevr. G. G
Roe. ca 4 klad.. A. R. Roiet en dochter, mevr.
K R. 3lpke« en 2 klad., longej. G. 8mld«, mevr
E. M. 2. Steenbakker en klad. fam. Th. Vormenlen. J.(P.A. van Vlijmen, mevr. wed. F. G. GolUa,
mevr.
R. van Lo», fam. G. Lorls, mej. G. A.
Halt», fam. A. Bteln, fam. E. T«ml».»cn. mcl. B.
W. Verwijk. W. R. Verwijk, fam. P. W. Woo»
aln-k. Ghr. L. v«aa Wijk. A. Beentje». N. Blom,
L. Hoela Borat, 3. P. v. Koert, 3. de Krom. B.
v. d. Ix^genbe». mevr. Sfiohelsen. 3. Plalzlcr,
J. G. Reulllol^ J. R. Peay. 3. -van straat-».

Gevonden voorwerpen
Aanwezig aan het Hoofdbureau van Politie,
Alexanderplein^lsa, en aldaar te bevragen op

alle werkdagen tusschen des namiddags 13).
en 15 uur de navolgende voorwerpen, als gevonden gedeponeerd op Vrijdag 22 Augustus
1930:
Een bos sleutels, een hondenketting, een

medaillon, een autonummerbord H 9767, een
foudraal van golfstok, «en rijw.belm., een zilv.
ringetje, een rijw.belm. in étui, een hondenhalsband met penning no. 1251, een damesrijwiel, een beleenbriefje, een deurknop vaa
auto, twee portem. m. inh., een Lipssleutel B.
K.S.. een imit. paarlen ketting, een dameshandschoen, een huissleutel, een bos sleutels,
een signaalhoorn, een damesmantelceintuur,
een fantasie broche, een heerenrijwiel Burgers
E.N.R., een verm. doublé speldje, een dames»
handschoen, een ring met sleutels.
Aanwezig en té bevragen bij de navolgende
ingezetenen onderstaande voorwerpen:
twee pakjes afdrukpapier, Hieboer, AneMeelman,
moonstraat 7; een rijw.belm.,
Schenkkade 211; een pakje inh. twee directoires en een babyjurkje, Adelheidslraat 233; een
lorgnet in étui, Vioswachtkamer, Oranjeplein
107; een kindermutsje, Arends, Groenewegie
119: een rozenkrans in étui, v. d. Veer, Scheeperstraat 1*58; een bal van autohoorn, Abrahams, v. Bijlandtstraat 139; een autostep.
Winkelman, Primulastraat 3; een gr. met wit
poesje. Verhuist, Rietzangerlaan 15; twee damesparapluies, Bur. Haagsche Crt., Wagen»
straat 37; een verm. gouden broche, Slabbe»
koofn, Nieboerweg 244; «en hond (Doberman) no. 4557, xßensen, Pastoorwarande 33;
een portem. m. inh., Korset, P. Potterslr 297;
een nikkelen stempel, Zeilschot, Haver»
schmidtstraat 25; een slinger van auto, v. d.
Arend, Vaillantlaan 456; een
heerenhoed.
Voerman, de Heemstraat 102; een portem. m.
inh., de Boer, Schimmelweg 78; motorbroekspijpen, Dirksc, Bakhuizenstraat 75; een biervat no. 22414 H.M.M. R'dam, Noteboom, I.
Steenstraat 110 (na 16 uur); een belaslm. in
étui. Benradt, P. Kmgerpleln 20; «en honden»
penning 7969, Pardoen, Nieuwe Haven 138;
een penning van werkman 351, Bos, v. Rave»
ileinslraat 127; een zilv. sigarettenkoker gem.
N.G., Frceke, Deimanstraat 206; een damesparapluie, Nihat, Draaistraat 87; een heeren»
portem. m. inh., Smit, Copernicusstraat 131;
een hamer.' Ottebood, Kikkerstraat 16; een
herdershond, v. Eghel, Usselincxstraat 89:
ren witte langharige hond, Boots, A. v. Solmsstraat 31; een schooltasch m. inh. t/n van L.
Holzenbosch, Taal, Thomsonlaan 208; een
oud ongem. heerenrijwiel, Maastrigt, Wesselsstraat 389 (te bevr. school Bakkerstraat); een
wieldop van auto (Hudson), de Gelder, Goudenregenslraat 174; «en bruine .damestasch,
Nieuwkerke. Suezkade 71 (na 20 uur); een
doode kat. Asyl Nieuwe Haven 73; een step.
v. d. Linden, Rottemontslraat 16; een klein
zwart hondje, Ciardi. Parkstraat 21; «en bril.
een badpakje,
v. d. Ende, Kompasstraat 165;ring
een
met sleu28;
Vijzelstraat
Eeten,
v.

tels, Jordense, Duinstraat 18-, een huissleutel,
Grootveld. Sloepstraat 40; een rijw.belm^
119; een rijw.belm.,
Pronk. Kolenwagenslag
een bruin da»
Verstrale, Houtrustweg 290;
meslaschje met persone«lkaa.rt t/n van Noordover, Voorlhuijzen. Gev. Deljnootstraat 15;
een zwarte hét. Reeder, Zwolschestraat 89;
een paar bruine schoenen, v. d. Toorn, Vuur»
baakstraat 117; zes katten en een hond, Asyl

DINSDAI».
lleb. v. X. en W., 8 n. Stappen, Rovnaz 't 1|
voor den bakker.
Kurhau», 8.15 u. Concert o>l». Igu» Hoo.
-nark. Soliste: Sietsk» Bolten (zang).
Programma: Ouverture Iphlgenle in Aulls,

Gluck; Arioso, Handel; Zw»schenakt und
Ballelmusik uit Alt Baba, Cherubini; Lic
deren van Schubert, Brahms en Slrauuz
Ouverture Hansel und Gretel, Hmnper»
dinek; 2e Peer Gynt Suite, Grieg; Valse de

concert, Glazounow.
Kon. Schouwburg, 8.30 u. Ver. Rott Hofstad.
Tooneel. Meisje, op een oorloga-ohlp.
Prineesse Schouwburg,' B u. Frits Hirsch Op»,
relte. Das Land de» Lachelns.
Scala, 8 u. Gez. De Nieuwe Nedorlandacl»»
Revue S. 8. (Soltemij en Satyre).
Trianon Theater. 8.15 u. Ges. Ch. Braalcen»

.

siek. Suikerfreule.

DAGELIJKS
Apollo-Theater. Op Zaterdag en Zondag doos*
loopende voorstelling van 1 uur si; op
andere dagen van 2.30—4.30 uur «n van
7 uur af: Wien, du Stad der Lleder. Toe»
gang voor iederen leeftijd.
Asta. Dagelijks bioscoopvoorstelling om 2H «n
6 uur. 's Zondags tot 8.30 u. doorloopend»
voorstelling en vanaf 9 uur één avondvoorstelling: Der blaue Engel. Toegang
boven 18 jaar.
Centraal Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelling om 254 en BJ4 uur, Zondag van 2—
nur doorloopend. The Whip: Het laatst,
nieuws. Toegang boven 14 jaar.
Cinema Odeon. Dagelijks bioscoopvoorstelling
2.15 en 8 uur. Zondag van 2—8.10 door»
loopende voorstelling. Eén besloten avond»
voorstelling om 9 u.: De Hollywood Revua»
Toegang boven 14 jaar.
Circus Maxo. Eiken avond 8 nor vooeateMiM
Woensdag, Zaterdag en Zondag mallnii

2 uur.

City Theater.

Nieuwe Haven 73.

SCHOUWBURG
IKON.
N. V. Ver. Rotterdamsch-Hofstad-Toon.
"

Directeur Cor van der Lugt Melsert.

"*"

Academie van Beeldende Kunsten, Prlncess»»
gracht 4. Reproducties beeldhouwkunst

Boeatan, Heulstraat 19. Tentoonstelling vso
volkskunst uit Celebes.

Dierentuin. Verzameling dieren «a planten.
Geopend van 9 tot 19 uur.

104 nu». Zondag»
van I—4 uur.
Gemeentemuseum voor moderne kunst» Zeestraat 658. Tentoonstelling der penningcollectie uit de nalatenschap van dr. Hof»
stede de Groot Geopend dagelijks van 10—5
uur.
uur. Zondags van
Hsagsche Toren. Bezichtiging Woensdag en
Zaterdag te 2 uur namiddag. Een kwartier
te voren toegangsbewijzen aanvragen bij
den conciërge van het Stadhuis.
Gemeentelijk Museum voor Oude Kunst Korli»
Vijverberg 7. Geopend van 105 uur. Zon»
dags van I—3 u.
Kon. Kunstzaal Kleykamp. Oude Schevenlng»
sche Weg 17. Tentoonstelling van schilderijen van Oud-Hollandsche en Vlaamsen»
meesters. Groote Zalen. Tentoonstelling
van werken van P. P. Koster. Zondags ge»
Gevangenpoort Geopend

Kent U de voordcelen van een

ABONNEMENT?
REPERTOIRE*
NIEUWE
10
voorstelling»!» van
STUKKEN
óp vastgestelde avonden.

Sterk gereduceerde preien

t 20^, t 15^-> t 12.— f 6,--.
met vaste plaats.
Géén plaatsbespreking noodig.

Ie voorstelling

Maandagavondserie 15 Sept.
le voorstelling Vrijdagavond-serie 12 Sept.

—

Inlichtingen bij den Kon. Schouwburg
Schouwburgstraat 6, beh. Zatcrd. en Zondag.

AGENDA
ZONDAG»

-

Geb. v. X. en W. 8 n. Stappers Revue, 't Is
voor de bakker.
Knrhaua, 8.15 n. Concert o.Lv. Hans Weisbach.
Soliste: Lotli Muskens Sleurs, zang.
Programma: Ouverture Fidelio, aria Ah
Perfido. Beethoven; Eine kleine Nachtmusik, Mozart; Ouverture Fliegender Hollander, Wagner; Twee Psalmen, Ernest
Bloch; Variationen aus der suite op. 55,
Tschaikowsky.
Kon. Schouwburg, 8.30 n. Ver. Rolt HofsladTooneel. Meisjes op «en oorlogsschip.

.

Nieuwe of Littérair» Sociëteit. Gebouw In het
Bosch, 3.15 uur, Concert door de' Kon.
Mil Kapel o. I. v. G L. Wallher Boer.
Programma: Morsch Sympathie, Bande!;
Ouverture lm Herbst, Grieg; Wals Seid
umschhingen Milbonen, Strauss; Intermezzo Paljas, Leoncavallo; Gavotte, Popper; Ballet d'lsoline, Messager; Le <Po!!u,
Oberstadt; Cavalleria Rusticana, Mascagm.
Bij slecht weer, 3.15 uur. Concert door
het Klein Symphonie Orchest der Kon.
Mil. Kapel o. L v. D. F. Handel. Programma: Marsch Over the Top, Crosby;
Ouverture Fra Diavolo. Auber; Wals Donausagen, Fucik; Potpourri Zigeunerbaron
Slranss; Grös-nüllerchen, Langer; Traum-

bild, Blon; Menuet, Boceherini; Fantasie
Cavalleria Ruslicana Opera. Mascagni.
Prlnce««« Schouwburg. 2 en 8 n. Fritz Hirsch
Operette. Das Land des Lachelns.
Scala, 2 en 8 n. Gez. De Nieuwe Nederlandsche
Revue S.S. (Sollernij en Salyre).
Trianon Theater. 8.15 u. Gez. Ch. Braakensiek.

Suikerfreule.

MAANDAG.
Gebouw v. X. «n W. 8 u. Stapper, Revue, 't Ij
voor den bakker.
Kurhau». 8.15 u. Concert o.Lv. lgnax Noumark. Solist Fernando Zepparoö. (viool).
Programma: Ouverture Hebriden, Mendelssohn; vioolconcert d-dur, Mozart; le
Symphonie, Brahms.
Kon. Schouwburg. 8.30 u. Ver. Rol». Hofstad
Tooneel. Flierefluiters oponthoud.
Prlnceaso Schouwburg. 8 u. Fritz Hirsch Ope-

rette-Das Land des Lachelns.
Nieuwe Nederlandsche
Revue: S. S. lSoltemij en Salyre).
Trianon Theater, 8.15 u. Gez. Ch. Braakenzlek.

—

.

sloten.
Kunstzaal 6"Audr«tsch, Noordelnde 119, Tentoonstelling van pastels van Joseph Telxea»

ra de Mallos.
Kunsthandel Esher Snrrey. Lange Voorhout
58. Tentoonstelling van Chineesche Kunst
en Perzische tapijten. Geopend dagelijks
van 10—5 uur.
TentoonKunstzaal Erica, O. Schev. weg 25.Fapansch»
stelling van Chineesche en
kunstvoorwerpen.
Kunsthandel Sena, Stadhoudersplein 164. Ten»
toonstelling van schilderijen van Willem
van den Berg. G. F. van Schagen, Oir.
Soer. Han Harloff. W. G. F. Jansen. P.
Rackwitz, H. Verstijnen (houtsneden),
mej. C. Callas (teekeningen) en mevr. van
Groningen.
Ds Vuurslag, Doornstraat 65.
Tentoonstelling van ««schetsen van Anna
Kerling.
Mauritahuls. Geopend van —5 uur. Zondags

Kunsthandel

van I—s uur.
Museum Bredius, Prinsegracht 6. Geopend dagelijks van 10—4 u. Zondags van I —4 uur
Museum der Kröller-MUUer Stichting, Lange
Voorhout 1. dagelijks van 10—4 uur. bel».
's Zaterdagslniddags en 's Zondags.
Museum Meermanno Westreenlannm, Prlnces»
««gracht 30. Geopend len en 3en Donderuur.
dag van iedere maand van 10—
Museum Mesdag, Laan van Mcerdervoort 7»
Dagelijks van 10—5 u. Zondags v. I—s o.Museum Scheurleer, Carnegielaan 12, Afdee»
ling Egyptische en Grieksche kunst Geopend Woensdags, Vrijdags en Zaterdags
van I^o tot 4 uur.
Vredeskamer, Laan van Meerdervoort 89. Geopend Woensdag, Donderdag en Zaterdag
van 2.30 tot 5 uur. Woensdagavond van
7)4—10 uur en andere dagen en uren na
aanvraag.
Vredespaleis. Voor het publiek opengesteld
iederen werkdag en den eersten en derden
Zondag van de maand van —4 uur.

_

KON. SCHOUWBURG I
lEDEREN AVOND

—

HALF NEGEN

(Uitgezonderd Maandag 25 Aug.)

MEISJES OP

EEN OORLOGSSCHIP
Marine blijspel in drie bedrijven.
ONBEDAARLIJK LACHSUCCESI

Scala, 8 uur. Gez. De

Lulkerfreule.

Vagelijk» dlot«ool/v«!«MMn»

om 2 en 8 uur, Zondag van 2—8.30 uu»,
doorloopende voorstelling, 9 n. één avonds
voorstelling: Rascha's wraak. Toegang voos]
lederen leeftijd.
Flora Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelling
om 2.30 uur, 's avonds vanaf 7 uur doos>
loopende voorstelling. Zondag 2 lot 6.30 a,
doorloopend, 9 uur één avondvoorstelling»
Het spook van de Opera. Toegang boven
14 jaar.
Knrhaus Cabaret, »H» uur. Vroolljk» lmns»»
avonden o. l. v. Max van Gelder.
Olympla. Dagelijks bioscoopvoorstelling B nor.
Zondag 2.30 en 8 uur. Vrouwen, die niet
moeder mogen worden. Toegang boven 18
jaar. De nacht na hel verraad. Zaterdag es»
Woensdag 2.30 uur Familiematinee: Jeugd.
Palals do Danse. Geopend dagelijks van 9 tt af.
Passage Theater. Dagelijks bloscoopvoorstel».
ling om 2.30 en 8.15 u. Zondag van 2—8.41
uur doorloopende voorstelling: Danton»
Toegang boven 18 jaar.
Paviljoen Pier, 3 en 8 n. Variété Programmal,
Seinpost Dagelijks bioscoopvoorstelling 8.15'».
Zijn laatste nacht Toegang boven 18 jaar.
Kindermatinee dagelijks 2.30 uur: Het ver»
loren schoentje.
Trianon Theater, 2}4 uur. behalve Zondags,
Bioscoopvoorstelling. De avonturen van
Robinson Crusoé. Toegang voor eiken leef»
tijd.

"

__

N.V. Ver. Rotterdamsch-Hofstad-Tooneel
Directeur Cor van der Lugt Melsert,

Ml» VADERLAND

GEMENGD NIEUWS

Op het Stationsplein te Amsterdam, ter hoog'
te van de brug naar het vamrak, heelt Zondagmiddag te 1 ure een hevige trambotsing plaat,
gehad. De bestuurder van een wagen van lijn 13,
die ondei^ dit nummer de letter E droeg
dit is
tram
een aanduiding voor het publiek dat deze zulk,
haar eindpunt vindt op het Stationsplein,
van dezelfde lljn.
in tegenstelling met wagen, c,aar
peterstraat
der
welke tot aan het eindo
doorrijden
wilde, van genoemde brug komen»
de, naar links het Stationsplein oprijden, toen
op hetzelfde oogenblik een motorwagen. even»
een, van lijn 12 en van den kant der Prins
Hendrikkade komende, dè bocht naar deze brug
botsing wa, onvermijdelijk,omzwenkte. Henslag
stieten de voorbalkons 'der
hevigen
een
met
rail, tegen
bilde ; wagen, of/ dc kruisingder
elkaar, waarbij de ruiten aan splinters gingen.
* Dé' passagiers in «fe beide motorwagen,. al,»
ook in de bijwegen», waren hevig ontsteld en de
gemoederen kwamen' eerst tot kalmte, toen ge»
bleken wa, dat niemand verwondingen bad opgeloopen. Wel wa, er vrij groote materieele

ERNSTIGE AANR HNG.

—

—

-

■

OtgeleA.

schade.

Van lijn 13 S was het voorbalkon geheel en
dat van den andereu motorwagen gedeeltelijk
ingedrukt Belde rijt-ltgen konden echter op
eigen krachten naar de remise rijden.

BOTSING VAN MOTORRIJDERS.

Zondagmorgen heeft bij de Nartveldscbe»
brug te Diemen een ernstig motorongeluk
plaats gehad. Een uit de richting Amsterdam
komende motorfiets kwam door de gladheid
van den weg te slippen,' tengevolge waarvan
een uit tegengestelde richting komend motor»
rijwiel, bestuurd door den heer J; van Schaick,
tiit Bu«um, met als duorijder de heer *****. v. d.
Berg, eveneen, uit Biu«um, met volle vaart
op dén geslipten motor inreed, De duorijdster
van dén motor uit Amsterdam werd zeer
ernstig gewond naar het Burgerziekenhuis
aldaar overgebracht Tij beeft een ernstige
hoofdwonde en gebroken beenen. De bestuur»
verwondingen op, maar
der. liep eveneen, minder
ernstigen aard,
deze waren van
zoodat h»j niet naar eén ziekenhuis moest
worden vervoerd. De motorrijder» uit de
richting Bu,»um kwamen belden «et den
"schrik vrij.

Te ongeveer kwart voor drie Zondagmiddag
ontdekten bewoners in de omgeving van per»
ceel Splliatraat 3 te Amsterdam, een oud, ietwat
bouwvallig huis, dat uit kieren en naden van dit

perceel een vrij dichte rook té voorschijn kwam.
Even later werden ook reed, vuurver,«bijn,elen
waargenomen. Onmiddellijk werd de hamlsehel,
welke is aangebracht aan den gevel van de
tegenover bet bui, gelegen St. Rosa M.U.L.0.-school afgetrokken, zoodat de brandweer, welke
niet drie motorspuiten en den manschappenwagen verscheen, spoedig ter plaatse was. In»
middel, wa, reed» bekend geworden, dat de
bewoner» van bet brandende bul», een jong
echtpaar, dat sinds een achttal maanden getrouwd is, waren uitgegaan. Dientengevolge wa»
het noodzakelijk, dat de brandweer de voordeur

forceerde. In de benedenverdieping bleek het
flink te branden; bet vuur verminderde echter
zienderoogen toen er eenige oogenblikken met

drie stralen water was gegeven. De voorkamer
en de keuken bleken echter, toen men den brand
meester wa,, geheel te zijn uitgebrand. «Gok een
gedeelte van de eerste verdieping bleek ernstige
brandschade
te hebben opgeloopen. De vrees,
DOOR EEN MELKAUTO GEGREPEN. dat twee groote
honden, welke het eigendom
Zondagmiddag is de 21>jarige wlelrijder Al waren van den bewoner, een prooi der vlammen
Bakker op den dijk onder de gemeente Gat» waren geworden, bleek niet gegrond te zijn:
lantsoog door een hem achterop rijdenden vermoedelijk hebben* de dieren de bewoner, op
mélkauto gegrepen en van zijn rijwiel geslinhun uitstapje vergezeld. Een kistje, dat geld»»
gerd. D» jongeman werd in bewusteloozen waarden bevatte, kon in veiligheid worden ge»
te

DEFECT AAN DE STUURINRICHTING.
Zaterdagavond . omstreeks halfacht is, * meldt
dé Msh^e Maastricht een .ernstig auto-ongeluk
gebeurd. De heer G. J. B. uit. 'sGravenhage,
die zich sinds énkele weken té Sineermaes heelt
gevestigd, reed «et zijn auto over den Gaber»

gerweg toen het stuur plotseling onklaar werd.
Dé auto botste tengevolge daarvan tegen een
boom en sloeg over den kop.
Zwaar gewond wer«l de heer B. door dén
G. G. D. naar het ziekenhuis Calvariënberg
overgebracht. Men vreest .voor zijn behoud.
Als «eigenaardige bijzonderheid kan nog wordijn-vermeld; dat men in een der zakken van
het slachtoffer een briefje vond, waarin ge»
vraagd werd bij een eventueel ongeval een
katholiek priester te waarschuwen, alsmede zijn
echtgenoote, zijn patroon en zijn familie in
Den Haag.

.

KEN BESCHONKENE AANGEREDEN.
Gisteravond te 10 uur heeft de motorrijder
U. uit Hengelo, op wiens duozitting mej. B.
P. te Borne gezeten was» op den Almeloscben
weg te Borne een 60-jarig persoon, V. M., die
beschonken was, aangereden. U. liep ernstige
wonden op en werd naar bet ziekenhui» in
Hengelo overgebracht. Mejuffrouw B. bad een
lichte hersenschudding en vleescbwonden, terwijl V. M. er met oubeteekeneude verwon»
dingen afkwam.
EEN OUDE MAN AANGEREDEN.
Gisteravond heeft te Ilpendam, nabij café. de
Zwaluw een ernstig ongeval plaat, gehad, De
motorrijder de G. uit Ilpendam is aldaar tegen
een 70-jarigen inwoner van ?urmerend op»
gereden, De oude man aloeg neer. Hij kreeg
een hersenschudding en brak beide beenen. De
motorrijder, die ook kwam te vallen, kreeg een
lichte hersenschudding en liep vele wonden op.
Leiden zijn naar de St. *l.uduina-Sticbting te
Vurmerend overgebracht en ter verpleging op"-genomen, De toestand van den ouden man wa»

bedenmorgen

zeer ernstig.

SLUWE OPLICHTSTERS
Gedurende de jongste weken hebben, naar de
Deut«-be Allgemeine 2tg. uit Lreslau verneemt,
twee gezusters, VVeigmann, beiden gescheiden
vrouwen, die den indruk wisten te wekken, dat
«j weldra een erfenis ten bedrage van 20 milHoen mark in banden zouden krijgen, een reek»
zakenlieden te Yreslau opgelicht voor een totaal
bedrag van meer dan een millioe» mark, dat zij
gedeeltelijk in goederen, gedeeltelijk bij wijze

van leening verkregen.
Zij beweerden de eenige erfgenamen te zijn
van een scheepskapitein, Baensch genaamd, die
in 1833 te» Paramaribo «m zijn overleden. Hij

zou de grootmoeder der zuster, tot zijn eenige
erfgename bibbert benoemd, «aar deze in 1876
gestorven vrouw zou dOor het optreden der
belastingambtenaren verhinderd zijn, bij bet
in-bezit'-nemen der nalatenschap. .De ' zuster»
wilden nu probeeeea, het bedrag van 300 mil»
Hoen van den fiscus k» te krijgen.
Met' behulp van papieren en beëedigde verklaringen, die zij behendig Wisten los te krijgen,
waarbij-ij door een notaris uit Glatz, dr. Stiller,
werden geholpen, wisten zij allen twijfel bi) de
bedrogen zakenlieden weg te nemen. Dezen
«telden zich dan tevreden met «aandeelen in de
toekomstige erfenis", die door de twee rustere
en haar helpers in groote hoeveelheden werden
uitgegeven
De «wee zestere en de* notaris zijn reeds gearresteerd; mea verwacht, dat nog vele andere
personen ki hechtenis zullen worden genomen.

.

-

Crynssen. uitreis. 23 Aug. van Boulogne.
Kot». palretv. MIL
Aug. van Cartagena n. Malaga.
Nieuw Holland, 22 Aug. van Brubana n. Belaw. Ma», 23Aug.
24
van Hamburg «e Amst.
Are».
Zaterdagavond te ongeveer 10 uur IS «as de
Aug.
Irene,
Lijn
24
van Spanje te Amst.
Java Paclflc
dienstbode A. M. B. van den «lager van 2. te
Ang. Ceres, 24 Aug. van Schiedam te Amst.
Aug.
L.
Modjokerto,
Singapore
22
van
n.
Oeldrop bezig met bet schoonmaken va» den
Rhea, 24 Aug. vqn *,V.ln<liê te Amst.
HET DAGBOEK VAK ANDREE.
winkel. Bij het poetsen van de electrische
Mij. Nederland,
Brion, 25 Aug. van Kopenhagen te Amst.
vleèschsnijmacblne kwam zlj op onverklaarbare
Bennekom, thuisreis, 21 Aug. te lyuiyue.
Aug.
v.
P.
Said.
Kon. der Ned.. thuisreis. 25
wijze in aanraking met den electrischen stroom.
Barak, arr. 21 Aug. te Pansm,.
Aug.
24
v.
Port
Tello,
Said.
Poelau
thuisreis,
Op haar noodkreten kwamen de slager en zijn
De llweedsche regeering heelt een Andree*, P. G Hooi», 24 Aug. van Batavia te Amst.
Poseidon, arr. 21 Aug. te Kingston.
echtgenoote toegesneld en vonden haar over de commissie ingesteld, die tot taak heelt een Radja,
Aug.
van
Holland Australië Lijn.
24
te
Java
Amst.
machine hangen. Van Z. trok baar ervan af en onderzoek in te stellen naar de lotgevallen Poelau Roebiah, 24 Aug. van Bremen te Amst Ameland, uitreis, 23 Aug. van Genua.
kreeg eveneen» een hevigen schok, doch kwam
van Andrees expeditie en met Noorwegen Salabangka, uitreis, pass. 21 Aug. Gibraltar.
Rotterdamsche Lloyd.
met den schrik vrij. Het meisje is vrijwel ontot overeenstemming te komen over de Tal.ue, uitreis, 22 Aug. van Belawan.
Sibajak, thuisreis, pass. 24 Aug. Sagres.
middellijk daarna aan de gevolgen overleden.
eigendomsrechten op het gevonden dag»
Tjerim-i, uitreis, pass. 24 Aug; Perim.
Lijn.
Holland
Afrika
Buitenzorg,
24 Aug. van Londen te Rdam.
boek. Aangezien Andree van Zweedsche na»
Djambi,
Mmerva,
25 Aug. te Marseille.
Aug.
uitreis.
van
Freetown.
thuisreis.
21
Koopt
tionaliteit was,
men in Zweden, dat Reggestroom, uitreis,
GEVAARLIJK SPEL.
Aug.
Java
New Vork lljn.
de Noorsche regeering de gevonden docu- Randfonlein, uitreis, 24 Aug. te Bordeaux.
Bij* den spoordijk van den nieuwen spoorAug.
New Vork n. Java.
Merauke,
21
23
van
te
Mombassa.
weg Gouda—
waren onder Vfaddlnx» menten aan Zweden zal willen afstaan,hoe» Rijperkerk, thuisreis, 22 Aug. van Mombassa.
veen, gisteravond eenlge jongens aan* bet spe» wel do papieren op rioyrsch grondgebied en Jagersfontein, uitreis, pass. 21 Aug. Dakar.
len. . Onderaan den spoordijk lagen eenlge va» door Noorsche onderdanen gevonden zijn. . Saleier, Java n. New Vork. 22 Aug. van Oran.
CRANS & CO.
de onvoor» De papieren zullen iri het ijsblok, waarin «ij Nieuwkerk, uitreis, 25 Aug. te Port Said.
ten benzine en de jongens badden WaarschijnN. V. Kon. Holl. Lloy-A
HOOFDAGENTEN
zichtigheid om met vuur te spelen.
gevonden zijn, zonder Mat dit vooral ont» Nijketk, thuisreis, 22 Aug. van Kaapstad.
Plein
«A. Ven Haag
lijk hebben zij dicht bij een der vaten een dooid zal
worden, naar Stockholm worden, Rielfonlein, thuisreils. pas,. 24 Aug. Ouessant
15815 (3 Ujnen)
Tel.
vuurtje gestookt, want plotseling sloeg een
Grijpskerk, 24 Aug. van R'dam te Hamburg.
overgebracht.
Eerstvolgende alvaarten naar ZUID AUN
vat uit elkaar. Van een der jongen», den' 13Kaar uit Oslo gemeld wordt, heelt een
-jarigen Nijboff, werd een been afgerukt, De
RIKA:
Kon. Holt Lloyd.
,5. ..Zeelandia" dd. 3 September a.,.
jongen werd in zorgwekkenden toestand naar beambte van het ministerie van Buken. Flaudrla, 24 Aug. van Amst. te B. Aires.
vervoerd,
landsche Taken verklaard, dat de Noorsche Salland. Antwerpen n. Hamburg, pas». 24 Aug. s.s. „Oranla" dd. 17 September as.
bet Academisch Ziekenhuis te Leiden
s.s. „Flandria'.' dd. l October a.,.
Staat geen eigendomsrecht zal laten gelden
waar hij bedenmorgen i» overleden.
Vlissingen. .
op hetgeen in het kamp van Andree is ge» Kennetuerland, 24 Aug. van Hamburg n. Amst s.s. ..Gelria" Üd. 22 October a.s.
Toeristenreizennaar SPANJE. PORTV6A»
vonden en dc dagboeken en andere voorGelria, uitreis, 24 Aug. van Leixoes.
VERDWIJNENDE MOLENS.
en
LAS PAL>IAS lCanarische eilanden) met d«
werpen
van Andreo. aan Zweden zal uit»
De molen aan den Ooslerdijk «e Zuid-Schar-luxe-schepen
van den Koninklijken Holland»
Kon. Ned. sKomdooc-MsJ.
*
leveren.
Een»
zal
voor
worden
verkocht.
Lloyd.
woude
afbraak
schen
AchlUea, arr. 23 Aug. te Triest.
zelfde lot zal die te Noord-Scharwoude onderRetourbiljet le klasse naar LAS PALMAS
23 Aug. te Konslantinopel.
Agamemnon,
arr.
gaan.
1300.-.
Aug.
Amazone,
arr. 24
A
t
te Valencia.
" Nadere inlichtingen verstrekken de HoofdDe korenmolen derfamilie Volkers te WapenBssrn, 24 Aug. van Chili te R'dam.
September
af
veld zal van .1
agenten CRANS & Co.
met motorische
Euterpè. 23 Aug. van Danzig n. Am«t
kracht worden gedreven. De kap en de wieken
Fauna, 23 Aug. van Oran n. Palermo.
zullen de volgende week worden afgehaald en
Hebe, 23 Aug. van R'dam n. Midd. Zee.
Verwachte Nederlandsche passagiersgesloopt, zoodat slechts de romp van den molen
Helder, arr. 23 Aug. te San Juan.
in gebruik blijft.
en postschepen met den datum van
Juno, 24 Aug. van Hamburg n. Amst.
Te Narbrinkboek (O.) wordt de.windkoren»
vermoedelijke aankomst
Holland Amerika Lljn
Nereus, 23 Aug. van R'dam n. Midd. Zee.
molen der familie Vrielinlc wegens bouwvalbgStatendam, 24 Aug. van New Vork te R'dam.
Nero, Spanje n. Amst, pass. 25 Aug. 2 uur 30
Van 00-t-Indlll.
heid afgebroken.
Eemdijk. 24 Aug. van Pacific Kust te R'dam.
"*'
v-m. Fastbourne.
Aug.
27
Slbajak.
te Rotterdam.
Nieuw Amsterdam. R'dam n. New Vork, 23 Odyssens, Steltin n. Amst, pass. 25 Aug. BrunsKoningin der Nederlanden. 30 Aug. Ie Genua.'
Aug.
Southamplon.
van
buttel.
nam.
De 21-jal^ge A. F. V., wonende koning» Spaarndam. 22 Aug. van Tampico n.
"
7 September Je Amsterdam^
New Orl. Gresles, arr. 23 Aug. te Konslantinopel.
straat te Amsterdam, reed met zijn motor
Indrapoera.
5 Sept ,e Marseille; 12 Sepl. t«
Orpheus, Amst o. Kopenhagen, pas,. 24 Aug.
tegen «en boom. bij «en «nelheid van ongeveer
Lijn.
Rotterdam.
Rotterdam
Z.Amerika
Holtenau.
70 KM. De motorrijder kreeg een «rare Mhena, 24 Aug. van R'dam te Hamburg.
Jan Pz. Coen. 13 Sept te Genua; 21 Sept l»
Theseus, arr. 24 Aug. te Odense.
hersenschudding en bekkenfractuur. De duoAmsterdam.
Smyrns.
Trajanus,
Aug.
23
van Alexandrie n.
passagier» de 18-jarige J. v. 8., eveneens
Holland Lritsch-Indie Lijn.
Van Noord-Am-riks.
Algiers n. Lissabon.
Vesta,
Aug.
23
van
ljselkerk, 24 Aug. van R'dam te Hamburg.
wonende Koningstraat te Amsterdam, beRotterdam, 1 Sepl. (e Rotterdam.
Hamburg n. Amst.
Aug.
23
van
Vulcanus,
kwam «en linkerdijbeenbreuk.
te Rotterdam»
Tiberius. 20 Aug. van San Domingo n. Puerto Volendan', 8 Sepl.
Mij. Oceaan.
Beiden zijn per R. Kruis-auto naar het
Van Westlndil.
Cortes.
Aug.
23
van
Amst
n.
Phrontls,
Java.
vlacone«enziek«nbui,
te Arnhem
overCommewijne, 26 Aug. te Amsterdam.
Haarlem. 22 Aug. van Cura«aó n. CristobaL
gebracht. Dr. van Maan en te Oosterbeek
Venezuela,
28 Aug. te Amsterdam.
Aug.
Ganymedes, arr. 22
F«vn New Vork Lijn.
te Sant» Cruz.
verleende de eerste hulp.
Van Zuid-Amerika.
Boschdijk. 22 Aug. van Belawan n. Batavia.
Luna, 22 Aug. van New Vork n. Haill.
Flandria, 20 Sept te Amsterdam.
Beenuterdijk, Java n. New Vork, 22 Aug. van
Bodegraven, 23 Aüg. van Curacao n. R'dam.
Cottica, thuisreis, pass. 24 Aug. v.m. 8 u. Ouess. Gelria, 6 Oct te Amsterdam.
Colombo.

WETENSCHAPPEN
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SCHEEPVAART

met

—

AANVARING BIJ BINGEN.
In de nabijheid van Biogen zijn Zaterdagavond op den Rijn twee stoomschepen, in
botsing gekomen, voor een defect aan de
stuurlliriclitiii***- liep het s.s. 3chner«»nn
met volle vaart op het <llchtl»e««e passagiersschip Glück Auf, welks scheepswand
bracht.
werd, waarna de keuken totaal
verbrijzeld
belangstelling
Er was veel
van de zijde van
Onder de 600 passagier» van
werd
vernield.
het l.'ubliek.
de Glück Auf ontstond een paniek. Vier
personen werden zwaar gewon»!, 30 U<l**oen
EEN KRANIGE REDDING.
lichte verwondingen op. Tal van opvarenDezer dagen passeerde op de Maas te Roer- den kresen een nerveuzen schok en «en
.mond
de sleepboot ' Hordie met vier schepen.
hun slechts' met moeite beletten in hiït
De parlevinker Huber Zonnar was juist bezig kon
water
te springen. Gelukkig staagde men er
met aan de vrouw van het tweede schip» schip» in, de Glück Auf naar den kant te «turen.
per M. H. Vossen, groenten te verkoopen, toen
het lOjarig dochtertje van dien schipper over» Tal van booten kwamen toen te hulp, en
, boord viel. In het volgende oogenblik, aldus drachten de passagiers aan land.
meldt Schuttevaer, spoelde het kind onder de
motorboot van den parlevinker door en werd
EEN WEDSTRIJD TUSSCHEN
zuiging .van het schip, naaf beneden
' Hoor.de
OCEAANREUZEN.
getrokken. Zonnar bedacht zich geen oogenbUk,
Op het ooiFendllk heelt een -vare vet.»
sprong gekleed te water en wist het kind op
zij onder he» schip uit te halen.
strijd plaats tussohen het k.n«elzche schip
De vader van het kind. door het gegil van Üauretania en het Düitsohe zeekasteel
i zijn vrouw opmerkzaam gemaakt, liet zijn roer
Europa, Beide schepen verlieten teii-elijkef»
1 los, sprong
in eeh oogwenk in zijn roeiboot en tijd Bouthampton, doch-de Europa kwant;
wist nog net bijtijds bij den redder te komen, met eeo zeemijl voorsprong te (Herbou^
die met den dood worstelende, het kind boven aan. De ilatiretania zette n» een kort opzich hield en uit de zuiging van de snelvarende
onthoud te Cherdour^ de reis voort, na een
schepen trachtte te komen.
Ondertusichen had kapitein Plet van Thull kwartier gevolgd door de Europa.
van de sleepboot Gordie de boot losgegooid,
voer met een prachtige manoeuvre terug en ter*»
CONFERENTIE VAN DBN WERELDwijl hij op ongeveer drie meter van het tweede
BOND TOT INSTANDHOUDING
atuurlooze schip was, sprng de machinist op
VAN DEN SABBATH.
het stuurlooze schip «Catharina en wist nog Juist
Zondag
ongelukken
te voorkomen dat er ook materieele
is té Berlijn, in aanwezigheid van
talrijke vertegenwoordiger» der bonden iii
gebeurden.
Twee uur daarnar, toen alle» goed wa, alge» binnen- en buitenland, bet congres van den
loopen, werd den redder, door de in Roermond Wereldbond tot instandhouding van den Sabbat!»
geopend. Bij de ol>*enlng waren vertegenwoorliggende «chippers en vele burgers hulde gedigers aanwezig van de rijksregeering, van de
bracht voor zijn onverschrokken «daad.

-

Pruisische regeering, van de stad Berlijn en tal
van andere autoriteiten.

DE ATELIERMEISJES
VAN DE A.K.U.
De fabriek te Hillegersberg.

Net. ontslag van

atelier-meisjes bij de Alg.
Kunstzijd-e-Unie (E.N.K.A.) te Niilegersberg.
schrijft bet «ott. N.M., waarvan onlangs melding werd gemaakt, duurt nog steeds voort-,
terwijl in November van liet vorig jaar 1398
meisjes op de ateliers werkzaam waren, aijn
er* op bet oogenblik nog 838.
Vat wil niet zeggen, dat er sinds dien lijd
zooveel meisje, zijn ontslagen, want wegens
huwelijk, enz., zeggen iedere week een aan*
tal meisjes nit eigen beweging bun betrekking
op. Er vloeit du» ledere week vanzelf personeel al en daar bet de nieuwe directie van
de A.R.U. aan bet eind van bet vorige jaar
bleek, dat er personeel overcompleet wa», werden geen nieuwe meisjes meer aangenomen.
kas sinds 3 juli is iedere week aan een
aantal meisje» door de directie ontslag aangezegd. Op 2 Juli waren er nog 973 meisje,
werkzaam, terwijl er thans nog 838 zijn. zoodat er 141 ontslagen zijn. waarbij echter' ook
een aantal is, dat zeil ontslag heeft gevraagd.
Zaterdag krijgen weer 50 meisje, baar 'ontslag. Ook de chef der meisjes-aldeeling i, ont»
slagen.
Waar lntulscben de sorteer-aldeeling van
de fabriek te Ede wordt uitgebreid en daar
nieuw personeel wordt aangenomen, terwijl
van niemand van bet personeel de loonen zijn'
verlaagd en de productie over bet gene-I eer»
der toeneemt dan achteruit gaat, houdt bel
massa-ontslag wellicht verband met plannen
om bet bedrijf te Niilegersberg over te plaat«en naar Ede.
Er i» ook sprake van, dat de fabriek té
Hillegersberg zou worden overgenomen door
Philips te Eindhoven, die hier reed» woningen
zou zoeken voor het personeel.
In verband met deze geruchten heeft het
blad zich tot de directie der A.K.U. Fe Hiileger,ber«g' gewend, die echter verklaarde,
niet» te kunnen mededeelen.

.

-

■

-

-

GEHEIMZINNIGE INBRAAK.
Een geheimzinnige inbraak is Zaterdag ge»
pleegd in bet gebouw van de rechtbank te Ber»
lijn-llliarlottenburg. Onbekenden, die in het ge»
bouw waren binnengedrongen, hebbeo namelijk
alle sleutel, van bet gebouw, die in een bepaald
vertrek voorden bewaard, gestolen. De diefstal
werd een paar uur later ontdekt. Aangezien
men vermoedde, dat de inbreker, terug zouden

komen om bepaalde documenten te ontvreemden, werd bet gebouw onder bijzonder toezicht
van de politie geplaatst. Dit hebben de in»
breker» vermoed, want ze zijn niet teruggekeerd.
Heden zullen nu alle sloten in bet gansche
gebouw worden veranderd..

SCHADEVERGOEDING VOOR DEN
UITZET VAN DE BRUID,
WANNEER DE BRUIDEGOM
HET ENGAGEMENT AFBREEKT!
Onze Weensche correspondent schrijft on»

d.d.

23 Augustus:
De uitzet van een meisje, dat van plan is
te trouwen» wordt opeens veel minder waard,
wanneer het engagement wordt afgebroken.
Dit vond de familie van het meisje tenminste
en dit wa» ook bet oordeel van den Ween»
schen rechter, die de aangelegenheid te behandelen kreeg.
Franziska R, te Weenen wa» verloofd. Er
waren reed, verschillende voorbereidingen
voor het huwelijk getroffen en haar heele uitzet wa» al klaar. Doch ziet: de verloofde jongeman had opeen, geen trek meer in het huwelijk en bij brak «jn engagement af. Daar zat
het meisje nu «et haar uitzet! Zij wendde
zich tot de rechtbank en zij verlangde een
schadevergoeding van 5600 schillingen van
haar gewezen bruidegom, want de uitzet wa»
ru door het afbreken van haar verloving op»
eens van geen waarde voor baar geworden!
De ex-bruidegom was het daarmee natuurlijk heelemaal niet eensl Franzisld» toch, zoo
zei hij, zou dien uitzet nog best bij een ander
huwelijk kunnen gebruiken of, wanneer zij niet
meer van plan wa, te trouwen, alles verkoo»
pen. In ieder geval wa, alles haar eigendom
gebleven en was de waarde precies dezelfde
gebleven.'
Franziska echter zeide, dat de waarde ieder
jaar kleiner zou worden, daar de damesmode
nogal dikwijl» verandert. Wanneer zij den uitzet wilde verkoopen, zou zij er veel minder
voor krijgen dan wat zij haar zelf gekost had.

EEN OUDE GRAFZERK.
Haar 'aanleiding van dit bericht heelt het
BI . de ' werkzaamheden ter uitbreiding van Alg.
Hbld. zich tot de directie gewend, die
bet raadhuis te Monster werden uit den grond het blad
de stellige verzekering gaf, dat er
eenige. doodshoofden en beenderen opgegraven.
van
of stillegging der fabriek te
opheffing
Toen di graver» nog dieper groeven, stootten
Hillegersberg
geen
sprake is. Ter uitvoering
zij op eeri «teen, welke éen grafzerk ult het jaar
rationaUsalieplannen
is een deel der «or»
van
De rechtbank heeft den «bruidegom n»
1654 bleek te zijn. Op den «teen staat nog .teeraldeeling,
aanvankelijk
van Ede naar veroordeeld een vierde gedeelte van hetgeen
dle
tamelijk duidelijk te lezen: H. L. B. Heeltie Hillegersberg
wa» overgeplaatst, wederom de uitzet gekost had, aan de teleurgestelde
Piete« v. d. Harten, sterft 20 Januari 1654.
teruggebracht naar de fabriek te Ede. Dit Franziska te betalen.' De «-bruidegom «ma*staat echter niet gelijk met sluiting eener la» in hooger beroep, maar de tweede instantie
Bij het onderzoek, dat de predikant Winbriek. Eveneens ontkende de directie te» bevestigde het vonnis van de eerste rechtbank.
kel te H«r-n<een gistermiddag heelt ingesteld, sterkste, dat er ook «aar eenig plan bestond Het is du» voor een jongmenscb gevaarlijk in
bleek, dat bij den nbraak in zijn woning, Don»
tot verkoop der fabriek aan de Philips' Gloei» Oostenrijk een engagement al te breken, want
derdagnacht j.L gepleegd, niet, v ontvreemd
l»»p«nfU«f«k«i-,
«lat kost ken*, geldt

—
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Brand in de Spuistraat
te Amsterdam

DOOR EEN AUTO AANGEREDEN.
Te Heerenveen is bedenmorgen op bét kruispunt van de. wegen naar Leeuwarden «n Ijalle»
bert de 19-jarige mejuffrouw Hoekstra uit
Oudebaske op haar fiets door een auto aangereden. Ernstig verWond is zij naar hét zieken»
hul, overgebracht.

toestand opgenomen. Hij is, na verbonden
«in, naar de ouderlijke woning vervoerd.

—

MAANDAG «5 AUGUSTUS 1930

DOOR DEN ELECTRISCHEN STROOM
GEDOOD.

Hevige tambotsing
te Amsterdam

Vrijdagavond omstreeks acht uur, toen se
lieer 3. in gezelschap van een meisje aan het
-vandalen wa, in de bosschen bij de gemeente
Halsteren, werden zij, naar de Ct. meldt, plot»
seling door. twee mannen overvallen. Er out»
«ton» een hevig gevecht, doch de beer S. moest
het onderspit delven en werd bewusteloos ge»
slagen, Ofschoon het meisje zich uit alle macht
-«-weerde, werd zij op onzedelijke wijze aan»
gerand.»
Toen eenlge personen, gewaarschuwd door
toesnellen, namen de
het hulpgeroep, kwamen
kerels de vlucht ei» slaagden er in te ontkomen,
De heer " H. was zoodanig toegetakeld, dat hij
een uur later nóg buiten kennis wa?»
Gister * in den middag werden dè vermoedelijke daders^ v. T. en K., uit de Lepelstraat,
door de marechaussee te Bergen op Zoom ge»
arresteerd. Zij hebben een volledige bekentenis

—
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pa He»»*, en Mevrouw
VAS-DIAS^-VAN DEN BERG

DE KANTOREN

NORA.

Haag, 24 Augustus 1920.
Huvgenspark 40

Villa Elisabetl»
Parkweg 21.

>

I

1930 de Hoog*Wel>
Overleden te Semarang op den 23en
22en Juli 1920
geboren Vrouwe
I^ovlgV IMW
VLltl!g^i:lM.
JULIE HENRIBTTE
NLemiln^L VAN
V^lf BERESTEYN,
LOUISE
geboren VAN LENNEP,
I.ENNEP.
«eerder Weduwe van den Heer J. A. W. NEPVEU.
diep detreul-d door haar echtgenoot en haar zoon.
Semarang.
Jhr. P. J. VAN BERESTEVN.
Soerabaja.
J. H. J. NEPVEU.

D

D

>

D>

■———

«es.

typen en stenografeeren. Bekendheid met moderne talen
aanbeveling. leeftijd niét onder 20 jaar.

Hfiflßl

■DDMI

Voegen» opheffing

Kalfsschijf

Heden overleed, na een lang»
durig lijden, tijdig voorzien 'van

>-.........

VOORBURG.
. TEI.EPHDON 78898;
Dennegroen Guirlandes kannen door ons gewaarborgd op

iUd worden geleverd. Men bestelle spoedig.

LINNEN GOEDEREN
Natuurlijk koopt U dat bij een Specialist, dan weet U zeker dat de
goed is; Qinnenhuishoudgoed, Bedden» en lafelgoed.

kwaliteit

Mejuffrouw

VEEL

A. ANDRÉÓI.I, .
llravenhage, 24 Aug. 1920.

77-,

79.

P. ANDREOLI.
I. ANDREOI.U
C ANDREOI.I—
VERHOEVEN, kinderen
en kleinkinderen.
-I3.UADI.ENER—
ANDREOI.I.
M. «ADLENER. kinderen en kleinkinderen.
J. ANDREOI.I.
7*. ANDREOI.I—
VERHUIST

BRIDGE»
Beschaafd heer heeft eenige uren

Onderwijzeres vraagt PIANO «er
overname, A contant. Brieven met
opgaaf van prijs en merk onder
No. 25222. Eur. van dit -Blad.
7

—
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of all natlonalitles welcomed. Spe»
«al facilitie, for studx of English.
Happy home life. Priendlv atmos»
phere. «Co-operatlon between pupils
and staff. Individual requirement»
studiéd.^ School orchestra. Exhibi»
tion, granted éverv vear tó pupil» t
learning stringed instrument». Prin»
cipal: Mr». G-H. NICNOI.I.S.
*»

,

«

1

Ouders of verzorgers dié t. Sept.
gez. tehuis zoeken voor j. of m.,
stud. of schoolga opn. dus in gez.»
leven, vinden deze mogelijkb. bij
besch. fam., hui, op eersten stand
in den Haag bew. Brieven onder
No. 2690, Bureau van dit Blad.

t

Heded overleed, voorzien van
de laatste H.H. Sacramenten, in
den ouderdom van 77 jaren, onze
lieve Moeder,. Behuwd» en
Grootmoeder,

FAMILIE-PENSION

70HANNA «ARIA
DE VREEDE,

Weduwe
P. H. VAN COOI.WIJK.
'«-«llravenhage, 23 Augustus '20.
Conradkade 29.
Den Haag:
H. TH. VAN COOI.VNJK.
P. C. Pl^-Pl—
VAN COOI.WIJK.
W. T. PI^A'PI'.
J. M. A. VAN COOI.WIJK.

-

1

—

Hul, van den re rang
Den Haag.
s,
Naisaupleln
*»«
slaapk,
alle
Schitt. gr. salons en
mod. comf. Disp. 2 mooie kamers.

JONGEMAN
tn bet
van auto, prima rijder,

bezit
biedt zich aan voor het geven van
autoles Brieven onder No. 6102,
6
Bureau van dit Blad.

«agelang:

J. VAN COOI.V*IJK.
L. VAN COOI.WIJK—
KAMBAG PRERICHS.
a/b SS. K>on. der Nederl.:
P. H. VAN COOLWIJK.
E. VAN COOI.VNJK—
JANSE.
ên kleinkinderen.
Geen bezoek*: geen bloemen.
De begrafenis zal plaat» hebben
Dinsdag 26 Aug. circa 12 uur op
de R.K. Begraafplaats (Kerkhoflaan) l vertrek om 11 uur van
het R.K. Ziekenhuis (West25221
einde).
Volstrekt eenlge en algemeene

JONGEDAME,
dipl. Ned^ Pr, Eng. en D. Steno en
>fachine,chr. zoekt plaatsing, liefst
voor halve dagen. Brieven onder
6
No. 2714. Bur. van dit Blad.

UEVRAAUD: PARTICULIER

CHAUFFEUR,

kennisgeving.

met prima referentiën. Aanbiedingen met portret en verlangd loon,
lett. F 207, Adv. Bur. CEBRS.
GEVERS, Rijnhaven 42, Rotterd.

ARTS

R.WETERINGKADE 23A

LEVITICÜS

HEEFT DE PRAKTIJK

MN PARIS.

HERVAT.

Pam. frani-. cherche J. tMe au pair
pour fill. 1 an J-J et 9 ans.
Eer.: CANETTI, Riva-Bella,

INSTITUUT VOOR

OOG-ONDERZOEK
*r«*3«*'!SlAS^ltAAV

Calvados, Prance.

BOA.
Onze oogarts houdt lederen Dins-

27077

Mevrouw ENTHOVEN, Riouw-

straat 191, zoekt voor het zusje
van haar Weensch keukenmeisje
(17 jaar, R.K.) een

dag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van 1—6)4 uur zitting en on-

derzoekt

BETREKKING

KOSTELOOS
UWE OOGEN

!

als aank. le «elsje, ook hulp v.
kind.; liefst Archipel. 'Pelef. 54245.
Dame, weduwe vr. ong.

SUITE MET KABINET
lste etage, z. bed. Omtr. Pred.
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INBOEDELVERKOOPINGr^
oor laatste
vnn

Morgen Dinsdag 16—»
kijkdag
de op
Woensdag 27 en Donderdag 2» Augustus, 1» u. van. te
konden publieke lnboedelve^cooplng, ten kul» Laan van
«eerdee-voort 323.
J. H. v. DALEN, Deurwaarder.

TE HUURgemcubil.
GEVRAAGD

1 Sept. net
Suite met
ruim Kabinet voor echtpaar x. lc,
omtrek Javabrug. Brieven m. prijs»
opgaaf No. 750. Boekhandel VIEL,

Reinkenstraat 26.

25214-7

huls, Stadhouderslaan, Groot Her»

toginnelaan, Sweelinckplein.
Brieven onder No. 6098, aan het
Bureau van dit Blad.

DEVENTER TRAPLOOPERS

loven.

I^elö-zeKe Vollen vellen»
lab*-. Zuurdeeg, Ijlden, o.g.v. kw.

De l««>^ljk»ebe «lgemeeuo verga»
dering van «andeelbonder» -al
plaat» vinden op Donderdag, 4 «ep»
tember 1930, de» voormiddag» om*
half elf uur, aan het Rokin Nos.
92—96 te Amsterdam.
De punten van behandeling lig»
gen voor aandeelhouders ter inzage
ten kantore der vennootschap aan
de Surinamestraat No. 37 te '«-Lra»
venbage.
6106
De Raad van «Commissarissen.
Ti

'"

■

*

*

Wie wit papier

noodig heeft»

TE KOOP
CHEVROLET cvlinders.

Brieven met prijsopgaaf onder No.
6
6099, Bureau van dit Blad.
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PRMAUniSFtAft
V*U«WN*N*IHI

W

Reis-Sdzoen

B

M

Iv«»i»eer-l e.nn»l»ir« Credietbrieven,
b*-^*«<.lö<»a»* ov»»* «te gthcele wereld.

W

H

»

kinderen, die tn»»cben den
middag overblijven. Geef het
avonds om op te rekenen
e» te teekene».

DEVENTER TAPIJT te Koop

maat 725 X 525, beige met cerise
rand, geen 3 maanden gebruikt,
spotprijs f 2JSm—.
2716A-5
OEI-EENSVRAAH* 5, Vel. 71858.

i

,

Bedenk ook eens, dat niet

Wanneer U een kamer of penalou
vraagt» een woning vraagt of to
kuur aanbiedt, kunt U l» de

Nlenwo ll«tt<lrilan»»el>« Courant
reed» voor f 1.50 cc» kleine advertentie >-<>*»»«-».

-
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7.20 Hawaiianmuziek.

|

Is

_—

Il

i

|

|

■I

SPUISTRAAT

S\
W

8.00 Symphonieconcert
8.-M Abaretlledies.
8.50 Gramofoon.
900 Concert .
473 M.
LANGENBERG.
__„

JJU «lxmcert

4.30 Kinderuurtje,
5.30 Concert

! 7.15-7.45

*iwß|j W VROOM J\ MuSiMffi-I I

J

werken.

j 8.01 «Concert.
KALUNDBORG. 1153 11.
12^0-^2O
Concert
i' 3.20-5.20 Concert
Concert
i 8.20-9.35
zj 10.30—11.05 Kamermuziek.
11.05-12.50 Dansmuziek.
s
MOTALA, 1348 M.
6H)
Gramofoon.
! 7.50 Populair
concert.
! 8.35 solistenorkest
i 10.1. 10.40 Concert
i
DAVENIRV, 1554.4 M.
§ 12^0 Concert
: 4^o Dansmuziek.
4^o Concert
! 7.00 Zang. .
z 7.50 Concert
| . 10.45— Dansmuriek.
PARIJS (EI??EL) 1445.8 M.
! 8.40 Concert
I PARIJS „RADIO-PARIS".

KOFFIE
KOK
VAN
Paarsmerk

„„««.«,-,

*«

—

Zeer goedkoop
Per half pond (Paars pak) slechts 30 et.
Bii 5 pond (netto ui een zak gewogen) 55 et. per pond.
Een lekker kopje Thee

JE
GEBROKEN
ORAN
PEKOE
bekende
kwaliteit.

hoog fUne
Belangrijk verlaagd ln
De
prU». Per half pons (Oranje pak) 75 et.
VANILLE, de beste kwaliteit.
Groote stokken 12 et.; 5 stuks voor 50 et.

lf/\|f 9.--» KOFFIEBRANDERIJ
«fW/fY 9 EN THEEHANDEL
Westelnde 28, i?i«<l. Nensrlllllmn 229, Weimarstraat 72,
. Groote Marktstraat 17, Thomsonlaan 83, Hobbemastr. 30

««.».»«■

i

i

5

!
j
!

!
!

!

5

|

. .
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8.40 Humoristische avond.
9.10 Concert

GEMEENTELIJKE **
RADIO-DISTRIBUTIE.
programma I. Alle uilzendingen
VSUJ

..

Hilversum met aanvul-

l 5?8"",»^*

de p«B"»»wa's

«I
° "11. Alle uitzendin»
programma
-^ aS*6l» *«**» H«xen met aanvulbngen tut de programma's
len 111.
progrnmmallL
Haven.
8.00-8.05 Schev.
8.05-9.45 Hilversum,
10.00—10.15 Hilversum,
10H>-12.00 Hilversum,

«,„»»«
«
Na 6« nur 1071

,^!«
M.

8.00—9.15 Gramofoon.

12.00—12.15 Loc. uilz. gram.
Hilversum
1.20—2£0 Daventry.
2^o-^3O Loc uitz. gram.
240—3.00 Hilversum.
3.00—3H» Loc uitz. gram.
3JO--7.15 Hilversum.
7.15—8.00 Loc. uitz. gram.
12.15—

-

8.00—12.00 HUversum.
■

lS

"'

Concert
7^5 Zigeunerkapel.

Gramofoon.

1112.00 «Godsd. halfnurti».
12.00 Concert
2.00—3.00 Vrouwenuurlije.
5.00 Gramofoon.
7H>-8.00 Causerla.
8.00—12.00 Concert
«.«.,« _..„«
«.
381 tl.
LOULOUSE. —.
620 Dansmuziek.
-5.45 Concert

i

«

BOEDAPEST, 550 *«.

1725 M.

■

e

concert*
?-??V«^
10.05 Concert.

' 2.20-3.20 Gramofoon,
i 4.50—5.50 Concert
i 620 Concert

s

«7
-um*.P.NKKr 5"

^?^"""'
S"?! Vioolconcert
_.

ZEESEN. 1*535 M.
7HO-7^io Gramofoon.
\ 12.50—1.15 Gramofoon.

!

\i

9.25 Concert
8.35 (338.2 M.) Concert.

-JO5 Concert
1j «20
1120 &S;,H.rfi.
Madame Butterfly.

|

J

|

Gramofoon.
Hf
8.45 Operette.

-

I 12.50—

-

„. „
BRUSSEL. 508^ M.
Tno. ,
6.50 Gramofoon,

.

j

_

|

2, Concert

20 populair ooncert.
f-^hf
SLO Dansmuziek,
Conccft
?'?3
42-CiOrkest
n.c'
10.05

°

_ ..
B*^nCïncer^

-«0 Orkest
9.20-10.00 Concert
DH.VEN?R? Fr, 479 M.
12.20 «Concert
1.20 Orgelconcert

Beethoven, piano-

!
Een keurige Braziel Melange

1

DINSDAG 26 AUGUSTUS

HILVERSUM, 1875 M.
8.01-9.45
i
Gramofoon.
i 10.00-10.15 Morgenwijdlng.
10.30 Concert
| 2.00 Modepraalje
2 30-3.00 Gramofoon.

N.V. '«.nll^ve«n^<ie.
EMAILLEERWERK

schadigde papierrollen geven
we al voor 80 ets. per K.U,
Net l» «eer handig voor de
vrouw de» huizes. Veeg er
de messsen mee at, geSruik
bet al» kastpapier, pak er de
boterhammen mee in van de

KANTOORKAST.

-*

_MWBIII-<lllllllllllllMMMI^H*>«JMH«J<^^

I

2 per». VVoll. Dekens met gele, lila,
blauwe of roode atleepen 19^5,
steeds voorr. extra lange maten.

voor allerlei doeleinden geschikt, omdat bet goedkoop
l», kome bij on» «en pak
balen, Restanten van be»

OEVRAAOD ORON7E EIKEN

/

ZOMEItTRIJZEN

te koop, 17 M, geen 3 maanden gebruikt f 250.— Deventer Tapijt 725
X 525, kolenbrander patroon f 160.»
5 OEI.EENS7RAA*r 5. Vel. 7185».

weinig geloopen, 6
Ook
voor eenige maanden te huur. Br.
onder No. 2717, Bur. van dit Blad.

""

W

CHIQUE KAMER

omgeving van Stolkpark; tuin op
het Zuiden. Brieven onder No. 2710,
Bureau van dit Blad.
6

I
I

f«J NÏffi?«"ncfPek

tOTOMOOWia)»
»«*««0«««>ll»»

DEKENHANDEL VAN SPEYKSTRAAT <. 'lelel. «5«.
Vraagt de bek. Anti-rheumatiekvoor de middagen "aangeboden. deken a f 1240. Dinsdag 26 Aug. en
Alleen personen van standing.
Woensdag 27 Aug. 15 pLt. korting
TELEFOON 71709.
op alle voorradige deken».

HEERENHUIS
TE KOOP OEVRAAOD.

.

"

i 1111,

-

vrouwe,

z. gew. met ineenk zijkamer en
inéenl. badk.; ra. of z. p. Brieven
onder No. 25196, Bur. van dit Blad.

r

**■*
" amimS I i"*"On»l« L.il
I«n

BVCIIBM»
_
-^M^»»^

VR AA 0 T BEBROOTINO

tal. 19166

SPOEL, Koninginnedag.
SPOEL, Gebed v. b. Vaderland.
SPOEL, Van eene lüininginne.
SPOEL, Van den Prins v. d. Zee
SPOEL, Nu laat ons allen Gode

.

78 en», bru?

"

.

NICOLAI, l**oning»nnelied.
SPOEL, Van e.ene Konings»

' DAME
nOu^-Verpl." Heerenhuls bew. le
«K Statenkw., biedt Suite le et. aan,

ieder mensen zooveel muziek
verdragen kan. Hinder sus
tot 2 September a^.
Hendrikplein of laan. Off. met uw buurman niet door de raprijsopgave lett. K aan DE RAAP',
Kantoorbhandel.
245 Erederik dio te laten spelen van 's mor]■
13$,
Autciastraat
-lek 3645». Hendriklaai**.
25227. gens vroeg tot'» avonds laat.

GESLOTEN
INST. STEEYENS

J

en bij
Ickuaiekbandelaar verkrijgbaar:
GIESEN, Koninginnelied.
HOL, Van eene Koningsvrouwe.

TE HUUR

DAMESKAPSTER
Te huur gevraagd
Kapster v. lang/kort geheel vrij Boven» of Beneden»

Geroutineerde
haar kan nog één Dame a. h. kap»
pen: ook v. zeer gevoelige hoofden.
Brieven No. 2711, Bur. van dit Blad.

W^W

BEHM6ERIJ ER
'.

6.H.VANEGK&ZN.
verschenen
lederen

op deftigen «tand, zeer bijzondere
Etage, waarvan 3 4 4 kamer» gemeublk of ongemeub^ voor 1 of 2
personen. Brieven onder No. 6102,
aan het Bureau van dit Blad.

Twee dame», bij 't onderwijs, vragen met Sept. of Oct. ruime ZITEN SI<AAPK, liefst suite, op zon.
Brieven met voll. inlicht, en voor»
waarden» onder No. 6109, aan het
6
Bureau van dit Blad.

BfflMl
HhbH

VERHUIZING,

«'"«'"«""'««

_W__J_L

BIJ

WWW

i«i"a«»^«^'^ll^*^*

d.„Haa 9
tel. 13052

Telefoon 17750 en «751.

.

I **?>«^ .' *ï.-ïïï / "ï":*""** -5" 1
f JS".S?- Kll/ il* «-iÏT" » P
l
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M>W
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/tor tfian zo/anpëpruttyA >

BORST (gevuld) per pond fIJS
V. O. JONÖEBREUR, «Rag

PIANO

■ m——00000»

*N»e «Hard» School, Vsvcomb,
Court, I>ane End, Bucks. Student,

—

I

Ja/rykt dankleiuiginge/i

»AI.IS7«AAI* »l

DAMES! I KALFS

Vnduleeren en Knippen «M» bats.
Onduleeren 60 ets, knippen 60 ets.
Brieven No. 2718, Bur. van dit Blad.

mmrmm

De' Begrafenis zal plaats hebben
Woensdag 27 Aug. a.s, ten elf
uur op de R.K. Begraafplaats
»an de Binckhorstlaan.

.

QELD voor gedragen
Dames» e» «««esenkleedkig. Koopt
ook geheele en gedeelten van Inboedels. Ook bontmantels.
«el. 3. 'O. PUI.D-HUIS»AN.
Ced. Gracht 98, tel. 14996. Haag.

tot het geven/van Bridgele«,en dis»
ponlbel. Br. No. 50. UORKS' Er»
kend Adv.»Bur, Massage 64.

en kinderen.
Geen Rouwbezoek.

KANTOOR DEN HAAN

i

,_, Arex.onatoqax&Co
{<«^iM>w^)-»r*t)<nX-aagT«r..ss)t

1"

VAN DEN
BRIEL & VERSTER
FABRIKANTEN SEDER? 1847.

perpond
f 1.20perpond

-

HH
W^M
Hflfl
MBai

OudsteMeest ervaren Bureauvoor
Xèc/ïerc/ie eh Jn/ormatie

-—

-—

■'

«as JSMfS*//r'""..*!»ï»S

■f /
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■p^^~—■*-*"*"■—**.».—*^ ———^.

BLOEMENMAGAZIJN P. VILNLMtI
-ÏVESTEINDE 21
*rEIHPNO<>N 12997 en
DEN HAAN
PARKXVEU 247

Bel op 14996-

huwdzuster, Tante en Oudtante,

ADV
WMWI

■■■a«SMMMI*M>MHMMWMW«IIIiIIMMW«WMMIIIMWMMMMM^M

-—.

achterlaat.

T^IiNPOEVEIt
verkoelt en .verzacht de huid heerlijk. Ideaal voor ge*
dmlk u bet «cl,««, e» voor alle toiletdoeleinden.
*"*°br' X. & p.pea» 1^1d...l^evonb (Engeland)
Venegen,*!*, KERKHOFF s Ca, Amsterdam.
Peara Zeepen «ijn verkrijgbaar I» alle goede -aken.

WM>

van kantoor «ler overname

MIMEOGRAPH,
BIJNA NIEUW; VOOR SPOTPRIJS. Brieven onder No. 7140.
Adv..Bureau DIE HAOHE. Plein I6a.
25198-16

P. C. JONÖEBREUR, Danckert»
s««at s? boek Valeriusstr. 's. 32634.

«ie H*H» Sacramenten der Ster»
venden, onze lieve Zuster, Be-

■

mwßli

KANTOORDRUKMACHINE merk EDISON-DICK»

n^IFB
f 1.40

> /»^.*M/«"M^'"i

Hfflß

la absoluut zuiver en bevat geen ve».
SCHEERZEEP lil VERGULDEN HOUDER
schuimt onmiddellijk en l, een prima hulp bijbel«-heren.
daar bet den baard lacht »aa« en geen pijnlijk gevoel

Mffll|

164.

Zaterdagavond '
Plein
of Vos in Tuintje of daartusschen
donkere slappe zijden Damesboed
met inschrift Hagertv. Vinder ge»
lieve zich te melden No. 2712, Bur.
van dit Blad, tegen belooning.

Vsnbtrlmvtdtovarf^
„ /° 0,50 PM» «tukje

BH
VASTEN VORM-~- P"MI
_mW_ -»»—2»llH^l^-M*L*lX
WW> boud» bel baar de» -«keelen «lag prachtig in «Lor» HjRS

BHH
«W«

Pricandeau

en Inschrijving

BH
HM

leidt op voor de

VERLOREN
waarschijn!.

7"'.: .t'

tegen Winkelprijs geleverd.

töt

l.ll.MII'MlllM».»,

Volstrekt «enlge kennisgeving.

Voorgeschreven BRILLEN worden

«treilt

Sollicitatie» uitsluitend schriftelijk.
Indiensttreding 1 October as.

VN niet Komen. Geef ónder
No. 2665 een of ander adres.
Volkomen veilig.

——■—^—»——

N. B. Lessen

Vlot

TRAMHALTE WITTEBRUG.

DE KAT.
Den Haag, Riouwstraat 5.
24 Aug. 1920.
2716-14

"7

CORRESPONDENTE " FACTURISTE

Privé- en «Clublessen.

gemaakt.
E. C SCHOONENBEEK—

nHfflH

te Voorschoten vraagt «se» prima

SUEXKADE «4.

AKEI^EISfRAAI*

DINA FOLK,
die meer dan 40 jaar lief en
leed in onze familie heelt mee»

UHnM

,

DE „KONINKLIJKE-BEGEER"

HOOFDAKTE

droefheid,

888

WWW
WWWjI

Heden overleed tot onze groote

■■'

I
I

j. C. RINNRR JR,

afgewacht.
De teraardébestelling zal plaats
hebben Woensdag a.». te één
uur op de begraafplaats
uie n" te Prlncenhage (Breda).
Volstrekt eenige en algemeene
kennisgeving.

,

■■

desires pupil» for Convers. and
Gramm. less. Private or «mail clas-

Sweelinckplein 79.
Bezoeken kunnen niet worden

van Stolberglaan

>I
I

ENGLISH LADY

-h**. A. J. BOSSERS.
s.
BYS3ERS-BECK.
ANNEKE.
',-llravenhage, 24 Auizustu, '20.

flffiffl ciïkbechoMféwüo*^

voor H.BH. en Kweekschool, op salaris f
per maand;
afhankelijk van aantal dienstjaren, mét vrij overtocht, uitrusting»»
' kosten
l 1200.—* en gouvernementspensioenregeling. Uitsluitend
schriftelijke sollicitatie» en uitvoerige inlichtingen te zenden aan
de gemachtigde in Nederland: Mevr. VRINS—VEIDHUV2EN.
leplaan 3*5, Den Haag.
' . *

I
>

Praktijk hervat.

\aas\

"

EEN LEERARES
WIS- en NATUURKUNDE
Hso—

DI.

I. W. C. VAIMLN,

TEU BOSSN»-R!JSDIJK.
in den oudardom van bijna 60

'»Juliana

VEREENI6IN6 ..DE MEISJESSCHOOL" te, Soerabala

vraagt tegen 1 Januari 1931

Nieuwe Schoolstraat 30.

Grootmoeder,

r

MIDDELBAAR
ONDERWIJS
De

INRICHTING VOOR
PHYSISCHE THERAPIE,

Heden overleed na een kortstondig lijden onze innig ge»
liefde Echtgenoote, Behuwd» en

AVONDBLAD X

rmi im^^_a_—a—mmmaamaaaaaaa—^m^^mymtM^ÊKm^MmmmmmyÊmW

DINSDAO 26 AUO, wegens
overlijden van den Directeur, nè
«n uur GESLOTEN zijn.

25220

«-

—

faER

DIENSTVERRICHTING
VAN DEN
CHRIST
VOLKSBOND
zullen

kennis van de geboorte van
!»««»*, dochter
lieven

!

-. MAANDAG 25 AUGUSTUS 1930

BET VADERLAND

4

'

jmnmMß-rra

I
S
;

5

|
Z
|
5

!

«

j

—
HET PERUAANSCHE

MAIWAV 25 AUGUSTUS 1930

Vr VADERLAND

VERKIEZINGSCAMPAGNE
IN DUITSCHLAND

EEN NIEUW HOF IN VEN HAAG KABINET TREEDT AF
De opstand der studenten'dóór.

Zo l verkiezing in September volgens het nieuwe statuut
plaatshebben?.

een comité in Bolivia

overgaan.

Of zullen het vijftien vaste rechters zijn,
'die lh Den Haag de eereplaatsen in het Vredespaleis zullen bezetten? Het vorig jaar is

een wijziging van het statuut aangenomen,
dat o.a. de uitbreiding van het aantal rechters voorziet. Maar er komen berichten uit

Genève, die het twijfelachtig doen schijnen,
of .-dat statuut wel rechtskracht zal hebben
verkregen op het oogenblik, dat men tot ver»
kiezing zal overgaan.
Op die berichten wilden we de aandacht
vestigen en tegelijkertijd enkele andere berichten signaleeren, die spreken over . poli»
tieke invloeden bij de benoeming der nieuwe

rechters.

Omtrent 'dè revolutie ln Per/u wordt nog
De President I^eguia heeft bescherming gezocht in- het legatiegebouw
van het Venezolaanzche gezantschap te
Lima. De opstand is uilgebroken in de havenstad Areguipa. De cadetten van de manen (Chili, Peru, Golumbia, Paraguay, Norineschool
aldaar hebben zich bij de revolivia, e.a.) aan den secretaris-generaal lutionairen aangesloten en de stad is geheel
wordt er op gewezen, dat de Zuid-Amerlin hun handen. Ook de studenten hebben
kaansche state» bijna een derde deel uit*/ zich aan de zijde 'der opstandelingen gemaken van het totaal van leden van het plaatst en kwamen in botsing met regee»
Hof en dat zij daarom recht hebben op ringstroepen. De prefect van de stad is
minstens 3 zetels van de 15, die bezet moedoor de opstandelingen gevangen genomen.
ten worden (gerekend volgens het nieuw« Zoover tot nog toe bekend is, is bij deri op»
Statuut).
in het geheel geen bloed vergoten..
In Genève heeft men het terugtrekken stand
hebben een manifest
De
revolutionairen
van Huber en den brief van de Zuid- uitgegeven, waarin zij betoogen, dat het
Amerikanen niet zonder bezorgdheid ge» economisch leven van het land geheel is
zien. Men hecht er vooral waarde aan als verwoest, waardoor Peru wordt overgeK»
symptoom van den nieuwen tijd. Tot nog verd aan de genade van buiteniandsche
toe gold de opvatting, dat het Haagsche geldschieters. De economische onafhankeHóf buiten alle politie!^ stond, maar nu belijkheid is geheel verloren gegaan en dé poslaat de mogelijkheid, dat politieke overlitieke souvereiniteit van Peru wordt daarwegingen zullen gelden bij het bezetten van door bedreigd.
de rechterposten.
Van de tijde der regeering wordt daarZiedaar de nieuwste nieuwtjes ult ««tegen verklaard, dat de revolutie geen
Genève.
anderen ondergrond zou hebben dan ontevredenheid over een legerorder, die ver»
valscht zou blijken te zijn, waarin het ontslag van een aantal officieren en verlaging
EEN LABOURMINISTER
van de traetementen der overige officieren

De correspondent van de Manchester
Guardian in Genève meldde in het begin der

vorige week.dat het protocol tot herziening van het statuut van het Hof niet van
kracht zou worden met 1 September, zoodat de verkiezing der nieuwe rechters nog
' volgens het oude statuut zou plaats hebbeu.
Van de 55 leden van het Hof hadden, op den

gestelden termijn (20 Aug.) slechts 19 het
protocol geratificeerd en een half dozijn had
medegedeeld, dat zij geen bezwaar hadden
tegen de nieuwe regeling. Het is best mogelijk,'dat vele laatkomers nog voor 1 September binnen -zijn nu zij een aanvraag van Sir
Erie Drummond, den secretarisgeneraal,
hebben gehad. Maar één is er, die beslist weigert te ratificeeren en dat is Cuba en het is
ook zeer wel mogelijk, dat zich nog andere
«taten»bij dit land zullen voegen (b.v. Uruguay). Cuba's bezwaar tegen de nieuwe re»
geling is, dat de rechters verplicht worden
in Den Haag te wonen en dat zij geen ander
werk mogen verrichten dan hun rechter»
schap in het Hof meebrengt. De candidaat
Tan Cuba is Senor Antonio Bustamcnte en
deze heeft een uitgebreide practijk in Latljnsch Amerika. Hij zou dus niet gekozen
kunnen worden in het nieuwe Hof.
De toetreding van ..,,.
de Ver. Staten.. -,
<
In: verband met'deze'mededeelwg over
het lot van het protocol tot herziening van
het statuut van het Hof rijst de vraag, hoe
het nu zal gaan met de Vereenigde Staten;
Want men weet, dat de herziening allereerst ten doel had, de Ver. Staten in de gelegenheid te stellen tot het Hof toe te
traden.
Deze vraag tracht de correspondent van
de Manchester * Guardian in een later be»
richt te beantwoorden. . Het verzet van
,

Cuba, zoo meent hij te kunnen verzekeren,
op gezag van goed geïnformeerde Amerika»
men en ambtenaren van den Bond, zal geen
invloed hebben op de houding van Amerika

tegenover het Hol. Het protocol voor de
herziening van de statuten en het protocol
voor de toetreding van Amerika (zooaj,
men de formule.van Root en Hurst yoor de
«toetreding gewoonlijk aanduidt) zijn twee
geheel verschillende dingen. Dc Vereenigde
Staten hebben den Volkenbond reeds laten
weten, dat zij geen bezwaar hebben tegen
voorgestelde
het van kracht worden der voornamelijk
herziening. Washington hecht
belang aan de bepaling, waarin het waar»
borgen krijgt tegen juridische adviezen, die
zonder zijn toestemming van het Hof ge.
vraagd zouden kunnen worden. In die
kwestie is nu door het protocol Root-Hurst
afdoende voorzien. Algemeen is men ook
Van meéning, dat het nog wel een jaar of
twee zal duren voor Amerika tot het Hof
toetreedt, want het kan geen lid worden
voor alle leden en Washington zelf de ratificaties van het besluit in Genève gedepo-

neerd hebben.

In Genève treurt men niet erg over het
gevaar, dat het protocol van herziening bedreigt, meldt de Engelsche correspondent
ten slotte. Men zou hot aantal rechters lic.
ver op 11 houden en desnoods zou de Vergadering op voorstel van den Raad volgen,
het oude statuut het aantal rechters van 11
op 15 kunnen brengen (art. 3 van hot oude
statuut).
Politieke actie hij de benoeming
der rechters.
In vérband met de aanstaande verkiezing
van nieuwe rechters in het -Hof, komt de
Geneefsche correspondent van de Germani*.
wijzen op zekere politieke actie, die invloed
tracht té krijgen op de benoeming. HZ
leidt bet bestaan van die actie af uit twee
feiten: het bedanken van den vicepres!»
dent, den Zwitser Max Huber, voor een
nieuwe verkiezing en een brief van twaalf
Zuid-Amerikaansche vertegenwoordigers in
Genève.
Max Huber is door tal van staten candidaat gesteld (iedere staat mag vier namen

werd aangekondigd.

Uit Buenos-Aires wordt

over de
jonge Prinses

Mr. J. R. Clynes, de minister van Bin,
ncnlandsche Zaken, die in het paleis ver»
toefde, waar Engelands jongste prinses ge»
boren werd, heeft zijn indrukken, daar op»
gedaan, weergegeven. De prinses is een

klein fijn kindje, zeide bH, met een mollig
gezichtje. Sir Henry Simson kwam kort na
de geboorte mijn kamer binnen en zei:
Een dochter is geboren. Alles is bevredigend verloopcn. Daarop «nodigde hij me
uit niet hem mee te gaan en de kleine «te

zien.

.

leidde me door de nauwe
kronkelende gangen van het * kasteel naar
de zitkamer, die bij de slaapkamer van de
Hertogin hoort. Daar vond ik een familie, groep bijeen. Rundom de wieg stonden de
Hertog van Vork, de Graaf en Gravin van
Strathmore en Lady Rosé I>evéson—Gower,
l een zuster van de Hertogin. Zij maakten
voor me en ik ging vooraan staan,
I plaats
om in het wiegje te kijken. Ik zag de baby.
[ Zg lag klaar wakker.. De Hertog van Vork
was in de wolken, omdat alles zoo voorspoedig was gegaan. De Graaf en Gravin
van' Stra-tlimöre 'stonden met glimlachende
gezichten toe te kijken, dat het zoo goed
afgeloopen was met hun dochter. Ik
wenschte den Hertog en den Graaf en Hra»
| vin van harte geluk zoowel uit naam van
het land als van het geheele vritsche Rijk."
Mr. Clynes verliet daarna het vertrek, om
officieel medcdeeling te doen van de blijde
gebeurtenis, die had plaats gehad.
„Sir Henry

BOMAANSLAG IN CALCUTTA

Britsch commissaris van politie
aah den dood ontsnapt
Sir Charles fegart, commissaris van
politie te Calcutta, is terwijl hij zich in zijn
auto naar zijn bureau begaf, met twee bom»
men bestookt. Zij ontploften op den weg,
kwetsten den chauffeur en beschadigden den
auto. fegart is ongedeerd gebleven. Een van
de lieden die de bommen geworpen hebben
is, naar men zegt, door scherven getroffen
en zou doodelijk gewond zijn.

Motilal Nehroe is ziek
ALLAHABAD. 25

Aug. (Reuter). Naar
inspecteur-generaal
zal
de
der
verluidt
ziekenhuizen een* onderzoek instellen naar
den gezondheidstoestand van den gevangen
zittenden nationalistische!» leider de pandit
Molilal NeNhroe, hoewel er geen reden voor
onmiddellijke bezorgdheid is.

De Britsche versterkingen
verlaten Pesjawar
LONDEN, 25 Aug. Uit Peshawar wordt
gemeld dat, aangezien het gevaar te Pesja»
war geweken is, de meeste daar geconcentreerde Britsche troepen zijn vertrokken
en naar hun garnizoenen zijn teruggekeerd.

TurKye stelt Perzië ruil van

grondgebied voor

noemen), maar hij heeft aan den secretarisgeneraal te kennen gegeven, niet voor een
benoeming in aanmerking te willen komen.
Als motief zijn gezondheidsredenen opgegeven, doch een blad in Bazel heeft te ken»
nen gegeven, dat er heel andere redenen
«ouden zijn. Verscheidene groote mogendbeden rekenen op een zetel in het Hof.
Men zou ter behartiging van zijn belangen

STAMBOEL. 24 Aug. (N. T. A.) Naar
gemeld wordt, is gisteren de nieuwe Turksche nota aan Perzië in verband met den
opstand der Koerden, overhandigd. Volgens
inlichtingen van particuliere zijde, wordt in
de nota verklaard, dat het gebied bij den
Ararat moet worden geruild tegen een even
uitgestrekt Turksch gebied, eveneens overeenkomstig de belangen van Perzië. Verder
wordt betoogd, dat Turkije het bedoelde gebied ten behoeve van een beveiliging der
grens opvraagt. De actie der Turksche strijdkrachten, aldus de nota*, is niet als grens»
schending doch als een daad uit noodweer

tionaliteit").* Huber zou aan een wedstrijd
**an belanghebbenden niet mee hebben wil»
len doen.

zijn opgehouden omdat de eerste

«en vertegenwoordiger wensehen in het
Haagsche instituut (al verklaart art. 2 van
bet statuut dan ook, dat de rechters worden gekozen „zonder te letten op hun na»

beschouwen.
LONDEN, 25 Aug. De nieuwe Turksche
ambassadeur, die heden van Angora naar
Teheran zal vertrekken, heeft verstrekkende volmachten om over den gebiedsruil te
onderhandelen. De gevechten nabij Ararat
te

aIn den brief van de twaalf Zuid»Amerik- -in het gebergte is gevallen,

uitvoerige rede ter verdediging van zijn
houding. Hij zeide, dat dev gansche partij
verrast is geweest door hetgeen in Baden
en *vVurtemberg is gebeurd. Daar echter in
deze landen Volkspartij en Staatspartij tot

samenwerking hebben besloten, zou het
verkeerd zijn deze samenwerking thans af
te keuren. De houding van de Volkspartij
in Zuid-Duitschland werd in de bijeenkomst overigens nog verdedigd door dr.
Gurtius, rijksminister van buiteniandsche
zaken.

De nieuwe Staatspartij vergadert.
Op twee groote kiesvergaderingen der
Duitsche Staatspartij, die Zondagochtend
te Berlijn zijn gehouden, hebben o.a. Dietrich, rijksminister van financiën en
Mahraun,»leider der Jung' Deutsche Orde,
het w^ord gevoerd. Dietrich zeide, dat de
burgerij al haar rechten en haar ganschen
invloed zou prijsgeven.indien ze zich verder
laat splitsen in talrijke partijen. Het belang»
rijkste probleem, dat in Duitschland moet
worden opgelost is dat der bestrijding van
de werkeloosheid. Om dit probleem op te
lossen zal de staat zoo spaarzaam mogelijk
moeten huishouden en bovendien op den

dat
de regeering de haven van Mollende voor
schepen heeft gesloten en alle luchtverkeer

Olynes verrukt

gaan

BERLIJN, 25 Aug. (Part.) Het centraal
bestuur van de Duitsche Volkspartij heeft
gisteren in den Rijksdag vergaderd. Den
Scholz, voorzitter van de partij, hield een

gemeld:

AAN HEI HOP

Geen nieuw statuut voor het Hof?
'

Scholz verrast over de houding
van Beiden en Wurtemberg

voorbereid.

Politieke invloeden in de rechtspraak
' Ili^ln?iMaU<shaal Gerechtshof, of, om
het met zijn volledigen naam te noemen, het
Permanente Hof van Internationale Justitie,
,al in September de ernstige aandacht vragen van Raad en Vergadering van den Vol»
kenbond. Negen jaar heeft het Hof nu bestaan. In 1921 werden zijn leden voor 9 jaar
benoemd. In September zullen Raad en Vergadering dus opnieuw tot verkiezing van de
elf rechters en hun vier plaatsvervangers

—

'AVONDBLAD»

sneeuw

nog gemeld,

steun van het gansche bedrijfsleven moeten kunnen rekenen.

heeft verboden.
De opstand schijnt, voor zoover het den
studenten betreft, hoofdzakelijk geleld te
worden door het revolutionaire comité van
Peruanen, dat zijn hoofdkwartier te La Paz
(Bolivia) heeft. Sedert weken zijn voort»

Mahraun verlangde in zijn rede, dat lederdie den tegenwoordige»» staat erkent,
actieve rol in het openbare leven zal
spelen. De vraag is of de wil van het volk
zal regeeren, of wel een dictatuur dezen
wil zou krachteloos maken. Speker ver*oordeelde elke dictatuur, die hij als een
staatsvorm van analphabelen bestempelde.
een
een

durend berichten verschenen omtrent studentendemonstraties tegen het bewind van
Leguia. Naar gemeld wordt, is een week
geleden dé universiteit van San Marcos te'

Verkiezingsactie der ministers

Lima gesloten, als gevolg van de revolutionaire beweging onder de studenten aldaar.
Een later bericht uit Nieuw-Vork deelt
mede, dat officieel uit Lima wordt gemeld,
dat het Kabinet, dat benoemd is door den
president én welks duur van dezen afhangt',
zijn ontslag heeft gevraagd.

van

Roemenië en Joego-Slavië houden
vast aan de besluiten

vansinaja

Zij geven aan deze boven «en -economisch
-samengaan met Polen de voorkeur. ,
Uit 'Boekarest -wordt gemeld: De Ro.tz>^
meehsche minister van handel Viadgearu za)
zich in het midden van deze week naar War»
schau begeven om deel te nemen aan het
-Agrarisch congres. Hij zal gedurende drie
dagen in de Poolsche hoofdstad verblijven.
sTer bespreking van de practische verwezen»
lijkingsmogelijkheden van de in Sinaja genomen besluiten zal eeh nieuwe samenkomst
van Roemeensche en Zuid-Slavische deskundigen te Veldes plaats hebben. Indien het
mogelijk is deze bijeenkomst nog voor het
Agrarisch Congres te Warschau te houden,
komt ook de vraag van een gemeenschappclijk optreden in Warschau ter sprake. Te
Boekarest is men vastbesloten zich onder
alle omstandigheden aan de besluiten van
Sinaja te houden. Ten aanzien van het
stand .van Zuid-Slaviê en Roemenië zul»
len in ieder geval de overeenkomsten van
Sinaja uitsluitend als maatstaf gelden. Over
de details die aan de orde komen, kan nog
niets definitiefs gezegd worden, omdat de
agenda van het Congres nog zeer algemeen
is. Roemenië en Zuid-Slavië hebben belang
bij een aaneensluiting van Midden- en OostEuropeesche Staten en niet zoozeer bij de
aansluiting van in het Noorden liggende

het kabinet-Brtlning.

Men verwacht, dat het Rijkskabinct ook
zijnerzijds een oproep tot het kiezerskorps
zal richten, om diens aandacht te vestigen
op de groote hervormingen van inanciee»
len. aard/ die het kabinet heeft voorbereid
en die het als zijn verkiezingsprogramma
wenscht beschouwd te zien. De minister*»
zullen hun beraadslagingen nog deze week
ten einde.voeren^ om zich daarna eveneens
geheel aan den strijd te kunnen vrijden. De
Rijkskanselier verlaat Berlijn Donderdag.
begeeft zich eers naar München, alwaar
HF
hij het woord zal voeren op een groote vergadering van de Beiersche Volkspartij, vervolgens reist hij naar IVest-Duitschland en
tenslotte naar Sileziê, zijn eigen kiesdistrict.

1

De regeering dankt hem voor de
overwinning bij Tsinan

—

-

.

-

—

Vinmingen verscheuren
de Belgische vlag

—

■

—

en wimpelt jes wierp,
brengt opwinding

Gisteren beeft voor de elfde maal sedert
LONDEN, 24 Aug.
De herovering
van Tsinan door de troepen uit Nanking het einde van den oorlog de jaarlijksche
wordt algemeen toegeschreven aan genebedevaart naar de graven aan
raal Han Foe, die den aanval heelt door- Vlaamsche
plaats
gehad.
en
gezet,
aldus berichten uit Sjanghai, den IJzer,
Tienduizenden
Vlamingen,
nogmaals
tienduizenden
mannen
Foc,
Tsjang I.ai Sjeli*. heeft generaal Han
en vrouwen en ook kinderen, maar mannen
als erkenning van zijn verdiensten, benoemd tot opperbevelhebber van alle vooral, de meesten gewezen frontsoldaten,
nationale troepen in Sjantoeng. Han Foe in het met het bloed van vriend en vijand geheelt opdracht gekregen de Noordelijke
troepen niet alleen uit de provincie drenkte land aan den IJzer bijeengebracht.
Sjantoeng te verdrijven, doch tevens om De leiders van het comité van heldcnhulde
de provincie *I*sjili te bezetten. De natiospreken van ten minste 125.000, ja zelfs van
nale troepen nebben reeds voeling ge150.000.
kregen met dc ten Noorden van de Gele
Dat er zoovelen waren, kwam omdat de
Rivier gelegerde Noordelijke troepen.
52
meter hooge toren, die anderhalf millioen
Men neemt aan, dat mceningsverschillen francs
heeft gekost, werd ingewijd.
onder de Noordelijke bevelvoerders de
Boven op het monument staat het
eigenlijke oorzaak is van het succes der devies der schamele, door den dienst
Zuidelijken.
der militaire begraafplaatsen verbrijzelde
Omtrent de communistische troepen Vlaamsche soldatenzerkjcs: A.V.V.-V.V.K.
wordt nog gemeld» dat in de provincie (Alles voor Vlaanderen-Vlaanderen voor
Hoenan op het oogenblik uitgebreide verXristus). Allen, arbeiders en boeren, burworden ondernomen, gers en studenten, ouden en jongen,
kenningsvluchten
doch dat men tot dusver nog geen enkel armen en gegoeden, hebben een of meer
spoor heeft kunnen ontdekken van de steentjes, willen bijdragen tot dc oprichcommunistische legerafdcelingcn, die voor ting van dit monument van hulde aan de
twee weken de stad I*sjangsja hebben ge» gesneuvelden van den IJzer en, tot de
plunderd. Men neemt aan, dat de comarmste huisjes in Vlaanderen toe, hebben
munisten zich naar alle mogelijke richtinhun centjes bijeengebracht, om deze baken
gen verspreid hebben en slechts voor een van den Vlaamschen heldenmoed, die
gemeenschappelijken aanval weer bijeentevens een symbool werd van Vlaamsche
komen.
offervaardigheid en solidariteit, te helpen
Het handelsverkeer op den middenloop mogelijk maken.
van de Jangtse is mtusschen weer begon»
Nederlander en Afrikaner gewrt
nen, hoewel men nog vreest voor nieuwe
onderbrekingen door opdringen der comVerschillende Vlaamsche leiders voermunistische legerafdcelingcn.
bij de inwijding het woord. Volgens
den
Het opleggen van een regceringsleening,
program zou ook Lod. Simons, den
het
ter' grootte van 50 millioen dollars, heeft leider der Wereldbibliotheek te Amstereconomische kringen
in Chineesche
dam, zich laten hooren, terwijl de Afrihevige ontevredenheid gewekt, daar deze
kaner,
dr. Bosman, hetzelfde zou doen
leening in min of meer gedwongen wijze voor
Maar noch dr. Bosman,
Zuid-Afrika.
bijeengebracht is. Het aanzien der regeeaan dc Nederlandsch-Belgische grens
die
ring heeft hierdoor in Chineesch econodoor de Belgische „süreté" was tegenmische kringen gevoelig geleden.
gehouden en belet verder door te reizen,
noch de heer Simons, die ongesteld bleek
te zijn, maar enkele dagen geleden confidentieel vernomen had dat hij in België
Vlaanderen verheugd
niet zou worden toegelaten, verschenen
ter bedevaart. Hun zeer korte toespraken
over de Leeuws vrijspraak
werden door anderen voorgelezen, doch de
mededeeling van het gebeurde met den
heer Bosman, wekte de verontwaardiging
Nederlandsch verplichte commandotaal.
op yan de massa.

Tusschendoor zal Brüning nog te Berlijn
komen om daar te spreken in een groote
vergadering in het Sportpaleis. Alle overige
leden van het Rijkskabinct, behalve Groener, (die heden bruiloft viert) zijn van midden deze week tot de verkiezingen geheel
bezet. De meesten hunner moeten vrijwel
eiken dag op een andere kiesvergaderlng
het woord voeren.

—

Een vliegtuig, dat briefjes

Communistische traepen
verdwenen

Onze correspondent te Brussel meldt onz:
Volgens berichten uit verschillende deelen
van het Vlaamsche land heeft de vrijspraak
van Joris De Leeuw door het Militaire Hof
overal, onder het volk, een sympathieken
weerklank gevonden. Vermoedelijk zou Joris
De Leeuw Zondag, aan de Xle Vlaamsche
bedevaart naar de graven aan den IJzer en
de onthulling van het grootsche monument
De aanhangers van Quide stemmen rood.
van Vlaamsche Heldenhulde deelnemen. Vele
oud-strijders hebben bij hem daarop aangeDe door prof. «luide opgerichte vereeni» drongen, omdat tienduizenden gewezen
ging van onafhankelijke democraten, die de frontsoldaten hem, na afloop van de plechelementen der democratische partij omvat, tigheid, bh' dewelke de grootst mogelijke
welke hun goedkeuring niet hebben kuningetogenheid moest worden bewaard, een
nen hechten aan de opgerichte staatspartij, ovatie wilden brengen.
heeft gisteren te Berlijn vergaderd en beHet orgaan van den V. O. S., de Vlaamsche
sloten niet met eigen candidaten aan de Oud
Strijder, heet deze vrijspraak „een
aanstaande verkiezingen deel te nemen.Den triomf voor Vlaanderen;
een zege van de
aanhangers der vereeniging zal worden gewilsvierkantigheid
tegenover
dc gewone laffe
adviseerd te stemmen voor de candidaten slaptiviteit van de Vlamingen.'
der sociaal democratie.
Zeker is het, dat dc gevolgen van deze
wending, door de zaak Dc Leeuw gcnonicn,
van vérstrekkende beteekenis zullen zijn,
omdat het Militaire Hof feitelijk impliciet
Na Slaweks aftreden.
erkend heeft dat de Vlaamsche militairen van
welken rang ook het recht hebben gehoorlandbouwstaten. Daarentegen hebben zij bij
zaamheid te weigeren wanneer zij niet in het
Hongarije economisch (ondanks den hui»
Pilsudski
Nederlandsch worden gecommandeerd. Aldus
digen politicken toestand) des te grootcr
overweegt nieuwe Kabinetsvorming.
zal het, door alle stambewusle Vlamingen,
belang.
I
ongetwijfeld, worden verstaan en reeds
schrijft De Schelde o. m.:
Het aftreden
WARSCHAU. 24 Aug.
„Het
ligt voor de hand: De Vlavan het Kabinet-Slawck heeft in politieke mingen besluit
worden
voortaan in staat gesteld,
Koning Karel van Roemenië
kringen te Warschau tamelijk groote verdoor
actie,
directe
het leger zoo Vlaamsch
rassingen verwekt. Wel had men in sombeoogt geen dictatuur
zij
te
als
verlangen. Joris Dc
maken
het
mige kringen reeds eenigen tjjd geleden Leeuw
geëffend. Wat voor
de
baan
heeft
de verwachting, dat het Kabinet zou hem een
van
verstandige» moed,
daad was
LONDEN, 24 Aug.
De gastheer van aftreden, omdat Slawek den gespannen wordt voor de Vlaamsche jongelingschap
koning Karel van Roemenië die hem 2 jaar toestand niet meer kon beheerschen. In «en daad van eenvoudige Vlaamsche lierheid.
geleden tijdens zijn verblijf als vluchteling
het voornemen van de oppositie op 1 Dat de Vlaamsche jeugd zich oefene in het
September as. het voorstel in te dienen,
te Londen gastvrijheid heeft verleend, Jogebruik van de beschaafde
nescu, heeft Zaterdag de vertegenwoordigers de* Sejm in buitengewone zitting bijeen te omgangstaal,, en het zal haarNederlandsche
recht zijn te
geder Britsche pers ontvangen, om hen in op» roepen, zag de regeering een nieuw
dat
en
eischen,
onderofficieren
officieren bij
vaar, dat nog vergroot werd door het
dracht van koning Karel eenige juiste medeen
bij
instructie
commando
zich
van becongres
van het centrodeelingen omtrent het ongedaan maken van aangekondigde
Nederlandsch
Zoo
schaafd
bedienen.
wordt
linksche blok in 20 verschillende Poolsche de genadeslag toegebracht
de echtscheiding tusschen den koning e»
aan
de
Eransche
bedreigingen
Tegen
deze
voor
steden.
al
koningin Helena te doen. lonescu was nahet veilig toevluchtsoord van
drukkelijk gemachtigd alle geruchten over de regeering heeft deze, bij den komenden legerleiding,
flamand
usuel"
„le
wordt afgesloten en het
verkiezingsstrijd, aan liet hoofd van het
eenigen invloed van de koninklijke familieBelgisch
leger
buigen
zal
of bersten naar
figuur
krachtige
eeh
aangelegenheden op den politieker, toestand, rcgeeringsblok
Vlaamschcn
eisch.
tegen te spreken. Er bestaan 'geenerlei plannoodig, die bereid is met kracht de planEr is iets veranderd in Vlaanderen...."
nen om het. Roemeensche parlement naar nen van maarschalk Pilsudski tot uitvoer
huis te zenden of een dictatuur in te stellen. te brengen.
Uit de gisterenavond gehouden KabiMevrouw Lupescu is in Zwitserland en
is nog bekend geworden, dat
netszitting
niet voornemens naar Roemenië terug te
Pilsudski
verklaard heeft, dat
keeren.
maarschalk
De Stomme van Portici
hij, wanneer hij de Kabinetsvorming aan»
wordt heden opgevoerd
vaardt, den huldigen chef van het militaire
kabinet van het ministerie van Oorlog,
DE MILITAIRE OPSTAND
overste Beek, tot minister zonder portewordt in den Muntschouwburg
feuille zou benoemen. Na afloop der te Vanavond
..IN PERU...
reprise gegeven van Aubers
Brussel
een
had Pilsudski nog een
NIEUWVORK. 25 Aug. De Peruaan» Kabinetszitting
opera
De
van Portici, welke bonStomme
onderhoud met den minister van Finansche regeering publiceert verschillende bejaar geleden tot ouverture van de Belderd
richten, die den opstand in het Zuiden als ciën.
gische omwenteling heeft gediend. Het is
zonder bekeekenis voorstellen. Inmiddels
toen in het bijzonder de tenor-aria. „Amour
blijkt uit andere betrouwbare berichten, dat
sacré de la patrie" geweest, die als muzikale
regeeringstroepen en marinesoldaten, op
lont voor bet revolutionnaire kruit heeft
Vliegongelukken in Italië
weg zijn naar Arcquipa en dat uit Lima
gediend.
ROME, 24 Augustus. Aan de westkust
zelfs een escader militaire vliegtuigen daarHonderd jaar geleden was het de tenor
been is vertrokken. De Amerikaansche van Sardinië stortte gisteren bij het opstij- Lafeuillade, die de aria zong, vanavond zal
gen een militair watervliegtuig van 200 meter Ansseau die voordragen.
vlieger Eaucett, de leider der Amerikaansche luchtdiensten in Peru, wordt door de naar beneden in zee. De piloot, de waar»
opstandelingen te Arcquipa vastgehouden. nemer en de niecano werden gedood. Bij Ta»
In een oproep aan het Peruaansche volk rente stortte een militair watervliegtuig van
eischen de opstandelingen herstel van de 300 meter hoogte eveneens naar beneden. De
Grondwet en van de oude grenzen yan piloot die alleen in het toestel zat, kwam om
het leven.
Peru»

-

YZERMONUMENT
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Het blauwe vliegtuig.

*

... .

Juist toen de tachtigjarige pastoor Blanche
geluid,

de klok „Nele" in den toren had
gele wimpels met den zwarten Vlaam»
schen leeuw» naar boven waren ogpetrokken, vier bazuinblazers op den hoogen top,
naar

de vier windstreken gekeerd. „Vlaande-

ren, Vlaanderen bovenal', door het volk
medegezongen, hadden gespeeld en Dom
Modest van Assche zijn godsdienstige rede
had aangevangen, verschenen twee vliegtuigen van

'den Vlaamschcn

Toeristenbond

boven de volksmassa en cirkelden rondom
dekhet monument. Maar een blauwe
blijkbaar
had,
gevolgd
kwant op
ker, die ze
zijn beurt, zeer laag, aanzetten en wierp duizenden briefjes en Belgische wimpeltjcs uit.
Nauwelijks hadden bedevaarders de briefies
gelezen waarin de oud-strijders, leden van
het bedcvaartcomité voor „verraders en
deserteurs" werden gescholden, öf een oorverdoovcnd gcjouw steeg uit meer dan honderdduizend monden op.
De Belgische vlag omlaag gehaald.
Nauwelijks was de eigenlijke plechtigheid
geëindigd of dezelfde menigte die geen aanstoot had gevonden in het feit dat aan het
monument der Vlaamsche heldenhulde, door
de Waalüche moeder van een gesneuvelde,
een krans met de Belgische kleuren was gehecht, bestormde dc gewezen meelfabriek,
thans oorlogsmonument, rukte de Belgische
vlag van den mast en verscheurde ze. Enkele
oogenblikken later stonden tienduizend menschen op het Marktplein, te huilen voor de
eenige Belgische vlag welke er aan den gevel
van een bankgebouw, tusschen de Vlaamschc
vlaggen der andere huizen als verloren hing.
Botsing met de politie.
Plotseling kwam een escadron bereden
gendarmerie, uit een der straten op dc Markt
gereden.

Onmiddellijk werden

twee,

drie, vier char-

ges uitgevoerd, waarbij verscheidene mannen, vrouwen en kinderen ernstige verwon»
dingen opliepen. Nog meer gendarmen traden aan onder het gejouw en gefluit van het
publiek en vier Vlamingen werden inge-

rekend.
Reeds duurden de relict jes.ruim een half
uur en dc toestand werd, met het oogenblik,
meer gespannen. Een geweldige ontploffing
van het verbitterde volksgemoed ware er het
onvermijdelijke gevolg van geweest. Maar de
Vlaamsche kamerleden Vos en mr. Lewie,
alsmede senator mr. van Dieren troffen met
den majoor, die over de gendarmericmacht
het bevel voerde, een aceoord. De gendarmen
ontruimde dc Markt en de gearresteerden
werden in vrijheid gesteld.
Belgische vlag verbrand.

lets later verkocht een Vlaamsche oudstrijdersverceniging uit West-Vlaanderen, bij
Amerikaansch opbod, haar driekleurig Belgisch vaandel en schafte zich, een Vlaamsche
leeuwenvlag aan. De Belgische vlag werd
vervolgens, op het Marktplein, onder geestdriftige toejuichingen, verbrand. Ditmaal
kwam de gendarmerie echter niet meer tusschenbeide en tegen den avond wa» de rast
weer geheel hersteld,

tttVT VK7NMI.AIVN 7-s-

NEDERLANDSCH-INDIE
W. Holtus.
Te Weltevreden is ds vorige maand plotseling over»
leden de heer W. Holtus. arbeidsinspecteur op het hoofdbureau van het kantoor van Arbeid.
De heer W. Holtus, als B. 8.-ambtenaar la lndië gekomen en als roodanlg om. te Paree werkzaam, werkte
vele jaren als da****hlad«chrUver.* hU was redacteur van de
Indische Courant, redacteur voor den Oosthoek en later
voor West-Java van het Soor. Hbld. en redacteur voor
Mldden-Java van de Locomotief. Een viertal Jaren ge»
leden werd de heer Holtus benoemd tot adj.»inspecteur
bU de arbeidsinspectie en hij heeft zich ter Oostkust
van Sumatra en te Pager Alam in Zuld-Sumatra geplaatst, en later op Java. daarblj o^n. werkend aan de
emigratie, een bekwame en toegewijde kracht getoond.
De Locomotief herdenkt den Jonggestorvene als «een
dagbladsohrUver van bijzondere begaafdheid, dle Journalist waa met hart en ziek ZUn beminnelijke persoonlijkheld, Hm warme belangstelling voor land en volk. ?»jn
geestdrift voor den JournallsUHen arbeid en zUn behoef
om die in dienst to stellen van alles wat hulp, steun en
aanmoediging verdiende, zullen steeds in herinnering
«lijven.

Weer een particuliere lnudertZ door het
gouvernement gekocht.

Het einde van allerlei strubbelingen.
De vorige maand heeft in het Regentschap MeesterCoraells de officieele overneming plaats gehad van het
door het Gouvernement gekochte particuliere land. Makassar Hermaudaal. een complex van ongeveer 600

bouws.

gelegen aan den weg Meester»cx»rnelis-Bultenzorg,

«eenlgo kilometers voorbij TJllilltan. Het land met ruim
1600 opgezetenen, bijna uitsluitend Inlanders, bestaat
voor het grootste gedeelte tilt tuingrond. ook enkele sa-

wah's, en was eigendom*'van den Arabier Makri.
In vroegere tijden was Makassar Hermandaat een
weinig produceerend land. Met de geringe opbrengst was
evenredig de huur, welke den bewoners voor de tuinen
in rekening werd gebracht Successievelijk is ln den toestand verandering gekomen. Door bUplanting werden de
tuinen meer productief, en het bedrijf behoorlijk rendeerend, althans voor de grondhuurders. Toen evenwel de
landheer van «Un recht gebruik wilde maken om door
verhooging van huur deze eenlgszins ln evenredigheid te
brengen met de opbrengst van de tuinen, stuitte dit plan
bU vele exploitanten op verzet Men weigerde eenvoudig
meer huur te betalen, terwijl velen zelfs weigerachtig
bleven, toen de sterke arm der wet hen hiertoe zou nood«aken.
Het gevolg was een aaneenschakeling van civiele acties,
beslaglegging enz.. Men begrijpt, dat er nog al bestuursbeleid voor noodig was, om onder deze omstandigheden
rust en «de te handhaven. De ongewenschte toestand
heeft zoo, met tussehenpoozen. Jarenlang kunnen voortduren. Talrijke rekwesten, met 1 verzoek ont van de streek
I^nds-domeln te maken werden aan verschillende auto»
riteiten en ook aan den Volksman gezonden. Tenslotte
werd in afwijking van het urgentie-plan besloten het
particuliere land af te koopen. Da landeigenaar. Me aanvankelijk «Un bezltsrechten voor nlet minder dan
325.000 gulden wilde loslaten, besloot om maar van al
de soesah af te zljn, met iets meer dan een ton genoegen
te nemen. Het was duidelijk merkbaar, hoe het besluit
van de regeering in het betrokken gebied algemeene
vreugde heeft gebracht.
Thans zal nog wórden uitgemaakt, hoe hoog het aan
de régeéring verschuldigd recht zal zijn. Dlt zal, met
betrachting van de noodige soepelheid, lets hooger moe»
ten zijn dan de vroeger verschuldigde lage grondhuur.

Gouverneur Ezerman.
De opvolger van gouverneur van Sandlck als belsuurder
-au het gewest Oostkust van Smnatla.

De nieuwe gouverneurder Oostkustvan Sumatra, de heer
H. E.«.Ezerman,opvolger van den tot Edeleer benoemden
gouverneur Van Sandlck, is naar de Dcli Crt. In her»
innering brengt, ter Oostkust van Sumatra allerminst
een onbekende. HU heeft daar en elders op Sumatra het
grootste deel van «Un diensttijd doorgebracht. De heer
Ezerman is controleur van Padang en Bedagel geweest,
vervolgens as-.-resldent van Delt eu Serdang en daarna
ass.»resldent van Simeloengoen en de Karotenden. Tijden»
de afwezigheid van gouverneur Westenenk trad de heer
Ezerman op als wd. gouverneur van Sumatra's Oostkust.
Van de Oostkust -ging de heer Ezerman naar Djambi als
resident om daarna In dezelfde functie naar Palembang
te gaan.
De heer Ezerman heeft ter Oostkust steeds bekend ge»
«taan als een flink en practisch bestuursambtenaar, een
integre man, met groote toewUdlng voor «Un taak «n
met begrip van de eischen van om» samenleving, een
hard werker bovendien, wien de hem toevertrouwde be»
langen, In onpartijdigheid gediend, warm ter harte gaan.
onafhankfilUkheldszln
Bovendien lemend met voldoende
om ntet het instrument te rijn van een bepaalde groep
der samenleving. Met deze eigenschappen gewapend, moet
het den heer Ezerman. meent het Medansche blad, licht
vallen om de voetsporen van «Un voorganger, den heer
.Van Sandlck, te drukken. Schoon nlet in alle opzichten
Mens Inzichten deelend, zal hU toch «en -persoonlijk
stempel op «Un bestuur kunnen drukken. Zoolang de heer
Ezerman in het gewest werkzaam Is geweest, heeft hij
steeds blijk gegeven van te staan tusschen en boven de
-partijen, niet zwenkend naar de «ne, noch naar de
andere zijde.
De heer Ezerman. vervolgt het blad, komt hier helaas
nlet in een gunstlgen tUd. Donker en «waar hangen de
economische omstandigheden als onweerszwangerewolken over geheel Indlë, maar In het bizond»r over dit
gewest. Dit zal direct op den bestuursarbeld van den
nieuwen gouverneur ernstigen invloed oefenen. De on»
gunstige omstandigheden drukken de inkomsten en in
plaats van uitbouw zal er stellig in menig opzicht inge»
krompen moeten worden. Alles wijst erop, «lat ln het
bizonder de Europeesehe cultures eerlang de krachtig»
voorspraak van net hoofd van Gewestelijk Bestuur
noodig zullen hebben om de omstandigheden het hoofd
te kunnen bieden, opdat zij zullen kunnen voortgaanmet
hulpbronnen te zijn voor de verdere oeconomische ont»
wikkeling van het Gewest, waaraan «U van het groetste deel het tegenwoordige aanzijn hebben gegeven.
De occonomische ontwikkelingvan de Westkust.
Een vergadeelng der Vereeniging voor Land-,
Mijnbouw en Industrie Lmnatra's Westkust.
Te Padang is door de in hoofde genoemde vereeniging
-ten ledenvergadering gehouden onder voorzitterschap van
den heer O. Jongkamp. waar de arbeidsinspecteur, de
heer W. A. Gravelaar, als genoodigde aanwezig was.
Ten aanzien van het agenda-punt: Zondagsrust
voor assistenten, besloot de vergadering na eenige
discussie, aceoord te gaan met het voorstel van den Indlschen ondernemersbond en dus als principe vast te stel»
len, «te» het wenschelUk is, de hari besars te stellen
op Zondag om de 14 dogen en voorts zooveel mogelijk
tegemoet te komen aan de wensehen om de overige rust»
dagen ook op Zondag vast te stellen, blj toerbeurt.
De vergadering besloot «en afgevaardigde te zenden
naar de in begln-Augustus te houden conferentie van hethoofd van het Kantoor van Arbeid met de planters»
organisaties.

De kwestie van het ,-lippen" van alle soorten van

vrije werklieden werd op een desbetreffend verzoek aangehouden tot de volgende vergadering, daar verschil van

meening bleek te bestaan, of ook vrije Malelers daaronder
«ouden moeten vallen.
Terzake van de inkrimping van de poenale
sanctie deelde de voorzitter mede, dat het bnstuur zich
vereenigd had met het advies van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra ter»
zake. ofschoon hU ook de mogelijkheid van andere Inzichten en te nemen maatregelen deed uitkomen.
Wat betreft de onaangekondigdeinspecties
van de arbeidsinspectie werd mededeeilng ie»
daan van de nieuwe, door den »res,orUn»pec:eur in acht
te nemen instructie dienaangaande. Besloten werd «te
opinie van de vergadering ter kennis van het Kantoor
van Arbeid te brengen.
De meest statistisch aangelegde ge»
meente ln lndië Is Soerabala. ZU bezit een bureau
van statistiek, dat op elk terrein der gemeentelUkn
bemoeienis gegevens verzamelt eu in Statistische
Berichten groepeert Het derde Jaarnummer, over 1929,
1» nu verschenen: een dik cUferboek, enkel tabellen,
«onder toelichting of gevolgtrekking. Als afzonderlijk
bericht een verkeerZongevaNerulatlstlek over 1929, «lat
de onlflNCT gegeven martelingen over den toenemen»
«den omvang van het verkeer ln Java*» grootste koopstad op somber» wijs» bevestigt
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Oud-consul-generaal Bodard.

„TUig”.
Do Stuwing vertelt de volgende geschiedenis «uit de
suiker"-!
Het waren stoere, gesierde Madoereezen, de tel ge»
kleurde hoofddoeken scheef, branie op de brutale koppen.
„Het was tuig", zei zijn voorganger. Hadden voor hen
niet reeds twee machinisten het veld moeten ruimen,
hadden inj, ln het besef van hun macht, onlangs den
tweeden machinist nlet al de knoopen van zUn jas getrokken? En dacht hlj nu werkelijk, waar oude rotten
geen kans toe gezien hadden, dat zulks hem, als piepjong broekje, zou gelukken ? Enfin, hU moest het zelf
weten
**
en bleef.
HU was Jong, sportlef, zou het zelf wel weten
De Madoereezen moesten in taakwerk gaten graven
voor de landhoofden van een nieuw te bouwen brug
a ldem zooveel per verplaatste hoeveelheid aarde, kregen
het tradltloneele voorschot en togen aan den slag. Toen
ongeveer de helft uitgegraven was, mat hij persoonlijk de
verschillende galen na, berekende den kubleken Inhoud
en stelde hun een bedrag tan pijn. / 225 ter hand.
Het werk schoot flink op en tevreden ging hU naar huls.
Den volgenden avond, toen hU na'volbrachte dagtaak
ln zijn luien stoel klimaat lag te schieten, barstte do
bom. Met hun grooto kapmessen ln ds hand betraden
»U «iUn erf en één der grootste belhamels deelde hem op
do betaling niet
vrU onbescholten toon mede, dat zij met
aceoord gingen* het was niet goed opgemeten en aU
moesten pl.m. / 20 meer ontvangen.
„Wie heeft da| nagemeten en uitgerekend ?*" was direct
zljn vraag en na lang gedraai kwam er uit, dat de
procureur bamboe NIU het zelf uitgerekend had. Een
procureur bamboe is een Inlander uit do dessa, dle er
zljn vak van maakt zaakjes voor de dessamenschen op
te knappen of zelf aan het rollen te brengen. Het zUn
lu den regel sluwe types, met «en elementaire kennis
van het wetboek, dle zlch voor hun gevraagden of opgedrongen bijstand flink laten betelen. Zeer dikwijls
oefenen zij door gewetenloosheid een ware terreur ln de
dessa ult.
Na eenlg nadenken vroeg ds machinist of tij onder de
inlandsche schrijvers er enkelen konden noemen, dte zU
ten volle vertrouwden. Jawel, de schrijver van den administrateur en de magazUnmeester. „Goed, dan zijn wij
morgen vroeg om zes uur met zn allen bij do brug, Jelui
zorgt, dat de procureur bamboe er ook ls. Of zijn Jullie
daar misschien bang voor?" Een minachtend lachje en
een schuwe blik naar hun slagwapens gaven hem de
overtuiging dat hlj op dat punt wel gerust kun zijn.
En «een opgeruimde Jonge eerste machinist schoot wel»
dra achter de klamboe. Den anderen morgen leek het,
alsof de procureur niet zoo goed geslapen had, tenminste
hlj kwam met loome schreden blj de kalle en moest her»
haaldelijk door dc eerewacht van hem omringende Madoereezen tot spoed aangemaand worden. Op één der
zandhoopen «lette de machinist zlch neer, rolde zlch een
strootje en bekeek met welgevallen het prachtige och»
tendpanorama, dat zlch voor zijn oog ontrolde. Onder
hem ln de kuilen was het meten begonnen: hij nu er
zich niet mee bemoeien, had hU gezegd, maar de meting moest tot in centimeters nauwkeurig geschieden.
zelf had bij do opname alles naar boven afgerond en
HU
kon dus rustig den uitslag afwachten.
Het duurde lang, net of «U het nlet eens waren, zoo
nu en dan klonk «en vertoornde Madoereezenstem....
Zeldzaam mooi, dat optrekken van die ochtendnevels
aan den kalnpongrand.
Daar kwamen zU aan, de schrijver en de mandoer
voorop, de procureur met zijn lijfgarde volgende. Het
hoofd van de Madoereezen met een verlegen grijns op
zijn gezicht, nam het woord. AU» was nu goed opgemeten en zij vroegen den toewan satoe (eersten machinist) wel excuus voor hun wantrouwen, zU gingen nu
allen met de afrekening aceoord. De schrijver^over»
handigde de berekening en hieruit bleek, dat ruim /
te veel was uitgekeerd.
„
en
Met ernstig gezicht rekende de machinist alles na
vroeg of allen, ook de prccureur bamboe, er van overtuigd waren, dat de onmetingen Juist waren en allen beaamden zulks ten volle.
HU stond op en den hoofdman der Madoereezen toe»
sprekende, zeide hU .Dan komen Jelui hedenavond bU
ontvangen f 16.—
mU thuis en brengen mU de te veel
Dien avond kwam een troepje bedaarde Inlanders «m»
der slagwapenen het erf *op en -telde op den steénen
vloer zestien Hollandsche guldens uit, maakte een eenlgs»
zins houterige bulging en verdween.
In den tropischen nacht klonk onheilspellend het
slaan op een rUstblok. Er werd gevochten in de dessa.
De machinist werd wakker «in begon «^ch te kleeden. de
Maar
baas wilde, dat liU «* blj was als er lets gebeurde.plaathaasten deed hU lich nlet en toen hU eindelijk ter lang
se verscheen, had het onheilspellend geluid reeds
opgehouden. Neen. er was niets meer te doen, vertelnen
h» tegen kwam en het imam hem voor»
de inlanders, die
op de, bijna <*»*'
alsof er een vroolijke uitdrukking machinist,
dj» «eds
wogen gezichten lag. Een tweede
weer naar huls ging. adviseerde om terug te «aan. er
was verder niets te beteven. De «««toeren
procureur behoorlijk afgedroogd en <to dessabevo^lng
was bezig zijn hebben en houden on een kar te laden en
toe te Men, dat de gevreesde groote man nog dtenzen»
den nacht de streek verliet. machinist)
«"reeds Jaren
Onze toewan satoe (eerste
tuln-emploveop een andere fabriek en werd <»verg«*»laat--i
dag
van West- naar Oost-Java. De reis ken niet ln één
gemaakt worden en hU schreef aan een vriend on de
hU
fabriek waar hU ««te machinist geweest
daar
kon
nacht
.a«i«*rF-°ng«*i.
inetaUn
vrouw/den
"«-Avonds laat kwamen zij aan en zouden te half «ven
half *-«. on»
den anderen morgen weer vertrekken. Om hl)
al op het
°t
der een kopje koffie, vroeg «Un vriend
gaan
hlj
moest
«ns
voorerf geweest was. ieders
inlanders, ue
wemelde
het
van
poort
ds
En
voor
kUken.
aUen en vroeg;, wat
Schijnbaar
SchUnbaar onbewogen groette hU aUco
«naoe.
zU hier zoo vroeg kwamen doen. Het antwoord
nacht er een kabar angln (letterlijk
manheer.op de
vertaald: luchtberlcht) was
onderneming was en nu waren zij gekomen om zyn kol,C
en mijnheer in optocht door .Het
Zoo
tuig" naar het tramstation gebracht.
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naar indië.
Grunstige resultsten metdeontwenningskuus.
Reeds werd gemeld, dat de lieer Albert Bodard. tot
Indlë-nummer van De Stuwing;
orgaan van de Amsterdan>sch» Maatschappij
kort geleden consul-generaal van PrankrUk to Batavia,
voor Jongemannen.
benoemd is tot directeur van de Sectilin dlnlormaUons ' De maatregelen tegen bet opiumve»<lruilr, door toepas» J
stag van een ontwenningskuur hebben zoodanige resul- I
,
aslatlques.
De Sectlon dlnformafon, . aslaUques ls» «oo wordt taten gehad, dat men thans in de voor opium»patienten/,' Reeds lang werkt de Y. M.C. A. w het Oosten. ZU
een nieuw gereserveerde aldeoüngen van sommige alellenbillzen op heett ook.tn indlë een operatleveld gezocht. Mede onder
nader uit Europa aan het Boer. Hbld. gemeld,
B*o* onder het Batavia en elder», ruimte te kort komt, om aan de dezen prikkel is blj «te A. M. V. J. herhaaldelijk van
opgericht Bureau dat ressorteert*,
mnar onder het ministerie talrijke verzoeken tot behandeling te voldoen,
Ihdlë uit ft^n^r-sing geoefend om haar werk ook naar
ministerie van koloniën
De oplumbestrijding

—

Jongemannen

,

de commu- I De toeloop is algemeen zeer groot, ook in Bandoeng ginds over to brengen. Voor dien aandrang is zij ten
van bultenlandsche zaken. In verband meteen
dergelijk , b.v., waar het aantal schuivers toch veel geringer is, slotto gezwicht, al wist zlj. nog nlet over de ervaring te
nistische Invloeden ln het Verre Oosten. Is
en
men
ln den l dan In de hoofdplaatsen.
grootste
belang
heeft
kunnen beschikken, dle zij liefst eerst had willen verbureau van het
De behandeling te Bandoeng geschiedt ln het Jullana- werven. ZU meende lntus«he*a toch wel enkele centra to
heer Bodard als leider van het bureau iemand gevonden,
dle het Oosten door en door kent. Het bureau bedoelt I ziekenhuis of ln het zendlngshospltaal ülmanuel en te kunnen vormen, to Batavia, Soerabaja, Medan, van waar
ook leiding te geven aan de diplomatieke en consulaire > Batavia in bet Tjlklni-zlekenhuis of d» polikliniek Jan uit gewerkt zou kunnen worden om nieuwelingen tegemoetkomend te ontvangen, hen ln goede gezinnen op to
betrekkingen in het «Oosten en heeft dus ook als «o» Béng le, Prinsenlaan.
danig een belangrUke functie te vervullen. Dat Nederl.' I Bet ligt in de bedoeling om ln de eerste plaats bet nemen, wegwijs to maken en iets te vergoeden van het
lndië de hartelijke belangstelling van den heer Bodard 'aantal gelegenheden in Indie, waar de oplumpatiehten vaarwel gezegde Hollandsche tehuis. En ook meende zij
ook te Parijs zal behouden, wordt vanzelf sprekend kunnen worden verpleegd, zooveel mogelijk uit te breiden alvast goed werk te kunnen doen met inrichting van
naar
geacht door leder die weet hoezeer hlj gedurende de , door van de bestaande -.ekeninrichtingen een klein deel voorU-cktlnz-scursussen. ten behoeve van jongelui dlegeestdrie Jaren van zijn verblijf te Batavia voor een Pransch- te reserveeren. Dit in plaat» van bet vroegere plan, ni. lndië gaan. Dlt loopt nu al vlot en er wordt met
een of meer groot»hospitalen enkel voc^oplumbehandeUng drift voortgewerkt om allengs een organisatie tot stand
Nederlandsche toenadering geijverd heeft.
Aneta beeft over des» actueel» kwestie een per-besprek te brengen, die een zoowel praktische als zedelijk» steun
gehad'met een van de voormannen, dr. llwa Tjoen Blue, zal zljn voor Jongemannen van Christelijk levensbeginsel
een medicus, die met een bepaald» bestrljdlngamethode die een werkkring In lndië zoeken.
Een hooger terrein voor het interneeringsveel succes had.
Met belangstelling hebben wlj nu kennis genomen,
Boven-Digoel.
kamp van
De opiumontwennlngskuur. aldus dr. Hwa. is niet een van hel ons toegezonden „InMë-nummer" van De
van het Ud van zuiver medische kwestie. Per jaar wordt in Indlü voor Stuwing, het orgaan der AJH.V.J. Heel wat frissche en
Naar aanleiding van ds uitlating
Billen,
in de persoon» meer dan 20 mililoen gulden aan opium verrookt, di. gezonde lectuur over lndië «l over de taak. Me een.
den Raad van lndië. den heer
„Ecu.hoo» enkel wat het regieproduct betreft clandestiene opium, zich ook «Un geestelijke roeping bewust Westen ln het
Boven-Dlgoel:
zljn
ferentie over
onderzoek in
Oosten kan volbrengen, ls er ln salmigebracht. Oud»
omgeving
onbekend en dat goedkeeper aan de markt wordt gebracht dan regieger terrein Is echter in de
gouverneur-generaal
Idenburg heeft er ln geschreven over
opium,
per
veel aftrek. Hoeveel
Jaar hieraan „«Onze roeping ln lndië"-,
bestaat alleen ln de fantasie van dr. van der Sleen", verrooktvindt ook
met „onze" bedoelde hij .de
kapitalen,
niet.
1»
bekend.
Al
die
voor
drie
wordt.
WU».:
schrUft laatstgenoemde aan het Pol. «oon. nooit
roeping
ls veelzijdig, als ambtenaar
gezegd kwart door Chlneezen verrookt, vormen een groot verlies Nederlanders". „Die
mij herinner. Is door «Ui
..Voorzoover ikdaïy
,
vollulhuishoudlng,
voor
als
werkgever
onmiddellijke
uabijheld
particulier»
van
de
omdat
die
sommen
ander»
of
als
of als werknemer. «I»
ln de
of g«cbWn.
als
Tanah Merah hooger terrein te vw-lenls. Dit lsjx>kntet zouden aijn besteed aan behuizing, kleeding, voeding, «na. militair of als civiel bestuurder, als bedrijfsleider ofleder
ilvieretond Bovendien wordt door het verbruik de volksgezondheid geleerde maar voor die allen samen en voor
noodig. Het ls hoog genoeg om *A heston
ligt op een smallen geschaad. De laatste sterftecijfers van Batavia toonen afzonderlijk geldt dit, dat *Uj ln Indlë te midden der ln»
nlet onder te loopen. Tanah Tingm
hoogen rog: wat daarachter ligt, weet Memand^Aoweer de grootste mortaliteit onder de oeconomlsch heemsdie bevolking verkeeren als dragers van de Wester»
ger terrein ln den vorm van heuveltjes als voorlooper
Ben vermindering van het aantal sche cultuur, van «ne cultuur, dte meent hooger te «Un
sterkere.
stroop
van rooker»
van het bergte»eln begint op ILOdte«Hl.
veroudering van de regeerlngs- dan de Inheemsche. Dlt .hooger «Un" wordt niet algebeteekent
«en
er geweest is. Of
Tanah Merah. dat «-eet ledereen.
maar
opium,
Inkomsten
uit
een verhooging van levens» meen toegestemd: er «Un er nlet zoo weinigen, die
«jn
dat
in
rechte
aneeuwgebergte.
bestaat soms het
standaard
van
den
ligt.
ook alleen ln
.Doorsnee" Chinees. Het geld, dat natuurlijk beamen, dat op technisch en organisatorisch
slechts 90 KM, van Tanah Merah
anders verrookt wordt, komt terug ln de huishouding gebied het Westen het verder bracht dan het Oosten,
mijn fantasie?"
van de gemeenschap. De bewering dat opium voor de maar die naast deze erkenning het verwijt plaatsen, dat
Chlneezen niet zoo schadelijk zou zijn. Is ongegrond. Ook onze cultuur Imperialistisch en 'mammonlstlsoh ls, door
Over de Poenale Sanctie.
wordt beweerd dat een matig gebruik van opium niet heerschzucht eu hebzucht wordt geleld, het' stof vergooit
Ven rnaUg gebruik bestaat echter niet. Na en den geest gering acht. EN wie zal ontkennen, dat ln
schaadt
grooto
lijnen
behouden.
De
eenlgen tijd schuiven komen de vage klachten over verdie verwUten een schijn van waarheid hulst. Maar nu
gevoel
tei
aam-ten
in
het van
moeien!»,
extremiteiten,
pijnen
koud
de
in
de
ls
Me lk op het oog heb, en die ult
men
naar
weet.
dle,
Mr. Nnthoven.
*»«» botten, dl» niet met gewone dokte^middelen te ver» ervaring de allen,
als
taalt
d*union
voortreffelijkheid
der Westersche cultuur
Sanctie
de voorstellen Inzake de Poenale
belpen zijn., doch enkel wanneer het opium kwantum kennen, de roeping om door hun handel en wandel
en
den
ri^eerbllg
de,lndis<H»a
opgetreden
is
tusschen
wordt verhoogd. Na korten tijd Is men niet meer ln de verwijten, dle ik zooeven noemde, te ontminister van koloniën. Is met de Ooen in lndië terug» !! staat
zijn werk. te doen en moet het werk onderbroken iI zenuwen en te doen ziet., dat het Westen een hooger
bovendien
mr.
daar
gekeerd. Met dezelfde boot arriveerde
worden
om een pijpje te roeken, wanneer de oplumwer» " ' goed heeft dan het Oosten, en dat zijn cultuur gedragen
gelijk
met den
Kolkman, de voorzitter derAvros, die
klng
in
het lichaam is opgehouden. Daarna komt een j wordt door geestelijk» waaiden, die overtreffen al wat
Holland-waarts
is
hetoalfde
doel
met
"
heer
tijd
dat
na
de verdienste minder wordt. Dan wordt niet het. op dit gebied elders gevonden wordt. Het groote voor»
teruggekomen,
to
gegaan en nu ook gMktljdlg Is
verminderd, doch worden de uitgaven voor recht toch van onze cultuur ls, dat zij de zelfstandigheid
Holland alle besprekingen dienaangaande t« hebben onlumverlnuik
de
huishouding
Ingekrompen.
j en daarmede de verantwoordelijkheid van de persoonlijkmeegemaakt. Bovendien keerde nog met dezelfde boot
held op den voorgrond stelt en doet eerbiedigen; en daar»
ontwenningskuur
Ben
gezegd
geen
is
voorzooals
medische
Dcli
de
gouverneur Van Saudlck terug dle in
door het persoonlijk bestaan tot grooto hoogte opvoert.
alleen.
v
kwestie
bereiding dezer voorstellen, als gouverneur en als
dat voorrecht houdt op een voorrecht te **djn en
zorgen
De
medicus
beeft
er
Maar
ontwenning
voor
te
dat
de
heeft
meevoorzitter der Permanente Aibcldscommlssle
door den pattent zoo min mogelijk wordt gevoeld als iets verandert licht ln «Un tegendeel, als die zelfstandige per»
gemaakt.
Aheel erg». Dit moet ln de l-ehandelingswljza leidraad ailn. soonlljkheld zlch los maakt van den geestelijken wortel,
Nochtans vernam de Dcli Ork, die de hoeren to ledere opimn«obuiver weet dat bij aan het oegenereeren
waaruit dat «ltstoudlgheldsbesef opbloeide, én verwaar»
Belawan aan boord van de Ooen heeft gesproken, dat Is. Hij wil graag het schuiven aNeeren, maar vreest loost de geestelijke en zedelijke normen, dlo door zljn
zorgvuldig
de drie betrokkenen tUdens de reis verder
dikwijls" voor mogelijk geachte onaangename gevolgen oorsprong voor «Un gansche bestaan «Un gesteld. „Als
dit punt van discussie hebben uitgeschakeld, al Is het gedurende de.ontwenningskuur.
personen" in indlë leven en handelen naar de heilige
dan ook niet zooals een der Indische bladen destijds
De thans toegepeste methode is die door dr. lllodinos goddelijke wet der Godsliefde en der naastenliefde, te
heel humoristisch bedacht omdat mr. Ëinthoven een toegepast op aai» narcotica verslaafden. Dé resultaten wat de heer Idenburg als „onze roeping" ziet.
telegrafische opdracht «n hebben gekregen om „zlch zijn zeer bemoedigend. De behandeling duurt 10 tot 14
Dr. J. Evkman schrijft opgewekt over den arbeid en d»
gedekt te houden".
dagen in een «lekenmrlchling. dan volgt een nabehanplannen van dè A. M. V. J. en over den lndlschen lnfz**-»
Dlt den aard tier zaak heeft geen der betrokkenen deling in een doorgangshuis, waar de patiënten zooveel maUecursus, waarin naast geestelijke zaken ook de meest
het recht om zlch nu reeds verder over dezo zaak mogelijk ln de gelegenheid worden gesteld om in ont» I praktische vraagstukken aan de orde komen. Een stuk over
uit te laten, voor zoover dlo binnenskamers behandeld spanning en sport bezigheid te vinden, leuter in de maat» het Koloniaal Instituut door zijn alg. secretaris, den h-er
is. Toch meent de DeU Ort. reden te hebben om schappij teruggekeerd, blijven zij een tijd onder controle. E. P. Westerveld en nog tal van andere bijdragen, op
aan te nemen, dat in hoofdzaak In' de uit lndië gedane* Na deze periode is de. patiënt gered. Hij kan dan zelfs een enkele waarvan wij wellicht terugkomen.
Aardig ls de wU«» waarop een spotprent in een Indisch
voorstellen geen wUalgwg van beteekenis is. gebracht. de luobt,van opium niet meer verdragen, «en heelt met
beste harmonie, gevoerde deze methode veel succes gehad. Verschillende patiënten blad óver de aankomst van de eerste acht Jongemannen
Wel zUn tUdens de, ln de
besprekingen, verschillende * detailzaken eenl-MSlns van waren na l maand «handeling 4 tot 14 B-a. bijgekomen in Indlë hier bejegend wordt: goedmoedig en tegelijk
aanzicht veranderd, doch, mede op grond van wat In en na 10 dagen behandeling 2 tot 5 kilo. Van 15 «el JI. I flink; -als men 't gelezen heeft, weet men eens voor al:
dit opzicht ult Nederland werd vernomen, moet men al zijn ln Batavia ongeveer 4 patiënten per maand onder de A. M. V. J. wil géén «futlooze «papjongens". naar lndis
behandeling geweest, waaronder van andere plaateen. ; zenden, maar rij wil Juist het tegenovergestelde.
aannemen, dat de groot» njnen gehandhaafd idjn.
Wie het leven in Indlë begrepen heeft, moet beseffen
De voorstellen zullen du» er waarschUnlUk op neer«elf» een rectaal daarvoor uit Hongkong overgekomen.
dat de A. M. V. J. een nlet alleen goed. maar ook groot
komen, dat na aanneming in den Vollsraad in de
najaarszitting, het aantel vrUo koelies geleidelijk zal
werk, kan doen. Er kunnen nooit genoeg Nederlandscho >
moeten worden uitgebreid tegenover het aantal als Ven v»aa««nnv».a»r aan biologen en land» iMgemKhnen naar Indlë komen met geestelijk»
contractant werkzame .arbeiders. met dier* verstande, bouwkundigen die naar Indf« vertrekken. stuwing". Onze westelsehe cultuur zou In lndië zeker
geen stand kunnen houden, indien «ij ntet Immer krach»
dat dlt aantal ln het Jaar 1039 «O pot. zal moeten
bedragen.
,
.«en vorm van
poenale sanctie? tiger voeding ontving uit de geestelijke bron waaruit tU
ln het Westen zelf haar oorspronkelUke leven betrok.
Het blad acht het intusschen nlet uitgesloten, dat
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In het vakblad voor biologen van Augustus, schrijft B.
J. Vellenslek de volgende waarschuwing aan naar Indie
De algemeene politie op Borneo.
tegenwoordige omstandigheden «Ie krachten zal hebben vertrekkende biologen en landbouwkundigen:
Vrijwel de eenlge' werkgvers op wetenschappelijk landin te spannen om zich staande te houden en dat het
Inspecteur der algemeene politie, de heer S. Koster,
zeker niet meer met nieuwe lasten beladen kan worden. bouwkundig en biologisch gebied in Indie Wahet gou- ls De
uit
Borneo teruggekeerd; hU heeft daar een dislocatie
(departement van landbouw, nijverheid en
En daarop zal deze wetgeving dan toch practisch vernement
handel) en de verschillende particuliere
poUtlemiddelen
der
tot stand gebracht, nooMg als gevolg
landbouw»
neerkomen. Terwijl dte inzinking bovendien gepaard proefstations. Vrijwel
gewijzigde
van
c»,
collega's,
alle
die
in
de
Indlil
oeconomische
toestanden in de Zulder»
zal gaan met een aoodanlge vermindering der landsvre^nsehappelijken werkkring aanvaarden, verbinden zich en Oosterafdeedlng van Borneo. Hierdoor ls een „verschul»
inkomsten, dat de régeéring met die cultures de dus op bepaalde voorwaarden bij een ol andere «ouverne- t ving" van de polltle-eenheden verkregen, zander dat een
geheele verdere ontwikkeling van Ned.»lndlë in de ment-lnstelling ol bij êenlg particulier proefstation. Bij i, hoogere druk op d» begrooting behoeft te worden u*:het vaststellen van die voorwaarden wordt, voor zoover l geoefend.
waagschaal zou stellen.
mij bekend is, nooit de aandacht gevestigd óp de moeilijk- -!
welke bestaan bij eventueelen overgang van een !- Baudjermasln krUgt een versterking, hetgeen nooMg
Een deeentraliaatleillgnnr dle heenging. heden,
gouvernementslnst«lling naar een particulier proefstation ls in ierband met het zlch uitbreidend verkeer ln d»
of omgekeerd.
haven. Ook op andere plaatsen, waar het verkeer ln de
Mr. A. B. Coh«en Blaart.
Nu ligt het natuurlijk ook niet voor de hand. dat haven zich uitbreidt, «al de politiemacht versterkt worden*
In Locale Belangen, het d«-entrallsatte>«»**-gaan bU uit» iemand een werkkring aanvaardt in de verwachting
nemendheid, wijdt het bekende Semarangsche gemeente- ' dezen ontijdig, betzij vroeger ol later, weer te verlaten.
Doch te eeruger tijd kan den onderzoeker een aanbod
raadslid O. de Baad een hartelijk afiiahiUdsw«x-*-d aan i worden
Mr. Koesoema Socemantri's afscheid.
dan wel kan bil soliiclteeren naar een
den om gezondheidsredenen afgetreden adviseur voor de vacante gedaan,
plaats, welk» een positie-verbetering beteekent
decentralisatie, mr. A. B. Cohen Stuart:
Naar Malelsch» bladen melden, ls aan eenlge
wat betreft den aard van het werk (meer ln harmonie
Landbouwvoorlichting.
..Gedurende zijn optreden als zoodanig zijn de omstanmet persoonlijken aanleg), wat betreft de tlhancleele llstlsehe voormannen en Journalisten te Batavia natlona
vergun,
digheden der decen»allsatle nlet b*Uz*ond«r gunstig ge» , vooruitzichten of wel beide. In die gevallen wordt
nlng verleend den, tn afwachting van scheep»gel«en>
de
Een permanente landbouwtentoonsteUing. ge-dj
weest,
doch in den heer Cohen Stuart vond
toch een overging echter door de houding van de directie van held naar Banda, in het huls van bewaring StruijswUk
organiseerd «eer den t«nild«uw.v«rU«l»tlug«.
toegewijd en nauwgezet voorstander. Gedurende den tijd, bet Departement van landbouw, nijverheid
en handel «daar tijdelijk gedetineerden mr. Koesoema Soemantrl ta
Verblijdende
resultaten.
dienst.
dat hii het Weltevredensche kantoor bezette, ls de de- practisch onmogelijk gemaakt
centralisatie meer In de breedte dan in do Mepte toe- lj Ontslag uit gouvernemenhdlenst kan natuurlijk niet bezoeken. Onder de bezoekers werden opgemerkt verschel»
Velerlei zaken bleven onopgelost liggen en de worden geweigerd, doch wanneer dit ontslag onder bet den» bekenden, als mr. Sarton», Tjokroamlnoto. Asik
Een mooi' voorbeeld van doeltreffende voorlichting genomen.
groote financieele verhouding schijnt «eer «-duig genaOost^lava
meldt
en vele anderen. BU het afscheid voerde de
landbouwvoorlichtlngsdlen-t
in
waken van .bezwaren wordt gegeven,
het voor het Natanegara
door den
derd tot een definitieve regeling. Doch indien we ons ntet proefstation om begrijpelijke redenen nietisgewenscht
heer TJokro het woord, waarin hij de gevoelens uitden
de Indische Crt "
vergissen, zullen de locale ressorten wel bemerken, dat
in dienst te nemen. Omgekeerd wil de drukte van de nationalisten door te «eggen: Goede reis!
Kortgeleden heeft de gouverneur van Oost-J»'»* met dessen adviseur iemand heengaat, dte zonder veel aldus ontslagene
11, N. en H. principieel geen personeel in Tot weerziens op Java binnen enkele jaren. Insja Allahl
directie
van
bcl^odjosari
landbouwtentoonstelllng
te
permanente
aan den weg te timmeren, oog had voor het waarachtig dienst nemen, dat ontslagen is van een particulier proef»
Ook den vader van mr. Koesoema Soemantrl, een gebelang, dat het land heeft, blj een gezonde autonomie station. Onder bepaalde
welke eenlge tijd geleden geopend werd in tegenweht
pain,
omstandigheden
overgang
-penslonneerd
komt
landsdienaar te Tjlamls, werd vergunning
woordigheid van den regent van zsod'okerto. den
gebieden.
plaatselijke
der
natuurlijk wel eens voor
waarbij uit den aard der verleend afscheid
het tiMrictshoofd. vv-scheldene cnderdlstrtctshoofden
van hem te nemen.
bljronder
„OJ.
bejammeren,
valt
ln
het
te
«lat
de
heer
zaak het gouvernement de sterkere partij is —, doch
gelegenvoerls waren bij. die
en andere belangstellenden:
Cschen Stuart op Mt oogenblik weggaat Juist nu, nu de gevallen, waarbij overgang
onmogelijk
(landbouw)
gemaakt
wordt
tanis
(dorpshoofden)
en
held vele loerah's
ambtenaren van het B. B. de hand uitstrekken naar de en welke niet. zooals benoemingen, aan de publiciteit
De taditioneele „Atjch-moord”.
gemeentelijk» autonomie om deze weder aan «en krachtprijsgegeven,
veld»
ln
worden
valt»ljdsehriften
zlljn ongetwijInhet district Ulodjosarl was door middel van
strijd.
proef
onder-werpen.
op
te
Me
de
In den stillen
Amboneesch korporaal door Aljchcr doodssteken
proeven aangetoond, dat met kunstmest^toepasstNg bij regeeringsbureau» wordt gevoerd over en om de locale feld veel en veel talrijker.
gewasgewenscht
In
hoeverre
deze
al
Is,
en
andere
toestand
of
niet
wU
bij
padl
greenbemesting
mals en met
heen, was de adviseur een gansch niet onbeduiik niet uitvoerig bespreken.
ligt voor d» hand om
ver» raden
In aanlultlug op hetgeen reeds gemeld werd. omtrent
sen belangrijk hoogere opbrengsten kunnen wordenwaren
dende
kracht
en Juist thans, nu we vreezen voor een on- i vrije arbledsvoorwaarden te Net
bepleiten en ik hsb meer den moordaanslag op den Amboneesehen
kregen. In navolging van deze proefnemingen
lange reeks van
regeeringsbesllsslng.
Me
een
gunstige
korporaal
dan een collega den bestaanden toestand hooren ver- Hendrik Ohcllo te Koeta Badje,
reeds eenlge landbouwers tot toepassing van genoemde twisten en onaangenaamheden «ou kunnen oproepen, : gelijken
worden
hier
aan het
een
poenale
sanctie. Omgekeerd kan men
verbeteringen overgegaan. Om tot tmeller v^weunng ware zijn t«gmwo*i»rdlgheld een kracht ten gdede geweest natuurlijkmet
goed recht van den werkgever ver» Nleuwsbl. voor Atjeh nog de volgende bUzohderheden
ook
bet
is
bcrlken,
personen
te
groot
en
aantal
to komen
een
..Ook overigens heeft de heer Cohen Stuart voor «te dedigen om zijn personeel in dienst te houden. Doch
ontleend:
deze permanente tentoonstelling Ingericht ln een gebouw, ! decentralisatie gearbeid met energie, volharding-verer' *V
wijzen
hierop
voornamelijk
pleegde, was afkomstig Ult
Ik
dan
is
het
niet
een
en
wil
passers
te «odJusaN
dat dicht bij de twee groote
-. eT^
43
f*****?*"*
mogen en talent Als wachter voor haar zuiverheid, als
Uu» Ngasche.
«gebeurde toen de korporaal met
Het
Is gelegen. Van hein- ' beschermer van haar beginselen, als noeste werker ten meer dan moreele plicht, dat voor bet ln dienst treden het
veepasser en een gewone passer
de betrokkenen worden ingelicht waar zij aan toe aijn. een sergeant ln de Vlnkensteog. ter hoogte van de Ijsfade tani's naar de pas- i behoeve der plaatselllke ressorten, ala trouw bezoeker Aangeven
de en ver uit den omtrek komen tentoonstelling.
dit niet gebeurt heb ik gemeend de aandacht briek omstreeks negen uur des avonds liep te wandelen,
De
Indan
tevens
de
sera en bezoeken
> onzer oongresaen ook, zal hll hij ons in dankbare
belanghebbenden
van
in dit tijdschrift alsmede in het waar hem onverwachts een mes ln den n» werd'ge»
(oven»
koupen
landsene landbouwer kan er kunstmest
herinnering
bUjven."
op boven behandelde kwoitle stoken, hetwelk zooals later werd uitgemaakt. 1? c-M.
Landbouwkundig
Tijdschrift
voorzien
tueel bij kleine hoeveelheden: hit kan er zich
diep In het lichaam drong.
vestigen.
te
moeten
groenbemestingsen andere
van zaaizaad, van diverse
geval van kwala krapoh
huio»cioep van den sergant nam de aanvaller
...s**^ i*-*
gewassen. Voorts kan hij advies inwinnen nopens land- Het goenagoena
ijlings
d» vlucht ln d» richting van het Atjeh Hotel en
bouw-aangelegenheden, en er Kunnen verschillende
hij door den gewapenden soldaat der
van de onderneming Kwala Krapoh
'""3^N?^?.6at
landbouw»erkluigen beSchtlgd worden, terwijl met be- 1 De administrateur
De groote bedevaart.
wacht
bH
echtgenoote.
KleedlngmagazUn
het
)?oera'«'h»
de
heer
ln
vlucht gehinderd
van
en
Tandjong
paar
ln het
«Un
hulp van een
duizend brochures de aandacht
«u worden, wierp hU een steen ln«Un
de richting van den
den landbouwer voor de gepropageerde verbetering in en mevrouw Holst «Un. naar ons reeds geseind werd.
In het kortgeleden afgeloopen Vextevaartselsoen sdjn, soldaat Me zich
volgens verklaring van den moordenaar,
het landbouwbedrijf wordt gewaagd.
het lijdend voorwerp geworden van een goena-goenavan d» ongeveer 29,000 uit Ned.-lndle naar Mekka ver. achter het MeedlngmagazUn
(twee
bezat.
nassardag
de
op
kantoor,
waartnj
dat
eiken
van
medlcUnen),
Dat het
«aak (..betom-ering*' met Inlandsche
bedevaartgangers in totaal 20^00 hadjl^s
Twee rechercheurs en een polltte agent ln de buurt van
vijl dagen) geopend is. niet over «langstelling te klagen betrokken waren twee mandoers (Inlandsche oprichters), trokken'
teruggekeerd.
Atjeh-hotel
kregen
het
echter den aanvaller te nukken
heeft blijkt wel uit het feit, dat tot en met Juni het vier koelies, de boy en kokkl van do familie Holst en
Er zijn dus 2100 minder teruggekomen dan vertrokken, eu brachten hem over naar het Bureau van Politie.
aantal bezoekers 350 was. van wie 284 kunstmest Kochtevens doekoen of ruim 12 pet. van het geheel. Een klein deel hiervan
Het slachtoffer werd naar het hospitaal overgebracht
ten. In totaal werden 75 picols zwavelzure ammonia een Batokache penghoeloe (priester),
en is den volgenden dag overleden.
toekang ooat (me(heelmeester).
waarschijnlijk
Me
als
vrijwillig
bleef
achter
voor
een
bedroeg.
voortgezet
waarvan
de
waarde
675
bedevaart»
verkocht,
contant
/
Het blad wist nog te melden dat de dader, toen hU
verblijf, de anderen zijn overleden.
Voorts werden geleverd: 17 patjols (spaden) 3 ljieren dieUnberelder) gefungeerd heeft
gesteld, gelformeerd heeft of de verslagen»
ln
arrest
,
nu
nader
over:
wij
In do Dellsehe bladen lez-n
er
ploegen en tl maispelmolens. Eenvoudige landbouwlectuur
Het sterftecijfer is
naar
Aneta
dit wel dood was
verneemt
De daad schijnt alleen te «Ün geschied
was.
Holst
I Dezer dagen, na het avondeten, kreeg de heer
werd gratis verspreid.
seizoen belangrijk minder geweest dan In d» vorige Jaren;
do «lader door het dooden van iemand van de
De bezoekers waren afkomstig uit 25 verschillende hoofdpijn, terwijl «ln echtgenoote. «onder zich bepaald waarschijnlijk het gevolg van vele op last van Koning omdat
«Kaflr" (ongeloovlgeu) den hemel wilden verdienen.
desa's.
«' «lek te gevoelen, ook den indruk had dat er tets in het
Ingevoerde
verbeteringen,
Ibn
Lsud
waaronder
In
do
wees
al
onderzoek
Ongetwijfeld kan verwacht worden, dat deze permagedaan.
eten of in de thee was
Een
primitieve toestanden.
nente landbouwtenlconstelUng den band tusschen land» spoedig ult. dat inderdaad de boy en de kokkl met goena» eerst» plaats te noemen, een betere drinlrwatervoorzienlng.
bouwer en lanni>ouwvoorhehtlngsdlen»t hechter zal goena hadden gewerkt: de heer Holst had let, ta «Un Ook nebbe», de pelgrims dit Jaar ln den Hedjsa niet
maken.
! thee gekregen, mevrouw Holst was gelukkig gemaakt met zooveel lest gehad van de warmte, welke dikwijl» onDaar heel boven ln de Golf van Boni. afgezonderd van
van deze «aken dragelijk la.
! een „blauwe aardappel": door middel verder,
d» wereld, is het nu ook gedaan met de eeuwenoude rust
het echtschrijft men ult MaKas-ar aan het Soer. Hbl. Tusschen
hadden de boy en de kokkl. «oo bleek
Het vervoer terug geschiedde door de Vereenigde
plaatsjes Pal«ono. Watoe. Mallll en Qatoe. heeft men
voor den wensch. Men Scheepvaart
! paar toegankelijk willen maken koesterden,
de
Maatschappijen
dagen
Raiaksche politieke organisatie.
ln
lis
een
week
of
dat l^l. de. korter dan in de pelgrlmordonnantl» voorgeschreven.
geregeld verkeer gekregen door middel van tw-e
«U en hun medecomplottlsten ondenemlngen
een
«ou vermotorbooten, nl. de Boenting Beroe en de Salaver. Dat
Sedert geruimen tijd gingen In Bataksche kringen te tegenwoordige hoofdmandoer der
pelgrim»
De
meest»
waren
uit
afkomstig
Vleat-Java,
dwijnen, «sn een der mandoers. di» in het complot waren,
er aan de bedrijfszekerheid van deze bootjes nog wel eens
Batavia stemmen op. om een goed geleide politieke orgaspeciaal Bantam en de Preanger. terwijl dit jaar ook wat
hapert valt to begrijpen. D» Boenting Beroe moest
hoofdmandoer
zou
worden.
roepen.
nisatie In het leven te
Na ongeveer 3 jaren is de
Ih totaal opvallend veel pelgrim» uit Muntok afkomstig waren.
veldpolitie
heeft
«aak
in
ondereeek.
een
certificaat
De
de
van deugdelijkheid hebben, daar dit voorBalaksbond, tot dusver niet meer dan een opportunistische «Un acht personen gearresteerd, waarvan alleen de boy
geschreven ls met het oog op het vervoer van passagiers.
organisatie, onlangs weer eens bijeengekomen. OH de en de kok» In eonlesso zijn. De gearresteerde Bataksche
Toen het Gouvts. &-.
voor dat doel. Palopo aan»
groote opkomst en de door vele sprekers naar voren ge» doekoen b.v. ontkent halstarrlg mi de «zaak betrokken
Een wegenkaart van Noord-Celebes.
het scheepje niets te bekennen. 81l
liep» vu
brachte wenschen en verlangens met strekking tot de te «ijn. doch hij schijnt er ln «Un omgeving bekend voor
Informatie l»lj den eigenaar, een hadjl van Palopo. bleek,
te staan, dat hij «ich meermalen op verzoek voor derged» Kon. Ver. Java Motor Club Is een wegenkaart dat de magneet van het vaartuig ..boesoek" (hier: on»
NU
reorganisatie van den bond bleek, naar bet Bat Nbl, ver«aken interesseert Ook schijnt het wel zeker te «Un, van Noord-Celebes versohenen. Deze kaart sluit aan bij klaar) was. De ««-hipper" had «Un bodem toen maar
nam. dat hoe langer hoe meer de behoefte door d» Ba» lijke
tn het eten geweest ls. maar wat dat precies de kort geleden uitgageven kaart van Zuld-Celebea, »oo» zoolang op het strand bU Datoe gezet de magneet losgatakken wordt gevoeld aan een goed georiënteerde dat er«aliets
nomen, welk» na eerst «even" naar Soerabaj-l. is gezonden
moeten
worden uitgemaakt «door het Chemisch dat thans ook van dit «Hand tatstandstabeNen van Celewas.
politieke organisatie met een eigen politiek programma.
laboratorium to Weltevreden, waarheen het ln beslag bes sagen eveneens reeds bet Uoht) complet* .gegeven» om nagezien te worden, en de bemanning Is inmiddels
, verkrijgbaar zijn..
doorgegaan met de meestgellefde «-"port: tldoer (slapend
genomen voedsel to opgezonden.
de ingetreden depressie het eerlang
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NET VADERLAND

KAREL TEXTOR 60 JAAR.

,0/V . hadden gelegenheid den.6o»jarige
«ven te spreken op den dag van zijn feest,

dat hij echter zonder opzien wilde laten
voorbij gaan. Echt iets voor dezen fijnen, bescheiden man, die na een langdurige ziekte
is,'dat hij mag hopen
weer. zoover hersteld
met Octoder weer aan het werk te gaan.
Onze stadgenoot heeft aanvankelijk de
H. B. S. doorloopen en ging vervolgens in
Berlijn stadeeren dij Frans Kullak (piano),
Aldert Becker en Heinrich Urban. Voor dien
genoot hij piano-onderwijs van zijn moeder,
die zelve leerlinge van Theodor Kullak was.
Na een verblijf van drie jaar te'Berlijn
werd^lijj ia Den Haag leeraar en richtte hij
met enkele anderen den Haagsche» Kunst»
kring op.

Textor was ook eenigen tijd wedewerker
Vaderland en werd in September . 1905 benoemd tot leeraar aan het
Kon. Conservatorium, waaraan hij dus dezer
dagen 25' jaar is verbonden.
Van zijn tallooze leerlingen noemen wij
Andrea, Eikerdracht, Hans Goemans en
ÏTheo v. d.-Pas.
Van de Kon. Ned. Toonkunstenaarsver«eniging is Textor sedert den dood van Jan
ZUjksen le-secretaris.
Hij' heeft * ook een doek geschreven,
Methodiek. van het pianospel, dat hier
onlangs zeer gunstig is beoordeeld.
Ondanks zijn verzoek ontving Textor
[van Het

heden vele bloemstukken, telegrammen en
brieven 'van leerlingen en collega's.
Men «eet dezen kunstenaar ook zonder
'uiterlijk vertoon te eeren en is algemeen
verheugd over zijn herstel.

UITREIKING GOUDEN MEDAILLE.
Op Woensdag 27 Augustus zal om 10 uur
v.m. in het gebouw Hofweg 2 aan den adju.
dant^onderofficier-administrateur G. van
Urieii van het 19e reg. infanterie, werkzaam
bij de inspectie van den Vrij willigen Landstorm, de gouden medaille voor 36-jarigen
trouwen dienst worden toegekend en urt,

■

--- .

DE JEUGD EN HET LICHTFEEST.
Men verzoekt ons onder de aandacht te brengen, dat bet in het algemeen belang zeer ge»

■

.

DE BADEN.

Bij de Maatschappij Zeebad Schevenlngen
wenscht is, dat voorkomep wordt, dat de jeugd zijn heden tot half vier genomen: 97 dames»
tijdens het lichtfeest baldadigheden pleegt ten baden, 105 lucht» en zeebaden, 2100 gemengde
opzichte van de verslering en verlichting. Be» baden. '
halve dat dit'afkeurenswaardig is, is het in ver»
De temperatuur der lucht was vjn. 59, n^u.
band met de aanwezigheid van electrische ge» 64, die der -***-« v.m. 62, nan. 64.
leidingen ook levensgevaarlijk.
De wind was 'v.m. Z.O^ n.m. Z.W.
Ouders, verzorgers en weldenkende voorbij»
De lucht was v.m. zwaar bewolkt n.m. Be»
gangers zullen goed doen een oogje in 't zeil te wolkt.
houden.
Gisteren werden ln totaal 1247, Zaterdag 565
baden genomen.

.

De Nederiandsche Vereeniging voor Gemeen«tebelangen houdt op Vrijag 12 September a.s.
«fes voormiddags elf uur haar algemeene vergadering' fa» eer. der zalen van bet Hotel De
Twee Steden alhier.
O.M. vermeldt de agenda de benoeming van
drie bestuursleden (allen herkiesbaar) wegens
periodieke altreding van dc heeren mr. S. J. R.
de kloncby, mr. L. B. J. van Oppen en G. van

Andel.

Voorts komt ter tafel een voorstel tot mach»
tiging van hét bestuur om in samenwerking mot
de Vereeniging van gemeente accountitnts een
examen voor gemeente-accountant in te stellen
en de daartoe noodige maatregelen te treffen.
Prof. mr. dr. C W. van der Pot Bz. te Groningen houdt een lezing over: „De uitbreiding
van bebouwde kommen in verband met de aan»
bangige wijziging van «ie Woningwet"
De heer E. H. Ebels, lid van Gedeputeerde
Staten van Groningen zal ten slotte een praeadvies uitbreng«en -ten zake van de wegenbelas-

—

Zaterdag zijn ln het Zwembad Zuiderpark
573 baden genomen. Zondag bedroeg het aan»
tal baden 262.

De Zuiderzee Visscherijtentoonstelling geopend
Heden is te Enkhulzen de Zuiderzee

Het 700-jarig bestaan ven Nijmegen
met stadsrechten.
Hedenochtend ls een plechtige bijeenkomst van den gemeenteraad van Nijmegen
gehouden, waarin de b u r g e m e e s t er zich
o.a. door middel van den luidspreker, waardoor zijn rede werd uitgezonden, tot de ge»
heele bevolking van Nijmegen richtte, aan
welke hij dank bracht voor hetgeen zij tot
Het welslagen van de feestviering heeft «bijgedragen en die hij opwekte de groote traditie van de stad hoog te houden en in eensgezindheid en goeden burgerzin aan de verdere ontwikkeling van Nijmegen te arbeiden. (Applaus).
De heer va nL o benS e 1s, waarnemend
Commissaris der Koningin, de rede van 'den
burgemeester beantwoordend, gat :de ver»
zekering, dat ook Gedeputeerde Staten «ip de
goede betrekkingen, die tusschen Nijmegen
en hen bestaan, op hoogen prijs stellen. M'êt..
vreugde en bijzondere belangstelling neemt
het provinciale bestuur aan de feestviering
deel. Gaandeweg ontwikkelt Nijmegen zich.
meer en meer en het schijnt met het oog'oh.
zijn ligging bi** goeden wil en samenwerking
nog een toekonist te hebben van bijzondere'
beteekenis. Met den wensch, dat deze ver-

wachting zal mogen worden verwezenlijk»,
en dat Nijmegen zich in voortdurende en,
toenemende welvaart zal mogen verheugen,
eindigde* spr. zijn rede.
Ook dr. Eleh, de landsraad van het dis-.
trict Kleef, vroeg het woord om den burge-';
meester te danken voor de uitnoodiging tot
hem en zijn ambtgenooten gericht en stelde vast, dat tusschen Kleef eu Gelderen
eenerzijds' en Nijmegen anderzijds, ondanks
veranderde politieke verhoudingen nog altijd
'hartelijke persoonlijke en gewichtige oeconomische banden bestaan. In den moeilijken '
tijd, dien Duitschland achter zich heeft, heeft
spr. persoonlek treffende bewijzen van NZmeegsche vriendschap ondervonden en hoe»
veel heelt Nijmegen in de jaren na den oorlog niet gedaan voor de Duitsche kinderen 1
Spr. besloot met den wensch, dat Nijmegen
zijn groote geschiedenis waardig moge blijven en het onder de regeering van het Huis
van Oranje nog een schoone toekomst tege-

móet moge gaan. .
Uit naam van de burgemeesters der omlig-

gende gemeenten sprak baron van
Voorst tot Voorst, de burgemeester
van Übbergen, een hartelijken gelukwensch
uit, waarbij hij een geschenk aanbood in den
vorm van een servies, versierd met het
wapen van Nijmegen» dat bedoeld is om ge»
bruikt te worden hij officieele gelegenheden
(levendige toejuichingen). Aan een NHmeegschen kunstenaar is verzocht hiervan een
oorkonde op te maken, welke spr. tegelijkertijd overhandigde.
Mr. S. J. R. d e M o n c hy, de burgemeester van Arnhem, bood ten slotte een prachtig bloemstuk aan uit naam van die ge-

Visschery Tentoonstelling geopend.
Te 11 uur vereenigden zich een groot aantal autoriteiten en genoodigden in het op
het.tentoonstellingsterrein gelegen restaurant De Drie Haringen. Onder hen merkten
wij om. op de heeren jhr. mr. dr. A. Roêll,
Commissaris der Koningin in de Provincie
ting.
Noord Holland, Ch. L. van de Bilt, lid van
De« namiddags 5 uur worden de deelnemers de Tweede Kamer, ir. V. J. P. de Blociz van
ontvangen door het Gemeentebestuur in het geKulfeler, directeur-generaal der Zuiderzee»
bouw- Javastraat 26.
werken, J. A. R. Bosma, oudburgemeester
ven volgenden dag 'maken de leden als gas- van Enkhuizen,
mr. W. C. Bosman, directen van de Nederlandsche Vereeniging van Gemeente.
meentebelangen een boottocht naar de Kager» teur van den veerdienst Enkhuizen-Stavoren,
J. J. C. van Dijk, oud-minister van Oorlog,
Nadat de burgemeester van Nijmegen had
en Brasemee meren.
Th. C. P. M. Kolfschoten, burgemeester van bedankt, gal hij het woord aan drs. M. P. M.
Edam en voorzitter van de Vereeniging van 'Daniels, archivaris van Nijmegen. Deze
MARKTDIEFSTALLEN
Zuiderzeegemeenten, ir. J. A. Ringen, dlrechield een rede over
beteekenis van het
Ce politie heelt Zaterdag een 61-jarige vrouw teur*.generaal van het Departement van leest, waaraan hij eendeoverzicht van de geaangehouden, die op de markt een paar schoeWaterstaat, mr. H. Smeenge, lld der Eerste
der stad deed vooralgaan. Hij
nen, een polshorloge, een kaas, een zaklantaarn Kamer en vele andere autoriteiten, van wie schiedenis
de
beteekenis, die Nijmegen reeds in
schetste
gestolen,
nog
en een tros druiven had
welke
in
met hun dames.
den tijd der Batavieren en nog meer als Ba, haar bezit waren. Zij verkeerde onder den in- velen
Terwijl het Stedelijk muziekcorps het oude taat-Romeinsche stad had en welke nog toevloed van sterken drank.
Wilhelmus speelde, betrad de minister van nam toen het keizerstad werd, residentie van
Waterstaat mr. Paul J. Reymer de zaal, waar Karel den Groote en van verschillende vors»
BALDADIGHEID.
verschillende personen aan hem werden ten uit 't Merovingsche Huis en 'e slot der
fn den nacht van Zaterdag op Zondag heb»
voorgesteld. .
Hohenstaulen. In bloemrijke taal riep de
Hen onbekenden met bierllescbjes twee ruiten
Hierna bracht de zangveréenlglng Inter heer Daniëls dezen glorietijd, waarvan het
vernield van de courantenkiosk aan de Prins
Nos, een aantal liederen ten gehoore.
hoogtepunt is de verleening van het priviWillemstraat te Scheveningen.
Allereerst werd het woord gevoerd door lege, welks ehrdenking thans wordt geBij de politie is aangifte gedaan van diefstal
van 4 rijwielen (twee uit perceelen en twee den heer C. Stapel Gzn., voorzitter, van vierd op.
het uitvoerend comité, die in het kort het
onbeheerd staande op de openbare straat).
De rede van den heer Daniëls werd met
„veroveren" van Nederlands twaalfde' progroote belangstelling gevolgd en de spreker
vincie en het houden van deze tentoonstel- aan het einde levendig toegejuicht.
AANBESTEDING
ling, welke ten nauwste met elkaar in verHierna werd de feestelijke vergadering op»
Vanwege het Prov. Bestuur van Zuid-Holland band staan, herdacht. Spr. dankte tenslotte geheven.
Tot slot van het ollicieele gedeelte
heden aanbesteed het aanbrengen van een allen, die aan de totstandkoming van deze
<»deklaag
vereenigde
het gemeentebestuur" -van Nijmevan termax of teersteenslag op een expositie hebben meegewerkt
gen een groot aantal genoodigden zich aan
gedeelte van. den verkeersweg Haarlemmermeereen feestelijk noenmaal.
polder—Hillegom—De Zilk (de zgn. Meerlaan)
burgemeester
te Hillegom.
't Laagste was ingeschreven: met termax,
de N.V. Ned. Bouw- en Aann. Mij. te Bussurn
voor f 11.500; met «eersteenslag, de N.V. Geruischlooze Weg te Heemstede voor f 13410.

—
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De wethouder van Onderwijs » ver»

hinderd as. Woensdagmiddag spreekuur
houden.

Min

In het Gemeentelijk Volkszeebad
Zondag 989 baden ««enonien.

te

alhier

—

AVONDBLAD B

Rede
Zinunerman.
De heer W. Th. C. Zimmerman, burgemeester van Enkhuizen, tevens eere-voorzitter van het uitvoerend comité, sprak vervolgens zijn vreugde nit over het gereedkomen van. de Zuiderzee-Visschery Ten»
toonstelling. Enkhuizen, aldus spr., was als
het ware de aangewezen plaats voor het
houden van deze expositie. Enkhuizen
heeft zich als een der oudste „villes mot*»
tes" der Zuiderzee opgewerkt tot een welvatende stad. Spr. bracht hulde aan «la «n

3
LUCHTVAART.

steun aan

De Nijmeegsche feesten

TERAARDÉBESTELLING
F. A. BRESSER.
Op de Algemeene Begraafplaats is heden»
middag ter ruste gelegd het stoffelijk * hul»
sel van den heer F. A. Bresser, gep. luit.»
kolonel-intendant
van het 0.-I. leger.
gereikt doór den reserve-.luit..gcneraal J.
hen,
die
van hun belangstelling
Onder
H. Borel, adjudant in b. d. van H. lil. de
Koningin en waarnemend inspecteur van, blijk gaven, behoorden de gep. kolonels van
het N.-I. leger J. Stroband en A. T. H. Win
den Vrlwilligen Landstorm.
«er, de gep. kolonel Geneesk. Dienst N.-I.
leger J. J. V. Haak; de gep. luit-kolonel
KONINOINNEFEEST
van het 0.-I. leger C F. A. de Wilder, mr.
FRED. HENDRIKLAAN.
V. Xi L. van Os, directeur van de VerzekeDezer dagen zijn de werkzaamheden; verbon» ring-Mij. De Nederlanden te Amsterdam,
den aan de versiering en de verlichting van de waarvan dó overledene hoofdinspecteur was
, . .
Fred. Hendrikwan begonnen.
J. E. Rövekamp,
Ook voor het op 1 September van' 2 tot 6 uur en voorts o.a. de heeren A. en
Tramwegen
S.S»
oud-hoofdambtenaar
De
houden
heeft
men
m
Bataaf te
Kinderfeest
de noodige voorbereidingen getroffen. De speel» in Indie; Hartogh Hevs v. d. Lier, J. F.
tuin' zal dien middag geheel voor het Comité Lucas en Hageman, alsmede verscheidene
Statenkwartier gereserveerd zijn, terwijl voor dames.
"'
goede leiding wordt zorggedragen. De jeugd
In den stoet kwamen o a. mede de heeren
wordt over verschillende scholen verdeeld en mr. H. Boekhoudt, raadsheer in het gevertrekt van daar met muziek voorop naar De rechtsbof té Amsterdam;
J. H. Holtappel,
Bataaf. Voor deelname kan men zich aanmelden
gep. hoofingenieur P. en T. in N.-Indië;
bij.den heer 5. Witte Hoogendoorn. Frederik
Hendriklaan 128, terwijl ook op Woensdag 27 W. P. Veltman, gep. kapitein mil. adm. in
Augustus a.s. van 3 tot 5 uur aan de school
0.-I. leger en H. O. T. Humme.
Ant vuvckstraat (ingang van Slingelandtslr.)
Nadat vele bloemstukken op het graf wa»
kaarten -erkrijgbaar zullen zijn. leder deelren neergelegd, heeft een zoon, dr. Bresser,
nemend kind ontvangt «en fraaie herinneringsnamens de familie voor de belangstelling
beker, vervaardigd door Regout Maastricht *
bedankt
■■-■- -

NEDERLANDSCHE VEREENIGING
VOOR GEMEENTEBELANGEN

MAANDAG 25 AUGUSTUS 1930

geering voor den door haar verleenden
ONDERSCHEIDINGEN.
de tentoonstelling en aan de vele
Bij kon. besluit ls toegekend de zilveren me»
andere personen, «onwel uit kringen van
der Granje-Nassau-orde aan B. W.
daille
autoriteiten als uit die. van de visscherij, die Winkel,
paknuisbaas bij de N. V. Expeditievan hun hooge belangstelling blijk hebben onderneming Van Gend en Loos
te Rotterdam;
gegeven. (Applaus.)
de bronzen idem aan mej. P. Konings,
Nu de afsluitingsdijk de aloude Zuiderzee dienstbode bij de familie Poos te Velp (N.-B.),
gaandeweg toeknijpt, is het juiste oogen» en aan v. W. van Leeuwen, arbeider bij
de N. V. vordrechtzche Metaahvarenfabriek
blik gekomen voor het houden van een expositie als deze. Op deze tentoonstelling «al voorheen weduwe F. Bekkens en Zoon te DorAls een vuurpijlauto
een ieder kennis kunnen maken met heden, dracht.
verleden en toekomst onzer oude Zuider- , Bij Kon. besluit ls.benoemd tot ridder der
Op het Noorderstraud van Schevenlngen zee. Na «In beste wensehen voor de ten- Oranje Naszau orde J. N. Memelink, beis hedenmiddag gedemonstreerd met San» toonstelling te hebben uitgesproken, gal hij stuurslid van de Geldersch Overij»«elscbe Maatschappij van Landbouw te Harskamp.
ders' lijnpistool en Sanders' lijnschiet- het woord aan den minister van Waterapparaat. Door politie werd het in drom» staat, mr. P. J. Reymer.
men toegestroomde , publiek op veilige»
POSTERIJEN, TELEGRAFIE
afstand gehouden.
Rede minister Reymer.
EN TELEFONIE
Eerst werd het pistool gedemonstreerd.
Bij
Kon.
besluit
is benoemd met 1 Sept. tot
De heer Reymer memoreerde de ge» referendaris der P.T.T.
Het systeem berust op de kracht van «en
mr. J. Gomkens,
vuurpijl. De vuurpijlauto heeft een groote schiedenis van de drooglegging der Zuilder- thans 'referendaris 2e kl. der P.T.T. en is bij
verbetering gebracht in de vuurpijltechniek. zee. Veel van hetgeen verdwijnt, zal men beschikking van den vir.Gen. «Ier P.T.T. aanIn deze apparaten is van die ervaring ge» mei weemoed gedenken. Men vraagt zich gewezen met «Hen datum als adjudant-inspecthans afl waar gaat het nu heen Spr. teur der P.T.T. te 's-Gravenhage.
profiteerd.
Op het pistool kunnen vier kalider» loop acht het daarom een gelukkige gedachte,
geschroefd worden, al naar den afstand, dat de Zulderzee-visseherij Tentoonstelling
ZEEMACHT
juist in dezen tijd gehouden wordt. De
dien men dereiken wil.
Bij
zijn met ingang van 18
Kon.
besluit
heeft niet geaarzeld haar steun Augustus bevorderd tot
Voor groote afstanden dient het apparaat Regeering
luitenant ter zee 2e
Kustreddingstations kunnen het dus ge- ten deze te verleenen. De tentoonstelling klasse, die der 3« klasse G. Quint, P. A.
geven,
veel te aanschouwen
dat ter. ver» Riedel, A.
Valkenburg, L. Bron»
bruiken. Het wordt in twee grootten zal
dwijning voorbestemd is, doch als wij de wer, F. R. L.lil.Gonggrijp, A. R. Kiös»
geleverd, voor 200 en 450 meter.
N.
Hedenmiddag is' de 450 M. beschoten. groote belangstelling zien, welke bestaat U. Willemsen, H. L. Nagtglas Vergroote werk, dat hier verricht
steeg. H. Kolff, J. M. vèn Olm, N. G.
Duidelijk zift men, hoe de pijl onderwei? voor het
en
tevens de vele voordcelen over» Besancon, S. de Waal, L. D. de Kroon,
wordt
nog steeds werken blijft Een. dikke rook»
pluim- teekent de baan. Het afwikkelen van wegen, die hierdoor ons land ten deel kul» v. L. van Elk, A. P. L. de Gelder, B. A.
len vallen, moeten wij tot.de overtuiging W. Beijer. R. Nolstra.
1. W. Bach Kol»
het touw gaat prachtig.
Lange,
ling,
G.
W.
A. klontanus,
P.
de
komen,
vervangen
dat hét oude zal worden
De projectielen kunnen tegen stootenen
W.
Grondelle,
G.
van
J. Nootsen,
M.
en
veel,
dat schooner
beter is dan het
tegen vocht De uitvinder, de heer Sanders, door
j.
H.
W.
A.
G. E. A.
I^adsen.
Winsser.
vroegere.
.
verklaarde, dat dc kracht van den wind geen
H.
de
Boller,
vaane
Scheltema
JSpr. verklaarde ten slotte dé tentoonstel»
invloed uitoefent op dé richting. De raket ling
Smal», A. 11. veketb, K.
M.
G.
Neere.
voor geopend.
corrigeert zichzelf, nl doordat de lijn de koTiel en N. W. Sluijter;
maakten de aanwezigen een rond» G.tot
Hierna
gel weer in de richting tegen den wind
officier marinestoomvaartdienst 2e klasse
gang door de tentoonstellingsgebouwen.
trekt.
die der 3e klasse: C B. Leeuwenburg, L.
Kleiman en L. J. Keukens;
De ontsteking van de groote apparaten
tot officier der administratie 2e klasse die der
met
lont,
kan behalve
ook met elektriciteit
3e
klasse C A. de Poorter en S. D. Du ijgeschieden.

DEMONSTRATIE
MET LISNPISTOOL EN
LIFNSCIIIETAPPARAAT
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Officieele Berichten

verman.

LAATSTE BERICHTEN
Mr. F.R. J. DHBOIS

Hedenmorgen is plotseling, na het ondergaan van een blindedarm-operatie, op 48-jarigen leeftijd te Harderwijk overleden Mr.
F. R. J. Dubois, secretaris van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
Mr. Dubois was sedert 1922 secretaris van
de Kamer en verheugde zich in groote waardeering en hoogachting, zoowel bij het be»
stuur en de leden van de Kamer, als bij het
personeel en evenzeer bij het publiek, met
name de vertegenwoordigers van handel,
scheepvaart en nijverheid. Hij was steeds be»
reid tot voorlichting en medewerking.
In levendige herinnering staat nog de belangrijke rol, die hij ten vorigen jare als gedelegeerde der Kamer in dc regelingscommissie, speelde in het welslagen van het
congres der internationale Kamer van Koop»
handel, dat in het Koloniaal Instituut gehouden werd. De regeering erkende toen zijne
verdiensten door zijn benoeming tot Officier
in de Oranje-Nassau-Orde.
Den 2e Juni *82 te Haarlem geboren, was hij
van 1909 tot 1912 verbonden aan de gemeente-secretarie te Amsterdam. Van 1912—1916
was hij secretaris van den Octrooiraad, van
1916*7*1918 secretaris van de Commissie van
Bijstand in de uitvoering van de distributiewet-1916, van 1918—1920. afdcelingschef van
het Dept. van. Landbouw, Nijverheid en
'Handel, en daarna, tot 1 Juli 1922 werkzaam
ten kantore der Comm Venn. Wm. H. Muller en Co.

JACHTJE GEZONKEN.
Zondag is op de Zuiderzee dicht bij Pampus
eeh jacbtje gezonken. De belde opvarenden
wisten zich zwemmende te redden.

ARBEIDSINSPECTIE.

he» Breda als

standplaats «„inmiaiau. ,

vliegtocht

van

Von

Nader wordt nog gemeld:
De Amerikaansche ochtendbladen brengen hulde aan den Duitschen vlieger von
Gronau en zijn tochtgenoot Daar de tocht
van Ivigtut naar Halifax, in bijna Noord»
Zuidelijke richting, over plaatsen ging die
geen verbinding met de buitenwereld hebben, waren uitvoerige berichten niet mogelijk.
Dc Amerikaansche verslaggevers die te
. «Ineensport Harbour met de vliegers gespro
ken hebben, prijzen de bescheidenheid van
von Gronau en zijn makker zeer. Niettegenstaande de moeilijkheden, waarin de vliegers door den dichten mist geraakten, had- .
den zij nog best Halifax kunnen bereiken,
. indien hun kaarten beter waren geweest.°
Wegens het slechte weer achtten zij 'net
echter raadzaam te Queensport Harbour te
landen.
'* De vliegers hopen spoedig naar Nieuw»
Vork door te vliegen.
Over d:
ooi gevlogen?
Vit klootreal *... . gemeld^ «lat de Gam*»»
deescbe vliegers Gilbert en Üurwasch van het
fort Naernep uit met een vliegtuig over den
Noordpool hebben gevlogen. Zij hebben foto's
gemaakt

De Italiaansche rondvlucht.
H«ióen*mc*rgen startten van het vliegveld <«
Rome 53 vliegers, van vijf verschillende natie-

de ItaUê-rondvlucht De Italiaansche minister voor de lucht»
Vaart was op hot vliegveld aanwezig en gal te
5.25 uur het startsignaal. Te 6 uur waren alle
deelnemers gestart De eerste etappe Rome—
Rimini is 111lK.M. lang. De vliegers mogen
op «lit traject vijl *ms*«'«n!andn»'g«n maken.
naliteiten, die deelnemen aan

Wereldrecord

Zeilvliegen verbeterd.
Wolff seint uit Berlijn:
De bekende vuitsche zeilvlieger Kronfeld
heeft gisteren een nieuw wereldrecord in het
zeilvliegen gevestigd, door met zijn zeilvlieg.
tuig 162 K.M. af te leggen.
Hiermede heeft Kronfeld zijn eigen wereld»
record met, meer dan 10 K.M. verbeterd.

.

Engeland —Tanger
De Engelsche vlieger Captain Barnard is
he«lenmorgen van het vliegveld te Lympne ver»
trokken voor een nonstopvlucbt naar Tanger.

LAWNTENSUS
BETTV NUTNALL WINT IN AMERIKA
Het kampioenschap damesenkel» en «dubbelspel
Te Forest Hills in Calilomic heeft mej. Betty
Nutball voor het eerst sedert 27 jaar kans
gezien voor Engeland beslag te leggen op eed
Amerikaanschen titel. Zij sloeg in den eind»

strijd damesenkelspel mej. Harper met 6— 6—4.
In het dubbelspel won mej. Nulhall met mej.
Palfrey (Am.) het damesdubbelspel van mej.
Hafper en Edlth Cross (Am.) met 3—6, 6—3,

7-5.

Tilden slaat Allison
In den eindstrijd van den wedstrijd te Newport heelt Tilden van Allison gewonnen met

6—l. 8-6. 5-7. 2-6. 6-4.

Wedstrijden te Zendvoort.
Op de tennisbanen van de Kennemer Golf«lub is deze week een tournool gehouden, dat
in alle opzichten geslaagd ls.
De voornaamste resultaten zijn:
Damesenkelspel: mej. S. de Josselin de Jong
sl. mej. Christiaans 6—4» 3—6.

Heerenenkelspel:

Hughan

«1. Feiih 6—3,

6-2.
Heerendubbelspel: Hughan en Marlens sl.
Mendes dc Leon en Feith 3—6. 6—3, 9—7.
Damesdubbelspel: mevr. De Clerc*- en mevr.
Van Alphen al. mevr. Menso en mej. De Jos»
selin de Jong 6—4, 7—5.
Gemengd dubbelspel: mej. De Josselin de
Jong en Mendes de Leon sl. mevr. Wetselaar

MOORDAANSLAG TE HEERLEN.
en Van Eek 3—6, 6—3, 6—4.
S. J. M. van 0., huisvrouw van W. A.
J., van wien zij gescheiden leeft, deed bij
de politie te Heerlen aangifte, dat haar
ATHLETIEK.
man Zondagavond te 10 u. 15 te Heerier»
Ken nieuw wereldrecord discuswerpen.
baan op haar een moordaanslag heelt
Te Pittsborgli heeft de student Paul Jessup
gepleegd. Hij zon dit gedaan hebben door
«een nieuw record discuswerpen
vat
op
een vuurwapen
haar te richten en dit op Washington
zijn naam gebracht Jessup bereikte 51.60
af te* schieten, echter zonder haar te M. en verbeterde hiermede bet wereldrecord,
raken. J. is voortvluchtig. Omtrent de dat op naam stond van zijn landgenoot Erie
oor-zaak tast men nog in het duister.
Krenz, die op 19 Mei j.l. 51.55 M. wierp.
DOOR EEN DRIJFRIEM GEGREPEN.
In de spinnerij van de textielfabriek Tubantia te Enschedé is Zaterdagmiddag de
werkman D. J. A. door een drijfriem gegrepen en tegen den zolder geslingerd, waarna
hij weer op den vloer terecht kwam.
Hij
moest naar een ziekenhuis worden gebracht,
waar hem het linkerbeen is afgezet

.

.

DOOR EEN AUTO GEDOOD
Bij Sloedam is gisteravond de 27-jarige ge»
huwde W. door een particulieren auto, bestuurd
door v. d. B. uit Goes, aangereden. Hij overleed
tijdens het transport naar het ziekenhuis te
Middelburg.

SCHAKEN
Het intematlonsal tonrnool te Luik
De uitslagen zijn:
Vijlde ronde (vervolg) : Weenink en Thomas
remise, Przepiorka en Soltanbieff remise. De
partij Rubinstein—Ahues werd geschorst.
Zesde ronde: Tartakower wint van Soltanbleff, Thomas wint van Marsebal, Niin-ovltsj
en Weenink remise, Ahues en ?rzepiorka remise.

Ernstige aanvaring op den Rijn

TURKIJE EN RUSLAND
Roesjdi Bey gaat binnenkort
naar Moskou
ANGORA, 25 Aug. De Turksche minister van buiteniandsche zaken, Tewfik Bev,
heelt aan een Russischen persvertegen»
woordiger een verklaring afgelegd over de

betrekking tusschen Turkije en verzie.
De minister verklaarde, dat de besprekingen tusschen de Turksche en Perzische re»
geering voör een gemeenschappelijk optreden tegen de opstandige stammen der
>
Koerden nog niet zijn geëindigd.
Ook de onderhandelingen over een eventneele grenswijziging zijn nog aan êsm
gang. Turkije acht het van belang, dat is
grens tusschen beide landen veranderd
wordt en te dien einde moeten wederkeer!***concessies worden gedaan.
De minister zeide voorts 'dat -binnenkort een bezoek aan Moskou zal brengen
en bij die gelegenheid zal hij besprekingen
voeren met den Russischen minister van
buiteniandsche zaken.
In antwoord öp een desbetreffende vraag
van den Russischen persvertegenwoordiger verklaarde Tewfik Bcvv, dat de vriend.schappelijke betrekkingen met Rusland zullen blijven gehandhaafd, daar deze op
praktische overwegingen berusten en in het
belang zijn van beide landen.

De student Bosman
uit België geveerd
NIET VEHAAGSCHE GEZANTSCHAPSSECRETARIS BOSMAN
Tijdens de gisteren te Dixmuiden gehou»
«len elfde jaarlijksche Vlaamsche bedevaart
naar de IJzervlakte, werd door den voorzitter
medegedeeld, dat de heer Bosman, legatiesecretaris van Zuid-Afrika in Den Haag,
niet aanwezig kon zijn omdat hem aan de
grens de toegang tot België zou zijn geweigerd.

Naar wy vernemen is deze mededeeling
onjuist. De Zuid-Afrikaansche legatie-secretaris in Den Haag had niet de niinste plannen om naar België te gaan. De geweigerde
heer Bosman is niet de heer Bosman uit Den
Haag, maar de Zuid-Afrikaandcr I. D. Bos-

man, studeerende aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam. Toen de heer Bosman
te Esschen zijn paspoort ter controle aan de
Belgische grensbeambten overhandigde, werd
hem medegedeeld, dat het verblijf in België
hem niet kon worden toegestaan en dat hij
maar met den eerstvolgcnden trein naar Holland moest terugkeeren.
De reden van deze weigering konden de
beambten den heer Bosman niet mededeclen»
en de heer Bosman verklaarde ons niet te
kunnen begrijpen, wat den Belgischen autoriteiten aanleiding tot dit besluit kan hebben
gegeven. Toen hij vroeg, of hij iii het geheel
niet meer in België zou worden toegelaten,
antwoordden de beambten hem, dat zij vermoedden, ' dat zulks binnen eenige dagen
waarschijnlijk wel weer het geval zou zijn,
waaruit de heer Bosman afleidde, dat men
hem speciaal wilde beletten, de Vlaamsche
bijeenkomst te Dixmuiden bij te wonen.
Nadere inlichtingen kon hij hieromtrent
echter niet verkrijgen. Te Dixmuiden zou dc
heer Bosman slechts een enkel begroetingswoord namens het Zuid-Afrikaansche volk
hebben gesproken. In het verleden heeft dc
heer Bosman nooit in het openbaar gesproken of geschreven over de Vlaamsche kwestie. De heer Bosman is bestuurder van de
Zuid-Alrikaansche Studentenvereniging te
Amsterdam en van de groep van het Dietsch
Studentenverbond aan dc Amsterdamsche
Gemeente-Universiteit.

AeKroe ernstig ziek
BOMBAV, 25 Aug. Gemeld wordt, dat
de Indische nationalistenleider Motiilal
Nehroe, die een der opvolgers is van
Gandhi, ernstig ziek is.
Een aanslag op den Egyptischen
eerste-minister verijdeld?
In de
KAIRC, 25 Augustus (Reuter)
zijgang van den trein waarmede Sidkypasja, de cerste-ministcf, zich vandaag van
Alexandriê naar Kairo begaf, heeft men
een Berber aangetroffen, die zich als bediende vermomd had en een vlijmscherpe
bijl bij zich had.
Kort na het vertrek van den trein uit
Alcxandriê werd hij in hechtenis genomen.
Men gelooft, dat hij een aanslag op Sidky.
pasja in den zin had. De zaak wordt nader onderzocht

—

DE KONINKLIJKE SHELL.
De dividendvooruitzichten in verband met de
passeering van het dividend der SheU-Unlon.
Men seint ons uit Parijs:
Deterding bericht aan dc A. E. F. niets te
hebben toe te voegen aan hetgeen de A. E. l**.
en de Times hebben gepubliceerd over de gevolgen van het niet betalen van dividend door de
Shell»Union. Gezegd was, dat zulks op de dividendvooruitzichten van de Shell Transport geen
invloed kon hebben en dat dit jaar de Mexican
Eagle en de Canadiain Eagle voor het eerst
sedert zeven jaar wel dividend uitkeerden»
waardoor wordt aangetoond, hoe uiteenloopend
de Shellbelangen zijn.

Op den Rijn bij Niederheimbach, vlak bij
Bingen, is de passagiersboot Glück Auf.die
ongeveer 380 plezierreizigers uit DuisburgRuhrort aan boord had en op weg was naar
Rüdesheim, aangevaren door de
motorsleepboot Schürmann. De sleepboot was
bezig op te draaien toen klaarblijkelijk het
roer defect raakte.
kandelaars op den oever hebben
namelijk gezien dat op de stuurstelling
van de Schürmann vier mannen vergeef»
sche pogingen deden om het roer ora te

krijgen. Doordat de, Schürmann niet meer
naar zijn roer luisterde, kwam hij in aanBEURS VAN NIEUW YORK.
varing met de Glück Auf, die in volle vaart
Openingskoersen van heden, medegedeeld
was. De sleepboot trof de raderboot in de
door de firma Louis Korijn en Co., alhier:
raderkast
aan bakboord en sneed dc
International Nickcl 23H. (v. lc 23).
die
zich hier bevond, van de kast
keuken,
Koninklijke 47X (v. k. 48).
af.
Er
waren
vier menschen in de keuken,
Corp.
Steel
(v.
168).
U. S.
lc
168&—
die allen tamelijk ernstig gewond werden.
North American 100), (v. k. 99K).
Shell Union 14}$ (v. lc 14*$).
Een dertigtal passagiers liep lichte verContinenlal Oil l9)«z (v. k. l9«).
wondingen op. Er ontstond onder de passaAnaconda Copper 45*14 (v. k. 45^).
giers een paniek, verscheidene hunner kregen
Bethlehem Steel 82 (v. k. 81).
een zenuwtoev3l en 't kostte de bemanning
Radio Corporation 41 J-J (v. k. 40)i).
grootste moeite om de menschen te weer»
de
American Smelting 66Ji— (v. k. 66-H).
houden over boord te springen.
Dc kapitein van de Glück Auf liet dadelijk
Rubber te Londen.
naar
wal sturen en kwam daar ten anker.
Loco 4 13/16. Sept Van den
LONDEN. 25 Aug.
kanten waren al booten aangekoalle
April413/16. Oct/Dec 415/16, Jan. 5 l/8.
men,
die de passagiers aan wal brachten.
Juni 5 5/8. Stemming kalm, koopers.
schijnt de schade van de Glück
Intusschen
LONDEN. 25 Aug. (10 u. 50. (Medegedeeld
zich
tot
Auf
de raderkast te beperken. Van
Keppler).
413/16,
Wijnand
en
doOr
Sheets loco
OctVDec. 4 15/16. Jan./Maart 5 1/8. April/Juni overheidswege wordt «en onderzoek naar
9 5/16 lc Stemniinl- kalm.
«l« toedracht van de zaak ingestelch

—

Bij Kon. besluit fa benoemd met 1 October
tot geneeskundige bij de arbeidsinspectie de
heer J. J. Wallien arts te Bresken*,, en is

De

BTJItGERLTJKE STAND.
25 Augustus.

VEVALLEN- W. T. Boogaard, geb. Tap, d. -.
A.J.
J. G. Euileld ged. Vijgenboom, d.
Smit, geb. van Rijswijk. «.
Hl. Both ged. WolH. MA. Brinkel ged. Heller, z.
te, d.
J. v. Leeuwen
J. van Anrooij geb. Brienen, «
geb. van Duin, d.
A. Boef geb. don liever,
E.
».
P. van Soliooten geb. do llnan, d.
O.
Cd. Onderwater geb. van E!jn«bergen, d.
Tan, geb. Kooistra. d
H. J. E. DelboeK geb.
J. H. Joppo geb. v. d. Meer,
Dekker, 2 «is.
A. P. N.
J. A. Sipke, geb. Cremer, a.
s.
H. H. Knocstei
Kroosen ged. do Vlssolier. d.

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—
—
——
—
—
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
— —
—
— —
Heilde, w. v.

ged. Marges, d.
E. Eatemier ged. Krnmcr, z.
W. O. Doesburg geb. Eemper. d. E. Runnig
ged. Waasdorp, d.
B. .1. A. «o Eanter geb. v.
Hettïnga Tromp. d.
J. P. TT. Ma rijnen geb.
Baptist, d.
A. Wem?» ged. l?emper-, d.
J. O. E.
H. ,T. v. d. Veen geb. Bobert. d.
Rappel neb. van Leeuwen. «.
N. Ch. Voshol
geb. Epker, a.
O. M. van Naaien geb. HaM. Weever geb. Brink, d.
«enbroek, d.
I»<
Tr-nnvie, ged. Sebalkoord, d.
M. Kronwel geb<
geb.
Rbhrig,
van Innen,
A. Ernso
a.
Q. A. Roerade geb. Koot, s.
OVERLEDEN: .T. TT. Boshuizen, v v. J. O.
Lippit.*». 46 j.
M. Bondesteijn. o. v., 62 j.
.7. do Vo», wed. V. T. Daalder, 69 J.
D. v. dy
Eem. m. v. T. 5. Cars, 60 j.
O. S. L. Groenendijk, wed. v. P. Cbarlts, 70 j.
P. v. Dnvn,
d., 2 j. O. v. Dijk. wed. v. A. M. Porck, 66 j.
.7. Nnmdhout, wedn. v. A. .T. v. il. Meen, 70 u
—T. Rijadijk, v. v. A. J. Bosters. «9 j.
A. A.
A. M. de Vroede, wed. v.
Hl. Hollaar, . 8 f
P. H. Coolwijk. 77 ,'..
TT. J. Vronwenvelder,
wed. v. A. M. T«enwi,<«,, 79 j. P. L. M. v. d.

wed».

.

H. H/u-.',,^. 53 s. ,-, & gniainan^
'

?. U, VLaterj*^

69 i.

'-
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De wereldkampioenschappen over
korten afstand.
'I

De wereldkampioenschappen over den korten afstand zijn

op zeldzame wijze geslaagd, In 3 beslissingen waren 3 ritten
noodig. Eenige verrassingen deden zich voor. De grootste was dat
Leausrand door den Deen Andersen werd geslagen en dat
Frankrijk desniettemin toch nog het amateurkampioenschap wen.
Dit werd den Fransehen bezorgd door den 19>jarigen Qérardln,
die (ook al weer een verrassing) den Engélschman Oozens in
3 ritten wist te «laan.
Kautmann verliest van Flani. I^lchard wint, voor de vierde
maal in successie, het wereldkampioenschap der beroepsrenne^s
ln 3 ritten van lVloeskops. Piani 3de, Falck Hansen 4de.
llen onzer Hl*agsche l-^Mt-*i*ol«»p<Hi-cknten meld**, ona
Ult Brussel:
Gisteren was het mool «mnlg weer en het Uet zich
«dan ook aanzien «lat de belangstelling groot zou «orden.
Gelet op de capaciteiten van de baan aan plaatsen,
vanwaar men goed kan zien, was de belangstelling zeer
groot. Nar schatting waren 25.000 toeschouwers aan»
wezig, onder «-ie drommen Nederlanders, di© zich als

phvslek nlet «sterken Beaulrand. een almatUngstaetlek
toe, welke uitmuntend slaagde. Den vorigen dag was het
do Deen Falck Hansen. die er den Franschman Faucheuiz
door dezelfde taktlek uitknlkkerde. en nu lapte een Deen
een Franschman hetzelfde. Andere verrassingen deden
zich in deze kwartbe«U«ineen niet voor. Qörardin won
van Klalate-zta, vozens sloeg ?errin en Fellzzari had wel»
nig moeite met l^lxiker.

De wedstrijd tusschen zser/er en Xrlet bif de wereldkampioenschappen te Brussel, die,, zooals
.men «««'t, * door onzen w7»«li-enoot is gewonnen.
-.*..

...

*

*

"r l-^genooten in dé baan.waren geducbt.weenlen.
-Üé* menigte ls van een zeldzaam mooi Hsereldkampioènschap getuige geweest. Hét ls nimmer voorgekomen,
dat 3 beslissingen elk 3 ritten* vii»*ilerden «n het zal
heel lang . duren voor iete. dergelijks ook weer
wel
:
noodig is.
"*!'-.» .{.-■
komen; Er
Om dan eerst «tot eender bijnummer»
was ter aanvulling (en-«Hé aa*nvullhi»g*mummi*!rs zijn
noodig om 'de deelnemers aah de wereldkampioen»
schappen gelegenheid té lre-lM^t te l*U»ten^ een handicap voor amateurs over 3 rondes wiHr^'li-N-» landgenooten v. d. linden en van Steenbergen uitkwamen.
Van iedere serie stortten 8 & 9 man. Van der linden,
die 50 meter voorgift bad. werd in zijn serie 4de, na
deh Oostenrijker Dusika, den Belg van Massenhove en

-

'-"

"■«■"»!
-balver
liieéilsingen

wonOozens van Andersen,
waarna weer tbt'velér verrassing Gérardln Pellzzari sloeg.
"Er werd nu eerst «dooi dé verUezei*, in de' halve eindstrijden om de derde en vierde, plaats gestreden en ln
I twee ritten) won Pellzzari van : Andersen. Om de' eerste
en tweede plakt» vochteb toen Oozens én Gérardln. De
i-^elschmiz-ii.wc» din eersten -rit vrij secuur van den
kop af/ waarin "ook- zijn kracht schuilt, maar hoewel hlj
«len tweeden rit verloor, doordat hij Gérardln de leiding
hadigelatehl beging bil de kapitale fout tegen het advies
in, om weer in de tweede pomanager
.-van.
sitie te gaan liggen. Hij werd andermaal geslagen, al
was het dan ditmaal met nauwelijks waarneembaar verschil. Met de zege van den 19-jarigen Gérardln boekte
I Frankrijk
na het verliezen van Beaufrand een totaal
onverwachte overwinning.
Do kw*iirtbesllsslngen om bet wereldkampioenschap
der beroepsrennera begonnen met een vlotte overwinning
!

.in de

van.Möeskops op den Duitscher Bteffes. Daarna sloeg
de Italiaan Plani den Zwitser Kaulmanh zeer gedecideerd. Dit vormde voor velen een verrassing, voor ons
echter nlet, want Pianl, dle jaren achtereen ln Amerika

.

ging gedecideerd voorop di-iM'oleet en
Moeeko^ te winnen, heelt Mloluul. er dn» -pe>»yc«-dvU race. Moeskops
om verrassingen to vtMttomen. M
voldoende 1 tempo
"drie Nederlanden uitgereden. '
2e Halve deööiüng. le Mlehard tFra-»»Uk) 2e Pianl
dan tot de halve beslissingen te komen:
Maar
(Italië) M wtelle»«t». tijd 12 2/5 seyr Eveneens een
Moeskops sloeg Falck Hansen ult tweede positie en Miprachtige rit, Plani bedacht ziel. mei/lang en wedflink
ehard klopte Flank
wie» maar op
plaats
vierde;
hadden toen to kam» door. Mlchard zat steeds vlak. achter. zijn wa,
Om de derde en
Mlehard
toeneven
pen: Falck Hansen en Pianl. Falck Hansen won den 275 meter zette Pianl bard aan.
.den
ingaan
van
de
laatsto
bocht
«tlo
echter
in
den
los
doch
had
het
Piknl,
bil
«eersten rit door een fout van
pakken.
Mtohard
meende
wellicht
vlotweer
derde,
overtuigend
rit
won.
Het
waren
buiItaliaan
to
eh
tweeden
tengewoon mooie spurts. '.
Om de eerste en tweede plaats reden nu Mlchard en
Moeskops. Mlchard won den eersten rit lilt tweede positie. Bij den tweeden rit «ld» Moeskops tegen John Stol:
ik zal zien. dat ik hem nu aan den kop krijg om dan
hard uit de tweede positie to komen. En met een subiime
opwindende spurt, met eeh felle demarrage langs Mlchard heen begonnen, won Moeekops den tweeden rit
met eenduidelijk verschU.
Men «let dus wat het al ol niet hebben van de leiding
voor belde renners beteekent en vandaar dan ook dat
geen van belden in-de beslissing,
den daden ril*» de
leiding begeerde. Aan de start bleven zlj dan ook allebei
sM staan. Doch toen kwam de wedstrijdcymmissaris, de
Franschman .Victor Breyer, naar de renners toe en ge»
lastto hen te' rijden. Hil «id» dat ook togen Mlchard.
maar.... liet' hem op zijn plaats staan. en gelastte Moes»
kops om verder te gaan. Moeskops maakte Breyer daarop
attent en eenlge gedelegec-den op het middenterrein be»
moeiden zlch met het geval. Moeskops reed met «en boog
naar de start terug. Er, werd toen afgebeld en opnieuw
gestart. Mlchard. gepikeerd, nam nu de leiding, maar aan
de overzijde bleef hij plotseling weer stil staan. *v?ij hebben toen den heer Breyer zich niet andermaal naar de
renners zien begeven. Moeskops kreeg aan die overzijde
de leiding en behield die tot bil de laatste bocht toe.
waar hU nlet voldoende op tempo lag, hetgeen een groote
tactische fout was. Mlchard demarreerde plotseling en
eer Moeskops met zijn hoogo versnelling óp gang was ge»
komen, had Mlchard drie lengten gewonnen.
Moeskops was geslagen en waar Mlchard den bultengewonen tijd, vooral op een baan van. dwarslaUen. van
114/5 sec voor de laatste 200 meter reed, was er natuurlijk geen sprake van dat Moeskops er nog bij kon komen.
Men weet dat wij in een onzer brieven Mlchard als
winnaar hebben getipt, zoodat zijn overwinning door ons
verwacht werd. De 12 jaar verschil in leeftijd wogen voor
ons veel te zwaar om op een overwinning van Moeskops
te durven hopen. In snelheid outloopen zij elkander nog
plet. maar wat het moreel betreft is Mlchard veel sterker.
Mlehard hééft veel meer overtuiging dan Moeskops, bij
wien de vurige wil om te winnen met.de jaren heeft
geleden. Maar met dat al: wij zijn na afloop van den
wedstrijd toch naar de box van Moeskops gegaan om hem
met injn zeer kranig rijden to compllmenteeren. Mlchard
heeft nu achtereenvolgens vier wereldkampioenschappen
gewonnen en wel in 1927 te Keulen, 192» te Boedapest.
1929 te ZUrlch en thans te Brussel, en als amateur won
hij twee wereldkampioenschappen, in 1923 te Zurich en
in 1924 te Parijs. Over 1% maand wordt Moeskops 37 jaar.
Dat hlj met den 25) j-jarigen Mlchard nog aan de spits
staat» vormt voor hem mogelij-- aanleiding.... om er het
komend jaar mee uit te schelden. Hil denkt er toe
over te gaan vóór.,., do slijtage hem naar het tweede
of mogelijk naar het derde plan brengt.
De burgemeester van Brussel woonde de wedstrijden blj
en complimenteerde de wereldkampioenen.

'

--

...

-Wereldkampioenschap voor amateur» over 3 ronden.
Kwart-beslissingen. (Alleen de eerstaankomenden worden geplaatst.)
le Kwart-beslissing le Andersen (Denemarken); n. g.
Beaufrand (Frankrijk), % wiellengte. Laatste 200 meter
132/5 sec Een herhaling van den rit van Falek Hansen
tegen Fauehem*. Na 250 M. kroopBeaufrand op bet platte
gedeelte naar het bek. waarop de Deen binnendoor schoot
en 25 M. voorsprong nam. Na een halve rende had Beau»
frand hem weer te pakken, doch de Deen gaf hem geen
gelegenheid van zijn demarrage uit te rusten. Telkensdook
hU van het hek omlaag en telkens moest Beaufrand bard
aanzetten om er Weer blj te kómen. Zoo ging bet door tot
nog 250 meter te rijden waren. Beaufrand beging toen
dezelfde domheid van Fauebeuz. Ook bi) kwam nu bard
naar voren. De Deen was 2 lengten los doch zette verwoeddoor. Sterker van -constitutie dan Beaufrand, was bi) bet
meest frisch. HU kwam naast Beaufrand en kreeg eenigen
voorsprong, waarop de vermoeide Franschman bet plotse»
ling liet zitten.
2e Kwart-besllssing. le Gérardln (Frankrijk); n. g. Malatesta % lengte. TUd 13 2/5 sec. Van den kop af gewon»
neb. De Italiaan kon niet van het wiel komen.
3e Kwart-beslissilllgl. le Cozens (Engeland); n. g. Per»
rin (Frankrijk). 2 lengten. TUd 12«t/5 sec. Cozens leidde
in de voorlaatste bocht boog bij do balustrade, llerrin
passeerde bern binnendoor, docb bleef ook boog rijden en
wilde bij het uitkomen omhoog schieten, op dat moment
dook tegelijkertijd Cozens omlaag. Perrin dreef hem
naar beneden en hinderde Cozens eerder dan Cozens hem.
Tocb stak deFranschman ten toeken van protest zijn band
op. HU spurtte niet door, doch «Cozens gaf hem geen
zweem van kans. He-t* protest van den Franschman werd

weg te kunnen passeeren, doch de ijzersterke Italiaan
zette nogmaals al zijn kracht op zUn hoog» versnelling
en Mlchard kwam er nlet langs. Eerst, in de laatste
meter» kwam Mlchard naast Pianl «n met gering verschil to winnen. De kleine l^anschman had er weivoor
moeten rijden.
"
Eindstrijd o» de Se en <» plaat* ln «wee
ritten (zoo noodig «een derde).

. .

Het nieuwe stadion

ie

.

dv Brussel, toaar

Falck Hansen

(Italië) 1 lengte. lijd 12

.

om

.

.

Paarden.

Duindigt.

Veel bHin««i«Hing. Geen groote velden,
doch goede sport.
De Maatschappij Renbaan Duindigt beeft een abonnement op goed weer, dus we kunnen aanvangen met te
zeggen, dat «gisteren bet programma onder de meest gun-

stige omstandigheden werd afgewerkt. Er wa» veel-publiek, de baan wa» goed, docb bijzonder snelle tijden zijd
er nlet gemaakt.
Het programma begon met een. prachtige verrichting

van Qulte-jrell St. l, in den Neptunusprijs. llolls Royd
bet hem nlet gemakkelijk gemaakt, maar toen bi)
afgewezen. *
-. Pellzzari (Italië); g. Tbeaker heeft
blj
deze
bet Ingaan van.de laatste bocht te pakken bad.
4e Kwart-besllsslns. le
n.
was de strijd besllst. Anlezy. dle aan den start werd opge(Engeland), acht lengten. TUd 124/5 sec. Gemakkelijk ge- houden door het verkeerd staan een voorganger, do*»»
wonnen. Pellzzari verraste den Engélschman op 250 M. daarna geducht zljn schade inhaalde, kon Quitewell lang
totaal.

beslissingen. Ie Halve beslissing. Ie
Cozens (Engeland), 2e Andersen (Denemarken), 2 leng»
ten. Tijd 123/5 sec De leiding wisselde totdat in de
voorlaatste bocht Andersen naar voren kwam. HU wilde
Cozens een korten spurt opleggen, doch de Engélschman
verraste hem op 200 M. en reed b«n los.
2e halve beslissing, le «Gérardln (Frankrijk), 2e
Pellzzari (Italië) % lengte, lijd 122/5 sec. Geranlin
leidde «en versnelde na de bel omboog te blijven rijden.
De Italiaan dook de voorlaatste bocht ult en kreeg 2
lengten voorsprong*/maar met «Ut al reed hU precies zooals Perrin het graag heeft. In de laatste bocht bad Per»
rin weder contact en ging meteen «loor. Pell»ari
was blj bet uitkomen reed» geslagen.
Eindstrijd om.de 3e en 4e plaats, in twee
ritten, le rit. le Pell-2ari (Italië), 2e Andersen (Denemarken) dle onvoldoende oplette, waardoor de Italiaan
2 lengten voorsprong kon nemen om ten leste met %
wiellengte te winnen. Tijd 121/5 sec
2e rit. le Psi»ari. 2e Andersen )§ lengte. Tijd
13 4/5 sec. De Italiaan verlokte den Deen ditmaal tot een
kort spurtje. Inplaate dat de Deen ln de laatste bocht
van het wiel kwam en het eerst den spurt Inzette, llet
hl) Pelazzari nog beginnen. HU was toen te laat.
Eindstrijd om de le en 2e plaats. In twee
ritten, (zoo noodig drie), is rit. le Cozens (Engeland. 2e Gérardln (Frankrijk). 1 lengte. TUd 122/5 sec
De Franschman reed weinig tactisch. HU leidde ln on»
voldoend tempo en werd door Cozens op 250 M. verrast.
De Engélschman liep hard langs hem been en gaf
Gérardln geen kans meer.
2e rit le Gérardln, 2e Cozen» % lengte. Cozens, «lle
het sterkst van den kop rijdt reed met een te groot
zelfvertrouwen. HU Uet de leiding aan Gérardln èn bleef
op twee lengten jatten. Toen bi) in de laatate bocht het
Fransohmannetjo zou passeeren wees deze hem gedecideerd terug.
(banddikte). TUd 132/5
3e rit le Gérardln. 2e
sec Cozens liet Gérardln weer de leiding. HU wilde
in de voorlaatste bocht naar voren komen, doch Gérar»
dln was hem precies voor. Een felle spurt ontspon zlch.
Cozens kwam ta de laatste bocht naast Gérardin en
wiel aan wiel vlogen zU naar de eindstreep. Volgen»
velen had Cozen» gewonnen, do rechter van aankomst
had Gérardln echter met minimum verschil zien winnen.

Halve

>

Moeskops, dle gisteren in den «tri/d om het wereld,

kampioenschap sprint van ZficKard verloor.

den Pool Samota. en wa» er «laarmede precies uit,
want er werden er maar 3 geplaatst
Van Steenbergen deed het beter. Deze had ook 50
meter voorgift en wist een goed wiel te vinden. HU bleef
aan dat wiel tot de achterhoede naar voren wilde komen
«n nam .toen zelf «ie leiding over om met een halve
len-te te winnen, o.a. voor den Pool Pusz. den OostenAndersen,
" rijker Schassen. den Noor Evensen. den Deen

De /l-ronsc/ime» «ie/ierd. die wederom Hetncereldkampioenschap voor beroepssprinters

heeft gewonnen.
den Engélschman Chambers en den Zwitser Dlnkelman.
'In de beslissing zagen wij hem als vierde eindigen lu
aankomstrechter zag hem echter al» 6de.
een groep.
bulten de prijzen vlei.
juist
waardoor hl)
In de' handicap voor niet geplaatste professionals
startte Pijnenburg niet en v, d. Leur werd tegenover
Bossl. Bergamlnl en Degraevv Met geplaatst

.

-

Met dat al

was het 4 uur geworden eer met «ie kwartvoor ama.

beslissingen van het wereldkampioenschap

teurs kon worden begonnen. De allereerste rit. bracht de
-roote verrassing door de nederlaag van den Franschen
favoriet Beaufrand tegen den kleinen Deen Andersen.
hU
een aardig, frisch en gezond kereltje, dat wist dat
verloren waa. indien bi) bet op een regelmatige spurt
.et aankomen. HU paste toen op den sniHleren. maar

genoemde ala eerste de eindstreep te bereiken.
Thans werden gedistanoeerd. Queen Ethel Bt. lx,
Q. PeUto Amle en Qurville Patrick D.
Dv derde beat bracht alle deelnemers ln de laatste
bocht dicht bij elkander, met Peter Kerrlgan lets voor.
Een geweldige strijd volgde ln de rechte lijn tusaoben
Pet» Ketrigan. Quadraat en Sint Nicolaaa, ale ep
«n Ujn. Eerstgenoemde behield de overhand en «Queen *$,

...

de ««-eldklimpioe-nscltnppe» gehouden

(Denemarken), 2e Plant
2/5 sec Een tactisch gereden
rit van' den Deen. In de voorlaatste bocht reed do ItaHaan langs het hek en toen kwam Hansen aan den
binnenkant naast hem liggen «Aiodat Pianl er nlet
tusschen uit kon. Falck Hansen demarreerde toen, doch
zette niet hard door. HU Uet den Italiaan in de laatste
bocht aan zijn wiel komen en demarreerde toen weer
om nu hard door te gaan en keurig te winnen.
2e rit: lo Pianl. 2e Fldck Hansen. wiellengte. lijd
12 2/5 sec De rit verliep precies eender als de eerste,
doen nu slaagde Pianl er ln op het laatste rechte eind
naast den Deen te komen.
3e rit: le Pianl, 2e Falck Hansen. 10 eM. Een rit,
welke een getrouwe kopie was van den tweeden rit»
alleen zat er nu nog meer spanning in.
Eindstrijd
de le en 2e plaats, in twee
ritten. Ie
le Mlchard. 2e Moeskops (% lengte).
er gebalanceerd
TUd 122/5 sec. Bij den start wordt
doch Moeskops maakt er een einde aan door de leiding
te nemen. Mlchard nam na 1 ronde plotseling de leiding
over, waarop Moeskops weer naar voren kwam. Bl) bet
uitkomen van de voorlaatste bocht demarreerde Moeskops doch Mlchard was op zijn «pil vive en ging tegelijkertijd mee. In de laatste bocht ging Mlchard tot den aan»
val over. Op bet laatste rechte eind kwam Mlchard
naast hem. Daar had de Hollander een zwak moment.
HU keek om en Mlchard verkreeg den voorsprong waar»
*
mede hU won. .
wleUengte. TUd
Moeskops.
2e
rit.
le.
Mlchard.
2e
121/5 sec. Aan den start werd gebalanceerd en moest
Moeskops de leiding nemen. Maar even verder nam
Mlchard de leiding over. Moeskops bleef op e-nlge lengten
volgen doch schoof na dé bel bij Mlchard. Aan de overzijde, op 250 meter, 'deed Moeskops als bil binnendoor
zou komen, doch bi) ging bulten om en zette meteen zoo
formidabel bard aan dat Mlchard 2 lengten los was.
Moeskops gaf alles op alles en Mlchard had moeite om
er bij te komen. De beroemde sprong va/i Mlchard word.
nog gevreesd, doch hU had te veel werk moeten doen en
bracht het niet .verder dan zijn voorwiel. '
3e rit. le Mlchard, 2e Moeskops 2 lengten: TUd 114/5
sec Moeskops leidde en wachtte te lang met te versnel»,
len. Dat was een groote fout. Op 275 meter, sehcol
Mlchard weg en nam zooveel voorsprong dat Moeskops
verloren was.

Ie rit:

I Amle toch baar minderheid «kennen, lot «rooto -»^lde>»
zing kwam zij in do rechte lijn weer geducht opzetten e»
bleek in staat Bister Patriek H. to passeeren. De overig,
naarden, waarvan Qulntalne Bt. I». en Olanda werden ge»
weinig in to brengen.
dlstin-ceiii-d. badden
In de tweede heat;had Q..Petito AM« weinig me»
to vertellen. Bister Patrick H. kreeg nu spoedig «»n groo»
ton voorsprong, doch aan de overzijde maakten Peter
K«rrigan en >Qi»draat zich van bet veld los én wist eerst-

nlet bereiken.
De NonanteUeprijs, «ie ren over korten afstand, werd
eerst geleld door Fanfan UT, gevolgd door Daoiilah. In de
rechte lijn kwamen Calman en Mllano naast Fanfan en
van dlt drietal won de vertegenwoordiger van stal Jochems
vrij gemakkelijk. Fanfan werd in den finish zeer slecht
gereden en bet verwonderde ons, dat zijn rijder voor een
dergelijk zichtbaar onvoldoend rijden niet gestraft werd.
De Narenteprils, de 4e klasse draverU. had weinig te
beteekenen. Sara won gemakkelijk van zijn concurrenten,
dle in zeer verspreide volgorde de eindstreep passeerden.
De Military is weer een groot succes geworden. Het veld
bleef geruimen tUd mooi aaneengesloten. Eerst ging het
tusschen Petit Duo en Nuit d Ivresse. doch later verse»
kerde Arnhemia zich van de leiding om dte te bewaren,
hoewel bedreigd door Petit Due.
De -Purmac-wlsselbeker kon dus nlet worden uitgereikt, daar 4 paarden elk «en ren gewonnen hebben. Ver»
moedelijk volgt er nu nog «en ren tusschen de winners.
De boeken 'let Historisch Museum" kwamen aan luit.
gereden
v. d. Hoog. als hebbende twee winner»
Den Heerrijdersprlj» won Rosel opregelmatige wij». Sire
Axworthy K. nam de leiding van de minder regelmatig
gaandeQuick Boy over, doch werd achtervolgd door Rosel,
die den over minder uithoudingsvermogen beschlkkenden
Sire Axworthy K. v«r de tribime klopte.
De eindstrijd ln den NobMtyprljs. een ren over 1900
Meter, was uitermate spannend. Kouang Sl. de leider,
kreeg gezelschap van Monobry en La Becouée en kort
daarachter volgde Tulliseumoy. Kouang Sl moest zleb
tot het uiterste inspannen, om als eerste de eindstreep
te passeeren. hetgeen hem gelukte, dank zij de uitstekenden mount van 8. Kalm.

«<*»».

die op het laatst geweldig kwam opzetten, werd

nog

tweede»

Een mooi «inde van bet zeer geslaagde -programma.
De volledige uitslagen waren:
l. Neptunusprijs. prijzendraverlj 1» klasse, 2020 Meten,
Ingeschreven 10. uitgekomen 5.
.^
1. QuiteweU «Ht. I.» eig. O. F. Ockhorst (eigenaar».
(1.32»/
2. Anlezyi «l«. *\
2040 M„ in 3 min. 8.8 sec.
in
3 mln 91/5 sec.
M
Meulen)
(D.
2080
Lebret
v. d.
(1.20-*/,»).
d. Berg).2ooo M*.
Nlet geplaatst: Rolls Royd (F. M. v. Rot)
2020 M. ia
ln 3 mln. 12.4 sec, Minnetonka (A.
(A. Schalkwijk) 2029
«Mare
Harvester
3 mln. 131/5 sec.
M. in.2 min. 182/5 sec.
,»«.
Meter,
n. NonanteUeprils, ren op de vlakke baan, 1250 «^».
ingeschreven 13. uitgekomen 7.
_
_.,„_
Mllano. eig. V. pochen» (J. Kuiper) 82% Kg.»**
2. Pommard. eig. M. J. V. d. Velde (E. Kalm) 65 Kg.
Gewonnen met 3 lengten ln 1 mln. 19.4 sec.
Nlet geplaatst: Umewood (J. Pex) 58% Kg„ «oalman
(v. Vieringen) 55% Kg.. Fanfan m (J. Blschop) 55 Kg,
Rosé Rouge (J. Fontaine) 47% Kg., Daoulab (Grlffltbs).
53% kg.
m. Narentaprijs. prijzendraverlj 4e klasse. 1890 Meter,
Ingeschreven 7. uitgekomen 4.
1. Sara, eig. Tb. de Lange 'M. V**. Schipper» Sr.) 1711
M. in 3 min. 16 sec. (1.46«/«): 2. T«n Mix. «dg. P. F.
3 min. 4.4 sec (132).
Ruiter (L. Enslng) 1650 M. inEnslng)
(G.
1650 M. in 3 min.
üUle
geplaatst:
Nlet
125 sec, Nlgmon (ten Hagen) 1690 M. in 3 min. -«sec
IV. Military, ren vlakke baan. gereden door actief
«dienende officieren. 1900 Meter.
Ingeschreven 10. uitgekomen 5.
1. Arnhemla. elg. luit M. >*. V. d. Hoog (eigenaar».
63% kg.
Gew—nen met 2% lengte ln 2 min. 133 sec
Nie'
laatst: PeUt Due (lult C. F. Immlnk) 68% Kg,
Nuit
esse (lult. IVeUns) 68% Kg., Mlsslon (lult 9.
L. K. Steenkamp). 61%, Kg» Aetlon (lult. Momma»

.

..

.

.
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.

«3% Kg.
„ „
V. Negende HeerrUdersprUs. bandicapdraverU 1« klasse.

Ingeschreven 12, uitgekomen 5.
1. Rosel. elg. J. VriJlandt (eigenaar) 2080 M. In 3 min.
elg. 5, KruiUu»*^
.113 sec. (131'/«): 2. Sire AxWortliy K. (134'/i,>.
(eigenaar) 2020 M. in 3 min. 113 sec
Nlet geplaatst: Quick Boy 0. Droog) 2020 M. in 3 min.
133 sec, Mlnnetonka (A. Rot) 2060 M. in 3 min. 14.8 sec,
Karabln (B. v. d. Touw) 2060 M. to 3 min. 153 sec
VL Nobilityprijs, ren vlakke baan. 1900 Meter.
Ingeschreven 10. uitgekomen 6.
1. Kouang SI, elg. Stal Hippos (E. Kalm) 63% Kg.f
2. Monobry. elg. C. Koning (Griffltbs) 52 Kg.
Geüininen mét 1%-lengte' ln 2 taln. 8.4 seo.
Nlet geplaatst: Li Beenuée (Gerrard 55% Kg., TUUlseu»
moy (J, Kuiper) 59% Kg- Avelln (D. Slem Jr.) 65 Kg,
Gondole (J. Fontalne) 53% Kg.
VEL Neerlandlaprljs. handicap beatdraverU 2e en Se
> klasse. 1650 Meter.
Ingeschreven 18, uitgekomen 6. perste heat 1. Q. Pc»
tlte Amle (ten Hagen) 1650 M. in 2 min. 40.4 sec (1373)
Nlet geplaatst: Sister Patrick H. (L. Enslng) 1650 M.
in 2 min. 40.6 sec; Qurville Patrick D. (D. v."Meriugen>
1670 M. in 3 mm. 423 sec; Sint Nicolaas (V. H. Geersen) 1670 M. in 2 mln. 45.4 sec; Queen Bthel St L.
(»*. Bakker) 1650 M, ln 2 min. 46.2 sec; Peter Kerrigan
St. L. (P. F. de Boer) 1690 M. in 2 min. 47 sec; «Queen
H (A. Vringer) 1690 M. in 2 mln. 47.8 sec; Quadrasck
(Ockhorst) 1650 M. ln 2 mln. 48.2 sec
«Gedlstenceerd: Olanda (G. Enslng) 1650 M ln 2 mln.
53.4 sec; Qulntalne St. L. (v. d. Berg) 1650 M. in 3 mln.
25:2 sec
2e beat: 1. Peter Kerrigan St. L. in 2 min. 373 sec*.
(1333).

Nlet geplaatst: Quadraat ln 2 min. 38 sec; sister Pa»
triek H. in 2 mln. 383 sec; Stat Nicolaas ta 2 mln. 413
sec; Queen H. in 2 min. 44.6 sec
Gedlstanceerd: Queen Ethel St L. in 2 min. 48.4 sec»
Q. Petlte Amle in 2 min. 50.8 sec; Qurville Patrick D.
in 2 min. 533 sec
2 min.
3e beat (beslissing) 1. Peter Kerrigan St L. to (1383).
43.6
sec
H.
in
2
min.
(1383);
2. Queen
42.6 sec
Niet geplaatst: Blut Nicolaas ln 2 min. 433 sec;
Quadraat ta 2 mln. 44.6 sec; Sister Patrick H in 2 min.
453 sec

.....

Handhoogscbieten.

Nederland—

België.

lteti-rnwedateyd.
op
de
banen
van
Hoovervori»TUburg
rijn
te
Gisteren
tussebi»
Kolen (Broekhoven) de wedstrijden gehouden
12»»allen van de Belgische federatie van liandboogscbut»
tersvereenlglngen en van den algem. Nederl. bond van
handbuogschutteravereenlglngen. als returiiwe^trijd van
den eenigen tijd geleden te Mechelen (Belg») door
Nederland met 37 punten gewonnen wedstrijd. onlran*-.
De Belgen werden om 12 uur aan het station
gen door de Nederlandsche sportbroeders en gezamenunz
trok men. bineleld door de postfanlare en de zangver*»

Wereldkampioenschap voor" beroei»rUd««
over 3 ronden.
Kwartbeallselngén. Alleen de eeretaankomenden worden geplaatst
le KwarUiêsllssing: 1. Moeskops (Nederland): ng.
Stoffer (Duitsehland) % lengte. TUd 123 sec Stoffer
leidde en begon den spurt op 325 Meter. Moeskops bleef
tot het uitkomen van de laatste bocht achter den Duitscher en won toen zonder veel moeite.
2e Kwart-besllssing: le Pianl (Italië): n.g. Kaufmann
(Zwitserland) volle lengte. TUd. 12.4 sec Pianl ging
resoluut voorop doch stopte aan den overkant plotseling,
waarop Kaufmann naar voren kwam. Pianl volgde op
eenlge lengten. BU debel versneldeKaufmann terwijlPlani
op H* 10 meter bleef. BU bet ingaan van de laatste bocht
demarreerde de Italiaan plotseling en hoewel Kaufmann
het trachtte te verhinderen bemachtigde Pianl de leiding.
De Italiaan wachtte den aanval van Kaufmann af en
toen deze op 250 M. volgde slaagde Pianl er in Kaufmann
naast
zich te houden. In de laatste bocht moest KaufDe Franschman Gsrordln, dle gisteren te Brussel
mann achter het wiel van Plani zakken waar hy niet
het wereldkampioenschap der amateurs in de»
vandaan kon komen.
3e Kwart-besllssing: le Falck Hansen (Denemarken):
sprint heeft gewonnen.
n«. Honeman (Amerika) 2 lengton. TUd 123 sec Bl) bet
uitkomen van de voorlaatste bocht nam de Deen hard de
heeft gereden, is altijd een renner van goede kracht geleiding van Honeman over. HU demarreerde meteen en
geen
de
Amerikaan
Honeman
finalist
zou
worweest Dat
nam twee lengten waarmede hll gemakkelijk won.
D» handoooffschutters «tt den wedstrijd Nederland—België, gisteren te Tilburg gehouden.
den, stond voor on» vast Trouwens in een onzer brieven
4e Kwart-besll»lng: le Mlehard (Frankrijk); n^.
bebben wil al gevraagd wat de man hier kwam doen. HU Meyer (Nederland) U lengte. TIM 133 sec Meyer nam
Mende, naar de banen, In den stoet werden dé
De Neerlandlaprljs. een beat 2e en 3e klasse, wa» na eenlgtog
de leiding en versnelde geleidelijk. Mlchard bleef rustig
werd door Falck Hansen royaal geslagen.
vereenlgingen meegevoerd.
vanen
der
deelnemende
PeterKerrigan
St
L.
in
bet
voordeel
van
en -casseerde oij liet uitkomen van de laatste drie beats besllst
op
In «ie laatste kwartfinale bad men Jaap Meyer tegen- achter hem
aankomst
de
banen
werden de deelnemer» toe*»
BU
Meyer deelde later mede, dat in «lle bocht zijn
Van de koppaarden vertrokken ln de eerste beat Olanda gesproken door den voorzitter van den TMmrgOebl»
over. Mlchard geplaatst «*» de uitslag wa» niet twijfel- bocht
kreeg
wa» weggegeleden. '
en Q. PeUto AmW bijzonder goed. L*aat**'*^noemd« Sister
bond, waarna de wedstrijden een aanvang namen.
achtig. Nu wij bet daar toch over hebben, willen wij er wiel
beslissingen:
Halve
docb
toen
__..__
verduren,
«en
aanval
te
spoedig
Er werden geschoten 43 pillen per
RilaBB»
«en op wijzen, dat NUebard eerst tegen PUn«mburg werd
2»
Hansen
Ie Halve beslissing: le M«*tk«-».
«nietig b««on to meenen. moest Q. Petlto ««ld on banen van 25 en 2» M.
IHlek
bet
H.
Pat-U*
geplaatst en daarna tegen Meyer. Door naderhand van m.-^-« aTl >
w!men«to. Tlld» «cc Een -nacht!»
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DAS LAND DES LXCHELNS.

ONDERHOUD MET DRN
HEER VAN BANDICK.

Het gezelschap van Fritz Hirsch heelt
zijn nieuwe seizoen -in den PrincesseSchouwburg ingezet met een-reprise van
Lehars Das Land des Lachelns, waarvoor
ook na Taubers gastvoorsteilingen nog be»
langstelling blijkt te bestaan.
Het is weer een avond geweest, waarop
allen zich kostelijk geamuseerd hebben en
wanneer de afwezigheid van Tauber, voor
wien het stuk geschreven is, ten opzichte
van het vocale gedeelte soms mocht worden gevoeld^ Albert Iday speelt de rol
van den tAnneeschen prins nog beter eu

La' maar zitten
Tja....
Ik weet natuurlijk absoluut niet, ol ik «U
waarheid zeggen mag.... Maar als een ande»
er reeds mee begonnen is en de waarheid
heeft voorgezegd, dan mag ik haar toch wel
nazeggen, nietwaar? Inzender J. v. d. H.
heeft het goeie voorbeeld gegeven en hel
zijne gezegd over de vervuiling van het
Ministerie van Financien.
N0u.... ik ben dr eens langs gewandeld.
Och, vuil is het er niet zoo héél erg.
Alleen maar een beetje smerig. En een beetje
naargeestig. Bah, jal Maar daar moeten we
ons nu maar niet zooveel van aantrekken.
In l^onsiantinopel kun je zooiets óók wet
zien in sommige achterstraten. En dan»
't is toch immers maar een Rijksgebouw 1. .
Dames en Heeren, hier komen we aan eén
netelig punt. Waar u en ik het allang gloeiend
over eens zijn. Maar waar we als fatsoenlijke
menschen altijd héél welgevoegeiljk onzen
mond over houden.
Ik bedoel: U en ik, en iedereen zijn diep in
ons binnenste eigenlijk altijd heilig overtuigd, dat als iets van het Rijk is en als iets
van staatswege gebeurt, het altijd minder
is en slechter, dan wanneer een ander 't doet

van

■

Batavia. Een vertegenwoordiger van Aneta heeft
een onderhoud gehad met het lld van den Raad
van Indie van Landick.
De Luropeesche culture,.
ü)e heer van Sandick constateerde, dat men in
Nederlandsche handeleskrlngen omtrent de
ocosiomlsche structuur heel wat pessimistischer
gestemd is dan in Indiê.
Onder den druk van dit pessimisme
wordt dé aandrang tot bezuiniging, goedkoop Mimi öyenes heelt de andere gast, l-largit
werken, bedrijfs inkrimping en personeelsbe» Such i in elk opzicht glansrijk vervangen.
perking, van Nederland uit geoefend steeds
Behalve, dat er in het decor-en het orsterker. Bij ai/n terugkeer ter Oostkust van 2u» kest eenlge vereenvoudiging is aangebracht,
matra. heeft de heer v. S. de resultaten daarvan is de voorstelling overigens gelijk aan die
duidelijk kunnen waarnemen. Zoo worden de
bij- de première. Ook wat de bezetting
personeelsformaties
koelies als assistenten
(I-rite Hirsch, Priedl Dotza, Paul Harden,
geleidelijk ingekrompen. De ontslagen assistenaangaat. Het tempo was weer even
en«.)
ten worden meestal echter op kosten der bealsof
men niet op een zooveel kleiner
terugmaatschappijen
trokken
naar Nederland
vlot
gezonden, zulks in het besef, dat de gevoelige tooneel werkte/kortom, het was een voor»
" koloniale verhoudingen . nopen tot het voorko- treffelijke vertooning, die zeker op deze
menvan pauperisme onder de Europeanen. Een manier ook nog menige herhaling kan belichtpunt is daarbij, dat de aldus uitgestootenen leven.
over het algemeen niet behooren tot de meest
gewenschte werkkrachten, Menig employé en
tal van arbeiders van twijfelachtige geschiktheid
of werkkracht dan wel met minder gewenschte
BHERLOCK HOLMES,
karaktereigenschappen behooren thans tot de
eersten, die worden ontslagen. De beteren en de
allerbesten, dus de meest productieven, blijven
Het Amsterdamsch Tooneel
ver, zoodat de geheele bedrij fs-organisatie op
een hooger peil komt. Anderzijds vindt er ook
een zuivering en selectie plaats onder de onder»
'nemingen, waarvan de zwaksten, de minder
Men schrijft ons uit Amsterdam i
goed georganiseerden en de te duur werkenden,
Het Amsterdamsen Tooneel heeft, In het
--uilen afstrevcn en verdwijnen, hetgeen econoEika Hopper Theater gedebuteerd «et een
misch gesproken een voordeel is, aangezien detectivestuk van Conan Doyle, waarin een
daardoor de algemeene productie goedkooper pakje brieven één der belangrijke rollen
wordt en. de ondernemer wordt gedwongen, tot ',speelt
Na één acte zitten Sherlock Holmes
nog grooter -Wetenschappelijkheid
professor
Moriarty elkaar op de hielen
en
D? aanslagen.
en dan krijgt men het bekende spel van ver»
Ten aanzien van het euvel der aanslagen was momming, valstrikken spionnage en trucs.
de meening van den heer van Sandick, dat dit
Als geheel is dit tooneelspel in vijf bedrijeen quaestie is van individuen en geenszins een ven onderhoudend. Niet altijd gaat de ban»
maatschappelijk verschijnsel. De aanslagen handeling even vlug," soms komen er herhalingen af van menschen, n.l. van de ongunstigste
gen,
die de spanning onderbreken, maar als
arbeidsleger,
dle ook
individuen in het groote
openingspremiere
was het stuk toen wel
kwartje"
vermoorden*
een
„voor
elkaar
helaas
«n dus geen reden hebben tot respect voor het geslaagd,'vooral door een deel der bezet'-""■:;.leven van den assistent. Wij moeten -^-aldus de .ing.
deze misdaden dezelfde
heer v. S. tegenovervroeger
Eduarn Verkade had als Sherlock Holhouding aannemen als
is. geschied ten mes een mooten breeden kop gemaakt met
aanzien van de moorden in Atjen, n.l.' met een diepliggende obgen en hij was een koelkoel hoofd de feiten onder de oogen zien. Weg»
bloedige detective, die recht op zijn doel
zending van alle ongunstige elementen en ver» afgaat
Albert van Dalsum< verraste reeds
dachte arbeiders is het aangewezen middel tot
door zijn spookachtige verschijning en zijn
verbetering. De ondernemers nemen inderdaad
Prof. Moriarty bleef tn zijn optreden , geeuvel der* aanallerlei maatregelen tegen het
slagen,«zooals, als regel, het onverbiddelijk ont»
heimzinnig en .voorzichtig.
-alaan van assistenten, die hun handen niet
Onder hen/dl«! dezen eerstett^avolfd öp'de
Muls kunnen houden. Een al te strenge toe» planken kwamen bevond zich ook Èilsa
Passing daarvan is echter niet de manier om Hopper.die zich als gast hierop het tooneel
het noodige zelfvertrouwen van de assistenten
best thuis voelde.
aan .te moedigen en te versterken, hetgeen juist weer
Een
volle zaal heeft haar, Verkade en
wel moet om ze voldoende weerstand te doen
(voor den laatste was het ap»
voortduVan
Dalsutn
van
boven.
De
bieden aan den druk
plans het spontaanst) met handgeklap ontrend dreigende broodeloosheid is allerminst geschikt om het karakter van den assistent te vangen en voor het ingaan van de pauze;
verbeteren en hem den moed en het zelfver» complimenteerde de directeur van. het
trouwen te verschaffen, welke zoo noodig zijn Theater, facizuès van Hoven, de directie
om den werkgever op de fouten in het arbeivan het Amsterdamsen Tooneel. Hij
derssysteem 'en in de arbeidsverhoudingen te
hoopte, dat er gedurende deze drie jaren
wijze» welke de assistent het beste kent
rustig gewerkt zal kunnen worden en dat
De rubberrestrictie.
het publiek even talrijk zal komen als deVan de rubber restrictie verwacht de heer zen avond.
van Sandick niet het minste heil. De vermindering van den uitvoer in Mei en Juni is geen be»
wijs voor de medewerking van de inlandsche
rubberplanters. De tap kan op grooter schaal
TENTOONSTELLING VAN VOORhebben plaats gehad met geringer verkoop, zoodat er mogelijk groote onzichtbare voorraden INDISCHE WATERVERFTEKENINzljn, welke bij de minste prijsstijging plotseling
OEN IN PULCHRI STUDIO,
öp de markt zullen komen, daarmede wellicht
z.g.
der
restrictie
teniet
succes
doende.
het heele
Volgens zijn oordcel kan alleen een zoodanige
terugbrenging der productie kosten, dat zelfs
Gisternamiddag heeft ln de groote «zaal
bij lage prijzen de cultuur nog loonend is, redvan
Pulchri Studio de officieele " opening
ding brengen. Producenten, die daaraan niet plaats gehad van de tentoonstelling van wazijn
gedoemd
de rubber»
«uilen kunnen voldoen
terverfteekcningen van Voor-Indische schil(Aneta)
cultuur vaarwel te zeggen.
ders, welke enkele maanden geleden in het
Atheneum
te Genève zoozeer de aandacht
ZELFBESTUURDER GESCHORST.
hebben getrokken en waarmee dr. James
Iloepang. De resident van Timor heeft den H. Cousins binnenkort naar Amerika reist
radja van Mollo (Zuid-Midden-Timor) ge» waar hij ze zal exposceren ter illustratie van
schorst, in verband met diverse klachten van de
bevolking over misdragingen, waaraan deze een serie lezingen . voor verschillende uni»
versiteiten over Voor-Indische kunst. Tal
zelfbestuurder zich zou hebben schuldig gevan leden en genoodigden nebben ook in
(Aneta.)
maakt
Pulchri blijk van belangstelling gegeven.
Namens het bestuur heeft de heer Th. B.
VERONGELUKT.
Lelyyeld een kort woord gesproken ter
van
Noetaradja. De opzichter 8.0.W. Rooze. werkvan dr. Cousins, die tijdens zijn
«am bij de» aanleg van den weg van Meulaboh introductie
langdurig
in Voor-Indiè voor de
verblijf
naar Sigli, is in een ravijn gestort en daarbij
aanmoediging
van
deze jonge, herleefde
gekomen.
(Aneta.)
om het leven
kunst veel vermocht te doen. Hierna heeft
dr Cousins een uiteenzetting gegeven van
IN EEN RAVIJN GESTORT.
en ontwikkeling van deze nieuwe
de ondern. ontstaan
loekaboeml. Een vrachtauto vantheepluksteis
kunstbeweging,
welke met de voorbeelden
Ramawalie. waarin zich dertien
der oude cultuur voor oogen nieuwe vorbevonden, is nabij Ngalindoeng in een ravijn gemen van uitdrukking wil zoeken.
stort. 5 pluksters zijn zwaar, de overge inzitzwaargewonden
zijn
De
gewond.
licht
tenden
naar het ziekenhuis aldaar overgebracht
(Aneta.)

—
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PERSONALIA.
Batavia. Verl. 3 Aug. 1931 9 maanden verlof
a. d. insp. v. Fin. Palembang, C Pantekoek.
Toegev. a. d.. Belast. Dienst te Weltevreden
<« accountant L. F. Jansen.
Buitenzorg. Ben. tot dierkundige a. h. Inst v.
Plantenziekten v. h. Alg. Proefstation J. van
(Aneta.)
«ler Vecht

—. Het Ministerie van Buitenlandsdie Zaken
maakt bekend, dat op 20 dezer te 's-Gravenhage de uitwisseling heeft plaats gehad van de

akten van bekrachtiging van het op 14 September 1929 te Genève tusschen Nederland en
Tsjecho-Slowakije gesloten verdrag tot b«»
alechliiig van geschillen door rechtspraak, ar»
b'trage en v/«oening (Staatsblad 1930, no.
230).

De Raad van Tietjerksteradeel heelt besloten tot verbetering van den weg Oudkeric—
Steencndam, kostenberekening f 59,000. De
Merken zijn voor f 57,000 opgedragen aan de
K. V. Nederl. Basalt-Mij. te Zaandam. Te
lijner tijd zal een leening voor het bedrag
>--

«öliHen

geslote*»

..

Ja....
.zéggen
l

Ter gelegenheid van het 700-Farig bestaan van de stad Nijmegen wordt het -fraaie, in renaisllanee»st«l gebouwde Vaaggebouw
gelegen aan de <3roote Markt, geïllumineerd.
.
VOOKLOOPION BALANS VAN HET
OFOONREPERTOIRE.

Van de b*j Golumbla, Odeon, Parlophon»
Beka en pomocbrd verschenen gramofoonplaten hebben de heeren dr. Felix Günther
en dr. Herbert Flelscher alle voor hei.serieus muzikale publiek goede nummers nitgezocht en uiterst overzichtelijk gerangschikt, in een „icatalog der Xullurabtéilu^g
der Carl Lindstrom A. G. Berlin" bijeéni^bracht. Ludwig Koch, de leider dezer
deeling merkt in zijn voorwoord terechtH,
dat aW dé hand van déze uitgave de musi^
coloog en de muzielcleeraar veel gemakke-,
Izjker dan voorheen systhematiscn klinkend*
materiaal: als basis voor theoretjschén ar-)
beid of 'tér „illustratie" bij het onderwijs en'
bh' lezing zullen kunnen vergaren, en ook
de muziekliefhebber in staat zal zijn een,
veelomvattend repertoire, voor de huiskamer van waarde, samen te stellen.
Ik moet bekennen bij het doorbladeren'
van bovengenoemde lijst verrast te zijn ge»
worden door het groote aantal opnamen
van serieuze muziek dat er al blijkt te be»
staan: bij het te hooi en te gras zoeken
naar goede platen en door de wijze van re»
gistreeren in de afzonderlijke catalogi der
records
produceerende maatschappijen
komt men daar zoo niet achter. Als u ziet,
dat alleen reeds de werken van Beethoven,
die bij het Lindstromconcern zijn vastgelegd, 75- pagina beslaan (de kwartetten op
zichzelf 3 pag.), dat verder Schubèrt en
Wagner . ieder met 6J4, Verdi en Puccini
elk met 4 en Mozart met 3J4 pag. vertegenwoordigd zijn, dan zal het ook u onbegrijpelijk voorkomen dat er nog altijd velen
zijn die smalend over „gramófoonmuziek"
plegen te spreken. Er is gramófoonmuziek
en gramófoonmuziek, er zijn Schwarzwa!»
der-lllirtjlls,

Bichiarft^blossom^ove^lanee»

hot-songs en.... symphonieên van Mozart

liederen van Schubèrt
Behalve het verheugend groot aantal opnamen der voornaamste werken van het
reeds vermelde zestal toondichters, bestaat
êr nog een heele reeks andere, die lang niet
iedereen zal kennen. De alfabetische lijst van
Lindström volgend ontmoeten we Brahms
met 254 pag. (2 symphonieên, het vioolconcert, liederen enz), Chopin met IJS' p. (o.a.
alle Preludes öp. 28, 11 Nocturnes, h-moll
sonate), Debussy met 2.p. (o.a. g^dur en
g-moll kwartet, orkestnocturnes), da Falla
(El Amor Brujol), Franck (symphonie,
d-dur kwartet etc.),. Handel (oa. de Messias volledig, sonate voor Gamba en clavicembaal), Mendelssohn (Schotsche Sym»
phonie onder Weingartnerl), Rossini met
2 p. (Barbier volledig), Schumann met IV*
p. (o.a. pianoconcert, 6e symphonie), R.
en

Strauss,

Strawinsky (pa. de Sacre, Petrouchka, L'oiseau de feu in prachtige op»
namen), Tschaikowsky (vioolconcert, Se
ACTEURSIJDELHEID
symphonie door Mengelberg, 6e symphonie
enz.), Webcr (o.a. de Preischützouverture
Comoedia vertelt de volgende, niet In de Médoor vier verschillende dirigenten: Wem»
moires van wijlen impresario G. Schürmann. gartner, Knappertsbusch, Weissmann, Brevermelde, dus .^inédile" anecdote. Schürmann cher). Hoewel met karakteristieke werken,
had èn CoqueKn ainé èn Sarah Bernhardt ge»
nog in veel te bescheidene mate
ëngageerd voor «en tournee in Amerika. En nu maar tochzijn Bach,
Berlioz, Gluck, Haydn,
was de moeilijkheid: ze «wilden allebei nummer recorded
Moussorgsky,
Liszt,
Honegger,
Milhaud,
één op het affiche staan! Schürmann stelde Coen
Hugo
Terwijl tal
Weill
Wolff.
queKn voor de z.g. „vedette américaine" d. i. Ravel.
invloedrijke
van
CoqueKn
van
werken
de
minder
den naam onder aan het affiche.
wei»
gerde beslist. Sarah/beriep zich te vergeefs op heerschers der verschillende rijken der tode galanterie. Toen als opperste argument 'luisnen die symphonie, opera, oratorium, sonate
eens,
zij
hem
m
oor:
denk
ik
„En
dan,
terde
het
en lied heeten, voor graveering in de schelben de doyenne, de oudste."
lak eigenlijk niet in aanmerking hadden beToen gaf de schepper van Cyrano toe. Hij hooren te kómen. Voor het oogenblik bewas geflatteerd door die bekentenis van la paald overbodig lijken mij: Seid meiner
divine Sarah, die erkende dat ze ouder was
Wonne stille Zeugen van Flotow, Vision
dan hij.
de Jeanne d'Arc van Gounod, Il fait beau
werkelijkheid
jaar
In
was zij echter drie
jong». De ijdelheid bad het gewonnen, of voir ces hommes d'armes van Maszenet
liever had gaarne

verloren....

In Berlijn heeft zich «en «Gesellschaft znr
Erforscliung der Musik des Orients gevormd.
In. liet bestuur zitten prof. dr. Johannes Wolf,
Miniaterialrat Leo Keslenberg, prol. dr. Scbfi*
"**
nemann en dr. Robert Lac*hmann.

Voor hen, die den muzikalen invloed,
welken de gramofoon vermag uit te oefenen, nog steeds onderschatten en dus ook
nog niet overtuigd zijn van de. noodzakelijkheid van het In juiste banen leiden der pro»
ductie van serieuze platen, is het wel interessant, eveneens aan de hand van dezen

catalogus eens na te gaan wie

de microfoon zijn opgetreden. In
is een droge opsomming overtuigender dan
een vurig pleidooi met veel woorden:
Dirigenten: Arbös, Dohnanyi, Wempe^

rer, Mascagni, Mengelberg, Muck, Pierné,
von Schilling», Schuricht, Weingartner,
Bruno Walter, Siegfr. Wagner; zangeressen en zangers: Basilides, Henschel, l.iepdra, Larsen-Todsen, de drie Lotte's
Schone, Leonard en Lehmann, Lewandows»
ky, List, Ricci, Vallin; pianisten: Gasade»
sus, Fricdmann, Gieseklng, Godowsky,
Grainger, Myra Hess, Pembaur, Rosenthal^
violisten: Stefi Geyer, Hubcrman, Szegeti,
Wölfsthal, Zimbalist ;' cellisten: Gassado,
Feuermann, Giürrmer, Piatigorsky; kwartetten : Amar, Gapet,Lener, Rosé ; orkesten:
Concertgebouw, Berlijnsche, * Boedapester,
Londensche p.llilharmonie, Scala-öfilaan,
Madrid-, New-Vörk Symphony: koren?
Westminster-kathe> Domchor<Münchcn,
draal, Gaecilia-Antwerpen» Holle's madri-

. .

i gaalvereeniging, Thomaner-Lelpzig. Afgej zien van de sterren van verschillende grootte die meer óf minder „uitsluitend" voor
His Masters Voice of Polydór dirigeeren,
spelen en zingen zooals Furtwangler, Anday, Denijs, Gigli, de Luca, Maartje Offers,
Elisabelh Schumann, van Tulder, Andrlessen, Bauer, Gortot, de Greef, Gabrilowilsch,
Lamond, Elman, 'Heifetz, Ivulenkampffi
Kréislér, Xuhelik, Prihoda. Thibaud. Ga«als, Boedapester kwartet en dc Boneniers.
Ten slotte nog een paar vragen: Waar
blijven de opnamen van symphonieên van
Bruckncr door «en specialist? (de leek zou
zich door middel van de gramofoon beter
kunnen „inleven" in deze wondere scheppingen dan per 4-handig piano-uittreksel I); hoe staat 't met Baohs voorgangers en tijdgenooten en met Bachs zonen,
met de oude Nederlanders, Engelschen,
Franschen, Italianen, met' de Mannheiiners,
de Weencrs? Zou het bij een juiste voorlichting van hef publiek (vgl. bovengenoemde Lindstromultgave), niet de moeite
loonen, éénmaal per week één Tauber-,
Marek Weber» of Hylton-opuame niet te
laten doorgaan en telkenmale daarvoor in
de plaats een der paarlen van de oude
toonkunst op te graven? Ook hierbij geldt:
„De cost gaet voor de baet uyt."
Otto Glastra van Loon.
UIT DEN BOEKHANDEL.
Onder den titel „Eventjes lachen" geeft het
Nbl. v. d. B. eenlge staaltjes, welke bestellingen boekhandelaren aan het Centraal Beekhuis,

doen:
v. Nichturn

Koedlago).

—

Good Largo

—

(v. Nichturn:

Theodoor Panfille Fransch leesboek Tjeenk
Willink
(Th. Banville, Gringoire).
Fijngebraad: Short English gram.
(Fijn
van Draal: Short Engl. Grammar).
2 Sara Burgerhart door Frederïk v. Eeden?
(hel vraagteeken Is hier zeer op zn plaats!).
H. Pilon „De roode Mof in de Natuur"

—

—

—

—
—

(De doode stof in de natuur).
(Boorsma
1 Boorsma Examen v h. zingen
Examenzinnen Holl. Duilsch).
1 Pollivain: Door hel land der Drusen
(Paul d'lvoi: Naar het land der Druzen).
(Zuillroif
Eymard: guerilla
Vallainlin
Boogenjager
(beBolhanier gebonden
doeld werden van Guslave Aimard: Curumilla,
Valentin Guillois, De Bijenjagers, De Boekaniers).
1 Dumois. De dame met Kamillen (of iets
(Dumas: Hfargaretha Gautier
andere titel)
(La dame aux caméiias).
1 Purmerend Chansons du Pays de France
(Nenjert et Elzinga: Chansons du Pays de
uitg. Muusses-Purmerend).
France
1 Pubert Feil
(van Drulen: Puberteil).
(Deze
1 Jac van Looy Sigrid Undset
raadselachtige bestelling wordt volkomen duidelijk door haar pendant van denzelfden da»,

—

—

—

— —

—

——

—

—

—
—

turn: 1 Feesten Lente).
(OcI Les afalr son les afair octaaf mier
lave Mirbeau: Les affaires sont les affaires).
1 Ex. geb. De Aeners van Puthuis Vergiluis
Hfaro afetusch vertaald door P. D. de Koning
(De Aeneis van Publius Vergilius alaro. metrisch vertaald door P. W. de Koning).

—

BEN PSYCHOLOGISCH
LABORATORIUM.

zoo voor
«- al dit
geval

(Ben Intiem Dagboek van Raskolnlkov)

-..

Dostojefski, schrijft Jean 'de.' Pierréfeu ih
comoedia, is de grootmeester der moderne psychologie. Hét ii van' llém uit dat het procédé
zich voltrekt van de romanciers van het onbewuste, die in de grotten der ziel dé 'obscure
impulsies opvangen waar onze gevoelens uit
Het is vooral dc kinderpsychologie,
voortkomen.
die door onze beste tegenwoordige schrijvers
zoo verrijkt is, die van Dostojefski dateert. Ge
zult haar vinden in Les Enfantines van Valéry
Larbaud, in l'Enfant qui pril peur van Gilbert de
Voisino, in Le Retour dans la Kuit van Mar»
tini Pléchaud en it» de * subtiele/notitiesv an

van Fean Gii-auddli-<, hoewel zij
ult een geest voorkomen die geheel vrij ls van
gelingen van Dostojefski?
Zijn de jonge helden van André Gide, van
wien de gelroubleerde jongelingschap den
vroegrijpen «maak der zonde heeft, de
ingenus (I) van I'lmmoralilte, de Nictzsches
van 15 jaar. die het gevaarlijke avontuur van het
leven ontdekken niet de, broertjes van de jongelingen van Dostojcfsky?
Het is daarom niet een scherp en geraffineerd genoegen dat ge het laatste deel, vertaald
door Halpérine Kamiusky, zult lezen onder den
titel Le Journal Intime de Raskolnikow, gevolgd door Précoces.
Ziehier nu een studieboek voor de hevige
bewonderaar, vah den Meester. Wij worden
binnengeleid in «en laboraer als 't v/are
torium van psychologie, onder anatomische
praeparaten en reacties. Schuld en boete, dat
meesterwerk, is hier in dit intieme dagboek,
van waar men de. eerste intuïties van het be»
rouw van den misdadiger naar boven ziet
komen, in zijn primitieven staat. Maar leest
vooral die lange studie over kinderen, extracten
uit De Gebroeders Karamazov, die een geheelen
roman samenstelt, getiteld Précoces.
Het psychologische genie van Dostojefski is
hier in zijn geheel vertegenwoordigd en' zijn
Meester-idee over de grootheid van ziel en het

Prövenciales»

.

-

heroïme der kinderen. De kinderen hebben
niets anders kinderlijks dan de gestalte, hun
ziel en hun hart zijn die van helden. Dc mensch

onthult zijn ingeboren noblesse, zijn inwendige
schoonheid alleen maar in -zijn jeugd. Daar ni
valt hij af, wordt hij laf en middelmatig. Deze
kleine wereld, onbekend bij groote menschen,
is een mysterieuse en verschrikkelijke wereld
waarin dc gevoelens hun volle w-arde hebben en
waarin sublieme tragedies en vreeselljko drama's
worden afgespeeld. De ware avonturenroman
is de roman van dc kinderziel."

.

GEDENKSTEEN MAURICE RA VEL.

.

Naar uit Bayonne gemeld wordt, is in den
gevel van het geboortehuis van Mauricc Ravel
een gedenksteen gemetseld, bij welke plechtigheid verschillende autoriteiten aanwezig waren,
waaronder de infant van Spanje en de Infante,
Dona Luisa, de auteur Claude Farrire. dc violist
Jacques Thibaud en verschillende andere kunstenaars.

Naar do Tel. verneemt, Is het

sssst! sssstl Zooiets mag je niét
Alleen maar: weten. Weten, dat
Rijksinstellingen een beetje log en een beetje
lastig, een beetje lui en een beetje leelijk zijn,
Maar we dóen altijd net, of dat volstrekt niét
waar is.
Een gezond standpunt. Want als we ons
eindelijk formeel gingen verzetten, dan
kon het Rijk z'n...» hm.... z'n beetje mindere kwaliteit natuurlijk niet handhaven en
dan liep het mis. Dan.... ja, dan kregen vit
misschien wel revolutie.
En daarom heeft het Rijk er natuurlijk altoos voor te zorgen, dat 't nooit al te erg
in de gaten loopt En zoon Ministerie mag
uiteraard wel smerig wonen,, maar niet zóó
vüili dat de menschen in de krant beginnen,
erover schrijven; Want dat is bijna een

blamage.

-

Natuurlijk is liet niet heelemaal een bla»
mage. 't Zou een Blamage 'zijn, als de kranten
i schreven: De kantoren der N. V. Zoo-enr 'L'
Zoo zpn éesi beetje viezig......
N.,V.
. Üle
zou haar oogen uit dr hoofd
schamen. Maar het Rijk...... Dat weten we
allemaal wel
't Rijk, dat is dat ding......
och, ik hoef het niet te dcfini'ccren. We ken»
nen het allemaal. En we hébben er onze
opinie over. Van die opinie trekt liet Rijk
zich niks an. Dat wéten we. 't Rijk doet
alles, zooals het dat zelf wil. Het koopt
huizen, het- bewoont hulzen èn het onderhoudt' liuizy, 'op z8 n manier.* -.- .* .5
****
gebeurt
En als het Hl,te bont wordt
er nóg niks. Daarom kom ik op m'n aanvankelijk oordeel liever jerug.
La' maar zitten, zcgl 't Is wèl vuil, maar
wat kan dat bommen? Als het Rijk hier
dan kon
plots zou gaan schoonmaken
het wel allerlei karweitjes gaan opknappen.
Waar bleef je dan? Dan zou je het Rijk niet
meer herkennen. Nee, 't heeft gCcn nood,
hoorl Het Rijk, daar kun je véél van zeggen,
maar 't heeft één deugd: het geneert zich
niet.
■

Dus: Vadertje Staat, la' maar zitten, hoor)
La' maar zalig zitten l

Garruli Filius,

. George Smitt* van de Londensche firma E!lis en Co., die eenige jaren geleden het eerste
in Frankrijk gedrukte getijdenboek heeft ontdekt, dat toen door het Britsch Museum Is
aangekocht, heeft thans de band gelegd op
het eerste geïllustreerde getijdenboek, afkom»
stig van de persen van Willlam de Machinia
te Londen (15e eeuw). De waarde is op
20.000 pond sterling geschat.
Filmnieuws
DE FILMACTEUR LON CHANEY.
ERNSTIG ZIEK.
Uit Los Angeles wordt gemeld, dat Leo»
Chaney ernstig ziek is. In 24 uur tijds hebben
twee bloedtransfusies plaats gehad. Omtrent
den aard van de ziekte, isi niets bekend, maar
toen Leon Cbaney. in Juni van dit jaar van Los
Angeles naar Nieuw-Vork ging, ging het genicht, dat hij een operatie moest ondergaan, in
verband met een ernstige keelmfcclle. Bov?-i-dien had Lon Chaney, toen hij voor de MetroGoldwyn de film The Engineer maakte ei» «n
zijn rol van machinist tijdens een sneeuwstorm
een tocht maakte op een open locomotief «11
ernstige longontsteking opgeloopen, waarvan
hij nog steeds niet geheel hersteld was. De
directeur van het St. Vincent Hospitaal te Los
Angeles weigert echter elke inlichting.

gemeente»

bestuur van Amsterdam van plan in het
seizoen 1930—193! een hislorischen tooneelcyclus

te laten geven, bestaande uit acht
volksvoorstellingen tegen bijzonderen toe-

gangsprijs.
Het Amsterdamsch comité voor Arbeiders»
ontwikkeling, waarbij aangesloten zijn de
gezamenlijke
Amsterdamsche bestuurders»
bonden, welke nagenoeg alle in vakvercen!»
gingen georganiseerden omvatten, heeft aan
bet gemeentebestuur zijn verlangens kenbaar
gemaakt ten aanzien van de op te voeren

stukken.

Aan het Amsterdamsch Tooneel (Verkade
Dalsurn), de Kon. Vereeniging Het
Nederlandsch Tooneel (Saalborn en Verbeek)
in het Schouwtooneel, heeft de wethouder
voor de Kunstzaken thans een uitvoerige lijst
van stukken toegezonden met het verzoek
hem te willen berichten, welk gedeelte van
het gewenschte repertoire ten tooneele ge»
bracht kan worden.

«n Van

In den gevel van het huls te Bad Aussee.
waar Kienzl zijn Evangeliemann gecomponeerd
beeft, Is een gedenkplaat aangebracht.
Na een feestrede van den voorzitter van het
comité heeft de bejaarde componist gesproken.
Ten slotte heeft een orkest liet koraal uit Der
Evangeliemann gespeeld,,

Dv bekende Haagsclie pianist
KAREL TEXTON. die heden
in alle «tilte zijn «bOen verjaardag herd«-il^

sin» VADERLAND

Radio-Nieuws
DE ALOERIEENE
RADIO-OMROEP.
Elke actie wet onvruchtbaarheid geslagen.
Het (G.-H.) Nederlandsch Weekblad,
«lat dr. J. Th.-de Visser, den voorzitter van
den Radio-Raad, onder zijn vaste medewerkers . telt, schrijft onder bovenstaanden
«titel:
Dezer dagen ls opnieuw gebleken, hoezeer dr. Slotemaker de Bruine ijvert voor
een ruimere toedeeling van zendtijd voor

een algemeenen Radio-omroep. Wij zeggen
met nadruk „opnieuw", omdat hij in dc
vergadering van 28 Mei jl; van de Tweede

Kamer in denzelfden geest gesproken had.
Hij is dan óók eerst bevredigd^ wanneer
daarvoor lnplaats van 15 procent, 50 procent van den beschikbaren zendtijd wordt

Natuurlijk is het de bedoeling, tot openstelling dezer verbinding voor publieke» dienst te
geraken. Voorloopig worden alleen nog dag-»
lijksche proefgesprekken gevoerd. Aan boord
wordt gezonden met ongeveer 156 m. golf»
lengte; in omgekeerde richting wordt gezonden
over een zender te Hcheveningen op ongeveer
192 m. De ontvangst Jan land heeft plaats te
Noordwijk-Radio. Aan boord zijn zender en
ontvanger natuurlijk vlak bij elkaar aangebracht,
hetgeen écn der moeilijkheden uitmaakt bij het
tot stand brengen der geheele Installatie.
Bij een kruisgesprek, deels over de lijn, deels
per radio, heeft men altijd de merkwaardigheid,
dat het gesprek in beide richtingen over dezelfde lijn gaat, maar dat het aankomende gesprek
op dc lijn gebracht wordt, zonder opnieuw uit»
gezonden te worden, terwijl het uitgaande gesprek over dezelfde lijn wél op den zender
komt
De beperkte accomodatie aan boord «n de
wisselende sterkte door verschil in afstand,
zijn extra moeilijkheden, die speciaal bij verkeer
met schepen mede in het spel komen.
J. W. A. van Schie schrijft over versterkers
voor televisie. J. Corver geeft «en vervolgartikel
over eindlampcn en de onhervormd afgegeven
energie.

Weeroverzicht

afgezonderd.

Dit streven ls ongetwijfeld uit een oogpunt van saamhoorlgheid toe te juichen,
maar wij verwachten weinig van het resultaat en de actie daarvoor komt te laat. Aan
het einde der Tweede Kamerdebatten toch
heeft de voorzitter der Ghr. Hist Tweede
Kamerfractie namens deze verklaard tegen
de eerste motie van den heer Boon te zullen stemmen (waarin werd uitgesproken,
dat door de beschikking van 15 Mei 1920
niet een goed geregelde algemeene oproep
in het leven is geroepen), omdat de minister alle medewerking zal willen geven om
tot een meer algemeenen oproep te komen,
maar daarbij ook dc medewerking noodig
heeft van anderen.

.

Na het warme pleidooi dat door dr. Slo»
temaker de Bruine, voor den meer algemeenen omroep was gehouden, was ge»
noemde houding der Kamerfractie geenszins vreemd.
Want bij de toezegging van den minister
had Zijne Excellentie de voorwaarde ge»
voegd van de medewerking van anderen;
waarmede natuurlijk de omroepverenigingen zijn bedoeld.
Maar. die medewerking is nu juist niet te
verwachten.
Ten eerste vanweg de zeer uiteenloopen»
de meeningen die bij de vereenigingen be»
staan omtrent wat al of niet in den-algemeenen omroep thuis behoort. De eene wil
een algemeen program, waarin plaats is
vooralle cultureele, religieuse, . politieke
stroomingen, mits geen bepaalde polemiek
wordt gevoerd. De ander meent, dat eeh«
algemeen program een bepaalden b.v ka»
tholieken of orthodox-protestanten inslag
kan hebben. Een derde acht in den alge»
meenen omroep politiek en kerkelijke zaken contrabande. Eén vierde meent, dat
dansmuziek en dergelijke * geen plaats in
den algemeenen omroep mogen hebben.
Hoe nu ooit de vereenigingen bij dezen
stand van zaken tot eenstemmigheid zullen
komen omtrent den inhoud van dien omroep is. ons. een raadsel. Als «en miriister
daarop wacht, wordt 'dc zaak ad calendans
graecas verschoven. .
In de tweede plaats zal, na den heftlgen
strijd, die is gevoerd, om een bepaald percentage voor den bijzonderen omroep te
verkrijgen, minstens bij de helft der v«r«e»
nigingen geen bereidheid bestaan om een
deel daarvan voor den algemeenen omroep
af te staan. Daarvoor ijvert men te zeer
voor de propaganda van zijn eigen beginselen en zorgt men te zeer yoor zijn financiën, die schade zouden lijden, wanneer de
geestverwanten die achter de een of andere
omroep-vcrccn. staan, niet hun behoorlijk
deel krijgen. Daarom is het zoo begrijpelijk, dat de minister de bedoelde restrictie
maakte. Maar daarom is het een illusie te
mecnen, dat bij dezen stand van zaken in
de komende tijden iets voor een meer alge»
meenen omroep zou te verwachten zijn.
En eindelijk staan nog altijd enkele omrnepvercenigingcn zoo vijandig tegenover
elkander, dat dagelijks de verwijdering
grooter wordt en het zitten om e«n zelfde
tafel, .tot het vinden van compromissen,
steeds onmogelijker schijnt.
Wij durven dan ook wel voorspellen, dat,
zoolang deze moeilijkheden blijven, -geen
minister zich zal wagen aan de verandering
van de eenmaal plaats gehad hebbende
zendtijdverdeellng en elke actie, van welke
zijde zij ook komt, met onvruchtbaarheid
zal zijn geslagen.

.
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Ingezonden Stukken

De benesming van een cantor.
ASTA-THEATER
EN DIERENBESCHERMING.

George E. Quigley, een van de leidende persoonlijkheden der Warner Bros Pictures Ine,

teven» vice-president van First National Pic»
tures Ine. «n van The Vitaphone Corp. die iq
verband met belangrijke onderhandelingen voor
Warner Bros öp het oogenblik in Berlijn Is,
deelde ons mede dat hij uit Nieuw Vork bericht
heeft ontvangen dat de aanvrage om bij Warner
Bros eén curator te benoemen (al»*plicaUon for
receiverslilp) door «en enkelen onbekenden aan»
deelhouder gedaan was; aan deze aanvraag gingen omvangrijke balsseverkoopen in aandeelen
Warner Bros vooraf.
De aanvraag voor het benoemen van «n
curator was blijkbaar gedaan met de bedoeling
daardoor invloed op. de aandeelenkoers te oefe-

Hooggeachte» Redactie,
In het nieuwe weekprogramm» van het
Asta-theater van 22—28 dezer staat al»
nummer 5 van het programma: „Eerste
klasse variété".
Bij navraag aan de kassa werd mij ge»
zegd, dat nogmaals de goochelaar Oklto
,
zou optreden.
Over do goocheltoeren van dezen
goochelaar, voor zoover deze met levende
dieren geschieden, —en dit kljn er niet
weinige,
heb ik mij de vorige week bij
beklaagd
de directie
en naar ik gehoord
heb, anderen met mij.
Toch wijst de directie noch ln haar weekblad, noch in haar advertenties in de dagbladen, op een verandering in dit goochelnummer, zoodat mag worden aangenomen,
dat het weerzinwekkend gegoochel met
levende dieren nog steeds voort zal gaan.
Weerzinwekkend, omdat het genoegzaam
bekend is, dat goocheltoeren ook met
levende dieren van 99 pCt berusten op
het dubbele-bodem-systeem, waardoor deze
weerlooze beesten gedurende een geruime»
tijd moeten worden samengeperst in do
kleinst mogelijke ruimte.
Want al moge de directie van het Asta»
Theater mij ontkend hebben, dat van een
samenvouwen dezer dieren sprake kan zijn,
aan mijn verzoek om mij dan met eigen
oogen te mogen overtuigen, heeft zij niet
kunnen voldoen, wijl de heer Okitc» zich
daartegen verzette.
Laten alle dierenvrienden zich dan ten
stelligste verzetten tegen het ten tooneeln
voeren van levende dieren in variété-num-

—

nen.

De beweringen omtrent het *..*?. wanbeheer
waren zeer algemeen gehouden: er werd geen
enkele beschuldiging geuit dat de maatschappij
In «enig opzicht financieele schade geleden zou
hebben.
In de mededeelingen die de heer Gulgley uit
Amerika ontving werd er de nadruk op gelegd
dat Warner Bros op dit oogenblik meer solvent
'zijn dan op «enig Vroeger tijdstip sinds hun
beslaan. De heer Quigley verklaarde dat de
beschuldiging van wanbeheer vooral daarom
zoo ongerijmd is, wijl Warner Bros juist onder
de tegenwoordige leiding binnen drie jaar tijds
van «en onbeteekenende onderneming tot een
onderneming met een wereldpositie zijn geworden. Hij verklaarde voorts dat de winsten in
het op 31 Augustus as. eindigende boekjaar
volkomen bevredigend zouden zijn en dat deze
bij lange na niet in die mate bij de ramingen
aan het begin van bet boekjaar ten achter zouden blijven als de algemeene bedrijfsresultaten
der Amerikaansche industrie onder de economische depressie geleden hebben.
De buitenlandode eredistgever in Oostenrijk
onbeschermd.
Men schrijft aan de N. R. Ct»
De Oostenrijksche falllissementswet staat toe,
dat waarborgen, welke de schuldenaar binnen de
laatste 60 dagen voor de faillissementsaanvraag
aan de schuldelschers gegeven heeft, aangevochten kunnen worden. Terecht noemt de wetgever
dezen termijn de gevaarlijkste voor de crediteuren en daarom zijn in alle landen beschermende bej.'alingen in de wet dienaangaande opgenomen.

. Drie Weensche schuldcischers,
waaronder een
zich van een Oostenrijk»

groote bank,

-

van de waarborgen geëischt.

Het Wensche „Oberlandesgericht" als hoog»
heeft het beroep afgewezen.
Inde beslissing wordt vastgesteld:
le. dat uit het rapport van den curator blijkt
dat de desbetreffende waarborgen vóór het
! slaken van de betalingen gegeven werden.
2e. dat een samenhang met de later begonnen
onderhandelingen over een aceoord uit de acten
niet blijkt
3e. dat ook de.klagers niet beweren, dat e«n
. dergelijke
ste instantie,

samenhang zou beslaan. *
'< .In tegenstelling daarmede staat In het rap»
port van den curator, dat het tengevolge van de
gegeven waarborgen bij den schuldenaar ontstane geldgebrek ertoe geleid heeft, dat b.v. «Eu
-districtsziekenkas tot beslaglegging moest over»
gaan, hoewel haar vordering preferent was.
" Het Is verder vanzelfsprekend dat het beroep
juist gegrond was op het feit. dat «en directe
samenhang tusschen deze waarborgen «n het
staken van de betalingen bestond.

-

Gem. rel. vochtigheid
Gem. bewolking 8 uur
Gem. bewolking 2 uur
Aantal uren zonneschijn..

Boderntcmpcratuur
-f 15 c.M.
2 c.M
15 e.M.
25 e.M.

——
—

89 84
9.4 5.9

9.1 50
22 55
8 uur:

11.0 97
16.3 142
173 15.2
173 15.5

—
—
—

WEEKBLADEN

Het nieuwe nummer van De DameskroRadio-Expres van deze week opent met de be»
schrijving van een radiotelefonisch gesprek met nlek bevat éen geïllustreerd hoofdartikel van
de Prinses Juliana. Hierin lezen wij 0.m.:
Non Asbeck, getiteld Vrouwe-igu»«*t en VrouHet gesprek verliep, ondanks hel volkomen -vensehoonheld, dat handelt over de dames ia
onverwachte ervan, zoo vlot, da» geen woord den tijd van Lodewijk den Vijftiende. Marie
heihaald behoefde te worden. Geen nevenge» Regout verzorgt den Haags-hen polsslag. Marie
n-^ch. f«".-*, echo van de eigen «tem. Het was de Rovanna is bij Dolly Da«-is op bezoek ge-.werken;* al het geen men zelf, van een gewoon wees» en Bu«ler Ke»lon ia deze week aan de
.«««-communaal gesprek maar zou kannen wen» beurt om van zich te doen «preken. Modetubrie»
schen.
ken en resencies besluiten dit nummer»

hebben

scbe katoenspinnerij .belangrijke waarborgen
binnen genoemden termijn van 60 dagen weten
te verzekeren, waardoor bij den schuldenaar een
zoodanig geldgebrek ontstond, dat blj zélfs preferente vorderingen niet heeft kunnen voldoen.
Het handelsgerechtshof te Weenen heeft het
door den. schuldenaar aangeboden aceoord be»
vestigd. Tegen dit oordeel bebben vier buitenlandsche schuldelschers. die zich door boven»
genoemde drie Weensche crediteuren benadeeld
gevoelden, beroep aang«teekend en teruggave
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Onze weerkundige medewerker schrijft:
In de afgeloopcn week lag ons land in
het strijdperk, waarin twee meteorologische
grootmachten, het gebied van hoogen druk
in bet Zuiden en de depressies in bet Noorden, een «varen strijd uitvochten, die aan
het einde der week een voorloopige over»
winning van den hoogen druk te zien gaf.
Toen de week begon, strekte een uitlooper
van dit gebied zich Noordwaarts over. de
Brifsche eilanden uit en de diepe stormdepressie, die de vorige week hier zooveel mers van een bioscoop;
Van een circus blijven zij, die het dier
onweer en regen gebracht had, gaf juist
waarlijk
liefhebben en nadenken, weg, om»
haar heerschappij over het weer bij on» op.
zij
gebied
hoogen
van
niet indirect mede willen werken
Het
druk breidde zich dat
al
het
leed, waaraan de circusdieren
aan
toen snel over Midden-Europa uit en dit
bezorgde ons een heel moölen Zondag. Den
bloot staan; laat hen de bioscoop ten min»
ste in vrede mogen genieten, hetgeen in
volgenden dag was een nieuwe depressie bij
lerland verschenen en de hooge druk had de schoongespeelde film van Jannlngs toch
zich weer naar het Zuiden teruggetrokken. al eens moeilijk was voor zoover 't circus»
Het weer was warm geworden en zonnig, tafercelen met dieren betrof, die best
achterwege- hadden kunnen blijven zonder
met een matigen westelijken wind.. De
een
de film in 't minst te schaden.
op
ongewone
nieuwe depressie trok
Met dank voor de plaatsing,
wijze naar het Noordwesten, terwijl ' een
nieuwe, diepe depressie uit het Zuidwesten
Mr. C. Cowan-Meyer,
kwam, over lerland en daarna naar de Favan
Lid
het Ned. Jack London Verb.
roer trok. Deze bracht ons cen.Z.O.lijken
wind met zoel weer, dat in den avond, van
Donderdag in onze omgeving, uitliep op
een eigenaardige onweersbui met slagregen
en een zwaren windstoot; terwijl op andere
, plaatsen de verschijnselen heviger waren.
Den volgenden dag was het " weer " opgeklaard en breidde het gebied van hoogen
druk zich opnieuw over Midden-Europa' VER. JAVA3CHE HOUTHANDEL-MIJEN?
uit.
Over het algemeen was bet weer veel
De aflossing der 7 pct obijg.
beter dan de vorige week. De temperatuur
Zooals
bekend heeft de Maatschappij besloten
bleef weliswaar nog tets beneden de nor» tot algeheele
aflossing der 7 {-"et leening groot
male, maar er kwamen nu een viertal dal 2. millioen per 1 December a.s.
gen met matige warmte voor. De nachteAan obligatiehollder, zal tot 15 October gelijke mlnlmum-tcmperatuur was de gehêele legenheid wórden gegeven in te schrijven óp
week vrij laag.
nieuwe 5)6 pet obligatiën.
De vochtigheid was geringer dan de
vorige week en de bewolking veel geringer,
zoodat bet aantal zonneschijn-uren meer
SPANJE.
dan tweemaal zoo groot was als een week
tevoren. Ook de regenval was veel geringer. Den loden 's morgens werd 12 m.M.
Verbetering der handelsbalans.
regen afgetapt, die opgeleverd was door de
Volgens «tattisisohe gegevens omtrent den
vele onweersbuien van den lsden. De onbuitenlandschen handel van Spanje zijn de
weersbul van den 2lstcn leverde ruim zes resultaten voor het eerste halfjaar van 1930
zeer bevredigend. Gedurende genoemd tijdvak
millimeter.
heeft de invoer beloopen 1249 millioen tegen
9—15 16-22
«en uitvoer van 1137 millioen peseta-, zoodat
Aug. Aug.
invoersurpkls bedraagt 112 millioen pesehet
16.0 163
Gemldd. temperatuur
tas»
terwijl het deficit in dezelfde periode van
Hoogste temperatuur
20.0 24.4 18/8 verleden
pesetas beliep. De
jaar 247
117 92 19/8 Spaansche uitvoer millioen
Laagste temperatuur
is met 142 millioen pesetas
Warmste dag „
18-3 187 18/8 vergeleken met het vorige jaar gestegen. Om»
Koelste dag
13.9 137 16/8 trent/de invoerbeperking valt op te merken,
, dat Spanje
voor 102 millioen peseta*, minder
Gem. veranderlijkheid
0.9 1.3
voedingsmiddelen
aan
heeft gekocht dan In het
Totale regenval in m.M... 40
19
halljaar
eerste
van
1929.
Dit feil bewijs», dat
regendagen
Aantal
6
a
eigen hulpbronnen de, lands meer en meer
de
1
3
Aantal onweersdagen
voor de behoeften van de inwoners worden

DE RADIO- EN.POTO-TENTOONSTELLING.
Bij de opening van de radio- en foto-tentoonstelling te Berlijn heeft o. m. Albert Binstein
het woord gevoerd, die zeide, dat als men dc
draadlooze hoorde, men bedenken moet, hoe de
menschen in het bezit van dit wonderlijke werk» RECHTSTOESTAND DER MILITAIREN.
tuig gekomen zijn. De bron van alle technische
Naar aanleiding van een door de onderofliaanwinsten is de goddelijke nieuwsgierigheid en ciersvereeniging Ons Belang ingediend verzoek
speeldrang ' van den onderzoeker «n niet minbeeft de Minister van Defensie meegedeeld, dat
der de constructieve fantasie van den uitvinder. de regeling betreffende den rechtstoestand voor
De technici zijn het, die de ware democratie de militairen yoor zee- en landmacht in ontwerp
mogelijk maken, want zij vergemakkelijken niet gereed Is. Er zijn echter nog enkele vragen g«»
slechts menschen dagwerk, maar maken borezen, welke een punt van bespreking uitmavendien '«de werken van denkers en kunstenaars, <ken tusschen de ministers van Justitie en
Dewier scheppingen tot dusver het privilege van fensie. Zoodra die vraagpunten tot onlossin*de bevoorrechte klassen waren, voor het alge» zullen zijn gebracht zal het ontwerp aan d?
meen toegankelijk en wekken zoo de menschen commissie voor georganiseerd
overleg om advies
op uit slaperige stompheid. Wat de draadlooze, worden gezonden.
die werelden verbindt, betreft, zij heeft de
«enige functie van volkenvrede «n volkenverzoening te verrichten. Tot voor kort leerden de
De off van adm. 2e kl. W Baar, Is pervolkeren de gebeurtenissen in de wereld bijna particuliere gelegenheid uit Oost-lndië teruggeuitsluitend door de plaatselijke bron van de keerd.
dagbladpers kennen. De radio* zal er op haar
De uit. ter ze« 2e kl. van de marinereserve
manier toe meewerken het gevoel van vergaan» J. Landsman, dienende aan boord
«ran bet
de vervreemding uit «e roeien, dat. zoo licht in wachtschip te Vlissingen. is van zijn plaatsing
wantrouwen en vijandschap kan omslaan. Op ontheven.
deze wijze moeten de resultaten van het schep»
De off. van g«z. 2« kl. L. J. Kuypers, thans
pen bezien worden, die deze tentoonstelling
wordt 28 dezer bij de marine-kazernon-actief,
kan de verbazing van den toeschouwer voorgeplaatst.
ne
t«
Willemsoord
houdt
—" De luit t*-- z«« 2e kl. H. M. van Bemm«l«n
De groote radiotentoansle'ling, dis Zatervan den ondei zeedienst, is bestemd voor de»
dag te Berlijn werd geopend. I, gisteren
di*-**»» in Oo»tlidië.
bezocht door ongeveer 40.000 personen.

RADIO-EXPRES.

—

Voor de buiteniandsche belanghebbenden
heeft het geen nut voör zich zelf uit te maken»
dat de redenen van de beslissing ver gezocht «n
niet overtuigend zijn. De rechtbank verklaart
zelf, dat In theorie «n rechtspraak evenveel
stemmen en vonnissen vóór als tegen haar bc»'
schouwing zijn.
Voorzichtigheid bij het doen van zaken met
Oostenrijk zij dus aanbevolen.
Wallstret-nieuws.

.

Intern. Hvd*w»Eleeti<o B*s»t«n.
D.
seint uit Nieuw York: Da netto-winst
V.
door bet Intern. Hydro-Electric System, de
ondermaatschappij van de International Paper
«n Power Co., in het jaar geëindigd 30 Juni j.L
behaald, bedroeg na aftrek van alle lasten
$3.437.844 tegen 2.944.617 In de voorafgaande
12. mqauden, geëindigd op 31 Maart j.L Na
betaling 'van de preferente dividenden, waarvoos
$116.641 benoodigd was, kwam deze winst
per aandeel op de 721558
overeen met $4,64
A.,
die in dat jaar gemiddeld
aandeelen -iclasse
uilstonden tegen $4,25 per aandeel in het jaar
per 31 December 1929,
Volgens de laatste balans per 30 April 1930

bedroegen de totale activa $452.172.876, waarin
begrepen fabriek «n bezittingen ten bedrage van
De vlottende middelen waren
$382.844.1
$3.924.589 grooter dan de loopende verplichtingen.

*

Amerlcan Natural Gas Cy.
De totale winst der American Natural
bedroeg

Ga,
Corporation
over de 12 maanden geëindigd per 31 Mei 1930 $11.184.403 (vorig jaar
$10.765.850). De bedrijfsonkdsten beUepen
$6348.957 (v. j. $6.351.281), zoodat een nettowinst resteerde van $4.835.446 (v. j. $4.414.569).
De winst Is derhalve belangrijk toegenomen,
terwijl daarentegen de onkosten in verhouding
in mindere mate zijn toegenomen. Ook bij de
belangrijkste dochteronderneming de Oklahoma
Natural Gas Corporation is de winst toegeno-

men.

Koersstand ter Nlenw-Vorksche beurs.
De gemiddelde koers van 20 toonaangevende
svoorwegshares i» ter Neinw-Vorksche beurze
in de afgeloopen week gedaad met 1.41 tot
127.62 pet. en van 30 leidende industrieele
waarden gestegen met 6.40 tot 234.42 pet..
tegen resp. 179.71 en 375.44 pet ia dezelfde
week van verleden jaar.
De omzetten bedroegen in de afgeloopen
week 8.818.000 tegen 10.710.000 in de vorige
week en 23.683.000 shares in dezelfde week van
hot vorige jaar.

Geldleeningen.
B. «n W. der Gemeente Rheden stellen
voor met de gemeente-spaarbank te Arnhem
tegen «en koers van 97 pCt een 4 pCt
leening ad f200.000 te sluiten, af te lossen in
40 jaren.

De Raad der gemeente Delfzijl heeft
besloten tót buitengewone aflossing van de
in 1915 aangegane leening ad f 68.300.
De 'gemeente. Schagen " zal f78.000
leenen bij de Kamper Nulsspaarbank tegen
4*i pCt, af te lossen in 3£ jaar.

-

Tabaeofina.
In hot bodejaar geëindigd 30 Juni j.l. heeft
de winst bedragen fr. 29.004.585, tegen
fr. 23.378.366 in 1928/29 en met inbegrip van
het onverdeeld saldo van het vorige jaar
fr. 33.913.527. Het dividend bedraagt fr. 70
(lr. 60) netto per kapitaal-aandeel en fr. 20
netto per 10e dividend-aandeel.

-

Kunstzijde-industrie.
Tublze. "*— Uit Brussel wordt bericht dat de
niéuwe fabrieken, der Tublze, alwaar de pro»

ductie van Vlscose-zljde zal plaats vinden,
naderen haar voltooiing. De dagelijksche productie dezer afdeeling zal dan van 4500 tot 8500
K.G. worden verhoogd.
Petroleum-industrie.

—

Sinclair Oil.
De Sinclair Cons. Oil Corporation heeft in de eerste zes maanden van het
loopende jaar een netto winst van 325 millioen dollar geboekt (6.1 millioen), overeenkomende met 0.49 dollar per gewoon aandeel
(IH) dollar).

—
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Handelsberichten
INDISCHE BERICHTEN VAN 25 AUG.

Beurs van Batavia.
Batavia. Koninklijke 361, Cert. Ned. Handel-MY.
143, N«d.*-Indi,che Handelsbank 125, Cert Ned.»
Indische Bscon»l.*to. Mij. 70, Internat!» 200. H.V»
A. 384, Poerworedjo 18. Scheepvaartunie 133,
Kon. PaketvaartMij. 165. Redjang Lebong 70,
N.I.S. 149. Slmau 490, Delispoor 150, Koloniale
Bank 150. (Aneta).

.
Onlangs ls opgericht de Natural Gas Engineering Corporation, welke maatschappij is opgericht met het doel de werkzaamheden dér
constructleafdeelingen over te nemen. De nieuJava-suiker.
we maatschappij zal eveneens aan andere maatschappijen haar diensten verleenen, waardoor Soerabaja. Tweedehandssuikermarkt SuperieM
een besparing, voor elke maatschappij te weeg ready f 8.87)*!. Sept f8.62)5. Oct fB-56X.
zal worden gebracht
Hoofdsuiker ready f
.alles vraag. De markt
In samenwerking met de Phillipa Petroleum was zeer lusteloos. De V.I.S.P.
verkochten ult
CNmpany is de Philokla Gas Company opgeden oogst 1930: 600 tons «ujerieur tegen den
richt, waarin beide maatschappijen «ven groote prijs van f 9^— (onv.). (Aneta).
belangen hebben. Bij het Oklahoma Cityveld
zal een installatie worden gebouwd met c«n
Productenmarkt
dagelijksche capaciteit van 25 millioen kub. voet
Soerabaja. Rubber sheets 24J*j cent vraag. >
gas.
(Aneta'X
Koffie Aug./Oct f 25.50 nominaal.

De Oklahoma City Oilmeeningen ln Amerikaansche bank- en
Oklahoma.
t.
beurskringen
over de vooruitzichten van d» fi«ldproduc«nten hebben besloten tot nauwe
conjunctuur loopen nog altijd ver uiteen. Ten werking bij de uitvoering van de plannen tot
ceele hoort men de opvatting verdedigen, dat beperking van de productie. Zij zullen de prode in de herfstmaanden te verwachten zei» ductie vrijwillig verlagen tot 5 pCt der capacizoensdrukte ook een verbetering van de eon» tiet, tegen 8 pCt tevoren.
benut
junctuur zal medebrengen.
Pennsylvanla^ille. -» De prijs van «ruwe
Van andere zijde wordt daartegenover aan» Pennsylvanla-olie te Nieuw Vork l, verhoogd
Vogel
C. J.
Draht- und ksbelweske A.G.
gevoerd, dat lot dusverre nog geenerlei voor»
van $ 1.75—2.05 tot 51.75—2.30 per barrel. De
Naar de Berl. Börsen Courier verneemt teekenen van «en spoedige kentering vallen
vogrie verandering had plaats op 11 Juli toen
heeft de gang van zaken in het tot nu toe af» waar te nemen. Uit alle tot dusver gepublide prijs verlaagd werd van $ 1.90—
tot $ 1.75
geloopen deel van bet op 30 September as. ceerde productie» en afzelcljfer- blijkt Integen—2.05.
eindigende boekjaar aan de verwachtingen be» deel, dat de economische crisis zich nog met
Rusland. De uitvoer van Russische olie»
antwoord. Tot heden is de bedrijvigheid vol- den. dag verscherp». Hel eenige, zij het ook producten
heeft In de eerste 8 maanden van
doende en men hoopt, dat zij ook in de vol» nog zeer kleine lichtpuntje, is het jongste verhet dienstjaar 1929/30, October 1929 tot Mei
gende maanden zal aanhouden. Omtrent de loop van de goederenprijzen.
1930. 3.038.000 tons of 37 pCt mier dan In
financieele resultaten valt nog niets te zeggen.
De Amerikaansche 'groothandelsindex, die
dezelfde periode van het vorige dienstjaar.
Waarschijnlijk zal voor het boekjaar op een sedert ongeveer «en jaar voortdurend achterbevredigend resultaat te rekenen zijn. Over het uit was geloopen en begin Augustus j.l. tot
boekjaar 1928/29 werd een dividend uitge84.4 pCt. was gedaald tegen 101.4 pCt. ia
Fallissementen.
keerd van 6 pCt
Juli van verleden jaar en een gemiddelde van
(Opgegeven door v. d. Graaf en Co. N.V
100 pCt. in de jaren 1928 en 1929. toont den
afd. Handelsinformaties).
lijd, ondanks de verdere daling van
laatsten
Duitsche dividenden
eenige belangrijke grondstoffenprljzen, toch
Uitgesproken:
Hamburger Elektrizitïtswerke A.G» wederom een* onmiskenbare neiging tet herstel. In de
N.V. v/h D. J. Baars Ezn., Veenendaal. Cur.
10 pCt.
laatste
twee weken is het Indexcijfer van 84.4 mr. L. H. van Essen, Veenendaal.
J. H Fpsteln A.G. (F«inl«derfabr!k) te Frank» op 85.5 en vervolgens op 86.3 pCt. gestegen.
W. J. Roggeveen, Oosterbeek. Cur. mr. E
fort wederom 10 pCt
Natuurlijk zou het voorbarig zijn, hieruit thans, de Visser, Arnhem.
Vfctri A.G. te Altona 6 pCt
kleermaker, Geldrop. Cur. mr.
reeds conclusies te trekken, maar bij de be" P. Vogel
oordeeling van de vooruitzichten van de conJV v. d. Meeren^ Meerveldhoven.
junctuur, mag men toch dit verheugende feit
Joh. J. Jonkers, Bockel & Schaft Cur. mr. dr.
De financieele moeilijkbeden in Italië.
over het hoofd zien.
L. Janssens, Eindhoven.
niet
verkrijgen
van
De eerste stappen tot het
Uit de tot dusverre gepubliceerde winst- en
A. v. d. Potten.- Cur. mr. E. J. de Haes, Eindeen financieel herstel van de Bonifeche Fer» verliescijfers van
maatschappijen blijkt, dat hoven.
350
zijn
raresi
ondernomen. Men vreest dat de de gezamenlijke winst dezer maatschappijen ,'i»
Mej.
Mi Smits, Smits' Kolenhandel. den
Sociela Imprese Conduzione Agricole te de eerste helft van hel loopende jaar 1901 mil- Bosch. W.
mr. P. van Meerwijk, den Bosch.
Cur.
Ferrare (kapitaal 50 millioen lire), die «en Noen dollar heeft bedragen, legen 1483 milZijlstra,
Chr.
zonder beroep, Huizum. Cur.
J.
filiaal van de Bonifeche Ferrare»! is, door de *
ln de eerste helft van 1928. De winst M. S. v. d, Goot, Leeuwarden.
insolventie van de-e ond«»n«mlng ook in dezer maatschappijen is derhalve met 392 milW. van Laanen, koopman in manufacturen,
moeilijkheden zal geraken.
i lioen dollar of 26.5 pCt. verminderd. OpmerNleuwenhage. Cur. mr. R. van Oppen. Heerlen.
is de aanzienlijk» toeneming van het
-1
In de week van 13--2Z Augustus 1350 zijn in
De Banca San Giorgl, een Katholiek ban- ' aantal .maatschappijen, dal me» verlies beeft Nederland
uitgesproken 42 faillissementen.
gewerkt, In de eerste helft van 1929 waren
kiershuis te Milaan, dat 17 filialen ia de omOostenrijk,
H.
koopman, rloogceen.» cur.
geving van deze stad heeft, beeft haar bet er slechts 9. In de .eerste helft van dit
mr. H. J. Meijeringh, Assen.
betalingen gestaakt. De deposito's voorjaar daarentegen 33.
Vernietigd:
namelijk van Katholieke klanten, bedragen 30
'De- Canadian Sleamshlp Line heeft beslo»
Bogmans.
P.
Eindhoven. A. H. Henbank,
uitbetaling
millioen lire. De
die VA millioen lire ten de
van het dividend op de drlckx, Venlo. A.Woensel
A. Wisman, Zeist J. van Lun»
reserve heeft k»eft in het afgeloopen jaar een preferente : aaniieel»n per Oclober voorloopig
teren. Stoulenburg.
dividend van I pCt. uitgekeerd.
uit te stellen.
Telephone
Telegraph
Het a,e3-«te*--kaph,al b«»t-aagt 5 millioen
De International
and
Comp, heeft van de Braziliaaiisehe regeering
Ure.
HAAGSCHE BEURS.
'een radioconcessie voor geheel Biaziliê voor
tijd
25 Augustus.
jaar
gekregen.
den
van 10
FaüUssement-m hat Ver. Koninkrijk.
De Good Vear Tire and Rubber Company
Niet-oistcieele noteeringen (11--12 uur)
Volgen, Slubb', W««kly Gazet-te bedroeg bet heeft besloten met Ingang van 1 September
B.
L.
G.
aantal faillissementen in het Ver. Koninkrijk ki de productie van automobielhandel, van 40.000 Marg.
Unie
j
220
geëindigd
Augustus
zijnde
op
de week.
23
t, 123
30,000 stuks per dag te beperken.
Philips*..
*
Gem.
Bez.
293 '
bedroeg
«en vermeerdering van 29 blj dezelfde week van
sigaretten-productie
Juli
In
de
la
*
:.:. '
361
verleden jaar.
de Vet. Stalen 11.859 millioen stuk, of 1131 Kon. Olie
386
millioen ' stuks meer dan verleden jaar en de H. V. Adam
Of«ci««l« not«eringen 12—13 uur)
sigarénpródüclié
563
stuks
millloen
of
58
milPerzische financiën.
G.
B.
L.
Noen stuk» meer dan In. Juli van het vorige
Uit Teheran wordt geseind dat* bij het Perjaar.
Kon. Petroleum
359—X—s
Gem. Bes*. PhibpO
285—4
zische parlement een wetsontwerp is Ingediend,
"—
De Amerikaanse!» uitvoer van landbouwwaarbij de Nationale Bank van Perzië wordt machines bereikte in het «rste halfjaar een I
"■
*l/
28
g«mach.l-n aan de schatkist voorschotten te ver27J-S
waarde van 78586.000 dollar. Naar Rusland | CHies Service
135)* l 141
«trekken lot ten hoogste 3 millioen toman of I gingen machines ter waarde van 30.251.000 Alg. Exploratie
ongeveer 10 -nUlioen riik«nark.
f 55- f60.»
Dierentuin
dollar «n naar Canada 17.281.000 dollaz.

.

BEURS VAN NONTREAL
23 Aug. 22.Au***
slj-l
Br». Tntetion
32
B^ck Empire Steel
l«
I*4
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De Amerikaansche katoenóogst
Reuter seint uit Washington, dat van den
katoenóogst tot 16 dezer waren gezuiverd 573.000

balen, tegen 303.940 verleden jaar, 279.568 in
1928 «n 455.388 in 1927.

Graanmarkt te Rotterdam.
ROTTERDAM. 23 Aug. (Weekoverzicht
van de nDkelaars Hagenbeek '& Van der
Schalk).
Maïs.. Over het geheel genomen
ging er de afzeloopen week in maïs niet
bijzonder veel om. Disponibele maïs was

—

achaarsch en de tamelijk hooge prijzen daar»
van werden Slechts door dringende be»
noodigde koopers ingewilligd. Stoomende La
Plata brokkelde in den loop van de week
enkele guldens in prijs af, ook al naar aanleiding van lagere noteeringen aan de markten in Zuid-Amerika en de tamelijk ruime
aanvoeren, die In de eerste weken te ver»
wachten zijn.
Zuid-Afrikaansche soorten zijn thans de
laagst geprijsde aan de markt geworden, *nu
jje vraagprijzen daarvoor gedurende de
tweede helft der week algemeen wat ver»
laagd zijn. In deze maïs zijn, vooral ook om
de kwaliteit nog belangrijke zaken te ver»
„
wachten. ...
. * - ,- ..» , .^<^.
Donausoorten moeten thans boven de La-,
, Plata. worden betaald, hetgeen vahzelfspre*-.,
kend aan den omvang der zaken niet ten
goede komt
Dit artikel blijkt meer en meer
Gerst
het voederartikel van den eersten rang té
zijn, allereerst om het groote prijsverschil

-
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tegenover maïs. Disponibele partijen kunnen
«en flinke premie opbrengen. Vooral dé*'
Donau geeft op aflading den toon aan. Het
aanbod van die zijde is geregeld groot en in
den loop van de week zijn er tot langzaam
terugloopende prijzen weder groote kwantums gedaan.
Ook Rusland is op' aflading geregeld aan
de markt.

Amerikaansche

geboden,

eveneens

wordt

aan-

daarvoor
- de afvraagprijzen
maar
en toe schoorvoetend

doch

worden nog
ingewilligd.
Rogge.
Zuid- Russische <lisponib«l werd
tot weinig veranderde prijzen op beperkte
schaal verhandeld. Wat Duitsch/Poolsehe
betreft, heeft men over het geheel nog niet
voldoende zekerheid omtrent de kwaliteiten,
die op .tateren termijn te verwachten zijn, om
transacties van grooteren omvang aan M
gaan. Wat er omging was bijna uitsluitend
op spoedige aflading. De kwaliteit van de
tot nu toe aangekomen partijen is zeer goed.
Haver.
Nu de prijzen van dit artikel In
weinige weken belangrijk gestegen zijn,
nemen de meeste koopers een afwachtende

—

—

houding aan.
Van de disponibele partijen Russische gin»
gen slechts kleinere kwantum, van de hand.
Canadeesche soorten worden wel aan-,
geboden, doch zijn nog buiten verhouding.

Groentenuiarkt
Bloemkool la
LOOSDUINEN. 23 Aug.

—

soort f 5.50—10.40; ldem 2e soort f 1—2.70;
rijen komkommers 1« soort f2.90—
ld.
2e soort f 0.60—
'witte komkommers
f3.60; perziken le soort f 13; pruimen f 1.40—
5.70, alles per 100 stuks; meloenen f o^s—
per stuk;
0.57. idem 2« soort f 0.13—
roode kooi f 11.20; . stok-prince»«boonen
fll; stam-princess«boon«n f 3.70--7; knijboonen f 17—21; pronkboonen 55.90; boón«n«t«k
f4—s, per 100 KG.; toMaten A f 4J20-J6.30,
idem B f4.10—5H1. idem C f 3.50-5.30. idem
CC f 1—2.70. Idem bonken ' f 3^.90. per 50
K.G.; postelein f 0.23—0.35 per 6 K.G.;
spinazie f 0.11 per 4 K.G.; druiven 1« soort
f 0.54—0.64. idem 2« soort f 0.28—0.40 per
KG.; salade 1« soort f 2.50—3.60 per 100
kro**»; peen 1« «oort f 4.10—7.60; kervel f 1.20
per 100 bos; andijvie f 2.60-^3.50 per 100
struik-, stoolsla f 0.27—0.43 per kist
Engelsche komkommer,
VF.UR. -23 Aug.
le soqrt f 2.50—4.60, 2e soort f.I—UW, 3e soort
f 050-0.80, wankleurig« f 1—1.50. stek fO.lO.
Gele komkommer, le soort f 2.50—3.50, 2e soort
f I—l3o. 3e soort f 0.50—0.80. stek f 0.10. Krop,la le soort f 1.90—4.10, 2e soort fl. Peen
f 12H1— 14.10. Bloemkool 1e soort 16.50-8,9.0.
2« soort f 2.50—3.10, uitschot f l<—. Tomaten,
mld. f5.10—5.7Y. *--. randen f 4—4.90, 2e soort

-
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f 4.80-5.40,
f 2.10-2^o. banken f 2^o-3.60. rijp f 5-75.50. ..ndljvie per 100 f 1.80-3.10.
Spinazie f 0.28-0.51. Postelein l 3.60-5.10. Rabarber per 100 bo* f 34. Snijboonen f 16—21.
Spercieboonen f 14—19. Radijs f 3—5.

DELFT. 23 Aug. Aanvoer 45 «tepel, komijne kaas. Prijs 55—
et. per K.G. Handel
traag.

LEIDEN. 23 A^-. Aanvoer 1715 K.G. boter.
Prima fabriekckoter f 1.70. prima boetenboter
f 1.60—1.70. goede dito f 1.45—1.55, alles e"

kilogram.

HET VADERLAND

KERKNIEUWS
WIJ.

ROME EN

Oppervlakkig gezien zal men de verschil»
ten tusschet» Rome en het Protestantisme
roeken in de verschijning In de wereld,
welke afwijkt van de onze.
Dé kerken zien er anders uit, de geestegewaad, de
Men dragen een afzonderlijk
godsdienstoefening draagt een geheel ander
karakter, Roomsche menschen hebben helÜgenbeeldjes in huis, en dergelijke verschil»
len agn er nog wel meer te noemen.
Maar -deze verschillen zijn uitvloeisels
van de anders geaardheid. Er zijn andere
beginselen en daarop berust de andere
verschijning. Een artikel ih Het Schild, Ge»
bed ■en geloof, van prof. E* F. Feron,
openbaart dat verschil in beginselen, waar-

leergezag.

Dit nu is voor den Protestant geheel anders. Moge de rechtzinnige al van histórische openbaring spreken in den persoon

van.Christus,' deze openbaring aanvaardt
op grond van de geïnspireerde Schrift.
Onfeilbaar leergezag heeft geen Protestantsehe Kerk. Zelfs de Gereformeerde niet.
Die heeft een onfeilbare Schrift, over welker Uitlegging men ondertusschen. aardig
kan, haspelen, en: een onfeilbare belijdenis? Zelfs dat niet! Wel een algemeen aan»
vaarde, op den grondslag van Gods onfeilbaar woord staande belijdenis. Maar niettemin een belijdenis, welke door een wet»
tige kerkvergadering kan worden herzien

hI

gewijzigd. .'-,..
Voor den Vrijzinnigen Protestant spreekt
vooral de ' innerlijke stem: het getuigenis
dés Heiligen GêèstësyHét geweten is vóór
hem de toetssteen voor de waarheid der
openbaring. De vrijzinnige erkent 'geen be»
lijdenis met kerkelijk gezag, en erkent geen
goddelijk gezag der Heilige Schrift,* 't welk
.
feitelijk letter-gezag is.
Hét beroep op het geweten is echt Protestansch. Het is afkomstig van Luther. die
«et dit woord een nieuw tijdperk heeft in»
en

-

geluid.

niet denken, dat
geweten als blanco artikel, bij

Toch. moet,

Luther nét

■"

NIEUWE WOLLEN

JAPONSTOFFEN
I4O&BREED

MORO CRAPE

WVRME WQUEN
CREPESTOFJ

4^5
CIRAOÓTH
PER METER

_
.
51Al.EM

VEIOURSscKsI<3E
JAPONSTOF MET
HEELFUN STREEPJE
PER
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«ETER^.YH

FRANCO

MBTZeXP^I
FEUILLETON

PUNKS KOMT UIT AMERIKA
Itonum van
LUVVVItt VON WOHL
Vertaald door JO v.

d. S.

Britta was In een zeer goede luim, dronk,
zelden voorkwam, wat te veel champagne en babbelde zóó la*--*- over het leven
van roovers en bandieten, van * moderne
"truikroovers en dergelgken onzin, dat BaiNl
Llkorski haar.lachend. toeriep, dat hij bang
was om. alleen naar huls te gaan. Zyn oogen
lachten daarbij echter niet en brachten
Britta, weer iets' wat zelden voorkwam, tot
«ede.
Ze had er geen idee van, wat Basll Si%*rs-*i van haar. wilde.
In elk geval bewezen haar tienduizend
francs, die een heer met den raadselachtigen naam Dubols bij de Crédit Lyonnals
op haar conto had uitbetaald, dat het hem
wat

«"rost geweest moest zijn.

Zo w« drie en twintig jaar en op zeker
plegen eerbare vrouwen, die voor
mondain doorgaan, «leeds naiei te zijn. Ze
had er een angstig genoegen in en ze be-

punt

leefde iets.
Het had ook niet lang geduurd of Sikorski kwam met een opdracht» een bespottelijke, onzinnige opdracht, waaraan ze vol»
daan had en die haar nu dertigduizend
mark opgebracht had; de hemel mocht we»
ten hoe. Hoe slecht ze obk gehumeurd was,
«e moest er om glimlachen, als ze daaraan
«lacht. En Basil Sikorski, die naast haar in
den wagen zat, herademde.
Ne» onweer scheen
dezen keer voorbF»
'
zijn.
te
«letrekken
Kil was in stilte ontevreden over zichzelf;
Wj «d gisteren óver zijn gevoelen» gespro»
«n, «lat wa» natuurlijk «d»^ «^keerd. Zóó

een brief van den schrijver Sierp Anema, ver»
zoekende uit het huwelijksformulier te verwij»
derel» dé uitdrukking dat „Sara Abraham ge»
hoorzaam was, hem noemende haren heer".
Het werd naar de commissie verwezen.
Voortgegaan werd alsnu met de behandeling
van het rapport over de uitvoering van het ar»
tikel der Kerkenordening over de emeriteering
vaN predikanten. De conclusies werden aan»
vaard, behoudens de voorgestelde samenspreking van afgevaardigden uit Friesland-Noord
over een daar g«r«Z«N uitvoeringskwestie.
Dr. W. Beukelaar bracht daarna rapport uit
Ook dit rapport
over de Keuchenius.sch«,l.

.

werd goedgekeurd.

Daarna was aan de orde «en bespreking over
de verplichte bijdrage der kerken aan de Generale Kas. Een voorstel van de Particuliere Synode van Zeeland om art. 25 der Zendingsorde
te wijzigen en zoo tbl een ander percentage van
heffing te geraken, werd verworpen.
Afgewezen werd «en verzoek van «en
om te komen tot de
kerkeraad in Friesland
uitgifte van catcclusmuspreeken voor lees-
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EEN NADEREND ZONDAGSSCHOOLFEEST
Op 23 October e.k. zal het 150 jaar geleden
zijn. dat de eerste Zondagsschool in Engeland

.

Als

je zoo juist je goeie geld hebt uitgegeven, «om je auto te laten wasschen en poetsen....

CONFERENTIE
VOOR ZENDINGSSTUDIE.
Het voorgenomen bezoek aan De Batelaer,
de landkokmie van het Leger des Heils tussch«n Lunteren en Barneveld, heeft niet

.

Woensdag-, maar Donderdagmiddag, plaats
gehad. Door het bezoeken van dergelijke inrichtingen wordt het besef levendig gehouden,
dat het zendingswerk niet alleen ligt in bet
Verre Oosten, maar ook vlak bij de deur. y
Woensdagavond hield prof. Richter weer zijn
lezing over: Het instroomen der Westersche
cultuur in de niet-christelijke volken, waarvan
de vorige week'reeds verslag werd gegeven,,Een bizondere aantrekkelijkheid van deze
conferentie vormt het aantal zendelingen met
verlof, die van hun arbeid in Indiê kunnen
vertellen. Zendeling D. Rijkhoek vertelde van
het mooie eiland Samosir in het Tobameer óp
Smnatra. In 1893 werd het werker begonnen

.

door dr. J. Warneok, den tegenwoordigeh

.

.

"-

-

verkeerd, dat zijn bloed warmer werd, wan»
neer hjj er aan dacht. Hij wist zeer goed,
wat haar aan hem bond. Juist het bewust»
zijn eener sterke, ongenaakbare en totaal
ongevoelige persoonlijkheid, die alles verstandig beredeneerde, ontleedde en koud en
konsekwent als een machine de uitkomst
berekende.
Hij trok aan zijn das. Het was duidelijk,
dat zij hem op dat oogenblik doorzien had,
dat was onaangenaam en intusschen was
gebleken, dat het zelfs gevaarlijk kon wor-

den.
Sedert twee uren wist hij den naam.
Punks en Marlis liepen over het knarsen»
de grind.
Oorverdoovend handgeklap weerklonk
van de tribune als loon voor de overwin»
ning van den Duitschen speler, die er om
gekampt had, alsof het zijn leven gold. De
beroemde Franschman met de grijze pet
«et breede klep en het Suzanne Lengten»
profiel liep rustig naar het beginpunt en
sloeg. Dadelijk was het weer doodstil.
Deze stilte en het plotseling en onregelmatig invallende applaus vormden de
acoustieke omlijsting van het gedempte gesprek, dat ontstond bij de begroeting van
Britta veistenberg.
Het is zeer treurig, dat men in het derde
tiental jaren van de twintigste eeuw nog
niet een betere manier van begroeten en
aan elkander voorstellen 'heeft gevonden.

Zelfs geroutineerden in de salons, toonaangevers wat betreft omgangsvormen, hebben
soms een zekere verlegenheid bij het voorstellen. De eerste twintig seconden er na
zijn de menschen ons nog vreemder dan
vóór dat we hun namen kenden of hun
hand tusschen onze vingers gehouden hadden. Een van huis uit verlegen karakter
moet bovendien met een zonderling gevoel
strijden, dat hij nameen handdruk krijgt.
Het Is alsof bij herdrukken der hand, deze
bij vergissing in de zijne bleef en hij moet
zich eerst daaraan gewennen. Ik weet niet,
wat Erend daarover gezegd heeft.
Door de tegenwoordigheid van Sir Arehl»
bald Crawford werd de toestand gelukkig
iets minder persoonlijk.
Ziin tante
ze waa werkelijk' zijn tante,

leeraar voor de zaak bestemd worden, doch hij
ging later tot de studie van het predikambt
over. Inmiddels ging hij van de Ned. Herv. Kerk
over tot de Christelijk Gereformeerde Kerk.
In het jaar 1893 bevestigde wijlen ds. J. Wisse
in de kerk in de Snoekstraat ds. de Bruin tot
reizend predikant! In 1895 kwam d». de Bruin

tot hoogleeraar aan de Theologische School,
toen nog in Rijswijk gevestigd. Op 18 September 1905 werd ds. de Bruin als hoogleeraar
geïnstalleerd, eveneens in het kerkgebouw der
Chr. Gereformeerden in de Snoekstraat, alhier.
Inmiddels werd de Theologische School van
Rijswijk verplaatst naar de Valkendoschlaan
hoek Ampèrestraat, alhier, en preekte Prof.
de Bruin zelfs vele malen hier ter slede in de
kerk in de Snoekstraat voor ds. T. A. Bakker.
Later werd de Theologische School ander»
maal verplaatst, ditmaal naar Apeldoorn, al»
waar zij thans nog steeds gevestigd is. In totaal
werden in deze kwart eeuw 42 predikanten door
docent de Bruin opgeleid. Een van zijn eerste
leerlingen was docent van der^Schuit.
De jubilaris is tegenwoordig mederedacteur
van De Wekker en werd in 1924 door de Koningin benoemd tot officier in de orde van

.
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als predikant bij de Chr. Geref. 'Kerk te Apeldoorn. Te Apeldoorn ontving ds. de Bruin niet
minder dan een 24-tal beroepen naar elders,
maar bedankte steeds, totdat in het jaar 1905
ds. de Bruin door de Synode benoemd werd

ephorus der Batakzending. Langen tijd kon de
zending er geen ingang vinden door de ondes»
linge oorlogen en alle uitingen van kannibalisme. In 1901 werden de eerste heidenen gé»
doopt. Thans zijn er 7000 Christenen en gaan
*■
er 1552kinderen op school. Naast de twee zendiensten.
Ten «lotte werd nog behandeld het rapport delingen werken êr twee zendeÜng^liaconesseit.
Zendeling W. H. Th. van Hasselt werkte
van Deputaten voor de uitvoering van art. 11
der Kerkenordening (Steun aan hulpbedan 20 jaren onder de Bataks in Angola.
m««r
hoevende kerken). Tegen het voorstel om Vele jaren bestond de arbeid voornamelijk in
deputaten te machtigen zoo noodig van de het bijeenhoud»*» en verzorgen der kleine ge»
kerken te vragen de helft in plaats van «en meenten om den post Si Matork».
ik
omgeving had»
,
derde 'der .eerste collecte voor hulpbehoevende
Moharnmedaansche
In
een
*
kerken, w«t«len 7 bedenkingen geopperd door den de Christenen het moeilijk- In den laatslAl*'
1 tijd
onderscheidene leden. „
'
heeft het werk «en geheel ander aspect,*
Met drie stemmen tegen werd ten slotte de gekregen door het uitzwermen van de Toba»
gevraagde machtiging verleend.
Bataks, die zich daar in grooten getale kwaEen woord v van eerbiedige nagedachtenis men vestigen en flinke Christengemeenten
werd ge-poken aan hel adres van de overleden voiuiden.
predikanten ds. B van Schelven en d**-. H.
Óver het zendingswerk te Sanggona op
Meijer.
Zuid-Oost-Celebes' sprak zendeling kt. J. *
De synode ging daarop tn comltt-generaal Gouweloos. Hij vertelde van de'moeilijkheden
waarna de vergadering op de gebruikelijke wijze van dit pionierswerk. Langen tijd kon hij
geen aanraking krijgen met de bevolking.
gesloten werd.
Dinsdagochtend komt men opnieuw bijeen. Langzamerhand kwam «r echter vertrouwen
en thans is' «r «en gemeente van 65 gedoonten. Bij zijn afscheid om met verlof te gaan "
Javaansehè R.K. priesters.
kon. Hij voor de eerste maal m«t 40 lidmaten
De Soeara Katholiek bericht, dat de Javaan» aanzitten aan het H. Avondmaal.
Vrijdagavond werd ook met deze conscha priesters Djajasepoetra SJ. en Soeldman
S.J. begin Augustus naar Indiê zullen terug» ferentie door ds. Boissevain het komende
keeren. 2lj hebben hun studie in Nederland, winterwerk besproken. Daarna hield ds. W.
waar zlj ongeveer 13 jaren verbleven, voleinA. Zeydner de slottoespraak «ver: „navoldigd «n zijn het vorig jaar priester gewijd.
gers van Christus". De voorzitter, ds. Eggink,
Pater So«kiman is de jonge broer van pater sloot daarna de conferentie op de gebruikeSatiman SJ., den eersten priester van Javaan» lijke wijze, waarbij hij vooral de vertrekkende
zendelingen toesprak.
schen bloede, die thans geplaatst is te Roro.
Pater Djajasepoetra is Djokjanees. Drie zijner
Hiermee zijn de 4 zomerconferenties gezusters zijn kloosterzusters, een jongere broer ëindigd. In totaal waren er plm. 550 deel»
van hem studeert in Nederland in de rechten, nemers. De volgende week wordt de ver»
terwijl een oudere broer van dezen priester ««nigin-* van diakenen in de Ned. Herv. Kerk
I In het conferentie-oord verwacht.
catechist is «e Djokja, Selatan.
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—

DE MINUUT DIE EEN JAAR SCHIJNT TE DUREN

wijze van «preken, heeft bedoeld, Het teg
allerminst «zijn opzet aldus de persoon»
izke vrijheid en het persoonlijk inzicht op
den troon te plaatsen. Want aldus bedoeld
zou het geweten eenzéér rekbare en dus
onzuivere maatstaf worden.
Het gezag van het geweten was voor
Luther altijd gebonden aan de goddelijk
geïnspireerde Schrift. Maar toch zijn de
verschillende schakeeringen van het Protestantisme te verklaren uit de vrijheid,

welke het persoonlijk oordeel vooronderstelt.
. Alle schakeringen van het Protestantisme, welke liggen tusschen uiterst-rechts en
uiterst-links hebben het vrijheidsbeginsel
min of meer aanvaard» en de zelfstandig»
heid van het geweten.
Het groote verschil tusschen Rome en
ons ligt d«» in de aanvaarding vaU een
absoluut leergezag, van een absolute Kerk
door de eerste, in het aanvaarden, Van het
-vM<-«ld«beginsel door de andere partij.
Uit deze geheel-verschillend geaarde begeheel
levenshouding
op
andere
ginselen volgen ook zeer verschelden conalt «een
godsdiénstig-kerkelijk gebied valt te ver» clusies. Het uniforme van Rome volgt ult
:-.*■"■
een Kerk met onveranderlijke regelen en
klaren.
Rome gaat «it van .het bewezen Gods» eer-, traditie welke ook als absoluut wórdt
bestaan. Middeleeuwsche godgeleerden beschouwd. Alles wat ons bij Rome opvalt
hebben verschillende bewijzen gegeven als afwijkend van onze beginselen van vrijvoor: het bestaan van God. Deze bewijzen, heid en zelfstandigheid van geweten, volgt
gegrond op de redeneeringen der formeele nit zijn gezagsbeginsel.
Dat helaas! het vrijheldsbeginsel als
logica, zijn voor de Roomsche Kerk grond»
schaduwzijde verbrokkeling heeft en split»
"lag van het geloof.
Het Protestantisme aanvaardt deze be» sing van krachten mogen» wij nimmer verwijzen niet. Voorzoover het rechtzinnig is, geten. Mochten wij dit vergeten, dan zal
is de Heilige Schrift bewijs voor het be» Rome wel zoo gedienstig zijn er ons op ge,taan van God, voorzoover het VrVzlnnlg legen oogenblikken aan te herinneren.
fa zou men het Godsbestaan gelijk kunnen
stellen met een axioma in de wiskunde: het
te een onbewezen stelling, grondslag even»
GENERALE SYNODE DER
wel van het>geheele.godsdienstige leven.
Verder voert voor den Roomsche het beGEREFORMEERDE KERKEN.
wezen Godsbestaan naar de historische
In de Vrijdagmiddag voortgezette vergadering
openbaring in den persoon van «Christus van de Generale Synode der Gereformeerde
au stichter van de ware Kerk. Deze ware» Kerken heeft de praeses mededeeling gedaan
Kerk heeft voor den Roomsche onfeilbaar van eenige alsnog ingekomen stukken, . w.o.

—
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—

wat had ze ook anders kunnen zijn
zat
reeds in een gemakkelijke», rieten stoei en
volgde met vooruitgestoken hoofd elkcn
bal. Het leek wel of ze met haar boven»
tanden keek. De jonge Engélschman schuitelde met zijn groote voeten, die in de
duurste schoenen der wereld staken. Zijn
door de zon verbrand jongensgezicht,waaraan men kon zien, dat hij veel in de
buitenlucht was, met scherpe trekken,
keek onder den te kleinen hoed uit, waarmee
een groot deel der Engelsche erfgenamen
ter wereld schijnt te komen. Een groote
Dunhill pijp puilde uit den zak van zijn
wijden, flanellen broek; hij durfde ze niet
op te steken, want hij wist niet, hoe Britta
deistenberg over het rooken van pijpen
dacht. Hij liet zijn goedige oogen ais van
een St. Bernardshond tusschen haar en
Punks heen en weer gaan en viel toen Sikorski midden tusschen een paar vriendelijke, woorden in de rede door te zeggen:
„Wacht eens, ik verstond daar net uw
naam niet, maar ik mag mijn tante met
stoel en al opeten, wanneer u niet mijnheer

TWEE NIEUWE FILMS VAN HET
EENDINGSBDREAV TE OEGSTGEEST
Men schrijft ons:
Het Zendingsbureau te Oegstgeest beijvert
zich gedurende de laatste jaren om door
middel van de techniek het zendingswerk heel
dicht bij te brengen en van lndië datgene te
laten zien wat mogelijk en noodig is om de

belangstelling van talloos velen voor den zendingsarbeid te wekken of te vermeerderen.
Als nieuwe film brengt het Zendingsbureau
thans in omloop zijn groote Borncofilm en
daarnaast een film van Duilsolien oorsprong,
de Mehlaweifilm. Voor de eerste film heef!
het Zendingsoureau veel te danken/ aan den
heer H. F. Tillema, die zijn vele duizenden
meters film beschikbaar gesteld heeft om
daaruit een keuze te doen.
De Bomeo^ilm geeft een beeld van het
leven op dat eiland, van het doordringen van
de W«st«rsche cultuur (wij denken b.v. aan
het groote werk van de Bataafsche PetroleumMij.) en daarnaast van den Dajakker in zijn
heidendom. Hier. hebben de regeering en de
zending een belangrijke taak. De film geeft
verder-een deel van het Zendingswerk, uit»
gaande van Bazel en doet vervolgens allerlei
zien uit het leven van den bewoner van Borneo, geeft hanengevechten te zien en als slot
een imponeerend doodenfeest met al wat daarbij behoort.
De * Men ta wei-film is, zooals gezegd, ' een
film van Duitschen oorsprong met meer lijn,
die aanleiding' geeft tót zékere climax, een
MOoie film met prachtige beelden, hier en daar
ontroerend door hetgeen het leven van Menta»
Weiers doet zien; in één woord «en film, die
'evenals .de andere volle belangstelling waard
is van gansch Christelijk Nederland.
* Het gaat er thans slechts om dat Oegstgeest door krachtige, energieke mannen geholpen wordt
de films te vertoonen. Een dringend beroep wordt gedaan op de Zending»»
'vereenigingen, predikanten en anderen om er
toe mede te werken, dat binnen korten tijd
data wordeN vastgesteld, waarop één van de
vier films draaien kan. Men vrage spoedig in»
lichtingen aan Oegstgeest.
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NED. HERV. KERK.
Beroepen: te Purmerland ds. S. R. Hermanides te Valkenburg (Z.-H.)
Bedankt: voor dc Bilt ds. D. J. van de
Graaf te Ede.
CHR. OEREF. KERK.
Beroepen: te Zutphen ds. J. B. G. Kroes

te Gouda.

ISR. KERK.
Israël,
gemeente
te Hoorn zal 6 S«p.
De

het 150-jarig bestaan hater synagoge herdenken
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Slechts met tegenzin volgde hem de Engelschman.
Punks keek nog eens naar het gezel»
schap om, de beide meisjes in wit en oranje
en achter haar Likorski, die wel uit een

—

,

Maranatha-conferentie.
Onder leiding van den redacteur van ..Het
Zoeklicht. Johannes de Heer te Rijsenburg. zal
de l3e Maranatba-Conferentie van 6 tot en met
9 September te. Zeist worden gehouden. Als
sprekers worden 10. a. verwacht: ds. C. J.
Hoekendijk van Bussurn. rev. S. B. Robold,
directeur van de Kannel-Zending onder de
Joden van Haïfa (Palestina) en E. tlrban van
Elberfeld (Duitschland).

Een vraag «n een gedeeltelijk antwoord.
schrijft het Handelsblad
Wij hebben
minister Reymer sedert hij zijn zendlijdbesluit nam, herhaaldelijk verzocht om te willen
aangeven wat algemeenheid in den radio-omroep wil was, en waarom de algemeenheid
van de A.V.R.O. dat niet was.
PROF. P. J. M. DE BRUIN
Een afdoend antwoord hebben wij daarop
Op Donderdag 18 September e.k. zal onze 'nooit
gekregen. Wel volgde er een embryo,
vroegere stadgenoot Prof. P. J. M. de Bruin nale instructie aan de Algemeen-Programnnden dag herdenken, waarop hij 25 jaren geleden' commissie, waarin in negatieven zin werd getot Hoogleeraar benoemd werd aan de Theolodecr«l«erd dat «en algemeen program niegische School der Christelijk Gereformeerde mand kwetsen mocht.
Kerk, die thans in Apeldoorn gevestigd is.
De mededeellng van den minister aan de
Op 1 Februari 1863 werd Prof. de Bruin te commissie, waarvan wij hedenochtend metVoorschoten geboren, alwaar zijn ouders een ding maakten, vult deze eerste instructie aan.
zaak hadden, welke meer dan 80 jaren steeds nadat de officieele algemeenbeids-fabricatie
van vader op zoon was overgegaan. Aanvan- heeft geleid tot iets wat naar volslagen verkeiijk zou ook eerst de tegenwoordige hoog- warring zweemt, waarin bijv. „Rendez-vous

modeplaatje geknipt scheen. In het clubhuis nam hij den Engélschman onder handen.
„Hoor eens Archie, ik verkies niet, dat je
over den Amerikaanschen tijd spreekt,
wanneer er anderen bij zijn, begrepen?"
„Zoo, waarom?"
„Dat gaat je geen b 1.... aan, beste Archie.
Ik verkies het niet,* en al weeg ik ook twintig pond minder dan jij, toch kan ik stevige
harde rechtschen geven, die ik van Tommy
Loughran geleerd heb. Laten we over andere dingen praten, over Ascot, Epsom «f
den blauwen meloen van den prins van
Wales. Er zijn zooveel belangrijker zaken om
over te spreken."
„In orde, ik begrijp je bedoeling en het
gaat me óok b 1..;. weinig aan. Wanneer je
echter denkt, dat ik een hoogen dunk van je
vechten heb, omdat de groote Tommy ie
HoltzHoltzhausen bent."
eens in een goede bui je oog dichtgeslagen
heeft, dan vergis je je toch. Wanneer me
scherp.aan.
keek
hem
Punks
„17 kwam me al bekend voor, Sir Archi» iemand vraagt, hoe we elkaar kennen, dan
bald,
maar waar hebben we elkaar 'zal ik zeggen, dat ik. eens iets van je getoch
kocht heb. is dat goed?"
een whisky soda? Twee?
„Nieuw Vork. Waldorf Hotel. Bar. Ik
„Overigens
gooide mijn eiervla over uw smoking."
Overigens
—-"
,^rchle Pemvick, bent n datl Wel, het
wou je zeggen V
Wat
is twee jaar geleden en u had toen een»
„Jullie hebt verdraaid mooie vrouwen hier
snor. Maar uw naam —***
in Duitschland".
„Mijn oom was zoo vriendelijk, mij hem
„Met je vlugheid van je waarnemingsna te laten. HF stierf acht maanden gelevermogen
had je reeds lang onderstaatsden in Surrey. Hoe gaat het je, ouwe jon- secretaris moeten
zijn, Archie".
gen? Weet je nog. hoe ik eens by je —"
„Schei uit met dien onzin. Ik ge100f...."
Toen voelde Archibald een stekende pijn
„Zoo, wat geloof je 1"
aan zijn scheenbeen en zweeg onthutst.
„Wel, ik zou wel eens willen weten, wat
Punks maakte gebruik van het lulde ap» me beletten zou," zei sir Archibald opgeplaus na een prachtigen ,lag om'hem toe wonden. „Hoe vind je juffrouw Geistente fluisteren:
berg?"
„Ga voor vijl minuten mee naar het club»
De manier, waarop Sir Archibald zich gehuls."
droeg, was zeer on-Eng«lsch. Maar hij had
„O", zei Archibald en wierp» een teleurslechts een Engelschen grootvader, de rest
gestelden blik op Britta, dle met Marlis en was zoo lersch mogelijk. Dat verklaarde
Sikorski in gesprek was.
alles.
„Hommer twee," dacht Punks nijdig.
Punks dacht een oogenblik na. Toen legde
hij zyn hand oo sir A-chibalds schouder.
.Kom mee, kom mee, Archie."

——

werd geopend.
Een gebeurtenis, die wel waard is, om in
groote dankbaarheid te worden herdacht. Reeds
anderhalve eeuw gaat dit eenvoudige werk,
Zondag aan Zondag aan honderden kinderen
gedaan,, zijn gang en vooral de Hervormde
Kerk, die als de volkskerk van ouds. voor het
volk in zijn geheel wil zijn. Is voor het werk
van de Zondagsschool geenszins onverschillig
gebleven.
De Ned. Herv. Kerk zal dan ook op den avond
van 23 October een bijzondere openbare kerkbijeenkomst houden, waarin «en Ned. Herv.
Predikant, bekend man In de Zondagsschoolkringen als spreker zal optreden. Deze samenkomst zal bovendien nog worden opgeluisterd
door het zingen van enkele liederen door de
laagste klassen van de Zondagsschool.

„Hoe denk je over zelfmoord, Archie?"

"

1. Tittel is het kleine puntje of haaltje,
waardoor sommige Hebreeuwzche mede»
klinkers van elkaar onderscheiden worden,
terwijl jota de kleinste Grieksche letter is.
De woorden tittel en jota in de bekende uit»
drukking zijn ontleend aan Matlheus V : 18,
waar van jota of tittel der Mozaïsche wet
wordt gesproken, ter aanduiding van het kleinste of geringste in schrift, wetenschap of wat»
2. Het woord: Haarlemmerdijkjes kot-W
alleen voor in de uitdrukking: Haarlemmerdijkjes maken; dit beteekent: ruzie zoeken op
de openbare straat. Deze expressie is ontstaan door* de slechte reputatie, die de twist-

zoekende bewoners van den Amsterdamschen
Haarlemmerdijk vroeger hadden. Men noemt
ook het eigenaardige dialect uit die buurt nog
Haarlemmerdijksch.
3. De glimworm is geen worm, doch een
kevertje. Zoowel de volwassen dieren als de
on»
larven geven licht, doordat in twee zakjes
der de laatste geledingen van het achterlijf
geelachtig witte phosphorexéerende sloffen
zijn geborgen; deze zakjes bestaan uit door»
zichtige cellen met talrijke Uchtbuisjes; hier»
door wordt het licht verspreid".
4. Reeds Nero tuurde door een hollen
smaragd naar dc gevechten der gladiatoren.
Doch eerst in de lle' eeuw na Chr. wordt van
vergroolende glazen gewag gemaakt door den
Bacon gebruikte In
Arabier Alhazer. Roger verbetering
van het
dien tijd den bril voor
gezichtsvermogen. Maar officieel wordt Sal»
vino degli Arnati in een uit'l3l7 dagle«k«>
n«nd grafschrift in Florence als de uitvinder
van den bril genoemd. Het woord bril is af»
geleid van beryl, dat geslepen glas beteekent.
" 5i Hyacinth is behalve een bloemennaam
ook de naam van een edelgesteente» dat om
zijn bijzondere hardheid wel als steunpunt
voor fijne balansen en spil voor uurwerken
wordt gebruikt. De naam is misschien afkom»
stig van Hyacinthus, den * Spartaanschei, jon»
geling. die omkwam, doordat Zepbyrus hem
uit minnenijd den discus, waarmede hij en
Apollo speelden, tegen hel hoofd wierp.

.

ê
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bel Lihar" twijfel wekt. en het „Wilhelmus"
bejegend werd met de mededceling dat het
nog niet beoordeeld was maar „nog wel kon
terwijl de zedelijkheid der natie bedreigd geacht werd door een gramophoonplaat met den
gevaarlijken naam van „La plus belle".
De minister 'trekt nu de stoute schoenen
aan. Het „Wilhelmus" zegeviert, en na het
oordeel van „Het kan nog wel", klinkt nu iets
forschers. nl. dat het in de constitutioneele
monarchie der Nederlanden toch wel „overbodig" zal zijn op te merken, dat de ' nationale
volksliederen niet als mededeelingen van poli»
lieken aard uit het algemeene program behoeveN te worden geweerd.
Bravo, Excellentie l De radio-coalitie (rood»
zwart) heeft dan toch grenzenl
Verder mogen «r morgenwijdingen zijn (zooals de A.V.R.O. die geeft) en voor het overige
algemeene: de practijk
blijft alles in'hét
moet het leeren, en niemand mag aan een algemeen program redelijkerwijze aanstoot kunnen

-

nemen.
Aceoord 1 Het keurslijf zij niet <« krap. Er
blijve ruimte voor ontwikkeling, buigzaam»
heid, aanpassing.
200 is de officieele algemeenheid wil, volgens den minister.
Rest de vraag waarom de A.VR.O.alge»
meenheid, die zich steeds precies op deze beginselen Inspireerde, zoo niet is.
En daarop hebben wij nog geen antwoord.
Zelfs het* argument dat de A.V.R.O. liberaal
is, brengt hier geen uitkomst. Want dan zou
ook de ministerieele algemeenheid» die precies
op die van de A.V.R.O. past, liberaal blijken
te wezen. En dat kan minister Reymer zich»
zelf toch niet aandoen!

Dr.H.NANNING's

HAEMOFERRIN

Bloedvormend ve^deT-King-zmiddel.
f2.top.Yi Nexh. ’l.OO pli fleach

tegen haar opkomende kleur niet minder
wanhopig dan tien meter heneden haar de
knappe, reeds grijzende Duilsche tennis»
verschrikte oogen op.
veteraan legen den beroemden Eranschmati.
«Daar krijg ik opeens een afgrijselijke ge- Stellig ook even hopeloos.
dachte Archie, je hebt toch niet het ongePunks fronste het voorhoofd. Wat beteelukkige denkbeeld gehad, juffrouw (-.eisten- kende dat? Zou ze jaloersch zijn? Op Ma, lis?
berg tot lady Crawford te maken?"
Achter hen kwam sir Archibald met zijn
„Och. ik bedoel".
lange beenen aanstappen.
„Thirty-fifteen."
.Archie. Archie!"
De Rot-Weiszspeler servde, lusteloos en
Punks wrong zijn handen. Toen kwam op
zijn gezicht een warme, moederlijk deelnezonder vuur, maar zóó geraffineerd, zóó op
mende trek.
een centimeter nauwkeurig berekend, dat de
„Wat spijt me dat, maar je zult het wel te Eranschman den bal slechts in een onna»
boven komen. Je bent jong, gezond, sterk tuurlijke lichaamshouding terug kon slaan,
en niet te verstandig, je moet veel aan sport waaruit hij zich niet meer zoo gauw herstel»
dóen en je door een mooie» kleine vrouw len kon voor den vluggen terugslag, die naar
terwille van jezelf laten liefhebben, zooiets den uitersten hoek gericht was. Het was de
is nooit geheel onmogelijk, geloof me. O, meesterslag van een man, die met vliegende
vaandels ten onder gaal.
het zou je dood geweest zijn, Archie. Juffrouw Geistenberg is een vrouw, die je na
Daverend auplaus, waardoor de slem van
gemaakt
zes maandcn^gck
zou hebben Je Punks nauwelijks meer voor Brilla verstaanvischtuig zou verroest en je billardlaken baas was. Zij zag slechts onder den rand
een zeef geworden zijn en ik ben zeer bang. van haar hoed zijn srneekende oogen.
dat bij jezelf beide het geval geweest zou
Toen ze opstond, raakte Sikorskl heel
zijn. Ze heeft een bijna even crgen hekel zacht haar arm aan en zei: „Hij is de neef
aan whisky als aan cricket en bovendien is van Holenius, den juwelier Holenius".
ze, geloof ik, wat bolsjewistisch. Nog gisterToen keek hij met belangstelling den volmiddag heeft ze me onder de thee gezegd, genden bal achterna. Onmerkbaar' was
dat ze Lenin een belangrijker persoon vindt Britta Geistenberg ineengckrompen, maar
dan Thackeray. Het is een groot geluk, dat ze lachte daarbij tegen Punks, stond uit haar
je het uit je hoofd gezet hebt en het is een rieten stoel op en liep naar den kiezelweg.
bewijs van het goede functionneeren van je Ze liepen langs sir Archibald, wien een
hersens. Ik heb altijd veel van je gehouden, vriendelijk, maar verstrooid knikje van
Archie, en het heeft me zooveel plezier ge Brilla te kennen gaf, dat ze hem wel graag
daan, dat we elkaar weer ontmoet hebben. mocht, maar dat ze er niet aan dacht, zijn
Je zult wel zoo vriendelijk zijn, de beide gezelschap tenminste op dit oogenblik om de
whisky's even met den kellner af te rekenen". een of andere reden te wenschen.
„Heb ik van mijn leven", zei sir Archibald
Punks maakte onbehoorlijk groote passen
en
hij voegde er nog een paar woorden bij.
grind
bij
het
over het knersende
om weer
gezelschap terug te komen. Maar Britta, die in Bucklngham Palace niet worden geMarlis en de onmogelijke Pool zaten reeds bruikt Hij was volstrekt niet dom, hij had
lang weer in hun stoelen en hadden al hun een soort voorgevoel...
Dicht bij het clubhuis bleef Britta Geister»aandacht bij het spel.
berg
Staan.
Nog vol van zijn gesprek met Sir Archi„Laten
we liever tien minuten gaan rijden",
bald boog hij zich over den oranj«kleurig«n
geef niets, absoluut niets om
„Ik
ze.
zei
hoed. „Ik weet zeker, dat je dorst hebt, zullimonade".
len we geen glas limonade gebruiken V'
(Wordt vervolgd).
Je nicht is allerliefst. Punks", fluisterde
ze over haar schouder.
M^-ll*. had alk woord verstaan en streed

„O", zei de Engélschman beteuterd.
Punks zette plotseling een paar groote,

~

HET VADERLAND

4

..

MAANDAG 25 AUGUSTUS 1930

-p

2740

.

190

2-50

2740

—■ ■

*

■

opleiding H, H. S, enz.
Opleiding Diploma A en H.

Spreekuren n. 27 Aug.

JJJj^ }

DINSDAG PRIJZEN lU» HALVE PRIJZEN 1 11

2J^H.

M. A. O. STEFFELAAR.

om HALF NEGEN
Onze Lunohroom Is eohter

MEISJESSCHOOL
«»z. JACOB Df QRAIFFLAAN 10
Voortau. «n«>, mot

# DINSDAGS DÉN

GEHEELEN DAG GEOPEND
(Toegang Groote Marktstraat)

TELEF. 33285

cursus.

Xo«>. ialoo, HtorAhiur, muxl«k«
«""R»n«<», «o», «anoltlo loossl.
Woensdag o» VrUdao 2.4 u.
DmECTEUB: M. VANCWEVEL

3.90

boxcalf,

27402.50
«45 350 dSFVs^N

350
M' 450 H^^-FX
beige.
./Modeschoen voor meisjes, «lange-

leer-imitatie gecombineerd,
2730 3.90

3135

450

*»i

3540 5.90

mm^^tZlmmm
j9_m__aÊ_m_\

dames.

2740

'

.y ;

*

"

■*.

Voor kleine studenten een chique
halfschoen uit »vart of bruin bot»
calf.

I
■;

BADDOEREN S0 «120

«««. fmm»

Kamer BLOEMSPUITEN«o«. mm» aa»M
prijs t 0.00 nu
V.HM

"

H

TVaVV

prijs t 0.10

> Va»G-G

I■
I

I>'
l:
I■

» VaVV

nu

_»m_

VaVM

nt|

...... .»

...

*

a->Ba

.

>

I.

Fijne'

maooo dames QAMI» maa aaa,. i Prima nikk. EIERSTELLRN m m m_g_
SOLES «,«. prll, 1 1.25 nu > VaFV S^l««ll«, »««. prijs 12.—nu I IadSSP

Fijne

■-

.

maooo dames COMBI» mm» mm»

.. ■
.. .
>
... .
.>

prlj» t 0.50 nu.
Alum. LEPELS an VORKEN
gewon* prijs t 0.12 nu

aa^

f VaVV

I

MIDDEIB. TECHN. SCHOOL v. BOUWKUNDE

■:
IM .
"

I■':

..

I■ ,

■

I

«zaz II

MACCO,
DAMESKOUSEN, «aarondar mg»
PIL»d'ECOSSU en ZIJDEN DAMESKOUSEN,waarender
«aa gag»
MACCÓ. FIL-d'ECOSSE
f VaVV
mat kleine «««lloutjli» gewone prijs 11.28 nu.

>

rHINSESSEGNACHT 2-3-4-5

I■ ':
I:

.......

«»la<A» «AS»ROORPLAAT»aa aa-» SUIRERSTROOIERS gewon* f A Mg_
>Va «R
«««on» prll» 118.— nu. .*. V»»PV prijs f 0.30 nu
WH »m»IH» «ASTASELS
mm» «aa Ma»»l«» «ilkan PARAPLUIE. 'm§_ a^aH
f atCaè9U BAKKEN «««. prijs 18.—nu 14i70
«««. pril» f 8.75 nu
Aluminium bouillon ZEVEN mg» aaaa Prima lederenAOTEMAPPEN m m aaaa
gewone prijs tL— nu ,»
Va<M«P gewone prijs f S.— nu
.1 >a»P«W

.. VN

■.
l

..

JAMPOTTEN M. nikkel mon. mga aa
tuur «««on» pril» t 0,80 nu I V»»»»P
mg» «_g_
of SUIKER.
MANDdES«««. pr. 10.60 nu f Vaa»»

VaaW>»R

f*

■'

«««. m1V»>«
«»««**»

Nikkelen EIERDÓPdES
prijs t 0.20 nu

NATIONS«««. prijs 11.28 nu > VaT
KUSSENSLOOPEN gr. maat ■* mam

gewon*

H

PROSPECTUS KOSTELOOS.

—

Prima GELAKTE BLADEN gr. m m Mg_
maat, gewon* pril» IS.— nu I lel «f

llv»

BORSTRORRÉN

I■
■>

'H

'a-GHAVENHAGE

««i». mg» mm

.......

m a-.a^

■I.
. Maooo «««ran PANTALONS
Alum. VRUdHTENPANNEN 'm
I■
-'
en
«««on» «aa mam» «««on» prijs S.— nu ...» »aW
1 11*09
prijs 1 1.2S nu
I■
».«««« m m aa
Oroota maat alum. PANNEN
gewone
prijs f 3.25. ...» laSfO
. >
Maooo FANTASIE SOKKEN mg» mag»
»««on«pr.l.-,O.SSnu..i»VasV
I.
«««..« zourSTÉUtM
Orooto maat H««r«n ZAK- maa Ma?' nikkel met «la», gewoneprijs mm» mg»
I*
I V.99
DOEKEN «««. prijs 1 0.28 nit I Val Of 0.80 nu
■:

ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN
,

MM

BADDOEREN SO»IDO
prijs t O.SS nu

...,.

BAD. m a^ .mmm_

H««r«n

prijs tI.SS nu

prijs t LH»

B

Spreekuren dagelijks 10—12, 2—4, B—9.

>

PAN. et «OOTSTEENBOEN» 'm aH aH»
DERS gewone prijs f 0.10 nu IViVtf

..

.....

H
H
H
D

Handelseconomie, HandeiareeKt» Warenkennis,
Aardrijkskunde. Organisatie, Vedrijkaltulanoudilunde.
b. ««en praetiaone opleiding:
Boekhouden, Handelarellenen, Handelaeorr««**'pondenti<e, Talen, Steno „Groots", Typen.

■■
■■
W

J^_^fi_

27403.90

3.90

a. «een wetenschappelijke opleiding:

DN AANGIFTE V^lf LEERLINGEN
SLUIT S SEPTEMBER
HET TOELATINGSEXAMEN ZAL
MAANDAG 8 SËi?TEMBER
WORDEN AFGENOMEN

TREEDOEREN prima kwal. maH mm
gewon* prils 10.2Snu
.«I VaZV

en

100 xIOO

BJB
D

Het onderwijsprogramma bevat»

■

A^ktrmmmmWmmTMTm

. Een aparte laks«hoen voor jonge

Hooger Instituut voor professioneel handsonderwljs, aanslui- WÊ
tend op <3vmnasiu«, Lyceum/H.. B* S. 5-j. c. Handelsschool B
of Handelsdagschool „Schoevers".
H

■

leU voor den wAdsten jongen*,
stevig bruin dullbox met nèber zool
..Indian"

donkerbruin gebiesd en met

_M
■■

H
H
H
H

COSTUMES «««.pr.H.SO nu lUifV
VaaoIiooIItoTAPELRLEÉDEN mm» mmm_

Dames

■

II.

PROVISIE BUSSEN «««on» mga a»aH
, ,1 Va V
prijs I 0.35 nu
SCHOENBORSTELS«won» fga Mg»
Va IV
prijs t 0.20 nu
«ANDROPPIEMOLENSmork mm m__»
„Ruko" «««.prll» t 3.— nu I HaapV
INSMEERBORSTELS «««. mm» a,

Raat. DAMES TOMPOUCES m
.1
«««on» prijs, t S.— nu

I

■

Stadhoudersplein 7A
Tel. 53638
Ven Haag
Wetentchappeiijk «dvl-«nr Dr. A. VAN OVEN Jr.

■
BPJ
H

..

HEERENPARAPLUIES «<-. g_m
> «»aVV
«««ion» prijs 14.80 nu.

Raat.

|HAÏÏDELS-ATHEHffUM|
— —

I

I
I
I
I
I
I

Op DINSDAQ worden onze magazijnen om EEN
uur geopend; «l« overige werkdagen dcs morgens

DE NIÉUWE

Elegante ch'ghalfschoen uit bn^

2741

»

«SOO-» MARKTSTRAAT V»». 17305*

-pair-snar

_omkmmmm\ NEDERLANDSCH «fjflHÉ^

Eenvoudige bruine mchjesschoen
mét riempje. Uitstekende pasvorm,

f!!

HET . WARENHUIS
.

ve Directrice,

'fyT^ /
tm

fi

S^VEELINCXSTNAAT 24.

VervolgKlaaae.

WAS

AVONDBLAD O

NEUTRALE MEISJESSCHOOL

6 jaar L. S.
4 jaar U. L. O.

\j£-s-flt

—

lelefontsche o/ schriftelijke bestellingen op dcxc artikelen

AVONDCURSUSSEN

91
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kunnen hiet worden uitgevoerd,

I TsÉßEdiiciiNST.

Gemakkelijke en hygiënische sén(taaltjes,

■

AMSTERDAM
ROTTERDAM
DEN HAAG

HAARLEM

Schooltaa» uit «wan of brein,
boxcalf met prima lederwol,,

.
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SMEVENNOEN BH
iel
IDU Al IC
I^WM»M|»WURW
V "Dinsdag 24 Aug. '— 20U5 uur m
CONCERT 0.1.V. IGNAZ

A. DE LEEUW ■
HEERENGRAÓHT 50A

.

DE HOOGSTE WAARDE
GEEFTgelxlele
gedeelten

Schoolgelden : Cursus Architectuur' Modelteekenen, Modelboctsee»
ren, en Opleiding Akten Handteekenen
f25.—
Mlddelb. Technisch Ondenvijs Bquwkunde
f 15—
Handteekenen, Dicoratiefteekenen Mcubelteekenen, Ornament
Boetseeren, Lithografie en Artistieke Metaalbewerking
f 10.—

,

of
van
goed onderhouden INBOEDELS,
ANTIQUITEITEN en ouderwetse!,

voor

opnieuw laten inschrijven.
*
Bij de Inschrijving moot bet Schoolgeld GEHEEL voldaan «orden.

.

....

'^

M

1 fl
1 P«INcl!88L.
SCHOUWBURG
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Zilver en Diamanten,
Paarlen en Platina te koop gevraagd tegen zeer hoogo prijzen.
S. LOGHER. SPUI 53.
sde huls vanaf Ast».
»»■■
■■
«Goud,

■

N. V. VEREENDE
JAVASCHE HDUTHANDEI.
MAATSCHAPPIJEN,

gevestigd te Amsterdam,
groot fZéOéMO.
nominaal.

—

«ondergeteekende bericht, dat de
Maatschappij heeft besloten tot
alfleheele aflossing der leening per
1 December 15>30, waarom van dien

TELEFOON 50119

LAATSTE WEEK
31 AUGUSTUS SLUITING

TERDAMSCHE
BANRVER»
EENIGING N.V. te Amsterdam.

Rotterdam en

I

KURHAUS
>KURIIAUB
I

I

>

W

SLECHTS KORTEN TIJD
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Nas Land
des Lachelns
D

I

TELEFOON *l»»«
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I

D
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.V. rRANZ LEHiR.

GEWONE PRIJZEN

«prlnsestraat
-prlnsestraat -40
4»

■
■ Het

„AFRA"

onopgeloste

s

1

WALL's

120 KROKODILLEN

raadsel!
De 2 laatste namiddagvoorstellingen gyn:
H< Woensd. 27 Aug. I Zaterdag 30 Aug. I Zondag 31 Aug.
H
nam. 2 uur,
I nam. 2 uur, I nam. 2 uur,
H 's avonds 8 uur |'s avonds 8-. uur I's avonds 8 uur

■

■

W
■
■

'sNamiddags kinderen HALVE PRIJZEN.
In alle voorstellingen «AFRA" «de groote sensatie l
In alle voorstellingen „KAPT. WALL's 128 Krokodillen*
HAAST UI Sluiting Zondag 3t Augustus. HAAST UI

iBMHHMHBHHBHiiIMHBHiHHHMMBMHMi

fl

20.15 UUR

AUGUSTUS

I

KrtKten der

Opera I
fl

fl
fl
fl
I
fl
H
fl

Nog slechts korten tijd de
" trlomphale lachschlager

lEDEREN AVOND 8.15 n.

BMERERÉUI.E
Men lacht zich tranen.
Bespreekt Uw plaatsen.

Heeft U iets aan te bieden of te
vragen, voor fL5s kunt U In de
Nieuwe Rottenlamsche Courant
reeds een kleine advertentie

»

dm AFTERNOON-DANCINB-TEA dm

VAN* HET

.

20 UUR

-

fl
fl
fl

HAAGSOHE HARMONIE ORKEST

OPERETTE-PROGRAMMA
EEN AVOND VAN VROOLIJKE MUZIEK.
Na afloop dansen tot 24 uur.
'
Entreeprijs f I*-»-.
20 UUR
VRIJDAGAVOND 29 AUGUSTUS

. fl

plaatsen.

S

Q|

BANDS

—
I TUINCÖNCERT

Men giert van de pret.

,

êf_h

DINSDAGAVOND 26 AUGUSTUS

Telef. 15837

-

■ circusgebóuw. DAGELIJKS 8 UUR. Schevenlngen
7 VAGEN
I NOG SLECHTSKapitein

M

DIERENTUIN
I
I
■ H
fl
—
I TUINCÖNCERT I

l> Trianon Theater

H

*

2,

Concert te geven

MIDDAG
I lEDEREN
fl IN DEN FOYER

lEDEREN AVOND 8 UUR
ZONDAG 2 EN 8 UUR

_Wmm\ >

■ SLECHTS TOT 31 AUGUSTUS >

>
CABARET II
cARARNT^

LAATSTE WEEK
31 AUGUSTUS SLUITING

B

Het IS reeds het GESPREK van DEN HAAG.
Het WORDT het gesprek van NEDERLAND.
PLAATSBESPREKING DAGELIJKS 10—6 UUR.

rALAIS DE DANSE II

datum af de Obligatiën, voorzien/
van de coupons der 1 Juni 1931 e.v.,
betaalbaar zullen zijn met SIMOm—
p«? stak ten kantore der ROT-

I■

REVUE
SATVRÉ
SOTTERNIJ EN

1.
avondfeest aan
van.het
2. In de hut van den Commandant.
3. De Hondewacht.
4. De slaaphutten.
5. De Admiraal.
H. Schwab, A. Roemer, P. Bron, F. Carelsen, W. Schwab—
Welman, M. Dresselhuys «.
STIJGEND SUCCES»
STIJGEND SUCCES»

ten laste der

noemde kantoren.
Amsterdam. 25 Augustus 1920.
De Trustee:
N.V. Nederi^uKcl, Admlnlsbatle»
ca 7>>»Utk»»*loor.

—

LLN OORLOGSSCHIP
MEISJES
OP
Het
boord
Oorlogsschip.

7 55 OBLIGATICN

's Gravenhage.
A-in Obligatiehouders zal tot 15
October a.s. gelegenheid worden
«geven ia te schrijven op nieuwe
m pCt. Obligatiën, op voorwaar»
i-n nadir omsckreven la eene ciril-ilal>e ,«,krij«b«*.r bij bovenge-

"

■

lEDEREN AVOND HALF NEGEN
HET AMUSANTE MARINE-BLIJSPEL:

■■

i

—

KONINKLIJKE SCHOUWBURG
TEL. 10130
ROTTERDAMSCH-HOFSTAD-TOONEEL
N.V. VER.
Directeur COR VAN DER LUGT MELSERT

DONDERDAG

'M

,

Entree fLM of 1 coupon (Boekje van f1230). Plaatsbespr. van
lM
Dinsdag 26 Aug. 9 uur «f (Per tel. van 11 uur «f).

**-

SIERADEN

—
—
door de

Entree f l^-> of 2 coupons (Boekje van f5-—).

Ml HIRBLH I Italiaansche
OPERETTE flH

■

' OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN

—

■ Laatste

Dir. HUGO HELM

I

NOG SLECHTS 7 VOORSTELLINGEN VAN

OM.

Dagelijks te ontbieden.

worden als NIEUW OVERTROKKEN en met de mooiste dessins bewerkt, gehaald en bezorgd in één dag.
1*1629
Dekenfabriek E. «EINEAGH. PIET HEINSTRAAT 94. TEL. 37973.

SCALA

Gluclt
Progr.
Om. „lphlgenle In Aulls; H»ndel
fl
2ivlssche*nakt und Balletmusik, uit „All fl
'M
Arloso; Gherublnl
■
■
Baba"; Liederen van Schubèrt, Strauss, Brahms; Humnerdinck ■
Sulte Peer Gvnt ■
■
«Hilnsel und Gretel"; Griet■ No.Vorspiel
2. -

MEUBILAIR.

OUDE VATTEN EN DONZEN DEKENS

■

iSIETSKE—— BOLTEN, Zang— I

Telefoon 11.7»

Leerlingen, die het vorig jaar d«*v«hool > bezochten, moeten zich

\\\\\\\\\mW
Ê^^^^Hm^m
m^_^_^_^_^_^__ aw ' !^
*Z
£
~
**
È\W

'

van 2 tot 4 en van 7 tot 9 uur.

jffis-'^*~*si<

'NIJMEGEN

.'.

INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
Dinsdag
en Woensdag ,2 en 3 September aa,
op

tl^/Tt
V^^>?
YJ^
V.-<^^

'GRONINGEN;

i*

A Meubel teekenon en Intérieur-kunst. » B. Decoratief teekenen. C Lithografie. » O. Artistieke Metaalbewerking.
OPLEIDING LAGERE ARTE TEERENEN " AANVULLINGS»
CURSUS OPL. Ma «a NI»
MIDDELBAAR TECHNISCH
BOUWKUNDE VERVOLGCURSUS ARCHITECTUUR.
'

U°S

LEIDEN
HILVERSUM

'

II BOETSEEREN.
111 KUNSTNIJVERHEID.

KON. MILITAIRE KAPEL
Entreeprijs f 0.75.

H

-

>

Telefoon 15830

»

fl

I
- fl

.1

'

OEBOUW
GEBOUW VOOR K.11. &W.
H W.

fl

. fl
.H

Elken avond 8 uur de

REVUE
TAPPER
.
-

MM

MM LOUIS QAVWS

RüwieUtaUing.

—

IflT

„"I Is «eer «e Bakker P»

NINTJI «Nl LA MAR

.*.-""■

TNI JACKSON

BOYS

VrUdagsniet *»-«,«»».

Nog slechts een beperkt aantal veorstslllnpen. ~*B§
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NVT VADERLAND

SPORT EN WEDSTRIJDEN
VOETBAL

hoogte der

Nederlandsche
Voetbalbond

Koninklijke

Jaarvergadering te Amsterdam

scheidsrechtersdedeclaratles moeten

behouden. Er moet echter gelijkmatigheid zijn
en spr. gaf toe, dat er scheidsrechters zijn, die
te hoog declareeren. De kosten van de scheids»
rechters, die elk jaar terugkomen, moeten ten
slotte, op welke wijze ook, door de vereenigin»
gen betaald worden en spr. achtte de door het
bestuur voorgestelde regeling, wanneer men
veranderingen wenscht, de beste.
Tegen afschaffing der f 0.30 administratiekosten had spreker geen overwegende . bezwaren,
hoewel hiermede een bedrag van f28000.— ge
moeid is.

,
©e

(Vervolg)

beer Jac F. I^uney (Den Haag) verdedigde « de Zaterdagavond voortgezette
bondsv«*gaden«^ een door hem en elf andere
leden * ingediend voorstel tot wijziging van
art. 39 van net huishoudelijk reglement inzake
de be*fituursve^»ezing. Voorgesteld werd de
leden vim het «bondsbestuur te benoemen voor
den tijd van drie jaar en slocihts eenmaal hor»
leesbaar te stellen.
* Voor- en tegenstanders van continuïteit «n
het woord.
bet bondsbestuur voerden
Ir. Kips zeide als gewoon lid der vergade»
-ing, dat naar zijn meéning het voorstel een
bekorting van de rechten der vereenifi-ingen bij
Nét stellen van candidaten beteekent. Wanneer
men «meent dat een ander bestuurslid moet
worden gekozen in «het belang van den bond,
dan heeft men den «plicht «een anderen candidaat te stellen.
.Het voorstel werd ten «lotte verworpen met
'**N tégen 18 stemmen en «es blanco.
Verworpen werd eveneens met 38 tegen 27
«emmen en twee blanco een voorstel van de
been» J. D. van Bennekom es. om het bondsbestuur door de bondsvergadering (en niet
"meer door de vereenigingen) te doen kiezen.
Aangenomen werd het voorstel van de
leden van de bondsvergadering ambtshalve het
officieel orgaan van óondswege te doen outvangen,
Met algemeene stemmen wem aangenomen
Hen voorstel van de Regloméntscommissie inzake het «pelen van wedstrijden tegen buitenlandsche clubs, zulks in overeenstemming met
de bepalingen van de F.I.F.A.
Uitvoerige discussies ontwikkelden zich over
de quaestie van de toepassing der overschrijvingsbepalingen tegen verbonden, dle deze be»
palingen niet «bobben overgenomen.
De heer» W. Dorenbos es. hadden voorbuiten het huishoudelijk reglement
gesteld
—.'dat voor K^.V.B.vereenigingen de over*nH»rijvingsbopalingen niet zouden behoeven te

—

worden

toegepast tegenover

bovenbedoelde
met 8

voorstel werd ten slotte
bonden. Dit
tegen aangenomen.

,
Stemmen
Aangenomen wordt vervolgens een voorstel
om het inleggeld
van de Reglementscommissie
verlagen
te
van f 10
Bekerwedstrijden
voor de
tot l 5.
Velschillende voorstellen tot verlaging van
boeten werden verworpen.
Eenige voorgestelde wijzigingen in het regie»
went Competitiewedstrijden worden aangenomen, waarna de vergadering werd verdaagd
tot Zondagmorgen 10 uur.
De tweede dag.
Zondag werd de Ixmdsve-gaderil»-- voort4KZCX*

De heer 7. van Til. nit Delft, verdedigde
een door hém en vijl andere leden ingediend
voorstel tot afschaffing van de promotie- en
degradatiewedstrijden. Hij noemde deze wedStrijden met sportief en in strijd «net de «belangen van de voetbalsport.
Nadat het voorstel door den heer Jac F.
I^amey was bestreden, werd het met 43 tegen
i stemmen verworpen. behandeling het «rap»
Vervolgens kwam in
port van de commissie inzake scheidsrechters-

.

Verschillende sprekers repliceerden. ,
De voorzitter Ir. Kips bestreed ten slotte, dat
het voorstel Kalma kan worden uitgevoerd zonder verhooging van dc heffing voor de vereeni-

gingen. Het voorstel Kalma werd vervolgens
onder applaus met 38 tegen 10 stemmen aangenomen.
Met één stem tegen (dien van den ir. Kips)
werd voorts aangenomen het , voorstel tot af»
schaffing van de f 0.30 administratiekosten.
Het voorstel Rauws es. Inzake de scheids»
rechtersdeclaratie zal door het bestuur in over»
weging worden genomen.
Uitvoerige besprekingen volgden omtrent het
rapport der kommissie inzake medische keu»
ring. die principieel wil laten uitspreken, dat
verplichte medische keuring, moet worden in»
gevoerd. Het bondsbestuur, de wenschclijkheid
van medische keuring van voetballers erkennen»
de, gaf dc bondsvergadering in overweging ten
deze geen verplichting aan de bondsleden op te
leggen, maar aan dat bondsbestuur op te dra»
gen te overwegen door welke middelen de K.H.
V.B. de vrijwillige medische keuring kan be»
voederen.
Een minderheid in het bondsbestuur is voor
verplichte keuring, wanneer keuring geen alge»
meen gebruik wordt.
De heer Lamey bepleitte, dat In de groote
steden vooral de clubs de verplichte medische
keuring invoeren.
Eenige sprekers bepleitten in het belang van
de voetbalsport en van de spelers de invoering
van de verplichte medische keuring.
Dc heer P. Swart uit Amsterdam stelde voor,
overeenkomstig dc mecnlng van de minderheid
van het bestuur de verplichte keuring in te voeren. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is de
verplichting reeds door de erkende bonden in»
gevoerd. De heer J. Gosschalk uit Amsterdam,
penningmeester van het bureau voor medische
keuring, verklaarde, dat 18 a 22 pCt. der eandidatcn worden afgekeurd voor de voetbalsport.
Dc voorzitter, Ir. Kips, persoonlijk voorstanders van keuring, verklaarde dat het nlet op den
weg ligt van den bond de keuring verplichtend
te stellen, doch op den weg der vereenigingen.
Dr. G. J. W. ter Dals, rapporteur der Commissie, verdedigde het principe van de verplichte medische keuring. Hij bestreed dat het
niet op den weg ligt van den KNVB. de ver»
plichte keuring in te voeren. Ook was hij het er
niet mee eens, dat verplichte keuring aantasting
van de persoonlijke vrijheid is. Volgens zijn
meéning, wil het bondsbestuur de verantwoordelijkheid afschuiven op. de vereenigingen.
Langs vrijwilligen weg komen wij er niet en
daarom moet de verplichte keuring imperatief
worden voorgeschreven.
De voorzitter, Ir. Kips, betoogde ten slotte,
dat de bond niet te ver kan gaan, maar rekening met de omstandigheden moet worden ge»
houden. Als resultaat der besprekingen heeft de
bondsvergadering bij acclamatie het bondsbestuur opgedragen om zich met de medische en
andere commissies en personen, die'geacht kun»
nen worden te dezer zake bevoegd te zijn, te
beraden of en zoo ja op welke wijze en op welk
tijdstip de verplichte toelatingskeuring regiementair kan worden vastgesteld. Tevens werd
het voorstel van de meerderheid van het bestuur aanvaard.
Bij de rondvraag bepleitte de heer M. J.
Koolhaas ult Amsterdam terugplaatsing van
Concordia, Delft, ter gelegenheid van het 45»
jarig bestaan dezer vereeniging in de derde

declaraties.
Het oondsbesduur meende, dat er veel bevan den be»
swaren zijn-tegen verandering
geval de klasse
doch
voor
toestand,
het
staanden
bondsvergadering verandering zou wensehen.
Een desbetreffende motie w/*rd bij acclamatie
«telde het bondsbestuur voor, dat de vereeni- aangenomen.
De heer M. Sajet bracht ten slotte hulde aan
gingen elk 1/4 betalen van iedere «cheidsrech»
wedstrijd den scheidenden voorzitter voor het vele, dat
tersdeclaratle en bovendien voor een
in de eerste klasse f 4, voor een wedstrijd in hij voor den bond heeft gedaan (applaus) en
verzocht hem zoo mogelijk nog op zijn besluit
de tweede klasse en voor andere wedstrijterug te komen.
den f 1.
Tegelijk daarmee kwam ln behandeling een
Na verschillende opmerkingen te hebben be»
(Voorstel van de heeren P. C S. Rauws es. antwoord en dank te hebben gebracht voor de
om de declaraties van de sohddsrechters te .hem gebrachte hulde, waarbij hij herhaalde tot
sijn spijt niet te kunnen voldoen aan het op
bepleitte
Groningen
«lt
Kalma
M.
8.
hem gedane beroep, sloot de voorzitter de
ltfr.
betaling van de scheid^echtersdeclarat»esvo<-e bondsvergadering.
de helft doe* den bond, zonder dat deze kos»
sen weer op de vereenigingen verhaald zouden
.worden, en deed een dusdanig voorstel. ,
Om den Mlss-Blanchebeker.
De heer M. Sajet verdedigde de afschaffing
voetbaltournool,
georganiseerd door de
Het
van administratiekosten (ad 30 cent), welke
beëindigd:
vereeniging
Neptunus
is
heden
volgens
2rt.
17
van
het
vereenigingen
de
Reglement Competitiewedstrijden in rel-emu***De uitslagen der laatste wedstrijden lulden:
»«irden gebracht.
Neptunus—CV.V. I—3. S.V.V.—Spart» 2—o.
Verschillende sprekers bepleitten liet ge» Neptunus—Sparta 4—o. (Om de 3e en 4e plaats.)
«Üeeltelijk overnemen van de kosten der S.V.V.—
(Om de eerste en tweede
«cheidsrechtersdeclaratles door den bond.
plaats) I—o. S.V.V. won derhalve den beker.
De heer D. H. Pigge uit Haarlem verklaarde,
dat er scheidsrechters zljn, die te hoog deck«Keeren. Nlomand durft echter de kat de bel
Om het Tolsteegmonument.
aan te binden. Wanneer «et te hoog werd geDe uitslagen van de wedstrijden om het Tol»
declareerd, zun «er over «deze kwestie niet zoote Utrecht luiden:
steegmonument
veel te doen zijn.
I—o. U.V.V.—B.V.V. o—3.
Kips,
betoogde,
de
Velox—D.H.C.
dat
De voorzitter, Ir.
vereenigingen een rechtstreekse!! belang blj de D.H.C.—U.V.V. 7—3. B.V.V.—Velox 4—3.

——

die met succes uit den strijd is getreden,
Eg Hollander Ueyer,
"'' '
«MA hem -de Delg -Mst. J_^.''""*"
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Seriewedstrijden om den T.V.8.-Bal te Hengelo.

TE WERVERECORDWEDSTRIJDEN

Om den T.V.B.-Bekes.
Hengelo ll—lxmeker I 4—2. Nibantia ll—

Ensch.

Boys

AVONDBLAD D
ATNLETIEK

Ceel-Zwart—Borne I—3. Hengelo—Rlgtersbeek I—3. Tubantia—Enschede s—l. Collo-—
Ensch. Boys 5—2.

II I—3.

Haagsche beker- en seriewedstrijden.
De uitslagen van de gisteren gespeelde
"beker- en serie-wedstrijden zljn als volgt:
Serie van „De Ooievaars",
Verliezersronde 3e afdeeling B: Vredesteln
E.8.D.0. 2 4-0.
Verliezersronde 3e afdeeling A: P.C.K. I—
Schenk 1 o—s. '
Demi-finale 3e afdeeling B: A.D.O. S*-*»
S.V.C. 2 0-1.
-**>
Demi-finale 2e afdeelingft V.C.S.T. 5-*
H.D.V. 2 I—3.
Demi-finale 2e afdeeling: Bcl,«s-eningen 3—
Kranenburg 2 14.
Demi-finale le afdeeling: Vredesteln 1—
Terlaak 2 s—l.
Demi-finale K.H.V.8.-aldee-ling: S.E/P. 1—
a, "
A.D.O. 2 o—2.
Serie om den „Nm^-deKer.

.

Tweede ronde*.
Oranje-Blauw I—Terlaak 2 1-4.
V.1.0.8.
8.1d.T. 3 7—ij.
celeritas 2—R.V.C. 3 O—

Rijswijk 2Kranenburg
burg wint na de loting.

Drie records verbeterd
„Haarlem" wint den beller

t^Vari

ger verdient een «-tra voorH van hulde
voor de wijze waarop hij een grooten ach»
terstand bijna inliep. Men moot deze 200 M.
feitelijk gezien hebben, de wijze waarop hij
bijv. Bijlstra inhaalde en voorbijliep was
phenomenaal, al zal dan Bijlstra zijn 400 M.
nog wol in de beenen gehad hebben.
Summa «ummarum een prachtig geslaagden dag, waarop en de organisatoren en de
leiders der jury B. Verwaal (wedstrijdlei»
der) en E. H. Huizing.-, mot volle tevredenheid kunnen terugzien.
Na afloop reikte de heer J. Moorman
Inet een vlot speechje de prijzen uit. Haar»
lem heeft nu den beker definitief gewon»
nen, doch naar wij vernemen komt er een
«nieuwe beker en is het voortbestaan van
deze serie prettige wedstrijden verzekerd.

De gedetaillerde uitslagen waren:
Record weer, record bezoek, record InDiscuswerpen (dames):
Mej. S. Bak»
schrijvers en record prestaties, dat is in het ker, Concordia, Haarlem, 29.211. M.; 2. mej.
kort de indruk van de* prachtig geslaagde L. Michaeles, te Werve, den Haag, 29 M.; 3.
wedstrijden van het Clubhuis Te Werve. mej. A. Munnik«*s, A.T.8., Adam, 28.47 M.
Hoogspringen (dames): 1. Mej. L. GiMet iets minder wind zouden er vrij zeker
nog een drietal records meer verbeterd zij», solf. Hygiea, den Haag, 1.55 M.; 2. mej. V.
Buisma, Olympia, Aalsmeer, 1.50 M.; 3. mej.
nu bleet dat tot drie stuks beperkt, waarvan één door de nieuwe ster aan het H. Leeksma, Hygiea, don Haag, 135 M.
Speerwerpen (dames).- 1. Mej. M. Buddam*2sathletiektlrmament, mej. Schuurmans ding,
Olympia, den Haag, 26.28 M.; 2. mej. A.
uit Rottevalle en. twee van Gubbels, die
Bremmer,
Nw. Brünhilde, Leiden, 24.625 M.;
ditmaal werkelijk keurig wandelde.
3. mej. G. Hoogendoom, Nw. Brünhilde, Lei»

De?

1 3—3- Kranen»

onsen athletiekmedewerker.)

1

morgens werden de dameswedstrij»

den gehouden, welke niet veel publieke be»
langstelling trokken. Toch waren de nummers wel goed bezet, doch het programma
was te klein voor den tijd, die er voor be-

den, 22.37 M.
4 x 100 M. estafette (dames): 1. Hygiea
den Haag, 53.4 sec; 2. Nieuw Brünhilde, Adam
55 sec.
100 M. invitatie (dames): 1. mej. Schuurmans, Rottevalle (Fr.) 12.3 sec; 2. mej. Aen»
genendt, Hygiea, Den Haag; 3. mej. Oostveen,

schikbaar was.
Mej. Schuurmans verbeterde het 80 M.
v
'
record
met '0.1 sec. en bracht dit dus op Hygiea, Den Haag.
Vriendschappelijke wedetrijden.
Haarlem,
sec;
Berger,
Chr.
11
100
M.:
1.
Op
10.4
sec.
zij
de
volle
100
M.
bleet
mét 2. M. v. d. Berge,
Apeldoorn: Rober et VelooilasQonga «2*»-s
Bergmann,
3.
Pro
Haarlem:
13.8 sec 0.1 sec. boven het record, doch als Patria, R'dam; 4. Benz, Haarlem; 5. v.' WelseArnhem:
—Eindhoven ...,
*4-*-2 er
a.s. Zondag tè Amsterdam bij de kam2-***4
Arnhemsche BoysZeeburgia
Haarlem: 6. Boot, E/M.M., Middelburg.
pioenschappen
minder wind is, verwachten .nes.
Vitesse lIS.M.L.
1-^*4
.........»>^.
400 M.: 1. Visser. Feijenoord. R dam. 52.4
Maastricht: M.V.V.—Mixed Follies ..« 3—5 wij een tweede „Hochlelstung".
sec.; 2. Prins,
Adam. 52.6 sec.; 3.
Zutfen: A.Z.C.Zwolsche Boys «_*... —2
"Een aanval van Hygiea op het 4 maal v. d. Heuvel, Blauw-Wit.
Blauw*. Wit, Adam; 4. Beyen,
Be Omck—D.O.T.O.
.«...»....sr-*2 100 M. estafette-record mislukte door den Thor, Gouderak; 5. Hebers, Vlug en Lenig, den
Bergen-op-Zoom: MevoS.ViW,
3—3 wind en door slecht wisselen. Verdere verHaag; 6. Rinkel, Haarlem.
Breda: N.A.C—E.D.O. .....«...«..»» 2***-3 rassingen waren er niet, dat mej. Lien Gisoll
1500 M.: 1. Hoogerwelck, Haarlem, 4 min.
4—2 het «oogspringen
Delft: B.C.C.—het Noorden
won, is vanzelfsprekend. 13 sec; 2. Effern, Haarlem, 4 min. 20 sec; 3.
middags,
Des
de heerenathleten in Brandenburg, Haarlem; 4. du Hen, D. F. C,
—4 de arena traden,toen.
Eindhoven: P.S.V.Go Ahead
Eraren
er naar schatting Dordrecht: 5. Zeegers. A.V. 1923, Adam; 6.
Utrecht: Holland-^Hercnles
....,.»» I—4
A.V. 1923. Adam. ,
D.O.S.Rivalen """"""..^'. M ..», 5-7*2 3500 a 4000 bezoekers, dat eveneens een Schmidke.
K.M.:
1. N. G. Baars. Pro Patria. R'dam.
5
Gouda: O.N/A.B.M.T. «... t,
6L~4 record is.
sec; 2. A. Groeneweg, Pro Patria,
min.
6.3
16
2—3
De 100 M. "was zeer goed bezet, zoo kon» R'dam; s. C. C Peters, de Trekvogels; 4. A.
Zaandam: Z.F.C.Noad
Winschoten: W.V.V.—G.V.A.V.
l^H den b.v. bekende sprinters als De Boer (Te A. W. Wolf, Hellas, Utrecht; 5. E. Rooyakkers,
Assen: Achilles llHellas
,«,»..«..2—4
Werve), Hummel (De Trekvogels), Bijlstra D.H.C., Delft; 6. P. Dullaart. Pro Patria. RotHilversum: 't Gooi—Velocitas »....»«-i« 5—3 (Vlug bn Lenig) niet tot de finale door» terdam.
Zwolle: P.E.C.—A.D.O. ..^*-~......... 5—3 dringen. Natuurlijk won Berger, met v. d.
4 x 400 M. estafette: 1. Haarlem, 3 min.
Ne«ge als goede tweede. Een aanval op het 31 sec; 2. A.V. 1923. Adam, 3 min. 32 sec;
80 yards record mislukte tot tweemaal toe, 3. Vlug en Lenig, den Haag; 4. de Trekvogels I,
Voetballer gedagvaard.
door den lellen tegenwind. Op de 400 M. deed den Haag; 5. Pro Patria. R'dam; 6. de TrekNaar liet Rott. Nbld. verneemt ls de miden» Bergmann van Pro Patria zijn inschrijving vogels 11, den Haag.
Olympische estafette: 1. Pro Patria,
voor van V.U^C^ Dili, voor den recntercomgestand, Sierhuis van A.V. 1923 spaar»
misaris verschenen, om gehoord te:worden naar nietzich voor de 4 maal 400 M., dus het duel R'dam, 3 min. 46.3 sec; 2. Haarlem, 3 min. 472
aanleiding van een tegen hem inkomen klacht
sec; 3. Vlug en Lenig den Haag; 4. Te Werve
over zijn optreden bij den wedstrijd D.H.C— Bergmann-Sierhuis-Visser (kampioen) bleef id.; «^De Trekvogels ld.; 5. D.F.C. Dordrecht.
uit. Laatstgenoemde had zijn «voeten" vol
Discuswerpen: 1. G. Eysker Haarlem
V.U.C.
39.95 m.; 2. G. Sevenhuyzen Alcm' Vit. Alkmaar
Mep zal zich herinneren» dat zich bij dezen aan Prins van Blauw-Wit.
onprettlgen wedstrijd om. een incident heeft
-Op de 1500 M. liepen Hoogerwerl, 37.6? m-; 3. A. de Bruyn Olympia den Haag,
voorgedaan, waarbij na een botsing tusseheh Ettert» en Brandenburg een keurige race, 36.12 m.; 4. W. Coster. Haarlem 34.19 m.: 5.
den linksback van D.H.C ,Dorsee, en Dili, eersthet record werd niet verbeterd, evenmin het A. v. d. Zee id. 33.36 M. en 6. H. v: Soelen Pro»
genoemde zeer ernstig werd gewond, doordat 1 K.M. record, doch als Hoogerwerf voo? Patria R'dam, 32.11 m.
Hoogspringen: 1. Kraatz Vlug en Lehij na die botsing tegen een doelpaal terecht .hij naar Indiê gaat nogmaals een kans
nig
kwam.
1.75 M.; 2. de Bruyn, Olympia 1.75 M.: 3.
'krijgt
gunstige omstandigheden, Kamstra
Vlug eh Lenig 1.70 M.; 4. K. Schenk
De K.N.V.B. heeft deze zaak onderzocht en , geven wijonder een
goede kans. Jan Zeegers Haarlem 1.70 M.
hem
daarbij is geenszins vast konien te staan, dat
5. P. Korver Haarlem 1.70 Hf.
hij op het en 6. K. Everleens
daar
vijfde,
hier
slechts
werd
spel
Olympia (A.) 1.70 M.
het
was.
opzet
in
hier
Verspringen: H. de Boer te Werve den
Intusschen schijnt de vader van Dorjee een 3 K.M. record liep. Wij gunnen Zeegers
klacht bij de justitie te hebben ingediend en dé gaarne dit record van Gerbrands, doch, had Haag, 7.15 M.; 2. A. v. Welsenes Haarlem 6.88
officie*-,blijkbaar toch «een onderzoek te hebben, hij ditmaal niet beter partij kunnen geven
M., 3. J. Boot. E.M.M. Middelburg 6.6? M.:
'■■
gelast. .
zijn
óp
de
den 1500 M. aanval 'of
aanval
4. K. Schenk, Haarlem 6.23 M.; Sl J. Karman
"-'"' op
Vlug en Lenig 620 M. en 6. S. van Musscher,
3 K.M. tijdens de 5 K.M. kunnen doen?
Haarlem 5.99 M.
De 5 KM. werd door Baars keurig geSpeerwerpen: 1. J. Knol. A.P.S.V. Amloopen, de tijd is in de gegeven omstandigsterdam, 53.73 M.: 2. J. v. d. Ley. Blauwwit, id.
BOKSEN.
heden zeer goed.
46.46 M.; 3. A. v.d. Zee Haarlem 49.31 M.; 4. W.
De beide estafette races waren al zeer Coster id. 47.0? M.; 5. Visser id. 45.05 M. en 6.
Wedstrijden te Rotterdam.
'spannend, „Haarlem" wilde revanche voor Louwman Sparta (Dordrecht 44.83. .
Het secretariaat van den Nederlandsehen de twee op de 4 maal.4oo M. geleden nederTotaal uitslag: 1. Haarlem 76 punten;
ckt óp MaandagBoksbond deelt ons mede, gebouw
Deze
laatste
kwam
lagen
tegen
A.V.
1923.
2.
Pro Patria Rotterdam 38 punten en 3. Vlug
Odeon teavond 25 Augustus in het
menschen,
Lenig den Haag 21 J-J punt. .
start
aan
met
vier
frissche
en
den
Rotterdam door den Rotterdamsclien Boksbond
keurige
een
over»
„Haarlem"
behaalde
doch
georganiseerd.
amateurbokswedstrijd
is
een
De namen der scheidsrechters zijn: J. H. -winning. Ook de Vlug en Lenig.ploeg, die
Nieuw wereldrecord.
Broedelet. v. d. Lek. Westbroek. Desmet. Kou» het zonder Geurts moest stellen, heeft een
geloopen
de
en
wedstrijd
speciaal
Bij!Bruijn.
fraaien
Tijdwaarnemer:
De
Arts:
Uit Canada wordt een nieuw wereldrecord
rimski.
heer Frenkel.
«tra heeft veel aan de behaalde plaats bij- gemeld, dat zelfs voor Canada buitengewoon is
en waarvan bevestiging dient te worden afgeEr zullen acht partijen «worden gebokst, «der gedragen.
wel
wacht. Miss Cook, die op de Olympische Speminuten,
drie
en
tusronden
van
Gubbels
van drie
De 5 KM. snelwandden leverde
Robakowsky—
len te Amsterdam de 100 M. liep in den wereldschen: Salvischbergen—Romein.
het
5
K.M.
record
op,
zelfs twee reords
Bogaert, Diesel,Vermolm; LambiHion-Ploeg, l»raoKt hij van 23 min. 25.2 sec. terug tot recordtijd van 12 sec, zou thans bij de proefwedPaans—«Disch, Donnars (den Haag)—Rieger, 23 min. 6.8 sec, doch ook het 4 K.M. record strijden voor de wedstrijden te Praag de 100 M.
geloopen hebben in 11,8 sec. Dit zou een nieuw
Woeckert—Langerak. Koster—iHnttcman.
was niet veilig voor hem: 18 min. 472 sec, wereldrecord zljn.
wa» het oude record, Gubbels tippelde er
Miss Stella Walsh, de bekende Amerikaanse!»18 min. 26.4 sec. over. Ditmaal konden wij Poolsche athlete, heeft te Cornwall (Amerika)
SCHERMEN.
ons volkomen vereenden met zijn stijl, de 100 yards geloopen in 10,8 sec, hetgeen evenHelene Mayer prof.?
ook do wandelscheidsrechter vond den stijl eens een nieuw wereldrecord is.
De beroemde Duitsche scbermstor Helene
Veel en veel beter dan bij de kampioensMayer, Olympisch kampioene, is thans ook wedstrijden te Groningen. Zijn clubgenoot
R.K. wedstrijden te Delft.
voor de dollars bezweken. Een aanbieding TLngelman heeft qua stijl nog zeer veel te
zij
van
de
hand
niet
van 90.000 dollar heeft
Te Delft werden Zondag nationale athletiekleeron, vooral in de bochten is zijn gaan
gewezen, zoodat zij in de prof.-Uas-e i» overwedstrijden gehouden, uitgeschreven door de
beslist
onzuiver.
gegaan.
R.K. Voetbalvereem'ging D. H. L., ter gelegenEen zeer spannend nummer was de Olym» heid
van de viering van haar 15-jarig bestaan.
pisclie estafette, alleen Pro Patria kwam
uitslagen luiden: Groep A: 100 M. le pr.
De
de
start,
volledige
ploeg aan den
met een
B. Wensing, Rotterdam, 12.4 sec; 2e pr. M.
andere ploegen hadden één of meerdere Vervloei, Delft 12.4 sec
Km mm «V,«V«»««, «fo «l»««lVlfo«
menschen moeten vervangen, dle reeds een
1500 M. Ie prijs: A. Vijverberg. Naaldwijk,
persoonlijk nummer en de 4 maal 400 M. 5 min.; 2e pr. F. van Burg, Rotterdam, 5 min.
hadden medegedaan.
5.4 sec
De P. P.-ploeg liep keurig en heeft de
ÜBrgemakkellJken tic 5/.t/5»/'lsi'i'7F
Kogdstooten: Ie pr. M. Vervloei, Delft, 8.485
overwinning volkomen verdiend, doch Ber- M.; 2e pr. N. Nüh< Delft. 8.44 M.
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PASTILLES VICHY-ETAT

ALS DE AUTO STRANDT

DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TE BRUSSEL

V'-V

—

;

'vr

Een der 98 telefoontoestellen op den weg Brussel
Cfia-t-SdjVJtefi dienste vanyeïk^E eg -veiligheid. >

De recordwedstrijden van Te Werv».
De snelwandelaar Gubbels m actie.

Verspringen: N. Nühn, 5.68 M.; 2e prijs G.
Kester, Naaldwijk, 5.54 M.
Hoogspringen: le pr. G. Kester, Naaldwijk*,
1.50 M.; 2e pr. C. Meerpoel. Delft 1.45 M.
4 x 100 M. estafette: le pr. Lodewijk, Rot»
terdam, 52.8 sec; 2e pr. Westland».
Afd. B 100 M. le prijs: D. Ronde, Haarlem,
11.8 sec; 2e pr. W. van der -Schot, Amsterdam,
12 sec; 3e pr. P. van der Meer, Haarlem. 12 sec
800 M. le pr.: C. Henneke, 2 min. 16.6 sec;
2e pr. L. Koch, 2 min. 16.6 sec; 3e pr. W.
Vogel, allen van Haarlem.
1500 M. Ie pr.: C Henneke, Haarlem, 4 min,
47 sec; 2e pr. H. Stijnman. Leiden, 4 min. 49.4
sec; 3e pr. A. van Staveren, Haarlem, 4 min.
59.4 sec

5000 M. le pr. W. Vessies. Beverwijk. 17
min. 13 sec; 2e pr. A. Kluijskens, Haarlem, 18
min. 39.2 sec; 3e pr. P. van Dam, Leiden 19
"
min. 55.8 sec
Verspringen: l*e pr. B. Ronde, Haarlem, 6.03
M.; 2e pr. A. Goddijn, Zoeterwoude, 5.78 M.
Hoogspringen: le pr. M. Ebbing, Haarlem,
1.55 M.; 2e pr. W. v. d. Schot. Amsterdam,

1.50 M.

Kogelstoot»,: le pr. J. van Galen, Haarlem»
10.905 M.; 2e pr. M. v. Hagen, Haarlem 10.12 M.
Speerwerpen: Ie pr. J. Bekkering, Leiden,
35.70 M.; 2e pr. B. Ronde. Haarlem. 32.63 M.

Discuswerpen: le pr. J. van Galen, Haarlem,
31.81 M.: 2e pr. M. Eb«ng. Haarlem. 2995 M.
4 x 100 M. estafette: le pr. Holland. Haarlem, 49 sec; 2e pr. Rood-Wit, Leiden. 54 sec;
3e pr. A.C.E., Haarlem.

GYMNASTIEK.
N. G. V.
Te Gouda hadden nationale spelwedstrijdea
plaats om het kampioenschap van Nederland,
georganiseerd door het K.N.G.V. De wedstrijden
waren buitengewoon spannend, vooral het slingerbal stond op hoog peil.
Spelwedstrljden K.

De uitslagen luiden:
Handbal heeren: Jahn II (Stadskanaal)—
Jahn (Rotterdam) 2—l. Jahn II werd door
deze overwinning kampioen van Nederland.
Grcnsbal: Heeren Kracht en Vlugheid (Haarlemmermeer)—Attila (Utrecht) I—o. (Na ver»
lenging).
Slingerbal: Excelsior (Gouda)—Pro Patria
(Zegwaart) o—o.
De beslissingswedstrijd volgt later.
De wedstrijden hadden slechts matitge belang»
stelling.
KAATSEN
Jubileumswedstrijden te Beetgen.

De uitslagen van de jubileumswedstrijden van

de Kaatsvereeniging Oefening Kweekt Kunst
te Bcetgem luiden als volgt:
1. T. Zijlstra, Witmarsum; K. Kuiken en D.
de Bildt, St. Jacob; 2. H. v. d. Molen. Leeuwarden. V. de Haan. Holwerd en T. Bakker. Beetgem; 3. H. Knol, Harlingen, R. Werkhoven,
Franeker en A. A. de Haan.l-Berlikum. Koning
werd T. Zijlstra.
Veteranen: 1. S. A. Kooistra, Tj. W. Kooistra
en

J. v.

d. Schel.

AUTOMOBILISME.
De T.T.-races in Ierland.
Zaterdag zijn op het Ardscircuits bij Belfast de Touriste Trophyraces van de Royal
Automobile Club gehouden, welke over een
afstand van 420 mijl gingen.
De uitslagen waren als volgt:
1. Nuvolari (Alfa Romeo) in. 5 uur 35 mm.
20 sec, gem. snelheid 70.88 mijl per uur;
2. Campari (Alfa Romeo) in 5 uur 35 min.
36 sec, gem. snelheid 70.82 mijl per uur;
3. Varzi (Alfa Romeo) in 5 uur 38 min. 3
sec. gem. snelheid 70.31 mijl per uur; 4. Paul
(Alvis) in 5 uur 39 min. 39 sec, gem. snelheid
69,61 mijl per uur.

ATHLETIEKWEDSTRIJDEN TE RIJSWIJK

Net overgeven van den stok fe

d«M .4 X -400

11,

estkckett«>looV.

—

ttET \rU^KLAl*n)

2

R. en W. lil innings 160 (J. Schmeink 42; S.
Posthuma 56; J. Krmt 22) P. de Ruig 4—50;
F. C Jaski -5—37.
Haarlem le innings 164 voor 9 (Drs. B. Kleef»
stra 49; 2. Cohen 30) J. Schmeink 4—54; S.

CRICKET
De wedstrijden

van Zondag.

H.D.V.S.—H.CC
wint met 29 runs en 2 wickets in

banden.
De laatste wedstrijd ian de combinatie aan
de Damlaan is met een nederlaag geëindigd.
H.D.V.S. mist dr. Vuylstcke, van Buysen en
Kappelhof, terwijl H.C.C, den steun moet mis»
sen van Max Jansen, P. Jansen, Feith Sr. en
SchiU. H.CC. wint den opgooi en stuurt H.»
D.V..S het eerst naar de mat. De Schiedammers
beginnen met mr. P. Bochove en C Fisher op
het bowlen van mr. Koeleman en ir. Fokker.
Reeds in zijn tweede over heeft Fokker succes,
■Is hij Bochove bowlt voor slechts 3 runs. G.
Nolet en C Fisher zijn de eenigen van de combinatie die er iets van terecht brengen; beiden
spelen aantrekkelijk cricket. Nolet slaat Fokker verschillende malen^voor 4 en voor een nutligc 20 gaat hij Ibw. Mr. van Manen, die intusschen is gaan bowlen, heeft een goede lengte,
en zijn ballen komen goed op, zoodat er weinig
wordt gescoord en de wickets geleideijk vallen.
W. Braunts 0. Beukers 0. Engering 1, H. Offerman 6. Daarna verdwijnt ook het wicket van
C. Fisher voor een verdienstelijke en kanslooze
23, gebowld door mr. Koeleman. Voor dc lunch
weet H.CC. ook nog het wicket van A. Offerman te nemen. F. Lindeman 0 en P. van Gent
blijft met O niet uit. Met 4 extra's wordt het
totaal 61. Mr. van Manen had met —9 de beste
bowlingscijlcrs; Koeleman 6—28 en Fokker
I—2o.
H.CC opent na de lunch met mr. van Manen
en Bijbau op het bowlen van H. Offcman en J.
Engering. Reeds onder dc 10 runs wordt door
beide spelers eenmaal gemist. Toch is het H.
Offerman, die mr. van Manen voor 8 runs bowlt
rn even daarna valt ook het wicket van'Bijbau.
jhr. Feith en N.N. pogen door langzaam scoren
de situatie te redden. Verschillende bowlers
worden aangezet, maar pas nadat Engering
beter is gaan bowlen, krijgt hij Feith Ibw. Waterman gaat na twee runs uit en als dan N. N.
ook door Engering wordt gebowld» ziet het er
voor de Iraagsche niet bijster rooskleurig uit.
Mr. Koeleman en Fokker weten dc collapsc
echter te breken en beide spelers zorgen voor
de noodige runs. Op 78 gaat Fokker Iwb^ ge»
bowld door Engering voor 9 runs. De Niks
wordt reeds, met den tweeden bal van Karis gecleand. Als daarna ook het wicket valt van mr.
Koeleman, niet 'n schitterenden bal van Karis,
wordt er door de Haagsche gestopt op een totaal van 90 runs met nog 2 wickets in handen.
De bowlingcijfers waren: H. Offerman 1—25,
J. Engering 4—20, J. Kars 2—15 en G. Nolet
«—ll.
V. V. V.—H. C. C II.
Grootmeyer won den opgooi en liet de
llaagsohe «eerst batten. Met Jeuken opjende hij
den aanval om 11 u. 20 op ir. Ncuerburg en
L. J. Sodderland. Traag kwamen er op het
goede bowlen wat runs. Sodderland overleefde
een kans achter het wicket, waar Max Kriek
van V. V. V. den keeper van Ajax, Alandt,
verving, welke laatste in het buitenland vertoeft. Als het totaal 30 runs bedraagt, stumpt
Kriek Sodderland (16) op het bowlen van den
lefthander Kost De volgende bal van Kost is
noodlottig voor W. v. d. Bosch, daar Van
Stuyvenberg op square-leg een vrij gemakkelijke kans aanvaardt (2 voor 30). Met Bouwmeester en Nouerburg blijven de runs in een
zeer matig tempo volgen. Belde batsmen ne»
men geen enkel ritu» en om. 1 uur zijn er
juist 56 runs, waarop voor de lunch gestopt

wordt.

Na het «eenmaal zou blijken, dat de bowlery er niet minder op geworden was. Op 79
*.angt Kriek Ncuerburg achter het wicket, op
het bowlen van Grootmeyer. De Hagenaar had
op zijn bekende voorzichtige manier, in twee
uur 35 runs gemaakt. Bouwmeester en jhr. v.
d. Bosch brengen het tot 97 runs, waarop v.
Stuyvenberg Bouwmeester (36) bowlt. De
Haagsciie aanvoerder en jhr. J. v. d. Bosch
doen hot dan wat sneller. Op 14? valt het
vijfde wiri«et, n.l. dat van De Beus, als de
reservebowler Pillaas de palen van De Beus
(24) raakt Ook het eerste wicket van J. v. d
'Bosch (26) is voor P. Maas, welke het paalwerk van den H. C C.er doet tuimelen en het
zevende wicket is ook al weer voor Maas. die
K. Ncuerbung (l) caught en bowled naar het
clubhuis turugstuurt. Een goede «tand tus«chen ir. v. d. Berg en J. Westdijk leverde weierom 36 runs op.sMct het totaal op 194 runs
vangt Panjer* dan'Wcstijk (10) op het bowlen van Kost.
De 200 rur«s zijn nauwelijks op het bord
als Kost een bal van v. d. Bergs iricket afwerpt en dc «tand 9 voor 202 wordt. v. d.
Berg was topeco-er met een goede 42 runs.
Op dit totaal acht Dc Beus den tijd gekomen
om te sluiten, daar de Haagsche vier uur voor
dit totaal noocvg had. P. Maas bowlde 3 voor
20, Kost 4 voer 65, A. v. Stuyvenberg 1 voor
20. Jeuken O voor 20 in 19 over», terwijl captain Grootmcijer in 33 overs 1 voor 66 bowlde,
waarbij deze vrijwel aanhoudend de batsman
in moeilijkheden liad gebracht, doch het geluk
ditmaal niet aan zijn zijde vond.
Met nog 2yi uur speeltijd voor den boeg
was het duidelijk, dat V. V. V. het kahnpjes
aan zou doen en he» op een draw zou aansturen. maar het prachtige veldwerk en het zeer
goede bowlen van Sodderland en jhr. v. d.
Bosch maakte aan alle onzekerheid spoed»?
een einde. Geen van de batsmen had verder de
zat
minste veine en
om 4 uur begonnen
V.
V.
om
even
over halfzes weer goed en
V.
wel in de kleedkamer, waarbij niemand in ddubbele cijfers was gekomen. Hel totaal was
38 runs. Bowlingcijilers: v. d. Bosch 3 voor 17.
Sodderland 5 voor Is. Enkele prachtige vangen
van Bouwmeester, welke o. a. met één hand
j. J. Grootmcijer fraai in de slips ving en van
K. Ncuerburg. die een einde maakte aan de
innings van Van Stuyvenberg. verdienen extra
vermelding.
Een poging van De Beus om V. V. V. een
inningsnederlaag toe te brengen, had geen
succes. Nadat Van Stuyvenberg 18 runs gemaakt had. waaronder een stevige 6 op Da
oudste Grootmcijer zoo solide,
Beus. speelde de
dat even voor speeltijd verstreken was de score
24 runs bedroeg, waarbij nog 6 batsmen not
out waren.
t
A. M. J. de Beus 3 voor 15, v. d. Bosch 2
voor 3. Sodderland O voor 9. Met een over»
winning van 164 runs op dc eerste innings
voor de Haagsche kwam om ruim 7 uur het
einde
Behalve door beter veldwerk en beter batten
konden de Hagenaars door uitstekend bowlen
een nieuwe overwinning noteeren. Alleen door
het matige tempo, waarbij de runs «kwamen,
was de wedstrijd voor de talrijke kijkers ditmaal minder belangrijk. Grootmcijer bijv. ging
in 36 oven slecht, tweemaal voor 4, terwijl
JeiHen in 19 overs slechts één vier op ?:ch
geslagen zag.

—

—

V.R. A.-P. W.

Gewonnen door V.R.A. met 24 runs op de le
inning/.
(Nog 6 wickets in handen.)
P. W. le innings 88 (A. Jannink 25). W. Glerum 3—14: B. Me/er 3—23; Eigem.n 4—14.
V.R.A. le iniiinlis 112 voo- 4 (gest-akt). M.
Hartog 30; W. Wiltebo', 2*«) Wagencr 2—21.
Haarlem—R. en W.
Gewonnen door Haarle» met 4 runs op de le

mvnmt. (Nog 1 wicket in handen.).

Posthuma 4—25.
C.III.H.T.C.C.
H.C.
H.CC
met 30 runs. H.CC
Gewonnen door
111 le innings 113 (He*nny 14. van Manen 21,
van Moorsel 29 en Elte 22). Maas 5 voor 27,

Hoogeboom 5 voor 26.
"
11.T.C.C. le innings 65 (J. de Boer 21, Oppenraay 10, Mootz 14). P. ten Bosch 1 voor 20.
van Gelder 5 voor 20. van Manen 3 voor 13.)
H.CC. 111 2e innings 63. (A van Manen 19).
Maas 3 voor 29, Hoogenboom 2 voor 14, v. d.
Pol 3 voor 27.
H.CC 2e innings 81 (J. de Boer 11, Mootz
18, van Woerkom 12). P. ten Bosch 2 voor 30,
J. v. Gelder 8 voor 39.
H.CC 111 is thans definitief kampioen van
de overgangsklasse.
Ajax—R. CH.
Gewonnen door Ajax met 16 runs op de le
innings.
,
Ajax le innings 76 (L. Janssen 36) De Graaf
,
5-39; Kleyn 3-21.
R.CH. Ie innings 60 (Kleyn 26) Rice 5—22;
P. de Vrind 5—37.
Ajax 2c innings 76 voor 2 (R.C.H, geelt op).

.

.

SpartaExcelsior.
Gewonnen door Sparta met 52 runs,
Sparta 128 en «70. Excelsior 55 en 191.
(A).
Vleermuizen—
Ajax
door
met 10 runs.
Gewonnen
Ajax 55 en 68. Vleermuizen 44 en 69.

H.D.V.B. ll—Phoenla IL
Gewonnen door H.D.V.S. Il met 75 runs.
H.D.V.S. 11 78 en 133. Phoenix II 59 en 77.
Excelsior lI—H.D.V.S. 111.
Gewonnen door Excelsior II met 18 runs.
Excelsior 11 84 en 83. H.D.V.S. Il 62 en 87.
Gewonnen door
H. 13. S«—Ajax (L.) 11.
H.BH. niet innings en 84 runs. Ajax 32 en 35.
H.V.S. 151.

.

— —

B—6. 6—l.

Finale Mevr. D. de Bruyn Kops en mej. E.
Belzer—mej. H. C. van der Heide en mevr. L.
E. Löcke 6-2, B—6.
Hecren-dubbelspel. Halve beslissing. A. H.
Kruyt en J. H. Kruyt—W. M. Korthals Altcs
en E. Nelwan 6—4, 6—2; G. Lccmbruggcn en
O. Koopman—L. J. Nienaber en W. Marin»
kelle 6—l, 2-5-6.' 6-^*l.

Finale. G. Lccmbruggcn en O. Koopman—A.
H. Kruyt en J. H. Kruyt 6—2, 7—5.
Gemengd dubbelspel Halve beslissing: mej.
E. R. R. van Hcrwijncn en J. van der Hagen—
mevr. A. van Zallnge en A. H. Kruyt 8—6.11—
9, mej. E. Belzer en H. M. A. van Bcrkel—mei.
T. de Jong en O. Koopman 2—6, 6—2, 11—9.
Finale: mej. Belzer en H. MA. van Bcrkel
mej. E. R. R. van Herwijnenen J. van der
2, 6—4.
Hagen

—

Intern, tournool te Bad Homburg.
Op het internationaal tennistornooi té
Bad Homburg v. d. H., heelt de Australiër
Hopman gisteren den Franschman Boussus,
die den titel van kampioen van Duitschland
heeft, verslagen met 2—6 6—4 6—3 0-6 6—4.

De eerste ranglijst
Timmer op de zesde plaats.
Het internationale tennisséizoen is nog niet
geëindigd of reeds verschijnt de eerste wereldranglijst. Tilden geeft in de „American Lawn
Tennis" als zijn meening te kennen, da» de wereldranglijst als volgt moet zijn vastgesteld:
Hecreu: 1.: Borotra,: 2. Cochet, 3. Allison. 4.
Doeg. 5. Lott, 6. Timmer, 7. dc Morpurgo,
8. Rogcrs, 9. Hopman, 10. Moon.
Dames: 1. Mevr. Wills-Moody, 2. mej. Aussem, 3. mevr. Watson, 4. mej. Jacobs, 5. mej.
de Alvarez, 6. mej. Betty Nuthall.

KORFBAL.

Zeelandia—Scaldis.
"Op het Zeelandiaterrein te Vlake werd
hedenmiddag een vriendschappelijke korfbalwedstrijd gespeeld door de kampioenclub van
Zeeland. Zeelandia en den kampioen van België.
in de meerderDe gastheeren bleven met 3
heid.

—

De demonstratie-wedstrijd te Middelharnis.
De aangekondigde demonstratiewedstrijd te
Middelharnis tusschen Het Zuiden. Rotter»
dam, en H.K.V., alhier, welke was georganiseerd door de P. en P.C. van den

Rotterdamsche» Korfbal Bond, heelt, ondanks
het feit, dat goed te zien was, dat verschillende spelers (sters) een rustperiode achter
den rug hadden, wel aan zijn doel beantwoord.
Een
voor Middelharnis talrijk publiek,
waaronder het mannelijk element verreweg

—

—

het grootst was
woonde den wedstrijd bij,
1 gewonnen
welke door Het Zuiden met
werd.
Reeds in de allereerste minuten nam Het
Zuiden, dat in tegenstelling met H.K.V. eenige
invallers(sters) had. door Verhoef op for/
tuinlijke wijze de leiding.
Mej. Canninga bracht, na een half uur, de
partijen óp «-«lijken voet (1—1), met welken
stand de rust aanbrak.
Hoewel de wedstrijd, gelijk vóór rust, ook
in de 2e helft gelijk op bleef gaan, scoorden
Schors en mej. Klamer voor Het Zuiden nog
2 maal, waartegenover H.K.V. niets meer
stelde. Het einde kwam alzoo met 3—
De leiding berustte bij den heer J. v. Driel.

—

Seriewedstrijden van T.O.V. te Dordrecht
Op de terreinen aan de Jacob Catsstraat te
Dordrecht heeft T.O.V. gisteren seriewedstrijden gehouden. De uitslagen luiden:
Afdeeling la: Regenboog—OSCß II 2—o;
TOV—Het Zuiden II 1-0; OSCR lI—TOV
l—7; Het Zuiden ll—Regenboog O—«l; Regenboog-TOV 1—0; Het Zuiden lI—OSCR II
4—o; le prijs Regenboog: 2e prijs TOY.
Afdeeling lb.: Deetos lII—DWS. 0-2;
Quick—Rozenburg II 2—l; Het Zuiden ll—
Trekvogels s—o; D.W.S.— Quick o—2; Deetos
lll—Rozenburg II I—4; Het Zuiden lI—DWS

AVÖ^V^u, D '

,

gisteren seriewedstrijden plaats, georganiseerd
door de Amsterdamsche Korfbalvereniging
K. V. D.
,
Dc uitslagen luiden als volgt:
Afdeeling I. D.D.V.—K.V.D. I—2: Swift—
Olympia 1—1; Swift—D.D.V, 2—l. Olympia—
K.V.D. I—3. D.D.V.—Olympia I—3. Swift—

K.V.D. 0-4.
K.V.D. eerste prijs. ' Olympia tweede prijs.
Afdeling II: Blauw-Wit 2-K.V.D. 2 0-1;
Actief (H)—Olympia 2 4—l-, Olympia 2-*
Blauw-Wit 2 3—4. Actief—V.D. 2 3—o.
K.V.D. 2 6—B; Blauw-Wit 2—Ac»
Olympia
tief 3^3.
Einduitslag: 1. Actief. 2. X.V.D. 11.
A.W. 3 I—2; HétAfdeeling III: D.D.V.
cues
l
3—K.V.D. 3 I—o. A^W. K.V.D. 3
4—o; Hercules 3—D.D.V. 3 2—l; A.W. 3—
Hercules 3 2—l; D.D.V. 3—K.V.D. 3 I—l.
Einduitslag: A.W. 3: 2. Hercules 3.
Adspiranten: D.D.V.—D.V.D. 0-0; 8.E.P..
(Purmerend) K.V.D. o—2; D.D.V.^K.VD.
I—3. B.E.P.—D.D.V.
o—2.
Einduitslag: 1 8.E.P.; 2. D.D.V.; 3. K.V.D.
1

D.V.D.—B.E.P.

LUCHTVAART
De Qceaanvlucht van Von Gronau
Op weg

naar Halifax

De zwemtocht van stavoren—

Enkhuizen

K.N.G.V. werd haar toch eveneens, voor haar
mooie prestaties een prijs uitgekeerd.

Uitgesteld wegens sleedt weer

De uitslagen zijn als volgt
Meisjes Groep I (12-13—14 jaar) Schoolslag
25 M.: 1. B. Geradts. Hyglta. 26.4 sec; 2, C
v. d. Heuvel. W.1.K.. 28 sec: 3. J. de Wilde.

te ontvangen.

NIEUW VORK. 24./**>«?. Volgens hier

ontvangen berichten heeft de Duitsche vlieger von Gronau hedenmorgen te 5 uur

"'

24.1 sec

boord uitstekend.
Van Gronau niet in Halifax geland.

NIEUW

VORK. 24 Au?.

Volgens een
nader, rectificeerend bericht is de Duitsche
vlieger von Gronau nog niet te Halifax
aangekomen, doch is hij gedwongen ge»
weest door het slechte, stormachtige regenweer, om bij «lueensport op ongeveer 240
'K.M. ten O. van Halifax een tusschenlan»
ding te doen. Maandagmorgen zet hij zijn
vlucht naar Halifax voort.

Von Grnan
te yueensport op Nieuw-Schotland.
Het vliegNIEUW VORK. 25 Aug.
tuig van den Duitschen piloot Von Gronau
is. naar gemeld werd. te Queensport op
Nieuw-Schotland aangekomen, waar het in
de haven, te midden van andere schepen,
w.o. vele kleine visscliersschepen, ligt.
Natuurlijk trekt het toestel groote belangstelling bij de aanwezige zeelieden. Von
Gronau neemt te Queensport de noodige
voorraden benzine en olie in en ondervindt
de grootst mogelijke medewerking van de
plaatselijke autoriteiten.

—

DE OLYMPISCHE SPELEN
TE LOS ANGELES.

De definitieve data voor de viering van de
Olympische Spelen 1932 te Los Angeles
zijn van Zaterdag 30 Juli tot Zondag 14
Augustus.

Het programma, dat over zestien dagen en
avonden verdeeld is, bevat 135 punten, om-

vattende athletiek, gymnastiek, boksen, worstelen, schermen, roeien, zwemmen, paarden»

zeilen,
sport, wielrennen, gewichtheffen,
waterpolo, hockey, schieten op 50 M. en
Olympische Kunsten.
In verband met de belangrijke vermindering van de kosten voor Europeesche deelnemende delegaties, wordt groote deelneming
uit Europa verwacht
De vertegenwoordigers van de Amerikaan»
sehe organisatie-commissie van het Olympisch Comité, die naar het Congres te Berlijn zijn geweest, hebben thans rapport uitgebracht Zij zijn enthousiast, over de ontvangst van hun rapporten en plannen en
voorspellen «en groot succes der Olympische
Spelen te Los Angeles.

„

'

Vrije slag 25 Meter: 1. C Postm», Donar.
20 sec; 2. Th. de Rooy, Donar, 22 sec
Heeren.
Schoolslag 50 meter. I. C. M. Agterden»
bosch, Hellas. 43.2. 2. E. Büermann. Donar. 44;
3. A. de Vree. Hellas. 44.3.
.'_„
Rug slag 30 meter. 1. A. de Vree. Hellas.
45.1. 2. A. T. Klasema. Donar. 492.
V r ij c s 1a g 50 meter. 1. A. de Vree, Hellas,
35.2. 2. W. de Blauw. Hellas. 38.4.
Estafette Heeren. Donar 3 min. 12.3.
Damen.
Schoolslag 50 meter. I. R. Kremer,
Hygiea. 45.4 sec 2. B. Thierry, Hellas, 48.3 sec
3. A. Hebers. Hellas. 49 sec
Vrljeslagso meter. 1. R. Kremer, Hygle»
41 sec. 2. A. Mollmaker. Rijswijk, 43.4 sec.
3. T. Steffelaar, Hellas. 46.3 sec.
Dames estafette 4 X 50 M. 1. Hellas,
3 m. 25 sec. 2. Hygiea. 3 m. 30.4 sec
Schoonspringen dames. 1. B. Thlerry. Hellas. 24.52 p. 2. A. Schmal. Hygiea. 23.16.
3. T. Steffelaar, Hellas, 18.88. 4. D. Lelyveld.
Rijswijk. 18.08.

opzetten. Inmiddels -was met dé schippers van
de volgbooten langdurig gediscussieerd over
stroom en tij.
Het bleek, dat tegen 12 uur bij Enkhuizen
hoog water aou zijn, zoodat de zwemmers voor
dien tijd den overkant bereikt zouden moeten
hebben.
Er werd dus besloten om 5 uur gistermorgen
te starten. Toen tusschen half vier en vier uur
het gezelschap gewekt zou worden gierde er
echter een stevige Zuidwester storm om Sta»
vorcn's havenhoofd. De zee stond hol en was
met dikke schuhnkoppén bedekt. Onder deze
omstandigheden viel er voor de zwemmers niet
aan te denken ook maar een poging te doen
om de Zuiderzee over te zwemmen. Besloten
werd. dat* gunstiger weer zou worden afgewacht. Zoo mogelijk zal nog in den loop van
deze week oen poging gedaan worden of anders
Zondag a.s. Men heeft dan tevens het voordeel,
dat het bij Enkhuizen dan later hoog water is,
zoodat ook later in den ochtend gestart zal

.

,

worden.

Idemheeren. 1. Schurhoff, Hellas, 25.04 o.
2. Klazema. Donar, 21.24 p. 3. Büermann. Do-

Een Hollander er het Kanaal?
De lange afstandzwemmer Bakker uit Nijkcrk
is nog steeds in training. Hij maakt den laatsten
tijd groote zwemtochten. Verleden week is hij
van Zaterdag op Zondag 20 uur te water geweest. Over zijn plannen liet hij zich niet uit.
Zeer vaag gaf hij te kennen, dat hij misschien
dit jaar over het Kanaal zal trachten te zwem»
men.

nar. 20.40 >'.

NATIONALE POLITIEZWEM-

WEDSTRIJDEN.
Gisteren hadden te Utrecht nationale Politie»

zwemwedstrljden plaats, waaraan waren verbonden de kampioenschappen van den Nederland»
schen Poliliesportbond. Een vrij groote deelneming viel. te conslateeren, evenals een zeer
goede vooruitgang wat de sportieve prestaties
betreft Verschillende kampioenschappen van
het vorig jaar werden verbeterd. Kollerie (Haagsehe Polilieloepen) bracht den tijd voor de 50
M. vrije slag van 37» op 343/5 sec Ook Telenburg (UPS.) slaagde er in om het record van
den N.P.B. 50 M. schoolslag van 40.8 sec op 40

Het Ned. record 400 meter vrije slag
opnieuw verbeterd.
400 meter vrije slag stond
record
Het Ned.
in den aanvang van het zwemseizoen' op
naam van Th. de Man. van U.Z.C te Utrecht

-

Door de Haas, van Zian, werd het toen
verbeterd, doch reeds eenige dagen later, was
het den U.Z.C'cr, die het den Hagenaar
weer afhandig, maakte en het bracht op 5
min. 44.8 sec. Het was bekend, dat De Man
eenige oefeningen beneden zijn recordbij
tijd was gebleven en Zaterdag bij de kam»
pioenschappen van den U.P.Z.8., te De Bilt
gehouden, heeft hij officieel het Ned. record
gebracht op 5 min. 30.8 sec De baan was
50 meter lang en moest dus achtmaal worden
afgelegd, terwijl het weer «er ongunstig
was.

sec te brengen.

De wedstrijden werden bijgewoond door den
van Utrecht, dr. J. P. Fockema
Andrea en den commissaris van politie den heer
D. Schuitemaker.
De uilslagen luiden::
50 M. vrije slag: 1. Kollerie Politletroepen,
Haag 243/5 sec; 2. v. Helden, Hermandad
R'dam, 354/5 sec; 3. Rouwhorst, A.P.G.C.
Adam. 38 sec; 4. Oskam. H.P.S.V. Den Haag
burgemeester

-

plaatselijke», tijd draadloos medegedeeld
dat hij te 11 uur M.E.T. van de Cartwright
Bocht «gestart, na daar eenigen tijd tevoren te zyn geland. Een uur later werd het
Al«tandtrlremmen der H. P. S. V.
toestel reeds boven Battlè Harbor gezien.
Haagschc
Politie Sportvereeniging heeft
De
Later ingekomen berichten melden, dat von Zaterdagmiddag
j.l.
gehouden
Gronau over Anguilla Isle vloog en boven voor 1000 en 2500 M^afstandzwemmen
bij LeidschenVliet
in
de
New Foundland is gezien. De verschillende dam.
berichten omtrent de plaatsen, waar het
Het weer wa» voor deze. proeven niet erg
toestel is waargenomen, zijn iets verward, gunstig. Het regende en de temperatuur in het
maar in ieder geval meent men eruit te kun» water was laag.
Verschillende leden der H.P.S.V. waren wenen afleiden, dat von Gronau op Halifax
gens dienstverband verhinderd.
aanstuurt.
Bij den start „Baarschjes" te Leldschendam
NIEUW VORK. 24 Aug. De Duitsche gingen 2 schermers
voor de 2500 M. te water,
vlieger von Gronau heeft zijn Oceaanvlucht terwijl 10 deelnemers voor de 1000 M. in roeivan Duitschland via IJsland en Groenland bootjes volgden. Deze gingen .250 M. na 't keer»
naar Canada tot een goed einde gebracht. punt te water.
Na 1100 meter moest een deelnemer van de
Om 22 uur M.E.T. is hij te Halifax vlot
2500 M. wegens kramp opgeven, terwijl op de
geland. Van af Cartwright heeft hij voortM. een zwemmer hetzelfde lot onderging.
durend contact gehad met de Canadeesche 1000
Het resultaat was:
draadlooze stations. De geheele vlucht is
De 2500 M. werd afgelegd door den heer
vlot verloopcn. De motoren hebben voorA EfYïin
treffelijk gewerkt. Ondanks het nevelachtig
1000 M.: de heeren H. A. Meyer, A. van Dijk,
den
gedurende
dat
weer,
regenachtig
en
H. M. Rabeling. J. G. Janssen. R. Chr. de Veer,
geheelen tocht heerschip, was de stemming J. J. B. H. Wijsman. J. v. d. Weerd. P. W. Bicaan

_

sec.
„
Rugslag 25 M.: 1. J. de Wilde. W.l^. 31
sec- 2. Grijp (Sparta) trooostpr.. 31 sec
Groep II (15—16-17 jaar) Schoolslag 25 M.:
1. Gr. van Tilburg, 22 sec. 2. Th. van Rijn, 22,1
22,2 sec, allen Hyglt».
sec. 3. J. Trouw.
Rugslag 25 M.: 1. C Rijckevorsel. Hellas,
28 sec» Vrije slag: 1. C Rijckevorsel, 23.1 sec,
Hellas.
Jongens. Schoolslag 25 Meter, 1. C Postm».
Donar, 22,1 sec
Rugslag 25 Meter: 1. C Postma, Donar,

W.1.K.. 28,1

Zaterdagavond had zich een gezelschap ver»
zameld in Hotel Schram te Stavoren, bestaande
uit een aantal journalisten, belangstellenden en
last not least de bekende zwemster mevrouw
Brouwer uit Rotterdam en het Amsterdamsch
Kuiper en hun helpers, dié, op initia" Dolfijnlid
tief van het Weekblad «Het Leven" zouden
trachten van Stavoren naar Enkhuizen te zwem»
men, om, als deze tocht zou slagen, voor ge»
noemd weekblad een poging" te doen om over
het Kanaal te zwemmen. Het weer was niet
bepaald fraai, regen en wind, en naar. mate het
later in den avond werd, kwam de.wind feller

.

NIEUW VORK 24 Aug. Hst stoomschip
Baynain in de Hudson Laai heiilt gisteren
draadloos bericht ontvangen vau boord
van het vliegtuig van den Duitschen vlieger Von Gronau met zijn begeleider Zimmer, dat hij hoopte tegen Zaterdagavond te
Cartwright aan de Bocht van Labrador te
landen. Sedert dien heeft men te Nieuw
Vork echter niets meer van het vliegtuig
gehoord. Reden tot ongerustheid is er echter niet, aangezien Cartwright noch vla
telefoon- of telegraafkabel, noch draadloos
te bereiken is. Te Halifax heeft men maat»
regelen getroffen voor een tusschenlanding,
als het vliegtuig op weg naar Nieuw Vork
is. Te Nieuw Vork heeft men reeds voorbereidingen getroffen om de Duitsche vliegers op de bekende en enthousiaste , wij-e

*

gen worden, ook de zon heeft alch lu «lenen
regen-zomer laten verdrijven.
Als een humoristische noot moge vermeld
worden, dat het meisje Grijp van de Gymn. Ver.
Sparta, 1 dag tevoren vernomen hebbende dat
,er wedstrijden voor turnsters en turners zou»
den plaats hebben, voor zich zelf uitrekende,
dat zij er ook bij hoorde. Ondanks het feit, dat
de Vereen. Sparta niet is aangesloten bij het

Seriewedstrijden K. V. D.
Op het IJsclubterrein te Amsterdam hadden

—

LAWNTENNIS.
Het tournool van Het Spiegel.
De uitslagen van de gisteren gespeelde wedstrijden zijn als volgt:
Heeren-enkelspel: Finale W. Marinkelle—O.
Koopman 6—2, 6—3, 7—5. Hiermede is- Marinkelle voor dc tweede maal in het bezit van den
wisselbekcr gekomen.
t
Dames-enkelspel. Halve beslissing. Mei. E.
Kops
6
6—3.
2,
Bruyn
Belzermevr. D. de
Finale. Mej. E. Belzer—mej. N. Spit,
Dames-enkelspel. Halve belissing. Mej. H. C.
van der Heide en mevr. M. E. Löcermej. T.
3,6
de Jong en mevr. B. Koopman 2—6,
mej.
Bruijn
Kops
de
en
C
Belzer—
D.
mevr.
mej. E. E .R. van Hcrwijncn en mej. N. Spit

—

STEMMEN

Afdeeling 2a: Quick ll—Het Zuiden IV O—
TOY ll—Regenboog II 0-0; Het Zuiden IV
—TOY II I—3; Regenboog ll—Quick II o—3;
Het Zuiden IV—Regenboog II 2—2; T.O.V.
ll—Quick II o—s. le prijs Quick 11.
Afdeeling 2b: Deetos IV—Q ick II o—3;
Quick ll—De Kraaien l—0; De Kraaien—Dee»
tos IV 4—o; le prijs Quick 111.

2—o;

_ ....

AUGUSTUS* 1930

4—o; Trekvogels—Deetos 111 3—2; Quick—Het
Zuiden II o—2; Rozenburg ll—Trekvogel, 1—
0; le prijs Het Zuiden II; 2e prijs Quick.

o—o. D.V.D.—K.V.D.

V.O.C lI—L.C.C.
door
V.O.C II me» 127 runs op de
Gewonnen
le innings. '
L.C.C 88 en 42 voor 8 (tijd* V.O.C 215
voor 7 (gesloten).
voor deze merwinning behaalde V.O.C het
kampioenschap van afd. 2 B.

—

t»^H«)AG 25

392/5 sec
«
50 M. schoolslag/ 1. Tetenburg. U.P.S.
Utrecht 40 sec; 2. Eiveld. A.PIG.S. Adam
402/5 sec; 3. v. Eijken. H. P.S.V. Haag. 422/5
sec
50 M. rugslag: 1. P. Hendriks., A.P.G.S.
Adam, 474/5 sec.; 2. Groenenherg. Polilielr.
Haag, 492/5 sec: 3. Kammer, A.P.G.S. Adam,
493/5 sec; 4. Holsbergen. H.P.S.V. Haag.
513/5 sec
4x5 OM. estafette vrije slag: 1. A.P.G.S.I
Adam 2 m. 452/5 sec; 2. U.P.C. Utrecht 2 m.
562/5 sec; 3. A.P.G.S. II Adam 3m. 171/5 sec
4 X 50 M. wisselslag estafette: 1. Polllletroepen den Haag, 2m. 472/5 sec; 2. A.P.G.B.
Adam 3 m..42/5 sec; 3. U.P.S. Utrecht

Popdulken: 1. Faber. U.P.S. Utrecht 323/5
sec; 2. Esveld. A.P.G.S. Adam 342/5 sec; 3.
Hendriks A.P.G.S. Adam 36 sec.' 4. Erica U.P.
S. Utrecht 362/5 sec
25 M. gekleed zwemmen, waarvan de laatste
15 M. met drenkeling: 1. Esveld A.P.GS,
Adam 332/5 sec; 2. Telenburg U^».S. Utrecht
333/5 sec: 3. Kammer A.P.GH. Adam 334/5
sec; 4. v. Huls Haarlem 391/5 sec
Schoonspringen: 1. Tetenburg U.P.S. 60
punten; 2. Bakker A^P.G.S. 52 punten; 3. Hendriks

A.P.G.S. 47 punten.

ZEILEN.
Wedstrijden te Loosdrecbt

hoofd.
Idem voör heeren: 1. B. Rolke (Haarlem)
1 min. 59-H sec 2. Henning, Amsterdam, 2 min.
2ji sec
50 meter rugslag dames:

1.

Mej. Casteyn,

Amsterdam: 2. Nel de Vries.
Idem heeren: 1. Rolfs, Haarlem. 2. Hemming,
Amsterdam.
100 Meter vrije slag dames: 1. Mej. Nel de
Vries, Amsterdam. 2. Mej. Montel, Bussurn.
Idem heeren: 1. Rolfs, 2. Hemming.

Wedstrijd over de Westerschelde.
Zaterdag werd een zwemwedstrijd gehouden
dc Westerschelde, van Breskens naar
over
Vlisslngen. Acht dames en zestien heeren
hemen hieraan deel.
Eerste werd mej. Lauwerein», een Vlisslngsche dame, die thans te Oostende woont Om
half twee van Breskens gestart, kwam zij om
3 uur 40 te Vlissingen aan.
Voor deze prestatie ontvangt zij den wis»

selbeker. .

H.P.C. naar de 1eklas

De Heemstedesche Poloclub won gisteren den
promotie» en degradatiewedstrijd tegen de Amsterdamsche Zwemclub met 5—3.
Hierdoor promoveert H.P.C naar de eerste

klasse

Turnkring 's-Gravenhage en Omstreken van
net K.N.G.V.
De zwemwedstrijden van leden en adsplranten van de aangesloten vereenigingen, gisteren
in het Zuiderbad gehouden, hebben zich in een
groote belangstelling mogen verheugen. Niet
alleen dat de prestaties van hen, die feitelijk
turner» e» turnster» zijn, goed genoemd mo»

Het congres van de Union Cycllste
Internationale.
Zaterdagmorgen om kwart voor tien Is in de
Gotische zaal van het stadhuis te Brussel hel
52ste congres van de U. C I. aangevangen. Het
congres werd geopend door den burgemeester
van Brussel, den heer Max, die
vriendelijke toespraak hield, waarbij hij er aan berinnerde, dat de eerste president van den wereldbond Emil de Beukelaere, een Belg, was ge-

weest

De voorzitter van de U. C 1., Lion Breton,
vertolkte den dank van de U.CI.
Hét congres was weinig belangrijk. Veertien
landen waren vertegenwoordigd, Nederland
door de heeren jhr. v. d. Berch van Heemstede, J. D. Viruly, Stol. Swaap, de Beer en
Hoogenboom. Na de gebruikelijke verificatie
en het uitbrengen van het rapport over de mo»
reële situatie van de U.CI., is op voorstel van
den vertegenwoordiger van Engeland besloten
den Nieuw Zeelandschen wielerbond te Auck»
land te erkennen als den bond, die aldaar de
amateursport zal behartigen.
Omtrent de. toewijzing voor beroepsrenner,
zal nader worden beslist Het voorstel van Ac»
derland om de leeftijdsgrens van nieuwelingen
van 18 op 21 jaar te verhoogen, is verworpen.
Debutant is in Frankrijk en België iets andel,
dan nieuweling in Nederland.
Aangenomen is het voorstel van het bureau
van de U.CI. om geen records van 100 tot 200.
meter meer te erkennen. Als minimum van den;
afstand van records geldt in het vervolg een
baanlengte.
Als datum van de wereldkampioenschappen
in 1931 te Kopenhagen is vastgesteld 22—
,
Augustus.
Bij 't voorstel van Amerika nopens het straf»
fen van renners, die hun kans niet verdedigen,
kwam door de onhandigheid van den Fran»
schen vertegenwoordiger een schandaaltje aan
den dag. Een Italiaansche journalist, die Italië
in Frankrijk officieus vertegenwoordigt, had aan
den Franschen bond gevraagd of de renner
Marschal mocht uitkomen in de ronde van Italië.
Hij behoefde echter den wedstrijd niet uit te
rijden. Dat heeft de Fransche bond goedgevonden. Ernstige protesten lieten zich hooren, want
de bond straft renners, die hun kans niet verdedigen en nü vond de bond wel goed, dat hier
een renner inschreef, terwijl vooraf vaststond,
dat hij zijn kans niet behoefde te verdedigen.
Dat muisje zal dus nog een staartje hebben.
Jhr. v. d. Berch van Heemstede vroeg voor
1933 de wereldkampioenschappen voor Nederland aan en Polen hetzelfde voor 1934 of 1935.
Hierover zal nog worden beslist
Tot commissarissen van dc baanwedstrijden
werden benoemd de heeren Breyer (Amerika),
Frensen (Duitschland) en Adrian (Engeland).
Voor de wegwedstrijden werden buitenlander»
gekozen.

.

Wedstrijd te Berlijn.
Op de Oiympiabaan te Berlijn ls gistere*
de groote prijs van Duitschland in twee
manehen van 40 en 60 K.M. betwist De
prijs werd gewonnen door Sawall, voor

Krewer,

-

Thollenbeck,
Blekemolcn, Brcau.

Zaterdag zijn de internationale zeilwedsrij»

den. georganiseerd door de Watersportvereenlging Loosdrecht voortgezet Werden zij
Vrijdag begunstigd door uitstekend weer, gisteren was het weer eng triestig. Toch was er
veel belangstelling en gelukkig bleef er een

stevige bries waaien, zoodat de wedstrijden een
vlot verloop hadden. Morgens werd de derde
groepswedstrijd gehouden van de 12-voetsjollen
om den zilveren jol. De start was schitterend.
De uilslag was: 1 Bob Maas (Loosdrecht),
6 pnt; 2 Bebr (Norddeutsohe Regatta Verein)
5 p.; 3 Jan Maas (Loosdrecht) .4 p.; 4. Mylius
(Hamburger Segelklub) 3 p.; 5 Herwig (Nord»
deutsche Regatta Verein) 2 p.; 6 Mello (Hamburger Segelklub) 1 p. Loosdreeht behaalde
dus in totaal 29 punten, de Norddeutsohe Regatta Verein 18 en de Hamburger Segelklub
16 punten, zoodat de zilveren jol in het bezit
van Loosdrecht blijft
Gelukkiger dan in deze wedstrijden warende
van den Norddcutschen Regatta Verein, eerste
Duitscher» in den internationalen 12»voets»
jollenwedstrijd, waarin de positie nog al eens
veranderde Ten slotte werd C W. Herwig
met de Korporal Trim; 2de werd F. A. F.
GalK met Ree; 3de werd C F. Bohre met
Krokedilletjc en 4de J. Maas met Windekind
11. De Duitscher zeilde uitstekend en won

'"

-

Hitte,

Christmann.

Wedstrijden te Helmond
De uitslagen der gisteren te Helmond gehot»,
den wedstrijden zijn als volgt:
Achtervolgingswedstrijd 2 koppels over 20
ronden: 1. Bakker-van Melis; 2. GiesbertsSchenk.
Finale achtervolglhgswédstrljd personeel (10
ronden): 1, van Hout; 2. P. Schrambergen.
Finale sprint over 1000 M.: 1. Pijnenburg;
2. P. Schrambergen; 3. Brilman; 4. v. d. Bogaert,
resp. 3, 4, 5 en 6 pt.

Koppelwedstrijd 80 KM., acht klassementen:
1. Pijnenburg-van Melis; 2. van Hout-v. d.
Bogaert: 3. Giesbert-Schenk; 4. CastermanSmets; 5. Bakker-Brilman (op 1 ronde); t*.
Gebr. Schambergen op 3 ronden.

3 m. 15 sec

ver en A. Moerman.
De leiding van deze proeven berustte blj den
inspecteur C Hf. den Willigen, instructeur van
de Haagsche Politie Sportvereeniging.

Nationale kampioenschappen
redden van drenkelingen.
belangstelling hadden gisteren
groote
Onder
te Bussurn de nationale kampioenschappen plaats
van den Nederlandsehen Bond tot het redden
van Drenkelingen.
De uitslagen luiden:
Onder water zwemmen voor leden Bussurn»
sche Reddingsbrigade: 1. Mej. Doets in 46 sec
Idem voor heeren: 1. Hoekstra, 48 sec
100 Meter schoolslag gekleed voor dames:
1. Mej. Montel (Bussurn) 2 min. 12**!*, sec.
Mej. Nel de Vries (Amsterdam) maakte den
tijd van 1 min. 57 sec, maar werd gedisyualificeerd wegens onder water zwemmen met het

WIELRENNEN.

SCHAKEN.

Een wedstrijd EmiVe-Capablanca.
Aljechin naar

Ned-Indië.

Aneta seint uit Medan: De Nederlandsche

schaatskampioen, dr. Max Euwe heeft aan het
bestuur der Medansche schaakvereeniging
medegedeeld, dat Aljechin voornemens is het
volgend jaar naar Ned-Indiê te gaan, hetgeen
uitsluitend tegen vergoeding van reis- en ver»
blijfkosten zou geschieden. Dr. Euwe zal daar»
voor besprekingen voeren. Dr. Euwe deelde
voorts nog mede dat hij in het jaar 1931 tegen
Capablanca zal spelen.
Meester Takacs in den Hongaarschen kring.
Meester Takacs heeft het bij de simultaan»
seance, welke hij Zaterdagavond in café Buiten»
hof alhier voor landgenooten heeft gegeven, niet
moeilijk gehad. In korten tijd had hij zijn acht
tegenstanders onder de knie
Dit succes heeft blijkbaar bij de verstagenen
de lust wakker geroepen om wat dieper in de
geheimen van het edele spel door te dringen,
want men verzocht den meester een cursus te
openen over de theorie van het schaakspel. Aan
dit verzoek is gevolg gegeven en binnenkort zal
Takaes beginnen. De cursus zal waarschijnlijk
's Woensdags om de veertien dagen worden
gehouden en eerst zal.
openingstheorie wor»
den behandeld. De bedoeling is later ook het
midden» en het eindspel onderhanden te nemen.
Ook anderen dan leden van den Hongaarschen
kring kunnen aan dezen cursus deelnemen.

DAMDEN.
Fusie der belde Amsterdamsche Dambonde».

Gistermiddag had onder leiding van den heer
W. H. Lieve, secretaris van den Nederlandschen
Dambond, een vergadering plaats van de voltallige besturen der beide Amsterdamse!-* Dam»

verdiend.
In den wedstrijd voor jüniores liep H. J. bonden.
Doel dezer bijeenkomst was de eenheid, welke
Scholtz met Skokl ontzaglijk uit; hij kwam 3
jaren geleden verbroken werd, te her»
eenige
uitslag
minuten voor nummer twee binnen. De
stellen.
Jonge
1
de
3
Scholtz;
Ran»;
luidt:
2
met
W.
Kort na de opening der bijeenkomst spraken
Evert» met Gallywag. Fritz, die tweede was,
de
beide besturen zich reeds voor fusie uit
uitgesloten.
protest
op
grond
werd
van
Het voorloopig bestuur dat door de gecomVrijdagavond was een gezellige feestmaaltijd
georganiseerd in het piastra» en natuurlijk is bineerde ledenvergadering, welke is vastgesteld
van de danstent een ruim gebnnk gemaakt De op Donderdag as., zal moeten worden bekrachopgewekte «lemming, die er om en in het club» tigd, is als volgt samengesteld: Eerste voorzit»
huis heerschte, is er mede aanleiding toe ge» ter J. Groenteman; 2e-voorz. L. J. B. v. d.
B. Relss
weest, dat de banden tusschen Loosdrecht en Sleen; le-secr. P. L. Assink; 2e-secr.
H. Koperberg; 2ep«nnlng»
de Duitsche zustervceeiiigingen nog zijn ver*- Azn.; le-penningm.
meester J. Bauer.
sterkt
Commissarissen zijn dé heeren: F. de Wou.
H. Timmer en J. Kok.
ROEIEN

Wedstrijden to Antwerpen

Gisteren werden te Antwerpen roelwedstrljden gehouden over «en 1600 M. lange baan.
Ingeschreven was door de Rotterdamsèhe
Rocivereeniging Nautilus voor de nummers
doublé scull en oude vier.
De uitslagen in de betreffende series lulden:
Doublé scull: 1. Nautilus (Frankfort, V. C
de Mooy), 6 min. 25 sec-,2. Club Nautique de
Gand, 6 min. 27 sec; 3. Sport Nautique, Brugge.
Oude vier: 1. Polen 6 min. 5 sec; 2. Nautilus
6 min. 7 sec.

UW luidspreker en
gramofoon
uw
binnenshuis en

Houdt

zet ze niet buiten in den tuin»
op uw terras of voor 't open
raam. Heb medelijden met de
menschen, die den ganschen
dag door te veel geluiden wo»

den afgetobd.

—

BET VADERLAND

Varooel» «Ne berichten, betrekking hebbend» op d«»» rubriek, te richten aan den
deer G W. J, Zittersteyn, Anna van Bue»
«nstnmt 24, S-Gravenhage.
Probleem No. 1631.
■

.

*

Alle brieven, deze rubriek betreffende, gitlieve .men te zenden aan Geo van Dam, Huize
„Zonnestralen", Deylerweg no. 3, Wassenaar.
Een aardige combinatie.
Van den'Haagschen speler, den heer Henri
Marehal, mochten wij een zending fraaie combinaties, studies, elndspelen enz. ontvangen, die
wij successievelijk zullen opnemen. Hieronder
volgt reeds «en stukje van de uitgebreide col»
lectie, hetwelk we onzen lezers kunnen aanbevelen.
Zwart: 7.

J. Kotre.
«prijs' tournool Chakmatl,
le halfjaar 1929)

<l»te

De uitslag vaa den wedstrijd was: België
ln 2 series 2515 punten; Nederland 2475, zoo»
dat BelgiK tenslotte in de beide wedstrijden
een voorsprong heeft van 3 punten.
Individueel werden de punten al» volgt
■

behaald:

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

Belgll

Van Looy
209 p.
Absiks
214 p.
L. v. d. Berg 222 p.
J. v. d. Berg 214 p..

v.

....
.

Sprundel

Dekker»
Kouwenbergh

Vijfeiken
Mettenwijks»
v. Boxmeer
Smits

Wit:
L 35-30
2. 44^39
3. 32—28
4. 28X39

Kirchmann.

24X35
35X33.

25X22
18—23 of 18-22

stukje.

Een geestig Partljslot.
Hieronder laten we een elndlpel van wijlen
Jozef Blankenaar, de vader van den bekenden
«indspelcomponist volgen. Het is misschien
«enigen lezers bekend, doch bij velen zal zulks
niet het geval zijn.

Zwart: 4.

Wit: Kg2. Df7. Tel en eB. Le2. Pbs en
f5, -pi c 2, e 3en e5.
Zwart: Ke4. Dd4. TcB. LaB. Pd 2en hl.
Mat in twee zetten.

No; 1530.

No. 1531.

J.
J.

Te4, enz.
L» 5, enz.

Het volgende partijtje, echt een kolfje naa,
voorvechde hand van den Amerikaanschen
ter, is gespeeld in den landenwedstrijd te
Partij No. 332.
Nimzowitsch-variant

Wit: Marshall (V.S. van Amerika) .
Zwart: Petrow (Letland).
PgB-f6 *"
I. d2-d4
c7—ed.
2>.Pgl—f3
Lwr-b-fs
3. c2—c4
Deze zet, zonder dat wit Pc 3 heeft ge»
Nimzowitsch in toepas»
bpeeld, is ook door
«Ing gebracht.' *"
Vroeger ' zou een dergelijke zet onvoor»
waardelijk zijn veroordeeld, maar dé mee-

Wit: 5.
Op de volgende leuke wijze wist Wit (J. B.)
hier dc winst te behalen. Er valt daarbij op te
merken, dat, indien deze directe winst er niet
was geweest, het spel op iedere andere manier
remise zou zijn geworden.
12X21
1. 21—
39X48
2. 49-43
2. 9—251!
—......
Dit is de zg. «leutelzet
3
48X26
5. 25X48
Zwart blijft nu niets ander» over dan 21—27,
waarop Wits 22X31. Zwart 26X37 en Wit'»
48X26 volgt!
Combinaties in de openingen.
Het volgende zetjekomt ook nog al eens voor.
Door af te wijken van de Hollandsche opening
wordt deze combinatie mogelijk gemaakt. Men

«ingen zijn gewijzigd.
4. Lel—d 2 DdB—«7
Eveneens van Nimzowitsch afkomstig.

0-0
5. «2—«3
47—
6. Lfl—
Noodig om wit niet dadelijk tot e 4te laken komen.
PbB-d7
7. O—
Lb4X*-3
8. Pbl—c3
'Al staan wij niet op het standpunt van dr.
tarrasch, die ruil van «en raadsheer tegen
een paard „verlies van de kleine qualiteit"
noemt, zoo is ons in dit geval toch onbegrijpelijk, waarom zwart, na eerst den ruil van
zijn raadsheer tegen dien van wit vermeden
te hebben, thans zijn raadsheer voor een paard

Zooals later blijkt, speelt hlj
de kaart van zijn tegenstander.
9. Ld2Xc3

-

zet de aanvangstelling op het bord en speelt
daartoe als volgt:
16-23
1. 33-28
13—18
2. 31—27
Met dézen zet wijkt Zwart van de klassieke
Hollandsche opening af en in verband daar»
mede wordt door Wit ook onregelmatig verder

hiermede ln
b7—bd

gespeeld.

In dergelijke stellingen ls altijd de moeilijk»
beid een geschikte plek voor LcB te vinden;
b 7is dit in het onderwerpelijk geval niet,

3. 34—301
Oogenschijnlijk een eenvoudige zet en toch
heeft deze een zeer gevaarlijke beteekenis, want
speelt Zwart 8— 9—13. dan volgt 30—25 met

zooals het'vervolg zal leeren.
10. Tal—cl
*LcB-b7
11. c4Xd5
Het juiste oogenblik voor het slaan van

......

een opsluiting van den langen vleugel van
Zwart. Indien Zwart dit nu zou trachten te vermijden door 20—25, dan zou Wit vervolg»
met het volgende interessante spel.
3
20-25?

.

den pion
,
11.
«6Xd5
'
Vdl-b3l
c?-^cs?
12.
Zwart vreesde waarschijnlijk Lb4, doch dan
was c 5nog tijdig genoeg, omdat Lb4 «en
indirecte dekking biedt aan Lb7. Nu is de

17X28A

4. 28-221
5. 38—33

25X34
6. 33X24 en wint een stuk.
25X34
OpA
Wit 6. 22X24 enz.
Het zal onzen lezers zoo langzamerhand wel
duidelijk'geworden zijn, dat de kennis van de
slagzetten in de opening absoluut onontbeerlijk is voor ieder ernstig speler. Later hopen
we nog wel eens de voornaamste grondslagen
van het positiespel der openingen te behandelen.

zet te vroeg.

13. d4Xc5
Pd7Xcs
Zwart is gedwongen met het paard terug
te nemen» doch wits antwoord zal hem ver»

rast

Te Utrecht had gisteren de vijfde Internationale tentoonstelling plaats van Duitsche Her»
dershonden. De belangstelling voor deze show
wa» bijzonder groot. Aan deze tentoonstelling
waren mede verbonden de kampioenschappen
van den Raad van Beheer en de Holland Sic»
gertitels 1930 van de Verein fur Deutsche
Schaferhunde. Als keurmeesters fungeerden de
heeren A. Abech (Keulen) en A. v. Eyk (Rot»

p.

Om den Tnnnaebeker.
de
zaal van de Vereeniging, Wilgroote
In
lemstraat is gisteren de vierde ontmoeting
gehouden voor de districten Den Haag en Arnhem, uitgeschreven door den Ned. Krachtspèrt
bond.
" '-Deze wedstrijden dienen als voorbereiding
van de Olympische Spelen in 1932 en wordt
hierin alléén rekening gehouden met touche-

De uitslagen

lulzlen:

Kampioen Reuen. Amor van der Feldhöhe (eig. E. Motte. Remscheld (D.).
Kampioensklasse reuen. Falko von
Eulengartcn (eig J. H. Versluys, Schiedam).
Open klasse Reuen. 1. Amor von
der Feldhöhe (D). Elg. E. Motte Remscheid
L. (D). 2 Hussan vom Hansschüttung (U.).
(Eig. dr. Funk. Hannover D.). 3. Chlado vom

Gubümenkort (M.)., Eig. E. Rotschild Eusklrchen bij Cöln). 4. Baldo v. d. Heldezicht (U).
Eig. A. v. d. Grinten Eindhoven). 5. Falko vom
Eulengarten (D.). (Eig. J. H. Versluys. Schiedam). 6. Arduin von, Kohnbrunnen (Z. G.).
(Elg. E. Schnantz, Amsterdam). 7. Marbod aus
der Logaburg (Z G). (Eig. den Hartog, Den
Haag). 8. Triiik vom Hccstcrbosch (Z. G.).
(Eig. H. J. Neersen, Mierlo). 9. Harry von
Gysenhoff (Z. G.). Eig. R. Brukker Menzeln.
Oct (D.). 10. Baldo uit de Eingelstad (Z. G.)
(Eig. Jong. G. Barthen Jr., Leiden).
Nat. fokkersklasse Reuen. 1.
Frank vom Hccstcrbosch (Z.G.). (Eig. H. J.

van Neersen, Mierlo). 2. Humo uit de Burg.
Reigerstraat (Z. G.). (Eig. H. Schuite Den
Haag). 3. Barree van Woolderlust (Z. G.)
(Eig. E. Huiskus. Hengelo).
Nieuwelingen klasse Reuen. 1
Arno (Z. G.). (Eig. A. Aller, Den Haag).
Jeugdklasse Reuen. 1. Orkan vom
Cleverhaunn (Z. G.). Eig. F. Renne. Keilen
(Cleve) D.).. 2. Bart van Aardenberg (Z. G).
(Eig. J. v. d. Aarssen, Rotterdam). 3. Astor
vom Büeronia (Z. G). (Eig. A. Matrüsch,
Büer-Hasscl (D.) 4. Kazan van de Betuwe
(2. G.(. (Eig. V. Spiering, Kerk Avezaath).

Puppy klasse Reuen. 1. Parsifal vom
(Z. G). (Eig. F. Remie, KeilenCleserhamm
overwinningen.
(D.).
Cleve
ontmoeten
De deelnemer» van ieder district
Kampioen
Teven. Hirsche vom
De groote zaal was slechts
elkaar tweemaal.
matig bezet, waarschijnlijk veroorzaakt door Rheinglück. (Eig. A. Adams, Hahn (D.).
Kampioensklasse Teven. 1. Betsy
hit mooie weer. De wegblijvers hadden dezen
Rottestroom (U.). (Eig. G. v. d. Kuil, Hiivom
ongelijk.
partijen
keer eens
waren
Verschillende
2. Teheereza von Eschdoorn (U).
ligersberg).
spannend.
zeer
P. Eger. Utrecht).
Als bondscontroleur was de heer N. J. C. Hóe» (Eig.
Open klasse Teven. 1. Hirsche vom
deman aanwezig, die tevens met den heer M.
Rheinglück (U.). (Eig. A. Adams, Hahn. (D.).
van Maanen de jury vormde.
Als hoofdkamprcchler fungeerde de heer Jac 2. Lora of Ccara (U.). (Eig. Frau L. Schalk,
van Es (Rotterdam) bijgestaan door de heeren Viernhcim, Essen (D.). 3. Schwippe vom Hans
(U.). (Eig. dr. Funck, Hamora (D.).
M. Gieten en W. Borgstein. De uitslagen luiden: 4Schutting
Betsy
van
Rotterdam (U). (Elg. G. v. d.
G.
de
Vink
vedergewicht.
Extra
5. Centra vom Roesfel(Den Haag) wint op touche van G. L. Kiltan Kuil, Hilligersberg).
(Arnhem) lh 2 min. 44 sec, 2e ronde Kilian -wint derschloss (U.). (Eig. mej. T. Gravelotte. Den
Haag). 6. Thehecrcza vom Eschdoorn (U.).
in B. min. van Vink.
(Eig. P. Eger. Utrecht). 7. Asta vom Willem.
Vedergewicht M. Ever» (Arnhem)
Arendshof (U.). (Eig. L. Rottenburg, den Dolv.
(Den
in
3
m.
40
sec.
van
d.
Harst
J.
wint
8. Agnes vom Schloss Danhem (U).
der).
Haag) terwijl in de tweede ronde v. d. Harst
T.
(Eig.
Oeveren. Rotterdam). 9. Cilly vom
wint in 17 m. 50 sec
Lichtgewicht B. Galleman (Arnhem) , Europaïerscherhof (Z. G). (Eig. A. Matrüsch,
wint in de lste ronde in 5 min. 15 sec. en in Büer, Hasscl (D.). 10. Germana von Wigwol(Z. G). (Elg. T. Schachtschabel, Rotter»
de 2e ronde in 4 m. 68 sec van W. Michel (Den ven
dam).
Haag).
-" !
Nat. lokkersklasse. 1. Germana
gewicht. J. Rietbroek (Den Haag) '
M.
G.). Eig. F. Schachtschabel,
worstelt onbeslist tegen J. Mutsaers (Arnhem) van Wigwolven (Z.
terwijl laatstgenoemde in de tweede ronde won Rotterdam. 2. Cora van Dordrecht (Z. G).
Joh. de Heer, Rotterdam).
In 12 min
* * (Eig.
Jeugdklasse
Teven. 1. Amhild vom
Kemp
gewlcht
(Arnhem)
M. C
J. H.
(.Z. G). (Eig. dr. Funk. Han»
wint in. 8 m..4o.sec van J. Hagendoorn (Den , Haus Schutting
Haag) terwijl in de 2e ronde de Hagenaar de nover (D.).. 2. Ortrud vom Cleverhamm (Z. G.)
(Eig. A. Roschlau. Kleef (D). 3. Danka vom
meerdere bleet in in min. 37 sec
(Z G.). (Eig. Sch. Rognumn,
Zwaargewicht Groenewegen (Den Drusberunncn
Haag) wint in 6 min. van P. Prins (Arnhem). Kleef (D.).
Puppyklasse Teven. Perle vom CleIn de tweede ronde won Prins van de Hageverhamm (Z. G). (Eig. F. Remie, Keilennaar tn 7 min. 30 sec
M. A. gewicht A. v. d. Spek (Den Kleef (D.).
Haag) wint in 13 min. 7 sec van J. Zandschol»
ten (Arnbem) terwijl de partij in de tweede
ronde onbeslist werd.
Arnhem won deze ontmoeting met 15 punten
tegen Den Haag 21 punten.

.

v.

Hamburg.

geeft

2475

Zwart»

In dit probleem is de „neerslag" goed ver»
werkt doch de geroutineerde oplosser ziet direct naar welke richting de slag loopt en vindt
daardoor in «en zoodanig vraagstuk meestal
spoedig de ontleding. Een van de eischen, die
aan een probleem worden gesteld is OH. een
zooveel mogelijk verborgen slagwending. Niettemin is dit echter reeds een zeer leuk vraag»

Oplossingen.
H. Barrow 1.
Bcrghmans 1.

210 ip.

2tt} p.

KRACHTSPORT

Wit: 91

Ne prijs toernooi Dresdner VoUlszeitung)

,

p.
211 p.
209 p.

195

207 l».
222 p.
Martens ._. 199 p.
Krol
203 p.
v. Eist
202 p.
Bartelen
215 p.
Teeuwes ..« 194 p.

.....
....

Internationale tentoonstelling van Duitsche
Herdershonden.

terdam).

Nederland

,
Verpalen
188 p.
Reserves:.
169 p.
v. d. Schoot 189 p. Willemsen
Er werden geschoten 48 pijlen per persoon,
afgewisseld op banen van 25 en 28 M.

pl b? en fl.
Wit: K«. Dal. Les en tt. Pe4.
Zwart: Kds. DbB. Lf7, "Pbl, pi b5. c 7. d3,
«X. en h?.
v

N.

.

Nederland-Begië.

23*15 p.

y

AVONDBLAD D

hébben.
J4. Lc3X«

«telling na 14. Lc3Xf6.

ONDERWIJS

WORSTELEN.
Districtswedstrijden

te Rotterdam.

HOLOFERNE.
Zwart: 5.

—

MOTORSPORT.
Het wereldrecord verbeterd.
«Gisteren is te Arpajon de recorddag gehouden. De Engélschman Wright is er in geslaagd
den kilometer vliegenden start op een O. E. C
Tempte af te leggen in 16.63 seconden, hetgeen
een gemiddelde snelheid beteekent van 216.475
K.M. per uur. Hij verbeterde daarmede het
wereldrecord, dat met 207,730 K.M. per uur op
naam van Le Vark stond met bijna BJ-J KM.
De mijl vliegenden start reed hij in 26,85 sec.,
gem. snelheid 215.777 K.M. per uur; het wereldrecord dat met 216,746 K.M. op naam van den
Duitschen Henne (B. M. W.) staat werd dus
niet verbeterd.

aan de zeevaarschool te leeraar in Nederlandsche taal en aardrijkskunde, den heer O. Hoberg
te Heveskes, tot leerares in het Fransch mevr.
J. C Wecrsma te Delfzijl, tot teeraar voor de
practische vakken den heer J. Uffens te Delfzijl
en tot leeraar gymnastiek en Duitsch den heer
G. Slim te Groningen.

—

Examen tandtechnici.
UTRECHT. Geslaagd de heeren M. Koopman, den Haag; F. L. Voorsteegh, Amsterdam;
H. Adriaans-, Rotterdatll; J. E. de Vries,
Knocke (België); J. G. Scholier, Haarlem; P.
de Wilde, Haarlem; W. Heideman, Deventer»
Afgewezen 12 candidaten.
Geslaagd de heeren J. J. Wind, Amsterdam;
J. * de Stoet, Amsterdam; G. Waterreus, den
Haag; J. van Duyneveldt, Roermond, D. J.
van Oene,' den Haag. Afgewezen tien ean»
didaten.

....

Nu b goede 'raad duur. Op 14. ..^.DI6:
volgt 15. Tcs:, bes: 16. Db 7: en na 14.
Pb3: 15. Le7:, Pd: 16. Tel: heeft wit «ven«en» twee officieren voor «en kasteel.
Zwart' kiest een voortzetting, waarbij hij
dadelijk materieel nadeel ontgaat, maar....
de partij onherroepelijk verloren isl

......

14.
15. Db3-b4l

I

j

De diagramstand ln cijfers behoort te zljn:
Zwart 4 schijven op 19, 23, 27, 31, en een dam
op 14. Wit 7 schijven op 7, 33, 38. 41. 43, 44,
en 47. Wit speelde hier 7—2, zwart zag dat
schijf 19 verloren ging en dacht: „ik neem er
ook «en met 14—25". Nu won wit op een zeer

I

g7Xm

Kg»-h8

16. TclXcsl Zwart geeft 't op.
AAN ONZE LEZERS.
Be eerit»nk»*»de veertien dagen «al
rubriek ,«»cl,un«n.

ZWEMMEN.
De wedstrijden van Zondag.
Promotie» en degradatiecompetitie Ie klasse:

Wit: 7.

geen

l fraaie methode Hoe?

De Ville-Bru itvroe ger en nu,
Een nieuwe kruistocht tegen het lawaai.
(Van

onzen correspondent).

De kruistocht

-—

—

Parijs, Augustus.
zooals het
begint in de Seine-

tegen het lawaai

Gouda: G. Z. C. I-S. V .H. I 2—l.
Promotie reserve le klas: Utrecht: U. Z. C.
ll— Z. en P. CII 4-0.
Promotie 2e kla,: Haarlem: H. P. C— A Z.

5-4.
Kampioenschap reserve 2e klas: Amersfoort
A. Z. en P. C lI—G. Z. CII 3-3.
2e klas: Amersfoort: A. Z. en P. K—H. V.
O. B. 2-5.
Kampioensoompetitie dame, 2e kla»: Zaan»
dijk* Theti,—Hillegersberg 2—l.
6—l,
<« klas: Utrecht: Zwen-chtst—

BENZINEWINNIG
UIT LEISTEEN-BITUMEN.
Professor Fokine van het Chemisch Laboratorium te Leningrad is er na langdurige onderzoekingen in geslaagd, benzine te verkrijgen uit

telsteen-bitumen. De biturnen zouden 50 percent
benzine opleveren en het proces heeft voldoende
praetische waarde om het voor benzinever»
vaardiging op groote schaal toe te passen. Een
speciale fabriek zal opgericht worden, die per
jaar 60,000 ton leisteeniiütumen zal verwerken.

dat hot «tadsgedrulsch oplost in «een weldadige harmonie?
Intusschen hebben de wetenschappelijke
instituten de zaak vlijtig in studie genomen.
Prof. Bord» van het College de France
publiceer.de een rapport over dv geluidssterkte in verband met den aard der voer»

tuigen., bestrating, weerklank der straatwanden enz. en het Laboratoire des Arts et
Métiers schreef een prijsvraag uit voor de
ontdekking van „insonore" materialen.
De Académie de Médicine besprak de
gevaren van het lawaai voor de volksgezondheid en trachtte de vermindering van

in de wandeling heet
het productievermogen van den mensenstad eindelijk ernst te worden.
uit-het-stadscentrum onder cijfers te bren»
Niet alleen de Prefect Chiappe, maar oók gerl. Als er 10 pCt. van den werktijd door
lhet College de France en de Académie dc het lawaai wordt onderbroken en daardoor
Msdeclne zijn er mee bezig; de Touring» voor de voortbrenging verloren gaat, Is Am
Club is eveneens laatstelijk in het krijt ge» voorwaar geen kleinigheid!
treden, zoodat men eindelijk mag hopen, dat
De Touring Club ging het actiefste
de roe-emoezige Ville Lumièrc, die men werk en benoemde een commissie uit ver-**»
bijna Ville-Bruit kan noemen, een toontje tegenwoordigers van industrie, spoor, wa»
lager zal zingen.
terwegen, kerk en binnenlandsche zaken,
Is Patijs van wege het moderne verkeer Men behandelde o. a. de beteugeling der
zooveel luidruchtiger geworden dan voor» stoomboot, en fabrickssircnes en bereikte al
heen ?
dadelijk dit resultaat, dat het fluiten de,
Uit de historische kronieken kan men af-, locomotieven * tot gevallen van uitersten nood
lelden, dat de nauwe, drukke stad altijd ru» werd beperkt.. Mooi succes in een land,
moerig is geweest.
waar de treinen tot nu toe met kinderlijken
De litteraire rechter Boileau schreef in trots treintje spelen.
de Gouden Eeuw:
De minister van Oorlog, Maginot, werlte
„Wie vervult de lucht, 6 »3odl met dlt luguber dadelijk ongevraagd mee door het ochtend,
gckrijsch? klaroen-geschat in de kazerne te verbieden.
«Is het om te waken, dat men zlch ter ruste Men schijnt het niet meer noodig «te vinlegt in Parijs?"
Boileau ging meer bepaaldelijk te keer tegen den, door trompet-aubades een goedkoop
heroïsme in de harten der goede burger»
de hanen, katten, slotenmakers, karossen en te
gieten.
lakeien. Als men bedenkt, dat de karossen
In
de provincie gingen sommige steden
over het hobbelige plaveisel ratelden en de al dadelijk
veel verder dan Parijs. De bur»
bedienden als echte chauffeurs elkaar uit- gemecster der
mondaine badplaats Dinard
jouwden, begrijpt men» dat deze goeie oude
verbood
radicaal
elk onnoodig lawaai. Geen
tijd, vallchelijk met rust vereenzelvigd, niet hoorns, geen claxons,
geen fluiten, geen
erg moest onderdoen voor onze huidige
zijn gebied. Alleen voor d«
sirenes
meer
in
eeuw, die tenminste met gummi-banden op courantenjongens werd een uitzondering
glad asfalt rolt.
gemaakt: zander de omroepers van het
Tot voor twee jaar werd er aan de geluids- laatste nieuws uit de bewoonde wereld zou»
beperking te Parijs niets gedaan.
den de badgasten zich van verveling op»
De treinen in «i» «.-.tions floten naar harte» eten
lust; de sirenes der fabrieken bierden van
Maar als de straat in een verre toekomst
belang; de claxons en horens der automoeindelijk
stil is geworden, blijft nog het
bielen lieten den stedeling dag noch nacht veelstemmig
gedruisch in huis. Radio,'teleniet rust. Hoe de bewoners van het centrum foon, fonograaf spoken inde Selnestad net
in 's hemelsnaam slaap konden vatten, bleef zoo rond als bij ons. Eenige zakenmcnichen,
een raadsel....
geleerden en schrijvers lieten hun werkka»
Prefect Chiappe, de ordebrenger der binet reeds door kurk ondoorlaatbaar ma,
hoofdstad, wilde ook als rusthrenger lauwe» ken. Maar de rest is aan alle duivels over»
ren oogsten. Zoo nam hij een kloek besluit geleverd. Een arm burgertje, door het laen legde den waarschuwingsseinen der auto's' waai murw geslagen, maakte een eind aan
van, één uur 's nachts tot zes uur 's morgens zijn leven met de verklaring: „Ik dood mij,
, omdat mijn buren te veel leven maken."
het zwijgen 0p....
Inderdaad werd het helsch concert door
Als prefect Chiappe lang genoeg leeft om
dezen maatregel éenigszins getemperd, doch het helsche straatorkest stop te zetten,* zal
stil was het nog niet en Prefect Chiappe leek hij zich met al zijn krachten aan de beperwel wat voorbarig, toen hij zijn pas versche» king der, ongehoorde afmetingen aannenen boekje „Sur I'Ordre" besloot met den
mende, „kamermuziek" moeten wijden!
symbolische» zin: „De nacht is kalm en de
morgenstond belooft sereen te zijn."
De nacht kalm?
In het hotel van dén Boulevard Michel,
waar ik zoo nu en dan overnacht, word ik
geregeld door allerlei geluiden uit mijn slaap

....

KERKNIEUWS

getrokken.

Om één uur verstommen de auto's, doch
VRIJZ. OPENLUCHTSAMENKOMST.
de bestuurders laten inplaats daarvan hun
De Ring Westland van Vrijz. Jongeren, orgaremmen angstig knarsen om een collega óf
niseerde Zondag een vrijz. landdag te Hoek van
voorbijganger te waarschuwen.
Holland, die door een groot aantal geestverEen oncleraarllsch gerommel verraadt het wanten
bezocht is geworden.De heer J. B. Schoii»
voorbijgaan van den laatsten metro. Een wink, godsdienstonderwijzer
te Naaldwijk» hield
goederentrein volbeladen met groenten puft een openingswoord, waarna ds.
J. D. v. d. Veen
over de tramrails voorbij om de Hallen te uit Rijswijk een rede hield over
De oorzaken
bevoorraden, gevolgd door eindelooze dave- van het ongeloof. Spr. zette uiteen, dat verrende vrachtauto's. Zeker: het algemeen schillende oorzaken voor het ongeloof te vind-*»
stadsgerucht is bijna verklonken, doch men zijn, doch de voornaamste zijn wel het lijdtin. en
de wreedheid Van onze eeuw, de groote kennis
wordt dikwijls heel onzacht uit zijn slaap en
wetenschap in deze dagen en ten laatste de
getrokken....
De morgenstond sereen? Dc melkauto'»
smijten hun bussen met uitbundig geraas op
het trottoir van de laitcrics. Als deze hun
luiken openen, dragen ze de helsche bekkens
met lulde fanfares binnen De eerste tram
belt en giert in de bocht De ontwaakte
metro verwekt een aardbeving De geslagen
tapijten klapperen lustig; de sirenes loeien
in dc verte
Al» men met moeite weer onder zeil is
geraakt, wordt men opnieuw gewekt door
den dreinende» straatzang van den „chand
d'habits" of ouwen kleerenkoop, dc gebarsten gong van den ijzerkoopman of schrille

BEGRAFENIS Dr. A. H. GARRER.
Hedenmiddag is te Heemstede ter aardete
het stoffelijk overschot van wijlen
besteld
vertegenwoordiger»
waarin
van de districten
H.
Garrer, oud-rector aan {het stededr.
A.
Rotterdam en Amsterdam elkaar ontmoet heb»
lijk
gymnasium
te Haarlem. Onder de vele
uitslagen
ben. De
luiden:
Extra vodergewicht: J. Daarnen, Rotterdam, aanwezigen waren o.m. J. N. J. E. Heerkens
wint van P. Douma, Zaandam, in 8 min.
Thyssen, locö-burgcmcestcr, van Haarlem,
Vedergewicht: A. Schweisshchn, Rotterdam, leeraren en oud-leerlingen van het gymnawint van C Walraven, Amsterdam, in 10 min. sium. In de aula heeft dr. C. Spoddcr, rector fluit-ritournelle van den mattenmaker of
57 sec '
porcelcinkrammer. Ik moet eerlijk bekenLichtgewicht: J. van Duinen, Dordt, en C van het gymnasium, eenige woorden van afgesproken.
Hacntjcs,
prescheid
A.
H.
Dr.
nen, dat deze geluiden, die men van overOlivier, Amsterdam, onbeslist nu 20 min.
heidswege het eerste wit verbieden, mij nog
Middengewicht A: J. Th«ing, Zaandam, dikant van de Remonstrantse!» Gereformeerwint van J. Visser, Rotterdam, in 5 min. 5 s, de gemeente te Haarlem, herdacht het vele, liefelijk en poëtisch in de ooren klinken ln
Middengewicht B: W. Massop, Amsterdam, dat de overledene voor deze gemeente heeft vergelijking met alles, wat men in den nacht
wint van B. Bezemer, Dordrecht, in 5 min, gedaan in zijn langdurige periode als bc» heeft meegemaakt.
30 sec
stuurslid.
Wij zoeken echter niet alleen een rustlgen
Middengewicht C: C Kouwenh«-«-en, Rotter»
Een zoon dankte aan de groeve voor de nacht, maar liefst ook een niet al te rumoedam, wint van C Beukers, Amsterdam, in 17 vele bewijzen van deelneming.
rigen dag.
minuten.
Daar een der deelnemer» voor de partij
Op dit punt valt er nog alles te doen; aan
zwaargewicht kortgeleden een kwetsuur had
VLAAMSCH BEZOEK.
het
concert derclaxons en horens werd paal
opgeloopen. Icon «leze partij niet doorgaan.
perk gesteld en de ontketening van
noch
tweede
week
de
helft van deze
De tweede ronde had het volgende resul» zalGedurende
Opgeluid
bij verkeersstoringen is oorverdooeen
leden
van
aantal
de
Vlaamsche
taat: Daamen wint van Doum» in 2 minuten;
voedkundige
Vereeniging
be(V.0.V.)
een
vend.
Daarbij
rijden dc zware vrachtwagens,
van
miWalraven wint
Schweisshelm in 7J-J
zoek brengen aan Den Haag, Amsterdam en meestal heel onoordeelkundig betaden, met
nuut; Olivier wint in 7J-J minuut van Van DuiHilversum. Zij zullen verschillende scholen in veel te groote snelheid over het plaveisel,
nen; Visser wint van Thesing wegens niet opoogenschouw
nemen en andere bezienswaar«komen; Massop wint van Bezemer in 2J-j mialtijd uit asfalt bestaat. Is het
digheden
bezichtigen.
Het gemeentebestuur dat lang niet
*
en
Beukers
wint
van
ih
nuut
Kouwenhoven
verwonderlijk,
dat de bureaux, die het
van Hilversum zal hun om. een nocnmaal en
3)H minuut
grootste deel van het centrum in beslag
een
autotocht
door
het
Gooi
aanbieden.
deze
ontmoeHet district Amsterdam heeft
nemen, klagen, dat het bijna onmogelijk is,
ting «lus gewonnen met 7 partijen tegen 5
met al het lawaai rondom, rustig te werpartijen.
gewonnen
door Rotterdam
De gemeenteraad van Delfzijl benoemde
zijn ér in het gebouw Mus!»
. Zaterdagavond
Rotterdam wedstrijden gehouden,
Sacrum

Vraagstuk No. 1357.
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HANDBOOGSCHIETEN.

197 p.
Back*-*.
231 p.
v. Innes
v. d. Borren 204 p.
196 p.
v. Aken
200 p.
De Bruijn
198 p.
«Claes
211 p.
v. Hseren
Wouter» 000 219 p.

Mat In drie Betten.
Probleem No. 1532.
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ken?

Het merkwaardige is, dat Nieuw Vork en
Londen volgens de kenners tegenwoordig

heel wat kalmer zijn dan Parijs.
In den eersten metropolis verbood men de
claxons en horens der auto's zoowel overdag als 's nachts, hetgeen den chauffeur,
alleen dwingt wat beter uit te zien doch tot
grooter aantal ongelukken geen aanleiding
geeft.

Wat

Londen

betreft,

daar heeft men

strenge v.erbodsmaatregelen genomen tegen
slechtgcbouwde auto's met piepende veeren
of knarsende remmen, terwijl men een ge»
luidtooze belading der vrachtwagens ver»
plicht stelde; bovendien bepaalde men in het
algemeen, dat er yan de waarschuwingsseinen
der auto's zoo spaarzaam mogelijk gebruik
gemaakt moet worden.

Het gemeenteraadslid des Isnards zond
pas een adres aan Prefect Chlappe ter beteugeling der. onnoodige gelulden, waarin hij
de Londensche punten opnam, teven» het
verbod vragend om bij verkeersstoornlssen

een protesteerend lawaai aan te heffen.
Verder brak hij een lan» voor de unificatie der waarschuwingsteken. Het aceoord,
dat namelijk door al de verschillende
hoorns en claxons wordt geproduceerd, is
dermate dissonant, dat zelf» een Stra.
wlnsk**/ of Bohsnberg direct op de vlucht
zouden «laan. Maar kan men niet beter
eenige vaste toonvalley voorschrijven, zoo*.

-

geloovigen

die op alle mogelijke wijze

zelf,

elkander bekampen en daardoor het ware

ge»

loof onmogelijk maken. Hij wees er voorts 00.
dat het ware geloof door zelf-ondcrzoek te vinden is en zich niet door een kerkelijke richting
laat leiden.
Ds. G. Horreus de Haas ult Zwolle sprak
vervolgens over Hoop der toekomst. Spr. ving

aan met een typische uiteenzetting van het materialisme, het positivisme, het dogmatisme en
ten laatste het idealisme in het gfloof, waarvan
alleen het laatste tot het geloof kan leiden. Spr.
toonde op de hem geheel eigen wijze aan, dat
men evenals eenmaal Thomas a Kempis de religieuze gedachte in het leven moet zoeken,
welke tegelijkertijd de sociale gedachte inhoudt
Ds. J. P. de Graaft uit Naaldwijk sprak na de
pauze nog over „waarin schuilt onze kracht",
waarin de begaafde spreker wees .op de groote
kracht, welke het vrijzinnige geloof weet te ont»
wikkelen, een stuwende klacht, welke op den
weg van vervolmaking voortschrijdt Het vrijic.
protestantisme geeft kracht uit vrije gebondenheid. Vrij in de geloofsidcccn, gebonden door
den band van Christus.
De heer Schouwink heeft tenslotte de drie
sr-rekers een woord van dank toegezwaaid,
waarna deze zoo goed geslaagde landdag ge»
sloten werd met het zingen van het bondslied.

LAND- EN ZEEMACHT
WOUTER WUNNINK.
In den leeftijd van 62 jaren is te Amsterdam
overleden de heer Wouter Wunnink, oudreservekapitein der infanterie. Dc heer Wunnlnk, aldus meldt de Tel., diende vroeger vele
jaren bij- het leger in Ned.-Indiê en verwierf
bij de Lombok-expeditie de Militaire Willemsorde. In het N.-I. leger bereikte hij den rang
van onder-luitenant. Na terugkeer in het moederland werd hij benoemd tót 2enluitenant bij
de Landweer en na opheffing van dit korps
bleef hij in dienst bij het reservepersoneel der
infanterie. Kort geleden, na nog eenigen tijd
als kapitein gediend te hebben, werd hij eer»
vol ontslagen.
In den mobilisatietijd was de heer Wunnink
eenige jaren in dienst bij de bezetting van het
fort bij Krommedijk en o. a. is hij ook nog
commandant geweest van het fort a. d. Ham
in Noord-Holland.

VANALLE

GEBEURTENISSEN
VIE IN DEN HAAIEN
OMSTREKEN VOOR.
KOMEN EN DIS HET
PUBLIEK BUZONDER
TREKKEN

GEEFT HET VADERLAND
EEN UITVOERIG VERSLAG

«f HET

BEURSOVERZICHT
BEURS VAN AMSTERDAM, 23 AUQUBTUS.

was, heelt do scherpe koersZooals te verwachten
vorige
week
do commissiehulzen ge»
daling van de
noodzaakt, do posities duchtig na te rekenen en het
gevolg hiervan was een overwegend aanbod, waarop
reeds ln de ochtenduren vooruit Is geloopen.
In de industrieels afdeeling openden Philips en
vnllevers «en tiental punten beneden de koersen van

.

Vrijdag.

Van de suiker fondsen waren NVA's eveneens aan»
geboden.
In ds rubb erafdeeling kon voor het hoofdfonds,
Amsterdam rubber, sleohts 91 gemaakt worden.
Tab aks aandeelen waren zeer flauw en leden groote

Weersverllezen.

Óok Koninklijke Olie eenlge punten lager.
De eerste koersen blijken echter wat geforceerd te zijn,
want later trad ia ds meeste afdeelingen een herstel w,
dat echter niet geheel gehandhaafd kon blijven, zoodat
de beurs nog belangrijk onder do koersen van de vorige
week sluit
' Ook de minder toonaangevende fondsen, waarin ds
handel weinig te beteekenen had, moesten Koersverliezen
lijden, zoo waren Aku's eenlge punten lager en ook

Accoustiek.

(R.B.D.) WISSELKOERSEN.
LONDEN. 25 Aug. Opening: New»York 4.87 6/64, Parijs
123.85, Berlijn 305854. Spanje 44.40. Amsterdam 13.096/16.
Brussel 34.86». Italië 93.9», Zwitserland 35.05%. Kopenhagen 18.1614» Blockholm 18.11N. Oslo 18.18«. BuenosAires 4014.
Koersen van 10.15 van.: New-York 4.871/16. Parijs
133.83, Berlijn 20H9. Spanje 44.45. Amsterdam 13.096/18.
Brussel 34.86%. Italië 92.98, Zwitserland 25.05%. Kopenhagen 18.16X. Stockholm 18.11K, Oslo 18.18%. «elsingfora
193.50. Praag 1641/18. Boedapest 27.77, Belgrado 37414,
Sofia 870», Noemenls 817. Buenos Aires 40».
35 Aug. 23 4ug.
35 Aug. 22 Aug.
LONDEN.
817487.3/64 4878*0 Boekarest. 817New37.71
486^ Boedapest 27.7?
Montreal. 486".
Frankrijk. 133.80
40UH»
123.81 8.-Alres— 40»
België.»— 34.85» 24.8,8 BombaV-1/5.25,33 1/5.25733
93.08 0«lcu«a-l/5.35/33 l/6z3,/33
Italië^— 92.98
Zwitser!— 25.0»
25.05% Konstant» 1025- 1025—
27546.—
Athene— 575Spanje—. 45.76
10.28
Portugal». 108.24
108.23 Mexico— 10.28
Amstcrd— 13.09 12.09'Uz, «ontevld» 40»
161»
18.181» Praag.
Denemark
164
4.75
4.75
Noorw..— 18.16% 18.18% «.^anelro
Valparaiso
39.71
39.73
Zweden— 18.11» 18.11?»
43.43
UlsJngl^. 193.60 192.50 Warschau. 43.4.
34.48
20.39» 20.39 -.Veenensh 24.46
274.Belgrado». 27».—

'

«»

.

""''

20.68

Ncn°^°^..:^
New-York"..

WISSELKOERSEN
25

Aug. 22 Aug.
25 Aug. 22 Aug.
86.55% 66.57
Londeni— / 12.08% 12.09% Kopenh—.
„ 59.28% 59.31% Stokholm» 66.74 88.74
Berlijn
„ 9.76*4 9.76% Oslo.
»-„'?<. 66.56
„ 2*1.6,%
-*4.68%
België
2.48^ 2.48%
«lvltserl.» „ 48.2? 48.22 Madrid-» 27.W
12.00% 13.00%
Weenen— » 35.C8% H.lO Milaan—»
25Aug. 23Aug.
A'DA«.
25 Aug. 22 Aug.
Londen—. / 12.18% 12.095 Stokholm. / 66.75 66.77%
66.60
Berlijn
» 59.28% 59.31 Oslo
" 66.55
2.48 A 2.48^,
ParUs
» 9.76% 9.76% «.--lurk- m
Metoffie _*
B2l«i8
.24.69% 34.69
48.27% Madrid— 26.87%
«vltserl.» «.25% 35.12*4
Weenen— 25.10
Italië
» 12.01 -.Korenh—. H 66.55 66.60 Praag——. * 7.2614
iPart.l DoÜars bankp. 2.48%. 2.48%; Marken 59^0.
«9.25; Weenen 25.10. 3550; Belgi» 24.82%. 24.90: «nsche
mark 6H5. 6.30; Engeland 12.08. 12.11; PranKrüK. 9.??.
9.82%; Praag 7.84, 7.38; Madrid 26.90. 27.40; Italië 1257%.
13.02%; Boedapest 4350, 42.60; Japan 152%, 133%: War»
schau 27%; 28; Buenos-Aires 050%. 0.92; Indiü cabl2
1.00; Boekarest 1.4..
059%, 1.00%; Indlë slcht
IHO: Zwitserland bankp. 48.20, 48.90.

-’.

ParK

.

..

.

"-«"2427

..
..

26.37J4

Naoest
7.....'..
»."!.....'
DSnlzte
«elslniilors

.^V...^.'."
3oeaol3!avi«
K0^0..".

-......

Italië

7.439
*!"<«*

7.431
<!»«

">«
81.42
10.6-6
2».»»

81.68
10.545
21.95

41.78
«-.1?

m.»

1.425

Kopenhagen..

N-50.

.....,, W.«J
112.11
Oslo
16«
rarUs'»ll..i.
12.411
Praal
""..".
W.M
Reykjavik
Rica \T..r.*i!..!l 80.69
'!.".! 81.325
—.— Zwttserland
3.032
Alia
.V77..."
45.45
—.— Branie
113.45
Stocilh/Oothenb.

81.41
10.625
21.99
7.433
41.78

21.94

12,431

.

10020-

84%

88.10' llohenlVerks

O-H RlJksL-H? 88.1
-4-HTurkßagd 6.2
4%D.Turk.ll 5.05

59Ussßergbau» 223—
KsU AscherL. -W%
KlöcKnerw— 78Laurahütto- 40Mannesmann 84%
Mansf^ergh. 53%
Mas.vutnAG 41—
Motor. Deuts 67%
Noidd,-WoUe. 6»ObHcl»LEls.b. «%
! Obers.KóKs». «5%
OienstKopo. 60-

5.15

-—-■■

«%
OanadaPavlf.
UambPaketf. 91% 91%
NambSNdam 162- 152-

—

UansaDamp.
Nordd-ldoyd» 92Alg.DeutKr. 107%

Barmerßkv»i 116»
Bayr.2.Bnk» '29%
B»Llland.g» 142%
Oomm.PilvH 130-

Darmstßnk» 181D.Bk.u.D.G. »22%
Dresdnerßk» 124%
Relchsbank— 247A. E. G
139%
Augsb^Urnb.
BergmElekt» 167BuderusEls— 60%
-oharl.b.Wass .93%
vont Oauts—l44DalmLMotor. 28DeutschsErd. .70%

>——

91?»

107%
116%
129%
142%

129%

1837122%

" PhUnlißeigb.
RhelnstahL».
RUtzerswerks
schlHgbZink

*

124%
248131%

El'divldend.

85%

«->
77%

51%
47%
1»%.

263-,

-—"■

«Westeregeln..

.

86%

.46-

.

192288-

.-—
119-

100737%

.78%
198-

BlomanuSalp 89-85
Geldanlelhe.» 95.-

. .

108%

80
95.-

..

«

92.24
80.85

-»- NOV^^I»
J«^rl—I.
O^etHHl

—

«-

37%
iOeutschePetr 62-63 60-62

OtavlMlnen»

.

—
—
.—

—

62%
40596562%

Slemllalsks» «2^Zw. Lucifers» 282TeLßerllner»Ver. Glanst— " 117%
Ver.Stahlw».. 78%

58%
93%

145%
28%
73—
18572%
151%
103-

79%
40%
84%

86?»
62—

—

prllsh.
kalm
18 x«LWeek?,—XVOtMaandX6oton.
SPECERIJEN.
ROTTERDAM, 25 Augustus. Peper (Lampong).
«Ocht Mld. V-N.
Ocht Mld. V.N.
Aug— 48— 48- 48—
De»—. 31— 21^ 31—
Sept—- 3*l— 34— 34—
AprU»—
kalm kalm kalm 460, olie v. Zeepfabrieken in barr. 93—99
775—
Omzet—......
-*— Maandomzet —«Week-onuet.
blnnenL dlstUL 775—780, blanke 860-865.
AMSTERDAM, 25 Augustus.
PeperLamp. Heden. V.N.
Nootmuskaat Heden. VH».
MESTSTOFFEN.
Augustus.—». 41—
Augustus— 41%
41—
41%
34%
NtBD.) ANTWERPEN. 25 Augustus. Superfosfaat 12/
42%
September». 24%
september—. 42%
18 pet. per 100 kg. 285, Thomasmeel 15-20 pet ir. al-,
—"
December»— 29% 29% December»»,
Bel». 218.
20%
Maart -» 30%
BRANEN EN ZADEN.
kalm kalm
kalm kalm
Smmmt JQJ^
PTtt
OI&ZfitmMMMNI
RUBBER.
25 Aug. Tarwe op term. Rott Var. t./4
AMSTERDAM, 25 Aug. Op term. (p. %kg.) Oond. Amst ROTTERDAM.
Terinh.
in G»^en.N««eri^enp. 100K.G. Koer» v.heds*»
Heden vA.
Heden VJ*.
"
Wotk. Vor.Sl.
HoogHo 8.30 Vw°gk.
27% Pebruari»—» 28%
Augustus— 27%
28% September*- Bi«% laagste
8.26
8.20
27Maart- » ASeptember»» 278.50
860
SM_
8.47% 8.50
Jan^Maart» 39- 29-*
8.72% 8.72%
Juli/sent—» 299.7914
8.72%
April
October
27— 27—
29% Maart-— l *.85
» 29%
8.80
8.82% 8.80
3.85 29%
29%
November—» 27— 27— Mcl ;
18 X 100.000 K.G.
I
December—» 27%
27%
Junl
2030op
Mals
term.
Rott.
Ver.
v/4:
Aug.
ROTTERDAM,
25
.April/Juni.»
30%
2027% 27%
Oct/Dfen
p. 2000K.G. Ko^v.hsd<*»«
Termh. in Granen. NZeering
Januari—»». 28%
28%
Jull»»—»—» —*
Vroegk. Slotk. Vor.»!.
Laagte
Hoogste
kalm kalm
129%
13^1303 130130%
Omzet»»»»»»"*—^.G.Week»
K.GHlaand» —"—' Sentember-. ,292
128%
128%
128% 1»% '
METALEN.
«20—
130—
129%
130—
l «4%
124OUBJD.) LONDEN. 25 Aug. Noteerlng van 1 u. 20 :
134133%
134%
Koper standaard contant £ 46.16/2 koopers en £ 46.18/9 Owaet^—» . 64 X 50.000 K.G.
verkoopers; idem op 3 mnd. £ 47 koopers en £ 47.1/2
verkoopers, settlementpriJs £ 48.17/6. Electrolytisch
£ 50.10/» koopers en £ 51.10/» verkoopers. Best selected
£ 50 5 £ 51.5/-.
, Tln standaard contant £ 134 koopers £ 13<L2/6 verkoopers: ldem op 3mnd. £ 125.10/- koopers en £ 135.12/6
verkoopers; settlementpriJs £ 134. BanKa £ 138. Straits
£ 135.10/-.
Lood. Vreemd op verscheping loopendo maand £ 18-5/»
op lev. 3 mnd. verder £ 185/6. settlementpriJs £ 1845/-.
* Zink ordinair op verscheping loopende maand £ 15.15/90
VAN
-op levering 3 mnd. verder £ 16.8/2,' «ettlementprijs
lUnen).

Omzet..—

1""

—

kalm Kalm kalm

. .

.

3.038
44^74
112.81

111.78
59.23

J
1«K ö.^

*

2.30

£16.15/-.
Overige

.

W'OIU?
Kon'^4

ODLIuATIENt

- KeUlen^O».
N^Zz?^
WAS?

.»V^.T2«
*% v^.
% V-K. 2*o
100
99
Intß.-M.8%
9 OsramOes.7 101
r«3J/JM4%100
-A Gelders. 5.* 9714 % 2«II'WHP4% 71 "70 Peters vn.7 91»
3 's-Or.s A4%icoz 100 Pretor.sJ.ls 99% %Riieil^^ Un.
5
.100 Pretor.s^». ,£9% % cum.opt? 96%
BV- 's-0r.58.4%1N!» 100 Pretoria..4% 80% 2 Semet-Solvav
% 's»Orav-. 4^ 92^z % *Belie«psv«sd..«aa«seli.) B. 1000.6%103%
8.2000-5%102%
9
% Gronings 4% 99% % Kl*l.sch..s 99
101 100 Slemens26«% 995 Raarlems4%loo*4 %
%« Haarlems^ 93% % RottSch.s 100% % Bslnes—S% 99%

*^Or.sM4%iro

*

-

-

'

VOORBEURS-AFFAIRES
vanaf elf uur 's morgens.

N»lffi»s

VJK.
% v^. 2.20
1% PETNBt. D«DEN»*I. ITunovatlon
IK Nederland
»2000»6%100%
en «eln»»»
"e"
"*l0BI" lMortglnv.7
LMorkg^.6% 92
% BataafaF»4% 99%
83
494
RUBBER-ONDERN. KreugerKl.
2% H"""*
«_,—«,Kreugergr. 494
Prosper^? 99»
2%
«l»t
99%
W%180%1 Ruhlv.*2B6% «2%
%

"JIn°,"

«

"
l^H'd»mß»6
Band^r--.«

*,*■"

„,,,„,,.,.

Tel. 54884 (twee

SAFE-OEPQSIT

»

2JO

LELIE
M.
VoEiNIEI.AEItI.AAX

ALLE EFFËÖTEN^A^EN

.

*.

23t

1003 %«N^s 1^
98>3

" «L^gSfggïï 3
B""rr? ..., °°

3.2?»

Algemeen Fondsenkanfoor

,

v^.

—

Ja3uari>—
K--

.

KOFFIE.

—

—— gSSST

metalen onveranderd, uitgezonderd: AnUmonlum Ohln. Regulus ci l. £ 25.10/- *?*. £26 platina
140/». . ..-,
Vorige slotprljzen : Koper contant £ 46.17/6. op 3 mnd.
£ 47. «lectiolyUsch £50.10/- *?. 51.10/». TM contant
£ 134.10/-, op 3 mnd. £ 126. Zink prompt £ 15.17/6, op lev.
MOUTWIJN.
£ 16.10/-. Lood prompt £ 185/-, op lev. £ 18.2/6.
OLIËN-,
SCHIEDAM, 25 Augustus. (Officieels noteering, mede»
ROTTERDAM,- 25 Augustus. (Officieels notsering van
gedeeld door Herman Jansen). MoutvUn ad 46 pet / 13 de Vereeniging voor den Oliehandel, meegedeeld door
per HJb, zonder lust en «onder belasting.
Julius van Roosendaal, Dordrecht. LilonoUs vliegend
f 39%, Sépt f .35% .Oct/Dec. f 334%, Jan./AprU 22%.

81.455

--

’

NOT.—. 8% 8% 8% 8% Mal—. 9% 9- 9% VDeo»—» 8% 8% 8% 8% JunL»». 9% 9- 9% 9%
Januari» 8% 8% 8% 8% Jull— 9% 9% 9% 9%

86%
58220%

77%

«100. 152%
SchüT
Schullh.Pats 255-

,—- ,—167%

% VX.
% v^c. 2.20
Buitenland
Arnh. '104 97% 8
Brem.
99UHfg5 20% 20 Batav. 25 5% 100% % H«t» -28 S 99*
c.. i
En»«land.
Batav.'l72
Wb.ni.liil.k
ep
%
Breda7'Be2%
Off noteering, medeg. dd.Ver.v.d.Bffectenh. WarL.kl.s 92% % 1905
8-*
»^ vevent.2o6 104% 5
5 74% 4%
Pund^Lkl.4
88
Deventll4 97/ 7 lcon*io/Ul4 68%
Finland.,, ,_
Bolivia.
I bieden, /laten. «ged. en bled. f ged. en lat
8.5,0.>285%86% %^..,.„-,» g» g» Dordrecht
88%
% VJC- MC 8ta3t5p.893%
64
4
E
««. ■j.avièu
1920.
7 101% %
95%
T
dito/10005 101% 2%
1
1925151-.5 101
Frankrijk.
102%
*238£ 1005 101% >-*,
«H V^c. 2.30 dlto£ 5005 101 A -A

Beurs van Amsterdam

S-%
«-%
8.10

60%

14056100127-

*i

-

■

% V-K. 2.30
"257 100 100 Bel.v Old.

MAANDAG 25 AUGUSTUS.

TnGoldüehm.
Narpener-».
Nlrseh-Kupl.
Uoesch Eisen.

'..

AMSTERDAMS -» Aug. (Bericht van Mathei «n ?«-««
ton). Raapolie vliegend
/ «,7%. Lijnolie vliegend / N
per Hl»
'
>28 Augustus. "Raapolis
vliegend / 40%,
AMSTERDAM.
Lijnolie vliegend / 39, Sept / 35. 35%, Oct / 84%. 34%.
34%; D«L/Dec. f 34%. 33%. 34. 33%: Jan./ApM / 32%,
32%; Mei/Augustus 31. alles per 100 kg.
(RHD.) ANTWERPEN. 25 Augustus. Markt kal».
Lijnolie in barr. disp. fob. Anf». 580—685. dito ln tamd.
dlsp. Anw. 535-5537%. binnenl. 520-632%. Sept 622%—
Sept-Dec. 613%—515. Jan./April 580-582%. Som525. persing
dlsp. tamb. 4??%^-480. geraff. stoom. 640-»
olls
MaisoUo Belg,
645. KatoenoUs Eng. Industrie 640-645.
ln tamd. dlsp. binnenl. 4?»—480. in barr. 660-6». RIH.
nusollo ls «persing in barr. ?00-7?05. 2s^perslng 775—
Raapolis ln barr. 610-815. In tamb. 675—580. Doe»-»-,!»
ruwe ln barr. prompt Java 610—616, geraff. Belg. dls4
660-665. Oochln 615-620. GrundnotenoU» prompt
pet .4*o—

AMSTERDAM. 25 Aug. Witte krist 100 kg. netto ln -entr.
Heden V.H.
Heden VH».
GeLGeb.G«LGed.
GeLGev.G«LGeb.
Aug»»». 8% 8% 8% 8- l^lm-Mll 8% 8% 8% 8%
Sent»— 8% 8% 8%. 8-Maart». 9- 8% 8% 8%
«Oetober» 8% 8% 8% 8% APM-» 9% 8% 9-- 8%

Maandomzet
Omzet—»». ****!- Weék-omzet»
Loco: Santos 35 -t'-Robusta, 28 et
AMSTERDAM. 25 Augustus. Op termijn contract
Ocht Mld. VU.
Ocht Mld. V.N.
Aug.—— 24% 24% 24% Maart?!. 18% 18% 18%
18% 18% 18%
Sept-- 21% 21% 21% Mcl
19% 19% 19% sept— 18% 18% 18%
Pee
kalm kalm kalm
Omzet-——— 4 00 w«ek»omzst»—»—Maand omzet —"—
Loco: Santos 36 et'-Robusta 20 et

W.BT

92.08
80.69
81.295
81.485
3.03 J 3.013
45.55
44.68
112.6?
112.29
111.78
111.50
"166
69.116 69.235 59.11

V5tKnd.......".....
Veencn

92.25
80.85

Ges...el.Dnt Ml55%

„„

—

113.38

112.03 112.H1
18.445 10.485
12.411 , 12.431

112.23
16.49

'^--- »voiwM7AV SUIKER.

ROTIERDAM. 25 Aug. <Med. d. de Ver. v./d. Goederenh.
Gemengd contract
te R'dam).
OHit Mlll. VU.
Ocht Mld. VHI.
Aug-»». 24% 24% 24% Maart*31 18% 18% 18%
Septic 21% 21% 21% Mcl
18% ,18% 18%
Dec—l 19% 19% 19% Sept-». 18% 18%. 18%

81.69
10.545

"1.14
18.83

18.86.

Lissabcn/Oporto...

2-4

2-4

-60.001-90.000 60%
Abl.Anl.».u- 8-

-

'I.A. !M

W.W
13.34 73.48

_

Eend.geld
AH.Anl.ob».
-1-60.000

Pelt K Gullid 104Gels.Bergb— 109-,

3.433

3.427

3.433

1930

(R.B.D.) BEURS VAN BERLIJN.
25 AUg. 22 Aug.
25 Aug. 22 Aug.

l-arben-ind-162%

0.408

AUGUSTUS

28

BEURZEN EN MARKTEN

Deutsch.-Lln.lVK
Dyn. Nobel— 72-

»-"
4.189

4,1905
0.4 W O.«H

ras
ras
Wn?"^."
$£&?%*.::■ ■» &B

llew-Yolk gesloten is.
Prolongatie 1« net. Part dlso. 1%—1% pet

3.070
20.92

a'W»
20.88

20-82

5-5»
«:«7 231^.
4.182 a
4.181

waren de omzetten Mo 0ane1rü.......
gering.' hetgeen geen verwondering wekte, aangezien i^ua, 1V.."....

'NDA«.

Bled^">ten
i.« «S

Blenen^Lalen
J.lB 3.070
8Sff^..::::::
2.068 *»
3aVa^.

In de mijn bou wafdeeling ging weinig om op Koersen,
dis nlet veel veranderd waren, doch ook hier was de
Cairo
stemming wat luier.
Ongeveer hetzelfde geldt van ds scheepvaart«fdeelwg.
Op de Amerlknansohs markt

H

oultschlH

BERU4N*

MAANDAG

"VADERÜAND";^"-'

«-.«^.^77

230

% v^.
K.oitTSrm4 94
% LoulsvHe^»2 07%
2 MeidcAlg.4% 6%
2% i>u».^l*.»4 90%
6 Mi«sPacßr4 79%
6 «at.Rr.of M.
91 Afgest»4% 18%
Afgest—4 7

'Ji% l*lorf«.leh.4

250
*%
4 OhM*»otz»s
(Oslo) 5
8%
% OockerM-S
1% 00W-, 5
%

VJS. *3«

90% .%
1«% 1
101».
»<*
97% -%

«u* %>
«0^33^4 84%
oo«^^3
. 2%^ZMHz
%
123 ,7
7 3 «3^33 SVH 10
«7
6%^,3*^^;^".

gsß^amïAam-Tm-m
ffiv-*.u& iMéSMys, i s-bkë»'ï~ „rr"- »^wsV»sê.f* 8"^4'*'^^jsrrsLSsaaa. sëSSIIIt f
STAAf3I.EEt<M°Ee< &¥s&%& - tsasa at %.«^v*sïïk„
*«..""w!-„sf;rk^
ïï»wJsßsr
I
--■
«jKaïa-ttardtsssssssf
t»£«Bs,K«
sg^ffl
I.4it
£«H A *-rrï *«*b«ï: 6i '«ill 11, "I ■**"■:
»»-.»SSSStr-sTT \WZ Mfe Iwaaia o92?i?.ir£2 ?!?J.
""UeriHO4»i^«
*29'J1004%99C. S
-22A8/50061"'^
’

"22 A

4

1006

do./1000 4%

4

«il-l««g.*>i

/fc BANK-

.

LN.-I«ST. w v m._h 4il,m

1888--923

68% 2

W»

i;,uK

*
100
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