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het advies
van het Perm. Hof

The Holland Society of New York
in ons oude Stadhuis

In afwachting van

Het Haagsche gemeentebestuur heeft gis»
teravond aan de leden van de Holland So
«ety of New-York, die een bezoek van
eenige dagen aan ons land brengen, een

BERLIJN. 26 Aug. (Wolff). Een aantal
Berlijnsche avondbladen bevatten een interview van een Amerikaansch journalist met
Brüning. waarin deze zich ook uitspreekt
over de vraag wat Duitschland én Oostenrijk zullen doen in geval het Haagsche Hof

Avondreceptie aangeboden.
De burgemeester heeft bij deze gelegen»
heid af willen wijken van de gebruikelijke
wijze van ontvangen door de gemeente in
een der groote hotels, doch de Amerikanen
van Nederlandschen oorsprong willen verwelkomen in een specifiek Hollandsch en
historisch milieu. In verband hiermee waren de leden van de Holland Society of
New-York uitgenoodigd tot een avondfeest
in het oude stadhuis aan de GroenmarkL
En dank zij de medewerking van vele ge»
meentelijke diensten is deze receptie inderdaad iets buitengewoons geworden, dat
niet nagelaten zal hebben op de Amerikanen
diepen indruk te maken.
De fraaie, oude hall van het stadhuis was
zacht met kaarsen verlicht; groote bloemenmanden stonden in het midden en in de
hoeken; de vloer en de lange gang waren
met tapijten bedekt, terwijl in de hoeken
overal palmen en bloemen stonden. Door de
goede zorgen van het Electrisch Bedrijf
was een passende verlichting aangebracht,
waardoor het effect bijzonder fraai was.
De eigenlijke ontvangst had plaats in de
stemmige trouwzaal, terwijl eveneens de
daarbij behoorende anti-chambre en de vergaderzaal van het College van B. en W.
voor dit doel waren ingericht.
De anti-chambre van de burgemeesterskamer diende als garderobe, terwijl jn de
oude raadszaal de buffetten waren geplaatst.
Het geheel maakte een luisterrijke indruk. De groote schilderijen van oude Hollandsehe meesters, spaarzaam door kaarsen
verlicht, kwamen prachtig uit en ontlokten
aan de Amerikaansche gasten steeds weer
««troepen van bewondering.
Namens de gemeente werden de gasten
ontvangen door burgemeester jhr. Bosch
Ridder van Rosenthal. Voorts waren aan»
wezig de wethouders Drees en Quant, en»
<««!« raadsleden. hóófH>«.vat» «jleMén et*
bedrijven, de heeren Westerman en Robin
van het Kabinet Van den burgemeester, en
de gemeentesecretaris mr. dr. ter Pelkwijk.
Ook werden opgemerkt onze gezant in
de Vereenigde Staten, mr. dr. van Royen.
met verlof hier te lande; de gezantschapssecretaris der Amerikaansche legatie. Hallett Johnson; baron Krayenhof en de heer
van Deventer, directeur van Vreemdelin
genverkeer.
In de trouwzaal sprak de burgemeester
de gasten toe. Naast hem hadden plaats ge
nomen mr. van Royen en de heer Weseralé
uit Brooklyn, de leider van het gezelschap.
Toespraak van den burgemeester.

van internationale Justitie verklaart, dat
het ontwerptariéfunie niet in strijd is met

de bepalingen van het verdrag van SaintGermain en van het protocol van Genève.
Zeer ten onrechte, aldus Brüning. heeft
men beweerd, dat politieke bijbedoelingen
een rol gespeeld hebben bij het tot stand
komen van het protocol van Weenen. Dat
is geenszins het geval. Wanneer het Haagsche Hof nu verklaart, dat wij gehandeld
hebben in overeenstemming met de verdra»
gen dan zal de wereld moeten erkennen, dat
Duitschland medewerkt tot oplossing der
economische crisis waar het althans een
eerste douanegrens doet verdrijven. Overigens heeft Duitschland bij het tot stand
komen zelf van het protocol verklaard, dat
het bereid is met de andere volken ook der»
gelijke aceoorden te sluiten.
Het zal dus de desbetreffende voorstellen
der andere regeeringen afwachten.
Naar wij vernemen, zal het gevraagde
advies vóór 1 September, datum waarop de
Raadszitting in Genève aanvangt, wel niet
meer worden uitgebracht. Er is echter
dus
eenige kans, dat voor dien dag zelf
de zitting van het Permavoor Dinsdag
nente Hol van Int. Justitie zal worden bij.
eengeroepen en het advies zal worden voor»
gelezen, om daarna zoo spoedig mogelijk
naar Genève gezonden te worden. Tot nog
toe kan men echter niets met zekerheid omtrent den datum van het advies mededeelen.
Een feit is het echter, dat gisteren de commissie van redactie nog steeds niet bijeengeroepen was, zoodat men het waarschijn»
lijk over den grond der zaak zelf nog niet
eens was.
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Rosenthal
Burgemeester Bosch van
sprak er allereerst zijn vreugde over uit, dat
hij dit gezelschap hier welkom mocht heeten in dit oude gebouw, dat het middelpunt
aan.
der Residentie is Spr. herinnerde er geen
hoe sinds 1893 in het oude stadhuis
feesten n«er hebben plaats gehad, maar dal
wij er prijs op stelden de Amerikaansche
gasten te ontvangen in een historische omgeving, waarop wij zoo trotsch zijn.
De burgemeester gewaagde van de vele en
oude banden tusschen Holland en Amerika
en herinnerde er aan, hoe Hollanders het
eiland IVlanhattan kochten voor 24 dollars.
Er komen thans vele reizigers Holland
„doen in 24 uur. De burgemeester hoopt,
dat de leden van de Holland Society of
New-Vork tot een ander en beter soort reizigers zouden behooren. Zij zullen allen
propagandisten worden voor het oude moederland en hun landgenooten opwekken om
ook over te steken naar Holland en dit land
te leeren kennen.
Spr. besloot met allen een aangenaam verblijf en een behouden terugreis toe te wenschenk
Woorden van dank.
Daarna bedankte de heer Weserale het
Haagsche gemeentebestuur voor de schitterende ontvangst cd richtte zich speciaal tot
den heer van Royen. die in Amerika «eer
populair is.
Ook de heer van "Royen voerde nog en
kele oogenblikken het woord en hoopte,
dat de gasten de beste herinneringen van
Holland mee zouden nemen en dat zij in betere tijden in grooter getal terug zouden
komen.
Na d« redevoeringen werd het Amerikaan
sche en het Nederlandsche Volkslied gespeeld.
De aanwezigen verspreidden zich vervol
-gens door de verschillende zalen en naar de
keurig opgemaakte buffetten.

ONZE KOLEN IN BELGIË.

Vermindering van den invoer met 25 pCt?

G. Nijpels meldt aan het Hbld.:
Er schijnt nog steeds niets zekers bekend
te zijn over hetgeen onzen koleninvoer in
België boven hel hoofd hangt, als gevolg
van hét resultaat der besprekingen van j.l.
Maandag tusschen de Duitschers en de Belgen.

Naar ik uit Brussel vernam, zou het voornemen bestaan, den Belgischen ministerraad Vrijdag voor te stellen, de Duitsche en
Nederlandsche invoeren te verminderen
met 25 pCt.

T GEHEIMZINNIGE VLIEGTUIG OP NOVA ZEMBLA
Een speling der fotografie
Groot opzien is over de geheele wereld
gebaard door het een paar dagen geleden
ook door ons medegedeelde bericht, dat
op een der foto's, die door professor
Moltsjanof waren gemaakt tijdens de
Poolvlucht van de Graf Zeppelin, en die
tezamen met prof. We<ekmann te Leipzig
werden ontwikkeld, een verlaten vliegtuig
werd ontdekt, dat midden in de Poolvlakte
van Nova Zembla moest liggen In een Zaterdag gehouden voordracht had prof.
Weickmann de opname als lichtbeeld ver»
toond. Het vliegtuig was duidelijk te her»
kennen en in wetenschappelijke kringen
werden nasporingen gedaan naar den oor»
sprong van het vliegtuig. Het vermoeden
was aanvankelijk geuit, dat men hier te
doen had met het vliegtuig van Amundsen.
Naderhand achtte men het waarschijnlijk,
dat het beeld op de foto van een door de
Russen achtergelaten vliegtuig was.
Het geheim is thans opgelost door het
onderzoek van een expert op fotogebied.
Dit onderzoek heeft uitgewezen, dat het
beeld van de vliegmachine op de ijsvlakte
is ontstaan door een dubbele belichting van
het negatief. Door een misverstand werd
een plaat, waarmede een Russisch vliegtuig,
dat het luchtschip een eindweegs vergezelde, was gefotografeerd, opnieuw gebruikt
voor het kieken van een landschap op Nova
(V.D.)
Zembla.

ROTTERDAMS BEGROOTING
VOOR 1932
60 opcenten op de Gemeentefondsbelasting

Vermoedelijke daling van personeele, vermogens- en Konden-

belasting
BEZUINIGING OP VERSCHILLENDE

DIENSTEN

B. en W. van Rotterdam hebben den gemeenteraad aangeboden de ontwerp b-ögrooting voor
; . .
het dienstjaar 1932.
Zooals zij reeds in hun voorstel tot verhooging van het aantal opcenten op de hoofdsom van de Gemeentefondsbelasting voor het
belastingjaar 1931/1932 mededeelden, zouden,
ook al zou het getal opcenten tot 60 wotden
verhoogd en een regeling voor de extra-uitgaven van Maatschappelijk. Hulpbetoon wórden
getroffen, bij het opstellen van de begrooting
voor het jaar 1932 moeilijkheden rijzen, moeilijkheden, die nog grooter zouden worden, indien de crisis in den tegenwoordige»,, of zelfs
in verminderden omvang zou voortduren.
Maatschappelijk Hulpbetoon.

Voor den dienst van Maatschappelijk Hulp»
betoon is voor 1932 een hooger bedrag in de
begrooting opgenomen, nl. een som van
f 8.556.901, waarbij is uitgegaan van het totaal
der uitkeeringen, welke in het tijdvak, van 1
juni 1930 tot 31 Mei 1931 werden gedaan.
De ongunstige tóestand, waarin nijverheid,
handel en. verkeer zich bevinden.weerspiegelt
zich in een verminderde ontvangst uit huur van
landerijen en grootere verliezen. c.«i. mindere
winsten van de bedrijven. Zoo «il er voor het
gasbedrijf óp gerekend moeten wórden, dat hét,
vergeleken bij 1931, naar schattingeen mindere
winst van f
zal opleveren, terwijl bv.
op het dokbedrijf een grooter verlies van circi
f 50.000 zal worden geleden. Bovendien moest
de opbrengst van het havenbedrijf f 600.000
lager worden geraamd.

35^000

De dalende conjunctuur.
Daarnaast is de dalende conjunctuur van oh»
middelijken invloed op de. opbrengst vaij de.
directe belastingen. Eén öpcent op de hoofd»
som der gemeentefondsbelasting moest in
plaats van op f 88.000 geraamd worden op
f 80.000. Ook wordt door de ongunstige economische omstandigheden de bedoeling, die ten
grondslag heeft gelegen aan het bij de wet op
de financieele betrekking gewijzigde gemeentelijke belastingstelsel, niet verwezenlijkt. De
wetgever heeft nl. het zwaartepunt der gemeenlelijke inkomsten verlegd van de conjunctuur»
belastingen, waarvan de gemeentelijke inkom»
stenbelasting de voornaamste was, naar die
heffingen welke aan de conjunctuur minder onderhevig zijn, zooals bv. de personeele belas»
ting, de grondbelasting en de uitkeering uit het
gemeentefonds. Deze laatste inkomsten zullen
immers, niettegenstaande een algemeene depressie, toch een vooruitgang verloonen, wanneer maar het inwoneraantal der gemeente, in
overeenstemming met het algemeene bevolkingsaccres, toeneemt.
Dit laatste is te Rotterdam niet het geval;
de bevolking blijft sedert 1 januari 1931 vrijwel stabiel, in verband Waarmede liet accres
van verschillende inkomsten niet zoo hoog kan
worden geraamd, als in andere omstandigheden
het geval zou zijn.

.

Het snoelmes gehanteerd.
Op den dienst der gemeentewerken is aan»
vankelijk f 673.950 bezuinigd, waaronder een

som van f 400.000 op den post voor verbetering
en vernieuwing van straten. Deze post is nog
met f 100.000 verminderd en tot f 700.000 te-

ruggebracht.
De begrooting voor onderwijs kon in totaal
f 94750 lager worden geraamd dan voor 1931.
De begrooting van Maasoord met rond
f 50.000 worden verminderd: de kosten der
gemeentelijke ziekenhuizen konden eveneens
met rond f 50.000 worden verlaagd.

’
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Op. de bedrijfsbegrootingen. die zoo nauw»
keurig mogelijk zijn nagegaan, is over de ge»
heele linie een vermindering verkregen van
ruim f 1.100.000, voornamelijk door schrapping
van uitgaven.
Een crisisdienst.

Wel zou een verhooging van het aantal opcenten op'de hoofdsom der gemeentefondsbelasting tot 80 voor een deel de noodige middelen
kunnen verschaffen, doch B. en W. achten het
onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden
niet raadzaam aan de burgerij zwaardere lasten
op te leggen, zoodat zij hebben gemeend aan
een andere oplossing de voorkeur te moeten
geven. Indien een bijzondere regeling wordt ge»
troffen . voor de,buitengewone uitgaven voor
Maatschappelijk Hulpbetoon, kan de begrooting
voor 1932 aanmerkelijk worden ontlast. Wan»
neer men er van uitgaat, dat het jaar 1929, waar»
in voor Maatschappelijk Hulpbetoon f 5.420.000
is betaald, voor de werkeloosheid als een nor»
maal jaar kan worden beschouwd, zou het bedrag, dat uit dien hoofde in 1930 meer is uit»
betaald, f 1.472.000, voor regeling op de aangegeven wijze in aanmerking komen. Net batig
slot van 1930, dat f 314.757.61 bedroeg, zou dan
f 1.472.000 meer of f 1.786.757.61 hebben bedragen. Aan dit bedrag zou 'n som van f 1.504.551.61
ten behoeve van den dienst voor 1931 moeten
worden onttrokken, zoodat het dienstjaar 1932
zou kunnen openen met een voordeelig saldo
van den dienst 1930 van f 282.206. in plaats van
met een nadeelig saldo van f 1.189.794.
Van een overschrijving van evenbedoelde som
van f 282206 ten bate van de begrooting voor
1932 hebben B. en W. evenwel afgezien, aangezien zij zich kunnen vereenigen met het in den
Raad geopperde denkbeeld, om, zoolang de extra uitgaven, welke lot verzachting van den
nood onder de werkeloozen worden gedaan, ten
laste van den kapitaaldienst worden gebracht,
eventueele vóordeellge saldi op den gewonen
dienst als extra-afschrijving aan te wenden.
Daarom ook hebben zij gemeend de extra-uitgaven voor Maatschappelijk Hulpbetoon, welke
voor 1932 op ruim f 3.000.000 zijn te stellen, ten
laste van den kapitaaldienst te mogen brengen.
Daartegenover zal dan ten bate van dezen dienst
zijn te boeken de opbrengst van 10 opcenten op
de hoofdsom der gemeentefondsbelasting ad
f 800.000, zoomede de op f 1.500.000 geraamde
bijdrage van het rijk. Een voorstel tot nadere
regeling van de voor den loopenden dienst bénoodigde credieten zal den Raad spoedig be«eiken.
Uitgaande van een bijzondere regeling van
de extra-uitgaven voor Maaschappelijk Hulpbetoon zal het totaal der op de verschillende
hoofdstukken en paragrafen van den gewonen
dienst ' geraamde inkomsten eu uitgaven
f 98.153.881 bedragen, tegen f 98.327.336.09 voor
het loopende jaar.

.

Onvoorzien.
Op 'den post voor Onvoorziene uitgaven, zal

bovenbedoelde bijzondere regeling
een bedrag van f 1.256.507 kun»
getroffen,
wordt
nen worden uitgetrokken, welke som, «n ver»
band met de scherpe ramingen niet lager mag
worden gesteld.
Een minderheid in het College betreurt het.
dat Niet ontkomen wordt aan de instelling van
een crisisdienst. Voorts meent zij, dat de begrooting, op deze wijze opgezet, «en te sterke
inkrimping van uitgaven op den dienst van Gemeentewerken met zich brengt, rijk is tegenover een overschot van ruim één millioen gulden op den post Onvoorzien. '
wanneer de

Verhooging van Inkomsten.
Verhooging van inkomsten is o.n». verkregen
door verhuring van nieuwegebouwde woningen
(f 37.000). van nieuwe kadeterreinen (f 78.000)
ei van laatstelijk aangekochte huizen f 16.000).
Vergeleken bij de begrooting 1931 is wegens
slr«!atbelastlng f 86.000 en wegens schoolgelden
f 85.000 meer geraamd.
Vermelding verdient voorts, dat het mogelijk
is gebleken de raming van den post opcenten
wegens de dividend- en tanlièmebelasting met
f 150.000 te verhoogen. f 300.000 uit te trekken
op den post. waarop de oude gemeentelijke inkomstenbelasting van vorige dienstjaren zal
worden verantwoord en den post^yoor de boeking der zg. gewetensgelden f 50.000 hooger te
ramen.
Tot de heffingen, die neiging tot daling vertoonen. behooren de personeele belasting, de
opcenten op de vermogensbelasting en de hondenbelastin?-. Om die reden is de raming van
de desbetreffende posten r«p. f 144.000. f 40.000
en f 15.000 lager gesteld.
Wat den buiten'-ewonen dienst betreft zijn
in het algemeen alleen aangevraagd de credieten, die ook in andere jaren voor geregeld voor»
komende en onvermijdelijke !iitbreld>n«rswerk«n
bij de vaststelling van de begrooting Dienen te
worden gevoleerd.

HOOFDINNOUD

GOEDEN MORGEN!
Na in Vlilelen wat
uitgerust te zijn, karde de PP. over den
Furka-pas, tusschen de eeuwige sneeuw,
en had de sensatie, een thermometer-in-aanbouw te wezen; wordende ook die als hij
achtereenvolgens gezich wel herinnert
dompeld in de hevige hitte en in de felle
kou. Toen hem dat op school werd bijgebracht
u ziet : met hoeveel vrucht —, verhij
zich steeds, dat zoon glazen
baasde
buisje dat uithield: nu, en nu verbaasde hij
zich, dat hij het uithield; en kwam tot de
conclusie,
dat een matig-weerstandig
mensch, volgens' de theologen en andere
bespiegelaars «broos als glas", maar dan althans niet brozer dan glas mag heeten.
zeggen ook weer die
Doch de mensch
theologen enzoovoorl, wier dociele leerlingen we toch maar zijn en blijven
heeft
dan ook nog een geest; en als die geest
wordt beziggehouden, wordt het lichaam
ook zoon beetje opgehouden; met mate;
en de bergomgevingen van den Furka-pas
houden zelfs een ontaarden, door de natuur
gauw vervulden P.P. wel een poosje bezig;
want ze zijn verwonderlijk impressionneerend; als men er niet al te lang naar kijkt.
Ze zijn dan vol van een grootsche lyriek;
één ontzaglijke verstilling-in-smart zijn ze
soms. stilliggend als de geslagen weedom
zelf. En dan de fantastische spooksels van
hoogeijs-rijzing in de verte, als een gigantisch beeld van de begoocheling die ons
heele leven is.
„Maar. P.P.", zult u wellicht zeggen,
„waarom „karde" jij over den Furka-pas,
ventje: i k heb er over geloopen". En u kijkt
niet zonder een gevoel van eigenwaarde
naar uw kuiten. En ik weet niet, of u
daaraan nog een blik verbindt naar de kulten van den P.P.; maar in geval u dat doet
en die Furka-fahig mocht bevinden, zou hij
u willen antwoorden, dat hij in die appreciatie met u aceoord gaat; maar dat hij het
makkelijker vond zóó. Hoort u dat antwoord, in al zijn verachtelijke gemakzucht?
Hij vond het „mak-ke-lij-ker" 1 En hij deed
den tocht over den Furka niet als een
sportpraestaasje, maar als een aangename
afwisseling in de manier van terug-reizen.
En.... en hij wordt bijna kwaad over uw
minachtingen: wat bewijst, dat hij er zelf
wel iets van heeft mee-gevoeld. Heeft-ie
ook zittende in dien ge-mak-ke-lij-ken
autocar: en herdenkende de vroegere malen, dat hij zich per been daar afbeulde;
ook wel omdat hjj het aardig vond, ja. maar
ook, omdat hij het wel fijn vond, niet: om
het te doen. maar om het gedaan te hebben. En dat was wel: streven naar flinkheid, maar vermengd met 'n dosis eerzucht;
en nu is de P.P. in den duur van zijn lang
leven tot de conclusie gekomen, dat „eerzucht", in allerlei dosissen en formaten, d e
pest van ons leven is; en dat deze „zucht",
of ze dan al etymologisch dezelfde is of
niet als de „zucht" in „waterzucht" en
„bleekzucht", een afschuwelijke ziekte mag
heeten; zéér geschikt om 'n genoeglijk
leven onmogelijk te maken; en hij heeft in
de letteren, en in de politiek, en overal zoo
ontzettend veel menschen gezien, die een
allerplezierigst leven konden hebben, als ze
niet lijdende waren aan deze zucht, en die
nu een miserabel-lusteloos bestaan leiden;
en lijden;
dat de P.P gezworen heeft:
nooit
meer aan mee. Maar
daar doe ik
u ziet het aan zijn overwegingen in de
kar —: van tijd tot tijd moet hij zich dat
nog wel eens herinneren; en zoo herinnerde hij zich, dat ook in de kar. En hij
dacht : ik ben zoo gek niet: en zag ineens
weer eens heel de dwaze wereld in haar
zotheid krabbelende en ploeterende aan den
voet der majestueuze bergen, en zelfs ertegenop, en zelfs er overheen, maar steeds
even miserabel blijvende. En toen ineens
bedacht hij, dat er nog eens een ander op
maar dat ging
diezelfde bergen rijdende
paard,
en
't
is
ook
toen te
ruim vierhonderd
jaar geleden
óók zoo de wereld had gezien; en toen die aan het einde van zijn reis
was gekomen, stelde hn in een geestig, zij
het tevens schrikkelijk geleerd, geschrift
deze visie te boek; en dat geschrift heet:
..Lof der Zotheid En verdikkie, tóén was
de P.P. toch eventjes tevreden: dat hij dan
'toch maar op diezelfde plaats diezelfde visie
had gehad als de groote Desiderius; en ja.,
toen was zijn eerzucht daarmee dan toch
want zóó snugwel erg voldaan. En toen
nu, toen zag hij meteen
ger is hij nog wel
in. dat hij met de eerzucht toch misschien
nog niet heelemaal heeft afgerekend,
helaas....
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HET RECHTSCHE VERKEER IN

OOSTENRIJK.

CONSULAIRE DIENST.

FABRIEKEN.
De consul der Nederlanden te Newcastle»
onTyne. de heer J. A. Greener, is van zijn
post afwezig. De heer J. Reys is belast met
de waarneming van het consulaat.
De consul der Nederlanden te Essen, de
heer Chr. Schmid, is met verlof van zijn post
vertrokken. De heer W. Fohanknegt is belast
met de waarneming van het consulaat.

Stortregen, te Parijs: de Place

—

Waan». Algem. Hoofdredacteur: C M. SCHILT.

DE HOEKSCHE CERAMIEK.

De voorbereidingen tot het In bedrijf stel»
len van de Ceramiekfabrieken te Hoek van
Holland zijn stop gezet. De oorzaak om»
trent deze plotselinge stopzetting is niet bekend. Men verwacht echter, dat door deze
stopzetting het in werking stellen van dit
nieuwe bedrijf vertraging zal ondervinden.

DRIE EN ZESTIGSTE JAARGANG
PRIJS DER ADVERTENTIES

Dlreeten». E. DB LANG.

JL ROODNVUIEN.

HET GEMEENTEBESTUUR
ONTVANGT

- PARKSTRAAT 25 - TELEFOON 116220»

de la Concorde staat blank- 1

In verband met het feit. dat reeds eenigen
lijd geleden in de Oostenrijksche bladen meiding was gemaakt, dat hel verkeer aldaar voortaan volkomen in rechtsche banen zou worden
geleld, heeft het bestuur van de Kon Xe<l.
Automobiel Club zich tot de Oostenrijksche
autoriteiten gewend om nadere inlichtingen.
Van bevoegde zijde ontving de K.X.A.C.
hierop het antwoord, dat werkelijk met 1 Dec.
1932 de wet in werking zou treden, waarbij bepaald wordt, dat in Oostenrijk voortaan het
rechtsche verkeer zal worden ingevoerd en
links zal moeten worden voorbij gereden. Daar
evenwel aan de uitvoering en toepassing dezer
verkeerswet zware materieele kosten zijn verbonden, zal hoogstwaarschijnlijk de datum van
inwerkingtreden tot een later nog niet vastgesteld tijdstip worden uitgesteld.
De bepaling blijft in Oostenrijk dus nog van
kracht, dat men links moet rijden en rechts
passeeren. Alleen in Vorarlberg, Xoord-Tyrol
en Salzburg, westelijk van de stad Lend met
inbegrip van het Gasteinertal wordt rechts gereden en links gepasseerd.

Bk.
De wethoudersbenoeming
IA
The Holland Society of New Vork ten

Stadhuize

IA

ontvangen

Rotterdams Gemeentedegrooting voor 1932 A
Rijkskanselier Brüning o/er de DuitschIA
Oostenrijksche tariefunie
voorgedoor
Polen
Moskou verklaart het
stelde non-agressieverdrag voor onaan2A
nemelijk
Engelsche
vroegere
geMarkies Crewe, de
zant te Parijs, wordt Minister van Oorlog
in het Kabinet MacDonald
2A
Mej. Wolstenholme te Parijs kampioene
200 M. schoolslag; Zus Braun en Jenny
Korthof in de finale 100 M. rugslag
3A
Guerra (Italië) te Kopenhagen wereldkampioen op den weg. Hanzen (Denemarken)
amateurskampioen
3A
Het Int. Boe. Economisch Congres te Am»
1
sterdam
"""" B
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LUTAM JE TAXI
DE WETHOUDERS-

BENOEMING
Nog geen beslissing
Gistermiddag heeft, zooals gemeld, de
burgemeester met de raadsfracties over de
wethoudersbenoeming geconfereerd.
De
vergadering duurde van half 2 tot bijna 5
uur.

Naar wij vernemen, waren van den Vrij»
heidsbond aanwezig prof. ir. Van der Bilt
en jhr. mr. van Boesleijn. Het bleek, dat de
burgemeester gaarne toenadering zou zien,
zooda» in 't College van B. en W. de S. D.
A. P. wederom vertegenwoordigd zou worden. In theorie waren de aanwezigen het
uiteraard met deze opvatting eens.
Tot een beslissing is het nog niet gekomen. Hedenmiddag te half 2 vergadert
men wederom, ten einde verder te beraad»
slagen.

Mgr. Dr. NOLENS.

De toestand van mgr. dr. Nolens was
gisteravond in hooge mate ernstig.

Mgr. GIOVANNI GALBIATI.

Op het Oriëntalisten-Congres te Leiden
verwacht.
Naar de Tijd

verneemt, zal mgr.

Giovanni

Galbiati, directeur van de Ambrosiaansche
Bibliotheek te Milaan, van 7 tot 12 SeptemI.? in Nederland komen, ter bijwoning van
het Oriëntalisten-Congres te Leiden.

Waarschijnlijk zal mgr Galbiati te Amsterdam verblijf houden.
Naar men weet, is mgr. Galbiati de opvolger van den tegenwoordige» Paus Pius XI
a' directeur van de Ambrosiaansche Bibliotheek te Milaan.
BEGRAFENIS G. L. GOEDHART.
Het stoffelijk overschot van schout-bij-nacht
G. L. Goedhart is te Ede ter aarde besteld.
Met den «toet waren medegekomen; oud»
minister Cohen Stuart, schout-bij-nacht b. d.;
jhr. E. H. J. Storm van 's Gravczande. kol. b.
d.; L. J. v Ku,ck. kol. b. d.; luit.-kol. G. Klinkhamer; kapt. D. XI. Lucardie en de heeren ?c!5
en jhr. van Bceck en Donk.
Verder waren aanwezig mr. G. J. IJsscl de
Schepper; de garnizoenscommandant, kol. I.
Nesscni; kol. 11. Zeeman, comm. der He inf.
brigade, met hun adjudanten; kapt. Cales, kapt.
fl. Dekker en luit. Gerritsen; kapt. 11. Keppel
Nesseling. coniin. van de school voor verlof'officieren N.A.; als vertegenwoordiger**; van de
Apeldoornsche Clnh van oudzcc-officieren,
waarvan de overledene lid was; de heeren A.
D. Muller, luit. ter zee late kl. b. «1., oud-hoofdinspecteur voor de scheepvaart, en 11. A.
Schoonhoven, gep. kapt. ter zee: de oud-zee»
officieren J. C. Stam en J. Verschoor: gen.-majoor b. d. G. p. baron van Ti»; kol. b. d. J. I.
T. Bloem; kol. b. d. l'<,«t; majoor 11. C. de
Man en majoor 1?. N. A. J. Jansen; notaris
Dinger, de heeren mr. Il.irtog, Keijzer, ir. J.
H. van Rossem en A. J. (>. Verster.
Aan de groeve werd het woord gevoerd door
den heer Cohen Stnart. Al*< oud kameraad was
het spreker een behoefte hier te getuigen van
de groote bekwaamheden van den overledene.
Hij stond bij de marine in hoog aanzien door
zijn groote opmerkingsgave, gevolgd door een
snel besluiten, waardoor hij op het gebied van
navigatie groote bewondering afdwong. Ook
had hij een bijzonderenkijk op de technische en
wetenschappelijke zaken, op welk gebied hij belangrijke ontdekkingen deed.
Spreker besloot met den wensch, dat hel de
familie eenigszins tot troost moge «trekken,
dat de overledene bij zijn kameraden in hoon
aanzien zal blijven en dat zij hem nimmer vergeten zullen.
Namens de familie sprak de schoonzoon, jhr.
J. H. van Sehmidt ad Altenstadt, woorden van

dank.
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RUSLAND EN POLEN

.

Geen non-agressie-verdrag

Litvinow naar Berlijn
Von Dirksen de rijkskanselier te Moskou
wordt heden te Berlijn verwacht. Men vermoedt dat zijn reis in verband staat met de
Poolsch-Russische onderhandelingen over
het sluiten van een nonagression verdrag.
Opmerkelijk is overigens wel dat alle berichten over Poolsch-Russische onderhandelingen voortdurend worden gedementeerd.
Het Tageblatt wijst er op dat het eerste démenti van het Kremlin op 23 Augustus in de
Russische ochtendbladen is verschenen. Een
paar uur nadien werd eerst het Poolsche
voorstel tot het sluiten van een dergelijk
verdrag door Patek, den Poolschen gezant
te Moskou overhandigd op het Sowjet deParlement van buitenlandsche zaken. In Rusland zou men overigens op het standpunt
staan dat van het aanvaarden van het Poolsche voorstel geen sprake kan zijn.
MOSKOU. 26 Aug. (V.D.). Het Volkscommissariaat voor Buitenlandsche Zaken
heeft heden een communiqué over de onderhandelingen met Polen laten verschijnen, waarin wordt medegedeeld, dat Patek,
de Poolsche gezant, eenige dagen geleden
een ontwerp van non-agressieverdrag heeft
medegedeeld, dat dezelfde bepalingen bevan
vatte ais een dergelijk Poolsch voorstel
1926 en thans evenmin als nu aannemelijk
is voor Rusland. Het voorstel bevatte ook
pog een aantal nieuwe bepalingen, die het
nog minder aannemelijk maakten. Er kan
voor Rusland dan ook geen sprake zijn van
liet sluiten van een non-agressieverdrag
met Polen op den door Patek voorgestelden
grondslag.

DE MOEILIJKHEDEN IN DE
BELGISCHE MIJNINDUSTRIE

Een Poolsche lezing.
De tekst van het te Moskou gepresenteerde
Poolsche nonagressie pact-ontwerp zal, naar
de Poolsche bladen melden, eerst na ontvangst van het Sovjet-Russische antwoord
te Warschau worden gepubliceerd. In poli»
tieke kringen wordt verzekerd, dat het v
Poolsche voorstel ten volle harmonieert met
het reeds afgesloten Fransch-Russische non bonnieres.
agressie pact. Reeds in den loop der aan»
staande zitting van den Volkenbond zal door
Zaleski en Litwinof het algemeen richtsnoer
HET PROCES-WOLDEMARAS.
voor den algemeenen gang van de weer her»
vatte Poolsch en Sovjet»Russische onderhanKOVNO. 26 Aug. (V.D.) De openbare
delingen worden besproken. Gisteren meldaanklager in het proccs-Woldemaras, staatsden de avondbladen, dat het Poolsche ontadvocaat Wiener, beëindigde gisteravond
werp het karakter van een multajateraal laat zijn requisitoir dat acht uur in totaal
verdrag draagt en dat het 't voorstel van gevorderd had. In zijn requisitoir verdeelde
nonagressiepact tusschen Sovjet-Rusland hij de beklaagden in drie groepen, n.l. een
eenerzijds en Polen en Roemenië, alsmede groep, die een aanslag had beraamd, bede Oostzeestaten anderzijds, bevat. Thans staande uit vijf personen, waaronder behalve
echter wordt van de zijde van het Sovjet de beide hoofdbeklaagden kolonel Gineitis;
voorts de groep der Putchisten met in
Russische gezantschap te Warschau medegedeeld, dat Sovjet-Rusland te allen tijde bereid totaal 13 beklaagden, waaronder Woldeis met Polen en de overige nabuurstaten, maras, de vlieger Maciuika, kolonel Virbiceen non-agressie-overeenkomst af te sluiten kas en de vroegere chef van den „IJzeren
Wolf" Slesoraitis en tenslotte de groep van
doch dat dit alleen mogelijk is door afzonder» beklaagden,
verdacht van verschillende mislijke verdragen.
drijven als de verspreiding van smaadschrifLITVINOW NAAR BERLIJN.
ten enz. met in totaal zes beklaagden.
Een bepaalde strafmaat eischte de staatsBERLIJN. 26 Aug. (V.D.). Naar verluidt, advocaat
niet, alleen verwees hij naar de bezal Litvinow op zijn doorreis naar Genève
paragrafen in de acte van beschultreffende
korten tijd te Berlijn vertoeven. Een dezer diging, waarbij
het aan de rechtbank wordt
dagen zou dus de Russische Volkscommisovergelaten of zij voor een deel der beklaagsaris van Buitenlandsche Zaken te Berlijn den termen voor verzachtende omstandighemoeten aankomen. Het Duitsche Rijksden aanwezig acht, terwijl de beklaagden, die
ministerie voor Buitenlandsche Zaken zal terecht
staan in verband met liet plegen van
vermoedelijk van deze gelegenheid gebruik een aanslag
hierbuiten vallen.
maken om een onderhoud met Litvinow te
Heden vingen de verdedigers met hun
hebben inzake de Russisch-Poolsche onderpleidooien aan.
handelingen betreffende een nonagressieovereenkomst. Ook de Duitsche gezant te
Moskou, von Dircksen, zal van Donderdag
af te Berlijn aanwezig zijn.
BLOEDIGE DORPSTWIST IN POLEN
WARSCHAU. 26 Aug. (V.D.). In een
SOVJET-RUSLAND
bij Krakau is het na afloop van een
dorp
EN DE VOLKENBOND.
tot een bloedige botgodsdienstoefening
MOSKOU. 26 Aug. (V.D.) In een offi- sing gekomen tusschen de bewoners van
cieele mededeeling wordt er op gewezen,
twee dorpen. Tijdens de vechtpartij hebben
dat de beweringen in de Fransche pers, als eenige
arbeiders verscheidene 'revolverschozou de Sovjetregeering in geval van het sluigelost
op de menigte. Een persoon werd
ten
ten van een Russisch-Fransch non-agressie17 anderen werden min of
op
slag
gedood;
«-^-ct haar principieel standpunt ten aanzien
ernstig
Van de zwaar gewongewond.
tan den Volkenbond wijzigen, van allen meer
levensgevaar.
in
den
twee
verkeeren
Jrond ontbloot zijn. De Sovjetregeering zal
haar tegenwoordig standpunt ten aanzien
van den Volkenbond niet veranderen, zoodat
van een toetreden van Rusland tot den VolJOEKO HAMAGOETSJI.
kenbond geen sprake kan zijn.
Japansche delegatie naar Moskou.
MOSKOU. 26 Aug. (V.D.) Naar uit Tokio gemeld wordt, heeft een Japansche
economische delegatie op uitnoodiging van
de Sovjetregeering zich bereid verklaard in
September a.s. naar Moskou te komen. De
delegatie zal de industriegebieden bezoeken
om zich op de hoogte te stellen van de doorvoering van het vijfjarenplan, terwijl voorts
namens de Japansche industrie onderhandelingen zullen worden gevoerd met Sovjetvertegenwoordigers om de wederzijdsche
handelsbetrekkingen weer op te nemen.

Joeko Hamagoetsji, de Jch»nsche staatsman, wiens overlijden wij hebben gemeld,
was in 1870 geboren. Hij studeerde te
Tokio in de rechten en trad, na in 1895 zijn
studies te hebben voltooid, in staatsdienst.
In 1907 werd hij directeur van de afdeeling
voor het tabaksmonopolie. Hij bleef aan
het hoofd van die afdeeling tot 1912. Toen
werd hij in het Kabinet opgenomen als
minister voor het verkeerswezen.
In het tweede Kabinet Akoema had
Hamagoetsji de portefeuille van Financiën
(1914-15). Onder Wakatsoeki in 1924 trad
hij opnieuw op als leider van het Dept. van
Financiën. Hij bleef in dat ambt werkzaam
tot het aftreden van he» Kabinet in 1927.
Toen in 1929 het kabinet-Tanaka ten val
kwam, werd aan Hamagoetsji de kabinets-

EEN STAATSMONOPOLIE VOOR
ALCOHOL IN ROMENIË?
formatie toevertrouwd.
Ter vlootconferentie in Londen (1930),
De Roemeensche regeering heeft een wetsHamagoetsji deel uit van de Japanmaakte
ontwerp tot invoering van een alcoholmonoHij speelde op deze conferendelegatie.
sche
polie uitgewerkt, dat in den komenden herfst tie een rol van beteekenis.
aan het parlement zal worden voorgelegd.
Den I4den November 1930 pleegde de na
Het monopolie, dat zoowel de productie als tionalist
Sagoja een moordaanslag op hem
den handel in alcohol regelt, geldt slechts Hamagoetsji werd levensgevaarlijk getrofvoor spiritualiën, niet voor wijn en bier.
fen. De kunde der doktoren en een bloedtransfusie, tot welke Hamagoetsji's zoon
zijn
medewerking verleende, redden den geSCHIETPARTIJ IN
wonden staatsman het leven.
HET MEXICAANSCHE PARLEMENT.
Januari 1931 meende Hamegoetsjl volUit doende aangesterkt te zyn; maar niet lang
NIEUW-VORK. 26 Aug. (V.D.)
Mexico City wordt gemeld, dat het gisteren daarna kreeg hy, na een ministerraad een
in het Mexicaansche parlement tot opge- inzinking en op 4 April van dit jaar legde
wonden tooneélen is gekomen, waarbij plot- hij zijn werk al? regeeringspersoon en poseling- eenige afgevaardigden hun revolvers litiek leider neer.
Wakatsoeki volgde hem op als ministertrokken en er een direct vuurgevecht ontstond, waarbij de algevaardigde Ruiz werd president en ook als leider der re««ringS'
partff.
gedood en vier anderen gewond.

—

OCHTENDBLAD

DE EERSTE ZITTING VAN REVOLUTIE IN PORTUGAL
HET NIEUWE KABINET

DE VUITSCUNATIONALEN.

Weerkundige Waarnemingen

Hugenberg bij Britning.

Eigen mededeeling

Een militaire opstand

Dreigende algemeene staking.
Onze correspondent te Brussel meldt:
Alhoewel door de vertegenwoordigers van
de mijnbesturen tijdens de onderhandelingen met de Duitschers was verklaard dat,
indien een aceoord kon tot stand komen,
waardoor het invuerpercentage werd ver»
minderd, de opzegging van de arbeidsovereenkomst, tegen 1 September, zou worden
ingetrokken, blijkt, nu dit aceoord is bereikt, dat van de zijde der mijndirecties
hieraan niet meer wordt gedacht, zoodat
de bedreiging met een algemeene staking
in de ' mijnindustrie nog niet is opgeheven.
De voorzitter van de Pédération des As»
sociations Charbonnieres heeft verklaard,
dat bij de toepassing van het tot stand g».
komen aceoord de invoer per maand met
ongeveer 200.000 ton zal worden verminderd en de Belgische productie met een
zelfde cijfer. Daar het Belgische kolenverbtuik de productie met ongeveer 400.000
ton overtreft, zal dus alleen de regelmatige
voortbrenging afzet vinden, zoodat de bestaande stocks, die enorm zijn, niet zullen
kunnen verkocht worden.
De opzegging zal niet worden ingetrokken, maar de mijndirecties zullen geen
maatregelen treffen zonder een onderhoud
te hebben gehad met de regeering. Zij zijn
verder van opvatting, dat de loonsverlaging
niet 19 pet., maar 10 pet. bedraagt, tot dusver. Toen de crisis is begraven, werd nl. in
twee keeren-, 't extraconventioneel loon van
9 pet. afgetrokken, en daarna, wegens de
verlaging van het indexcijfer, werden de
conventioneele loonen, in totaal, 10 pet. verlaagd.
Anderzijds verklaart men va» arbeiderszijde, dat, indien de opzegging van de loonovereenkomst niet wordt ingetrokken, zonder twijfel het referendum, dat, ingevolge
een besluit van het buitengewoon mijnwerkerscongres moet worden uitgeschreven, tot
een algemeene staking zal leiden.
Aan beide zijden schijnt men intusschen
bereid te zijn over een nieuwe loonovereenkomst te onderhandelen.
Woensdag werd reeds een bespreking gehouden door den heer Heyman, minister
van Arbeid en Nijverheid, en den voorzitter
van de Federation des Associations Char-

—

De arbeiderspartij in de oppositie
MADRID. 26 Aug. (Drl.)

—

conservatieven als de liberalen eensgezind
de houding van hun leiders, om deel te ne»
men aan het nationale ministerie, zullen
goedkeuren. Baldwin is sinds zijn terugkeer
in nauw contact geweest met een groot aan»
tal voorname lede» van zijn partij en heeft
de verzekering ontvangen, dat zij erkennen,
dat er een toestand is ontstaan, die alleen
onder het oog kan worden gezien door de
ruimste samenwerking en door gezamenlijke
maatregelen. Sir Herbert Samuel heeft tijdens de jongste beraadslagingen advies in»
gewonnen van de voornaamste liberalen.
Lloyd George is steeds volledig op de hoogte gehouden en Lord Grey of Pallodon
heeft ook zijn goedkeuring gehecht aan hetgeen gedaan is.

De telefoonverbindingen tusschen Spanje en Portugal
zijn vandaag verbroken, wat aanleiding heeft
gegeven tot allerlei geruchten over een uitbreken van onlusten te Lissabon. Men heeft
echter tot dusver nog geen nauwkeurige
mededeelingen ontvangen over wat er in
Portugal gaande is.
Hoewel er geen officieele verklaring is
afgelegd wordt medegedeeld dat Maura, de
Spaansche min. van binnen!, zaken, bevestigd heeft, dat in Portugal een revolutiebeweging zou zijn uitgebroken van zeer ernstigen aard.
Te Madrid doet het gerucht de ronde dat
er een aanslag zou zijn gepleegd op prendent Carmana.

Crewe minister van Oorlog.
LONDEN. 26 Aug. (Reuter). Markus
van Crewe, de vroegere Engelsche gezant
te Parijs, is minister van Oorlog geworden
in het nieuwe kabinet.
Crewe behoort tot de liberale partij en
staat bekend als een warm/ vriend van

LISSABON, 26 Aug. (Reuter.) Revolutionairen hebben de artilleriebarakken ver»
overd. Zij wekten de troepen op hun zijde
te kiezen, maar deze bleven de regeering
trouw en onderdrukten den opstand.
De regeering beweert dat zij den toestand
volkomen in de band heelt.

Het verluidt dat slechts vier der socialistische onderstaatssecretarissen bereid zijn
tot steun aan de nationale regeering, terwijl
de hooge juridische functies door de huidige
onderstaatssecretarissen van 18 tot 7 zal
worden teruggebracht.

DE TOESTAND IN SPANJE.

De drie politieke partijen zullen. Vrijdag
elk vergaderen. Men verwacht, dat zoowel de

Frankrijk.

Anders staat het met de arbeiderspartij.
Het algemeen bestuur van het vakvereenigingscongres en het nationaal bestuur
van de arbeiderspartij hebben gisteren een
gemeenschappelijke vergadering gehouden,
waarop de vier afgetreden ministers Hendersnn, Clynes, Lansbury en Morrison
tegenwoordig waren en het woord voerden.
Na afloop werd meegedeeld, dat de volgende motie was aangenomen: „De vereenigde
vergadering, overwegende den toestand, die
ontstaan is door de vorming van het nieuwe
ministerie, is eensgezind van meening, dat
tegen dat ministerie een krachtig verzet gevoerd moet worden in het parlement en door
een volksbeweging. Zij keurt de houding
van de afgetreden ministers inzake het weigeren van steun aan het nieuwe bewind goed
en beveelt de parlementaire arbeiderspartij
aan zichzelf op te werpen als de officieele
parlementaire oppositie."
Vandaag zullen nieuwe vergaderingen gehouden worden ter bespreking van de verdere politiek, in afwachting van de vergadering van de parlementaire partij op Vrijdag.
Geen der sprekers op de vergadering toonde eenige vijandschap tegenover MacDonald,
maar allen verwierpen met kracht den steun
van de arbeiderspartij aan het nieuwe ministerie.

«at»^

MADRID. 26

Aug. (Belga.) De minister

van buitenlandsche zaken, Leroux, heeft op
een vergadering van radicale afgevaardig-

den verklaard,

dat, welke regeering de
tegenwoordige ook mocht opvolgen, zij den
loyalen steun zou hebben van de radicalen;
de eerste plicht van de Republikeinen is de
republiek te verdedigen en te consolideeren.
Metaalbewerkersstaking te Madrid.
Na het mislukken van de onderhandelingen van de laatste dagen zijn gisteren te Madrid de metaalbewerkers in staking gegaan.
Verdere stallingen.
In de mijnen vzin Asturiê zal op 1 September" de algemeene werkstaking worden uitgeroepen, indien de Regeering op dien dag
niet bij decreet den 7-urigen arbeidsdag zal
hebben ingevoerd.
De staking der metaalarbeiders te Barcelona heeft zich nog verder uitgebreid, het
personeel van de electrotechnische bedrijven
en van andere bedrijven heeft zich bij de
beweging aangesloten.

SPANJE EN HET VATICAAN.
MADRID. 26 Aug. (Belga). BZ. het ver-

De Duitsch-Nationale fractie in den rijks»
dag Heeft gisteren haar beraadslagingen
voortgezet. Dr. Hugenberg de leider van de
partij sprak uitvoerig over de jongste politieke gebeurtenissen en over de toekomstige
politieke ontwikkeling, zooals hij deze ziet.
Op zijn rede volgde een uitvoerige gedachtenwisseling waaruit aldus een mededeeling
van bevoegde zijde, bleek dat volledige eens»
gezindheid in den schoot van de fractie

heerscht.

Heden zal Hugenberg een onderhoud heb»
ben met den rijkskanselier.
DE PRUISISCHE LANDDAG.
Politieke Rekenkunst.

BERLIJN. 26 Aug. Het is nog hoogst on»

zeker of de Pruisische landdag zal worden
bijeengeroepen. Wel is waar hebben zoowel
de nationaal-socialisten als de communisten
de bijeenroeping verlangd, maar de bevoegde
instanties staan op het standpunt dat men

Een gdbied van hoogen druk, waarvan de
kern boven Engeland, het W. deel der Noord»
zee en N.Franktijk ligt, beheerseht den weerstoestand over de W. helft van Europa, waarbij
het, onder uitbreiding naar het N.0., zich lang»
zaam naar het O. verplaatst. Ten N.O. van
IJsland ligt een vrij diepe depressie, waardoor
in het gebied tusschen IJsland en Schotland
vrij sterke Z.W. winden waaien. Ten W. der.
Britsche eilanden ligt een ondiepe depressie

-

over den Oceaan, die Z.O.waarts voortdringt.
Over het grootste deel van W.- en Centraal»
Europa is de temperatuur nog eenige graden
beneden de normale, maar is het weer verbeterd,
Barom. 9 uur 's av. 770 m.M.
Temp. 11.5 gr. C. (53 gr. F.).

Avondbericht van het Kon. Ned. Meteorol.
Instituut te De Bilt (8,30):
Verwachting:

Meest zwakke veranderlijke

wind. Licht- tot halfbewolkt. Droog weer. lets
warmer.
Verdere vooruitzichten: Droog

warmer.

weer.

let»

hier met twee verschillende démarche te
doen heeft, waarvan er geen een voldoende
wordt ondersteund.

EEN NIEUWE GODSDIENST
VAN DEN SJEIK VAN BARSZAN.

DE REDE VAN DR. BRÜNING TE
STUTTGART.
BERLIJN. 26 Aug. (V.D.) Naar aanleiding van het verslag in het Berliner Tage»
blatt inzake de gisteren door dr. Brüning te

Vrije liefde voor de vrouwen.
Reeds zeven dooden.

Stuttgart gehouden redevoering zegt de
Germania, dat op grond van authentieke
mededeelingen van toonaangevende leden
der Centrumfractie, dit verslag een maaksel is van de allerergste soort, bovendien onvolledig, onjuist en. in veel opzichten niet
zaakkundig. De opmerkingen inzake de
Rijksbank waren in het geheel niet ter zake
dienend. Integendeel, dr. Brüning heeft
tegen de in het openbaar geuite critiek het
standpunt van de Rijksbank en van haar
president verdedigd en bepaalde aangelegenheden rechtgezet. Voorts heeft hij geen
woord tegen Beieren gezegd. Wanneer de
Rijkskanselier over de landenpolitiek heeft
gesproken, dan heeft hij dat in algemeenen
zin gedaan, zoodat ook b.v. de noordelijke
landen daar onder vielen. Apocrief en. on
duidelijk zijn voorts de uitlatingen van het
„Berliner Tagcblatt' inzake een uitbreiding
van het kabinet. De kanselier heeft slechts
verklaard, dat zijn kabinet zoowel politiek
als parlementair volkomen vrij is. Ook de
bewering van den kanselier, als zou deze
hebben gezegd: Ik heb besloten met den
tegenwoordige» vorm der diplomatie .te
breken, is geheel in tegenspraak met de
feiten. Brüning heeft alleen gewezen op de
voordeden, die persoonlijk contact tusschen
de staatslieden oplevert.

VERDERE BEZUINIGING TE
BERLIJN.
BERLIJN. 26 Aug. (Part.). Het dagelijksch bestuur van Berlijn heeft heden in «en

De Turksche bladen melden uit Mosoel
het sensationeele bericht, dat de sjeik van
Barszan een nieuwen godsdienst heeft gesticht en zichzelf tot God en zijn broeder
tot Profeet heeft geproclameerd. De sjeik
heeft aan de minaretten klokjes laten aanbrengen, die van nu af aan de geloovigen
ten gebed zullen roepen. De nieuwe godsdienst staat den vrouwen vrije liefde toe.
De sjeik zal op eigen kosten voor zijn
nieuwen godsdienst propaganda maken. Tot
dusver heeft hij zeven personen gedood, die
weigerden zijn apostolische zending te erkennen. Eenige priesters zijn gevlucht, ten
einde zich in veiligheid te brengen.

RESIDENTIENIEUWS
BRAND IN DE MAASSTRAAT.
Gisterenavond ruim zes uur werd brand ont
dekt in een onbewoonde 2e étage boven een
poort, die toegang geeft tot een hofje aan de
Maasstraat. De huiseigenaar was omstreeks 5
uur nog in het perceel
waarvan ook de le

—

—

étage leegstaat
geweest, waar hij met een
benzinelamp eenige werkzaamheden had ver»
dicht. Vermoedelijk was «en vonk van de brandende lamp blijven hangen, nadat hij het per»
ceel weer had verlaten. Op een gegeven momen^
sloegen , de vlammen naar builen, zóodat
stander» zagen wa» daar <»n.de^lan<l -»?«.'Do
brandweer, toen gealarmeerd, bluschte met de
motorspuit van den Rijswijkscheweg spoedig
het vuur, zoodat de schade is beperkt gebleven
tot «enig houtwerk en behang.

*"'""

laten van het Min. Presidentschap waar hij
een onderhoud had gehad met Alcala Zamora heeft de Pauselijke Nuntius verklaard
vergadering waaraan ook de voorzitters van
dat hij nog geen antwoord van het Vatikaan
Ber'.ijnsche districtsraden
op liet protest van de Spaansche regeering de verschillende
deelgenomen,
onderzocht op welke
hebben
LEGER DES HEILS.
had ontvangen.
toe kon worden
nog
meer
dan
tot
nu
wijze
Ministerraad
Zamora
Vrijdagavond 28 dezer zal in de groote zaal
De president van den
bezuinigd. Algemeen stond men op het standvan
het Leger des Heils, Prinsegracht, de uit»
verklaarde cat hij met den Nuntius een bedat door een meer gecentraliseerde orzending plaats hebben van 17 kadellen naar de
vredigend en vriendschappelijk onderhoud punt
ganisatie, door helere indeeling van den kweekschool voor officieren te Amsterdam.
had gehad.
arbeid en door uitschakeling van eiken overAlle korpsen van den Haag en Schevenin»
gen zullen vereenigd zijn.
bodigen arbeid een aanmerkelijke vermindeTribune ingestort.
Het muziekkorps en zangkoor zal assisteevan uitgaven zou kunnen worden verMADRID. 26 Aug. (V.D.). Tydens een ring
ren. Het geheel staat onder leiding van den
kregen.
stierengevecht in een dorp nabij Saragossa
brigadier Chr. Ronits.
De leden van het gemeentebestuur en de divisie-officier
een houten noodtribune in, met he:
stortte
hebben zich
diend en waarbij de werkeloozenondersteugevolg dat talrijke toeschouwers onder de voorzitters van de districtsradenvan
VISCHAFBLAG.
ning ongewijzigd zou kunnen blijven.
bereid
verklaard
voor
de tegenden
duur
persoon
Een
kwamen.
overblijfselen terecht
Gisteren waren* aan den afslag 8 schokkers,
30 anderen werden gewond, woordige crisis afstand te doen van 20 pet. met
Aanval van den afgetreden minister Addison werd gedood, ernstig.
f825 aan versche visch. De prijzen waren:
hoogst
de
Slechts
van hun salaris.
noodzakewaarvan
vele
tong
2.40-^3.20; tarbot fl—lHo, alles per
op de bankiers.
lijke bouwwerken zullen worden uitgevoerd. K.G.; fgroote
schol, middel, klein 120.40—28;
De agrarische hervorming in Spanje.
In de scholen zal het aantal klassen worden f 12—15.40; 17.50—11.40; bot f 5.60-7.90; scha,
In een rede te Swindon heeft Addison, de
afgetreden minister van lanc-bouw, een hefHet wetsontwerp betreffende de agrarische verminderd hetgeen het ontslag van talrijk f4.40—5. alles per mand.
niet definitief benoemde krachten ten gevolgedaan
op
hervorming,
de bankiers.
dat dezer dagen bij de Spaantigen aanval
ge zal hebben.
naar
de
bevat,
afgetreden
ingediend,
kawordt
sche Kamer
HARINGVIBBCHERIJ.
Volgens Addison was het
bezuinigingen
medeHet gemeentebestuur hoopt door de verminister
van
heeft
Justitie
geworden
over
Spaansche
binet het eens
is gisteren binnengekomen
Scheveningen
Te
van totaal 56 millioen pond en er waren gedeeld allereeerst bepalingen omtrent de schillende heden besproken maatregelen de van de reederij v/h. A. v. d. Toorn de SCH 130
bovendien andere voorstellen gedaan, die onteigening van den grond en de volgorde uitgaven van de stad Berlijn tot het einde
(A. Taal) met 28 last haring.
van het begrootingsjaar nog te kunnen verDe prijzen waren: steurharing f7H0—9.80;
meer dan voldoende geweest zouden zijn om waarin deze onteigening zal worden toege—f 11; volle haring Zuid
de begrooting in evenwicht te brengen. Toen past. Het eerst zullen ce gronden worden minderen met 25 a 30 millioen, maar dit is maatjesharing
per
kantje.
f
alles
19.40,
koningen
vroeger
begrooting
echter niet voldoende om de
sluionteigend, die Spaansche
werd echter vermindering van de werkeloostend te maken.
in vruchtgebruik'hebben afgestaan; vervolheidsuitkeering gceischt.
B. en W. maken bekend, dat bij K. B.
De controleurs van de geldmarkt, aldus gens de gronden, waarop irrigatie kan worvernietigd
het besluit van hun College, waar»
is
bezittingen,
waarvan
spr., zetten ons het pistool op de borst. Hun den toegepast; dan de
Het
Duitsche
protest
bij
ingetrokken
te
Kanton
de aan A. P. Peelers. banis
houding was „volkomen inconstitutioneel", de oppervlakte meer dan 20 pCt. bedraagt
onder
naam van Drukkerij Orion,
,den
delende
overhandigd.
Het doel om de arbeidersregeering ten val te van het overige gebied van de gemeente,
vergunning
verleende
tot het oprichten van een
Volgens een bericht uit Kanton heeft de door electromotoren gedreven boek- en hanbrengen is gelukt, maar daardoor is aangewaarvan zij deel uitmaken. Dan komen de
toond, dat de veiligheid van het land niet kan overige gronden: groote bezittingen van Duitsche consul aldaar de Kantoneesche delsdrukkerij in het perceel Fahrenheitstraat
worden overgelaten aan de dictatuur van meer can 400 hectaren, slecht bebouwde regeering een protestnota overhandigd in- no. 307; en ongegrond is verklaard het door A.
zake den boycot van Duitsche goederen, in Luijben ingesteld beroep tegen het besluit,
gronden, welke door hun eigenaars zijn ver„een groote particuliere bankiersgemeenverboden is, om de werkzaamhewelke nota onmiddellijk maatregelen worden waarbij hem perceel
schap."
pacht, enz. Alle grondbezitters zullen schaElscmoerstraat no. 9, en
in
het
den
geêilcht
op
den
boycot
om
te heffen. Het
Allen, vervolgde Addison, wilden wel degedeloos worden gesteld; zij, die gronden in
is een liouthewerkingsinricl».
gevestigd
wsarin
de
Kantoneesche
regeering
antwoord van
lijk de begrooting in evenwicht brengen en bruikleen hebben zullen het minst ontvanling, voort te zetten; dat bij besluit van de
gemaakt.
zal
worden
bekend
Vrijdag
getroosten,
maar
opofferingen
gen.
geweldige
Ged. Staten van Zuid-Holland aan het gemeen»
zich
Volgens een ander bericht schijnt men te tebestuur van ' s-Gravenhage vergunning is
zij weigerden zich van buiten af de methode
Er zal een bijzondere belasting worden gezelf niet met den boycot ingenomen verleend tot het oprichten van een door een
daartoe te laten dicteeren en zij weigerden heven op het bezit om de schadevergoeding Kanton
te zijn. Er zou een commissie worden elektromotor van 7.5 P.K. gedreven liflinrichook om te gelooven, dat de welvaart van het der onteigening te betalen. De staat zal alle samengesteld,
die de beschuldigingen tegen ting in het telefoongebouw op het perceel
bezittingen
rusten,
land zou afhangen van verlaging van de hypotheken, welke op de
Duitschland
moet
onderzoeken.
Marnixstraat no. 18, en tenslotte, dat aan H.
onteigenen. Later zal de vruchtgebruiker
leefwijze der arbeiders.
er al A de Nooge vergunning is geweigerd tot het
zal,
men
zich
herinneren
was
Zooals
van den grond een nader te bepalen som veertien dagen geleden, na de ontvangst van uitbreiden van de inrichting bestemd tot bewaVRIJDAG BIJEENKOMSTEN DER
storten om de regeering te helpen de schuld Hugenberg door president Hindenburg, ring van benzine, gevestigd in hel perciel
DRIE POLITIEKE PARTIJEN.
Nir uwe Haven no. 21.
af te betalen.
sprake van dit bezoek.
In politieke kringen zegt men, dat men er
LONDEN. 26 Aug. (V. D.). Tegen Vrgdag zijn bijeenkomsten vastgesteld van de
geen aanduiding van 'n herziening van het
drie politieke partijen. Verwacht wordt dat de groote en uiterst gewichtige taak, die u rijksministerie achter moet zoeken. Men
UIT RIJSWIJK
de actie der leiders met betrekking tot de in het belang van uw groot land hebt op u vestigt er de aandacht op, dat de rHkskan»
pas
zoon
Stuttgart
nog
selier in zijn rede te
nationale regeering zal worden gesteund door genomen. Dr. Bruening".
heeft gewezen. Het
van
de
hand
herziening
de conservatieven en liberalen.
MacDonald heeft op dit telegram als is echter natuurlijk, dat de rijkskanselier zich
Baldwin heeft sinds zijn terugkeer eng volgt
geantwoord:
op de hoogte stelt van de inzichteen bij de
KONINGINNEDAG.
contact gehad met een groot aantal voor»
vriendelijke
waardeer
uw
wenschen
„Ik
partijen,
die rechts en links aan de regeeaanstaande leden van zijn partij. Hij heeft
Het voorloopige programma voor -de feestdank ringspartijen grenzen, zonder dat men daar»
de verzekering gekregen dat zij erkennen dat ten zeerste en verzoek u mijn oprechte
van Koninginnedag luidt als volgt:
viering
uit ook maar eenigerlei conclusies behoeft te
de huidige situatie slechts het hoofd kan re willen aanvaarden. Ramsay MacDonald".
Des morgens half negen afmarsch der schoolworden geboden door samenwerking en ge» Koning George naar Schotland vertrokken. trekken.
kinderen met muziek van het Haagsche Harmonie-orkest naar het feestterrein Hoornpark,
meenschappelijke maatregelen. Lloyd George
Koning
alwaar kinderspelen zullen worden gehouden.
LONDEN. 26 Aug. (V. D.). De
is volkomen op de hoogte gehouden van "den
Om half tien en half elf vertooning van de popis van Eustonstation vertrokken naar Schotstand van zaken.
Nog geen Chineeschaanbod
penkast door Henri Nollens in het Gebouw
land. Zaterdag onderbrak Z. M. zgn verblijf
voor Chr. Belangen voor de kleine schoolkinTelegramwisseling tusschen MacDonald
voor het koopen van graan in Amerika.
te Balmoral ten eind« te Landen de staatsdeten. Om half twaalf terugkeer van de kindeen Dr. Bruening.
zaken meer van nabij te kunnen behandelen.
Van 2 tot 4 uur
ren van het feestterrein
en tweepersoons
middags
wedstrijd
voor
één's
Aug.
De Federal
NIEUW VORK. 26
De DuitLONDEN. 26 Aug. (V.D.)
vliegerwedslrljd
uur
MacDonald morgenavond eveneens naar
Vliet.
2
Om
in den
Farm Board te Washington deelt mede, kano's
sche rijkskanselier dr. Bruening heeft den
half acht muSportterrein.
het
Gem.
Om
op
terug.
Schotand
dat zij geen officieel aanbod heeft gehad ziekuitvoering door Rijswijks Harmonie op het
Britschen premier MacDonald naar aanleide aanLONDEN. 26 Aug. (V. D.). Na de drukke van de Cbineesche regeering voortarwe
ding van de vorming van een „nationale
Gen. van Geenplein. Na afloop van het conop cert muzikale wandeling naar den Vliet ('t Mo»
bushei
koop
van 15 millioen
regeering" Woensdagavond het volgend dagen die de Britsche premier MacDonald
telegram gezonden: „Aanvaard mijn beste heeft doorgebracht, hoopt hij morgenavond crediet. Ook onderhandelingen over «en lentje). De Roeivereeniging De Laak zal eenige
verlichte booten in den Vliet brengen.
dergelijke aankoop zg»»,ni«t gevoerd.
wenschen voor een volkomen welslagen van naar Lossiemouth terug te keeren.

Een voorstel der Labourpartzj.
In welLONDEN. 26 Aug. (Reuter).
ingelichte kringen houdt men het er voor,
dat slechts een veertigtal leden van de Labourpartij zich voor het nieuwe kabinet
MacDonald zullen uitspreken. Sommigen
meenen zelfs, dat er slechts een twintigtal
hun vroegeren leider zullen volgen.
Het
LONDEN, 26 Aug. (Reuter).
congres der vakbonden heeft een wetsontwerp tot verhooging van de inkomstenbelasting voorbereid, dat door de arbeiderspartij in het parlement zal worden inge-
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DE EUROPEESCHE
KAMPIOENSCHAPPEN TE PARIJS

12. Muller (Zwitserland) 5 uur 12 min. 57 sec.
13. Boogaard (Nederland) 5 uur 13 min. 49 sec.
De uitslagen van de amateurs lulden:
1. H. Hansen (Denemarken) 4 uur 50 min..53

Notarieel examen.
Geslaagd voor dccl II d?
DEN HAAG.
heeren P. J. van Tiggelen. Den Haag, en W.

26 sec

sec, wereldkampioen.
(Een betere tijd dan die
pioenl)

Vierde

Cairo
Chaza

DE LINDBERGHS TE TOKIO.
zDe Llndberghs zijn gisteren na hun tocht vol
wederwaardigheden eindelijk te Tokio aangekomen, om er vermoedelijk zes dagen te blijven.
Een menigte, welke Kenter op 100.000 menschen schat, bereidde 't vliegende echtpaar «en
geestdriftig welkom en juichte hen hartstochlelijk toe langs den geheelen weg van 't vliegveld «nar de woning, waar zij hun intrek hebben genomen.

—

Geslaagd de heeren M.
ROTTERDAM.
Beintema te Rotterdam en A. Bordijls te Arne»
muiden.

Belgrado

Sofia
Saloniki..
Athene..

3

9. de Waele (België) 5 uur 8 min. 4 sec.
10. Ceyer (Duitschland) 5 uur 8 min. 29 sec.
11. Blattmann (Zwitserland) 5 uur 12 min.

—

..Boedapest.,

OCR'rEIWBI.AIt

ZWEMMEN

Miss Wolstenholme kampioen 200 M. school«lag.
Zus Braun en Jenny Korthof In da
finale 100 meter rugslag.

" Neurenberg.
Weenen

..Allahabad..

I

>

—

dag.
Hit Parijs werd gisteravond gemeld: Begonnen werd heden, den vierden dag van de: Europeesche zwemkampioenschappen te lourelles,
niet dé 4 maal 200 meter estafette voor heeren,
«aaraan werd deelgenomen door ploegen van
Hongarije, Duitschland. Italië en Frankrijk.
De Hongaren met de sterke zwemmers Vannie
Szalados, Szekely en dr. Barany kwamen mét
grooten voorsprong aan met meer dan 14 sec
verschil op numero twe, Duitschland. De
laatste moest hevigen strijd voeren met Italië
om de tweede plaats, slechts met klein verschil
wonnen de Duitschers.
De uitslagen luiden:
1. Hongarije met Vannie, Szalados, Szekely
en dr. Barany in 9 min. 34 sec; 2. Duitschland
wet Schubert, Deilers, Bank en Heinrich in 9
min. 483/5 sec; 3. Italië met Bonelli, Banchelli, Baldo en Costolli in 9 min. 49 sec; 4.
Frankrijk in 9 min. 59 2/5 sec

Finale 200 M. schoolslag.
Hierna werd de finale 200 M. schoolslag
voor dames verzwommen met onze beide vertegenwoordigsters mej. Kastein en mej. Huy
bers. Mej. Kastein heeft bijna voortdurend de
leiding tot op 150 meter. Dan komt mej. Wol»
st-nholme opzetten, eerst liggen beiden gelijk,
doch dan neemt de Engelsche 3/4 lengte voor
sprong en wint. Mej. Huybers moet na 50 M.
de tweede plaats aan Miss Wolslenholme af.
staan, daarna zakt de Hollandsche zwemster
af tot op de vierde plaats, na 150 M. is zij
vijfde en eindigt tenslotte op de zesde plaats.
De uitslagen luiden.
200 Meter schoolslag finale: 1. mej. Wol»
stcnholme, Engeland, lijd 3 min. 162/5 sec,
Europeesch kampioen;
2. mej. Kastein,
Holland, tijd 3 min. 18 2/5 sec; 3. mej. Hinton.
Engeland, tijd 3 min. 202/5 sec; 4. mej.
Suchardt, Duitschland, tijd 3 min. 234/5 sec;
'
5. mej. Bienenfeld'Wertheimer, Oostenrijk,
lijd 3 min. 24 sec; 6. mej. Huybers, Holland, tijd 3 min. 24 1/5 sec

—

B. Plantenga, Nijmegen.

'>*
van den proefkam»

2. Glmo (Italië) 4 uur 56 min. 54 sec.
3. Nielsen (Denemarken) 4 uur 57 min. 33 sec.
4. Bridz (Zweden) 4 uur 58 min. 43 sec. .
5 en 6. Rarlson en Bjorklund (Zweden) 5 uur
3 min.- 29 sec.
7. Soulhell (Engeland) 5 uur 6 min. 6 sec.
De Reus was nummer 24 met 5 uur 29 min.
en 21 sec. Zes van de amateurs gaven den strijd

LAATSTE BERICHTEN

-

DE BELGISCHE MINISTER VAN
HET VERVOERWEZEN TE LEIDEN.
De minister van het Vervoerwezen van België heeft gistermiddag een bezoek aan ons land
gebracht in verband met de electrificatie der
Belgische spoorwegen.
De minister werd rondgeleid door «enige
leden van de directie der Nederlandlche Spoorwegen. o—, den heer Goedhart, chef van de af-

op. Bogaard gaf na afloop van den wedstrijd
als zijn meening te kennen, dat hij de laatste
weken een beetje te veel had getraind. Hij zoowel als de Reus wisten dat zij geen kans hadden op de eerste plaats. Voor hen ging het er
om een zoo goed mogelijk figuur te maken en
vooral den wedstrijd uit te rijden. Gelet op het
feit, dat zij onder voor hen vreemde omstandigheden waren, hebben zij niet slecht gereden.

deeling electrificatie, en den heer Schimmel,
ing. te Leidschendam.
Het gezelschap kwam te 3.47 te Leiden aan,
waar het onderstatioh nabij de Maredijk werd
bezichtigd.
Na in café Zomerzorg de thee te hebben gebruikt, vertrok het gezelschap met «en extratrein te 5.20 naar Haarlem.

.

DAMMEN.
Om do Miss Blanche Plaquette.
Gisteravond werd in het clublokaal van het
Residentie Damgnootschap «en tweetal partijen
gespeeld voor den wedstrijd om de Miss Blan»
ene Plaquette.
De uilslagen luidden:

J. Winkelman—Fl Berloth

TERAARDEBESTELLING
W. F. S. VAN DIJK.

;.:

"

W. Hoekstra—C. R. Tybout /r.

'.

.

Onder zeer groote belangstelling is gisteren
Utrecht ter aarde besteld het stoffelijk over»
schot van den heer W. F. S. van Dijk, beheerder der veearlsenijkundige instituten der Universiteit te Utrecht. In den koepel hebben
prof. C. F. van Oyen, namens de veeartsenij»
kundige faculteit der Utrechtsche Universiteit,
de heer H. G. Hammacher Jzn. uit naam van
de afd. Utrecht van den Ned. Protestantenbond
en de heer Jezeer, oud-verlegenwoordiger van
den Neutralen Bond van Hooger Onderwijspersoneel, woorden van waardeering en dank ge-

2—o
o—2

te

R. D. G.
groepenwedstrijden
werden de

Groepenwedstrijden

Gisteravond

van het Residentie Damgenootschap voortgezet.
De uitslagen waren:
Hoofdklasse: J. Schwencke—C. Breedijk Ó---2;
J. Buller—A. Renooy 2—o; P. J. «erkhoff
was vrij.
Eerste klasse: groep 1: J. PruimU. G.
Huegen afgebr.; M. J. C. le Clercq—J. V. d.
Harst 2—o; groep 2: B. Harting—J. Grundmann O—^2; B. Tiemens—J. Meershoek <^-7-2.
Tweede klasse: J. H. JansenP. v. d. Berg
o—2; A. Verheij—T. L. Meershoek I—l.
—ft. v.
Derde klasse. Groep 1: S. de
Baarle o—2; W. Lpuij—P. C. Hag«iman 2-^-0;
Niekerk Jr.—G. v. d. Meulen o—2; groep 2:
v. Ast—A. de Jong o—2; J. C. Lanen—--A.
Eenink 2—o; J. Henneveld—J. de Lange o—2.

wijd aan de nagedachtenis van den overledene.
Aan de groeve heeft de heer Howoet, vriend
van den ontslapene, namens de weduwe dank
betuigd voor de betoonde belangstelling.

.

PASSAGIERS

von ho» dnbbols«hr<iof-maUschlp Insnlwdo. 26
BLINDE PASSAGIERS IN DE DO X
Aug. van Rotterdam naar Batavia vertrokken.
Maar Soutluunpton: A. Blrd, fam. jhr. J. A.
. De Do X heeft gisteren de etappe Charleston»
Series 100 meter rug dames.
Borool do Manrognault. moj. A. Bulthuis, mof.
Norfolk (Virginiê) volbracht. Kort na 't verE. Edwards. moj. E. J. Edwards. B. Gans. mol.
ttek uit Charleston werden twee jonge versteDe kans, dat we nu eindelijk eens «en EuroA. Goode. moj. M. G^flitbs. fam. G. Klomp. mej.
kelingen ontdekt Een gratis reisje hebben ze peesche
Klomp, mej. M. Protbcryo. moj. A. Protberoo,
kampioenschap
halen
is
veel
grooter
niet kunnen 'maken, want de commandant van geworden. Op de 100 meter rugslag toonde
mei. E. Varmer. fam. J. Ziekonoppasoer.
moj. F. M. Banks. mej. H. Bark»
't vliegtuig onderbrak de reis, 'dm de onge»
«aar Toneer:
altijd
een der sterkste
Zus Braun. dat ze nog
A. Bowrlng. mevr. R. Caldcroni do
land,
mol.
C.
noode passagiers op een schip van de kilstis. In haar serie, die ze als eerste
Vos. mej. R. Cooper. mevr. M. vabl, mol. M.
wacht af te zetten. De jongelui . hadden tot rugzwemsters
beëindigde,
zij een tijd van 1 min.
maakte
Oohl, F. E. Filloul. G. Froulon. A. Bassan. MgNieuwVork willen meevliegen.
gino, fam. D. Hoggart HUI. mej. M. J. Boggart
242/5 sec, waarbij dient te worden opgeA. Hoggart BUI. moj. M. Eollonborger.
merkt, dat ze het niet moeilijk had. Een betere
«UI. mol.
mevr. M. Lord. mevr. D. M. Lovo. A. L. Lyall,
Marga von Etzdorf is gistermiddag te tijd werd ook in de tweede serie niet gemaakt,
moj. D. Mannello. A. H. Matlbews. B. Pollon,
GROOTEPAKHUISBRAND
Moekden neergestreken.
alleen wist mej. Harding (Engeland) den afB. H. F. Blrr. O. Watkios. moj. E. Wbttakor.
Stand in denzzelfden tijd te zwemmen. O. i.
0. WUholms. W. M. E. WUllsinson.
TE GOUDA.
kan
Naar Gibraltar: W. E. Ambroso. moj. W. L.
d.
SchiermonZus Braun Vrijdagmiddag, als de finale
De hotelhouder v.
Werff te
W. F. E. ?!old. A. G. Gadd. fam.
Barlbolomow.
nikoog heeft de beschikking gekregen over een wordt verzwommen, ten minste één titel aan
mej. F. J. Losodalo. fam. A. V. Mays,
Gray.
F.
Holland
brengen.
in
te richten als
terrein van 25 HA., om dit
Drie gebouwen verwoest.
A. G Mcod. fsm. A. A. Taylor. ram. major J.
Wat de beide series betreft, in de eerste nam
vliegterrein.
TbornbUl.
Tus Braun al dadelijk de leiding, zonder die
Xoar MarseUlo: moj. A. M. Adam. jhr. mr. E.
voorsprong
zij
meer
af
Deze
behoudt
ANliye
te
staan.
van Gonoau. W. R. Arndstoad. moj. D.
Gisteravond om uur is 'een grodté brand G. Aylmor.
Gisterenmiddag zijn te Eelde 18 militaire
E. Booson. H. Brown, H.
het einde, zonder «en oogenblik bedreigd uitgebroken in het 12
pakhuiscomplex
vliegtuigen gedaald, afkomstig uit Soesterberg. tot
der N.V. ' A. Brown. P.J. Boooou.
H. Barna on kind. fam. E. A.
worden.
te
wegens
gebroTwee moesten blijven staan, een
J.'
Interlapin, v/h firma S. Mogendorff, aan Darter, moj. M. L. Cbapmon. mej. M. Vlekte.moj.
Do uitslag luidt?* --*"=■'<"""-' =
'.Havo.
fonr.
R:
Harkor.
-mevr.
G.
M.
Hownti
motö^ckct.
.>^e?>b^.«!l«»it«y^»nd»,wegfns
de
f^arnemelksloot'të
Votlda^llet^vuüy'^at G. lI. F. Howott. J. Howet». mej. B. P. BoyBelde machines zullen vandaag door. mcmt^urt, --ll Zfü^Bfaüni-IïollandrtS'd i'lnin. 242/5
wortb. moj. F. M. Hoscood, moj. A. M.
. van Soesterberg
worden hersteld. 28 Augustus sec; 2. mej. Cooper, Engeland, tijd 1 min. in «le öpgeslageli'voo^Aden nUid-en gretig mej.
11. O'Eono. dr. H» Lolbbol». fam. O. F.
vond,
heen,
greep
om
zoo«quadrille
een
militair
uit
Soestervoedsel
snel
zich
komt er
263/5 sec; 4. mej. Blondeau, Hongarije, tijd 1
Lloyd, E. R. Lon«. moj. V. M. Lyon. H. W.
berg onder luitenant van Giessen» terwijl er dan min. 283/5 sec; 4. mej. Mallasz, Hongarije, dat weldra drie pakhuizen in vlammen stonMartin. J. 8. Mltcboll. fam. dr. J. Mnrr.iy-Bayden.
een extra dienst van Amsterdam naar Eelde zal tijd 1 min. 313/5 sec
den. De brandweer, die met tien stralen dé J. X«IL fa«. J. W. Perrv. mej. P. M. Pcrry. mej.
worden ingelegd.
M. Pnrvls. W. E. «ondall. lam. 7,. A. do
In do tweede serie leveren mej. Harding en vuurzee trachtte te bedwingen, slaagde . E.
Rooy.: dr. A. A. van Schelven, A. F. O. van
Jenny Korthof op de eerste vijftig meter hardaarin in zooverre, dat omstreek'^ halftwee . Scbovonoteon. lom. dr. R. Schiller. G. K. Schoep
den strijd; beide zwemsters liggen vrijwel gehet gevaar voor uitbreiding naatvbelendende
mol, E. E. A. Smith. P. Tlssbo. P. M. Walker.
Jr^
lijk. Dan neemt de Engelsche «en kleinen voor» perceelen, o. a. het kantoor
A. P. M. Walker, rev. H. A. Wansbrougb. O.
genoemde
van"
sprong, terwijl de Fransche Humblot óp mej.
Wins. X. J Wolaoy.
N.V, vrijwel geweken werd geacht. De
Kaar Port S?id: E. G. M. Cbarlooon R. A. F.,
Korthof inloopt. Beide zwemsters tikken tegeGnnn, mevr.
brand woedde op dat tijdstip echter nog mevr. E. M. Graystono. mej. R.
lijk aan.
1. R. Hulplos, fam. major H. F. Ecy, mej Eurk»
voort.
jlan. mevr. M. P. Lookinsston. mej. M E. I».
De uitslag van de 2e serie luidt:
looklngton,
De
op
schade
v. B. Lockinzrtor.. A. G
voorlóopig
geschat
wordt
1. Mej. Harding. Engeland, tijd 1 min. 242/5 230.
ZEILEN.
mej. E. B. Marsh. fam. D. X. Samaan » 11. G.
gulden.
i
200.000
Omtrent
de
oorzaak
sec.; 2. dames Jenny Korthof, Holland, en
Samonn», mej. D. M. Sands. moj. M. ZcUler.
Om den Hollan-België-beker.
Naar Xed.lndU: fam. J. H. Aldors». fam.
Humblot, Frankrijk, beiden met een tijd van van de catastrophe staat nog niets vast. Alles
H. J.
1 min. 273/5 sec.; 4. mej. Lempret, Vougo- was op Beurspolis verzekerd.
H. J. L. do Bank Lon^onborst *. fam Pari»,
Onze zeilmedewérker meldde gisteravond:
BrNring».
H.
lcr
mej.
Zr.
A.
J.
Brink»,
tijd
sec.
1 min. 373/5
Wij hebben zelden onbelangrijker wedstrijden Slavië.
mr. M. Dirkzwager. f-m. dr. F. V B. OuVoor de finale op Vrijdagmiddag plaatsten
beleefd dan de jollenkamp, welke de K. N. V.
». J. W. C. Ebbclcr J. W. J. A. Eh«mmoulin
Braun,
Harding,
Korthof,
DE OVERVAL TE ZUIDBROEK.
W. V. ons hebben voorgezet onder den wijd» zich de' dames
burg ». 8. B. Ellassen », mr. H. Engel » fam. J
schen naam nog wel van Nederland-België. Dat Humblot, Cooper, Blohdeaü.
A. A. l>«ink. fsm. G. N. Chr. Feckcs» G W.
In aansluiting op hetgeen ons Avondblad
Fris».
faro. L. van Galon». F. A. Git*, moj.
het jollenfeest op de Kagerplassen «en hopeloos
gisteren
reeds
Polo
vermeldde
den
vermoeBelglë-Oostenrfjk.
omtrent
H.
fam.
C.
Goriseen».
O. van der
gedoe
is
vervelend
werd echter niet de schuld
delijken roofmoord te Zuidbroek, wordt thans
A. D. B,ail. fam. v. Ham S. van dor Harst »,
van de Verbonden Watersportverenigingen of
Tenslotte stond op het programma van hefam. C. A. van Hees. fam. G. A. J. van der
nog nader medegedeeld, dat de zoon, die op
van de Hollandsche zeilers, maar enkel en alleen den de waterpolowedstrijd
België en het oogenblik wordt vermist, in het dorp als
Hcydcn». moj. G .A. J. van der Hcydcn». mei.
tusschen
van de Belgen, die er niet voor zorgden, een Oostenrijk.
A. H. C. van der Heyden», mevr. A. M Hilechter drie Belgische spelers een abnormaal en ietwat driftig man bekend
Waar terwijl
ploeg te sturen, welke zich met succes kon afwezig
«rerso».—v. d. Splinter. A. Hooiorwcrf», fam.
weigerde
Oostenrijk
stond.
waren,
meten met onze jollenmenschen.
H.
E. van don Hom». L. E. Hnycr. f»w. F.
Aan de veronderstelling, dat hij in drift den
Jansen», mr. J. C. do Jon<rh». mevr F. J.
Derde race: 1. Bob Maas (Holland) 1 uur extraspelers in te laten vallen, moest België
moord gepleegd zou hebben, wordt weinig
J^ngoling—Baars *, fam. J. B. Eamp^cl.uur *,
4 minuten 57 seconden; 2. Jan Maas (Holland) den wedstrijd tegen Oostenrijk gewonnen gestaat nu met vier punten uit waarde gehecht. De wijze toch, waarop de
fam. M. Emiwo». faro. T. F. Lazorwev fam.
IH4; 3. Blum (België) 1.7.14; 4. Huybers ven. Oostenrijkwedstrijden
tweede op de rang»
W. Lontcnbaoh». ir. A. J. H. van l^onwon *,
prop in den mdnd der vermoorde vrouw was
(Holland) 1.722; 5. De Neve (België) 15.14. De drie gespeelde
fam.
J. A. B. van Loeuwen', W. J. P. van
lijst
Hongarije.
geduwd,
wijst
achter
er op, dat hier één of meer des»
ierde Belg niet gestart.
Leeuwen, mevr. wed. M. J. C. l)h. do Ueuldcr
kundigen
gebied
he
misdaad
op
der
aan
't
t
Vierde race: 1 Bob Maas 1.0.8; 2. Jan Maas
kinderen mevr. P. 8. J. Ml«o, f»«. E.
werk zijn geweest. Men houdt daarom ook «n
1.129; 3. Huybers 1.1.59; 4. Blum 1.2.13; 5.
J. Morse. G. J. Maller. P. J. W llou<l«baucr,
meer rekening met de mogelijkheid, dat ook fam. I). Obbc». moj. M. G. Onnes. fam. X. A. O.
De Neve 1.3.47. De derde Belg niet gestart.
Opheft». F. J. Parijs», fam. W. A. Pb C. PW»de zoon vermoord werd en in het kanaal is
eindresultaat
den
Het
van
jollenwedstrijd Holgeworpen, waarna een poging zou zijn gedaan
nink. moj. 0. PrUerson. R. H. Pilts». fam. J.
WIELRENNEN.
' z^id-Belgié is derhalve:
F. v. d. PI»CS». fam. Ir. L. L. van Praag»,
woning
Hierop
in
kan
o.m.
At
brand
te
steken.
Maas
(Holland)
punten;
1. Bob
22
2. Jan
ir. O. L. J. J. Quant ». fam. J. P A. ll«»lcrl »,
wijzen het feit, dat het bed, waarop de vrouw
Maas (Holland) 18 punten; 3. Huybers (Holfam.
Ph. H. baron van Reed© van Hudfsboom,
lag» geheel geschroeid werd aangetroffen.
DE KAMPIOENSCHAPPEN TE
" land) 8 punten; 4. De Neve (België) 7 punten;
Ecrw Broeder Annino van Reekon», mei A.
Op de tafel in de kamer is nog een ledige
Eelnklng». mevr. G. Ronlez on kind», lam. A.
5. Blum (België) 5 punten.
KOPENHAGEN.
portemonnaie gevonden, alsmede een zak van van dcr Rotst», fsm. dr. X. A. Roozendaal,
Guerra (Italië) wereldkampioen, H. Hanzen het model, zooals nog door oudere vrouwen
J. la Roov. fam. J. H. Rijsonbrij». fam A. v.
SCHAKEN
van dor Saazt». Eerw. Broeder Reilidiu, San»
gedragen.
wordt
amateurkampioen.
(Denemarken)
dors», mevr. M. A. Schambart on kind», fsm.
Wedstrijd te Bled
W. A. M. Scbolle ». C. Schot. fam. J. L. «^b-nitcgisteravond
geseind:
Kopenhagen
Vit
werd
De uitslagen van de 3e ronde luiden
ton, mevr J. Sehuvt—Prins ». mevr. W Sbill ».
BRUTALE INBRAAK TE IERSEKE.
Hedenmorgen 7 uur ving de wegwedstrijd
sto!tzLpielman %—%.
P. A. Slmo»». mej. P. Simonet». S J H.
wereldkampioenschap
weg
den
op
aan om het
In «en burgerwoning te lerseke is tijdens de
Tartakower—Kostilsch %—%.
Smits. fam. J. Stadlman. A. J. Steendam fam.
voor profs en amateurs. Voor de eerste maal afwezigheid der bewoners «en brutale inbraak
v. C. ThNrkow». Ecrw. Broeder Reinout IVn»
Asztalos—Aljechin %—%.
werd op het horloge gereden. De renners vernissen ». dr. A. Tnytor». fsm M J. v. d Veld.
Vidmar—Maroczy %
gepleegd. De dieven zijn op tot nog toe onverH.
trokken telkens met 2 minuten tusschenpoos. klaarbare wijze de woning binnengedrongen en
W. Verkerk, fam J. R. A. G. Vetter. V.
"Collo—Kashdan o—l.
Het parcours was 172 K.M. lang, eenigszins hebben de brandkast van de voorkamer naar
mevr. H. W. Vosmaer—v<*':nate!» ♦, M
Visser,
Nimzowilschßogoljubow
S.
van Vriesland ». mei H. van der Waal» '-m
heuvelachtig, terwijl de renners met vrij ster» de keuken gesleept, waar zij do brandkast
Piro—Flohr %—%.
». mevr EW'nterWinH. Westendorp. B. Willlmann
tegenwind
kampen
ken
hadden.
te
gekeerd en vervolgens
onderste
boven
hebben
Eammin<s» «N kind», fam. C. 1W.,ni-r'».
Achtereenvolgens startten Rebry (België), aan den achterkant hebben opengebroken.
Wlteen». fa». L. A
dük». S. vanZicdse,
Wedstrijd te Rotterdam
Metze (Duitschland), Hermansen (Denemarbrandkast bevonden zich eenige gouden
fam.
G. J.
dos Planto,». moj. U. M.
In
de
Battesini (Ita- en zilveren sieraden die gedragen worden bij de Zuidoma», firn. A. A. van Zwol.
Van dezer} wedstrijd hebben Wertheim en ken). Blanchonnet (Frankrijk),
»Embarkc«ron to MarseUlo.
Addicks gisteravond hun partij van de ronde, lië), Bulla (Oostenrijk). Bogaard (Holland), Zeeuwsche kleeding. De inbrekers hebben het
die Vrijdag gespeeld wordt, vooruit gespeeld. Blattmann (Zwitserland), Dewaele (België), geheele huis doorzocht, doch geen geld geHet was «en korte, doch zeer levendige kamp. Thierbach (Duitschland). Guerra (Italië). Mulvonden. De waarde van het gestelene wordt
Door weloverwogen spel kwam de Hagenaar ler (Luxemburg), Büchi (Zwitserland), van geschat op f 1000. Een onderzoek wordt door
op den tienden zet in groot stellingsvoordeel. Hevel (België), Geyer (Duitschland). Le Drodo politie ingesteld, doch van de daders ont»
Hij bracht daarop een paardoffer, dat onmidgo (Frankrijk) en Binda (Italië) wereldkamieder spoor.
breekt
dellijk gevolgd werd door een raadsheerofler. kampioen. Frantz (Luxemburg) en Pelissier
Beide offers waren correct maar voerden slechts (Frankrijk) waren niet opgekomen.
Volgens den controlepost te Roskilde, na 85
tot remise. In plaats van to offeren had hij op
had Guerra 2 min. voorsprong op zijn
K.M.,
vervolgen
den elfden zet sterker kunnen
n.el
BEURS VAN AMSTERDAM
Ddlhs en zou daarna vermoedelijk op den mededingers. Blanchonnet, die ook zeer goed
duur hebben gewonnen.
reed, moest na 125 K.M. den strijd opgeven.
(Verbeteringen en aanvullingen)
De Deen Hermansen en de Duitschers
Wit: Wertheim.
Zwart: Addicks. en Thlerbach gaven voorts eveneens op, alMetze
België
1920
Binn. leen. kl. 5 pCt. 104 g.b.
was
Vierpaardenspel
Denemarken 1925 gr. 5% pC». 100)4
bet maar 30 K.M. van het eindpunt. Guerra
Duitsch Grootboek 1947 6 pCt. 44%.
1. e2-«4. «7—«5. 2. Pgl—l3. PbB—<6. 3. haalde achtereenvolgens 6 renners in. De HolNijverheidonderwijs.
Examen
Bogaard
ingedoor
alle
renners
Dito 1943 6 pCt 44%.
Pg3—l6.
4.
werd
Pbl—«3.
Rfl—Bs. RfB— 5. 0-0. lander
DEN HAAG.
0-0. 0-0. 6. Pf3xes. TfB-«8. 7. P«s—f3. Fl6x haald en eindigde op de laatste plaats.
Akte Mj. Geslaagd: D. J. Portugal le serie afgesl. 3 pCt. 44%.
Arnhem 1929 4% pCt. 101^.
el. 8. d2xd4. Rcs—b6. 9. Pc3x«4. T«Bxe4. 10.
Scheen, Den Helder; W. H. Sehmidt. Dellt:
De uitslagen luiden:
Batavia 1925 5 pCt. IOOA.
Rbs—
Te4—«B. 11. Pf3—
S.
Schouten,
Rotterdam,
H7—H6. 12.
Chr.
en
Ch.
A.
Serra1. Guerra (Italië) tijd 4 uur 53 min. 43 sec,, ren». Den Haag.
Eindhoven 1931 4 pCt. niet genoteerd.
Pgsxf7. Kgllxf?. 13. Ddl—hs x, Kf7—
14.
wereldkampioen.
Enschede 1931 4 pCt 99%.
Rli6—gs.
TeB-e6.
15.
Re»
DdB-e».
Relxh6.
2. Ledrogo (Frankrijk) 4 uur 58 min. 20 sec.
Utreohlsche Hypb. 5 pCt. lOOjj.
mise,
Examen Hoofdakte
3. Büchi (Zwitserland) 4 uur 58 min. 31 sec.
Ned. Seheepshypb. 5 pCt. vorige k. 93H.
Heden wordt niet gespeeld. Vrijdag half 4 4. Battesini (Italië) 4 uur 59 min. 40 sec.
DEN HAAG.
Dito 4% pCt. vorige k. 88#.
Geslaagd de dames L. A.
namiddag beginnen de partijen ir. van Weering
5. Bulla (Oostenrijk) tijd 5 uur 6 sec.
van Panhuys van Cattenburch. L. C. R.
N«d.lnd. Gas Mij. 1930 4% pCt. 102^ g.l.
-■-dr. Euwe, NoleboomLandau. De speel»
Reyckers en P. C. E. Reyckers, allen te 's Gra» North. American Cy. 1921 5 pCt 101
g.b.
6. Binda (Italië) 5 uur 2 min. 25 sec.
tijden zijn dan van 3j6—6ji u. nm. en van
7. Rebry (België) 5 uur 3 min. 45 sec.
venhage, en de heer P. F. Maas. te 's Graven»
102
B— 's avond»
hage.
8. van. Hevel (België) 5 uur 7 min. 29 «e.
Int Cred. en Handelsv. R'dam 5 pCt. 102^ g-b.
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Carolus Uagnus Gew. 6% pCt 100&
Uessageries Idarilimes 6 pt^t 106fj g.l.
Amst. stadsschouwburg 2 pCt. 67.
Ned. Centr. 3pw. 190112 4 pCt. 100.
Atchison T'opeka alg. Nyp. 4 pCt. 100.
Koloniale Bank 7e k. 96%.
Anaconda Copper slotk. 48*4 g-b.
Bethlehem Steel Corp. eert. 6e k. 39% g.b.

39A.

Amst. Java Rubber 5e k. 10%.
Ilatoe 3umatra Rubber 5e k. lO^l.
Dcli Batavia Rubber 5e k. 31.
Ind. Rubber Comp. 5e k. 34.
Java Caoutchouc Comp. 5« k. 31%,
Lahad Datu Cult. 5e k. 9.
De Lampongs pr. wd. 5e k. 17%.
Linkungan Borneo Rubber 5« k. 3%.
Preanger Rubber 5e k. 13}4.
3alalri PI. 5e k. 8%.
Ziimalra Caoutchouc 5e k. 28%.
Lumatra Rubber 5« k. 46.
West Borneo Cult. 5e k. 9%.
2uid-Preanger Rubber 5e k. 8%.
Celdersche Cred. Ver. 2e k. 9»^.
Xasvereenging 2e k. 142%.
Ned. Bank f 1000 2e k. 205
Dito f 1000 eet. 2e k. 205 g.b. 205H.
Amst. Droogdok 2e k. 100.
v. d. Berghs kabr. B. pr. wd. f 1000 2e k.
101), gb.
/urgens C. pr. wd. 2e k. 99 gH.
Gen. Motors Corp. cor». 2e k. 360.
U. S. Steel Corp. eert. le k. 86H g.b. 97&
Dcli Atjeh Handel Mij. 2e k. 66%.
Ned. Wol Mij. 2o k. 26 g.b
Voorlóopig genoteerd:
Oslo Noorsche Ree. 1931 niet genoteerd.
Zchluchsee A.C. 6 pCt. 64.
Am. Steel Eound eert. 2e k. 15)i.
Chrysler Corp. eert. 2e k. 20&.

'

was dat de technische positie vaster geworden
is doch wegens het ontbreken van stimuleeren»
de gebeurtenissen verwacht men dat de periode
van geringen handel zal aanhouden. De bedrijvigheid in de staalindustrie wordt geraamd op
31 pet. van de capaciteit tegen 32 pet. vorige
week. De handel was uiterst traag doch een
vaster grondtoon ontwikkelde zich waardoor de
meeste eerder geleden koersverliezen ingehaald
konden worden, terwijl vele fondsen een frac»
tioneel avance aantoonden. Allied Chemical
en N. V. New Ileaven and Hartford stegen 2
punten, Norfolk and Western daalde 4 punten.
Intusschen heeft de U. 3. Steel Corp zich nog
niet verklaard in zake de loonkwestie en in
makelaarskringen meent men dat er nog steeds
een element van onzekerheid boven de markt
hangt. De markt liep weder «enigszins terug
waarbij het meerendeel der voorname fondsen
slechts onbeteekende koerswijzigingen te zien
gaf. Chemische fondsen waren evenwel vaster
mogelijk als een weerspiegeling van de herleving van het Europeesche Nitraatkartel. De
gunstige invloed uitgaande van den vasten sterlingkoers en de opgewektere stemming te Londen werd weder geneutraliseerd door de on»
zekere binnenlandsche situatie. Het volledig
„Uitverkochte" voorkomen van de markt werkte
geruststellend doch overtuigende teekenen in
welke richting de markt zich zal los werken uit
de periode van geringen handel ontbraken, riet
wekelijksche cijfer der vervoerde wagonladingen vertoonde geringere dan de gewone sei»
zoensvermeerdering en bedroeg ongeveer 8000
meer dan vorige week, terwijl de vooruitzichten
uit de staalindustrie er op wijzen dat de vraag
nog steeds niet de verwachte seizoensvermeer»
dering der productie weerspiegelt. Do uiterst
kalme handel lokte ten slotte blijkbaar contramine dekkingen uit en het slot was vast op
dekkingen.

aam

NIEUW-VORK. 26 Au«s.

Nabeurskoersen van 26 Augustus, medegedeeld door Van Schalkwijk en Co. alhier:
Van 3 uur 30 lot 4 uur 30:
«on. Olie 190.
Unilever

—

(slo«wersen.)J

«Aug.»Aug.«Auz.
FONDSEN
Boloenlngon: laten
IV,
Xl/% IV»
Beleeningen: blodon
-*/% X*/%
X*/%
Amor. Bomt.org
2% 2>/, 2*1%
2V,
American Neet Sugar ..2*7%
2*-.
92»/, 8»/_ 91%
American Cao.
15V,
15>/,
Am. Cor & ?oundry
16>K
31,,
Amor. Glanzstoif
-°*/i
31/4
«V»
4*h 4ij%
Am. Hide A Leather Gow.
Am Nido & Loalbor Pret 24- 24— 24Amor. «molt. & Refiu. Gow. 30!/, 30- 30Amor Toloih. & Tolograpb. l?15< 169V, 169'/,
94-. 237/, 24Anaconda Coppor
23H 231/, 36-»
Assoclatod (M
Aas. Rayon Corp.
'/» .„ ?/,
.7/,
Atch. Top & Ban«a FA Gow. 136- IN>5 134Atch. T. New 4'/. G. Mort. 0. «3V, «V, WH
Naltlmoro and Oblo Gow... «1/4 43-/, 43»/,
Notblcbom Stool
«...
3s»/« &,% 28,/%
«'/, io,/, ««.-%
Canadian PocMe
Chesapoako and Ohio Gow. 88— 38— 266}/%
Bjfr J.v *
Cblcago Groat Wost Gow.«
V
21*1% 23
Cblcago Groat West Pret...
Ch. Mllw. and St. Paul Gow.
4J,s
£Fr
A»
"6 .<'/, Vk
Ch. Milw. and 84. Paul Pret
Chic Miwaukes Adi. 8.A.8. 1»- ««/,
24- 25Cblcago and North Western W
Cb. Rock lot and Pao. Gow. 36/, 34^4 3619'/,
«l/s
Chllo Coppor
..«
«'/» «N/s 22I°-,, 1°»/, IM
Contlnontol 011
«..
„A/,
«l- 11° '4 11M
velawaro and lludson

......

144H.

H. V. A. 2?0>5.
Van 4 uur 30 tot 5 uur:
«on. Olie 190—55.
Unilever 145.
A. X. U. 55.
Goudzending naar Nederland.
Reuter seint uit Londen, dat de Bank van
Engeland gisteren 3550.677 goud heeft verkocht met bestemming Nederland.
Voorts heeft zij 4000 sov. voor «port beschikbaar gesteld.

Amerikaansche Goederenmarkt

.

«H

4

«-

Loco «-.lemmingen: Petroleum, meel. koffie,
ijzer, koper en talk prijshoudend: reuzel, tarwe,
mais en tin vast. Suiker traag.
(N.A.I NEW-VORE 20 Aug. 25 Aug. 24 Aug.
Tarwe.
No. 2 Harde Winter
62*1%
60%
61*-*
60»/,
1?,.
No. 2 Roodo Winter
601*
61% ErioGow.
Mals.
»V« 2»V. ?5Vi
Erio lo Pret
No. 2 Mix. Wostorn
6767»/g
537/,
65%
Erlo 4% general Uo» 0b1...
Eofllo. :
Va
%
/',
Rubber Gow
Pl»k
6*
X1X5,*, Pisk Rubber Pret
Rlo No. 7 loco
5^
BV,
Santos Tfo. 4 loco..
8»M
8-^ Gonoral Cigar Gow.
"Vi «>/. 34V,
4.52
4.65
4.72 Gen. Eloctr.
soptombor
«
jgf* jg/t 85Vj
4?>/4
4.83
4.76
4.93 Gonoral Motors (nieuwe)
Octobór
2l>/4
**'!_*
'Katoen4940<"V 4
Goodyear Tlro
2.20
7.05 Groat Nortbern prof
7.00
Mlddllng Opland
34'^
3000
2>oo
Ontv in Afl. pi.
2000 Hudson and Manbauon Gow. 3»V»
36"s
9000
12000 Uudson Motor.
Ontv. in Gulf. hav.
6000
«Vs «Vi UV.
373,^,
Ontv. ln Paclf bav.
lUlnols Contra!
VU
1000
3000
2000 lntorconl. Rubber G0w...« ,^4
Ontv. in blnnstod.
I^4
-WVi «Vb 3?»»
«itv. n. Gr.llrltt..
Intern. Uorvostor
„
Frankrijk
naar
toterU.Morcaut.llW.gw... '6^4 . .«>/» . &l*
7127
IWO
1000 Intern. More -Ar.'
Contlnental
6X 0..i 12Y, 1», 13«00
4000
4000
n. Japan,n China
lul. K'^ol
44-lntom. Paper
8%
26 Aug.
25 Aug.
7.01 -.— 683 a .- Kans. City and Soulh. Gow. 23- 23— VAugustus
Kans. Clty and Soutn. Pret 46'/, *8- 46Xotooringon te New-O rlea n s:
Kcnnecott Coppor
1«»,4 XtM/% W,
Mlddllng beo
0.81 a .— 6.70 A .- Mid 110 West ütUillos Gow. 167/-, XxTS/%
7.14 a
Juli ..7.
6.9? a 6.98 Miss. Kans. ondTozoaGow. 111/» 11— 11—
XX. Kans «cToz^Adj.Mg.U. 10- 61Aug.
26 A«g. 26
Provlslln.
24 Aug.
Missourl Pacllic Gow
17!/, ' l?»/4 XPh
Kaloonbllo:
Poclfie Pret
61V, _>["/% 6W4
Missourl
Pr. sumtn. golo loco
5.25
6.60
5.30
li.-11. Contr. and Uuds. Ulv. 70V. «V« 68Vi
Meel tiprlnxclear
805/440
395,440
395/440
11.-V. Ont and Western
12i.^ 11^4 i?"
16—2,3
Eng..
1/6-23
Vr. Uraan u
1/6-23
«orfolk
and Western Gew. 167- Ito- Mdito Continent
B— V,
8-*/%
338-%
«orthorn PaoUlo
33t/< 33»/,
Vracht Katoen naar
3«l/, 3sVs
-.Ponnsylvania
lU«
45—
45—
45—
Eng. zware balen.
Pltlsburg Goal
14- 14baton.
60—
60—
dito
CO—
Radio Corp
20% 191.', M,
' Petroleum t
Royal Uutcb (Koninklijke) 251/stt »Vitl 25 Aft
15.65
Stand White ln kn. 15.6»
15.N
14- WV«
lil. Louis «tSan Franc Ge- 14dito in vaten
12.25
12.25
12.25
66- «h
57—
Searsßooliuck
:...
».Numinoal.
«holl Unlon 0» Corp.
6*/% «5
MllbConliu. Crudo
0.35
0.35
0.35
76V,
soutborn
Paeite
72/^
1.351.75
"—
1.32.1.75 1.v.1.75
OU City Crudo
24i/, *_—
Railway
Southem
Gow.
237.70
Reuzel ur.W
?.»5
7.85
«rand,
"V<
181.,
Stauuard
Gow.
dito Ulddlo West. 7.70-7.80 7H5-7.75 7.70-7.80 Ltandard OU of Califorr *. 13^4
41»» m»
36»/,
lorpontijnolio -...
-6*/%
35%
Standard OU of «ow^lor^y 411/4 *xl*lt 40.»
.—
—.—
Koper Lako loco b
161/,
litudobakor
16V4 «V,
laten
7.87»/,
dito dito
7.81% 7.8?»^ Toza, Corp.
j
86«/
27lfc
allo Conu. VaUoy l.
7.50
7.50
7.&0
7»/,
7».,
Assoclatod
lldowater
OU..
7?^
—.—
dito dito
laten
140- 1"—
Unlon
PoeUlo
Gow
141—
dito ci.l. Hamburg
Unioa Pacllio 4% Obit
1««V< K-OVI l""<»
8.05
8.05
8.05
October
U.
8.
Leathor
«..
6V4 B*l% W/4
27.U,
26.35
25.80
tin loco
U. 6. Rubber
13»/,
-....
13-V4 °«
September
27.00
16.35
25.80
-B\j%
U. 8. Stoel Gow
81*1% **}!_*
Lood
4.40
4.40
4.40
136.,, l3?»/4 1-"JV«
U. 8. Steel Pret
Zink
3.80
8.80
3.80
Wabosb Gow.
Wm
Wit «Vi
5 o>i
Mik v. a. b. Pitlsb
5.00
5.1.0
Wobosh Pret „A '
16- 17- 17«>
Uier No. 'i tob.
80
80
Omzet ia HUK»
4U)
40"
tast Pcnnsyl,
17.89
17.89
Vorbandoldo «audoolon..
17.89
ft
«Uto Uullalo p. spoor 20.41
20.41
20.41
Van Port. «hdoi
26 Aug. 25 Aug. 24 Aug.
Cilioo Power «e Llgbt A 8JH1» 83- 33—
Am.
Sulkor.
Idcn,
B
6V4
September
1.31
1.38
1.30-1 Am. Nat Gas
2— l?»b
—..
Octobor
1.31
1.30
1.30
Keesport Tin P1at0.... 63— M, 631/ i
Mo.
December
1.31
1.36
I.SU
liatioual Casb Roglsi'r A. 26>/, 2l»/, 261/4
januari
X.ój
1.31
1.35
liortb American Co.
bü— 67*/% 671.'t
■Maan
1.25
1.3^
1.»
Philips Potr.
9». t
VJ/t
»/%
M«»
».4l
1.44
1.40-1 Tenn««sco Corp
B*/%
6*1%
6>/<
***XX .—
1.4"
1.49
1.40
Xx'Uauu U. A.
11/* 11/, b Il.'lb
Omrot ln uuiz. ton
88
35
bl
Ass. Gas & Eloc Klasse A.
12— 12— 12—
Cuba Contril. loco.
3.43
3.42»/, ».ontr. Publio liorrico
3.45
I'ie
I*h 7*1%
Uid Coat. Petroleum Corp. KK/4 ll!»/, 16»/,
8—
llovaua Con« topper Comp.
V/%
Rubber:
8—
_.
.^,
Uull Btatos Steel
Plant, lo lat.
12»/i<> !3»/<b U>/,b
BA
»l««ier*ui Aviation
6—
6—
6_%
Sm Sbcots
_t\
gA
41/4
12V,
American 6t«el Poundrioo..
7,/,
16>«
Para loco fr. -,voL
Tl/o
S»/,b gi/tb «Vlb
'«
Gotbam Slik Uos
Sm. ribbsb-vorkoop
No
Tb>»lupson
&*
B»A
Gow. A. 2ö-b U-l, 26-l»
»>/,
Latex crope koop
3>/*_*i
lbowp,ou Ltarrol
s«
*"'!*
gi/,b «11/zb
s'/,
Sm ribb^b k»..p..
Central Btalos l^loc g0w....
6V4
■*»'*
6?/,
.No. i Ltand. Contract
4-86
6.05
5.00
Int. IlydroElec system
23*/% 23<,'« 23»/z
S«,.toinb«r
19,z
3.03
5.08
5.13
Uilctto lialoty ilazor
l!».*i
UcteW
lll>/< 17
2.18
5.26
5.29
ford Corp ui Canada A.
Vi
17V-a 17//, 21—
t»c«mber
sis
M
5.<»
Pac Public Lcrvico
21—
Januari
215-«ü
5.47
Gon.Gos and Electr.cum.pr.A 61—b 61—b 6t-b
F.53
4»1%
<l/,
Gon.
and Eloctr. gow.A
41/,
Nieuw A Contract
I>.,
4.94
4.98
5.03
Dctroil Ari Cralt
1»,,
September
li/i
b.Ol
13—
liep Steel Corp Gow
5.1.6
6.11
Uc'o^cr
13—
13i'«b
Kop «teel Corp. Pret —.. 2il'it*, U»Hb 2sV«b
b.lo
5.24
5.27
Ueccwüor
&
Krcuger
Tol!
8.23
5.3 J 5.316— I6i/, 16>/»
JaD>-ari
6.3,
intern,». Match
5.45
5.51
-.... 48— 43— 43—
Haart
6.53
Paramoum
—....
6.60
5.67
Mei
231/4 !c3—
llar«bail Ptold
-.... 23>/,b «1/, 23-b
oud A-t.ontrac»
4.90
4.90
4.«0
Prottor & Gamblo
«Hi/, 63!/, 631/^
september
o.O^
Unitod Amor. UtUitios A...
,»>/,
6.0»»
°'/«
6. 1X»
Oc.obcr
«l/
.Vortb American Trust A... 47/^t, 47/,!, 4Ab
6.10
5.10
December
5.11»
Oiror»ilie<t Trustee sbaros. 4"/t l> t'/_t 4i/%b
41
64
*—
Omz. N.lJMaiid.-vontr
worp Trust «baros
4*/ t
<iml.niouw A».ontr.
41/4
**/%
Montgoxiery Ward
119
14
21»', lO>/< 20*/
1
oud H».ontract
Inter,!. Tologr. o- Toiopb.... -Jhx
'-V/t 21»/,
iK.A.jSAVAN.NAH
l»ooiwortl, liuiiding
69— *>B*it
631/4
31'/,
terpentijnolie....
31%
31%
«ovadel Proces, Corp. A... 42— 42— 42—
Lo^pricod Bl,sro,
6</z
6^4 *-**!*
Amor. Comp. Zrusl «baros».
6— 6*/.*'
d/4
Unned Corporation
22—
2**/% 22—
't. Ulodon u. non», g. Gevraagd.
Laten, f Ez.^Uv. g E», rocnton. *♦ l!».-«lKlm.
SS Ex-coupon, ff Ez-divldond on oz-rocbtoil*.

..........
. . ....- .^V»****\/t«-
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BEURS VAN NIEUW-YORK

De grondtoon waa let» vaster, doch de handel
wordt nog steeds belemmerd door de onzekere

binnenlandse!» vooruitzichten.
Geld was heden prijshoudend. De fondsen»
markt opende traag waarbij men van meening

s

*

WISSELKOERSEN
28 Ank. 25 Au-?. 24 Aug.
<0.231/, 10.35*/*.
40.3
Amsterdam cablo
London cablo transt... 4.86,^' 4.8»'/, 4.851,'
3.!»i<, 3.93— 3.93 A
ParUs cablo
Berlijn cablo p. 100 B^l. 33.73- 23.73- 23J3Ulvor. vr00md....^.. 21*1%
W/%
27%
Vost

....

'
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De eerste 19 Amerikaansche spoor weberichten, dat de netto ontvangsten over
de maand Juli een vermindering ondergingen
van 25.7 pCt vergeleken bij dezelfde maand
van verleden jaar. .
De F ost e r-W he e1er Cy. heeft «en driemaandelijkse!» dividend gedeclareerd van 25
dollarcent pc.' aandeel, tegen 50 dollarcent over
het vorige kwartaal.
gen

In Roemenië
Schichtconcern
heeft tezamen met Lever
Het
Brothers in Boekarest de Sa
ia A.G. opgericht, als verkoopmij. van alle in de beide concernlabriellcn Phönix en Stclla gefabriceerde
producten voor Roemenie. Het aandeelenkapitaal bedraagt 5 millioen lei.

N.V.

Amsterdam-LangaaRubber

Maatschappij

teAmsterdam.
Bij besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam 20 Augustus, is bovengenoemde vennootschap ontbonden en i» liquidatie getreden.
Als liquidateur der zaken treedt op de te
Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Waller en Plate.
AAARLEMSCHE HYPOTHEEKBANK
Mededeeling omtrent staking van do conversie;
instelling van verplichte uitloting dor
4 pCt pandbrieven
Het bestuur der N.V. de Haarlemsche Hypotheekbank deelt mede, dat de, kraohtens machtiging der commissaris-vergadering van 28 Oct.
1911 ingestelde, conversielotingen ingevolge
nadere machtiging van het college van commissarissen van 20 Februari 1931, worden gestaakt,
nu do 3% pCt. pandbrieven op deze wijze zijn
ingetrokken, terwijl de 4 pCt. pandbrief in vrije
markt den parikoers heeft bereikt on overschreden.
Ter vervanging van de conversie zullen, ingaande 1932, jaarlijks in de maand April k pari
worden uitgeloot, ten minste 2% percent van
het op 31 December tevoren uitslaande bedrag
der 4 pCt. pandbrieven. Geen uitloting geschiedt,
wanneer in de eerste drie maanden van hel j-»ar
onze 4 pCt. pandbrief ten minste 8 dagen ter
beurzo te Amsterdam is genoteerd geworden
op 99)6 pCt. minstens, of lOOj<i hoogstens. De
«utloting zal zich uitstrekken zoowel over de
!reeds in circulatie zijnde 4 pCt. pandbrieven,
als over die, welke verder zullen worden uitgegeven.
Blijkens schrijven van het bestuur van de
.Vereeniging voor den Effectenhandel van 8
'April 1931 zullen de vroeger, zonder verplich-1 ting tot uitloting uitgegeven 4 pCt. pandbrieven
en de verdere onder verplichting tot uitloting
uit te geven 4 pCt. pandbricen, ter beurze van
Amsterdam dooreenleverbaar zijn, onder bovengenoemde voorwaarden omtrent uitloting.
Mijnbouw Mij. Rodjang Lebong
Vermalen in de week per 22 Augustus 1870
(v. w. 1970) ton erts met een gemiddeld gehalte
van 6 (onv.) dwt. goud en 39 (onv.) dwt. zilver

por ton.

Mijnbouw Mtj. Simen
Vermalen in do week per 22 Augustus 1729
w. 1726) ton erts met een gemiddeld gehalte
<v.
van 11,1 (v. w. 12.1) dwt. goud en 181 (v. w.
213) dwt. zilver por ton.

DE TOESTAND IN DUITSCHLAND.
Heropening dor beurzen.
Uit Hamburg wordt geseind, dat de effectenbeurs aldaar ook op 3 September zal worden
heropend.
De Ineenstorting der Bremor Beambt-enbank.
Tal van kleine -spaarders getroffen.
Een der Duitsche correspondenten van hot
Ilbl. schrijft:
De ineenstorting van do Bremer Beamtenbank is wel niet van zoon groote internationale
beteekenis als die der Nordwolle en der Sehröderbank, maar voor de volkshuishouding van
Breinen is zij vooral daarom een groote slag,
omdat hierdoor duizenden van kleine spaarders, neringdoenden en ambtenaren hun geld
hebben verloren. Onder hen zijn velen, die
direct lot den bedelstaf zijn gebracht.
Evenals bij de Nordwolle is ook bij de Beamtenbank door leidende persoonlijkheden
volgens alle regelen bedrogen en gestolen;
verantwoordelijkheidsbesef
plichtsgevoel en
schijnen deze lieden niet meer te kennen. Een
ziekte in het nieuwe Duitschland, die blijkbaar
een epidemisch karakter heeft verkregen on niet
uit te roeien is.
Voorlóopig is vastgesteld, dat de president
der Bremer Bürgerschaft de sociaal democraat
Osterloh, dien men als vertrouwensman in den
Raad van Bestuur der Beamtenbank had gekozen, dit vertrouwen heeft misbruikt door
groote en riskante speculaties met geld van
anderen. Hij heeft reeds zijn functie als president der Bürgcrichait neergelegd. Bij het gerecht is tevens een klacht ingediend tegen
andere leden van den Raad van Commissarissen en tegen de intusschen ontslagen directeuren, daar grove inbreuk op de faillissemcntswct
is gemaakt.
Van de ca. 5 millioen M. spaargelden en van
de aandeden der coöperatie leden kan geen
pfennig worden gered. In totaal hebben ongeveer 13.000 personen door de ineenstorting der
Bremer Beamtenbank hun bezit verloren. Men
neemt niet ten onrechte aan, dat de ineenstorting van deze bank nog talrijke insolventie*
onder de handwerkers en do kleine industrie
in Bremen na zich zal sleepen. Hulp van den
Staat zou hier meer aanbeveling hebben verdiend dan bij de Schröderbank, welker reorganisatie overigens nog steeds op moeilijkheden
Stuit.
Hagonor Strassenbahn
Door de cenigszins eigenaardige verhoudingen
bij de Nagener Strazsenbahn A.G. zal het op 30
Juni jl. geëindigde boekjaar met een verlies
sluiten (v. j. netto winst 88.991 mark). Do
grootte van het verlies is nog niet bekend. De
sedert den herfst van het vorige jaar ingevoerde bezuinigingen zullen ongeveer 25 pCt.
van de tegenwoordige bedrijisuitgaven bcloopen.
Uit de Belgische flesschen-industrie.
Uit Brussel wordt bericht, dat de onderhandelingen der belangrijkste Belgische llesschenf»br!eken met het doel een verkoopssyndicaat
op te richten thans zijn afgesloten.
De vier
grootste flesschenfabrieken: S. A. des Verreries dos Ilamendes te Jumet, S. A. Verreries
B«>nnert-B!vort el Courcelles Reunies te Jumet, S. A. Verreries de Jumet te Jumet en
Verreries du Pays do Liège hebben een verkoopkantoor opgericht, dat einde September in
werking zal treden. In dit verband is ook een
overeenkomst over do conligenleering der productie bereikt. Met het oog op den ongunstige
toestand van den afzet heelt men besloten binnenkort twee ovens stil te leggen.

Kali-industrie.
De uitvoer van kali uit Elzas toont voor het
eerste halljaar een groote vermindering aan
en wel bedraagt hij 45 millioen, tegen 91 mil»
lioen in dezelfde periode van 1930 en 106 millioen francs in 1929. Do waardevermindering
bedraagt 50 resp. 54 pC.

De

Wallstreetnieuws
American Hawaiian Steam-

.«hip Cy. bericht, dal in do eerste zes maanden van dit jaar oen netto verlies h geleden van
D. 73 294.

—

Petroleum-industrie.
Ver. Staten.
In de afgeloopen week heeft
de productie van ruwe olie in de Vereenigde
Staten bedragen 2.608.300 barrels per dag, tegen 2.498.500 in de voorgaande week en 2470500

barrels per dag in de corrcspondeerende week
van het vorige jaar.
Service Petroleum.
Productie in de week
geëindigd 16 Aug. jl. van de bronnen te GuraOcnitzei, Ceplura en Moren! 5626 (v.w. 5410)
tons of 39.382 (v.w. 37.870) barrels.
Productie
Venezuelan Öil Concessions.
in de week geëindigd 22 Augustus te Bolivar
79.889 (v.w. 78.249) tons en te Maracaibo
11.905 (v.w. 12.749) tons.

—

—

Rubber-industrie.
Batavia, 26 Aug. De VereerdNed.-Indië.
ging voor den Rubberhandel deelt mede, dat de
Ned.-lndië, Britsch
uitvoer van rubber uit
Malaya en Ceylon in de maand Juli 1931 63.183

—

bedroeg en over het tijdvak Januari/Jut»
1931 439.862 tons. In de maand Juli 1930 bedroeg die uitvoer 57.528 tons en in het tijdvak
Januari/Juli 1930 450.181 tons, alles in tons
van 1016 K.G.
(Aneta)
tons

BEURS VAN BRUSSEL
28 Aug. 26 Aug.
l pN. België 1888
-..
7825
—7p«. België 1812
W.16 ' 59.05
-1%
5 p«. België 1922
-.26560
653.—
550.25
5 p«3t. België 1923
185.llllomoto Beige
183.«7.80
-3r. Com.
9650
67.75
Nrusselsoh Zeehaven
67.60
.—
135.—
oongolnten 1888
—.... 1820.— 1815.—
Banque d'Anvors
715.—
716
Boulino do BruxoUes
710705.B. 0. Auv.
3020— 8045.—
Bolglscbo Nationale Bank
4000— 4000.oalsso Rept & Depot
6175.- 5175.--Soclété Générale
65?.—
569.—
Bol«lscbê Sporen
707.50
715—
El. Trust Serie B
200.- 202.—
Bn. Fin. g. a.
85.50
8550
Vu. Fin. opr.
1080.1031.60
,
Eloctr. do Ros
1316.— 1315.—
OockorlU «ow. aandeelen
300.310.Mnorva
22».- NlO.Oug. olarih
lON.—
Laura Vereeniging
--U
21,—
20.—
»»»«»»»»,»
Tamoila
610.510.Soa B. d. Bot.
25.,.—
267H0
-0. Tbieu
113»- Hl».Olm. Vis
—.—
-Boio Va]
—>—
34600.- 84900—
3130.- 3160.Bn. Min. pr.
,A—' .Si"Linoleum
190.—
190Wagon Llls gow. aandeelen.
-ol,Ho
82.25
2600.— 260J.—
Nonllsobo Tramweg M\j.
3554— 562»-*.
Arbod
2*7.50
287.60
Gift dn
dividend.

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

-

*-.

-

—

—
—

—

?

8.103.000).

VERGADERINGEN
31 Augustus
N.V. Aannemings Mij. v/h. 1. Rozestralen,
te Amsterdam, 1 uur ten kantore (alg).
4 September
N.V. Drukkerij v/h. De Erven Loosjes, te
Haarlem, 3 uur ten kantore (buitengew.). Aandeelen deponeeren ten minste 3 dagen te voren.
7 September
Mij.
N.V.
Zeebad Egmond. te Egmond aan
Zee, 11-K uur Industrieele Club te Amsterdam
(alg). Aandeelen deponeeren ten minste drie
dagen to voren.
8 September
N.V. Mij. tot Fxpl. van Onroerende Goederen
Tuindorp Ra,»dw>ck, te Amsterdam, 2 uur ten
kantore (alg.).
10 September
N.V. Woerdensche Dakpannen- en Steenfabrieken v/b. firma J. Brunt en Go., te Woerden,
10j4 uur ten kantore (buitengew.).
Faillissementen.

(Opgegeven door v. d. Graaf en Co. N.V. (Afd.
Handelsinformaties).
Uit gesproken :
H. A. Hak» handelaar in bouwmaterialen,
Haarlem. Cur. Mr. F. M. Hagemeyer, Haarlem
P. J. Dalmeyer, aannemer, IJmuiden, Gem.
Velsen. Cur. Mr. F. A. Davidson, Haarlem.
K. Stins, brandstoffenhandelaar. Broek op
Langendijk. Cur. Mr. A. Prins, Alkmaar.
>V. P. Eiselin, fotograaf en koopman, den
Helder. Cur. Mr. S. A. Thomas, Hoorn.
B. Nijman, blocmbollenhahdelaar. Limmen.
Cur. Mr. H. Scholten, Alkmaar.
C. Walschots, aannemer, Tilburg. Cur. Mr.
Dr. Eras. Tilburg.
Noord-Brabantsche Onderlinge ' Autoverzekering Maatschappij, in lig., Breda. Cur. Mr.
F. M. C. Pelsfiljcken. Breda.
J. Walraven, koopman, Tilburg. Cur. Mr. v.
Eijl, Tilburg.
j. van der Ven. grondwerker. Made. Cur.
Mr. v. d. Kroon, Zevenb. Hoek.
Vernietigd :
J. Jonker, Anna Paulowna.

Niet officieel genoteerde fondsen
Amort.bew. Muller en Co. 3%, aand. I. G.
FalKenindustrie 97%.

BEURS VAN LONDEN
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Handelsberichten
Copra.
AMSTERDAM. 26 Aug. (Nol. van 2 u. 30).
Ned. lnd./Straits f. m. s. Aug. afl. f 13)i.
Sept. f 13& Ned. Ind./Straits f. m. Aug. f 13,
Scp». f 13 per 100 Kg. Ce>lon f. m. s. Aug.
£ 12.5. Sept. £12.6/3. Netto.
Rubber te Londen
LONDEN. 26 Aug. 2 u. 15. (Medegedeeld
door Wijnand en Keppler.) Loco sheets 2-ft,
Oct. 2%, Oct.-Dec. 2&, jan.-Maart 2f%, Apriljuni 2jj koopers. Stemming kalm.

—

Rubber te Nieuw-York
(Opening.)
NIEUW-VORK. 26 Aug.
Loco crêpe 5% koopers, loco sheets 5% koopers.
(Opening.) (C.
NIEUW-VORK. 26 Aug.
Scp». 4.98, Dec. 5.21. Maart 5 44,
van Holk.)
Mei 5.55. Juli 5.75.
De rubbermarkt te Nieuw-Vork is op 5 Sept.
a.s. gesloten.

—
—

—

Groentenveiling
Bloemkool le
LOOSDUfNEN. 26 Aug.
soort 5.10—10.60. idem 2e soort 1—2.80, rijen
komkommers Ie soort 3.507, idem 2e soort
1—3.20, gele komkommers 4.20—670. witte
komkommers 6.206.70, perziken le soort 0.03
tot 0.13, idem 2c soort 0.03—0.07, savoyekool
3.80—3, groene kool 4.20 per 100 stuks: meloeper stuk; roode kool 1.802.60.
nen 0.15—
—28,
peen 4.50—6.30, stokprincesseboonen
stamprincessdboolien 8.20—15.70, snijboonen
pronkboonen 11, spckboonen 14-7-16,
22—
spruitkool vaste 3.80 per 100 KG.; tomaten A
5.80—7.20, idem B 4—5.40. idem C 5.60—7, idem
CC 1—4.30. idem bonken 2.80-4.20 per 50 KG.;
postelein 0.42—0.58 per 6 KG.; spinazie 0.32^-0.52 per 4 KG.: druiven le soort .0.22—0.29 per
pond; salade lc soort 0.50—1.80 per 100 krou;
peen Ie soort 4.50—6.30. prei 1.70—2.80. kervel
2.20. selderij 1.70. peterselie 1,30 per 100 bos;
andijvie 0.50—90 per 100 struik.

—

..

Familieberichten

20 Aug.
36 Ang. 1
M.89.20
Fr.
Ronto^
JapanlO»
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Men sprak dagenlang over niet» dan bet
myNerleuse lot van de Jonkvrouw van
Stamboel, en toen de spanning op haar

Tot de grootste beroemdheden van
Amerika heeft ongetwijfeld behoort Harr>
Reichenbach, die onlangs in tegenwoordigheid van half slieuw»Vork begraven werd.
Hij was echter niet alleen een der beroemdste, doch tevens een der macht'gste
mannen van de nieuwe wereld; een man,
die het verstond de massa te leiden, en die
in staat was stroomen gouds te doen
vloeien in de cassa's van hen, die hij wilde
helpen. Met volle overtuiging kon hij zeggen, dat nooit een enkele opdracht voor
hem onuitvoerbaar was gebleken, en de
onafgebroken serie successen, welke hij
boekte, bezorgden hem den naam van onfeilbaar, terwijl hij hierdoor tevens een
reusachtig inkomen genoot. Wie van zijn
diensten gebruik wilde maken, moest rekening houden met de hooge onkosten,
doch daar stond steeds een groote winst
tegenover. Reichenbach verlangde als reclame-agent een fabelachtig salaris, doch
hij slaagde er ook steeds in zijn lastgevers
groote winsten te bezorgen, die deze kosten meer dan goed maakten/
De grondgedachte, waarvan deze Napoleon der reclame, zooals hij wel geno.md
werd, uitging, was: de wereld wil bedrogen
worden. Belangrijker is echter, hoe hij deze
stelling in practijk bracht; hoe hij zijn
veldtochtsplannen uitvoerde.
,
Zooals zooveel groote mannen in Amerika is ook Reichenbach als krantenjongen
begonnen. Reeds in die periode gaf hij blijken van buitengewone verkoopkracht. Hij
verkocht door de manier, waarop hij de
nieuwtjes aan het publiek mededeelde, veel
meer exemplaren dan zijn collega's. Op
dertienjarigen leeftijd ging hij met een
goochelaar op stap; hij werd omroeper
voor circussen, marktstands en wat dies
meer zij, terwijl hij eenigen tijd, als rechterhand van den goochelaar Creat Ra^mor.d,
de halve wereld door reisde. Zijn handigheid on, de aandacht van hef publiek te
trekken bezorgde hem in de artistenwereld
een zekere vermaardheid, waardoor hij in
een zelfde functie werd geëngageerd door
het groote reizende circus Sells. Hier had
hij zoon geweldig succes, dat hij spoedig
van tal. van andere circussen aanbiedingen
kreeg. In die periode begon hij echter te
begrijpen, dat het voor hem het voordoeligst zou zijn. indien hij voor eigen rekening kon werken, waardoor hij onafhanke.
lijk zou zijn.
Hij sloeg ieder aanbod verder af en vestigde zich als zelfstandig reclame-exnert,
die alleen die opdrachten aanvaardde, welke
hem bevielen. Door de filmindustrie kteeg
hij zijn groote vermaardheid.
In 1910 kreeg hij een groot schilderstuk
te verkoopen; dit doek, een naaktstudie.
dat Septembermorgen heette, wilde hij in
Atlantic City e-eposeeren. Hij huurde daartoe een eigen kantoor, en nu begon de
groote recalmecampagne. Door een aantal
schilders van middelmatige bekwaamheid
liet hij andere schilderstukken vervaard,'gen, doch alle van hetzelfde genre. Deze
noemde hij januari-morgen. Februari-

-

morgen enz. tot en met December-morgen.

Aan" 'dé kranten zond hij foto's van deze
Schilderijen, liet artikelen schrijven, waarin
alle schilderijen hoog opgehemeld werden
doch waarin steeds de nadruk werd gelegd op het feit, dat Septembermorgen
toch verre boven de andere' uitstak. Hel
resultaat was, dat dit schilderij werkelijk
voor eert" fabelachtig hoog bedrag werd
verkocht.

hoogtepunt was, verscheen de mededee»
ling, dat binnenkort vertoond zou worden
de juist gereed gekomen film The Virgin
of Stamboul.

Een ander maal betrok Reichenbach een
kamer in een groot hotel aan den Broadway; in een pianokist wist hij een leeuw
binnen te smokkelen. Voor zijn ontbijt be»
stelde hij dertig pond biefstuk, en toen
men hem vroeg, waar dit voor moest die.
nen, vertelde hij in vertrouwen, dat hij een
aapmensen bij zich had, die er een grooten
eetlust op na hield. De hotelbedienden stelden onmiddellijk de couranten hiervan in
kennis, en alle bladen brachten kolommenlange artikelen over den aapmensch. Hiermede werd een schitterende reclame ge»
maakt voor de film Tarzanl
In de laatste jaren voor zijn dood werd
zijn bedrijvigheid minder; te laat constateerden de doktoren, dat hij aan een lever»
leeftijd stierf hij
kwaal leed Op
in een ziekenhuis te iVieuw-Vork.

UIT VERSCHILLENDE DAGBLADEN
GEHUWD
Aug.
20 A. Kuyper en R. de Wilde, Amsterdam.
23 W. M. Vink en H. L. W. van der Gaag.
Eindhoven.
24 H. J. Manschot en L. Klaasesz, Medan.
25 Ir. W. F. Stoel en 11. Roos. Alkmaar.
25 F. G. M. A. van Kemmcnade en A. Borghege, Geldrop.
25 P. H. Moltzer en K. J. Westenburg. Soengei Gerong/Amsterdam.
25 J. X. J. van Ophovcn en E. J. Baay. Bussurn.
25 J. Trynes en M. Vroemcn. Arnhem.
25 L. A. M. Verouden en A. M. J. v. d. Meer.

Delft.
25 A. Heemarm en J. Vcrhoeg. Almelo.
25 T. Franken en Z. van der Schoot. Tilburg.
25 H. Huinck en T. Driesen. Utrecht.
25 J. B. P. Haanappel en T. van Mastwijk,
Amsterdam.
25 G. Rottinghuis en L. Plesser. Delfzijl.
26 W. Driessc en C. Orvan, Rotterdam.

BEVALLEN

A«<l.

23 Geradtsßegont, z. Heerlen.
24 Siebbeles—Van Koeverden Brouwer,

z.

Amsterdam.

Froy—Cranier. d. Rüschlikon bij Zürich.
C. Middeldorp Huizing, d. Utrecht.
Verheek—Van Bruggen, d. Gemert.
Van de WaterSamwcl, z. Hilversum.
Ter KuileWithnetl. z. Enschedé.
25 E. J. M. van VVoerkens—v. d. Veerdonk. d.
Rotterdam.
25 M. van der Zijden—Van den Heuvel, d.

24
34
24
25
25

Rotterdam.

25 Lulots—Bessen,, d. Klaten (Java).
25 EvcrardsPluistcr, d. Rotterdam.
OVERLEDEN
Aug.
M. W. Schretlen. v. 72 j. Rotterdam.
23 !>. A. Schwarte. v. 58 j. Assen.
24 j. Borst. m.g. 36 j. Amsterdam.
24 W. L. Blom—Benkempor, 61 j. Amsterdam.
24 J. Baars. m.g. 75 j. Rotterdam.

Voor de filmindustrie werkte hij op gelijksoortige wijze. Eenmaal maakte hij hel
zóó bont, dat de Nieuw-Yorksche couranten zijn uitzetting eischten. Hij had n.l
uit een vliegtuig biljetten geworpen en
tevens redevoeringen gehouden, waarin hij
voorspelde, dat binnenkort eenige wolkenkrabbers in zouden «torten. De couranten
waren diep verontwaardigd over deze lichtzinnige bewering, die slechts onrust kon
verwekken. Reichenbach lachte in zijn
vuistje, want dat was juist hetgeen hij bedoeld had. Het geheel was n.l. een reclamecampagne voor de film Mistress of the
XVorld, in welke film inderdaad eenige
wolkenkrabbers instorten.
Op zekeren da? liet hij eenige Turken
naar Nieuw-Vork komen en verspreidde
het bericht, dat deze vreemdelingen op zoek
waren naar een schoone.haremprinses, die
naar de Vereenigde Staten zou zijn ontvoerd. Wie doelmatige aanwijzingen zou
kunnen geven over het verblijf van de
jonkvrouw van Stamboel, zou 20,000 dollar belooning ontvangen.

SCHEEPVAART
Mij. Nederland.
Tarakan. thuisreis, 26 Aug. te Marseille. '
Kon. Ned. Stoomboot Mij. *
Tiiton, pass. 26 Aug. Dungeness, Ti.- Adam.
Orion arr. 26 Aug te Famagusta.
Amazone arr. 26 Aug. te Palermo.
Nero, 26 Aug. van Odense n. Gothenburg.
Brion arr. 25 Aug. te Bordeaux.
Ajax arr. 26 Aug. te Triest.
Proteus, 25 Aug. van Danzig n. Stettin.
Tiberius wordt 27 Aug. 's avonds te Amsterdam verwacht.
Bodegraven, 24 Aug. v. Antofagasta n. Igulyue
Mij. Oceaan.
Antenor, Japan n. R'dam, pass. 26 Aug. Perim
Polyphemuü, naar Java, pass. 26 Aug. Gibraltar
JavaNieuw-York Lijn.
Merauke arr. 26 Aug. te Padang.

Rotterdamsche Lloyd.
Palria, uitreis, 25 Aug. van Port-Said.
Palembang, thuisreis, pass. 26 Aug. del Armi.
Holland—Afrika Lijn.
M diskerk, 26 Aug. van R'dam n. Antwerpen.
Nijkerk. thuisreis, 26 Aug. te Antwerpen.

.

Holland—Amerika Lijn.
Drechtdijk, 24 Aug. van Tacoma n. R'dam.

Lijn.

Java—China—

Tiisondari, 24 Aug. van Hongkong n. Muntok.
Tjibadak arr. 24 Aug. te Shanghai.
Kon. paketvaart Mij.
Nieuw Holland, Brlsbane n. Singapore, pass. 25

Aug. Thursday Island.
Sinabang 25 Aug. van Bangkok n. Singapore.
Kon. Hollandsche Lloyd.
Rijnland wordt 27 Aug. 3.30 vmx. te IJmuiden

verwacht.

Halcyon Lijn.
Aug. van R'datn n. Savona.
25
Stad Haarlem
Lijn.
Holland—
Aug.
te Cairns.
Tawali, uitreis, 25
Tlilisse 25 Aug. van Bremen n. Hamburg.
CRA NS &CO.

Passagebureau N. V. ' Holland-Amerika Lijn
PLEIN »A
DEN HAAG
Telefoon 115815 (3 lijnen)
Eerstvolgende afvaarten van New-Vork:
s.s. «STATENDAM" d.d. 29 Aug. a.s, 2.30 v.m.
s.s. „Nieuw-Amsterdam" dd. 4 Sept. a.s., 11
uur nam.
s.s. „Rotterdam" dd. 12 Sept. as.. 1.30 vm.

—

Radionieuws
ATHEÏSTISCHE PROPAGANDA!
Te Saratof wordt gewerkt aan den bouw van
een nieuwen grooten zender met een capaciteit
van 100 K.W.. die in de Russische en Duitsche
«aal zal uitzenden en voor «en deel gebruikt
zal worden voor het voeren van atheïstische
propaganda.

EEN MIDDEL TEGEN LUCNTSTORINQEN?
Naar de Krasnaja Gazeta meldt, is in het
laboratorium van Mandeljsjtam en prof. Pa»
peleksf een filter geconstrueerd, waarmede het
mogelijk is zich te vrijwaren voor atmosferische storingen. Het filter is gebaseerd op geheel nieuwe en in de Sowjelunie voor het eerst

uitgewerkte beginselen.

AGENDA
27 Aug. Kurhaus. 8.15 u.'Bioscoopvoorstelling:
Rango.
27 Aug. Pulchrl. 8 u. Experimenteele voordracht
E. j. Hanussen.
28 Aug. 8.15 u. Kurhaus.. Dans» en volksmuziekavond o. l. V. Carl Schuricht.
Heden en volgende dagen:
Circusgebouw Schev. 8 u. Circus Carl Hagenbeek.
Gebouw v. K. en W. 2.15 en 8.30 u. Variété.
Kon. Schouwburg, 8.15 u. Rott. Hofstad Tooneel: De roode divan.
Kurhaus Cabaret. 8.30 u. Cabaret o. l. v. Louis

.

Davids.

Paviljoen Pier. 3 en 8 u. Concert, variété,
prine. Schouwburg. 8 u. Fritz Nirsch Operette.
Walzer aus Wien.
Scala-Theater. 2.15 u.. 8.30 u. Variété.

DIERLIJK VET. ABSOLUUT
noodig in de voeding, voor het opkomend geslacht wel bijzonder. Roomboter of eenig surrogaat niet te vergelijken: niet iedere maag verdraagt dit grove vet. De zwaar verteerbare stearine stagneert.

PROPHYLAXE EDELSPIJSVET is licht verteerbaar.

Van jarig rundvee, ontdaan van stearine en het dierlijk aroma, werd
bet zacht rundvet. fijn van smaak en geur, daarom in gebruik bij de
voornaamste ziekenhuizen. Hel behoort om voordeel en genef in iedere
keuken. Levering direct aan particulieren.

Hoofdkantoor voor Nederland „PROPHYLAXE"
Weteringkade 131. Telefoon 771304. Den Haag.

VAN SCHALKWIJK & CO.

—

COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN

JAVASTRAAT 96

TELEF. 111810 (drie lijnen)

AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN. OP
BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BEURZEN
GEDURENDE DEN BEURSTIJD KOERSVERLOOP IN
ONZE VESTIBULE. OP UITVOERING VAN ORDERS

KAN DESVERLANGD GEWACHT WORDEN.

. DE WAAL
WTv-I-«
V»

5 *IT¥7
A^^ A

A T
Is

CHEMISCHE WASSCHERIJ EN

SCHENKSTRAAT

,75-177

--

DAGELIJKS.

Apollo Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelling
om 2.30 en van 7 uur af Zondag vanaf
1 uur doorloopende voorstelling: De Tingel
Tangel. Toegang voor allo leeftijden.
'i
Asta Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelling
om 2.30 en 8 u.. Zondag van
8.30 uur
doorloopend: om 9 u. één besloten voorstel»
ling: 't Vroolijke Weeuwtje. Toegang boven
18 jaar.
Centraal Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelling om 2.30 en 8.15 uur. Zondag van 2—ll
uur doorloopend: Do zingende dwaas (The
Singing Fooi). Toegang voor alle leeftijden.
Cinema Odeon. Dagelijks bioscoopvoorstelling
2.15 en 8.15 uur. Zondag vau 2—8.30 door»
loopende voorstelling; een besloten voor»
stelling om 9 uur: Die Blumenfrau vo»
Lindenau. Toegang voor alle leeftijden.
City Theaters Dagelijks bioscoopvoorstelling
8.30 uur
om 2 en 8 uur. Zondag van
doorloopend en één besloten voorstelling
om 9 uur: Salto rnortale. Toegang boven
18 jaar.
Flora Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelling
om 2.30 en 8 uur. Zaterdag 2.30 u.. 7 u.,
9 uur. Zondag van 2—8.30 uur doorloopond, 9 uur een besloten voorstelling: Auto»
bandieten. Toegang boven 14 jaar.
Olympia. Dagelijks bioscoopvoorstelling. 2 u. 30
en 8 uur. Zondag matinee 2.30 uur: Fra
Diavolo. Toegang voor eiken leeftijd.
Passage Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelling om 2.30 en 8.15 uur. Zondag van 2—
8.45 uur doorloopend: 9 uur één besloten
voorstelling: Le Roi des Resyuilleurs. Toegang voor alle leeftijden.
Seinpost Theater. lederen middag 2.30 u. Kindermalinée: De Cameraman. lederen avond
8.15 uur: De Liefdesparade. Toegang boven
14 jaar.
rrlanon Theater. Prinsestraat. Dagelijks 2-30
en 8.15 uur. Zondag doorloopend van 12 u.
af: De luchtvloot. Toegang voor allé leef»
tijden.

-

-

-

NIEUW RADIOSTATION VOOR

BEURS VAN PARIJS

—-_

..

-

Spoorwegontvangsten.

Netto-ontvangsten
Xorfolk and Western.
in de eerste 7 maanden D. 11.237.892 (v. j.
D. 17.738.330).
Southern Pacific.
Juli netto D. 1.263.042
(v. j. D. 2.952.599).
Canadian Pacific.
Derde week van Aug.
bruto § 2.546.000. minder $ 1.115.000 én sedert
1 Jan. $ 90.058.000. minder $ 21,010,000.
Erie.
Juli bruto $ 7.586.000 (vorig jaar
S 9.171.000) en netto § 588.000 (vorig jaar
? 1,204.000); sedert 1 Jan. bruto $ 54 220.000
(v. j. $ 64.211.000) en netto $ 6.671.000 (v. j.

—
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De Napoleon der Reclame

17925 30

MOTECHT maken (EULAN,sE
M

ïs"*
su".
TAPIJTREINIOING
TELEFOON 772006

HELPT ELKANDER VRIJWILLIG
WIELRIJDERS. richt uw lamp van »s?oote

lichtsterkte niet zuiver horizontaal, maar iels
naar beneden op den weg gericht. Ge helpt het
verkeer, want voorkomt daarmede verblinding van uw tegenligger.

-» *
*
Academie van Beeldende Kunsten,
gracht

4.

Prineesse-

Reproducties beeldhouwkunst.
Boeatan. Neulstraat 19. Tentoonstelling va«
Kaaldwerk uit Oost» en WestlndiL.
Bredius'musoum. Prinsegracht 6. Geopend van
10—16 uur. Zondags van
16 uur.
Dierentuin. Verzameling dieren en planten.
Geopend van 9 tot 19 uur.
Gevangenpoort. Geopend van 10—16 uur. Zondags van 13—16 uur.
Gemeentemuseum voor Moderne Kunst en Pa»
norama Mesdag. Zeestraat 658. Geopend
dagelijks van 10—17 uur. Zondags van
13—17 uur.
Gemeentelijk Museum voor Oude Kunst. Korte
Vijverberg 7. Geopend van
17 uur. Zondag van 13—17 uur.
Haagsche Toren. Bezichtiging Woensdag en
Zaterdag te 14 uur. Een kwartier te voren
toegangsbewijzen aanvragen -bij den conciërge van hel Stadhuis.
Kunsthandel Esher Surrey. Lange Voorhout 58.
Tentoonstelling va» Ghineesche Kunst en
Perzische tapijten. Geopend dagelijks van
10-^l7 uur.
Konlnkl. Kunstzaal Kleykamp, Oude Scheven,
weg 17. Dagelijks geopend van 10—17 uur.
Zondags gesloten. Tentoonstelling van
werken door J. G. A. Goedhar», tot en met
4 Sept.
Maurltshuis. Geopend van 10—17 uur, Zondags
van 14-17 uur.
Mu^un» dor KrüUor.MlMer»stichting. Dagelijks
geopend van 10—16 uur, t»«<!<»!Vt zaterdagmiddag. Zon» en Feestdagen.
Museum Meermanno Westreenlanum. Priuces»
«gracht 30. Geopend len en 3en Donder»
dag van iedere maand van 10—15.30 uur.
Museum Mesdag. Laan van ldeerdervoort 7.
Dagelijks van 10—17 uur. Zondags van
13—1? uur.
Museum v. h. Onderwijs, Hemsterhuostraat.
Dagelijks geopend van 12—16 uur. Zondag,
van 15 -16 uur. Maandag gesloten. School»
vacanties geopend van 10- 16 uur Ten»
toonstelling Diergroepen. Volkenkunde enz.
Museum Scheurleer, Carnegielaan 12. Afdeeling
Egyptische en Grieksche kunst. Geopend
Woensdag. Vrijdags en Zaterdags van
13.3016 uur. Afd. Muziekhistorie Woens»
dag «n Zaterdag van 13.30—16 uur.
Nederlandsche Postmuseum. Korlenaerkade 11.
Geopend op Woensdagen en Donderdagen
van
»6 uur.
Oranje»Nassau Museum. Waaggebouw Prinsegracht 3. Geopend Woensdag en Zaterdag
en den eersten Zondag der maand van
13.30—16.30 uur.
Stammuseum en Stamboekerij van hot Alz.
Ned. Verbond. Laan 34. Toegang eiken
werkdag, uitgezonderd Zaterdag. ,an
10— en van 14—16 uur.
Vredoskamer, Laan van Meerdervoort is. Geopend Woensdag. Donderdag en Zaterdag
van 14.30—1? uur. Woensdagavond van
19.30—22 uur en andere dagen en uren n,
aanvraag.
Vredespaleis. Voor het publiek des Zondags
opengesteld van 14— uur: op werkdagen
van 13—14.30 uur.

.

Conc-dir. Dr. G. do Koos NV.
ZAAL PULCHRL Heden 20 u.

EXPER. VOORDRACHT

HANUSSEN
Toekomstvoorspellingen.

KOSTELOOS
Bij beschikking der Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage
van den 2lsten Augustus 1931 is
het faillissement van de N. V.
.FURFASTAL". Maatschappij v.
Wegen, Wegendelc. en Vloerbewapening, gevestigd te 's-Gravenhage aan de Madoerastraat no. 9,
wegens gebrek aan baten opgeheven.
De Curator:

Mr. J. HOLLANDER.
's-Gravenhage, 22 Aug. 1931.
Koninginnegracht 15.

Prima Keukenmesje en 2e»M^sjo,
welke 5 j. samen in één betr. zijn
geweest, zoeken weer één betrekking als Keukenmeisje en 2e-Me,sje
Het Haagsch Bemlddelfngsbur^
Gr. Marktstr. 23. Tok 112096.

Met ADVERTENTIES van

VRAAG EN
AANBOD

in Het Vaderland
bereikt ge een goed publiek.
6 REGELS f3.—

—

.

—

—

VienBtaanbiellinsen
Bekwame

OOSTENRIJKSCHE

KOKIN zoekt plaatsing in lste kL

huis of café.
Brieven onder No. 36, aan het
Bureau van dit Blad.

Biedt zich aan een net Meisje,
oud 16 jaar. voor halve dagen,
liefst bij groote meid, v. g. g. v.
Adres: Paul Krugerlaan 190,
'
2 x bellen.
:

KEUKENMEISJE

biedt zich aan, P. G-, eenvoudig
smak. kunnende koken, van goed,
getuigen voorzien.

Brieven: Spui 240.
Duitsch Meisje, in koken en huls»
houding ervaren, zoekt betrekking
met 1 Sept. als Meisje-alleen bij H.
of Dame of Echtpaar.
Br. No. 32. Bur. van dit Blad.

Er biedt zich aan een nette Werft,
«ter, voor 4 dagen in de week, van
9 tot 5 uur.
Adres : Markenschestraat No. 256
Duindorp.
Er biedt zich aan een nette Werk»
ster, oud 23 j., van 9 tot 5 u., Dinsd.
en D. of Vr^ van g. get. voorz.
Adres: Mej. KUIPERS. Hilver»
sumschestraat 28.
Er b. z. a. NET MEISJE voor
werkhuizen, van 9 lot 5 uur, met
alle werkz. bekend, ook fijn werk.
v. g. g. v., liefst in deftige huizen.
Br. No. 39 Bur. van dit blad.
NETTE OUDERS
zoeken voor hun 14-j. dochtertje
een betrokking als hulp bij een
groote dienstbode, geen Duitsche
Br. No. 38 Bur. van dit blad.

HET VADERLAND
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GEMEENTEBEGROOTING
VAN UTRECHT.

BINNENLAND

KUNST EN LETTEREN

OCHTENDBLAD B

1

INTERN. SOCIAAL-ECONOMISCH CONGRES

55 opeenten Gemeentefondsbelasting.

KURHAUS

temperament te veel, «en succes zoeken, een
truc of wat ook. lets heel weldadigs ook

Tsjaikovsky-avond

—

Solist: Lamond
(en

avond in

certolkingslijn.

grooten stijl,

Tsjaikovsky

van dezen kant.*
Ook nam de publieke geestdrift dizondere
afmetingen aan. Geweldige ovaties
voor beide kunstenaars. Lamond gaf nog
een Liszt extra.
A. d. W.
Verbetering.
In het «tuk Overhel
Muziekleven in Rusland, is aan het slot pre»
cies het tegenovergestelde van de bedoeling
gedrukt. Men leze: overal is er verschuiving, ook van de muziek-psyche, die, naar
ons oordeel, dikwijls grenst aan verruwing (stond: verruiming) van 't muziekbewustzijn.

althans in de
is ons al op

.

velerlei wijze voorgesteld en bijgebracht.
leder bevoegde ' zal hem weer iets anders
voorstellen en ondergaan. Zchuricht en La»
mond, die ons dezen avond met de groote
Russische, zij het gelukkig niet al te AziaARTHUR SAKHEIM
tisch geïnfecteerde, ziel van Tsjaikovsky in
contact brachten, zijn het wonderwel eens.
, Dr. Arthur Sakhelm, dramaturg én artistiek
De Danziger gaf ons zijn beleven der leider
van de litteraire voorstellingen van de
e-mol symphonie; de Schot die van het bes- Kammerspiele
te Hamburg, thans dramaturg
wol klavierconcert. Dat werden meeslee- van den stadsschouwburg te Frankfort, is 4*6
pende, spannende, aangrijpende gebeurtejaar oud te Berlijn overleden. Hij was. een knap

nissen.
'De Danziger is een wonderman. /a, laat ik
het nog maar eens weer zeggen, een dirigent bij de genade'Cods: nur Seele, klare en
sterk indringende fantasie, de door smart
gelouterde, hoè het leven hem.ook niet
spaart» de man van de groote piëta, van het
edelst enthousiasme, van de wijsheid en
stilte, die de groote zielen vormt, van de
kennis, die slechts dient tot versterking van
het hart via het hoofd. De man van de uiter«te verbeelding, die niet om zichzelfs wil,
maar omdat zijn ziel uit mede-lijden en medeleven zich als in die van de te vertolken
«iel transformeert. De man met een muziekziel als Molssi een stem: ontroeeend, onvergeeflijk, geheel apart, waarin een
wereld van smart, van gouden geestdrift,
van menschenliefde juist om hun lijden en
kleinheid en streven naar hooger, een klank
van zachtheid, van hemelsche afkomst, van
gelouterde vreugde heeft gelegd. Maar de
piëta is de meeste, wijl de verbeelding aan
zichzelf ontvlucht, maar uit zichzelf verwarmd en stijgensrijk, zich in anderer zielelijden en gecstcsdringen geheel kan over-

leven.

Zoo iemand ziet Tsjaikovsky's psyche met
het oog van eigen verwante psyche, met het

regisseur.
Sakheim heeft gedichten geschreven (Magnl»
Ncat, Patmos und Hythera): romans (Marion
in Rot. Der Kopf zwischen den Bergen); too»
neelwerken (Pilger und Spieier, Krise im Gotteslandchen, Hassberg, Der Zaddik): de Tanz»
dichtung Galante Pantomime: essays over E.
T. A. Hdffmann, over het expressionisme, over
het Joodsche element in de wereldlitteratuur;
werken van Molière, Goldoni, Lermontott e.a.
voor het Duitsche tooneel bewerkt.

TOONEEL TE BERLIJN.
Het Staatstheater te Berlijn krijgt «en Studio. De Voss. Zeit meldt, dat intendant Ernst
Legal in den loop van het nieuwe seizoen op

zes Zaterdagmiddagen werken van jonge schrilvers ten tooneele zal brengen. Het blijspel Die
Prüfungen Hiob, van Klaus Herrmann zal do
volgende maand, onder regie van Leopold
Lindtberg, de reeks openen. Na de voorstelling
is er voor het publiek gelegenheid tot gedachtenwisseling.

HET SCHOONMAKEN VAN
SCHILDERIJEN.
In de Revue Mondiale publiceert Madeleine

Pourguoin beschouwingen over musea en particuliere verzamelingen in Amerika. Over de
collectie Huntington te Pasadena schrijft zij:
„Ik heb Gainsboroughs Blue boy teruggezien,
welk schilderij ik in Engeland zoo bewonderde.
Hij
ziet er gebrekking uit. Op blank forid
kijkt hij naar de ramen en schittert in het licht,
te meer door het nieuwe vernis. Want, helaas,
men heeft hem gewassellen, zooals meer schilderijen. Weg de rijke patine, die de tijd over
de mooie kleuren had gelegd. Zijn de tinten,
welke door het schoonmaken zijn verkregen,
dezelfde die de schilder oorspronkelijk heeft bedoeld? Vooral de gezichten» die teerder zijn
geworden, lijken te wit en te rosé en het vleesch
is van een broosheid geworden, die niet past bij
de penseelstreek dier groote kunstenaars."

algeheele transformatie-vermogen van den
grooten kunstenaar, wiens menschenlietde,
zijn kunstliefde staalt en verheft. Moïssi's
verbeeldingsmacht, menschenliefde, het wezen van zijn ziel in en via zijn stem, hebben
indertijd zoon geweldigen indruk op me gemaakt, dat ik in groote belevingen als gisteren, hem weer geheel zie en hoor. De reëele
en tevens geheime macht, die Schuricht via
zijn muziekwezcn over het orkest heeft,
ook al weer en zeer bizonder, in deze
Russisch-Europeesche gevoels- en verbeefdingswereld van Tsjaikovsky, is toch wel
hetzij in ruste gezegd iets buitengewoons
m het leven van het orkest en van ons (mij)
zélf. Een suhlmüin ' vatt"nli»zilsalifëit'ën Hnèballaden» en volksliederen»
' De Nederlandsche
tischen geest stijgt daarbij op uit deze overzangeres
Marguirile
is uitgenoodigd
gave der orkestleden. Wat is de wondere gedurende SeptemberCouperus
Parijs,
Lausanno,
te
kracht dezer Tsjaikovsky.vertolking? Het is Montreux, Genève en Evian op te treden.
De
zoo moeilijk te zeggen zonder partituurlijk programma's bevatten Fransche, oud-Neder»
uitleggen. Ik zou het kort zoo willen zeglandsche, Engelsche en Slavische volksliederen
gen: Schuricht ziet, ondergaat een levens» uit verschillende eeuwen.
drama van een uiterst sensitief, ongcc«iuili»
breerd mensch, van een groot hart in een
De Staatsopera te Wiesbaden heeft het nieustorm van menschelijke bewogenheden. Klaar
we seizoen reeds geopend. Als noviteiten worhij ziet ook met zijn scherp kunstenaarsden aangekondigd Die erstcn Menschen van
oog den opbouw van het in de partituur geStephan, benevens .werken van HindeRudi
fixeerde zielemonument» de factuur, het mith, Busoni
en Pfitzner.
samenwerken van lijn en kleur, het weven
repertoire van do oude opera's wordt
Het
der draden van bewogenheid: hij ziet de ook uitgebreid: OH. bestaat het plan om Robert
zwakke steeën, de machtig stuwende, de le Diable van Meijerbeer te geven, Aubers La
ornamentiek sierende, de donkcrwoelende, Muette de Portici en Herolds Zampa. Voorts
de/zilverglanzende, de goudlichtcnde lijnen» komt Mozarts Cosi fan tutte weer aan de beurt
Hij ziet facturaal het bouwsel en weet waaren Brülls Das goldene Kreuz.
De opera van Tsjaikofsky: Mazeppa. die verom alles zoo is, wat en hoe er mee gedaan
moet worden, welke functie de componist er leden jaar zooveel succes behaald heeft, zal dit
aan toegedacht heeft. Dat samen, èn het jaar ook weer gegeven worden.
hart, èn het weten (dit laatste zeer belang»
rijk) werken, het emotioneerende, dat van
Adriaan van der Horst heeft aan «en redacgeen wildheid of weekheid ooit eenige overteur van het Hbld. het volgende meegedeeld
daad geeft, ja van beide juist geen idee meer over het repertoire van het Schouwtooneel:
dan de componist er zelf, volgens zijn wezen,
«Wij beginnen jnct «en stuk van Van Druin loslaat. Daardoor klinkt deze smart zóó ten, den schrijvenvan Voung Woodley. Het
innig en ontroerend, is er in dezen klank iets heet London Wall en wordt hier ten tooneele
dat als een mysterie van licht zweeft om de gebracht onder den titel: Vrouwen op kantoor;
gedaante der melancholie; daardoor komen dit stuk behandelt actueele kantoortoestanden.
In de hoofdrollen treden op Esther de Boer—
er spanningen en climaxen, die ons adembcvan Rijk (zij zal een cliënte op een advocaten»
klemmend meenemen; daardoor gloeien en kantoor uitbeelden).
Holtrop. Dogi Ruzingen, smeekenen klagen de hartstochten gani, Jaap v. d. Poll Marie
en
Ko
van Dijk.
met een zeggingskracht als nooit tevoren;
„Evenals verleden jaar geven wij ook nu
vier oorspronkelijke stukkon en wel van Herdaardoor bonst het rhythme als van een gesamenhoorigheid;
volk
daardoor
man Roelvink, van Jaap v. d. Poll, van Daan
heel
in
van der Zee en vau Johan Elsensohn."
glanzen de koepels van geïdealiseerd natioDe heer van der Horst deelde ons mede, dat
naal bewustzijn in een rijk licht : daardoor is
vrucht, getiteld: Een
in
Elsensohn's
de
samenlevingsmoment
elk beeld van een
goede
beter
buur
is
de hoofdrollen zullen
dichter,
een
die
ingeblazen
levensadem
door
worden
door Jan Musch en door de
onafgeebrokn zelf ontroerd is door den welhaastvervuld
tachtigjarige Esther do Boer.
diepen zin achter de verschijningswcreld. Zelfs het heel leelijke in Tsjaikovsky's
instrumentatie (finale) weet Schuricht zijn
Richard Strauss, die sedert lang niet meer te
pijnlijke werking te ontnemen, én con alcuna Londen geweest is, zal in October daar bet
symphonieconcert van de 8.8.C leiden.
licenza is de opvatting, waar ze maar kan.
gedacht?
we
hadden
dat
Tsjaikovsky.
Zóó
Welk een groote ziel, welk een mensch, intragischen waan, gebonden, maar waar.
De clmbaUste Alice Elders is door het
Wat Schuricht daar een mensch uitbeeldt Mozarleiun te Salzburg tot leidster van den
met Moïssi-kracht, wat het orkest daar cursus voor interpretatie van oude muziek bemee-werkt, en mee-begrijpt, hoe werkt dit noemd. Do cursus begint voor het eerst bet
volgend jaar.
diep in het leven in, van wie zich over kunnen geven, waar iets groots geschiedt.
De Schot werkt met den Danziger samen
Een aan het werk van Mozart gewijd concert
ln den corridor van kunstenaarseensgezindleiding van Brunö Walter, is altijd een
onder
heid en vereering. Tsjaikovsky's bes mol 'xi gebeurtenis zegt een van de bekende muziekLamond's onaantastbare eerevertolking. referenten en hij voegt er aan toe dat het tweede
Mozart concert te Salzburg zelfs iets buitengeZulke klaviertoon-verheerlijking, zoo hegeworden is, dank zij de uitvoering van
melsche plastiek, zulk magistraal spel, woons
bijna
de
nooit gehoorde Dohnsymphonlo, een
doordrongen
van subtiele poëgrootsch en
rijpste
de
van
werken van Mozart, een stuk dat
van
klank
van
het
stoere
meest
zie, ideaal
Giovannigeest in iedere maat ademt.
den
Don
tot het meest intieme, ja dat moest met
Walter is na afloop van het concert bijzonSchuricht's inzichten, enthousiasme en der gehuldigd.
klankpoëzieën samen, iets onvergeetlijks van
eenheid en karakterrelevatie worden. Tot in
de donderende octaven, iets elementairs,
overal een verrukkelijke klanknoblesse. Wat
Weekbladen
is een geheugenrafeltje bij zulk bouwen,
dichten, zulk spelen als een heros en als een
engel. Of het orkst ook besefte, dat er iets
bizonders werd opgebouwd. Zooals I^amond
Van Bouwen en Sieren wordt geopend
gisterenvond zHn Tsjaikovsky uitbeeldde,
een artikel van A. Beekman over het almet
zoo grootsch. levend tot in het fijnste vezelIn het bijzonder bespreekt hij bij illutaar.
tje, hebben we het, dunkt me, nog nooit straties het bijaltaar. Na een kort bijschrift
van hem gehoord. Die Schurchtbezieling over «en villa te Tegelen schrijft dr. Ernest
ook. En niet het minst belangrijke op zulk Hackel een geïllustreerd artikel over Kathoeen avond: nergens een ijdelheid, of een lieken Kerkbouw in DuitschKnd.
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DE RIVIER- EN BINNENVISSCHERIJ IN JUNI 1931.

De aanbiedingsnota van B. en W. van
Utrecht voor de gemeentebegrooting 1932 is
verschenen.
Het sluitend maken van deze begrooting gaf
DeparteAfdeeling
hlsscherijen
van het
De
ernstige moeilijkheden aanleiding. Zoo is
tot
ment van Blnnenlahdsche Zaken en Landbouw voor
de uitgaven der ondersteuning van be»
volgende
mede omtrent de rivier» en hoeftigen
deelt het
en werkeloozen 280 duizend gulden
binnenvlsscherij in de maand Juni 1931:
meer
dan voor 1931 geraamd was.
uitgetrokken
Op de Zuid'Hollandsclie benedenrivieren werd
Deze en verschillende andere verhoogingen
visscherij
nogal
in
veel
be»
de
de maand Juni
echter gedekt worden, omdat de dienst
lemmerd door ruw weder en daarmede gepaard kunnen
in
1930
een batig saldo heeft van f 653.301.
gaande hooge ebbestanden, en dientengevolge
Hiervan
willen B en W. f 353.301 op den ge»
visscherij
op schub» of standvisch
leverde de
brengen en f 300.000 aan de
wonen
dienst
v,sehzegen
het
de
en
bliekde
met
schutwant.
algemeene
toevoegen, ter bestrijding
reserve
en pooknetten slechts geringe vangsten op. Ook van de
economische
crisis. Op f 325.000 wordt
aalreep
do
aalfuiken
aalkubben,
met de
en den
daarentegen
gerekend
als bijzondere ontvangwaren do vangsten over de geheele maand maar
Bij 53 opcenten op de Gemeentefondsmatig, hetgeen voornamelijk wel aan de koude sten.
weersgesteldheid moet worden toegeschreven. belasting wordt dezelfde opbrengst geraamd
Daarentegen kon met de botfuiken en de bot» als voor het loopende dienstjaar.
«toetten doorgaans reeds vrij goed bot worden
gevangen.
,,SOJABROOD".
De vangsten van fint waren zoo gering, dat
veel drijfnetvisschers hun netten reeds gingen
Bij
Kon. Besluit is tot wederopzeggens toe»
opbergen, terwijl op de rivier de Maas de fintstemming verleend tot het bereiden en in den
visscherij zelfs reeds geheel werd gestaakt.
handel brengen van «en brood, bereid uit 80
De zalmvangsten bleven nog steeds van pCt. tarwebloem, respectievelijk tarwemeel.
weinig beteekenis en ook ver beneden die van met 20 pCt. ontvet sojameel, onder den naam
de overeenkomstige maand van het vorige jaar. „Sojabrood, bereid met ontvet sojameel", on»
In totaal werden aangevoerd 193 zalmen met der de navolgende voorwaarden:
een gezamenlijk gewicht van 1481 K.G. en een
le. het brood moet worden aangeduid als
opbrengst van f6798, tegen 694 stuks met een
„sojabrood, bereid met ontvet sojameel";
gewicht van 4710 K.G. en een opbrengst van
aanduiding, onder le. genoemd, moet
2e.
f22.872 in Juni 1930. De aanvoer van zeeforellen in het de
brood
zelf of op zijne verpakking zijn
of z.g. schotjes was ongeveer gelijk en bedroeg aangebracht met
duidelijk zichtbare en lees113 stuks tegen 122 stuks te vorigen jare. Op bare letters;
de rivier de Waal werd de geheele maand Juni
3e. in het ontvet sojameel mogen slechts
met een afwisselend getal schokkers aan de uiterst geringe hoeveelheden onkruidzaden
ankerkuilvisscherij deelgenomen, doch de uit» aanwezig zijn;
komsten vielen over het algemeen zeer tegen.
4e. het brood moet voldoen aan de eischén,
Met de aal- en palingfuiken, waarmede druk gein het Broodbesluit (Stbl. 1925. no. 478) geviseht werd, kon af en toe toonend worden gesteld, uitgezonderd het gehalte aan keukenvangen.
zoutvrije asch, dat niet hooger mag zijn dan
Voor de visscherij op standvisch met de
2 pet.
vischzegen was do waterstand doorloopend
te hoog.
Op de rivier do Maas waren de vangsten met
GEREFORMEERDE VEREENIGING
de ankerkuilen in de eerste helft van de maand
vrij bevredigend, doch daarna maar matig. Ook
VOOR DRANKBESTRIJDING.
met dev overige aal- en palingvischtuigen hadden
(Vervolg).
de vangsten over het geheel genomen niet veel
In de gisteren te Utrecht gehouden 31e jaar»
te betcekenen. Met de vischzegen kon in het
begin der maand op deze rivier op enkele,
vergadering van de Ger. Ver. voor Drank»
plaatsen nogal toonend braserb, bliek en snoek
bestrijding deelde de voorzitter mede, dat de
worden bemachtigd, doch overigens vielen de Rijkssubsidie voor de vereeniging is verhoogd
vangsten van standvisch niet mede.
met f 250, als een tegemoetkoming in de
Op de Overijsselsche rivieren waren de uit» bureaukosten der vereeniging.
komsten van de visscherij, behoudens die met
Tot lid van het hoofdbestuur werd herkozen
de aalkubben, waarmede over het algemeen de heer C. Buitendijk, te Amsterdam. De beloonend werd gevischt, onbevredigend. In de grooting werd vastgesteld met een eindcijfer
binnenwateren werd druk met de verschillende van f 7040.50.
aalvischtuigen gevischt, doch door de koude
De vergadering werd toegesproken door den
weersgesteldheid, waardoor het grootste geheer P. v. d. Meulen, van Amersfoort, als voordeelte van de maand Juni werd gekenmerkt, zitter van de Ned. Vereeniging tot afschaffing
lieten de vangsten algemeen te wenschen over; van Alcoholhoudende Dranken.
alleen met de dobbers kon in sommige wateren
Een voorstel-Bussum om zich met een cirvrij loonend worden gevischt. Ook voor do culaire en vragenlijst tot kerkeraden van Ger.
zoeltvisscherij bleef het weer over hel geheel opvatting te wenden, werd na bestrijding innog te schraal en mede in verband met de lage
getrokken.
prijzen, welke voor de zeelt werden betaald,
Besloten werd de jaarvergadering 1932 te
werd nog maar weinig op deze vischsoort Apeldoorn te houden.
gevischt.
Een voorstel-Bussum om klnderlectuur uit
Do visscherij op andere schub» Of standvisch» te geven werd aangenomen in dien zin, dat
soorten werd eveneens nog maar weinig be» het hoofdbestuur er eerst dan er toe zal overoefend en leverde over het geheel ook maar gaan, als er iets te geven is dat op hoog peil
matige vangsten op; alleen in sommige deelen staat.
van Friesland werd met wargarens en stel»
Een voorstel-Middetburg om te ijveren voor
fuiken nogal loonend snoek en hier en daar ook de behandeling van het alcohblisme bij het vak
wat snoekbaars en andere schubvisch be»
gezondheidsleer op de kweek» en muloscholen,
machtigd.' In den stand der vischprijzen kwam
werd doorgezonden naar Enkrateia.
sedert de vorige maand maar weinig ver»
Een voorstel-Arnhem om weer over te gaan
andering. Langs de rivieren liepen do prijzen tot de aanstelling van een propagandist werd
van de dikkere aal iets omhoog.
verworpen.
Uitvoerig besprak de vergadering den finan»
cieelen toestand der vereeniging.
Na rondvraag, waaraan deelnamen Utrecht,
GROEP NED. INDIË VAN HET
Apeldoorn en Aalten. sprak de voorzitter een
ALG. NBDBRL. VERBOND.
«>lotwoord. opwekkend om pal te blijven staan
tegen het alcoholisme. Ds. J. C.
Gemeld wordt, dat de Groep Nederiandsch in den strijd
Hakman van Atmkerk dankte den voorzitter
Indië van het Alg. Nederl. Verbond zoo gelukvoor zijn goede leiding en sloot na het gekig is geweest den heer W. Ch. Hardeman, lid
van den Raad van Nederlandsch-lndië, bereid meenschappelijk zingen van Ps. 84.: 3 de druk
vergadering met gebed.
te vinden als voorzitter van het Groepsbestuur bezochte
Hierna vereenigde men zich aan «en geop te treden.
meenschappelijken maaltijd.

.

AFLEVERING VAN ENTSTOF.
In de week van 16 »r\ en met 22 dezer heeft

de entstofinrichting te /.msterdam koepokstof
afgeleverd voor 473 personen, die te Rotterdam
voor 91 en die te Groningen voor 101, in totaal
dus voor 665 personen.

EEN BEWAKER VAN
VORSTEN

"

—

Ter vervulling van de vacature van stads»
geneesheer te Leiden, ontstaan ten gevolge van
het aan den heer A. Kist als zoodanig ver»
leend eervol ontslag, bevelen B. en W. als
zoodanig aan den heer A. J. B. Poortman, arts
te Leiden.
daalde plotseling de hand der wrekende gerech-

tigheid neer op den schouder van een onschuldig

uitziende» jongeman, wiens rechterhand een
geladen

revolver,

met

getrokken

haan,

omklemde. Eenige minuten later, en keizer
Wilhelm zou vrij zeker als slachtoffer van dezen

aanslag zijn gevallen.
Dit bravourstukje was echter niet de eenige
buitengewone prestatie, door inspecteur Parker
van inspecteur tijdens zijn loopbaan verricht. Parker was de
Bij het
schaduw van drie achtereenvolgende heerschers
Parker
van Engeland. Hij was de detective van
Koningin Victoria, van Koning George en van
'Koning Edward. terwijl hij bovendien do op»
dracht had. te waken voor de belangen van de
Duizenden en duizenden verdringen zich op buitenlandsche
gasten van het Koningshuis. In
gardesoldaten
banen
Trafalger Square; bereden
jaar heeft hij alle belangrijke
de
25
laatste
vaandeldragers,
de
die
onder
den weg voor
personen,
die
vertoefden, beschermd;
te
fanden
dreunenden paukonslag en schellerende fanfares
daaronder
waren
de
Tsaar
van Rusland, de
karos
marcheeren.
koninklijke
uit
voor de
Koningin
de
WilhelKeizer,
Tsarina,
Duitsche
Duizenden hoeden worden in do lucht gegooid,
Belgische
Koning,
mina.
de
een
aantal
Presizakdoeken,
gezwaaid
vlaggen
met
en
er wordt
denten der Fransche Republiek, de Spaansche
In alle talen klinkt hoerageróep. dat het gedreun koninklijke
familie en talrijke andere voorname
van de voorbijrijdende cavalerie zoo nu en dan gasten uit de
en de politiek. Aan
overstemt. De Engelsche koning heeft den hem is het te aristocratie
al deze bezoeken
blanken,
dat
bij
zijn
bezoek aan Londen
Duitschen Keizer
zonder schokkende gebeurtenissen konden verDe
van
geheeten.
donder
dreunende
welkom
loopen, en eerst als men achter de coulissen van
kanonschoten rolt over Londen....
Scotland Yard heef» gekeken, kan men er zich
Dat was voor den oorlog, in den lijd. da» «r een oordeel over vormen, met welke gevaren hij
nog een vertrouwelijke vriendschap bestond daarbij dikwijls te kampen had.
tusschen de hoofden der beide wereldstaten, toen
Als een schaduw volgde hij do persoonlijkbij het bezoek van Wilhelm II de Duitsche
heden,
aan zijn zorgen waren toeverkleuren naast de Engelsche aan den vlaggemasl trouwd,welke
waarbij
hij echter steeds op een zoogeheschen,
werden
ten einde den Duitschen danigen
bleef, dat geen van hen ooit
afstand
heerscher bij zijn bezoek aan Whilehall welkom heeft kunnen bemerken,
dat hij of zij speciaal
te heeten.
bewaakt
werd. Op 18>jarigen leeftijd trad ParIn- dien lijd waren anarchistische samenkor in dienst bij de politie, en thans, op 60zweerders doende, om te trachten «en einde te -jarigen leeftijd, heeft hij nog dezelfde vitaliteit
maken aan het leven van don Duitschen keizer
en tegenwoordigheid van geest, gepaard aan een
Maanden te voren hadden de anarchisten hun grooten persoonlijken moed.
plannen voorbereid, en een van hen zou do
Een wettelijk voorschrift bepaalt echter, dal
daad volvoeren, terwijl de overigen voor het alle criminalislen op 60-jarigen leeftijd -tien
welslagen en de daarop te volgen vlucht, hun dienst moeten verlaten, «n zoodoende is ook
medewerking zouden verleenen.
Parker dezer dagen moeten heengaan. Hel is
In de laatste maand voor den aanslag had echter de vraag, of men binnen afzienbare» tijd
Scotland Yard er de lucht van gekregen; een voor hen» een geschikten plaatsvervanger zal
leger van detectives zou trachten den aanslag kunnen vinden.
Men kan «r echter verzekerd van zijn, dat
te verijdelen. Doch de ijverigste nasporingen
die misschien
brachten geen klaarheid omtrent den opzet van geen van al die hooge bezoekers,
het plan. Binnen do muren van de Yard hun leven aan hem hebben te danken, hem verheerschte er een verschrikkelijke opwinding. gelen zijn. Zijn dagboek staat vol met romanAlles was in het geweer, om zoo onopvallend tische hoofdstukken, zijn herinnering strekt z ch
mogelijk te waken voor het leven van den uit over lal van glorierijke intochten van vreemkeizerlijken gas», doch het scheen ondoenlijk uit de heerschers, doch evenzoo van jacht op misdo duizenden, die de straten bevolkten, den man dadigers, die trachtten aan de wrekende hand
te vinden, die den aanslag zou uitvoeren.
der gerechtigheid te ontkomen. Binnen afzienInspecteur Parker was het, die dit kunstbaren lijd zal zijn beeltenis «e vinden zijn in het
stukje op het laatste moment volbracht. Zijn beroemde panoplicum van Madame Tuss»ud,
navorschingen badden hem eindelijk en ten waar hij zal slaan tusschen koningen en andere
laatste op het juiste spoor gebracht, en toen het grooten der aarde, die hij zoo dikwijls heeft
keizerlijke rijtuig Trafalgar Square passeerde, weten te beschermen.

afscheid

De zitting van Woensdag.

De eerste spreker in de morgenzitting was
gisteren prof. M. Palyi, economist van de Deutsche Bank en Diskonto Ges., en hoogleeraar
aan de handelshoogeschool te Berlijn over het
onderwerp
Internationale planmatige organisatie door
industrieele instellingen.
. Prof. Palyi geeft een gedetailleerd overzicht
van de verschillende vormen van internationale

organisatie, zooals die thans reeds bestaat. Hij
wijst er daarbij op, in antwoord op «en door
mr. Ossinsky gemaakte opmerking, dat de be»
volking der beschaafde wereld in de afgeloopen
eeuw zich verdriedubbeld heeft, terwijl de wel»
stand over dezelfde periode is vervier» of ver»
vijfvoudigd. Daaruit blijkt, dat do kapitalist!»
sche ontwikkeling toch enorme resultaten heeft
gehad. Er zijn voorts talrijke instellingen en
organisaties van de grootste beteekenis voor de
menschheid, tot ontwikkeling gebracht. Er is
eigenlijk nooit een volkomen „laisser faire"politiek geweest, steeds was er een of ander
plan, een of ander doel, waarop die ontwikkeling gericht was. Spr. vestigt er dan de aandacht
op, dat do monopolistische tendenzen dikwijls
een organisatie der productie tengevolge hebben. Anderzijds laat ons huidige systeem ook
do mogelijkheid om tot zulk een organisatie te
komen zonder monopolistische doeleinden. Wat
dat betref» zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. Dikwijls geven monopolies een sterke
tendenz van planmatige organisatie aan. Hier
wijst prof. Palyi op het diamantmonopolie maar
toch zijn ook deze beste en sterkste monopolies
niet sterk genoeg om zich aan de drukkende
invloeden van do algemeene crisis te onttrekken. In ongeveer dezelfde positie verkeeren de
kwikzilver» en nikkeltrusts enz.
Spr. geeft dan aan, hoe de internationale
trust met internationale kratellen gecombineerd
wordt, dwz. hoe de groote concerns, door kar»
letovereenkomsten talrijke kleinere concurreerende ondernemingen aan zich binden. Maar
ook de grootste en sterkste kartellen schijnen
thans niet in staat om zich met eenig behoorlijk resultaat in deze crisis te handhaven.
Aan de

en spr. raadt den Russen aan om de zaak op»
nieuw in studie te nemen. Hij wijst er voort»
op, dat de Centrale Electriciteitscommlssie met
talrijke andere centrale industrieele en financieele instellingen samenwerkt en hij ziet daarin
het begin van een werkelijk planmatige organisatie.
Mr. Eugen Hess (Amsterdam) deelt mede.
dat het wel degelijk mogelijk zal blijken om do
krachtcentrales van Europa te vereenigen en
dat dit niet alleen in een socialistischen staat
mogelijk is.
Nadat prof. Palyi gerepliceerd had, was het
woord aan den heer Edward A. Filene uit Bos,
ton, die sprak over

Massa-distributie on hoogoron levensstandaard.
Volgens mr. Filene zullen hoogere loonen en
lagere prijzen een einde kunnen maken aan allo
economische kwalen. Hiertoe zal men kunnen

geraken door wetenschappelijke massaproductie
en massadist'butie, niet echter door productie
en distributie op groote schaal. Alleen een
economisch plan, dat voor do geheele wereld
wordt uitgewerkt, zal vrede, voordeden en wel»
vaart brengen. Dan zal ook de Regeering der
verschillende landen gestabiliseerd worden. De
heer Filene wees er met nadruk op, dat het
voortdurend lager worden van den levensstandaard onvermijdelijk revolutie tengevolge zal
hebben, 't Is kortzichtig en zal tenslotte vernietigend blijken te zijn, als de prijzen kunst»
matig op peil worden gehouden.
Uitvoerig zette mr. Filene uiteen, hoe de
schijnbare paradox tusschen hooge loonen en
lage prijzen kan worden omgezet in een realiteit
door massaproductie en massadistributie.
De
huidige werkeloosheid in de V. S. moet in
hoofdzaak toegeschreven worden aan die industrieën, omdat deze bleven hangen aan de»
traditie, maar tegelijk tot massaproductie overgingen. Ze maakten het echter niet mogelijk
voor de verbruikers, om van dezen invloed to
profiteeren. De zg. massaproductie in Amerika
is in werkelijkheid niets anders dan een verveelvoudige productie volgens de tradilioneele
methode. Spr. heeft de oude theorie van het
vaste loonpeil geheel verlaten: Een theorie, die
slechts,kwaad heeft gedaan. Ofschoon Amerika
evenals Europa thans in «en ernstige depressie
verkeert, blijft het een feit, dat de massa van
Discussie
het Amerikaansche volk een peil van welvaart
heeft bereikt als nooit tevoren. Nadrukkelijk
neemt vervolgens deel prof. Ernest M. Patlerbeloogde spr. nog eens, dat de moderne in»
son (president Amerikaansche Academie voor dustrie,
dié het in de hand heeft, om het levensPolitieke en Sociale Wetenschap, Philadelphia). peil
der
arbeiders te verbeteren, goed zal doen
Spr. vestigt er de aandacht op, dat internade
der
historie te begrijpen, dat revolutie
les
planmatige
organisatie
noodzakelijk is onbestaanbaar
tionale
is in tijden van algemeene welvoor verdere nationale ontwikkeling. Hij wijst
erop, hoe in bijna alle landen tusschen officieele vaart.
Godachtenwisseling.
en handelslichamen wordt onderhandeld over
samenwerking.
een basis van
Zoo gaat het ook
Daarna is het woord aan den heer P. J. S.
internationaal.
Setrarens, secretaris van het Internationaal
De Internationale Bank ziet spr. als één der Chr. Verbond, Utrecht, die niet alle opvattininstellingen, die in dit opzicht zeer veel zou gen van mr. Filene kan onderschrijven. Wij
kunnen doen. Controle op do prijzen moet weten, aldus spr., dat de distributie onvoldoennatuurlijk gepaard gaan met een of anderen de is in verband met de productie. Het huidige
vorm van controle op den afzet en op de verstelsel van wanorde in de distributie is één ,'er.
houding tusschen kapitaal en arbeid. Magische oorzaken van de hooge prijzen. Eén der vooroplossingen zijn niet mogelijk; wij zullen ons naamste hinderpalen voor een gezonde ontwik»
moeten bepalen tot geleidelijke veranderingen keling der massadistributie in Europa is het
van bestaande instellingen en verhoudingen.
bestaan der hooge tariefmuren.
Mr. Filene
Mr. Hugh Quigley (statistisch bureau van moet ook in het oog honden, dat Europa geen
de Centrale Eleclricitoitscommissie Engeland), nationale eenheid is en dat er dus nog talrijke
sprekende over de verhoudingen in Engeland, andere, dan alleen technische moeilijkheden
wijst erop, dat de mededeelingen van mr. Os» zijn. Spr. meent, dat aan de wanverhouding
sinsky betreffende de Engelsche electricitcitstusschen productiecapaciteit en verbruik ge»
voorziening misschien juist kunnen zijn voor deeltelijk"* een- einde kan worden * gemaakt door
1921, maar volkomen verkeerd zijn voor 1931 verhooging der werkelijke loonen..
'' "
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ENKRATEIA WIJDINGSSAMENKOMST.

DE LIMBURGSCHE

BLECTRIGITEITSINDUSTRIB

Heden wordt te Utrecht het Enkrateia-congros, het vijfde Christelijke Congres tegen het
Alcoholisme gehouden in het gebouw voor K.
Te Heerlen is onder directie van de heeren
en W.
Kersting en Schömer de Limburgscho Eleclri»
Aan dit congres ging gisterenavond «en wij- citeilsinduslrie gevestigd, welke zich de fabridingssamenkomst vooraf, welke in de Domkerk catie van verschillende artikelen op electrolech^
werd gehouden onder leiding van prof. dr. J. R. nisch gebied ten doel stelt. Het Fonds voor
Slotemaker de Bruine van Wassenaar»
Sociale instellingen der Slaatsmijnen heeft te
Te zeven uur opende prof. Slotemaker de Brunssum een gebouw beschikbaar gesteld,
Bruine de bijeenkomst met het doen zingen van waarin de fabrikatie voorlóopig zal plaats vin»
Ps. 150 vers 1, het lezen van Galaten 3 : 5—14 den. Bij welslagen zal een
definitieve fabriek
en Romeinen 14 : 7—21 en gebed.
worden, In hoofdzaak zullen artikelen
In zijn openingswoord wees prof. Slotemaker gebouwd
worden, die door patenten beschermd
er op, dat deze bijeenkomst zoowel Enkraleia gemaakt
zijn,
en
die
met behulp van speciale machines
geld» als de Nat. Chr. Geh. Onth. Ver., die
als
massa-artikel
door vrouwelijke werkkrachthans haar 50>jarig jubileum viert.
vervaardigd
worden.
ten
Velen hebben reden om de vereeniging die
thans jubileert te danken, omdat zij den stoot
gaf tot veel dat voorheen niet' werd nagestreefd.
NEDERL. POMOLOGISCHE
Geheel ons volk moet zien wat er door en in
zake het nuchterheidsstreven is bereik».
VEREENIGING.
Hierna was het woord aan de buitenlandsche
afgevaardigden, ds. Char 1 e s Martin van
De Nederl. Pomologische Vereeniging, hoofd»
Genève, secretaris van het Intern. Blauwe Kruis afdeeling
Fruitteelt der Ned. Heidemaatschapon ds. N. Juh 1, voorzitter van het Deensche pij te Arnhem,
zal haar algemeene vergadering
sprak
Blauwe Kruis. Ds. Martin
de vergadeMiddelburg
houden
te
op 25 September as. Des
ring toe in het Fransch en ds. Juhl in het namiddags
op
26
September
en
zal een excurDuitsch.
worden gemaakt naar verschillende Zeeuw»
Ds. Martin zegt, dat, de congressisten elkan- sie
ders taal niet verslaan, zij wel verstaan het sche fruitteelt-bedrijven.
verlangen des harten, het streven dal men gemeen heeft. Christus doet ons censwillend zijn,
en het geloof in Hem steunt den strijders. En
BESMETTELIJKE ZIEKTEN.
de verlosten juichen met eeuwigen dank aan
In
de
week van 16 lot en met 22 dezer zijn
God Die hen uit den greep van het alcoholisme
hier
aangegeven 3 gevallen van roodter
«lede
Spr.
verheugde
over
den
versaagrukte.
zich
on
den strijd die in Nederland gevoerd wordt tegen vonk, en 3 van diphlhcrie: in totaal zijn in den
den gemeenschappelijke» vijand en wekte zijn lande aangegeven resp. 124 en 62 gevallen, als»
mede 19 van febris typhoidea, II van parahoorders op on» te volharden tot het einde.
typhus (typh. vorm). 2 van paratyphus (gastroverheugt
hij
zijn
zich
dat
in
moederDs. Juhl
taal deze vergadering kan toespreken en wijst enteritische vorm), 1 van dysenteria bacillaris,
! van dysenteria amoebica, 1 van meningitis
op den geweldigen strijd die de christelijke geheelonthouding over heel de wereld tegen het cerebrospinalis epidemica. 3 van poliomyclitis
anterior acuta, 1 van encephalitis lcthargica eu
alcoholisme heeft aangebonden.
Wat dreigt te vergaan moet door ons worden 2 van de ziekte van Weil.
opgericht en wie drengt te vallen, moet zoo
mogelijk staande worden gehouden. Spr. biedt
zijn Hollandsche medestrijders zijn hartelijke
HOOFDONDERWIJZERS
gelukwenschen aan, op dit feest, ook in verband met de behaalde resultaten.
Wegens gebrek aan sollicitanten bestaat do
Vervolgen, sprak dr. W. G. Ha rre nst e in, voordracht voor onderwijzer met verplichte
Geref. predikant te Amsterdam naar aanleiding hoofdakte aan de openbare school te Ter Apelvan Matth. 12 : 43—45.
Oost (Gron.) uit den eenigen sollicitant, den
Spr. verheugt zich over den stroom van liefheer A. van Vuure, te Hilversum, gepensiodadigheidswerk die juist in deze dagen zoo mild neerd
hoofd eener school in Xed.-Oost-lr.diö.
vloeit. Ook is spr. dankbaar voor het vele «n
heelt zich voor de betrekking van hoofd
Er
uitnemende werk dat ook door menschen buiten der openbare ichool te Oostnoldcrpolder
den christelijke», kring wordt verricht. De ge(Gron.) geen sollicitant aangemeld.
lijkenis van den barmharligen Samaritaan is
daarop wel zeer toepasselijk. De priester en de
Leviet waren schuw voorbijgegaan, maar de
De S.D.A.P. «e Emmen heeft besloten
Samaritaan, van wien men geen hulp verwachten zou, ontfermt zich. Deze gelijkenis van Jezus geen wethouderszetel te aanvaarden, nu do
rechtsche partijen drie zetels opeischen en twee
geeft ook nu nog reden tot nadenken.
Het moet de liefde van Christus zijn die den voor de linksene partijen laten.
christen dringt tot het zoeken en helpen van
het verlorene. Was het niet Christus zelf Die
don mensch zocht? Gelukkig als we deze dinHet ministerie van Buitenlandsche Zaken
gen welen en ervaren hebben.
maakt bekend, dat namens de Xederlandscho
Regeering op 11 Juni 1931 is onderteekend de
HET OUD ARCHIEF TE LEIDEN.
op 28 Maart 1931 te Genève tot stand gekomen
regeling tusschen douane-autoriteiten, teneinde
In de 1.1. gehouden vergadering van den gemeenteraad van Leiden werd besloten het ge- het zuiveren van niet<gczuiverdo of verloren
triptieken te bevorderen. (Staatsblad 1931, no.
tal leden van de commissie voor het oud310).
met
uit
te
breiden.
Hiervoor
archief
twee
Deze regeling behoeft niet te worden be»
hebben B. en W. thans de volgende aanbevelingen bij den Raad ingediend: 1. prof. dr. krachtigd en zal ingevolge ar». 111 voor NeH. T. Colenbrander, 2. A. Krantz: 1. W. J. J. derland in werking treden negentig dagen na
C Bijleveld, 2. mr. J. Slagter.
*« onderlcekening.

—

—

NET VADERLAND
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SPORT EN WEDSTRIJDEN
LAWNTENNIS

ATHLETIEK

HET HANENBURG.TOURNOOI.

DE TE WERVE-RECORD WEDSTRIJDEN

Herweyer en Roelvink gslagen
Ben nederlaag van mejKawilarang
en de la Bye.

—

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 1931

DROOG BLUSSCHEN
Na langdurige proefnemingen l» de beroepsbrandweer van Frankfort a. d. Mam er in
samenwerking met een Duitsche fabriek van

—

OCHTENDBLAD D

bramlbluscha-pparaten la geslaagd, met de ervaring met het droog blusschen» die in do
laatste tientallen Jaren verkregen is, gewapend,
gereed gekomen met de constructie van een
poedermotorspuit, die in het bijzonder gebruikt
zal worden in do gevallen, waarin het blusschen

met water meer schade aanricht, dan voor het
blusschen van den brand zelf noodig l». Hot is
een gecombineerde koolzuur», soda» en waterspuit, maar het water komt eerst aan de beurt,
als de verdere voorraad bluschmiddelen is
uitgeput.

drie vierkanten kilometer, kunnen onderzoeken.

Zij heeft, naar het schijnt, «en veel grooter uit.
gestrektheid en strekt zich ver onder water uit.
DeAeele stad heeft den vorm van een hoefijzcr,
Op het gedeelte, dat onderzocht is en dat zich
het dichtst bij den oever bevindt, zijn 16 ge,
vechtstorens, overblijfselen van verdediging»,
muren, «en stadsplein, en overblijfselen van
openbare gebouwen en woonhuizen gevonden.
Het terrein tusschen de stad en den oever is
bedekt met marmeren brokstukken, vaatwerk
enz. Daar echter in deze buurt de branding
sterker is dan ergens anders, werden geen goei
bewaard gebleven gedenkteekens, standbeelden

cd. gevonden.

(Van onzen arhletiekmodewerker)

Voor Postzegelverzamelaars
Zaterdag en Zondag worden op de Rijswijk»
sche sinteibaan de bekende Te Werve-Recordwedstrijden gehouden, welke dit jaar tevens als
de slotwedstrijden van het seizoen kunnen worden beschouwd.
Werkt het weer mede. dan zouden het inderdaad „record"-wedstrijden worden, doch wij
vreezen dat bet wol geen „ideaal'-athleliekweer zal worden.
Laten wij er echter het beste van hopen, in
ieder geval worden het prachtige wedstrijden.
De Zaterdagmiddag is voor de nieuwelingen
gereserveerd, des Zondagsmorgens treden onze
dames-athleten in de arena en ten slotte bestrijden do heeren elkaar in een feilen kamp
om do punten voor de diverse wissolbekers.
Buiten het programma óra zal mej. Tollema
Schuurman bij gunstige omstandigheden «en
aanval doen op haar eigen record van 25.6 sec.
Men vergele echter niet dat dit record op de
snelle baan te Amsterdam is gemaakt (31-8-30)
en alleen de oudkampioene en recordhoudster
mej. Xetty Grooss haar -behoorlijk partij kan
geven. 26 Juli jl. maakte mej. Schuurman bij
de kampioenswedstrijden op Te Werve 26.0 sec,
met welke prestatie zij onbedreigd won.
De 100 M. en do 4 maal. 100 M. estafette
hebben veel aan belangrijkheid ingeboet daar
mej. Bep Dumée met haar vriendinnen van
Gymkhana op het appèl ontbreekt, de strijd
tusschen de mindere „Godinnen" wordt er echter
des te spannender door.
Het speer- en discuswerpen is kwantitatief
zeer goed bezet, de beide kampioenen en recordhoudsters, mevr. L. Beermanßombout en mej.
C. Pels, zijn.present.
Bij de deelneemsters kogelstooten missen wij
do dames van den A. T. B.
Het hoogspringen vermeldt mej. Lien Gisolf
onder do ingeschrevenen.
Tot zoover over de damesnummers. Alleen
betreuren wij bet dat de Te Werve-dames zelf
niet meer actief aan athletiek doen, destijds
kwamen do Shell-dames Leny Milckaelis, Dora
Coelingh, Miep Duchateau e. a. zoo kranig voor
dag.
den
.Westrum 6—O, 5—7, 10-6.
Bij. »e heeren zou oorspronkelijk als extra
Hanenburg, heeren enkelspel, le ronde: Kaeen 110 M. hordenloop invitatie worsim sl. Heiligers 6—2. 6—o; Palm w.0.; Resing nummer
den gehouden om Wim Kaan nog een gelegen»
sl. de Leon 6— 8— De Labye w.o.
heid te bieden het record van 15.5 sec. van
6—2,
2e ronde: Ühleubeck sl. Dompseler l
O. E. van happard to verbeteren, dit is echter
6-4; F. Ernst sl. Kasim 6—2, 6—3.
daar Te Werve is teruggeschrikt
afgesprongen,
Hordijk
6—l, 6—l; A.
"3e ronde: Weber sl.
de
kosten
van het zenden van 60 horden
voor
L.
6—2,
6—2;
Nieuwende Quant sl. Jonker
het
Olympisch
van
Stadion te Amsterdam naar
huis sl. L. Vintges 6—o, 6—o; Lips sl. Wyga
Te Werve te Rijswijk. Dat dit echter f6O zou
ll__9. 6-2; Nelivan sl. de Wolff 6—3. 6—3.
moeten kosten is ons vooralsnog een raadsel.
Hanenburg. damesenkelspel, 2e ronde: mej.
Het is zeer jammer, dat dit prachtige nummer
6—2,
mej.
E. Visser, sl.
Gussenhoven 6—B,
geen
doorgang kan vinden, waarom schaft de
7—5; mej. M. Roos sl. mej. Tenhaeff 6—3. 6—2.
Haagsche Athletiek Kring of de Z. H. A. B.
Hanenburg, heerendubbelspel, le ronde: Palm
geen stel eigen horden aan? Er beslaan
en Ühlenbeck sl. Boason en Kaldenbach 63, zich
horden,
dio zoowel op de 110, 200 als 400 M.,
Hordijk
sl. Jonker en v.
6— Hoogteyling en
zelfs
ook voor do 80 M. hordenloop voor
dus
d. Voet 6—l, 6—4; gebroeders Nieuwenhuys sl.
geschikt
zijn en welke slechts 18 per
dames
dr. Muller en L. Vintges 6—2. 6—l.
kosten,
dat is voor een compleet stel nog
Kwart beslissing: Vervaeck en Dompseler sl. stuk
geen
f5OO.
Herweyer en Roelvink 36,
10, 6—2.
De 100 M. is zeer gooi bezet, om reglemenHanenburg„ damesdubbelspel, le ronde: mej.
tair
ook snelste tweeden te klasseeren, is zelfs
J. Kawilawan en mej. de Quant sl. mej. Visser het loopen
van demi-finale noodig, hetgeen almej.
6—l;
mej.
v. Houten 7—5.
Gussenen
bezwaarlijk
is als er «en clubprijs is en er
tijd
hoven en mevr. Roos w.o.
nog
ook
aan meerdere estafettes moot worden
Hanenburg, gemengd dubbelspel, le ronde:
deelgenomen.
De 100 M finale wordt een hermej. Visser en Dompseler sl. mej. Dijkerman
kampioenschappen, alleen is
haling
van
de
Tjoa
en Vervaeck B—6, 6—o; mevr. Roos en
Berge
weer van de partij.
lhaps
v.
d.
sl. mevr. Ernst en Roelvink 7—5, 6—2.
De 400 M. is vrij slecht bezet. Sierhuis en
; 2e ronde: mej. Roos en Weber sl. mej. Kawizich voor de estafettes, Kok
'larang en do Labye 6—2, 6—l; mevr. Meeng Dop b.v. sparen
partij,
is
wel
van
de
doch als hij tweemaal perDompseler
en Nelwan ,l. mej. Visser en v.
soneel 400 M. moet loopen, zal zijn club, de
6— 6—3; mevr. Schilling en L. Nieuwenhuys
Trekvogels, wel niet veel aan hem hebben voor
sl. mevr. Roos en Tjoa 3— 64, 7—
de 4X400 M. en op de Olympische estafette.
De 1500 M. heeft een pracht beker als wisselprijs. helaas ontbreken de gebr. Zeegers
CRICKET.
onder de deelnemers.
De 5 K.M. kan een spannende race brengen
In Engeland.
tusschen
Baars, Peters en Hartman.
speelprogram
voltooid.
.«"Cent heelt nu haar
Het verspringen is heet goed bezet, de Boer,
Het staal thans no. 2 op de ranglijst; maar het
v.' Wetsenes. Lamoree, v. Musscher, Blanker»,
kan door Sussex, dat nog een match te spelen
ja. volgens do laatste berichten is ook Peters
heeft, en door Gloucester. dat er nog twee voor
van
de partij,.dwz. een betere bezetting dan
den boeg heelt, worden voorbijgestreefd. Feitebij de nationale kampioenschappen.
lijk staat Gloucester nog hel gunstigst.
Het hoogspringen brengt Hofman, onzen
Met de bat hebben Woolley (1659 runs. met
van 1.8 M. als „cavalier seul",
recordman
gemiddelde
Ashdown
1210
44.88),
een
van
daar
Roelofs
niet is ingeschreven.
31.02 en Hardinge 1019
28.30 zich het dost
Bij het speerwerpen moet de kampioen Visgeweerd. Freeman met 241 tickets (enkel voor
ser den steun van zijn concurrenten v. Mijl en
Kent) en een gemiddelde van 15.21, heeft als
missen; polshoog brengt v. d. Zee en
gebowld.
Knot
een duivel
Oorschot te zame». kortom het geheel is zeer
Ook Worcestershire heeft haar seizoen
goed
bezet.
weinig
goeds
Er
van
dit
seizoen
te
is
voltooid.
Trouwens, alleen de drie estafettes. 4XIOO
zeggen. Do county staat op drie na onderaan
M.; 4><400 M. en de Olympische Stoffel, waarop do lijst.
Nichol, Gibbons en Walters kwamen in de op de Herman v. Leeuwen -beker in den strijd
1000 runs, en Root bowlde met succes: 123 komt. is alleen al een gang naar den Van Vredenburllhweg waart. Op de 4XIOO M. komt
wickets, gom. 15.93.
Dinsdag,
rijn
v. WeldeHobbs,
was
..Haarlem" geheel volledig uit met
Do honderd van
bij de 4X400
183ste. De groote speler had zijn bat door de nes. v. d. Berge. Benz en Berger,geheel
frissche
M. waagt do A.V. 1923 met een
innings gedragen en geen fout gemaakt. Hobbs
heeft er dit seizoen at weer acht centuries op ploeg (Oostcrmeyer. Bolten. Lijflander en
Sierhuis) «en recordpoging. Het vigeerende
zijn naam bijgekregen.
record is van „Haarlem" met 3 min. 28.4 sec
Met een aan zekerheid grenzende waari, te voorspellen, dat „Haarlem"
schijnlijkheid
WIELRENNEN.
M.
de 4XIOO
en A.V. 1923 de 4X<OO M; wint.
Residentie-Ronners-Club Sparts.
wie «lo Olympische estafette echter zal winnen is moeilijker te voorspellen. „Haarlem" is
Hp de Dinsdagavond in Mille Colonnes door
het gemis van Paulen en Hoogerwerf
door de wielerclub Sparta gehouden maandesterk meer op dit nummer als voorniet
zoo
belangrijke
lijksche ledenvergdering is een
dat
heeft betere 200 Jf. loopers, dan de
wedstrijdagenda vstgesteld. welke hieronder heen.
overige
clubs.
volgt:
Aan spanning zal het dus niet ontbreken,
30 Augustus. Deelname door Sparta aan
temeer, daar ook Vlug en Lenig, de Trekvoden Xationaten Clubwedstrijd over 80 K.Jf.
gels, Feyenoord est. sterke ploegen op deze
van Excelsior, Amsterdam, in de Beemster.
drie estafettes in het veld kunnen brengen.
1 September. Deelname aan den InternatioDe jury
onder leiding van do heeren
van B. Verwaal slaat
nalen Clubwedslrbd over 175 K.M.
(wedstrijdleider) en E. Huizinga
Merxern, Antwerpen.
(scheidsrechter), des Zaterdags bedient do heer
6 September. Organisatie door Sparta van C. A. C. Laat het „Kanon", terwijl des Zondags
do 7o Rondo van den Haag over pl.m. 80 K.Jf.
do heer J. v. d. Lee met do wille jas getooid is.
13 Sept. Organisatie door Sparta van een
Voldoende tijdopnemers zijn ingedeeld om
ren over 140 K.M. om Fyffesprijzen.
evt. records gehomologeerd te krijgen, doch bij
20 Sept. Organisatie door Sparta van haar do jury van aankomst treffen wij eenige onbebaankampioenschappen sprint en lange-afstand kenden, d.w.z. ongeroutineerden aan. Waarom
en wedstrijden achter motoren op de Rotterneemt men voor deze bijzonder lastige funcdamsche Wielerbaan.
ties geen oud-sprinters, zooals Paulen, Weze21 Sept. Deelname door Sparla aan het poel. van Rappard enz.?
clubkampioenschap van Nederland op de VeWij rekenen op mooi weer, goede prestaties,
luwe.
druk bezoek, kortom het doorslaande succes,
27 Sept. Deelname door Sparta aan den Nadat de ijverige bestuursleden van te Werve
tionalen clubwedstrijd over 60 K.Jf. van Hotmet voorzitter Barel Veen aan het hoofd, verlandia, den Haag.
dienen.
Voor het verdedigen van de Spartakleuren
in den Nationalen Clubwedstrijd over 80 K.Jf.
op Zondag (30 Aug.) a.s. zijn bij de nieuweHET DUITSCHE OLYMPIADE-FONDS.
lingen-teams aangewezen: W. Steenwijk, J.
Men meldde ons gisteravond uit Berlijn:
Koeman, B. Daencn, J. Eekhof. A. v. d. PutJong
en D.
Door de insolventie van de bank Ruedèrer
ten en J. Hollander: reserve A. de
OlymSchild: bij de teams voor amateurs en onaf- en Lange te Jfünchen is het Duitscho
hankelijker!: A. Ku>s J. Snoek. S. v. d. Valk. piado-londs niet. zooals gemeld, verloren geH. Ammertaan, C. Peters en J. Wildschut; gaan. Dit fonds wordt bheeerd door de Reichsausschuss für Leibesfibungen en is bovendien
reserven K. Wories en Jac. Hollander.
laatstgenoemde
Sparta
nog niet groot.
zal
voor
Het
team
Frank Lange, de directeur van de firma
uitkomen op Dinsdag 1 September in den NaClubwedstrijd
over
175
te
Ruedèrer
en Lange en voorzitter van de DeutK.Jf.
tionalen
sche Sportbehörde, heeft heden de laatste
Merxern bij Antwerpen, welk team onder leiding zal staan van den heer E. van Oven.
functie neergelegd.
Gisteren vielen de bovenstaande verrassingen
le vermelden van het 8-daagsch tennistournooi
dat Maandag begonnen is.
De uitslagen van den derden dag luiden:
Heerenenkelspel, 2e ronde: Ir. Veenstra sl.
v. Helle 6—2, 6—l; v. d. Does sl. Hartman
6—o. 6—l: Neeb sl. de Labye 6—3. 7—5; Juta
sl. Algi 6—o. 6—B, 7—5; Blom sl. Lips. 6—
4—6. 6—3; v. d. Graaff sl. A. Reydt 6—o. 4—6,
6—2; Roelvink sl. Klop 6—3, 4-6. 10-8; Delboy sl. Reutninger —1, —4; Rehringh sl. van
Dompseler —4, 6—2; L. Nieuwenhuys sl. Tjoa
6—o, 6—3; Pieters sl. Rosenboom 6—o. 6—o;
v. Romond sl. Hans 7—5, 7—5; w. o. Hordijk.
3o ronde: Roelvink sl. Delboy 8— 4—6,
6—3; De Vooys sl. Asselbergs —5, —4.
Open damesenkelspel, 2e ronde: mej. Roos
sl. mej. Nelson 6—o, —2; mej. Klein sl. mevr.
Buffart —5, 63; mevr. Meeng sl. mevr. S.
O. lloblijn 6—3, 6—4.
3e ronde: mej. T. Gussenhoven sl. mevr. Pool
6—3, 6—2; mej. Leeksma sl. »'«j. Klein 61,
5—7. 6-2.
Open heerendubbelspel, le ronde: Faure en
Pool sl. K. en G. Rosenboom 6—o. 6—o; De
Quant en de Labye sl. de Leon en v. Boelaars
6— 6—2; Delboy en Kaldenbach sl. Boretins
en Kroes 61, 6—2.
2e ronde: Blom en Boeseken si. Rosendaal
en Slibbe 6—l, 6—3; Veenstra en De Vooys sl.
Vintges en Muller 6— 6—
Open damesdubbelspel, le ronde: mej. de Wal
en mevr. Hartkamp sl. mej. T. Gussenhoven en
mevr. v. d. Reyden 6—2, 6—2; mevr. Meeng
en Lach de Bère sl. mevr. Riemersma en mevr.
den Bleker 6—l, 6—l.
Open gemengd dubbelspel, le ronde: mevr.
Spork en Pino Post sl. mej. Gussenhoven en
Roelvink 63, —»; mej. Noll en de Labye sl.
mej. Le Nobel en Delboy 6—3, 6—3; mej. Hey-.
mans en Faure sl. mevr. de Ruyter de Wildt en
de Ruyter de Wildt 6—3, 7—9. 6—4.
'2e ronde: mevr. Lach de Bère en Zur Haar
rerliezen van mej. Visscher en Schade van

—

—

.

—

—

—

—

WAARHEEN GAAN WIJ MET
VACANTIE?
De postzegels geven antwoord op de vraagt

se

De vraag, die leder zich bij het begin van
zomervacantio stelt: waar gaan wij dit jaar naar
toe, zullen wij hier eens philatelistisch trachten
te ««antwoorden. Natuurlijk zijn er slechts
weinig lezers, die kapitaalkrachtig genoeg zijn
(en tevens tijd genoeg hébben!) om naar Amerika te gaan; Australië i, vrijwel uitgesloten,
evenals Azië (dat treft, want veel Aziatisch pa»
tuurschoon is op de zegels niet te bewonderen!),
Afrika blijft beperkt tot Marokko en Afgier»
(ook dat past weer heel mooi, want verder is
er op de zegels niet zoo heel veel te zienl)
blijft over ons oude Europa.
Blijven wij in Nederland? Helaas moeten wij
constateeren, dat ons eigen land met zijn vele
natuurschoon een stel postzegels heeft, dat uitmunt door eentonigheid, èn historisch, èn «onomisch-geograflsch. Een tocht over het kanaal
is ook al zeer weinig loonend, want het voor
Nederland gezegdegeldt in nog erger mate voor
Engeland, terwijl lerland ons slechts een stuw»
dam laat zien. Wanneer men slechts een paar
weken vacantie heeft, komt men er niet toe
naar IJsland te gaan, al lokt blijkens de serie
van 1330 «en bezoek aan het boomlooze eiland
zeker aan.
Wij blijven dichter bij huis en gaan bij onze
Zuiderburen «en kijkje nemen; do wereldstad
Brussel, met zijn schoone kathedraal, Antwerpen met zijn geweldige havenwerken, het Middeleeuwse!» Brugge, verder Gent. Yperen, Den»
dermonde, Ardennen met Bouillon en Orval,
zij noodigen ons allo uit tot
Mechelen, Luik
een bezoek; sinds eenige maanden doet ook het
den Duitschers ontnomen Eupen een soort»
gelijke poging, door een afbeelding van zijn
rustige marlctpleintje. Doen dus de Belgische
postzegels bun best het vreemdelingenverkeer
te bevorderen, ook «enige Duitsche zegels wekken bij de aandachtige beschouwers het verlangen op om het afgebeelde bouwwerk zélf te
gaan bezichtigen! Do Brandenburgertor roept
de philalelisten naar de trotscho Duitsche hoofdstad; vroeger mocht slechts de keizer onder mij
door, thans ook gijl Bezoekt/«mit seinen grossen
Dom. dat grosse, heilige Köln" roept ons de
10.000 mark grijsbruin toé; hier leefde Luther
en vertaalde den Bijbel, do 5000 mark blauw.
St. Kilian roept u naar Würzburg (50 Pf. 1930
Iposta); Marienwerder, eenmaal zetel van do
Duitsche orde, thans afgesneden van de commugeen makketijk toe»
nicaties met het Westen
ristenoord, aldus de 25 blauw van 1930; dan
beter naar Aken
aldus de 8. De dom van
Spiers, de burg Rheinstein, het Münchener
Kilidl: zij alle-* trachten de aandacht'der tpe»

—

VOETBAL
STADE

FRANÇAIS-FEYENOORD

2-4.

Men meldde ons gisteravond uit Parijs t
Deze internationale ontmoeting waarvan wij

reeds

bij herhaling

gewag hebben gemaakt,

heeft hedenmiddag op het Stadion der Zwitsers
even buiten Parijs te St. Monde de belangstel»
ling van «enige duizenden toeschouwers getrek»
ken. Feyenoord brengt het. volgende elftal in
het veld: v. d. Male (doel en achter Bul en van
Dijke, midden: J. Paauwe en B. Paauwe -n van
Oyen en voor: do Groef, Duinhouwer, Baren»
dregt, van Heel en Burg.
*
Stade komt met dé Volgende opstelling:

hout
Cremer 0; Hoen O—Van Steenis 1$
Polak I—4-aminada 0.
Stand: Hoen 2, Polak 3, Caminada S, Van
Steenis 3%, Cremer I*. Baljet I**, Schelfhout
2. Hust I*.
Tweede klasse A: (Eerste ronde): A. Arbous,
Zeist O—M. Erkelens, Amersfoort 1; J. van
Amerongen, Amsterdam % R. van»Vaalen,
's Gravenhage %; W. V. Jarigsma. Zeist O—
Bulthuis, Utrecht 1.
Tweede klasse B: (Eerste ronde): S. Kuiper,
2e,'st o—
van der Lulden. Zeist; J. Tim»
mer, Soest %— L. de Kam te Ter Neuzen
%*, J. Edel. Naarden I—J. van Praag. Bus»
sum 0.

Gili»

bert, doel en achter Sprinks en Herald, midden: Dauphin, Peythieu en Bel!» en voor:
Bunyan, Moerk, Lafarge, Pavillard en Cahen.
Bunyan wint den toss en verkiest met de zon

mede te spelen.
Feyenoord is iets in de meerderheid, doch de
Fransche uitvallen zijn als gewoonlijk zeer gevaarlijk. Na goed opbrengen van het Neder»
landsche binnentrio zendt de Grecf op vijftien
meter afstand «en harden schuiver in, die Gili»
bert, de Fransche doelman, vallend vangt. Kort
hierop gaat een schot van Burg over. De Fran»
schen krijgen den bal en na «en goed en snel
combineeren schiet Lafarge echter in kennelijke
buitenspelpositie onhoudbaar in. De arbiter ziet
de fout niet en geflatteerd leidt Stade met I—o.
Niet ontmoedigd door dezen tegenvaller blijft
Feyenoord na den aftrap scherp aanvallen;* Op»
vallend is de betere techniek van de Hollanders. Voor het doel evenwel wordt niet zuiver
genoeg geschoten, of te zacht om tot doelpunten
te komen.
Bij één der uitvallen centert Burg hoog voor
doel, waar de Fransche doelman onvoldoende
vangt en de bal weer uit de handen laat vallen
en gehinderd door do Grecf, half door eigen
schuld, dezen in het net werkt; (stand 1—1).
Na dit succes speelt Feyenoord met meer
geestdrift. Bij «en uitval loopt de Fransche
doelman uit «n uit «en scrimage werkt de Greef
den bal in hét doel, Feyenoord leidt met 2—l.
Bij een volgenden aanval van Feyenoord centert do Greef naar Duinhouwor, die zich prachtig vrij werkt en met een goed geplaatst schot
don Stade-doelman het nakijken geeft, 3—l voor
Feyenoord. Hierna ondernemen de Stadisten
verschillende zeer gevaarlijke aanvallen, doch
v. d. Male is in uitmuntenden vorm; hij keert
een hard schot van Cahen en kort hierop «en
opspringenden bal van Pavillard. Thans zijn do
Stadisten in do meerderheid; bij «en uitval van
de Rotterdammers evenwel schiet van Heel,
de Fransche doelman vangt niet voldoende.
Burg loopt in, doch stompt den bal in het net.
Het is hands. Hierna beeft een uitval der Stadisten succes. Bunyan brengt den bal op. schiet
over naar den linksbuiten Cahen die een prachlig schot inzendt buiten het bereik van van
Male. (3—2).
Door zeer mooi opbrengen van de Greef
krijgt Duinhouwer den bal in vrijen stand. Hij
passeert hierna met een fraai schot den Franschen doelman en Feyenoord leidt met 4—2.
Kort hierop wordt het einde gefloten.

SCHAKEN.

De wedstrijd te Zeist.
Vierde ronde.
De volledige uitslag van de Woensdagmiddag
geëindigde partijen is:
BergsHoofdklasse A: Jleijer, Nijmegen
ma *; Jleijer, Schiedam O-^Mulder 1: Kleefstra O—Pannekoek 1; Rueb *Felderhof *.
Stand: Kleefstra 1%, Rueb I*. Felderhof I***,
Pannekoek 3». Mulder I*. Bergsma o***,
Jleijer. Schiedam O*, Meijer. Nijmegen 2%*.
Selman jH; Van
Hoofdklasse B. Heije
Amerongen IHes 0; Belinfante 1— Steenis
0; Weltevreede %—do Jong jH.
Stand: Belinfanle 3%, Weltevreede 1, de Jong
1, Van Steenis 2. Hes I*. Selman 2%, Van
Amerongen 2, Heije 2.
Hoofdklasse C: Bickes
Cauveren 0; Prins
Veenkamp jH;
IZittersteijn 0; Beunders
Rensen
Rassers %.
Stand: Beunders I**, Rensen 1%, Rassers
%*, Veenkamp %*, Zittersteijn 2%, Cauveren
I*. Prins 4, Bickes 2*.
Hoofdklasse D: Toren
Boers jH; de Jong
O—Hoenselaar 1: Koppers %
Grieken jH;
Boersma *Jarigsma *.
Stand: Koppers 1. Boersma -**, Jarigsma
I%*, Van Grieken 1%, Hoenselaar 2**, Boers
2*. de Jong 2%, Toren I%**.
Hoofdklasse E: De Jong *Van Eijbergen
*; Vander Heiden O—Ensing 1: Schmitz I—Van
Engelman 1.
Berkel 0; Van Drunick

—

—

—
Stand: Schmitz 3». Van Drunick %, Engel-

man 2, Van Berkel %*, Ensing*. Van Eijber»
gen3», Van der Heiden 1. de Jong 2**.
Eerste klasse A. Blokzijl O—Vander Horst 1;
de Wolf OCortigny 1; Schoenmaker I Haze»
voet 0; Buij O—Koelewijn 1.
Stand: Schoenmaker 2%*, Bnij 2, Koetewijn
2*. Hazevoet %, Cortigny 2%*, Von Pritzel»
witz v. d. Horst 2». de Wolf 2, Blokzijl H.
Eerste klasse B: Hulst »—Baljet *. Schelf»

PAARDEN
Courses op Dulndfgt
Maatschappij
Renbaan Duindigt heeft
De
eergisteren haar zomerseizoen gesloten en be»
gint haar herfstwedstrijden 13 September. In
aansluiting op het programma van de dravzrijen, dat wij reeds hebben vermeld, laten wij
hieronder de 3 rennen volgen, welke dien dag
eveneens gehouden zullen worden.
Lucetteprljs. 1000 meter. Handicap minimum
gewicht 48 KG.
Lorenaprijs. 1700 meter. Handicap minimum
gewicht 48- KG.
Vijfde Heerijdersren, te rijden door heer»
rijders en officieren. 2100 meter. Handicap
minimum gewicht. 65 KG.
*.*:"....-.
Bij de ontheffingen voor de dravenjen ,s
bedoeld bij ten minste 5 maal gestart in Ne»
d e r 1 a n d.

*""

Ter herdenking van haar 25-jarig bestaan
heeft do Maatschappij Renbaan Duindigt voor
Zondag 20 September het volgende jubileumprogramma samengesteld:

Draverijen. Toekomstprijs voor 2-jarigen.
Inschrijvingen gesloten.
Mr. Romeoprij». Prijzendraverij 3de en 4de
klas. Afstand: 2040 meter. Belasting: voor
iedere gewonnen f5OO 20 meter. Ontheffing:
voor 3- en 4-jarige paarden volgens de bepalingen. Voor oudere paarden, welke in 1931 ten
minste vijfmaal in Nederland gestart zijn en
in 1931 geen eersten prijs hebben gewonnen
40 meter.

Jubileumprij». Heat-prijzendraverlj lste kta».
Met dispensatie van het D.C. der K.N.H. &
R.V. rusttijd tusschen elke heat 50 minuten.
Voor de lste heat bedraagt de minimum af»
stand 1720 nieter; voor de 2de heat zijn alle
afstanden 300 meter langer, hebben Nederl.
paarden hierin 20 meter ontheffing en wordt
het bij art. 81 bepaalde, gesteld op 12 seconden.
Een eventueele 3de en 4de heat met minimum
afstand 1720 motor. Te loopen om 3 uur, 3.50
en event. 4.40 en 5.30. Paarden, welke 12000
of minder gewonnen hebben gaan van start.
Belasting: voor iedere meerdere gewonnen
f2OOO tot en met f12.000 20 meter; boven
f12.000 geen belasting extra. Prijzen, ingeval

WETENSCHAPPEN
ONDERGANG EN OPBLOEI
DER AMERIKAANSCHE

RIETSUIKERINDUSTRIE.
In 1911 bracht de Staat Louisiana 352.874
ton rietsuiker voort, doch in 1926 nog maar
47.000 ton. 't Scheen gedaan met de rietsuiker.
Hetzelfde, hoewel niet in die mate, was het
geval in de Zuidelijke en Westelijke Staten.
Oorzaak was, zooals dr. W. E. Brandes,
officieel plantzieklokundige, bewees de zg.
mozaiekziekte. Een insect bracht de ziektekiemen op de bladeren, welke vlekken gingen
vertoonen. Vandaar de benaming der ziekte.
Het gevolg is «en verstoring van den groei én
derhalve een zeer verminderde suikeropbrèngst.
Daar do verwekkers niet te verdelgen bleken,
heeft dr. Brandes «en anderen uitweg gezocht. Hij zocht naar «en variëteit van het
suikerriet, welke voor de mozaiekziekte dngevoelig bleek. Deze variëteiten bestaan wel
in de Himalaja, maar zij bevatten slechts heel
weinig suiker.
Dr. Jan Kobus, van het Nederiandsch proef»
station op Oost.Java, kruiste het voor do
ziekte ongevoelige suikerriet van de Hhnalaja
met ' dat van Louisiana. Hij kreeg «en
bastaard, welke van beide ouders de goede
eigenschappen overnam: onvatbaar voor de
ziekte en boog suikergehalte. -. -** :.,*--*.**,
Dr. Brande, zette do proeven op het proef»
station te Arlinglon voort en in 1922 begon
hij uitgebreide proeven op de plantages. De
suikerrietboorder vernielde echter het grootste
deel. van den aanplant, maar het deel dat er
doorkwam, bewees dat men op den goeden
weg was. De planters wilden er echter niet
aan.
Eindelijk, in 1926, waren de planten bekend.
Ze lieten hun oude soorten varen en aanvaard»
den den bastaard, met het gevolg, dat de H.A.
in 1928 weer 46 ton per acre opbracht tegen
6.7 ton in 1926.
De Amerikaansche regeering acht echter het
vraagstuk nog niet heelemaal opgelost en
Brandes zoekt verder in Nieuw»Guinea naar
geschikte suikerrietvariëteiten, welke aan de
Amerikaansche rietsuikerindustrie een overwegende positie moeten verschaffen.

VITAMINEN IN KRISTALLIJNEN

VORM.
wetenschappelijke
Verschillende
werkers zijn
er reeds in geslaagd vitamine D in kristallijnen
vorm te winnen, maar de meeningen verschillen nog over de vraag of de verkregen kristal»
len werkelijk vitamine D zijn en of de ver»
schillende onderzoekers da^elfde stof ln ban»

den hebben wat feitelijk op hetzelfde neer»
komt. Prof. Windaus uit Göttingen meent, dat
vitamine D «en overgangsvorm bij de.bestra»
ling van «rgosterine vormt en men eerst bij te
langdurige bestraling krisiallijne producten
krijgt: ton slotte meent hij er toch in geslaagd
te zijn werkelijk uit vitamine D bestaande
kristallen te hebben gewonnen. Hetzelfde beweert dr. Bourdillon uit Londen. Hij heeft een
kristallijn product gekregen ' door destillatie.
De antirachitische waarde van die kristallen
zou 18.000 tot 20.000 eenheden per milligram
bedragen. Ondertusschen zou prof. Euler uit
Stockholm een kristallijn vitamine A bereid
hebben uit carotine, terwijl, zooals men weet,
Donath en Jansen de eersten waren, die er in
slaagden «en kristallijn antineuritisch vitamine
B. te bereiden. Dr. Seidel uit Tübingen heeft
zonder precipitatie met behulp van benzot
veel grootere hoeveelheden vitamine B in bijna
zuiveren slaat gewonnen, maar dit product
wilde niet uitkristalliseeren.
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schone Alpenland"
ja dat maakt nu nog eens goede propaganda;
het inderdaad mooie landje is vrijwel geheel
op de postzegels afgebeeld. Laten wij er b?
zeggen, dat de postzegels met dit doel bewast
zijn uitgegeven. Het standpunt is zeker niet
zonderling: millioenen menschen zien de postzegels; zijn deze mooi, dan kunnen zo ook voor
het toerisme goede diensten bewijzen. Ook
Oostenrijk heeft dit ingezien: vindt ge Weenen,
de oude keizerstad, te druk, gij kunt naar Tirol;
Graaz heoft iets grootsteeds, zonder hot rumoer
echter van Weenen; Melk, Linz, zij allen laten
u iets van hun schoonheid zien door do post»
zegels.
Bezoekt Barcelona en Sevilla; dat was twee
jaar geleden do leus; de postzegels houden
echter deze woorden ook thans nog warm, terwijl ook menig mooi plekje van Madrid door
de postzegels wereldkundig is gemaakt.
Palanga, de parel der Oostzee; de Noordelijke
Rivièral De poging door Litauen ,'n deze riek»
ting aangewend is nog wel zeer zwak, al maakt
hét land van de duizend meren nog heelemaal
geen propaganda, evenmin als Scandinavië. Behoudens dan, dat men aan het Noorderlicht herinnert wordt door de Noordkaapzegels. Polen
het is er niet erg aanlokkelijk voor de toe»
risten; de steden zijn vuil, slecht onderhouden
do zegels wijzen in deze richting. Daarentegen
doet Bulgarije weer zijn best. om het natuur»
schoon ook op de postzegels in beeld te brengen. „Bulgarije het loerislenland van do toe-
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postzegels laten wel zien. dat er in Bulgarije
prijs
lste
1750.
heel wat moois te zien is! Maar dan Konstanti»
van 2 heats f 1000. waarvan
boneyens f 150 en f 100 voor den 2don en 3den
nopell Hoewel door Kemal Pasha gedegradeerd
tot tweede stad des Rijks, kan men door de
aankomende in do beslissende heat.
postzegels wol een mooien indruk van het oude
Ingeval van 3 heats: f1250. waarvan Ie prijs
Byzantium krijgen, want niet minder dan twintig
f 600. beneven» f 100 en f5O voor den 2en en
voorstellingen
prijzen
Extra
van moskeeën en andere bouw»
3en aankomende in de besl. heat.
den verzamelaar aan.
werken
staren
en
f
100.
2en
heat:
fl5O
voor den
f250.
do kathedraal van Reims»
La bello France
Ingeval van 4 heats: fl5OO. waarvan le prijs
gebracht evenals Saint
oogen
wordt
ons
voor
2en
en
f5O
voor
den
f6OO. beneven» f 100 en
terwijl
eenige
zegels
van Indo China
Michel,
prijzen
3en aankomende in.de besl. heat. Extra
Daarvan kan
tempel
Angkor
den
van
afbeelden.
150
f
en 100. Extra
voor den 2en heat: f250. f
Parijs
kopie
zien.
Een stapje
een
men thans te
prijzen voor den 3«n heat: f 150, f75 en f25.
Zee
overzijde
de
van
de
Jliddeilandsche
naar
geacht
zijn
te
toe»
De extra prijzen worden
en ge zijt in Tunis. Algeriê of Marokko. Ook
gekend na afloop van de beslissende heat.
deze landen laten heel wat van hun natuurNormandinprijs. Zesde Heerrijdersprijs, ban»
bewonderen op de postzegels, zij het
schoon
5.05
doch
dicap le klasse te houden om
uur.
vooral
de Spaansche zone, die «,'lmunt.Hebt
dan
in geval van 2 heats in den Jubileumsprij» om
naar
de speelbank van Jfonle Carlo te
go lust
4.40 uur. Open voor paarden, welke het eigengaan,
zegels
de
toonen ons hoe „Deo juvante"
BBN NIEUWE ALUMINIUMdom zijn van leden der Ned. Heerrijdersclub,
(sicll) do vorsten van Jfonaco een slordige»
te rijden door werkende leden dier club. AfLEGEERING.
duit verdienen aan de mooie omgeving. Nadat
stand: 2000 Jfeter. Voor den eigenaar van den
wij
do kathedraal van Coimbra in Portugal,
Aan do Worosjilof.fabriek te Potersburg het nog
winner is uitgeloofd een kist, inhoudende 11
Parlementsgebouw
te Boedapest, de Tre«en nieuw licht metaal vervaardigd, dat
flesschen cognac Sluiting der inschrijvingen: wordt
van
San
Marino
in
onze verbeelding laten
ponne
Alplata
Tsagi
gekregen
den naam
heelt. Het
Vrijdag 4 September.
wij
uitstapje naar Grievoorbijgaan»
een
maken
Rennen. Beautyprijs. Afstand 1200 Jfeter. bestaat uit een aluminiumlegeering van hooge kenland. Akropolis en verder Athene, Korinthe.
sterkte, aan de oppervlakte beschermd door
Handicap minimum gewicht 48 KG.
Missolonghi, Saloniki» alles is heel mooi.
aluminium. Als voordeden van de, Kreta,
Jubileumren. Afstand 2400 Jfeter. Handicap zuiver
verl
maar
wat
nieuwe legeering worden opgegeven, dat zij de
minimum gewicht 48 KG.
Italië
met zijn eeuwige stad? de philatehst
verdediging
oppervlak
kwestie
van
het
de
van
Prijzen: f 1000. waarvan le prijs f750. 2«
alles prachtig, maar vraagt zich af of
het vliegtuig tegen aantasting oplost en bij vindt hotmakkelijk
prijs f 150, 3e prijs f75, 4e prijs f25. Voor den van
het
wel
zal zijn om Italië binnen «e
gelijke duurzaamheid als de overeenkomstige
best geplaatsten Nederlandschen rijder is een materialen
dan, met zijn heerlijke Vier»
komen.Zwitserland
in Europa en Amerika 15 pCt sterRütli of Jungfrau?
beker beschikbaar gesteld.
Brunnen,
is. De toepassing van het materiaal maakt woudsledenmeor.
maar na zoo eens
Verklaring van rouwgeld tot Zaterdag 12 kor
prachtig
er
alles
Het
ziet
uil.
overbodig landvliegtuigen te verven en
Europa
te hebben afgereisd, denkt de ph!lz>
September des middags te 4 uur. Sluiting der het
heel
watervliegtuigen
aantasting
maakt
beter tegen
inschrijvingen 4 September.
tolist na. Heel wat schoons heb ik bekeken, zij
bestand.
Heerrijdersren,
te
Royerprijs.
Louis
Zesde
het op mijn postzegels. Jfaar ik ga eerst eens
mijn eigen mooie land bekijken. Do zegels ver»
rijden door heerrijders en officieren. Prijzen
tellen u niets er van
des te meer reden, om
fl5O. f5O en f 25. Wanneer 7 of meer paarden
CHERSONESUS.
land is mooier dm
zien,
prijs
gaan
geen
en
wanneer
zelf
want
eerste
f2OO
te
starten wordt de
Wij hebben dezer dagen gemeld dat «en expe-^ uw «gen vaderlandl
10 of meer paarden starten, ontvangt de win»
ditie van de Russische academie voor kunstgener f 250. Afstand 1800 Meter. Handicap minimum gewicht 65 KG.
schiedenis een film onder water opgenomen
Voor den eigenaar van het winnend paard heeft van de verdronken stad, die met het door
Strabo beschreven Chersonesus geïdentificeerd
is uitgeloofd een kist met 12 flesschen chamwordt De Krasnaja Gazota bevat thans nog
pagne.
eenige
bij
andere bijzonderheden over het werk
ontheffingen,
algeDe
art. II der
bedoeld
meene bepalingen, vervallen in handicaps. De van de expeditie, welke onder leiding staat van
inschrijvingen voor dm rennen I en II sluiten prof. Grinewitsj. De expeditie heeft slechts «en
««doelte van de stad, ter grootte van ongeveer
11 September.
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