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mandaatscommissie

HET JOODSCHE AGENTSCHAP
Onze Qeneefsche correspondent meldt:

kend

gemaakt

Zooals reeds gemeld, bestaat het rapport uit
een beoordeeling van de onlusten van 1936, de
behandeling van verschillende petities en de
moeilijkheden van de toekomst van Palestina.
Het rapport geeft een duidelijker beeld van de
meening der commissie dan men uit de inlichtingen, die men tijdens de strikt geheime bijeenkomst der commissie ontving, had kunnen

afleiden.

Over de troebelen van 1936 erkend de com»
missie ten volle de moeilijkheden voor den
staatmandataris om onlusten van dien aard te
voorkomen. Zij ls evenwel niet overtuigd, dat
het niet mogelijk geweest zou lijn zeer beslis»
sende maatregelen te nemen op een vroegeren
datum om den gewapenden tegenstand te onder»
drukken.
De commissie schijnt weinig te voelen voor
de handhaving van het tegenwoordig mandaat
Als bezwaar hiertegen geeft zij in de eerste
plaats aan, dat het onvermijdelijk antagonisme
tusschen het streven van de Arabieren en Joden
nog meer verscherpt Is door het versterkte anti»
semltlsme In de wereld eenerzijds en het
groeiend nationalisme der Arabieren anderzijds.
Hierop grond men trouwens de oorzaak van de
troebelen van 1936. Dlt zijn omstandigheden, die
bij de schepping van het mandaat twintig jaar
geleden niet voorzien waren en die de moei»
lijkheden om hét evenwicht te bewaren ln de
toepassing van het mandaat nog vergrootten. In
de tweede plaats geeft de commissie als bezwaar
tegen de handhaving van het mandaat aan een
zekere schommeling In de politiek van de man»
daat.mógendheid, welke geleld heeft tot de aan»
moediging van het geloof der Arabieren, dat
geweld de Joodsche immigratie zou kunnen

stopzetten.
Eén'derde bezwaar tegen de handhaving van
het mandaat ziet de commissie in het feit. dat

de royal commlsslon voor de mandaat-mogendheld «elf openlijk
h««lft» dat het
aysteeü» mét langer mogelijk was.
Wat dan een nieuwe oplossing betreft spreekt
de commissie haar voldoening uit over het voor«tel van onttrekken van 'de heilige plaatsen aan
het beheer van Joden en Arabieren op voor»
waarde echter, dat het nieuwe regime gegrond
wordt op artikel 28 van het tegenwoordig man.
daat
Wat de vcrdeelingsplannen betreft wijst de
commissie er op, dat een succes ervan moet
afhangen van de betrekkingen tusschen Ara»
bieren en Joden meer dan van de territoriale
oplossing die aangenomen zal worden. ledere
vaststelling van nieuwe,grenzen, hoe wijs en
rechtvaardig zij ook zijn moge. zal in conflict
komen met dezelfde tegenstrijdige aspiraties
tusschen Arabieren en Joden en zelfs indirect
lijden toebrengen^
De commissie vestigt er de aandacht op dat
het lijden van Arabieren en Joden niet met
elkaar te vergelijken is. Voor de Arabieren
«taan uitgestrekte terreinen open in het naburige Oosten, terwijl voor de Joden de wereld
hoe langer hoe meer gesloten wordt
Hoewel de commissie zich In beginsel
ten gunste voor een verdeeling van Pa»
lestina uitspreekt. Is zij niet voor een on»
mddellUke uitvoering van de plannen. De
commissie is van meening dat een periode
van politieke opleiding door middel van
het mandaatsstelsel zoowel voor Arabic»
ren als voor de Joden noodzakelijk is.
Hiervoor doet zij twee oplossingen aan de
hand: ten eerste, een voorloopige canto»
nisatie waarbij de twee staten ruime bin»
nenlsndsche autonomie zouden genieten,
maar onder de mandaatsmogendheid ver»
eenigd zouden worden voor defensie, bul»
tenlandsche en douane-aangelegenheden;
ten tweede. Instelling van een afgescheiden mandaat voor lederen afzonderlijk te
scheppen staat, totdat zij ieder bewezen
zouden hebben tot zelfstandig regceren
in slaat te zijn.
In de conclusie verklaart de commissie dat
de pogingen, die de mandaatmogendheld gedurende bijna twintig jaren heeft aangewend om
de vijandige gevoelens in Palestina tot rust te
brengen in ieder, die van goeden wil is. groote
bewondering moeten wekken.
Zij doet een beroep op Arabieren en Joden
het goede werk van de mandaatmogendheid
te beseffen. Zonder de Britsche pogingen zou
er zeker geen Joodsch nationaal tehuis geweest
zijn. evenmin zou er aan het begin van de 20e
■eeuw ben onafhankelijke Arabische staat heb»

.^verklaard.'

ben bestaan.

Men wil nog met de Arabieren
onderhandelen
Vit ZUrich: De vijlde vergadering van den
raad der Jewish Ageney is in den nacht van
Zaterdag op Zondag gesloten. De raad bevestigde de politieke besluiten van het twintigste
zionistische congres en nam met algemeene
«temmen verscheidene resoluties aan, waarin dc
bewering van de koninklijke commissie verworpen wordt volgens welke het mandaat over
onuitvoerbaar is gebleken, en waarin
de executieve er mede belast wordt zich te
verzetten togen lederen aanslag op dé rechten
v«n hei Joodsche volk. zooals die gewaarborgd
zijn door de verklaring van Balfour en het man»
daat over Palestina. De raad is van meening.
dat het deelingsplan. dat door de koninklijke
oommissie Is voorgesteld, onaanvaardbaar is en
««last de executieve er mede besprekingen te
openen met de Britsche regeering, teneinde den
««uwkeurigen aard vast te stellen van de instel»
Img van een Joodsche» staat, welke Is voorge»
«e» door de Brit«he regeerlng.

Palestina

Slechts dertien gedelegeerdenonthielden zich.
alle anderen stemden voor.
Op speciaal verzoek van de niet»ZionlstisliKe
gedelegeerden, o. w. Pelix Warburg, nam men
een aanvullende motie aan, volgens welke de
executieve de Britsche regeering zal vragen»
een conferentie van Joden en Arabieren bijeen
te roepen, ten einde na te gaan, of het mogelijk
is een aceoord te bereiken tuasohen belde be»
volkingsgroepen op den grondslag van een
onverdeeld Palestina, volgens de declaratie Bal»
our. Welzmann verklaarde, dat oprecht zal worden gestreefd naar een aceoord met de Ara»
bieren met handhaving van het mandaat
Voorts werd vastgesteld, dat de tegenwoordige begrooting van 365.000 pond sterling niet
voldoende is voor de dringende behoeften en
dat men zal probeeren een minimuminkomen
van 600.000 pond te bereiken. Een commissie
van Zionisten en nlet»Zionisten zal de werking der Jewish Ageney in de verschillende
landen nagaan, ter verbetering van de organisatie.
Lord Melchett is gekozen tot voorzitter van
den raad der Jewish Ageney.
De corr. van de Times te Jeruzalem meldde
gisteren: Het besluit, dat de raad van het Jood»
sche Agentschap, j.l. Zaterdag te Zürich heeft
genomen, beteekent een compromis tusschen de
voorstanders en de tegenstanders van het plan
tot verdeeling van Palestina, waarin echter de
deur voor de Mogelijkheid van die verdeeling
wijd wordt opengelaten. De tegenstanders van
de verdeeling waren in staat in de resolutie
het voorstel opgenomen te krijgen, dat een
Joodsch'Arablsche conferentie zou worden ge»
houden ..om de mogelijkheden te onderzoeken
van een vreedzame regeling tusschen Joden en
Arabieren in een onverdeeld Palestina". Het is
echter niet waarschijnlijk, dat de Arabieren dit
voorstel zullen aanvaarden, zoolang discussies
gehouden zouden moeten worden „op den
grondslag van de declaratie-Balfour en het
mandaat"
wat de bedoeling van de resolutie
schijnt te zijn. De Arabieren zijn namelijk van
meening. dat de Britsche regeering door aan»
vaarding van de conclusies van het rapport van
dé kdhlnkWké bsninilssle in feilende noodzaak
heeft erkend van terzijdestelling van het mandaat en van de declaratie-Balfour. zooals dle
door de Joden worden geïnterpreteerd. De
Arabieren kunnen dat dus niet aanvaarden als
grondslag voor onderhandelingen.
Onder de oppervlakte gevoelen de Arabieren
veel voor een compromis met de Joden, omdat
verdeeling van Palestina daardoor onnoodig
zou worden gemaakt Hun voornaamste voorwaarde is echter, dat de Joden de tegenwoordige verhouding van het bevolkingsdeel als
permanent moeten aanvaarden, dat wil zeggen,
dat er altijd twee keer zooveel Arabieren ab)
Joden moeten zijn én dat de Joodsche immigratie in overeenstemming 'daarmee moet wór^
den gebracht Voorstellen langs deze lijnen z<jn
onlangs door een groep van invloedrijke Ara»
bieren aan de regeerlng van Palestina voorgelegd. De Joden echter denken er natuurlijk niet
over deze voorwaarde te aanvaarden.
(Auteursrecht Vad—The Times. Londen),
lbn Saoed roept een kroonraad bijeen.
Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Jeruzalem, dat daar uit betrouwbare bron ver»
luidt, dat lbn Saoed een kroonraad bijeengeroepen heeft, waartoe ook de diplomatieke ver»
tegenwoordiger van Arabië te Londen ontbo»
den is. Een en ander wordt in verbinding ge»
bracht met het toenemende verzet tegen het
plan tot verdeeling van Palestina. Men meent
in Arabische kringen te Jeruzalem, dat lbn
Saoed daarin een onrecht jegens de gcheele
Arabische wereld zou zien en dat hij niet van
zins is een Joodschen staat als noordelijken
buurman aan de Middellandsche Zee te dulden.

—

A.V.R.O.-prijsvraag
„Laat Holland uw liedjes zingen"
Installatie van de

jury

Gisteren is ten kantore van de Avro te
Amsterdam de jury geïnstalleerd voor de door
de AVRO. uitgeschreven prijsvraag: „Laat
Holland uw liedjes zingen". Deze jury bestaat
uit de hecren L. M. G. Arntzcnius. Sem Dres»
den, Fred. Roeske, Herman Ruiters en Louis
Schmldt. terwijl de heer Jacob Hamel als
secretaris Is toegevoegd. De heer E. de Clerq,
voorzitter van de A.V.R.0., sprak eenige woorden van welkom tot de jury en zelde voorts
dat op de prijsvraag 431 inzendingen waren
binnen gekomen.
De liedjes, die naar de meening der jury de
beste zijn. zullen op de luistervinkenzangavonden, die dc A.V.N.O. het afgeloopen jaar reeds
op zooveel plaatsen in ons land heeft gehouden en die alle een groot succes mochten
oogsten, worden gezongen.
Met den wensch. dat de jury een gelukkig
oordeel mocht vellen, verklaarde spr. deze
geïnstalleerd.
Namens dc jury merkte de heer Sem Dros»
den op. dat het werk niet gemakkelijk zal
zijn. Velen hebben zich geroepen gevoeld om
op deze-prijsvraag in te zenden. De jury zal
uitzoeken wie van deze de uitverkorenen
zullen blijken te zijn.
Voor de prijsvraag zijn vijf gelijke prijzen
beschikbaar gesteld; er komen derhalve vijf
inzendingen voor een bekroning in aanmerking.

Beus

van Nieuw York

De Nieuw-Vorksche fondsenmarkt opende
vast in een iets hoopvoller stemming, doch na»
dat de markt moeizaam tot 1 pt toe was ge»
stegen, kwamen winstnemingen los en enkele
fondsen ondervonden een kleine daling.
Wegens geringe animo' werd de markt ver»
volgens gedrukt, daalde later verder en slot
gedrukt.
Slotkoor» dollar» 1.81% (onv^.
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4 gered worden. De overigen werden door

de krachtige strooming meegesleurd en
'

en ging op hartelijke en sympathieke wijze do
gebeurtenissen uit een halve eeuw na. De
bruidegom, aldus prof. van Italile. heeft altijd
goede compositiegaven gehad, maar de beste
compositiegaven heeft hij getoond toen hU tot
zijn vrouw koos Bettij Willing. De bruid heeft
haar man in al die jaren gesteund, en die
samenwerking heeft ongetwijfeld geleid tot het
feit. dat uit de fabriek te Oss een wereldconcern
is gegroeid.
Als spr. een spreuk op dit huls, waar thans
zoo velen vereenigd zijn. zou willen aangebracht
zien. dan was het deze: ..Intrate aegrl. exite
grati". Want dat is met talloozen het geval ge»
weest, dank zij de warme harten van bruid en
bruidegom. Namens meer dan 500 schenkers
bood prof. van Itallie ten slotte een album aan
met de namen der gevers en een enveloppe met
inhoud, welke bestemd is aangewend te worden
voor een fonds, waaraan de namen van den
heer en mevrouw van den Bergh verbonden
zullen blijven.
Het album, vervaardigd door den heer
Romein, is gemaakt uit wit schapcnlecr en
maroccijnlcer. en maakt een uiterst 'fmalen
indruk.
De heer S. van den Bergh dankte, diep
onder den indruk, voor het geschenk, zijn
echtgenoote en hem aangeboden.
Daarop ging dc stroom van receptlegangera
weer voort Wij zagen den eere-voorzittér van
den Vrijhcidsbond, mr P. Rink; den secretaris
van het Hoofdbestuur mr J. Rulgers. notaris mr
S. K. D. M. van Lier, notaris Wijsenbeek uit
Rotterdam, die het woord voerde namens de
regenten van het Israëlietische Weeshuis, mr
L. A. de Biock. griffier van de Eerste Kamer,
het oudlld van de Tweede Kamer, den heer
C. J. van Kempen, het eerste Kamerlid mr A.
G. A. ridder van Rappard, een deputatie van
de Rotterdamsche Huishoudschool (dc meisjes
met hun aardige mutsjes getooid), die eenige
handwerken aanboden, mr K. Jansma uit
Amsterdam, prof. dr D. Cohen. eveneens uit
Amsterdam, tallooze dames uit de vrouwen,
beweging, zooals méj. B. Baelde, en mej. E.'
Bclinfantc. Het aantal personen, dat zijn opwachting maakte, werd zoo groot, dat weldra
op het groote groene grasveld de tafeltjes en
stoeltjes, die daar bij de alleraardigst nagebootste Old Dutch Inn opgesteld stonden, bezet
waren.
»Het was een receptie, die uitmuntte door
artélijkheid. en die het bewijs leverde, in hoe
Uden kring het gouden bruidspaar gezien is!

Ms Van Galen is gistermiddag om 15 uur
*^Hr.
[ln Sjanghai aangekomen.

NATURALISATIE VAN NEER DAN 1100 PERSONEN

VOORLOOPIG VENSLAG VAN DE
TWEEDE KAMER
Aan het voorloopig verslag der Tweede
Kamer over 57 naturalisatie-ontwerpen wordt
het volgende ontleend:
De omstandigheid, dat in een tijdsbestek van
nog geen twee maanden niet minder dan 57
wetsontwerpen, houdende naturalisatie van
meer dan 1100 personen (welk aantal tot veel
meer dan het dubbele stijgt, wanneer men de
gezinsleden, die meegenaturaliseerd zullen
worden, meetelt), bij de Kamer zijn ingediend,
had algemeen de aandacht getrokken. Van
verschillende zijden werd gevraagd naar de
redenen, welke tot de vrijwel gelijktijdige indiening van een zoo groot aantal naturalisatievoorstellen geleid hebben.
Verscheidene leden. in het midden latende
of de thans ingediende wetsvoorstellen sneller
hadden kunnen zijn voorbereid, gaven in elk
geval gaarne uiting aan hun voldoening over
het feit. dat de Regeering er blijkbaar op be»
dacht is geweest den achterstand in de afdoening van naturalisatieaanvragen voor een niet
onbelangrijk gedeelte in te halen.
Een aantal leden wenschte nogmaals te waar»
schuwen tegen de gevaren, welke aan ondoordachte naturalisatie verbonden zouden kunnen
zijn.
Enkele leden waren van meening, dat de in»
diening van een zoo groot aantal wetsontwerpen tot naturalisatie de Kamer voor een zeer
ernstig vraagstuk plaatst Zij oordeelden, dat
het Nederlanderschap niet verleend dient te
worden aan personen, wier opneming in ons
volk de toch reeds bestaande noodlottige verdeeldheid zou vergrooten. Alleen de norm van
geest» en stamverwantschap zij hier beslissend.
In dit verband gaven zij te kennen, dat huns
Inziens het antisemitisme onder ons volk
groeiende Is. Zij achtten het niet wenschclijk.
dat steeds meer Joden van buiten in onze
volksgemeenschap worden opgenomen.
Verscheidene andere leden verklaarden niet
ln te zien. dat naturalisatie van Joden de ver»
deeldheid in ons volk zou vergrooten. Van een
groeiend antisemitisme is huns inziens ook geen
sprake.
De staatloozen.
Eenige leden herinnerden eraan, dat de po»
sitie van de zg. staatloozen reeds herhaaldelijk

een onderwerp van bespreking heeft

uitge-

maakt
Telkens weer blijkt, dat er families zijn. die
reeds geslachten lang in Nederland hebben gewoond, zonder dat zij het Nederlanderschap
hebben verkregen. De kosten, aan naturalisatie
verbonden, zijn daarvan dc voornaamste oorzaak. Deze toestand Is naar het oordeel van de
hier aan het woord zijnde leden zeer ongc»
wenscht. daar het grcnsbewoners betreft
Gevraagd werd of de Minister wil bevorderen, dat
zoo noodig door wetswijziging
voor deze categorie van personen verkrijging
van het Nederlanderschap tegen geringe kosten mogelijk worde. Van meer dan één zijde
werd daarop krachtig aangedrongen.
Het had de aandacht van verscheidene leden
getrokken, dat onder hen, aan wie de Regeering bij deze ontwerpen hel Nederlanderschap
wenscht te verleenen, zich een groot aantal
personen bevindt, werkzaam bij het onderwijs.
Weliswaar zijn dit voor het grootste deel per»
sonen, die Nederlandsche diploma's, benevens
de vcrelschte vergunning tot het geven van
onderwijs in Nederland bezitten, terwijl zich
in de dossiers verklaringen bevinden van den
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, inhoudende dat deze tegen de gedoch
vraagde naturalisatie geen bezwaar
de lede»i. die deze opmerking maakten, be»
twijfelden toch, of het verstandig Is al deze
personen in het Nederlandsche staatsverband
op te nemen. Zij herinnerden daarbij aan de
groote werkeloosheid, die nog steeds onder het
onderwijzend personeel hier te lande heerscht
En ook vestigden zij er de aandacht op. dat
juftt ten aanzien van onderwijzers geëischt
mag worden, dat dezen geheel in het Neder»
landsche volksleven zijn opgenomen. Zij hadden niet de overtuiging, dat dit laatste van
allen, om wie het hier gaat. gezegd kan worden.
Van andere zijde werd erop gewezen, dat
een belangrijk percentage der te naturaliseeren personen, die bij het onderwijs werkzaam
zijn. bestaat uit religieuzen. Het bezwaar, ontleend aan dc werkeloosheid onder het onderwijzend personeel, kan hier niet zoo zwaar
wegen als het geval zou zijn, wanneer het
leeken betrof.
Onder de verzoekers, wier aanvragen de
Begeering thans voorstelt in te willigen, bevinden zich wederom eenige personen, die uit
het leger van eigen land zijn gedeserteerd.
Eenige leden wenschten tegen hun naturalisatie
bezwaar te maken.
Andere leden waren van oordeel, dat het niet
juist ls. de bedoelde personen na 20 jaar nog
het slachtoffer te doen worden van een desertie
welke bij de meesten onder verzachtende om»
standigheden heeft plaats gehad.

—

Posthumaeen

eerevoorzitters

De Van Galen te Sjanghai

In nog geen twee maanden
57 wetsontwerpen
ingediend

—

"*■**■

—

»Z.lll>

TELEFOON «3044
TELEFOON 6518*3
TELEFOON 17003»
TELEFOON 115103

Dr

Voor ds haven van Alexandriê zijn
twee zeilschepen met pelgrims, die van
een bedevaart terugkeerden, omgeslagen.
Van de ruim 70 passagiers konden slechts
verdronken.
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Het Internat. Zuivelcongres
te Berlijn

Meer dan 66 slachtoffers
Aanbieding van een geschenk.
Gistermiddag had. naar wü reeds meldden, in
Huize Wiltzanck de receptie plaats ter ge*,
legenheld van het gouden huwelijksfeest van
den heer en mevrouw S. van den vergh»Wililng.
Van 3 uur af bewoog zich een onafzienbare
stroom auto's door de Rust» en VreUgdlaan,
die de Wassenaarsche politie handen vol werk
gaf. In de groote zalen van Huize Wiltzanck
heerschte een drukte van belang. Tientallen
bloemstukken stonden ln de salons geschaard,
en zóó groot was hun aantal, dat ook buiten
langs de paden op de gazons de fraaiste bloem»
stukken een plaats moesten vinden. In de
receptiesalons was bovendien een buiten»
gewone smaakvolle versiering aangebracht van
asperagusgroev met goudgekleurde immortellen.
Het aantal telegrafische en schriftelijke geluk»
wenschen was onnoembaar groot.
In den loop van den middag verscheen een
deputatie van het comité, dat zich gevormd had
om het echtpaar van den Bergh op dezen dag
een blijk van waardeering en vriendschap te
geven.
Dit comité was als volgt samengesteld: prof.
dr L. van Itallie, oud»hoogleeraar aan de Rijks»
universiteit te Leiden, voorzitter; mr dr L. N.
Deckers. oud-minister van Landbouw en
Visscheiij; mr G. L. A. van Dijk, president van
het bestuur der Rotterdamsche Huishoudschool;
prof. dr D. van Embden. hoogleeraar aan de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam; mr
D. Eock, oud-Gouverneur-Generaal van Ned.»
Indis; A. Hartog. directeur der Unilever N.V.
Rotterdam: G. S. Sixma baron van Heemstra,
.voorzitter ven den Raad van Commissarissen
van de stichting Oranje Nassau's Oord; mevr.
H. W. B. van Itallie^van Embden; mej. mr C.
presidente van den Nationalen
Frida
Vrouwenraad: Em. de Kuyper, consul der
Nederlanden te Nice; méj. Annie Meyer. oud»
lid van dé Tweede Kamer; P. Rljkens, directeur
der Unilever Lid. Londen; mevr. C. van Schalk»
Dobbelman, presidente van de Vereenlgliig
Onderlinge Vrouwenbescherming; mr Paul van
Lonsbeeck; mr T. J. Verschuur, oud-minister
van Economische Zaken; mr dr L. E. Visser.
vice»presldent van den Hoogen Raad der Neder»
landen; dr W. de Vlugt, burgemeester van
Amsterdam.
Uit naam van dit comité heeft prof. van
Itallie het woord gevoerd tot den heer en
mevrouw van den Bergh. die omgeven waren
door kinderen en kleinkinderen.
Prof. van Itallie herinherde'öp dezen'dag'dén*
bruidegom aan den Maasirlchtschcn schooltijd.

adverientlLn

FRED. HENDRIKLAAN 10»

Het gouden huwelijksfeest van SCHEEPSRAMP NABIJ
den heer en mevrouw
ALEXANDRIE
v. d. Bergh-Willing
Druk bezochte receptie

Het Volkenbondssecretariaat heeft gisteren
een uittreksel uit het rapport van de mandaatscommissie over het probleem van Palestina be»
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STAAT- EN LETTERKUNDIG NIEUWSBLAD
waarin opeenomen ..DE NIEUWE COURANT"
venebUnt

Nieuwe voorstellen betreffende
Palestina
Het rapport van de

-
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HET VADERLAND

rRIIS VAN HET ABONNEMENT PER «WA»IAAL,
Door geheel Nederlandopzending
# B*-*
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een
ander
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BUREAU '8-GRAVENHAGE

Tot conservator aan het Rijksmuseum voor
Volkenkunde te leiden is benoemd dr G. W.
lx»ckor, tl»»»» conservator van de land» en
volkenkunde «uu» net Maritiem Museum
Prins Hendrik «e Rotterdam.

DE VEERPONT OP KIELEN
BIJ DIEMEN
Een duiker zal liet gevaarte
op de rails bevestigen
Na een voorspoedig transport is de eerste
veerpont op wielen Zaterdagavond van Rotter»
dam in de Houthaven te Amsterdam gearriveerd. Aanvankelijk werd verwacht dat er

Zondag verder zou worden opgevaren naar de
plaats van bestemming (welke niet zooals van
verschillende zijden werd gemeld. Zeeburg ls,
doch het Merwedekanaal voer de Oud-Diemer»
laan), maar later bleek, dat het einde der reis
Maandagochtend ls afgelegd.
Feitelijk Is hier sprake van een nieuwe oever»
verbinding tusschen Dlemen en Amsterdam. De
verbinding tusschen die belde oevers Is. sinds
het Merwedekanaal gegraven werd (1888/'B9),
onderhouden door een groote veerpont, welke
„gedraaid" werd en over een kabel liep. Een
lange reeks van jaren heeft die pont haar dienst
bewezen (voor het overzetten van voetgangers
en fietsers bezigde men een flinke roeiboot),
maar toen de werkzaamheden tot verbreeding
van het Merwedelwnaal ook döar een aanvang
namen, moest tot een andere oeververbinding
worden overgegaan.
Het Merwedekanaal toch zal ter plaatse on»
geveer 90 m breed worden eh dan zou oen veer»
pont welke over een kabel loopt te veel be»
zwaren met zich brengen. Daarom besloot men
tot het doen bouwen van de thans gearriveerde
pont op wielen, welk werk In de machine»
fabriek Hensen te Rotterdam tot stand kwam
en terwijl men in Rotterdam druk met den
bouw bezig was, hadden In het Merw.dekenaal
vóór de Oud-Dicmcrlaan de uitgebreide werk»
zaamheden plaats voor het maken van een stevige fundeering voor het aanbrengen van de
ijzeren rails, welke een lengte hebben van Ulft
m, waarover do veerpont zal moeten „loopen".
In verband met de drukke scheepvaart doorliet
Merwedekanaal kon van afdamming van dezen
waterwég natuurlijk geen sprake zijn, zoodat ln
een niet te haastig tempo gewerkt moest worden. Slechts een paar malen is in het kanaal
het eenrichtingverkeer toegepast moeten worden, nl. toen de palen, welke circa 9 m in den
kanaalbodem geslagen moesten worden, geheid
werden en ook. toen (einde der vorige week) de
rails werden neergelaten. Tevoren waren zwaro
Ijzeren balken aangebracht welke rusten op de
fundeeringspalen, welke balken onderling door
ijzeren kruisstukken verbonden zijn.
Teneinde deze werkzaamheden te kunnen
verrichten, moest de oude veerpont huiler ge»
bruik worden gesteld en zlj werd getransporteerd naar een binnewatcr nabij Zeeburg.
Hierdoor werd dus dc oeververbinding voor
auto's en andere vervoermiddelen tijdelijk weg»
genomen.
Aan de overzijde van het kanaal is nog een
belangrijk werk verricht moeten worden, in
verband met de wijziging in het pontvcrkccr.
Van het smalle pad, dat leidt van het kanaal
naar den buitendijk aan het IJssclmccr. Is in
Z.W. richting een dwarswcg aangelegd, dwars
door het rietland heen. welke voert naar een
betonnen brug ter breedte van 4 m. met op»
staande betonwanden, elk 20 cm breed. Op deze
betonnen brug zullen de auto's en andere voer»
tuigen rijden, welke plaats moeten nemen op
de nieuwe veerpont Aan de Diemerzijde van
het kanaal zullen de voertuigen, wanneer de
pont in het haventje gevaren is, dadelijk op den
kanaaldijk kunnen rijden.
Ten slotte vernamen wij nog. dat voor het
aanbrengen van de nieuwe veerpont op de rails,
welke op den bodem van het kanaal rusten, een
duiker is gerequircerd.
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KIND VERDRONKEN
Gisteren is het 2K»jarig zoontje van den
heer Z. te Nieuwebrug. dat met zijn broertje
een vlieger aan het oplaten was. te water ge»
raakt en verdronken.

der

Men meldt ons ult Berlijn:
Het Internationaal Zuivelcongres Ia Zondag
te Berlijn geopend met een rede van dr DarrH
rUksmlnlster van landbouw. Vertegenwoordigers van 53 Ltatett nemen er aan deel. Vit
Nederland ls een sterke delegatie aanwezig.
De Belgische gedelegeerde Maenhout heeft
een groote rede gehouden, waarin hij o. a.
zeide dat de gansche wereld een antwoord
verwacht op de 25 verschillende vragen aan»
gaande het zulvelbedrijf. welke op dit congres
zullen worden behandeld.
HU bracht hulde aan den voorbereidenden
arbeid, welke reeds door de commissies is ver»
richt, in het bijzonder door de commissie voor
tropische aangelegenheden, waarin 44 Staten,
koloniën, mandaatgebieden zijn vertegen»
woordlgd.
Spr. dankte de Duitsche autoriteiten voor
de aan het congres geboden gastvrijheid, en
hoopte dat het streven der Duitsche boeren
om bij te dragen tot het slagen van het vier»
jarenplan met succes zal worden bekroond.
De heer Maenhout besloot zijn rede met
eenige eerbiedige woorden voor den leider
van het Duitsche Rijk.
Dr Posthuma las daarop een telegram van
hulde voor. dat aan Adolf Hitlcr is gezonden.
Op voorstel van Darré werden de heeren
Maenhout dr Posthuma en prof. Weigman, do
bekende Duitsehe zuivelspecialist, onder
applaus tot eerevoorzitters van het congres
benoemd.
Darré wees er voorts op, dat Duitschland op
een na het grootste zuivelproduceerende land
ter wereld is en tevens op een na de grootst»
importeur van zuivelproducten.
De veestapel breidt zich nog steeds uit
Duitschland spant zich in verbetering der
kwaliteit te verkrijgen; de verplichte controle
van zuivelproducten zal weldra in Duitsch»
land worden ingevoerd. Zelfs indien de bin»
nenlandsche productie van Duitschland stijgt,
zal Dultschland toch de gelijke hoeveelheid
zuivelproducten van exportlanden blijven af.
nemen, voor zoover deze bereid zijn Dultscho
goederen daarvoor in ruil te aanvaarden.
Spr. wenschte allen deelnemers aangename
dagen te Berlijn toe en hoopte, dat zij als
vrienden van Dultschland naar hun woonplaats
zullen terugkeeren.
Internationale boterkeurlng.
Op de Int Zuiveltentoonstelling heeft een
Internationale boterkeurlng plaats gehad. 15
landen namen deel aan de keuring van geconserveerde boter. Hierbij hebben de volgende
acht landen In alphabetlsche volgorde de beste
resultaten bereikt: Denemarken. Dultschland,
Estland, Finland. Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Ver. Staten.
Aan de keuring van versche boter namen
1? landen deel. De beste resultaten behaalden,

Denemarken. Duitschland. Estland. Finland,
Lithauen. Nederland, Oostenrijk. Polen,
Zweden.

AVONDWEERBERICHT
Medegedeeld door liet K.N.M.I.

te De Vilt
VERWACHTING: matige tot zwakke
Noordelijke tot Noordwestelijke
wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig
of geen regen, weinig verandering

in temperatuur.
Verdere vooruitzichten: weinig verandering.

Veearts van Naarden geschorst
B. en W. van Naarden hebben den keurings»
veearts H. ter B. geschorst omdat hij zich op
oneerbiedige wijze over het college van B. en
W. heeft uitgelaten.
Dezer dagen is door B. en W. een strafklacht
tegen den veearts Ingediend bij den officier
van justitie te Amsterdam.
De gemeenteraad is in verband met deze
quaeslie tegen heden bijeengeroepen voor
een spocdeischende vergadering.

"""

De veearts heeft thans aan den raad een brief
gestuurd, waarin hij schrijft:
dat op de agenda van den raad der gemeente
Naarden d.d. Dinsdag as. als eenig punt staat
vermeld:
.Hlededeelingcn van B. en W. ter zake den
vlecschkeuringsdicnst der gemeente en voor»
stellen dienaangaande",
dat hij vermeent te mogen aannemen dat door
het college van B. en W. mededeellngen zullen
worden gedaan welke betrekking hebben op de
wijze waarop hij zijn taak als keuringsveearts
heeft waargenomen en over maatregelen welke
dat college heeft gemeend tegenover hem te
moeten nemen,
dat hij echter vertrouwt dat de raad geen
maatregelen hem betreffende zal nemen, uit»
sluitend afgaande op de mededeelingen van het
college, zonderhem in de gelegenheid te hebben
gesteld zijn ernstige bezwaren te hebben uiteengezet tegen de wijze waarop B. en W. het
'onderzoek over zijn gestie als keuringsveearts
hebben gevoerd.
Eenige raadsleden hebben zich met een pro»
test gericht tot den voorzitter van den ge»
meenteraad, waarin zij kennis genomen hebben
van den oproep voor een spoedcischcnde vergadering op Dinsdag. Zij hebben er bezwaar
tegen dat de te behandelen voorstellen van
B. en W. niet nader zijn omschreven, zelfs niet
voor de leden van den raad ter secretarie ter
lezing zijn gelegd.

"" "

i

Volgens een der artikelen van de Instructies
voor den keuringsveearts moeten de gemeente
raden binnen twee maal 24 uur in kennis worden gesteld van de schorsing van dezen ambtenaar. Daar deze schorsing, zooals bekend is
geworden, reeds Donderdag j.l. is ingegaan,
zullen raadsleden protesteerèn tegen overschrijding van dezen termijn. Tot op dit oogenblik
zijn zij Immers van dezen maatregel onkundig
gelaten.
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HAAGSCHE GEMEENTERAAD
In de gistermiddag voortgezette vergadering
von den Gemeenteraad was aan de orde:

Het voorstel tot vervallcnverklaring van het
crfpachtrecht op krachtens raadsbesluit van 20
October 1931 uitgegeven aan den Groenteweg
gelegen grond.
De heer DE VRIES (A.R.) wijst er op. dat
dit het eerste geval is. dat de erfpacht zal worden vervallen verklaard wegons niet nakomen
van verplichtingen en dat dit de financicclc
ondergang van den efpachter zal zijn. Hij twijfeit echter of 't* juist is geweest de erfpachts»
voorwaarden in een privaatrechtelijk acte op te
nemen, de minlstcrieole circulaire van 1932 wil
publiekrechtelijke regeling. De quacstie is
eigenlijk of dc man wel een kleinhandel in
bananen uitoefent. Ten laste gelegd is hem een
groothandel. Volgens het rapport van Bouw» en
Woningtoezicht houdt de* zaak het midden tussehen een groot» en een kleinhandel. Z.i. is het
een kleinhandel; wat groothandel zou kunnen
zijn geschiedt op de Groenteveiling. Markt»
wezen Is van meening, dat het een groothan-

del is.

Als van soc. dem. zijde geïnterrumpeerd
wordt en met zün woorden de gek gestoken,
repliceert de heer DE VRIES (AR.), dat het
hier geldt het bestaan van een mensch en dat
recht gedaan moet worden, terwijl hij uit het
voorstel van B. en W. hei gevoel heeft, dat dit
onrecht wil doen.
Dc ondergeschikte van den marktmeester dle
in dit rapport zegt. dat de groothandel staat tot
den kleinhandel als 100 tot 0. heeft notabene
zelf bananen gekocht bij den betrokkene, die
zelf aan den Raad een lange lijst van personen
die bananen van hem hebben gekocht, heelt
overgelegd.
Aan dit rapport van Marktwezen hecht hij
dan ook bitter weinig waarde.
Na de laatste aanschrijving van B. en W. is
niet geleverd aan wederverkoopcrs. De man
heeft expres een pakhuis met rijpinrichting op
dc Groenteveiling ingericht. Heeft men na die
laatste aanschrijving eenig bewijs van groot»
handel in het perceel? Handhaven B. en W. nu
nog hun zeer rigoureus voorstel om den man
zijn bezit af te nemen?
De heer VAN KESTEREN (Nat.) wijst op
de tegenspraak in de beide rapporten. De man
is al den dag achtervolgd door twee rechercheurs, wat tot allerlei geruchten heeft aanleiding gegeven. Met een privaatrechtelijk geschil heeft echter dc politie niets te maken.
B. en W. hebben het motief uitoefenen van
den groothandel laten vallen en vervangen door
uitoefenen voor den groothandel. Dat is een
heel ander motief dan den man ter kennis is
gebracht in de correspondentie. Als hetgeen dc
man nu al heeft gedaan nog niet voldoende
wordt geoordeeld, dan moeten B. en W. eindelijk eens vertellen wat hij dan wel mag
doen.
De heer VAN LANGEN (S. D.) wil voor»
komen, dat iedere erfpachter voortaan zou ban»
delen naar eigen goedvinden. Geen enkele
kleinhandel heeft een inrichting om bananen
te doen rijpen en houdt zijn deur daarom gesloten. De man wordt de dupe van zijn eigen
handelingen; de uiterste clementie is met hem
betracht 't Is om een prestige quacstie.
Dc heer MOBAOH (S.D.) acht dc kous af
als B. en W. het oordeel hebben vastgesteld
dat het hier een groothandel betreft en zoo
het hun toekomende recht hebben uitgeoefend.
Dc raad heeft alleen na te gaan of misbruik
van dit recht is gemaakt De voorwaarden zijn
overtreden; opslag anders dan voor verkoop
aan consumenten is namelijk verboden. Men
zal verstandig doen het voorstel aan te nemen.
De heer DE VISSER (OP) verdedigt het
voorstel. De voorstelling welke de heer Do
Vries heeft gegeven van het begrip kleinhandel grensde aan het belachelijke. Doordat do
deuren gesloten bleven was het al geen klein»
handel. Ook na dc wctsoplcgging is geen wijziging in het gebruik van het pakhuis gekomen,
zeggen B. en W. Maar de heer Dc Vries zegt
van wel. Wat is nu juist In elk geval moet
gezorgd worden, dat de gestelde erfpachts»
voorwaarden gehandhaafd worden.
Wethouder VRIJENHOEK (S.D.) wijst op
den ernst van dit eerste geval van vervallenverklaring wegons nlet nakomen van de erfpachtsvoorwaarden. Alleen de opslag ls al in
strijd daarmede. De politie heeft een vernietigend rapport uitgebracht; geconstateerd werd
dat kisten bananen naar de winkeliers worden
gebracht en tal van processen verbaal zijn
opgemaakt.

De he-r DE VRIES
Kwamen de
kisten uit het perceel?
Wethouder VRIJENHOEK (S.-D.): Ja. de
auto kwam zooveel mogelijk 's nachts en laat
In den avond voor. De politie heeft het geconstateerd.
Dc heer VAN KESTEREN (Nat): 's Nachts?
Wethouder VRIJENHOEK (S.-D.): Neen. Als
de man nu de zaak veranderd
dan is er
kans. dat het voorstel over drie maanden niet
behoeft te worden uitgevoerd. Dc gemeente
zal dan controleeren of 'dc voorwaarden worden nagekomen en dan.
het raadsbesluit
automatisch vervallen.
De heer LUBERTV (S.D): Met een ambtenaar zijn ze zoo conciliant niet.
De BURGEMEESTER leest een rapport der
politie voor over aflevering der kisten aan
winkeliers.
De heer DE VRIES (A.R.) merkt op. dat dit
rapport niet bewijst, dat er na de waarschuwing leveranties zijn geschied. Integendeel.
Mag de man nu in het perceel bananen rijpen
voor den kleinhandel als hij 't op de markt
doet voor den groothandel? Z. 1. mag het wel.
Dc heer MOBAOH (S.D.) Natuurlijk.
De heer DE VRIES (AR): Daareven noemde
hij 't opslag.
De BURGEMEESTER: Hij mag opslag hebben
voor den verkoop aan consumenten.
De heer DE VRIES (A.R.) is nu bereid met
het voorstel van B. en W. mede te gaan en
neemt er acte van dat als over drie maanden
dc man zich geheel naar 't oordeel van B. en
W. blijkt te hebben gedragen, het raadsbesluit
(R.R.):

vervalt.

De heer v. KESTEREN (Nat.) vraagt nu er
zoo veel twijfelachtige elementen zijn in deze
zaak het voorstel terug te nemen. Ze kunnen
het elk oogenblik opnieuw indienen als het noo»
dig mocht zijn en dc zaak moet niet op de spits
gedreven worden en dc man die als concurrent
van de Markt werd beschouwd is onder het
juk doorgegaan.
Wethouder VRIJENHOEK (S.D.) wijst er op.
dat de man dc verantwoordelijke nota aan de
leden heeft gekend en volkomen op dc hoogte
moet geweest zijn.
De heer v. KESTEREN (Nat.) verklaart dat
niet hij de nota heeft verstrekt
De VOORZITTER merkt op. dat de. vorige
maal dc heer v. Kcstcron deze verzekering al
heeft gedaan en dc wethouder hem niet heeft
bedoeld.
De heer v. KESTEREN (Nat): Er ls ook een
wijze

van

aankijken.

Het voorstel wordt goedgekeurd met de
«temmen der heeren v. Kesteren (Nat) en De
Vries (AR.) tegen.
Goedgekeurd worden z.h^t
3. Het voorstel om goed te keuren, dat eenige
voorzieningen worden getroffen in het verzorgingshuls aan dc Laan van Meerdervoort en
in het Bcstedelingenhuis aan het Westeinde.
4. Het voorstel om aan de Algemeene Wer»
kcloozenvcrceniging een vergoeding vau ten

hoogste f 2500 per jaar toe te kennen voor
kosten van administratie van den werkeloozen
steun.
5. Het voorstel om vast te stellen een Ver»
ordening tot wijziging van het reglement be»
treffende het personeel der Gemecntebank van
Leening te 'sGravenhage
6. Het voorstel tot het aangaan van een of
meer kasgoldloeningcn gedurende het vierde
kwartaal van 1937.
7. Het pracadvies op het adres van W. L.
Caron houdende verzoek om aansluiting van
het door hem bewoonde perceel Bezuidenhout»
scheweg no. 350 aan het electrische kabelnet.
8. Het voorstel om dr A. W. Groenman, op
verzoek eervol ontslag te verleenen als leeraar
in de wis» en natuurkunde aan het gemeente»
lijk lyceum Stokroosplein 50.
9. Het praeadvies op het adres van J. Ph.
Eerhart, houdende verzoek het daarheen te
leiden, dat hU spoedig in vasten gemeentedienst
zal worden aangesteld.
10. Het voorstel tot het verleenen van eervol
ontslag aan en overplaatsing van onderwijzend
personeel bij het openbaar lager onderwijs.
Hierbij wordt het ontslag van P. Stuurman
teruggenomen.

11. Het voorstel betreffende het verleenen
van eén tegemoetkoming aan pachters van aan
de gemeente toebehoorendc boerderijen, wei»
landen en tuingronden.
12. Het voorstel om goed te keuren, dat het
profiel van de Vuurbaakstraat wordt gewijzigd, een in Zuidwestelijke richting ontworpen
zijstraat verder wordt aangelegd en rioleeringswerken worden uitgevoerd.
13. Het praeadvies op den brief van 15 Juli
van J. A. Neijts en P. J. van der Heijden, in
verband met dc gevolgen verbonden aan een
staking in het stucadoorsbedrijf.
14. Het praeadvies op dc adressen van de
Vereeniging van den H. Vinccntius van Paulo
ca» houdende verzoek om medewerking voor
verschillende voorzieningen ten behoeve van
onder haar beheer staande scholen.
Aan den Wassenaarscheweg.
15. Aan de orde is het voorstel van dc Raadsberoepscommissie om aan G. J. van den Elsvergundoor B. en W. geweigerde
hout
ning te verleenen om op terrein aan den Wassenaarscheweg, hoek Van Alkemadelaan en
Hart Nibbrigkadc, acht eensgezinshuizen te
bouwen.
Wethouder VRIJENHOEK (S.D.) zet uiteen,
dat het advies der Welstandscommissie hcelcmaal niet eensluidend is met het rapport der
beroepscommissie. De ingediende teekeningen
voldoen niet aan de eischen. Dc commissie heeft
haar bevoegdheid overschreden, want in deze
quacstie is geen beroep op den Raad mogelijk.
De heer STOKVIS (S.D.): Dat is ons niet
medegedeeld.
Wethouder VRIJENHOEK (S.D.) begrijpt niet
dat de voorzitter mr v. d. Oever zich daartoe
heeft laten verlokken.
De heer STOKVIS (S.D.): Dc secretaris had
't ons moeten mecdeclcn.
Dc heer JOVLS (V.D.): Hij was er toch
zelf bij.
De heer v. d. OEVER (R.K.): Dc gemeente
heeft de commissie er in laten loopen.
De heer v. d. LOO (A.R.): Dc hcercn hebben
12 van hun 13 bezwaren ingetrokken. Daar moet
men niet meer over praten.
Wethouder VRIJENHOEK (S.D.) behandelt

—

—

—
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de aesthetische bezwaren en acht de gemaakte
vergelijking met een blok aan de v. Alkemade»
laan niet mogelijk. De vergelijking moet zijn
met de bebouwing aan den Wassenaarschen
weg. welks bouwblokken veel beter zijndan de
bebouwing in quaeslie. B. en W. zijn 't volkomen eens met de welstandscommissie, dat dit
plan niet door den beugel kan.
De heer v. d. OEVER (R.K.) verdedigt het
voorstel der commissie. Deze is eenstemmig van
oordeel geweest dat 't beroep op art. 13 (onvol»
doende tcckcningen) ongegrond was en zich
zacht uitgedrukt jn haar praeadvies. 't ls er bij
de haren bijgesleept Punt voor punt zijn de
aanmerkingen dienaangaande nagegaan, en on»
gegrond bevonden, 't Is eenvoudig belachelijk
en haarkloverij om te zeggen, dat de teekenin»
gen niet voldeden aan de verelschten.
Staande de vergadering hebben zoowel de
directeur van Bouw» en Woningtoezicht als de
voorzitter der Welstandscommissie de ongegrondheid der bezwaren toegegeven. Eenstemmig was de commissie ook in haar aesthetische
opvatting: de welstand is beoordeeld naar de
omgeving, waarbij de v. Alkemadelaan wel de»
gelijk meetelt, met datgene dat met goedkeu»
ring van B. en W. zelf (waarover geen woord
in den Raad is gezegd) wordt gebouwd. Ir Roo»
senburg heeft het plan in de beroepscommissie
als n zeer deugdelijk plan gekenmerkt. Hetblok
wijkt wel af van dat aan den Wassenaarsehen»
weg en wat de wethouder dienaangaande heeft
gezegd, was onjuist Er moet een zekere con»
tinulteif zijn. daar hebben de bouwers en de
architecten recht op.
Dc heer STOKVIS (SD) sluit zich bij dit
betoog aan. Zijn ervaring is dat de welstandscommissie en Bouw» en Woningtoezicht te kit»
teloorig zijn. Het argument van art. 13 wijst hU
af. 't Is er ter elfder ure bijgevoegd en geen
oogenblik hebben dc ambtenaren der commissie
gewaarschuwd dat ze iets deed bulten haar
competentie. De dienst toont zich veel te ge»
prikkcld. Volkomen eenstemmig is de com»
missie.
Weihouder VRIJENHOEK (S.D.) verdedigt
dc eischen der aesthetica en meent, dat men
niet dadelijk moet vergelijken met wat een
jaar geleden is gemaakt
De heer STOKVIS (S.D.): Een maand ge»
leden.
Wethouder VRIJENHOEK (S.D.) ziet in de
kittcloorighcid eenige historische verklaring.
De heer v. KESTEREN (Nat) heeft gemist
dc mededeeling aan den aanvrager waaraan
zijn teekeningen niet voldoen. Dit bouwplan is
een derde deel van het bouwplan, dat de Raad
heeft goedgekeurd, en moet dus in verband met.
het reeds behandelde bouwblok beoordeeld,
worden. Na de algemeenheden over een climax
in de aesthetica van den wethouder heeft hét
publiek niets. Het publek klaagt steen en been '
over het optreden van den voorzitter der wel»
standscommissie.
!
Dc BURGEMEESTER wil niet ingaan tegen,
de Welstandscommissie, welker leden deskundigen zijn, tenzij in zeer bijzondere gevallen. In
dit geval zullen de veranderingen het bouwen
niet duurder maken, volgens den voorzitter der
welstandscommissie. Art. 13 is ter competentie
van B. en W. en niet van den Raad.
Dc heer v. d. OEVER (R.K.): B. en W. hebben
hun recht verwerkt Wil men den weg van
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B. en W. op. dan kan men elk beroep op den
Raad wel uitschakelen. Bij deze behandeling is
gebleken, dat het beroep op art. 13 door B. en W.
onredelijk en ongegrond is. Dit hebben èn de
directeur van Bouw» en Woningtoezicht èn de
voorzitter der Welstandscommissie erkend.
Willen B. en W. en de dienst dle richting toch
uit met art 13. dan zal het, noodzakelijk zijn dat
er beroep op wordt vastgelegd. Daar ook een
beroep op art. 94 is gedaan, is de commissie in
elk geval bevoegd geweest Trouwens door het
feit dat de dienst de teekeningen heeft door»
gezonden naar de Welstandscommissie, is be»
wezen dat ze aan de eischen van art. 13 hadden
voldaan. De beroepscommissie ls een administratieve instantie van onderzoek en ia een»
stemmig geweest.
Het voorstel der beroepscommissie wordt
verworpen met 17—12 st. (voor S.D. min de
heer Stokvis, en 0.P.).
Dc heer v. KESTEREN (Nat): Volkomen
politieke stemmen.
Hiermede Is het beroep op den Raad ver»
worpen.
16. Het voorstel om aan H. A. van VHmmeren
te verhuren de woning Vlierboomstraat 366a.
17. Het voorstel om
met intrekking voor
zooveel noodig van het desbetreffend besluit
van 25 Januari 1937
vast te stellen een ver»
ordening op het Fonds voor de pensioenen van
de leerkrachten bij het bijzonder voorbereidend

—

—

onderwijs.

18. Het praeadvles op het adres van het be»
stuur der vereeniging Zusters van het Aller»
heiligst Hart van Jezus te Moerdijk, houdende
verzoek de noodige gelden te mogen ontvangen
voor de aanschaffing van drie éénpersoons
schoolbanken en dc z.l. noodzakelijke verandering van de rijwielbergplaats ten behoeve
van de school Haviklaan 1.
19. Het voorstel om B. en W. te machtigen
om aan D. Ouwchand te verhuren een opper»
vlakte gemeentegrond met hellingen, loods en
afscheidingen, aan den Hellingweg.
20. Het voorstel tot aankoop van de percee»
len Sehedeldoekshaven 30/32 en 48/50.
21. Het voorstel om aan dc vereeniging Montessorischool voor voorbereidend lager en lager
onderwijs Vreugd en Rust te verhuren het
voormalige heerenhuis der buitenplaats Vreugd
en Rust met bijbchoorendcn grond, aan het
Oosteinde te Voorburg.
22. Het voorstel om aan de afdeeling 's-Gra»
venhage van den Nederlandsehen Arbeiders»
sportbond te verhuren een deel van de loods
op het spoorwegterrein nabij den Parallelweg.
23. Het voorstel om den afschrijvingstermijn
, voor
in gemeentelijke woningcomplexen ge: bouwde brandstoffenhokkcn te verlengen eh in
, verband daarmede de door de huurders voor
de hokken te betalen vergoedingen tot f 0.15
per weck terug te brengen.
,24. Het voorstel om een aanvullingssubsidie
van f1230 toe te kennen voor restauratie van
het Hooftsholje aan de Assendclftstraat
25. Het voorstel om verweer te voeren tegen
een door de commanditaire vennootschap Handelmaatschappij C. de Ruiter tegen dc ge*
meente ingestelde rechtsvordering, ter zake
van de tusschen partijen gesloten overeenkomst
betreffende den bouw van tribunes op ge»

..
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meentegrond.

beide vleugels zijn natuurlijk in denzelfden stijl
ontworpen ais het nu afgekeurde ontwerp. De
wethouder heeft een aesthetische theorie ontworpen, waar de architecten en al wie met een
bouwerij te maken hebben, nog' veel plezier
van beleven kunnen. Men moet niet vergelijken met wat een jaar geleden is goedgekeurd.
'E? moet een climax in dc aesthetica zijn. men
reorganisatie van de Gemeentelijke
moét vergelijken met de maand en vooruit
zéin. Nog daargelaten dat in het onderhavige
Lens geweigerd blijft geweigerd en als
'geval dan inderdaad is vergeleken met do
«esthetica van een maand geleden, zou het ongedraagt
drie
goed
mag hij zijn
getwijfeld op prijs gesteld worden als dc wet»
houder eens wilde uiteenzetten hoe men moet
vergelijken met iets. dat er nog niet is. Aan
algemeene vaagheden hebben we niets; die zijn
roepen ingesteld en de beroepscommissie heelt al zooveel gedebiteerd zonder
dat dc bouw»
De
algemeene begraafze vrijwel alle gegrond bevonden. Het had kunst er een streep verder mede Is gekomen.
zoon beetje den schijn alsof dit den wethouder Natuurlijk is het ondoenlijk voor gewonen hui»
plaats
voorloopig
heeft verdroten en hij nu met behulp van zijn zenbouw, welke altijd een compromis moet zijn
partijgcnootcn zijn zin wilde doorzetten. Van
niet aan de orde
tusschen de aesthetische en dc economische
zijn medeleden in het College
er ontbraken eischen, een derg. vergelijking heeft met het
was hij zeker. Ze stemmen vrijwel vage niets te maken. Maar daar was het ook
Een blik over dc gelederen der raadsleden er twee
het
College als eenheid, wat ten ge»
steeds
met
aan,
dadelijk
er
wachten
feitelijk niet om te doen. Het cenige doel was
toonde al
dat
wat te
dc beroepscommissie de nederlaag te laten lij»
was. Niettegenstaande den vaeantietijd was volge heeft dat de eene geregeld heel zijn fracden en dit is. gelijk gezegd, gelukt, dank zij dc
de soc.-dem. fractie op ongeveer volledige tic togen zich heeft. Gelijk ook nu weder hot
sterkte
slechts één lid ontbrak en dat werd geval is geweest, zij het dan ook dat die fractie, fractie.
dc voorzitter der beroepscommissie mr
toen het erop aankwam geheel volgens dc waartoe
v. d. Oever zelf behoort, ten gevolge van de
regelen der kunst vervangen door den vrijzEen zeer onaangenaam geval is geweest, dat
vacanile. maar uit drie leden bestond. Dezelfde
democraat. Daarentegen vertoonden dc anonderwijsvoorstel
geleid heeft tot het eerste voorstel
hetwelk
meerderheid
welke
het
om
bij
fracties
en
toen
telgroote
gapingen
dere
zoolang
de
gebracht
verordening bestaat, om een.e rf»
hals
heeft
heeft
het
ook
het
voorstel
ling bleek, dat de roode fracties samen cenige
raadsberoepscommissle
gedaan,
pachter
der
bevervallen
te verklaren
slechts
zijn
burgerdan alle
stemmen sterker zouden
wegens het niet nakomen van zijn verplicht!»hoorde dc heer Joéls er ditmaal niet toe. En de
lijke fracties tezamen, hadden we dc overtuigen volgens dc voorwaarden der uitgifte. Het
heer Stokvis toonde ruggegraat en heeft, al
ging, dat er iets op til was. Want niet voor
hij
stond
alleen
in
de
soc.-dcm.
is een zaak van langen adem en de kern waar
fractie,
bij
voet
niets zou dc soc.-dcm. fractie bij elkaar ge» stuk gehouden.
het
om ging was: is de bananenhandel een
trommeld zijn. Dat had iets te beteekenen.
of een groothandel. Er is een vertroukleinDe discussie liep tamelijk hoog. ten gevolge
En inderdaad, het hoeft iets te beteekenen van de wijze waarop de wethouder had ge» welijke nota aan dc raadsleden verstrekt ccnl»
ge maanden geleden en in een vorige zitting
gehad. Want in twee gevallen heeft deze ge» mccnd haar te moeten Inzetten, wat hem een
sloten fractie haar zin weten door te zetten, zeer gedocumenteerd antwoord van den heer heeft dc Burgemeester geconstateerd, dat deze
hetgeen haar in een anderen dan den vacantie»
v. d. Oever bezorgde plus een vrij stekelig nota ter konnis van den erfpachter is gekomen.
lijd gewis onmogelijk zou zijn geweest. Het specchjc van den heer Stokvis, die zich heele» Het raadslid dat toen het woord heeft gevoerd,
is een handige becijfering geweest en voor
maal niet had laten intimldecren door den toon heeft toen dadelijk verklaard, dat hij de nota
dengeen. die tegen dergelijke methodes geen van den wethouder en zijn onafhankelijk stand» niet heeft verstrekt. De wethouder kwam er
bezwaar heeft, een succes.. Maar wethouder punt als lid der commissie handhaafde. Het be» ditmaal weder op terug, juist In zijn antwoord
aan dit raadslid, wat den heer v. Kcstcren deed
Van der Bilt zal het wel niet op prijs gesteld roep op artikel 13 der Bouw- en Woonverordevuur vatten en nogmaals verzekeren, dat hij
hebben, dat door deze politieke manoeuvre
ning. dw^. het bezwaar dat de tcckcningen
dc
nota niet verstrekt heeft. Dc voorzitter
zijn reorganisatie van de gemeenniet voldeden en dat geen beroep van een af»
achtte deze verzekering overbodig, maar de
tclljkchandclscursusscn minwijzing op dezen grond open staat, werd gorestens een jaar is uitgesteld, doordat een motie
futecrd met dc afdoende verklaring, dat het wijze waarop de wethouder de opmerking had
gevlochten in zijn antwoord, zou ook een
Spicsz om hot betreffende voorstel nu niet te College dit recht verwerkt had en dat de verander
dan het raadslid in quacstie In de mee»
behandelen, bij zitten en opstaan is aangenotegenwoordiger van Bouw- en Woningtoezicht
ning hebbon kunnen brengen, dat ze aan zijn
men. Alle soc.-dcmocraten waren voor haar,
vergadering
geen
in dc
der commissie met
mitsgaders de heer Joëls en dc heer Dc Visser
woord over dit ontbroken van beroep had ge» adres was bedoeld. De heer v. Kcstcren drukte
en dc tegenpartij was. zoo wc ons niet verteld kikt niet alccn. maar dat èn dc voorzitter der het zoo ult: er is ook nog een soort van aanhebben, 13 man sterk.
welstandscommissie èn de directeur van. Bouw» kijken. Het gekke van het geval is, dat buiten»
staanders grif kunnen mededeelen hoe de erf»
Dc onwil om op het onderwijs te bezuinigen en Woningtoezicht dit bezwaar in de commissie»
pachter aan de wetenschap, in de nota bc»
vergadering
teruggenomen.
hebben
Trouwens,
heeft dus in dit geval gezegevierd. Dat dc wetlichaamd,
Is gekomen.
houder, die op den termijn van I September dc heer v. d. Oever wees er terecht op. zoo de
teekeningen
niet
hadden
voldaan
aan artikels
gewezen was. verklaarde, dat zijn afdeeling
Dc strijd ging dus over de vraag: Kleinhanzou Bouw- en Woningtoezicht ze niet hebben del of groothandel. Uit de nota blijkt, dat
had verzekerd, dat dc zaak in dezen korten
doorgezonden aan de welstandscommissie.
termijn haar beslag kon krijgen en in het ergBouw- en Woningtoezicht als resultaat van zijn
ste geval slechts een verlies van een weck kon
Zoo het als een bezwaar werd aangevoerd onderzoek heeft gezegd: kleinhandel. Marktworden geleden door de leerlingen, dat niet door den wethouder, tegen het voorstel, dan wezen, dat door een marktmeester een onder»
van beteekenis zou zijn. legde bij de hcercn
is het toch wel zeer gezocht geweest. Maar zelfs zoek heeft laten instellen, zegt: groothandel.
geen gewicht in dc schaal. De heer Spicsz wist
ai zou de opgeworpen exceptie gegrond geweest Intusschen is onweersproken gebleven dc ophet beter en sprak van groote moeilijkheden. zijn. dan zou daar toch het optreden der be» merking van den hoer De Vries, die het pleit
Wat natuurlijk de gerccde aanleiding voor zijn roepscommissie niet mee veroordeeld hebben voor den erfpachter voerde, dat dc markt»
meester in quacstc nota bene zelf bananen
fractie verschafte om het gehate voorstel van
kunnen zijn. Want oorspronkelijk heeft het
College alleen als argument aangevoerd artikel
voor huisconsumptie van den erfpachter bc»
dc agenda af te voeren. Waar het trouwens om
wat op kleinhandel zou duiden. Het ge»
verordening,
wolstandsbepaling.
94
der
d.i.
dc
trok.
te doen was.
» ♦
dat eenerzijds lang geduld heeft
meentebestuur,
bijgeschreven.
Artikel
13
is
elfder
ure
ter
Het
"
oordcel ten aanzien van artikel 94 is in elk gehad, heeft anderzijds in deze privaatrechte»
Het andere geval betreft een voorstel van de geval aan de commissie en dus is ze wel degelijk lijke zaak de politie gehaald en den man op
raadsberoepcommissie. dat aan den bouwonder» bevoegd geweest om van de zaak kennis te zijn tochten door de stad doen volgen door renemer v. d. Elshout een bouwvergunning nemen, allen sofisterijen van den wethouder chercheurs. Nu wil het geval, dat de bande»
wilde verleenen, welke B. en W. geweigerd had»
laar zijn groothandel op de Groentemarkt had
ten spijt
den. Dc wijze waarop wethouder Vrijenhoek
Het blok in quaestie aan den Wassenaarschen» en vandaar zijn winkeliers bediende. Een po»
dit voorstel bestreed, vond enkel bijval bij zijn weg op den hoek van de v. Alkemadelaan, kon litierapport, dat de voorzitter voorlas, meldde
partijgcnootcn; den anderen leden deed ze niet
nu. dat in een auto voor het pakhuis waar het
geen genade vinden in de oogen der welstandssympathiek aan. Een maand geleden zoowat is commissie, die er geen rekening mede heeft om gaat, 4 kisten bananen werden ingeladen
gehouden, dat het de middenmoot moest zijn on daarna bij diverse winkeliers een veel
een dergelijk voorstel zonder discussie goedgekeurd, hetgeen ook dc gewoonte is. Den laatstcn
van een bebouwing, welker beide vlcugolstuk» grooter aantal
22 werd genoemd.
als wc
bij diverse winkeliers
tijd zijn er betrekkelijk voel van dergelijke be» ken goedgekeurd en al onderhanden zijn. Deza
wel gehoord hebben
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26. Het voorstel tot aankoop van bet perceel
Elsemoerstraat 9.
De «osprooUngsilsbaan.
Aan de orde is:
27. Het voorstel om te beslullen tot den aan»
leg van een besproellngsijsbaan op het terrein
nabij de Boschjes van Pex en om met de Nieuwe 's»Gravenhaagsche IJsvereeniging een
overeenkomst aan te gaan tot wijziging van de
krachtens Raadsbesluit van 19 Februari 1934
aangegane overeenkomst van verhuur en huur
van aan de Daal» en Bergschelaan en de Sport»
laan gelegen grond.
De heer VAN KESTEREN (Nat.) w«st op
de concurrentie tegen de kunstijsbaan aan den
Houtrustweg. waar de gemeente financieel bij
betrokken is.
Wethouder VRIJENHOEK (S.D.) ziet geen
overeenkomst tusschen beide en verwacht uit
de exploitatievoorschotten nog voordeel.
Goedgekeurd z.h^t
Tweede Alg. Begraafplaats.
28. Het voorstel nopens aankoop van aan en
(L.) gelegen grond
nabÜ de Ockenburghstraat
voor den aanleg van een tweede Algemeene
Begraafplaats.
Wordt aangehouden tot de Raad de
heele zaak in vollen omvang kan overzien.
29. Het voorstel om te besluiten tot ver»
vroegde aflossing van de restanten van verschil»
lende gcldleeningen en om goed te keuren, dat
de 4 pet 's jaars bedragende rente van een
krachtens raadsbesluit van 3 September 1934
aangegane geldlcening wordt gesteld op 3H pet
per jaar.
30. Het voorstel on» goed te keuren, dat aan
het vroegere politiegebouw Huygenspark nos.
59/60 onderhoudswerken worden uitgevoerd en
dit gebouw aan M. Jacobs te verhuren.
31. Het voorstel om aan J. J. van Tongeren
op verzoek eervol ontslag te verleenen als
leeraar in het boekhouden en het handelsreke»
nen aan de gemeentelijke handelscursussen.
Te 5 uur 30 wordt de vergadering gesloten.

"" "

B. en W. hebben teruggenomen hun voor»
dracht tot benoeming van den heer E. Wesse»
ling tot vast leeraar aan de gem. handels»
cursussen. De naam en het woordje vast waren
in het verslag in het avondblad van gisteren
uitgevallen.

RESIDENTIENIEUWS
BLOEMENCORSO OP KONINGINSVERJAARDAG.
toestemming van de bevoegde
autoriteiten zal op 31 Augustus een bloemen»
corso voor kinderen worden georganiseerd
door de Oranjevcreeniging Ons Vorstenhuis
voor de vogelwijk en het boomen» en bloemenkwartier. Waarschijnlijk zal de versierde stoet
van autopeds. rijwielen en andere voertuigen
zoowel des middags als des avonds door de
straten trekken.
Deelnemers gelieven zich op te geven op 28
Augustus, des middags van 2—4 uur, Geraniumstraat 188. Er zijn tal van fraaie prijzen
uitgeloofd.
Behoudens

.—

Felke Asma zal Dinsdag 24 Augustus a.s.
zijn achtsten orgelavond geven in de Evangelische Luthcrsche Kerk aan den Luthcrsche»
Burgwal. Behalve psalmbewerkingen van
Anth. van Noordt, Jan Zwart en den concert»
gever, vermeldt dit programma werken van
Bach. Güilmant. Oallacrts. e.a.
uitgeladen. Niet ten onrechte werd er op gewezen, dat dit rapport niet veel bewees, want
dat die 18 andore kisten dan toch al voordat
de auto bij het pakhuis was, er In geladen
moesten zijn. wat dus in den groothandel gebeurd moest zijn. hetgeen Inderdaad volkomen
geoorloofd was. Daar viel niet veel tegen In te
brengen en dit politierapport speelde verder
voor spek en boonen modo.
De vraag was ten slotte: Is de zaak een op»
slag voor den groothandel of niet? Door tus»
schenkomst van een advocaat heeft de erf»
pachter het hoofd in den schoot gelegd en
voor zijn groothandel ook een rijpinrichting
besteld en aangebracht in oen speciaal ge»
huurd pakhuis op de markt. De boete van
f 1000 raakt hij niet kwijt, maar als hij "u drie
maanden zich gedraagt naar het oordeel van
B. en W. zal het raadsbesluit, dat hem te gronde zou richten, niet worden uitgevoerd.
Over een dergelijke» maatregel denken de
soc-dcmocraten kennelijk gemakkelijker dan
bij al hun gehengel naar den midanderen
denstand, dat zij in de verkiezingen hebben
gedaan, is het lot van een middenstander hun
toch nog veel minder waard dan dat van een
arbeider. Bij den heer v. Langen bijvoorbeeld
spreekt het onderscheid al heel duidelijk. Toen
de heer De Vries er op wees. sloofde de ge»
zich uit in gelach en
heele soc.-dcm.
gehoon en de heer De Visser, die zich langen
tijd merkwaardig stil heeft gedragen, kon den
lust niet weerstaan van een lnterruptle^.van het
persoonlijke karakter en het peil, dat aan zijn
oude dagen herinnerde en waarvoor hij te»
recht tot dc orde is geroepen. Van een richting welke de menschen als nummers beschouwt is wel geen andere opvatting te wachten
heeft zlj bij de verkiezingen ook niet
verleidelijk naar dr middenstanders en bande»
laars gelokt?
maar ook b|j de naaste buren
van dezen eenling viel niet het minste medelijden met den ondergang van een nijvere te
bespeuren. Het was alles kille juristerij; de
aanhalingsteckcns van den heer Mobach bc»
hoefden er hcusch niet bij.

—
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Het voorstel betreffende de tweede alge»
meene begraafplaats is voorloo»
pig afgevoerd. Zoowel de heer Drees als de
heer Joels heeft het verzoek daartoe gepaard
doen gaan met een enkele opmerking. De eerste miste elke toelichting tot het voorstel OH.
hoc het met de religieuse begraafplaatsen zou
gaan en dc heer Joels specialiseerde zich ge»
heel op dit punt waarbij hij er op wees. dat
blijkens de mededeelingen. welke de confessie»
ncele gemeenten hebben ontvangen
en zijn
positie in het Joodsche kerkbestuur heeft hem
natuurlijk deze kennis verschaft
met geen
woord wordt gerept over den aanleg van begraafplaatsen voor hen. De Burgemeester be»
aamde dit de bedoeling was alleen een alge»
meene begraafplaats. In dit geval is het Col»
lege gauw geretireerd en als het voorstel weer
aan. de orde gesteld wordt, zal het vergezeld
zijn van de volledige plannen. Voor den grond
behoeft men geen apart besluit zoo vroeg te
nemen, merkte de heer Drecs ietwat spottend
op. De maatschappij waar we hem van koopen.
Is voor viervijfden van onszelf en dc grond zal
toch niet aan een ander van de hand gedaan
worden. Voorloopig zullen we van deze zaak
ook wel niet meer hooren. Een klein neder»
laagje dus voor den wethouder na alle zege.

—

""

—

-»
En nu keert de oude orde van zaken terug
en zal de Raad weer elke veertien dagen ver»
gaderen. Alleen de 4e October zal een uitzon»
dering maken, daar het College dan in Parijs
zal vertoeven, gehoor gevende aan een uitnoodiging van deze stad. Maar daarvoor staat
dan een vergadering op 11 Octobcr te wachten.

De Gemeentebedrijven en
-diensten op Koninginnedag
B. en W. maken bekend, dat Dinsdag 31 Augus,
tus 1927. ter gelegenheid van de viering van den
verjaardag van H. M. de Koningin, gesloten

«uilen zijn:
a. den geheelen dag. de kantoren van de Ge,
meentewerken. het Gem. Gasbedrijf, den Gem.
Telefoondienst de Duinwaterleiding, het Ge.
meentelük Elcctrisch Bedrijf (met uitzondering
van de blj deze bedrijven behoorende siorlngs.

diensten), de Gemeentesecretarie, het Grootboek
der Gemeenteschuld, het Oud-Archief, , den
Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshulsves.
ting. dc Gcmeentepiantsoenen, den Gem. Remi,
gingsdienst. de administratie der Gemeentezie.
kenhuizcn. de Gemeentebank van Leening, d«n
Koninklijken Schouwburg (met uitzondering
van de bospreekbureaux), het Gem. Bouw» er»
Woningtoezicht den Gcm. Geneeskundigen» en
Gezondheidsdienst (met uitzondering van den
Eerste Hulp-Dienst). den Gem. Dienst voor
Kunsten en Wetenschappen, den Gem. Dienst
van Haven» en Marktwezen, den Gemeente,
ontvanger, de Gcm. Hypotheekbank, den Gcm.
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, den
Gcm. Accountantsdienst, het Gemeentebureau
voor Beroepskeuze, het Museum voor het On.
derwijs. do Gemeentelijke School» en Kindertuinen, den Keuringsdienst van Waren voor het
Gebied 's-Gravcnhage en de Gem. Vakcursus,
sen voor werkeloozen;
b. van 13 uur af: de kantoren van het Open,
baar Slachthuis.

DE GEMEENTEBEGROOTING 1935
B. en W. brengen ter algemeene kennis; dat
de begrooting van dc Inkomsten en uitgaven dc
zer gemeente voor 1938, alsmede de begrootingen van de afzonderlijke takken van dienst voor
dat jaar. gelijk die aan den Gemeenteraad zljn
aangeboden, voor een ieder ter lezing liggen op
de afdeeling Financien der Gcmcentcsecretailo,
gebouw Mcrcurius, Noordelnde 43.
N.V. BOEATAN
De jaarlljksche alg. vergadering
Gisteravond is de jaarlljksche algemeen»
vergadering gehouden van aandeelhouders der
N.V. Boeatan. De bijeenkomst stond onder lel»
ding van mevr. G. van Bcrensteyn»Tromp.
Aan het jaarverslag van den secretaris, den
heer R. A. A. Soejono. is het volgende ont»
leend:
Rekening houdende met de gedaalde koop»
kracht, werd er nlet genoeg verkocht, zoodat
de inkomsten van Boeatan, evenmin als in
1935. redenen tot optimisme kunnen geven.
Niettemin zette de raad van beheer zijn pogingen om belangstelling te wekken voor de pro»
ducten van de Indische kunstnijverheid voort.
Van de geboden gelegenheid om den nieuw
benoemden G.G.. jhr Tjarda van Starkenborgh
vóór zijn vertrek naar Indié te spreken, maakte
de presidente gebruik om Boeatan in de belang»
«telling en in den morcclcn steun van den
G.G. aan Ie bevolen.
Het 'verslag vermeldt voorts de bezoeken aan
Boeatan van eenige leden der Vorstenlandsche
delegaties, die voor bijwoning van het huwelijk van Prinses Juliana in Nederland waren
gekomen. De vertegenwoordigers van den Sultan van Jogjakarta waren zoo vriendelijk om
voor de door Bocatan in Februari 193? gehouden tentoonstelling van batikwerken een paar
mooie doeken uit hun eigen collectie aan Boea»
tan in bruikleen af te staan. Besprekingen
werden gevoerd nopens den besten vorm van
samenwerking tusschen Boeatan en dc Indische maatschappij voor Indlviduccle werkverschatting.
Het financicclc verslag van den penning»
meester, den heer F. «Blok. begint mét de op»
merking. dat de financicclc toestand van do
vennootschap aan het einde van het verslagjaar
niet rooskleurig was. In het bizonder «af do
kaspositle een verzwakking te zien, hoofdzakeiijk door het onttrekken van de middelen,
noodig voor den opzet en het inrichten van een
nieuw zomcrfiliaal te Scheveningen. Deze ex»
ploltatle sloot met een verlies van f 1400. De
goederenomzet steeg me.t circa f 1500. Toch
sloot het boekjaar met een verlies van f 8600.
waarbij echter niet uit het oog mag worden
verloren, dat 2/2 der exploitatiekosten feitelijk
ten laste komen van het rcstaurantbcdriJf van
het damescomité.
Beide verslagen werden onder dankzegging
goedgekeurd.
Dc leden van den raad van beheer werden
herbenoemd.

.

JUBILEUM J. HOGETOORN.
kapperszaak
van S. Hogctoorn aan de
De
Suczkade bestaat vandaag 30 jaar.
Deze bescheiden, uitstekende vakman, die van
zijn 25-jarig jubileum niets wilde weten, heeft
nog verschillende cliënten, die van het begin af
zijn zaak bezoeken.
Na een vrij langdurige versperring door ver»
bouwing van de brug aan de Laan van Meerder»
voort heeft de zaak ten slotte een schitterende
ligging en een fonkelnieuw uitzicht gekregen.
MINISTER VAN BOEUEN
Naar wij vernemen, geeft de toestand van
minister Van Boeijen. die in het Ziekenhuis
Bronovo is opgenomen, geen reden tot on»
gerustheid.
VLIEGERWEDSTRIJD ZUIDERPARK
De op den verjaardag van HM. de Koningin
door het Haagsch Comité voor Volksfeesten
uitgeschreven vliegerwedstrijd in het Zuiderpark belooft oen groot succes te worden.
Voor dezen wedstrijd zijn. behalve tal van
fraaie prijzen, twee bekers en twee polshorloges
als prijzen beschikbaar gesteld. Voor een eer»
sten prijs komt in aanmerking de eigenaar van
den maoïsten vlieger terwijl den eigenaar van
den vlieger welke het best in de lucht blijft
staan, eveneens een eerste prijs wordt toe»
gekend. De aanmelding voor dezen wedstrijd
ls open tot en met 28 dezer, de aanmelding
moet schriftelijk geschieden bij den heer C. J.
Driesen. Zuidcrparklaan no 4. naast het voet»
balterrein van A.D.O.
INTERNATIONALE MARSUNEN
GRAAF FLORIS 5.
Gisteren hebben plm. 125 wandelaars deel»
genomen aan de Internationale Afstandsmar»
sehen van Graaf Floris 5.
Aan het eindpunt werd den deelnemers een
fraaie medaille uitgereikt.
De heer Humer uit Oostenrijk ontving een
medaille, geschonken door dc V.V.V. Wateringen.
De oudste deelnemer ontving een wandelaar
op voetstuk als extraprljs. Dc vereenigingen
T.W.C, uit Tilburg, de Vrije Wandelaar uit
Bergen op Zoom en de Vereeniging Eindhoven
uit Eindhoven ontvingen alle een fraaie her»
Innerlng.
De vereenlgingen Top en Fit ontvingen
tevens een groepsprijs wegens het volbrengen
van den marseh zonder uitvallers.

—

De wekclijksche straatevangelisatie wordt
Woensdagavond «. van 8—8.30 uur gehouden
opN het Koningsplein.

NE? VADERLAND

Gemeenteraad van Leiden

Binnenland
Dr W. J. v. d. scheer
In den ouderdom van 6? jaar is Zondag
te Nijmegen overleden dr W. J. v. d. Scheer,
dle gedurende ongeveer 26 jaar dc practijk van
oogarts te Nijmegen heeft uitgeoefend.
Dr v. d. Scheer is na voltooiing van zijn geneeskuldlge studiën in 1894 als officier van
gezondheid naar Nederlandsch-Indié vertrok»
ken, waar hij een mooie carrière maakte. In
den rang van officier van gezondheid der eer»
«te klasse kwam hij in 1908 myt verlof hier te
lande, waarvan hij gebruik maakte oTr» bij
prof. Straub te Amsterdam gedurende een
jaar oogheelkunde te studeeren, welke studie
hij met groote ambitie tot een goed einde
bracht. In 1910 vestigde dr v. d. Scheer zich te
Nijmegen, waar hij in het begin controleerend
geneesheer van de posterijen was. Allengs center legde dr v. d. Scheer zich uitsluitend toe
op de oogheelkundepraktiJk en als zoodanig
heeft hU zeer belangrijke verdiensten verworven en velen aan zich verplicht Dr v d. S. bezat naast uitnemende medische bekwaamheden
bijzonder aantrekkelijke menschelijke eigen«happen, zoodat hU zich een breeden kring
van vrienden wlst te verwerven, die ongetwijfeld het bericht van zijn verscheiden met droef»
held zullen hebben vernomen.
De begrafenis is Woensdag a^. op Rustoord
te Nijmegen. Vertrek van het sterfhuis om
half één.

.

Indische Dienst
Europa aangekomen

In
Oost-Indische ambtenaren met verlof:
B. Lagoman, wnd. Eur. schoolhoofd, Den
Haag. Fuchsiastraat 81; méj. M. Henning. directrice Normnalschool. Den Haag. p/a Ncd. Handel Mij: J. Bauwens, hoofdobservator bij het
Kon. Mag. en Mcteorol. Observatorium. Den
Haag. p/a Schcnkkade 226; J. ten Bosch, beheerder bij de Opium- en Zoutrcgic. Den Haag.
2c Sweelinckstraat 111; H. A. G. Roest. Eur.
schoolhoofd, Maasniel (Llmb). Rijksweg 206:
A. Sluijter, Eur. schoolhoofd, Amsterdam (Z.),
p/a Van Woustraat 211. 3e etage; K. L.
Jacobs, inspecteur lc M. bij de Alg. Volkscrcdletbnnk. Amsterdam, p/a Ncd. Ind. Esc.
Mij; L. C. Kooien, wcrktuigk. afdeclingshoofd
bij het M. E» 's-Gravcnhagc. p/a Groot-Hertoginnelaan 41: F. 11. Zonncvvllc. ' administrateur van financiën, hoofd van het centraal
kantoor voor dc Comptabiliteit te Mcdan, Don
Haag. Suczkade 134; J. G. van Vlaardlngen.
controlcur-afdeelingssccrctaris van Cherlbon.
Den Haag. Goudenrcgcnstraat; E. Spangenberg.
adj.refcrcndaris bij het Dep. van Financiën.
Den Haag. Daguorrestraat 35; L. A. Emanucl.
commies bij het Dep. van Verkeer en Waterstaat Den Haag. J. P. Coenstraat 16; L. F. L.
Bergamln, inspecteur van het kadaster, Amsterdam fO). Wecspcrzijde 90. 2e stage: IC J
Wijngaarden, controleur bij het 8.8.. Utrecht
p/a Wcerdsingcl W.Z. 66bis.
Adressen vnn in Europa aangekomen fge»
Wezen) Ncd.-Ind. ambtenaren en militairen,
Cura^aosche ambtenaren en Ned.-Indischc
locale ambtenaren:
Gep. Ncd.-lndische ambtenaren: J. A. Bellaard. hoofd R.-K. Schakclschool. Brusselschestraat 38, Maastricht: mej. S. L. Hillo. wnd.
le commies Ind.
Kon. Emmnkade 175.
Den Haag; P. J. A. Crcmcr. Insp. van fin. Ie
kl^ Thomsonpleln 20. Den Haag: J. J. Maatman, hoofdonderwijzer Mulo. Ncwtonstraat 17,
«Amsterdam " (O.), H. J. van ' 0<»l. 'vak'onAcrwijzer. Raadhuisstraat 38, Schicbroek: W. G.
Moggenstorm. resident Z.- en \ 0.-afd. Bornco.
Ponsion Duinoord. Sweelinckplein. Den Hang;
H. A. M. Tamson, referendaris S.S., fam. A.
LtruiJck. Cochoornsingcl 72, Zutfen.

.

In de gistermiddag gehouden vergadering van den
gemeenteraad deelde de voorzitter mede. bericht te
dat het door dc
hebben ontvangen van Ged.
gemeente Lelden Ingediend bezwaar tegen het uit»
breidingsplan der gemeente Oegstgeest ongegrond
l, verklaard. Zooals wij destijds hebben gemeld,
heeft de gemeente Lelden beswaar tegen de In het
uitbreidingsplan van Oegstgeest voorgestelde be»
bouwing van den Wassenaarscheweg. Deze be»
bouwing sluit niet aan fo.m. wat de welstands»
eischen betreft), aan het gedeelte Wassenaarsche»
weg. dat tot Lelden behoort.
Op voorstel van den voorzitter ls besloten van
het besluit van lied. Staten ln beroep te gaan bij
de Kroon.
Besloten is een nieuwe overeenkomst aan te gaan
met de gemeente'Noordwijkerhout betreffende de
levering van gas en met de gemeente Katwijk be»
levering van elektriciteit, een en ander
door de Stedelijke Lichtfabrieken te Lelden.

treilende de

De Stadhuisbouw.
Hierna kwam aan de orde het voorstel van R. en
W. om f 287.060. waarvan f 100000 uit het Stadhuis»
fonds en f 187.080 door leenlng, beschikbaar (e
stellen ten behoeve van den stadhuisbouw. Met
inbegrip van de reeds vroeger verleende credieten
1, dan voor den eigenlijken stadhuisbouw 1680 010
In totaal toegestaan on voor do gevelrestauratie
rond 1133.430.
De heer Hesslng (S.D.) vroeg of de gunningen
op onderhandsehe aanbestedingen nog ter behandeling ln den raad gebracht wolden.
De voorzitter beantwoordde deze vraag be»
Vestigend.

De heer Gosllnga (A.R.) vroeg aanhouding van het
voorstel. Reeds 20 Mei jl. heeft, de architect toe»
gezegd ..binnenkort" met een begrooting voor den
geheelen afbouw van het stadhuis te komen. Tot
heden bleef deze begrooting ult.
De voorzitter zette uiteen, dat aanhouding van
het voorstel niet gewenscht «n ook niet noodig Is.
Met de begrooting. waarop de heer Gosllnga doelt,
is men nog doende, maar er zijn nog enkele onderdeelen die eerst dienen te worden onder oogen
gezien. Wel zal het gebouw al, zoodanig (dus de
aangekochte panden enz. bulten beschouwing
latend) ten naastenbij het daarvoor vastgestelde
bedrag van f 1.250.000 oksten. Op alle overschrijdingen van de oorspronkelijke begroeting wordt
scherp toegezien en bij dreigende belangrijke overschrijdingen wordt getracht wijzigingen In het plan
aan te brengen. Op een desbetreffende tweede vraag
van den heer Gosllnga antwoordde dc voorzitter,
dat na het tot heden beschikbaar gestelde beding
nog een som van ongeveer zes ton zal worden aan»
gevraagd.

Het voorstel van B, en W. werd hierna z. h. s.

aangenomen.

Het toegestaan crediet van f84.000 voor den
aanleg van een militair oefenterrein met sportveld
nabU den Haagweg werd verhoogd met f 11.000.
De heer Scholier (S.D.) had een voorstel Ingediend,
om de bouwvereenlging Eensgezindheid ult te
noodlgen plannen in te dienen voor den bouw van
werkmanswoningen en een terrein voor dlt doel be»
schikbaar te. stellen^

van de vele discussie, In ver»
scheidene , gemeenteraadsvergaderingen over ' het
wonlngboUwvraagjtuk gehouden, was een dusdanige
verwarde toestand ontstaan, dat B. en W. op ver»
zoek van den raad de toezegging hadden gedaan
een nota aan den raad toe te zenden met een over»
zicht van hetgeen de raad er heimelijk over had
Haar

besloten.

Thans besloot de raad het voorstel-SchUller te bc»
handelen tegelijk met de toe te zenden nota.
BU de rondvraag vestigde de heer Gosllnga (A.R.)
de aandacht op den verkeerstoestand op den Haag»

weg (de hoofdverbindingsweg Den
Lelden).
De voorzitter stelde ln uitzicht, dat hieraan per
1 October a^ een einde zal komen..
D.) vroeg, hoe het stond met
De heer Hessihg
dc plannen om te komen tot dc oprichting van «en
textielschool te loeiden. Dc voorzitter antwoordde,
dat hierover nog onderhandelingen met dc textielfabrikanten gevoerd worden.

.

Villandry bestaat dertig jaar
van een vacanticoord
Onder voorzitterschap van den heer P. Moltmaker is in het herstellingsoord voor spoor»
én tramwegpcrsonccl Villandry te Nijmegen de
algemeene vergadering van de gelijknamige
vereeniging gehouden, welke vergadering een
feestelijk karakter droeg in verband met het
dertig jarig bestaan van de vereeniging. De
afgevaardigden werden aan het station verwelkomd door het muziekkorps van het spoor»
en tramwegpersoneel D.E.S. uit Utrecht en
onder de vroolijke tonen van dat korps, trok
men in optocht naar dc stichting.
Hier heeft dc heer Moltmaker een rede gehouden, waarin hij er op wees. dat besloten
was de herdenking zonder officieel vertoon te
doen geschieden,omdat men de gelden nuttiger
kan besteden aan propaganda. Slechts de oud*
voorzitter, dc heer Balkcstcyn is uitgcnoodigd.
Vervolgens deelde spr. mede. dat reeds oer»
der overwogen was tot de stichting van een
vacanticoord over te gaan. maar tot een besluit
Is het nog niet gekomen. Sindsdien heeft het
bestuur tal van aanbiedingen ontvangen, waar»
van de moesten echter niet geschikt waren.
Thans is echter een zeer voordcclige aanbieding
gedaan en daarom stelt het bestuur voor machtiging te verleenen om over een bedrag van
f 50.000 te kunnen beschikken om eventueel
een aankoop tot stand te kunnen brengen. Met
algemeene stemmen werd hiertoe besloten.
Vervolgens heeft dc heer Ariaar een rede ge»
houden, waarin hij namens een inderhaast ge»
vormd huldigingscomité een bedrag van f 1200
aanbood ten behoeve van het bouwen van l!g»
hallen in de kinderafdeeling.
Talrijke sprekers voerden hierna nog het
woord onder het aanbieden van geschenken,
terwijl tenslotte dc heer Moitmakcr een her»
denkingsrcdc hield, waarin hU er op wees. dat
het ledental, na jaren van inzinking, o.a. als
gevolg van de oprichting van een R.K. herstel»
lingsoord, weer in stijgende lijn gaat en thans
tot 10.357 gestegen is. De vereenlglng heeft
geen schulden en dc bezittingen zijn onbelast,
zoodat thans begonnen kan worden met het
vormen van reserves. Hulde bracht spr. aan de
vroegere bestuursleden, die dit resultaat heb»
ben.bereikt en eindigde met een woord van
opwekking om het mooie werk voort te zetten.
Nadat D.E.S. zich nog eens deed hooren en
ververschingen waren aangeboden, werd de
landdag gesloten.

Sterke stijging in den

Stichting

.

VERHOOGIKG VAN DEN TOESLAG
VOOR HOEKWANTVISSCHERS
OP HET USBELMEER
De directeur van den Rijksdienst ter uit»
voering van de Zulderzcesteunwet maakt
bekend, dat de omstandlghed.cn voor IJssel»
mccrvisschcrs van dien aard worden geacht,
dat voor do week van 15 tot en met 21 Aug.
de toeslag voor alle Ussclmccrvisschcrs. die
als „uitsluitend hockwantvisschcrs" zijn erkend,
wordt verhoogd van 50 pet op NO pet van den
grondslag.

NEDERLANDSCHE LANDARBEIDERS
IN DUITSCHLAND.

aanleiding

jaar.

Onze belde andere afzetgebieden. België en
Engeland, vertoonen hierbij vergeleken slechts
een geringe toeneming. Sedert April van dit
jaar hebben de exportcijfers stelselmatig een
verbeteringbij het vorige jaar aangetoond, hoe»
wel thans met een percentage van 60 pet wel
een climax bereikt is.
Men zal er goed aan doen. geen al te over»
dreven verwachtingen aan deze resultaten vast
te knoopen. De export van tomaten b.v., een
onzer hoofdproducten, is over Augustus bedroevend slecht tot dusver. Ook zijn de verwachtingen voo» het andere hoofdproduct, de druif, van
dien aard, dat in de nog komende maanden vrij
zeker een terugslag moet worden verwacht van
de gunstige resultaten tot op heden.
In totaal werd over Juli 69 millioen kg nan
groenten, fruit en aardappelen uit ons land
naar het buitenland gezonden voor een waarde
van f 0259.000.
PRINS BERNHARD UIT
TERUGGEKEERD.
Gisteravond kwart over zeven is Prins Bernhard van zijn bezoek aan koning Lcopold te
Lacken op Het Loo teruggekeerd. Dc Prins
heeft de reis per auto gemaakt en chauffccrde
zelf. Z.K^I. was slechts door een chauffeur
vergezeld.
OUD-BURGEMEESTER MAARSCHALK.
De oudburgemeester van Haarlem, de heer
C. Maarschalk van Egmond en Rinnegom. die
zooals bekend ernstig gewond werd bij een
auto-ongeluk te Wesel, is thans uit het ziekenhuis aldaar ontslagen en naar Haarlem teruggekeerd. Dc heer Maarschalk is nog herstellende en behoeft veel rust. Derhalve kan hU
voorloopig nog geen bezoeken ontvangen.
HOOGER LOONEN
De loonen van het personeel op de jutefabrlck
van de firma ter Horst te Rijssen zijn over nagenoeg de geheele linie met 5 pet vermeerderd.

Onze correspondent te Berlijn meldt ons:
CASEINEFABRIEK TE BUNSCHOTEN.
Nederlandsche veenarbeiders, alsook algemeene
Coop. Zuivelfabriek Ecmlandia te Bun»
De
in
buitenlandsche
landarbeiders
rondtrekkende
Vuitschland. zoo heeft de president van de schoten zal de vervaardiging van caseïne uit
arbeidsbemiddeling en wcrkeloozcnverzekerlng ondcrmelk ter hand nemen. Te dien einde zal
fabriek bouwen, waar»
Sn een verordening uitgemaakt, zijn vrijgesteld zij aldaar een nieuwe aanbesteding
zal plaats
van de verplichting om een z.g. arbcidsbock te van binnenkort de
hebben.
bezitten.
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Gemengd Nieuws
Van f2700 beloofd?
In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft
de politie te Francker den koopman' N.. die
bij den Harddraversdijk in benevelden toestand
was aangetroffen, naar huls gebracht. Den vol»
genden morgen werd bij dc politie van Franc»
kcr een portefeuille bezorgd, die blijkens den
inhoud aan N. toebehoorde. Men stelde hem
de portefeuille ter hand, waarna hij ontdekte,
dat daaruit f2700 was verdwenen. N.» die
Vrijdag te Leeuwarden een belangrijk bedrag
had ontvangen, heeft daarna de bloemetjes
buiten gezet Hij schijnt met hazardspel ver»
loren te bobben en heeft daarna veel sterken
drank gebruikt. Hij herinnert zich flauw, dat
vrienden hom hebben ontmoet en een auto»
tocht organiseerden. De politie stelt een onder»
zoek in.
INBRAAK OP ZONDAGMORGEN.
Een weck geleden is er onwelkom bezoek
geweest bij het personeel van bakker Kieft
wonende aan do Oudestraat te Assen. In het
geheel heeft de bezoeker toen f 14.50. toebehoorend aan het personeel, ontvreemd. Uit alles
bleek dat het iemand geweest moest zijn. die
goed ter plaatse bekend was. Het onderzoek
van de polltle leverde echter geen positief
resultaat, op. Vermoedelijk heeft dat den dief
overmoedig gemaakt, althans Zondagmorgen,
gedurende de kerkdiensten, werd nu in de
woning van den heer Kieft. die zelf te Groningen was. ingebroken. Een ruit werd vernield
en daardoor kon de achterdeur worden geopend.
Ruim f 100. dc ontvangst op Zaterdagavond en
dc inhoud van de spaarpotten der kinderen,
bleek ontvreemd.
De politie en marechaussee hebben direct een
uitgebreid onderzoek ingesteld. Vingerafdruk»
ken werden niet gevonden.
AANRIJDING MET DOODELUKEN AFLOOP.
Gisteravond is te Enspijk op den Nieuwen
Rijksweg 's-Hertogenbolch—Amsterdam, het
vijfjarig zoontje van de familie J. I, dat langs
den drukken weg speelde en daarbij plotseling
den weg overstak, door een bestelauto, die in dc
richting Utrecht reed. gegrepen. De knaap was
vrijwel op slag dood. De chauffeur trachtte nog
een aanrijding te voorkomen,maar mocht hierin
niet meer slagen. De auto is voor onderzoek
in beslag genomen.

AAN ZIJN VERWONDINGEN OVERLEDEN.
De 39-jarlge chauffeur M. C. uit Amsterdam,
die gistermorgen bij dc autobotsing op den
Nieuwen Rijksweg te Overschie ernstige
kwetsuren opliep, is gistermiddag in het ziekenhuis aan den Coolsingel aan zijn verwondingen
overleden. Dc toestand van de andere gewonden was redelijk wel.
t j *'
AANRIJDING TE HOLWERD.
Drie gewonden.
In don nacht van Zondag op Maandag", zijn

nabij den spoorweg te Holwerd de damys-.G.
Sticnstra en J. Schaap aangereden dooft den
motorrijder J. v. d. L. uit Oostcrnijkerk^Mcj.
Schaap is met een hersenschudding, ëctt "gebroken been en een zeer ernstige verwonding
aan het gelaat naar het Dlaconessenhuls te
Leeuwarden vervoerd, evenals de motorrijder,
die aan verschillende lichaamsdcelcn verwondingen gekregen had. Mej. Stienstra is slechts
licht gewond. Dc toestand van mej. Schaap
was gisteravond zorgwekkend.

—
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De Postvliegers Laatste Berichten

Van twee jeugdige avonturiers
De politie te Rotterdam heeft aangehouden
twee in de «aasstad wonende jongemannen,
die nooit eerder met de politie in aanraking
zijn geweest, maar wier avontuurlijke aanleg
hen thans parten heeft gespeeld.
Na een zwerftocht door Nederland, die op»
gezet was in verband met het feit. dat do knapen eerst naar Duitschland en later via België
naar Spanje wilden gaan, zijn beiden in een
leegstaand pand te Rotterdam gearresteerd,
wegens cenige overtredingen, gepleegd te Rot»
terdam en Arnhem.
Donderdagavond zag een sur lieerend agent
van politie in de buurt van don Randweg twee
jongens, die op nogal vreemde wijze rondschar»
relden. Toen zij den agent zagen, gingen zij aan
den haal. doch na een korte achtervolging
slaagde de agent er in hen aan te houden. Na
aanvankelijk gewillig te zijn meegegaan, slee»
gen zij plotseling vlak bij het politiebureau op
de vlucht, zoodat de agent opnieuw dc achter»
volging inzette. Thans kon hij er slechts één te
pakken krijgen. Weer ging de tocht bureauwaarts en weer slaagde de arrestant er in, in de
nabijheid van het bureau te ontkomen.
De agent loste een schot in dc lucht doch
daar bleef het bij. Gok deze jongeman wist te
ontkomen.
Het adres van een der jongens was echter bij
de politie bekend. Een agent vervoegde zich
aan de ouderlijke woning, waar hij van den
vader vernam dat de zoon des huizes, de 19»
jarige koperslager C. P. K.en diens vriend, de
18-jarige behanger C. P. van T. even tevoren
een tent hadden gehaald en waren verdwenen.
Dit was het begin van hot avontuur.
K. beschikte over een eigen fiets. Van T.
leende er zoolang een van zijn zuster. In de
Brlelschclaan zag hij een heerenrijwlelhijstaan
de
dat hem beter beviel. Dus verwisselde
tweetal
damesfiets voor het heerenrijwlel. Het
toog via Utrecht naar Cleef. waar zij de Duitsehe grens wilden passeeren. Hiervan kwamen
zlj echter terug, aangezien slechts een der belde
wereldreizigers over een pas beschikte.
Zij besloten daarom terug te keercn naar
Arnhem, waar van T. andermaal een flets ontdekte, mooier dan zijn „eigen" rijwiel. De jongeman paste dus weer het systeem van inruiling toe. Nu het trappen zoo makkelijk ging.
verlangde ook de maag zijn rechten: uit een
bakkerswagen voorzagen de jongelui zich van
brood, uit een melkwagen eigenden zij zich
wat boter toe. Aldus gesterkt, besloten zij via
België naar Spanje te trekken, maar ook dit
plan lieten zij tenslotte ln verband mot de bekende pasmoeilljkhcden varen.
Zij keerden in arrenmoede naar Rotterdam
terug, waar zij hun intrek in een leegstaand
pand aan de Zuidpolderstraat namen. Hier werden zij door een zusje van van T. ontdekt.
De belde ondernemende jongelui zijn In het
bureau Sandclingplcin ingesloten.

«««do, 13 Augustus.
IBIS, gezagvoerder Van DUk. uitreis (3e dag).
te Jodpoer aangekomen.
VALK. gezagvoerder Smirnoff. thuisreis (3e
dag), te Jodpoer aangekomen.

Nederlanders gearresteerd
te Antwerpen
Verdacht van heling.
De recherchedienst van het parket van Antwerpen heeft in de Pelikaanstraat aldaar drie
personen van Nederlandsche nationaliteit ge»
arresteerd, aangezienzij zich op verdachte wijze
ophielden in de omgeving van de Diamantclub
en trachtten zilveren voorwerpen en juweelen
aan den man te brengen. Geen van de drie gearresteerden, resp. H. de L.. uit Hilversum,
J. H. en J. K., eveneens uit Hilversum, kon
voldoenden uitleg verstrekken omtrent de her»
komst van de aangeboden zilveren voorwerpen
en juweelen. In afwachting van hetgeen een
nader onderzoek zal uitwijzen, zijn de mannen
voorloopig opgesloten. Bij dc Nederlandsche
justitie worden thans inlichtingen omtrent hen
Ingewonnen.

BRAND IN EEN SIGARENWINKEL
TE DOORN
Tijdens afwezigheid van de bewoners heeft
Zondagmiddag een uitslaande brand gewoed in
den sigarenwinkel van P. Vroege aan den
Kampweg te Doorn.
Dc brandweer was spoedig ter plaatse en
wist het vuur tot het bcncdcngedcelto van het
pand te beperken: dc winkel en de daarachter
gelegen woonkamer zijn vrijwel geheel uit»
gebrand.
AANGEREDEN EN GEDOOD.
Op den rijksweg Arnhem—Eldcn zijn gister»
avond twee voetgangers, die van de kermis te
Eldcn terugkeerden en die midden op den weg
liepen, van achteren door een vrachtauto, welks
bestuurder hen te laat opmerkte, aangereden.
Een der voetgangers, een ongeveer 40-jarige
man uit Arnhem, werd terstond gedood. De
andere voetganger brak eenige ribben en is per
ziekenauto naar het gemeenteziekenhuis te
Arnhem overgebracht.
MOTOR OVER DEN KOP GESLAGEN
BU NIEDWERKERK AAN DEN IJSSEL
Omstreeks half elf Zondagmorgen is op den
rijksweg Rotterdam—Gouda onder de gemeente
Nieuwerkerk aan den IJssel een motorfiets, be»
stuurd door den ruim 50-jarigen Engclbrccht
uit Rotterdam. In. botsing gekomen met een
vrachtauto. De chauffeur-eigenaar van de
vrachtauto. L. K. uit Capellc a. d. IJssel. reed
In de richting Gouda. Ter hoogte van den Eer»
sten Toehtweg sloeg K. links af. hetgeen door
den bestuurder van don motor blijkbaar te laat
is opgemerkt. Hot motorrijwiel botste met de
koplamp tegen den achterkant van de vracht»
auto op. Daardoor raakte de bestuurder de
macht over zijn stuur kwijt, zoodat de motor
aan den anderen kant van den weg in den
berm terecht kwam en driemaal over den kop
sloeg. De bestuurder van het motorrijwiel kwam
op ccnigcn afstond van zijn voortuig terecht,
terwijl de duo-passagier, de ruim 20-jarige Vis»
ser uit Rotterdam, onder aan den wegberm
bleef liggen.
Dr. Hage achtte overbrenging naar het zie»
kenhuis noodig, zoodat belde gewonden per
auto van den geneeskundigen dienst naar het
ziekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam
zijn vervoerd. Na onderzoek konden belden
echter naar huls tcrugkccrcn»
Het motorrijwiel ls zwaar beschadigd.

DOODELUK ONGELUK TE NOORDWUKERHOUT
Te Nbordwljkerhout klom gistermiddag het
vijfjarig zoontje van den tuinder N.'van G.
ongemerkt op de treeplank van een stilstaande
blocmenauto van den heer M. L. uit
Rijnsburg. Zonder dat de bestuurder het kind
gewaar werd. reed hij weg. Een vijftigtal
meters verder hoorde hij een kreet van een
meisje, dat den jongen in zijn gevaarlijke positie zag. De bestuurder remde onmiddellijk,
doch juist op dat oogenblik viel de jongen van
dc treeplank, voor een der dubbele achterwielen, dat hem over het hoofd ging. De knaap
was terstond dood.

zware

SPORT EN WEDSTRIJDEN

tuindouwexport
Over de maand Juli met 60 pCt.
Blijken-i de , ultvoerciJfers van onzen tuin»
bouw over Juli kan een belangrijke verbetering
in vergelijking met 1936 worden geconstateerd;
Naar het gewicht bedroeg dc totale uitvoer
34 pet méér dan in 1936. naar de waarde zelfs
60 pet Niet alleen heeft het buitenland dit jaar
meer afgenomen,^ maar er zijn ook vrij wat
betere prijzen vóór betaald.
Vooral de stijging van den uitvoer naar
Duitschland is zeer belangrijk, hetgeen te danken is aan de hoogere bctalingscontingcntcn.
die onze Regeering voor het derde kwartaal
heeft weten te bedingen. Duitschland heeft
naar waarde voor 108 pet meer groenten afgenomen dan in dezelfde maand van het vorige

—

ACADEMISCHE
DE

WERELD-

KAMPIOENSCHAPPEN.

Arclll»

Het voetbaltournool om het Academische
kampioenschap werd gisteren te Parijs vooi*t«ezet
Duitschland won met 4—2 van België, terwijl Let»
land met 2—o Frankrijk versloeg

Italië wint den titel bU het equipe
floretscbermen.
zijn
de academische wereldkampioen»
Gisteren
schappen equipe floretschermen geëindigd. De Ita»
won den titel met drie overwin»
liaansche equipe
ningen en O nederlagen. Frankrijk werd tweede met
twee overwinningen en «n nederlaag. Duitschland
werd derde met Mn overwinning en twee neder»
la-en en Egypte vierde met 0 overwinningen en drie
nederlagen

LAWNTENNIS

BELGIË—NEDERLAND TE WESTENDE.
De samenstelling van de Nederlandsche ploeg.
De Nederlandsche ploeg, dle op 28 en 29 Augustus
tegen Belg!» zal uilkomen, is als volgt
samengesteld:
Heeren enkelspel: Karsten. Van Swol. Hushan.

te Westende

mr Brouwers.
Tcchmacher. Marlnkelle.
en
reserve Ltjlen.
Jhr de Brauw
M. Rol»
Dames enkelspel: mej. G. Ter«lndt. mej. mej.
R.
mej. A. Kerckholl en
»n Couquerque.
Mechei. Reserve mevr. van Berkel—Belzer.
Rolli,.
Dames dubbelspel: mej. Terwindt—mej.
Couquerque en mej. Kerckhoff—mevr. v. Berkel.
Heeren dubbelspel: Hughan—van Swol. Karsten—

Tcschmacher. dc Brauw—l>U*>en en *.larlnkelle—
Gemengd dubbelspel: mej. Terwindt—Van Swol.
mej. Rollln couquerque—Tcschmacher. mevr. van
Berkel-Karslcn «n mej. Kercklioff—Hughan.
Aanvoerder is de heer ir 11. M. A. van Berkel.
WEDSTRIJDEN VREUGD EN RUST.
Gisteren Is op het tennispark Vreugd en Rust t.
Voorburg een aanvang gemaakt met het jaarlljk»
sche tournool. dat tot en met 29 dezer plaats heeft.
Het aantal InschrUvlngen is zeer groot en b«e
draagt ruim 180. waarvan 121 in de open wed»

.

strijden.

Damesdubbelspel lc ronde: mej. J. v. Alphen en
mej. M. Beekman sl. mevr. G. Smulders»Lazondcr
en mej. T. v. d. Zwam 6—* »—4.
Gemengd dubbelspel Ie ronde: mevr. A. v. Mark
en Jonker, Both sl. mej. E. Sutorlus en L. Vlntges

6—l 6-8 6—2.
2e ronde: mej. A. Koolemans Beynen en A. Salet
sl. mej. E. Jellema en dr R. Jellema 6—o 3—6 6—3.
Ze ronde: mevr. T. Barentsen en F. Baars al.
mevr. Oostveen en v. Marie 6—4 7—5.

SCHAKEN
DE

GROOTE BONDSWEDSTRIJDEN

TE HILVERSUM.
Dc volgende acht dames, genoemd In volgorde
van loting, zullen strijden om den titel van kam»
pioen van Nederland. 1 mevr. C. Noodzant. Rotter»
dam: 2. mevr. Chr. Mell-v Telfelen. Amsterdam: 3.
mej. J. M. Klerk. Wassenaar: 4. mevr. A. J. v. Aalst.
Waardenburg: 6. mevr. A. Schellens. Apeldoorn: 6.
mevr. M. E. Winter. Amsterdam: 7. mej. A. E.
Heemskerk, Amsterdam: 8. mevr. G Kc»^cr»
Bronsveld. Bllthoven.
Het aantal onderdondskomploenen. dat elkaar den
titel van algemeen kampioen zal betwisten, is tot
negen gegroeid. Voor den Rotterdamschen Schaak»
bond zal optreden de nieuwe kampioen C. F. de
Ronde, die den besll«l**>gskamp met W. Chr. Goris
met Ui—!i heeft gewonnen.
Dc loting had het volgende resultaat: 1. L. Stum»
per». Eindhoven: 2. ir 11. J. van Steenis. Delft: 3. S.
v. Mlndeno. Amsterdam: 4. G. R. D. v. Doesburgh.
Bussurn: 5. dr J. Solman. Heerlen: 6. W. 11. v. <».
Nat. Lelden: 7. C. F. de Ronde. Rotterdam: 8. mr
J. A. WolUtuls. Groningen en S. Th. dc Jong. Winterswijk.
«et bestuur heeft bepaald, dat do hoogstultko»
het vol»
mende drie het recht zullen verwerven
gende Jaar deel te nonen aan den wedstrijd om het
kampioenschap van Nederland
De onderbondskamploenen zün reed, gistermiddag den strijd begonnen.

v. Steenis maakte remise met de Jongl, (Slclliaan»
v. Mlndens won van Wolthuls (Slavische verdediging met RN):
v. Doesburgh maakte remise met de Ronde

_ . ..

»<*<,« verdedlgin»»:

(Fransche verdediging):

Selman wlnt van

v.

d. Nat (Caro-Kann).

De resultaten van den eersten dag lulden.

Open

nummers.

Heerenenkelspel Ie ronde: R. WU«« «I. v. Kuyk
6-3 9—7; G. VrUdurg sl. F. v. Leeuwen 6—l «-0:

J. Heiboom sl. J. H. Baars 2-6 7—5 9—7; L. S. v.
d. Knaap sl. H. Bouwen, 6-3 6-4; l. v. Geelen ,1.
F. Bemdes 6—4 6—4: R. Winkelman ,1. J. J. v
Haag 6—B 6—l 6-2. Beeuwke, «1. Boelaars 2—6 6—o
6—
2e ronde: 11. 11. Geul ,l. J. A. de Boer 6—2 6-3;
J. Delbert sl. H. Hemen Jr 6-2 6—4.
" Damesenkelspel le ronde: mej. M. Fray si. mej.
C. Kromhout 6—l 3-6 6—4.
Damesdubbelspel le ronde: mej. Bothe en mej.
de Jonge sl. de dames v. Someren 6—l 6—2.
Heerendubhelspel Ie ronde: Beeuwkes en Gode»
flny sl. v. Dijk en Meyer 6—l 6—l.
Gemengd dubbelspel Ie ronde: mej. Coebergh
v. d. Braak en Baars sl. mej. Batten en v. d. Knoop
"8--1 6-1.

Vreugd en

RustwcdstrUden.

ronde: H. F. de Jong si. R.
T. C. Baar, ,1. H. Dal»
dervp 6-1 e—2; J. Windt si. 11. Buys 6-0 6—l: F.
«eerenenkelspel 1«

Kormo, 6—3 3-6 3-5 (set):

SUlhle sl. mr A. v. d. Wilde 6—4 6—l.
2e ronde: N. J. Buy, rt. A. Vingerllng 6-0 6-4:
R. Tetenburg sl. J. Brinkman 6—4 6—4.
Damesenkelspel le ronde: mej. A. v. d. Bel »1.
,1. mej.
mej. F. v. d. Zwam 6—2 6-1: mej.
6—4.
B—6
Alphen
J. v.
Heerenenkelspel. 1« ronde: A. F. de Jong al. A.
N. Buisman 6-2 6-0: J. Guth-Schmldt ,1. G. Dek»
ker 2—6 6-6 6-3.

DE BERGING VAN HET GRIEKSCHE
STOOMSCHIP POSEIDON
Dc berging van het nabij Hoek van Holland
na aanvaring met ernstige schade aan den
grond gezette Griekscho s.s. Poscidon is opgedragen aan L. Smit & Cos Internationale
Slcepdienst, welke do werkzaamheden in
samenwerking met de N. V. W. A. van den
Taks Bergingsbedrijf zal uitvoeren.
Het schip heeft aan stuurboordzijde een gat
van 13lt m lang en 2 m breed. Men is onmiddellijk begonnen met het vervaardigen van
een bekisting en hoopt deze morgen in den
loop van den dag te kunnen plaatsen.
De machinekamer, de stookplaats en alle
ruimen staan onder water, terwijl alleen dc
voor- en achtcrplck droog zijn. Het schip is
in den nacht van Zaterdag op Zondag 2 voet
gezakt; thans zakt het echter niet meer. Het
heeft een slagzij van 7 graden naar stuurboord.
Men heeft achter een anker uitgebracht
terwijl voorts met de lossing van lading door
middel van twee kranen een aanvang is gemaakt. Men berekent plm. 2000 ton anthraciet
te moeten lossen en daarna zal men. na het
aanbrengen van de bekisting, trachten het
schip leeg te pompen en drijvend te maken.

CRICKET
IN ENGELAND.
De strijd duurt voort
De nek aan nek race tusschen Middlesex en
Yorkshlre duurt voort en belden hebben zich alweer
tn winnende positie weten te plaatsen. Surrey moet

vandaag den geheelen dag batten, want met de
en Watt, zullen
belde laatste wickets van Gove-smoeilijk
ontloopen
zij den folww van vanochtend
overwinning
en Roblns wa» al zoo zeker van zijngesloten
zonder Wouiley
dat hij
op Kent
waarbij de hoop om nog een wicket te nemen in
de laatste 40 minuten echter niet ln vervuiling I,

—

—

geraan.
De standen zijn:
Mlddlesex 277 «n 323 V. 7 gesl. (Hart 118) tegen
Kent 173 en 32 v. O.
Yorkshlre 463 (Berber 87. Yurdiey 101) lezen
Surrey 229 v. 8 «Flshlock 112».
Essex 436 «Nlchols 108) tegen Notts 215 v. 4
(Keeton 127 n.u.).
Somer«t 411 (Cameron 1121 tegen Sussex 395 v. 9
(J. Park 112 of zUn 10e honderd van het seizoen).
Leieester 152 en 185 v. 6 staat alweer hopeloos
tegen Glamorgan 350 (E. Davies 88).
Glouoester 427 (Phlllpson 6 v. 97) en 131 v. 4 tegen
Lancastlre 230 (Iddon 114).
Northants 351 (llollies 7 V. 120) tegen Warwick
391 v. 8 «Croom 177).
Derby 175 én 270 tegen Worcester 185 en 130 v. 4.
Hampshlre 42» en 49 v. 1 tegen Nleuw-Zecland 324
«Vlvlan 112. Crcese v. «1».

"

.

ONTPLOFFING EISCHT DOODEN
EN GEWONDEN
Gistermiddag is in dc nabijheid van Unter»
lucss bij Cello (Duitschland) een ontploffing
ontstaan, waarbij ccnlgc dooden en een aantal
gewonden gevallen zijn. Naar het schijnt werd
dc ontploffing door oen brand veroorzaakt

VIER DOODEN BIJ TREINBOTSING
Men meldt ons uit Genua: Gistermorgen is
een trein, waarmede een aantal matrozen werd
vervoerd, in botsing gekomen met een anderen
trein. Vier matrozen werden gedood en zestien
gewond.
ZEDENMISDRIJF TE ZANDVOORT
Te Zandvoort is een persoon aangehouden,
die ervan verdacht wordt in het Vijverpark al»
daar onzedelijke handelingen te hebben gepleegd met een meisje van 13 jaar. Na een
nauwkeurig onderzoek, dat voor hem vele bezwarende feiten aan het licht bracht, bekende
hij tenslotte. De man is reeds eerder wegens
zedenmisdrijven veroordeeld en is ter beschikking van den officier van justitie te Haarlem
gesteld. Hij heeft zch bovendien schuldig gemaakt aan cenige aanrandingen van vrouwen
en meisjes in de duinen.

Aibert Koussel

De vermaarde Fransche componist Aibert
Roussel. de schepper van talrijke orkest» en
koorwerken, kamermuziek en liederen —« wij
noemen alleen de Evocations. vier svmphonlen,
een pianoconcert, psalm 40, Pour une fete dn
Printemns voor orkest, het ballet Le festin do
is gisterI'araignee en de opera Padmavati
avond op 68>jarigen leeftijd overleden. Roussel.
wiens werk in Nederland door toedoen van
Evert Cornelis en Eduard Flipse zeer bekend
is geworden, was een der sterkste figuren
onder de Fransche componisten van dezen tijd.
Hoewel hij zich, na een loopbaan als zeeofficier, pas na zijn dertigste jaar aan de muziek is gaan wijden, heeft hij zich een opval,
lend persoonlijken stijl weten eigen te maken,
die tot het laatst toe met de algemeene ont»
wikkeling van de nieuwere muziek mee evolueerde.
Roussel werd 5 April 1869 te Taurcolng ge»
boren. Hij was o.a. leerling van Vincent d'lnd?
aan de Schola Cantorurn te Parijs, waaraan hij
ook zelf van 1902—1913 als leeraar was verbonden.

—

DE ..WIELEWAAL" NAAR INDIE
Morgenochtend zal het vliegtuig ..Wielewaal"
van Amsterdam naar Batavia vertrekken.
De bemanning van dit vliegtuig zal bestaan
uit de heeren J. J. van Balkom. gezagvoerder;
H. Dllt tweede bestuurder: P. F. Hendriks,
werktuigkundige en Th. J. Bellm. radiotelegrafist
VLUCHT VAN DE TATLOR CUB
UITGESTALD.
De eerste vlucht met het sportwatervliegtuig
Taylor Cub van de heeren J. en F. Hijmans,
die heden zou plaats vinden door den heer H.
Sehmidt Crans en waarvoor hedenochtend om»
streeks 6 uur gestart zou worden van de
Nieuwe Meer nabij Amsterdam voor een
vlucht naar de Marlnevlieghavcn Schelling»
woude, zal naar wij vernemen, voorloopig uit»
gesteld worden, omdat »r in de Marinehangars
van de vlicghaven
waar het sportvliegtuig
voorloopig gestald zou orden
thans geen
plaats is. Er zijn veel vliegtuigen in de hangars met het oog op de viering van het 20-jarig bestaan van de Marineluchtvaart. Men
hoopt thans over ongeveer een week met het
toestelletje te kunnen starten.

—

—

HOOGERE THEOLOGISCHE SCHOOL
Dr Slotemaker de Bruine aanvaardt «ijn ambt
Maandagmorgen 9 Augustus j.l. 1, ln tegenwoordigheld van een aantal belangstellenden en van de
leerlingen der school dr M. C. Slotemaker de Bruine
geïnstalleerd als rector der Hoogere Theologische
School te Batavia. De plechtigheid geschiedde In
het gebouw der school te Salcmba. Het woord werd
gevoerd door din voorzitter van het college van
curatoren prof. mr J. M. J. Schepper, den waarnemenden rector dr Th. Miller Ilrtlger, en den nieuwen reetor. De laatste heeft hiermede n» een vor»
mingsperlode van een jaar hler te lande In d»
nahass, en de Molukken zijn ambt aanvaard.

Ml»
Te»
yens werd de nieuwe cursus geopend. De school telt
thans twee klassen, waarvan de oudste reeds drie
jaar aanwezig I» en de tweede de studie thans be»
glnt^ij telt voornamelijk Inlandsche leerlingen,
voorts chineesche en enkele lndo»«uropeesche.
TE LEIDEN
De Gemeenteraad benoemde tot leerares in wl»»,
natuur»- werktuigkunde en cosmograflé aan de
H.B.S. voor meisje, mej. dra. A. A. C.
leerares aan het meisjeslyceum en het stedelijk
gymnasium te Utrecht met 1» stemmen tegen 11
stemmen uitgebracht op nr 2 van de aanbeveling
van B. en W.
Mej. Couvee wa» praeses van de Vereeniging
van Vrouwelijke Studenten te Leiden tijdens den
studententijd van Prinses Juliana.

Examens teekenen M. O. acte M. A.
Geslaagd de dame» A. P. van
DEN HAAG.
Aardenne. C. J. A.
W. F. de llaer en P.
E. A. M. Kuilt allen te Amsterdam, en de heeren
11. Berkhoff te Apeldoorn. A. Carpay en Th. J.
van
beiden te Tilburg, en L. van DUk te
Heemstede.
Examens hoofdacte
DEN HAAG.
Geëxamineerd 8 candldaten.
Teruggetrokken 1 candldaat. Toegelaten: mej. P.
G. M. Saai. Nootdorp en de heeren K. J. v. d.
Kolk. Loosduinen en L. J. Jansen. Voorhout.
Afgewezen 4 candldaten.
Examens notariaat
Geslaagd voor dccl II: D.
DEN HAAG.
Schootman en H. P. J. Hollman. belden Den Haag.
Examens Fransch L. O.
Geslaagd de heeren W. l»ynd««,
UTRECHT.
Den Haag: J. van Schle. Loenen a. d. Vecht; C. L.
Sciarone. Den Haag: F. A. M. Smeet». Heemstede,
G. v. Steenbergen. NUmegemJ.Ryckborst.Schoon»
Helvolrt: F. Schipper.
dUke: A. J. v. Nijsewtjk.
Almelo: I. W. Slnke. Anna Faulowna: J. A. H. M.
Stoker.
G. Smcets. «teren: J. Smit. Molkwerum: N.Lelden,
Ifecrenveen: L. F. Stolk. Velsen: J. Swaak.
en G. Tanls. Ouddorp.

—
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—
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Staatsexamen

—

Geslaagd voor dlpl.
AMERSFOORT.
heeren A. Kez^er en G. Snijder,.

A

DUITSCHLAND EN DE CLEARING
uit Berlijn: De RUkabankdlreoteur Karl Blesslng,
een der Intiemste medewerkers van dr Schacht
schrijft In een voorwoord voor het zoo Juist ver»
«henen werk van dr Werner Fischer over «devle»
zenclaerlng" om. het volgende: ..Er kan geen
sprake van zUn. dat wU «enigerlei belang hebben
claerlng en
1»U het thans bestaande systeem van de
ook
er
dan
volstrekt
bllateralisme.
WU
streven
het
naar aan de opheffing van dit systeem naar vermogen mede te werken. Slechts «n ding wijzen wij
af en wel zoo beslist mogelijk: wU zullen voor d«
opheffing van het claerlngsysteem nooit een prijs
betalen, die nadeel zon opleveren voor on, werk ten
behoeve van de beveiliging van de bestaansgrond»
slagen van ons volk"
WALLSTREET-NIEUWS.
De Federal Reserve Bank deelt in haar dage.
lyksch rapport omtrent den goudvoorraad
van 1.117.000 dollars aan
mede. dat voor een bedragEngeland
en voor «75.000
goud werd ingevoerd uit
dollars uit Belgt«.
Noteering

van Edele Metalen

van 11. Drijfhout en Zoon
EdelmetaalbedrUven N. V.. Amsterdam)
Inkoop
Verkoop
Goud:
12023.— f2028
Baren a 12',i kg
Voor de industre (1000/1000) „2010.—
..2050
(Noteerlng

Gouden Tientjes

12H1

Gouden Ponden
Gouden Dollars
Zilver:

1482',
304

Baren *32 kg
Voor de Industrie

2560
24-50

.„ ——

.
..

12.25

1487'^
3.50

28.60

—.—

A.H.O—V.U.C.
Boter, kaas en eieren
Voor den eersten Competitie-Zondag, 19 September, is in Afdeeling ! dc Haagsche derby:
TIEL. 23 Aug. Eieren f 3 60-390 per 100 stuks.
Particulieren HM. Aanvoer 25400 stuks.
A.D.O.—V.U.C. vastgesteld.
bezoek van
De week daarop ontvangt
Ajax. terwijl A.D.O. op visite moet bU Sparta.
Visscherijhericht
Het programma voor den eersten competitie»
Zondag in Afdcellng I luidt: R.F.C.—Excelsior;
Aanvoer *)
KNALINGSCIIE VEER. 23 Aug.
V.S.V.—D.W.S.; Ajax—D.F.C.; AJJ.O.—V.U.C. en Jacobzatmen f 125 tot l 1.30 en 1 groote zomerzal*»»
KF.C—Sparta.
f .HO per halve kg.

—

—

NET VADERLAND

4

Feitenvan

den dag

NORSK HYDRG.

DE AMERIKAANSOIIE AUTOMOBIELINDUSTRIE
gedurende
Wat
193? nog niet was geschied,
heeft in Juli plaats gehad, nl. dat het aantal
geproduceerde automobielen niet alleen beneden dat van de vorige maand, doch ook bc»
reden dat ut de overeenkomstige maand van
het vorig jaar is gebleven. In Jull 193? werden
438,834 personen, en vrachtautomobielen ver»
vaardigd, tegen 497,298 in Junl en 449.731 in
Juli 1936. Vergeleken met Junl is zoowel de
productie van personen» als die van vracht»
auto's verminderd. Het verschil met Juli 1936
ls op zichzelf gering en mag dan ook zeker niet
tot een bepaalde gevolgtrekking lelden, te min»
der omdat de Fordfabrioken gesloten zün ge»
weest.
Nadat ln de week van 9 tot 14 Augustus de
automobielproductle weer boven de 190,900
wagens kwam, tengevolge van de hervatting
van de productie door Ford na 3 weken sluiting, ls zij de vorige week tot 93,339 stuks achterultgeloopen. doch was op veel hooger peil
dan in de overeenkomstige week van 1936
(71,935). In Augustus zijn tot heden toe reeds
meer wagens geproduceerd (275,325) dan in
deze geheele maand in 1936 (271,274), waardoor
dus ook de kleine achterstand over Juli reeds
weer is tenietgedaan.
Toch zijn er voldoende aanwijzingen, dat
September het gebruikelijke lage cijfer zal
geven; immers, de vermindering in de vorige
week ten opzichte van de week daarvoor wordt
veroorzaakt door het feit, dat reeds een paar
fabrieken de vervaardiging van de modellen»
193? hebben gestaakt
De betrekkelijk groote bandenvoorraad in de
Vereenigde Staten, gevolg van het feit, dat de
productie hoogcr was dan het verbruik noodzakelijk maakte (over de eerste zes maanden
voor buitenbanden resp. 22,562,388 en 20,911,302)
blijkt eenlge ongerustheid in de kringen van
fabrikanten te wekken. De voorraad van
12,528,789 buitenbanden is grooter dan die per
einde Maart, doch iets kleiner dan dle per
einde April en Mei, waaruit blijkt, dat de pro»
ductie zich reeds meer naar de afleveringen
richt
waardoor vermoedelijk ook het min»
der gunstige rubbcrvcrbruik der Ver. Staten
ln Juli vergeleken met 1936 ten deele kan worden verklaard. Niettemin is men in Akron,
het centrum der bandenindustrie, bevreesd
voor een prijsoorlog. De gedaalde rubbcrprijs
kan hierbij ook een factor zijn. die sommige
fabrieken ln het voordcel brengt.

—

RUSSISCH GRAAN.
weerspiegelen sterk de ver»
graanmarkten
De
wachtingen over de oogsten, waarbij zelfs zeer
voorbarige mededeellngen over die in Argentinië en Australië, waar «IJ pas over een half
Jaar ter beschikking komen, worden gebruikt
om invloed op de prijzen te oefenen. Een land,
dat niet alleen voor graan een onzekere» factor vormt, ls Rusland. De berichtgeving uit
dien hoek moet dan ook steeds met groote
voorzichtigheid worden beoordeeld, niet alleen
omdat zij tendentieus kan zijn. maar ook om»
dat Ruslands aanbod op de wereldmarkt ook
van andere factoren dan den prijs afhangt. Uit
ontvangen monsters blijkt, voor zoover deze
een maatstaf voor de beoordeeling van den
oogst kunnen vormen, dat de kwaliteit van
vrijwel alle producten, uitstekend is. Daarentegen werd beweerd, dat groote moeilijkheden
zouden worden ondervonden bij het binnenhalen van de oogsten: uit offertes en reeds af»
gesloten transacties is evenwel gebleken, dat
Rusland bereid is, tarwe ult te voeren, hoewel
over den omvang van deze uitvoeren de schattingen ulteenloopen. Daarop wordt ook invloed
verwacht van het conflict In het Verre Oosten.
De Izwestla heeft een raming gepubliceerd,
waaruit zou moeten worden afgeleid, dat de
oogsten dit Jaar 50 pet grooter zouden worden
dan het vorige en uit de tot nu toe binnengehaalde hoeveelheid blijkt dat overal het resul»
taat beter is. Men verwacht in Rusland dan ook
een oogst van bijna 5 milliard bushels voor de
verschillende granen tezamen. Daarbij zouden
vooral tarwe en rogge een zeer gropte ver»
meerdering toonen. Dit gevoegd bij de grootere
Amerikaansche oogsten, zou dus den tegenvaller van Canada teniet kunnen doen.

Nederlandsch Clearinginstituut
van het Nederlandsch Clearing-

Koersen

Instituut voor storting op 24 Augustus 193?

tegen verplichtingen, luidende in:
f7250
Rijksmarken
Lires
9.61
Peseta's
-1225
1.44
Turksehe ponden

-

-

Dagelijksch indexcijfer
Medegedeeld door het centraal Bureau

voor de. -Statistiek.
23 Augustus
Aandeelenkocrsen 116.7 (v. d. 115.7).
Goederen groothandelsprijzen 965 (v. d.

975).

Geldleening Lelden.
gistermiddag gehouden vergadering van den
gemeenteraad van Leiden besloot een nieuwe over»

De

eenkomst aan te gaan met het weduwen» en Weezen»
fonds voor Europeesche Burgerlijke Landsdlcnarcn
In Nederlandsch-lndi». waarbij de bU dat fonds d.d.
1 Februari 1932 aangegane leenlng. oorspronkelijk
groot f250.000. tegen een rente van 5)4 pet, met
Ingang van 1, December as. geconverteerd wordt
tegen een leening van 3)4 pet, met dien verstande,
dat de geldgever de bevoegdheid heeft om de rente
met ingang van 1 December 1947 of van 1 December
van elk volgend jaar telkens te herzien, zullende
de rente echter nimmer stUgen boven 4 pet.

Beurs van parijs
I pet Fransehe Rente
4 pet Fr. Rente '18.
8 pet Fr. Rente *20.
45 pet Fr. Rente A2A
Astra Rom
Banque de France
Banque de Paris
Banque Un Paris
Chade
Citroen
Comp N. d'Esc.
Comp Sucr
Credit Cornmerce
Credit Lyonn
Cred. Nat. 21
Credit Nat. "O.
De Beers gewone
Fin. Caouteh

......
....

r. I.

5. A.

Fransche Ford 1
Nyd d. 1 Cére
Kon Petr. <Cun«
do (Op t) f 100
do (on t) f 1000...
Vounglecning
Kuhlmann
Mcx. EKgle

-■""*»""""

..

Monlccatlni

Qugré Mar
6 pel Stad Parijs 1928

Peugeot

"

Rand Mines
Nlo Tinto
Shell Trans
Sldro
Société Générale
St Romana
Sue*** Act
Th. Nouston
Transatl. N. A.
Tref il. et Lam
Union Durop.
Wagons Lits
2weedsche Lucifers..

....

23 Aug.
74.15
73.80
90.80
7755
158—
6695.—
1235.—
425—
540—
689.—
365.—
466—
1400.—

20 Aug.
74
73.60
9650
7750
157.—
6650.
1223.—
425

485.—
2430.—
327.—

488.—
2430
323.—

—

.—

*mm

■■«*—*-

70—

—

—————

500
685.—
368
470
1405.—

—.—

s.**-~

70.—
66—
67.—
«2300.—
62900
6255—
6280.—
6250—
6271.—
400.
395.—
627.—
615
97.—
95.—
225.—
220.—
1825—
181?.—
685—
695.—
461.—
460.—
936.—
040.—
2850—
2850
746.—
745.—
281.—
281.—
701.—
699.—
86—
85.—
25325.—
25625
153—
15052.—
50.—
836.—
842.—
760.—
745
101—
101
j
180— j
180

—
—

——

In ons avondblad van gisteren hebben wU melding gemaakt van dc uitgifte van /14 millioen
4 pet obligaties Norsk Hydro tegen 96 pet.
Toelichting.

In de toelating tot het prospectus lezen wij
o.a. nog het volgende:
De Norsk Hydro heeft zelf In de «treek van

Notodden verschillende clectrlsehe centrales «n
chemische fabrieken in eigendom. Buitendien fungeert zij ais holding company. daar zU het gcheele
kapitaal van verschillende dochtermUen bezit,
welke andere eleetrische centrales en chemische
fabrieken .transportlnstallatles enz. in eigendom
hebben. Lcn en ander vormt een homogeen geheel
en vertegenwoordigt een der belangrijkste hydroeleetrische ondernemingen die op het oogenbllk
bestaan.
De hydroelcctrlsehe kracht Is sedert dc oprich-

voor de fabricage van «tlkstofpro»
ductcn (meststoffen en nitraten ook voor technische
doeleinden). De MU ls overigens de eerste onder»
neming geweest, die deze producten op commer»
clcele basis heeft gefabriceerd, waarbij zU van
190? tot 1927 ononderbroken heeft toegepast het z.g.
boogprocédé. dat zü had geperfectionncerd.
Van 1027 tot *29 heeft de MIJ deze werkwijze
voor het meerendeel harer productie vervangen
door het procédé der ammonlaksynthese, hetwelk
boven het oude procédé het voordeel heeft van
een nog lageren postprUs. Het aanvaarden van de
nieuwe wcrkwUzen is vergemakkelijkt door een
ting gebruikt

overeenkomst, welke in 192? werd gesloten met de
I. G. Farbenlndustrle. Daar het essentleele voor»
deel der ammonlaksynthese ligt ln de verminde,
ring met ongeveer driekwart van het electriclteits.
verbruik per ton
is de productiecapaciteit
van de door de MU en haar dochtermUen gevormde
groep tot meer dan het drievoudige gestegen, tv*.
30.000 ton stikstof tot ongeveer 95.000 ton.
Op het oogenbllk blijft het voornaamste fabrikaat der groep, evenals voor de verbouwing der

kalknltraat (thans met eenig gehalte
van 16.50 pet stikstof tegenover vroeger 13 pGt):
buitendien wordt een serie andere producten in de
fabrieken gemaakt, waaronder wij noemen: aal»
peter, salpeterzuur. ammonlaknltraat,kalkammonl»
traat en magneslumammonltraat.
De commercleele ontwikkeling heeft zich tot In
1929 in een snel tempo voltrokken, terwijl het ver»
bruik voortdurend toenam. Van 1929 af tol 1933
deed zich echter een merkbare achteruitgang in
hel verbruik gevoelen.
Producenten zagen spoedig het belang in van een
regeling en wel In dlo mate. dat zij zich na ver»
schillende afzonderlijke overeenkomsten van kor»
ten duur. In 1035 vereenigden In een Internationale
stikstofconventie, welke laatste dc stlkstofproductenlndustrle sedertdien een behoorlijke stabilitelt heeft verzekerd. Bovendien ging de afzet ult
zlchzell weer ln opgaande lljn en met overtreffing
van het vroegere record van 1528.000 ton In 1929/
1930. werd ln 1934/1935 een afzet van 2.070.000 ton
en vervolgens In 1935/1930 een afzet van 2.400.000
ton bereikt.
Ten opzichte van de overige producten, die met
haar deel uitmaken van de Internationale conventie. Is de Norsk Hydro dank zij den getrolfen regelingen, In een gunstige positie. De verkoopen zijn
sedert drie Jaren constant gebleven met een Jaar»
lljksck gemiddelde van 74.000 ton
hetgeen
haar in staat heeft gesteld haar productie en dl»

van hare dochtermUen te handhaven

op

ditzelfde

peil. dat In een gunstige verhouding staat tot de
capaciteit van ongeveer 95.000 ton.

rinancleele toestand
bedraagt
Het aandeelenkapltaal der «U
kr. 104200.100 en haar obligatie-schuld kr. 81.179.193.
Het totaal van het In dc MIJ gestoken kapitaal (aan-

. bedraagt op het oogenbllk
slechts het tweevoud van hetgeen voor de vernieudeelen en

obligaties)

wing der fabrieken daarin was belegd, terwijl deze
vernieuwing de productiecapaciteit meer dan ver»
drievoudigd heeft.
Van 1927/28 tot 1925/30 zljn de totale financiëele
resultaten bevredigend geweest, aangezien over
dit geheele tijdvak
hetwelk echter ook deJaren

—

de wereldstikstoflndustrle onder
dc depressie had te lijden
het netto overschot
van de maatschappij «n de afschrijvingen door
haar en hare dochtermaatschappijen op winst en
verliesrekening gedaan, totaal circa kr. 72.300.000
omvat, waarin

hebben

—

bedragen.

Per gewoon aandeel van kr. 180 werd In 1935/
1030 uitgekeerd 4 kronen, evenals het Jaar tevoren.
liet boekjaar 1036/37. afgesloten per 30 Junl. heeft
meer dan de voorafgaande boekjaren geprofiteerd
van den toestand van evenwicht, waarin dc «tik»
stofindustrie zich door de werking van de Intern,
conventie bevindt. Hoewel de cijfers van het afge»
loopen boekjaar nog niet zijn vastgesteld, kan
thans reed, worden gezegd, dat de productie circa
77.000 ton heeft bedragen, de verkoop 75.000 ton.
dat de gemiddelde verkoopprijs per ton stikstof
hooger was dan in het voorafgaande boekjaar en
dat de nettowinst ongeveer op het dubbele zal uitkomen van dle over het jaar
welke
kr. 2.512.337 heeft bedragen.
Sedert het begin van het boekjaar 1837/38 handhaaft zich overigens de voste lenden» In de stUging van de verkoopprijzen der stikstofproducten.
De annuïteit van rente en aflossing van het
totaal der nieuwe lccnlng zal ln Noorsche kronen
tegen den thans geldenden koers ca kr 2.750.000
bedragen. Tegenover dezen JaarlUkschcn last vertoont de winst- en verliesrekening van de gecombineerde groep per 30 Junl 1936 het volgende beeld:
brutolnkomsten kr 10.229.222, te verminderen met
algemcenen onkosten, belastingen, rente e.d. ad
kr 4.939.400 zoodat het saldo voor afschrUvingcn
derhalve heeft bedragen kr 14289516, welk bedrag
den JaarlUkschcn last voor rente en aflossing van
do nieuwe lccnlng ongeveer 350 maal zou hebben
gedekt. Daar de afschrUvingcn hebben bedragen
kr 6.483.569. beliep het saldo na afschrijvingen
kr 7.800247. welk bedrag den JaarlUkschcn last
van de nieuwe leenlng meer dan tweemaal zou
hebben gedekt. -Uitgaande van de nettowinst, dle
1934/37 zal opleveren, t.w. ongeveer het dubbele
over 1933/26. constateert men
van de nettowinst
dat dé dekking belangrijk Is versterkt.
Daar de MU heet» besloten «ver te gaan tot algcheele conversie harer leeningen teneinde haar
financiëele structuur nog te versterken, wordt de
opbrengst van de nieuwe leenlng bestemd om alle
hetgeen
bestaande obligatiën ineens af te lossen,
tot resultaat zal hebben, dat de thans ingeschreven
hypotheek van den eersten rang vrijkomt ten behoeve van de nieuwe ult te geven obllgatliln.
De MU heeft vrUwllllg besloten om het bedrag
der nieuwe leenlng te beperken tot een bedrag dat
lager ls dan het totaal bedrag der af te lossen
obligatie» «n zU zal in het benoodlgde voor de
betaling van het restant voorzien uil haar eigen
middelen, welke door de aanhoudende versterking
ervan gedurende de laatste Jaren, In ruime mate
ter beschikking staan.
De MU heeft zich weliswaar het recht voorbete geven
houden om later nog f 5 millioen ui» obligatiën
tezamen
de
uitgifte
met
welke latere
welke deel uitmaken van dc onderhavige uitgifte,
zal moeten worden gedekt door de vorenbedoelde
eerste hypotheken, doch er bestaat op het oogen»
blik niet dc minste aanleiding om van dat recht
gebruik te maken.

Beurs van Brussel
Arbed

Banque dAnvers

....

Banque dc Bruxelles
6 pet Bclgis 1921....

6 pet België 1923....
Belgische Ford
Belg. Nationale Bank
Belgische

Sporen

..

Brussclsche Zeehaven
Chade
Cim. de Visée Aand.
Idem Pr. Aandeelen..
C. Thieu
Cockcriii gew. «and.
Congolotcn 1888
Crédit Anvers
21. Trust Serie 8....
Haagsche Trnmw. MU
Kllomoto
Kon. Petr. feont)
Idem (term.)
Laura Vereeniging.
Linoleum
Oug Marlt
Sidro Gew. Aand.
Soc. B. d. Beton
idem winstaandeelen
Comfinlndus
Société Générale
Soflna
Soie Belge Aand
U.F. Katanga g.a. ft)
Wagon Lits gew. n..
Vounglcenlng

20 Aug.
110001135
900.

23 Aug.
11200.—
1140—
905.
10250
587.—
1090.—
1855—
612.—
74.—
11825—
2585.—
1100—
44250
2130—
20625
50750
1325.—
112544250
70850—
7050—
3740—

....
..

—

2025.—
32250

.—
.—

.... .
j

1000—
4860—
9650
50—
4390.—
115.—
11525

—

1024)0

588.—
1090.—
1880.—
612.—
74.
11900

—
.—
—
—

1090
44250
2110
20625
50750
1300

.—

<35.—
70425
7050
3700.—

——
.—

l

2010.—
320.—
26250

.—

975.—
4810.—
9750
52.—
4395
112.—
11525

—
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Overzicht
Beurs van Nieuw York
.

21 Aug.
Aeq.
18%

16%
34%
3%
5%
29%
67%
124%
57%
13—
42%
1%
55%
79%
19%
71%
8%

78%

%

35%
35%
1%
2%
5%
1%
82—
2%
52%
13%

1%

43—
32%
2.64
3.88
25—

21%

10%
15%
9—

17%

23%

Medegedeeld door de.firma Van Schalkwijk en
alhier, volgens opgaaf van de firma Slmoon en
Co.. L. Slijper en A. v. Vliet en Zonen. Amsterdam.

4.30—5 u.:

Haytz

..

V7>.5

149Ja—9

..........

191

«O

43—2%

UU-U
28?ê—14
15tz

Hep.

Steel
Tldewater
O. S. Lealher

—

is«,z
1,7

—

«U—l»

«sss "

—

en Co.'s Kat.fabr. Aand. 147.
D. en W. MU Aand. 42J1.
Zweedsche Luclf. MU. N. A. 71)'.
Stmb. MIJ. Illllegersberg Aand. 26914.
Moorman en Co. (E) MIJ. tot Exploitatie der Cult.
Vlissingen
Wilton-F}

Ond. Aand. 38)4.

..Pagottan"

Cult. «U Aand. 210.
„Maswatl' Cult. MIJ Aand. nlet gen.
Melatte Landbouw-MIJ Aand. 248.
Pasir-Karet Cult. MIJ Aand. 143%.
Kall-fello Cult. MU Aand. 337.
Blauwh.veem-Vrlessevecm Aand. nlet gen.
Bijenkorf N.V. Mag. Wlnstbew. 313 g.b.
N.l. SteenkJ,. MIJ Aand. 275 g.l.
Ned. MU Havenwerken Aand. 47% g.b.
Zeeh. en K. Sabang f 1000 140)4 gb.
Montg. Ward Se Af. Cert. v. 10'Aand. 45%.
Atch. Top. & S. «. C. v. G. A. 57%.

♦

Canada
Cert. v. Aand 38.
A-Fondsen:
Bethlehem Steel Corporatlon C. v. A. 6e k. 72%—

72% g.«.

Rep. Steel Corp. Cert v. 10 A. 2« k. 285/16 g.b.—
% g.l.
Commonw. & South. Corp. C. v. 10 A. ?e k. 23/16gl.
Rotterdamsche Lloyd. Aand. ?e k. 142)4 g.b—l44.
Ilandelsvereenlglng Amsterdam. Aand. 5ek. 545 g.b.

—546«,4.

Voorloopige:
Portug. Sp. MU 6 pet 44 g.l.

Claims. Stokdividenden:
Britlsh Bemberg Serlps 39.00 g.l.
Duitsche met eert.:

Preuss. Central. Bodenkredlt. Pandbr. 654 n. gen.
Zelss Stichting <C«rl.) Obl. 7 pet 50.
Rubber te Londen.
LONDEN. 23 Aug.
slot. Sheet, kalm. Loco 8U
waard. Sept. 814 be». en verk.. Oct/Dec. SU be».
en koop.. 'an^Maart 9ft bet. en koop.. April/Juni
914 bet. en koop. '
4 uur 10: Kalm. Loco 815 koop.. Sept 814 bet. en
verk.. OctVDec. B|| bet. en koop.. JanyMaart «ft

—

bet en koop.

Copra
23 Aug.
(Not. van 2 u. 20).
Ned.-lndisch tm.s. Aug. 5131i. Scpt. tI3U. l^*,.
Aug. 1135/16. Sept. f
Straits fm»,. Aug.
f 13)4. Scpt. f 13*4. f.m. Aug. f 137/16. Sept. f 127/16.
netto.
(Not. van 1 u. 30). (Mede»
LONDEN. 23 Aug.
gedeeld door G. dc Vrles «c Zonen. Amsr.) (ln «1.
Nettonot««rln«en: Straits (.mi. Aug.-afl.
Sept. 15.15/-. lm. Aug. 15.-/-. Sept. 15.»/»: Ned.»
Indische f.mH. Aug.
f-n. Aug.
Sept.
15.17/6. Sept. 14.17/6.
LONDEN. 23 Aug.
Slot (ln £ per ton) traag,
üuldz. Sm. dr. elf. Marseille Aug.-Sept
Singapore f.m. cif. Nrd. Conl. ahv. Sept 13 nom.,
l.nu. cif. Rotterdam Aug. 1514 waard; Ceylon cif.
3 Ports Sept. 16 nom.: Ncd. Oost-lndl» loco 1514
gen.. Aug. 1514. Scpt. en Oct. 1514 koop.: Mixed
elf. Sept. 1414 waard; Java l.nu. loco 15% genot.;
Straits f.mH. loco 15% genot., Scpt. 1514 bet. en
verk.. Oct. 15 7/16 bet. en waard; Palmpitten
(Liverpool) Aug. 11% verk.: Dcsslcated Cocoanut
Aug. 21 verk.

—

—

—

Oliën.
Lijnolie (1 u) Loco
LONDEN. 23 Aug.
Sept. 29**. Oct/Dec. 29%. Jan/April
Mcl/
Aug. 2914.
Aug.
HULL. 23 Aug. Lijnolie (I uur). Loco
29/9. Sept/Dec. 29/714. JanVApril 29/414.
Martk prijsh. Lijnolie
ANTWERPEN. 23 Aug.
ln barr. disp. Antwerpen 40714—410. In tamb. 370—
372<i. binnen». 363%—36614. Aug. 363%—36614. Sept./
Dee. 282%—26614. Soyoolle geraff. st. 485-490.
Katoenolle Eng. Ind. 600—605. Malsolle 413-420.
Rlclnusolle Ie pers. In barr. 555—560. 2e pers. 333
—541. Raapolle in barr. 323—330. in tamb. 495-500;
Cocosolle ruwe ln barr. prompt Java 385—
Ceylon in cyl. 385—390. Orondnoten olie prompt
320-325, blnnenl. dlstlll. 590-595. blanke 690-695.
Thee.
(R.8.D.) LONDEN. 23 Aug.
Stemming vost
In de heden gehouden velling van Indische soorten
liepen de prijzen voor Pekoe van 1414 tot 2114,
Broken Pekoe van 1414 tot 3214. Orange Pekoe van
1314 tot 61. Broken Orange Pekoe von 1414 tot 63 d.

—

—

—

—

per lb.

Metalen.
Slot. Koper electr. 8014.
BERLIJN. 23 Aug.
geraff. 74% nom.; Lood 2314 nom.: Ruw zink 31'i
nom.: Allumlnlum 133. «9 pa 137; Nikkel —; Zilver

—

In baren 38.70—41.70.

16%
77%

34%

3%
5%
29%
66%
121%
56%
13—
41%
1%

54%
80%

19%
69%

8%
77%
%
35%

36—
1%

2%

5%
1%

80%
2%
51%

13%
1%

43%

32%

2.62
3*l

25%
21%
10%
15%
8%
17%

23%

11%

11%
16%
5%
9%

10%
44%
24%
22%
-14%
«9%
28%

Tl%

"

18%

39%
1%

4%

«i
I?
Int Marino
S>s
(Verbeteringen en aanvullingen)
België Obl. 1842 2<i pet 91%
Bulgarije Slab. 1928 7% pet 22!'Dultschland Pruisen Obl. 1920 6% pel 18%
15Jecho-Slo«^kUe Obl. 1922 8 pet 78
Gelderland 1937 3Ji pel 101%
Kopenhagen 1908 4 pet 95%
Oslo (Chrlstlanla) Obl. 1930 5 pet 71%
Alg. Hypotheek Bank Pandbr. 4 pet 100%
Burgerhouts Machinef. & Sch. Obl. 7 pet 32% g.b.
NeekarAktiengesellschaft Obl. 0 pet 31
's Gravenhaagschc Passage MIJ. Obl. 4 pet 101%.
Holl. Beton Mi). Aand. 103.
Int. Gew. Beton Bouw Aand. 74%.
Ned.»lnd. Porti. Cem. MIJ. Aand. 127 g.l.
Scholtens W. A. Aard m.f. Aand. 74)4 g.b.
1-wUnstra's Ollefabr. Pr. Wd. Aand. 142 g.t
Unie van Ijsfabrieken Aand. 109.

23 Aug.
Aeq.

40%
1%
41%
19%
29%
17%
5%
9%
-8—
55%
46%
7%
11%
21%
44%
15%
63%
19%
25%
22%
4%
26%
2%

NABEURSKOERSEN VAN 23 AUGUSTUS.
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Zilver, beleeningen en omzetten

179%

kin
'g—
18---

34%

2J3
21—
22%

16%

26%
42%

10%

43%
7%
27%
84%

40%
8%
29%

8%
55%

46%
7%
11%
19%
43%
15%
63—
18%

25%
22%
4%

—

2%

5—

10%

44—

24%
32%

14%

68%
27%

1%

179%
g—
17%

24%

233
20%
22%
16%
26%
41%
10%
42%

7%
26%

84%

NIEUW.VGRK (R)
Amer. Ci-yst Sugar
Am. Bemb. B. gew.
American Can
Am. Car. & Fdry...
Am. Cit P. & L. B.
Am. H. & Lth. N.A.
Am. HHL. 6% Npa
Am. Smelt & Rel.
Am. TeL and TeL
Am. Tobacco B.
Am. Waterworks..
Anaconda Copper..
Ass. Gas & El. CLA
Atchlson Topeka
Atch. Top. 4% Mg.B

23 Aug.

Beleeningen
Prima Handelswissels
Omzet ln 10.000
Omzet oblig. (In 1000

Slotk.
26—
22%
196%

....

..

..
.
..
R.'M

57%

2%
75%
110%
26%

49—
49%
1%

3%

3.62
5.30
35—
30—
14—

21%
12%

23%
33—

..

54%
2—
56%

.....
....

14%
40%

*
15%

23—

7—

12%
11%
77—
63%

..

10%
15%

27—
60—

21%

.....
....

87—
23%
34%
30%
6%
3—
6%

14%

60%
33%

44%

-

20—
94—

37%

2%
248—

....
....
.......
gew. .
..

Norlh.Americ

11—

Cy..

North-Am. Rayon..
North^m. Trust
orthern Pacific
Novadel Agenee
Paramount Publi-1..
Pennsylvanla R.d...
Petrol.
UlUp'
Pittsburg Coal
Procter and Gamble
Radio Corporatlon..
Rep. Steel

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

.

11%
29%
14%

74%

(K.P.)

"

Londen.
LONDEN. 23 Aug. Zooals te verwachten was.
opende de beurs in de nieuwe rescontreperlod»
heden terughoudend. De tendens was lets beter
prUshoudend dan in de laatste dagen het geval
was. Dit ts waarschUnlUk een gevolg van de rede
van Mussolini. dle zich voor samenwerking met
ENgeland uitsprak: het gevolg hiervan was. dat de
beurs den Eurepeeschen toestand veel gunstiger
beoordeelde. De beur» staat echter nog steeds onder Invloed van de gebeurtenissen in het Verre
Oosten. Te meer omdat bijna elk uur de berichten
met betrekking tot de Britsche verliezen in Sjanghal grooter zUn. Het laatste bericht sprak van vijf
tot zes mlllloen pond. Zelfs als men in aanmerking neemt, dat de vacantie nog tn vollen gang Is,
«x» meent men algemeen ln de City. dan zou

zonder den oorlog in het Verre Oosten de activitelt ter beurze veel grooter zijn. Er wordt met
betrekking hiertoe gewezen op de vele gunstige
zooals het record van de lndustrleele
productie en de gunstige exportcijfers. Ook de
technische toestond van de markt wordt als zeer
vast beschouwd, Klaar alle kooplust ls afwezig,
hetgeen een gevolg ls van de ontwikkelingen,
Amerikaansche industrie-waaiden noteerden weer
vaster, hetgeen een gevolg was van de stemming
van de beur, te Wallstreet van Zaterdag.
V. S. Steel stegen met li tot 116%. International
Nickel eveneens met '4 tot 6414 en Brazll Tractlon
met % tot 25%. BU petroleumfondsen stegen Mcxl»
con Eogles met 6 d. tot 13/4». hetgeen een gevolg
was van net bericht dat in Mexico nieuwe boringen aan de maatschappij door de regeering zijn
toegestaan. Shell noteerde onveranderd s>,i. Ook
op de overige markten waren onveranderde koersen tamelijk algemeen. Britsche staatsfondsen noteerden lager. De 314 pCt oorlogslcening daalde
3. tot J00»/«.
De handel aan de beurs bleet ook In het verder
verloop gering. Koerswinsten waren wederom bij
Amerikaansche Industriewaarden waar «e nemen.
US Steel noteerden tenslotte 1173/10. Brazll TracUon 281/10 en International Nickel 043/4. Daar do
verwikkelingen In het Verre Oosten heden nlet
gunstig beoordeeld werden, bleven de koersen
voor Chineesche en Japansche waarden belang»
rijke verliezen lijden. De Japan-sche waarden
liepen met 2 tot 31/2 punt terug. De 51/2 pCt
leenlng van Tokio noteert 37. Tegelijkerlijd liep
de 3 pCt Chineesche leenlng van 1912 tot 60 terug.
De goederenmarkten.
rubberprljs
steeg me» 3/32 d. tot 8 12/10. De
De
voorraden te Londen stegen In de afgeloopen week
met 044 tot tot 24055 ton <v^. 40.623 ton), die t»
Liverpool namen met 330 ton tot 1956» ton toe

(v.J. 82.838 ton). Katoen opende tot 2 punten lager
American Middling 5,73 d. Na een aanvankelijk»
stijging van 7/8 tot 11/9 d. tengevolge van de gun»
stiger berichten ui» Amerika had naderhand over»
wegend een neiging tot dolen plaats.

.
.....

. 38%

7%
1311—

16%
39%
39%
12%

27%
13%
76%

14%

74%
27%
15—

64%
10%
15%
29%L
60%

22%

41—1,

54%

17%
49%
111%
27%
19—
106—
83—

22%
15%

41%
19%

102%

..
.
..

.23 Aug. I 21 Aug.
55.19
1 55.18
459
458»

3.75%

4022

....
..

(RA.) NIEUW-VORK
Tarwe No. 2 Narde Winter
No 2 Roode Winter ...i
Mals. No 2 Mix Western
Koffie. Rio No. 7 loco
Santos No. 4 loco
September (nieuw contract)
Katoen. lO*»t in AU. pt)
Ontv. ln Guit haven
Ontv. In Paclf haven
a.
Uitvoer naar Groot Brittanje.)
Continent
In Japan eh China
- ..
Zuid. Contraeten. Middling Upt
October
New-Orleans Middling loco
October
KatoendUé. Pr. stim. gele loco
Meet Sprlngclaer
Vrachten. Graan ult Engeland
dito Continent
Vracht katoen n. Eng. zw. b...
dito
balen
Petroleum. Stand White ln kisten
dito in vaten
Mld.Contin. Crude ..«
Pennsvlvania Crude
OU C. Crude af pijpt
Reuzel, pr. W. Steam
dito Middle West
TerpentUnolle
i......
Koper Lake Loco: dito dito laten
dito Conti. Valle, 1
pr. ta.o. N. V. laten ...^
elf Nb./Llv./llavr. vr. hndprt
Tln loco
.«
dito 30 dagen «
i.
Lood
..i..«
«..
Zink
Blik v^b. Plttsburgh
User no. 2 tob. East Pennsvlv.
dito Bulfalo per spoor
Sulker. Cuba Centrif. loco
Nieuw contract September
Maart
Mei
Juli
September
Omzet in duizenden tonnen
Rubber Plant le latex
Sm. Sheets
Para Up-river fine
Ie latex crepe koon
Smoked Ribb sh. koop
Smoked Ribb. sh verkoop
Stand No. 1B September
October
December
Januari
*.«
Maart ...«.

21%
87%
26%
34%
30%
6%
36—
3—
6%
14%
62—
34—
45-

23 Aug.
126%
118%
9—

11%

6.49
1.000
32.000
9.000
7.000

..

..
.

20%
93%
29—
2%

248—
117—

n—

..

37%

"

.

55%
17%
50%

112%
2?%v
19%
106—

84%
22%
15%
41%
20—
102% b

......

458«

3.75%

3.75%
4023%

4023%

details bekend. De verdere
dle tot reserve
aanmaant, ts de bulienlandsche toestand waarvan

de verwikkelingen In het Verre Oosten wel het
meest de aandacht vragen. Met bevrediging heelt
de beurs de rede van Bonnet opgenomen, dle zon»
der zich al te optimistisch uit te laten, vaststellen
kon. dat tegen het eind van het Jaar het Fransche
ministerie van Financien zonder moeilijkheden zijn
verplichtingen kan nakomen. Gunstig wordt ook de
rede beschouwd van den socialistische» stsatsml»
nlster Paul Fauri. die sprak tegen de socialistische
vordering met betrekking tot de kapitaalsbelasting
en zich voor een verlenging van de pauze in de bin»
nenlandsche politiek uitbrak en een loyaal mede»
werken aan 't kabinet Chautemps. Hierdoor open»
do de beurs hedenmorgen kalm. de grondtoon was
goed prUshoudend, waarvan vooral de Fransche
rentes profiteerden. Fransche Bonk en Industrieele

fondsen stegen eveneens een welnlg. Daarentegen
was de stemming voor leidende buitenlandsche

fondsen onregelmatig. Central Mining opende
fr». 150 lager. Rlo Tinto en Kon. Petroleum daarentegen waren beter prUshoudend. In het verdere
verloop was er nauwelijks eenlge verandering waar
te nemen. Rentes trokken nog lels aan. Fransehe
Industrieele waarden bleven over het algemeen
vast met uitzondering van Peugeot dle een weinig
terugliepen. BU de buitenlandsche waarden llepan
aandeelen Suez Kanaal ln koers terug, terwijl Rlo
Tinto, Central Mining goed prUshoudend waren. BU
de Amsterdamsche arbitragewaarden was de stem»
ming onregelmatig. Philips en aandeelen Kon. Petroleum, waren vaster, Amsterdam Rubber lager
genoteerd en 11.V.A. onveranderd. In de coulisse
was de stemming goed prUshoudend.
3 pc» rente 74,30 na 74.23 legen 74.1514 pet rente
tranche A 78 tegen 77.65. Credit LyonNOls 1420
tegen 1291. Bonque de Paris 1230 tegen 1218.
Banque de France 6550 tegen 6300, Suez-konoal
25200 na 25325 tegen 25050. Rlo Tinto 2830 na 2835
tegen 2800. Koninklijke 6275 na 6250 tegen 0269.
Philips 4170 tegen 4123. Amsterdam Rubber 4290
tegen «10. 11.V.A. 40000 (onv). Forge, et Acléries
du Nord e» de rat 740 tegen 731, Trtfilerles du
Havre 840 legen 832. Péchiney 1172 na 1780 legen
1748. Monteeotini 225 tegen 220. Voungleenlng 490
tegen 395, Unlon Miniere 3965 tegen 3970, Gold»
flelds 495 legen 491. Arbed 9000 legen 9900. Kuhl»
mann 623 legen 014. Cltroln 035 legen 615, Peugeot
450 tegen 460. Con. Pacific 312 legen 310,50. Central
Mining 2873 na 2805 legen 2970.
Berlijn

BERLIJN. 23 Aug. Met uitzondering van eenige
machinepapieren was het koersverloop zeer ver»
waarbij dolingen

In de meerderheid waren.

118%

.

29 Aug
125—
118—
9—
11%
0.20
1.090
41.000

_—

1.000
21.000

—

_—

5.65—75

5.6575

-—

5.65-75

15.19
35—
50—
10.25
1225
1.16

1519
35—
50—
1625
1225
1.16

3A3/6

15—19
35—
50—
1625
1225
1.16

257%

,257%
1125

1950-1150
38—
14.12%
14.00
13.77%
14.00
5957%

59.12%
650
7.25
555
2727%
2625
3.60
1.08
1.19

121%

124%
12?

27
19?5N

3/»3/6

257%

257%
1150
11.0515
37%

14.12%

14.00
13.87%
14.19
5957%
59.00
650

555

2727%

-—
——-—
——
—-

2625
—"

*

10.08
9.78
9.99.
9.83-6

257%

257%
11-20
1950-11.00
38—

14.12%
1357%

14.00
14.10
5950

59.12%
650
755
555

27.27%

2625
3.60
1.10
1.19%
1.22%
1425

127%
24

_—

19*%nim
18%
18%
18% N 18%nom
19% N 19%n0m

18%

18%
1828
1856
18.47
1853
18.66
18.74
1852
295
33—

Omzet
SAVANNAH Terpentijnolie
* Nieuwe Oogst

—

125%

9.86
955
9.72
956—7

fltA.)

23 Augustus.
Nadat do Fransche regeering morgen tegen 17 uur voor «en kabinetsraad
onder voorzitterschap van Chautemps ls bUeengcroepen. Is eenlge reserve geboden. Men meent, dal
deze besprekingen zullen gaan over de reorganisatic van de Fransche spoorwegen en de vaststelling
van den tarweprUs. maar dienaangaande zijn geen

21 Aug.

8.000

M*B{
Ju"

—

I

20 Aug.
55.18%

9.000
1.000
9H9
9.91
9.77
9.75.7

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

Parijs

deeld.

72—

42—

....

29%

53—

70%
23—

Loew'slnc..
Mlss. Kans. Tex. pr.
Patlno Mlnies
Pub. Serv. N. Jerg.
Pure OU
Rep. St. 6% pr. (n.)

60%
16%
11%

Slotk.
77%

12%
94% b 95-v
30%
30%
117—b
117% b
32%
33%

..
...

36—
81—

21 Aug

Amerikaansche Goederenmarkt

77—

117-

53—
12—

Boelng Alrplane
Cerro de Pasco
Ch. M. 5» bds 1975
Cit Serv. 6% pret
Dougl^i Alrcralt
El. Bond and Huds.
Gr. North 6 pet pr.
Intern. Harvester
Int Hosery Milis
Int Paper
Int Pap.& P.«» pr.

23%
51%

Berlijn cable p. 100 ltM.

24—

59%
10%

??%b

American Metal
Armourof Ullnols..
Atch. Top. b.pot pr.
Balt and Ohlo prei
BethL St of DeL pr.

8%
68%
22%
84%

ParUs cable

15%

19%

23 Aug.
Slotk.

(gedans koersen)
Am. Car. and F. pr.

Amsterdam cable
Londen cable transt

41—

14%

9450

Wisselkoersen

56%
14%

14—
59—

28

3010

NMW.icORK

23 Aug.
Aeq.
56—

32—
55%
2—

57%

....

""""

1—
1—
80

"—
"—

**

12%
22%

..

Buitentandselie beurzen

dblU

1—
1—
58—
7380.—

..

R. Dutch
1..
Scara Rocbuck
69%
68%
9495%
Shell Uni0n........
18%
18%
25%
25%
Shell Union pret
75%
75%
104%
194%
Southern Pacific
21%
43%
32%
44%
S. Pac 4% Rb.
76%
76%
105—
105—
Railway
South.
21—
29—
21—
29—
Z-JS. Railw. 4?» Mg.
73—
52%
Standard Brands
11%
'8%
8%
11%
Stand. Oil fN^.)
48%
66%
48%
«6%
Studebaker Corp.
9%
13%
12%
llO^.
Tennessce Corp.
9%
"9*%
13%
13%
Tidewater Ass. OU
14%
19%
14%
20—
Unlon Pacific
84%
85%
116%
118%
Unlon Pac. 4% bds
*?*-****
82%
112%
2gUnited Aireraft
20%
20%
28%
United Corp
5—
3%
3%
5%
'7%
7%
Un. St Leather
19%
10%
42%
U. St Rubber
56%
58%
41%
83%
82%
Un. St. Steel
113%
115%
Un. St. Steel pret.
120%
94%
94%
130—
2—
Wabash Rallroad
3—
4%
4%
Wabash R**. pref...
8—
5%
2%
8—
Wilson and Co. Ine
7—
6%
9%
9%
Woolworth and Co I
34%
24%
47—
47%
1) Noteerlng In dollars per certificaat: 3 cert nominaal f 100.
2) Aan de curb-beurs.
-) Wordt niet genoteerd.
-.

,

20 Aug.
44%

Reynolds Ton. „B"
51%
51% b
20%
20%
Socony Vacuüm
43—
Sotith.Rw.s» pr...
40%
29%
43%
31%
Stand. 01l Callf.
42%
24%
Swlft and Co
24%
17%
17%
pr...
92—
65%
Un.
»o%b
66%
Un. AirLinesTr.
15%
15%
11%
ll—
88% b
89—
64—
VS. Smelt R & M.
64%
33%
Western Un Tel
47%
46%
24%
Bieden,
b.
n. Nom. g. Gevraagd, v. Vast * Laten, t Ex»dlv. l Ex-rechten.
Ex-claim, il Ex-coupon, tt Ex-dividend en ex.rechten. v. Verk.
27%
15—
31%
31%

2%

3.49
29—
30%
23—
36—
58%

-

61%
16%

59%
45%
3.64
■
5.35
34%
' 29%
14%
21%

24%
' 47%

117—

76%

2%
112%
3—
72—b
18%

24%
47%
3.48
28%
30%
22%
36—

36%

Rep. Steepret

14—

7%

111%

44%

27%

2%

7%
2%

2%
59%

18—

58%

110%
26%
98%
11%
1%
49—
49%
1%

1%

18%

38%
8%
68%
22%
85%
24%
52%
' 16%
29%
49—
12%
36%
81%

2%
76%

96—
11%
107%

3—
71—b

21 Aug.
Aeq.
5-3—

4%
7%
40%
93%
169—
79%
"

44%

Eigen noteeringen

22%
108—
48—

1»-

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

.......
....

Slotk.
26%

48—
4%
7%

49%
91%
168—
78%

Baltlmore and Ohlo
Bethlehem Steel
Canadlan Paclfle
C. Pac 4»» b.
Centr. States E.
Chase Nat Bank
Ches.KOhlo
Chic. MUw.St P.
Chic M. P. pref.
CHIJ?. 5% Adl. 8..
Chic Rock Island..
Chrysler Motor .*>..
Cities Service
Cit Serv. 55 1966..
Colgate Palm OU..
Comm. W. South.
Continental Can
Continental OU
Cor. Trust sh. M.
Diversificd Trust
7% fDawes)
5%% (Voung)
Erle Railroad
Erle Rallr. pret
Flsk Rubber
Ford of Canada
Genend Cigar C0...
General Ehictric
Gen. Gas & EL CI.A
General Motors....
GUlette Saf. Razor
Goodyear Tire
Gulf States Steel
Hudson Motors
Nllnois Central
Intereont. Rubber..
Int Hydro EL Cl. A
Int Mere. Marine
Int M. Mar. 6% B.
Intern. Niekel
Intern. TeL and Tel.
Kansas City South.
Kans. Ct. S. pref...
Kennecott Copper..
Lorillard
Loulsv. and Nashv.
Marshall Field
Mc Keesport Tin
Mid-Cont Petr.
Miss. Kans. Texas..
Miss.PHsl> goud bds
Missouri Pacific...
Miss. Pacific pref...
Miss. Pac 4 % bds
Montgomcry Ward
Nat Cash. Register
Nat City Bank
Nat Dairy Prod.
Natlonal Steel
New»Vork Centra]
N.Vork Ont. & W.
Norfolk & West....
Norf. & W. 4% Gec
North-Am. Av.

21 Aug.

21 Aug.

23 Aug.

2UV»

Het Amsterdamsche «equivalent ln do eerste 2 kolommen, 1» berekend
naar den dollarkoer*! van IHI% (21 Aug. 1.81%)

Beurs van Amsterdam

Kon. Olie
Philips
A. K. V
Java China Japan Lijn
X. N. 8. M.
H. A. L
Scheepv. linie
Java Culi
Anaconda
U. S. Steel

OCHTENDBLAD A

Beurs van Nieuw York

Aanvankelijk langzaam stijgend, waar later lü
reactie, waarbij vooral staalfondsen onder
verkoopdruk stonden. Het slot
was gedrukt.
De geldmarkt was prijshoudend.
De fondsenmarkt opende vast in een lets
hoopvoller stemming en met voorteekenen, dat
het herstel van jl. Zaterdag zich zou uitbreiden. Echter verwachtte men geen sterke weer-,
spiegeling van de pauze in de wetgeving, om»,
dat er kans bestaat op een speciale zitting van
het Congres in November. Nadat de markt
moeizaam tot een punt was gestegen, kwamen
winstnemingen los en enkele fondsen onder»
vonden een kleine daling. Staalfondsen, open»
bare nutsbedrijven en oliefondsen boden weer»
stand en fractionccle koerswinsten waren over»
wegend. Daar de animo zeer ' gering bleek te
zijn, werd de markt vervolgens gedrukt en
vooral staalfondsen hadden daaronder te lijden,
niettegenstaande het Xmerikaansche Staal»
instituut de bedrijvigheid ln de staalindustrie
op 83,8 schatte. Het blad „Steel" schreef, dat
er leekenen waren van bevredigende herleving
der zaken. Aandeelen van zaken in bouwmate»
rialcn boden weerstand aan de daling, omdat
de aangenomen Wagner Steagall Houslngblll
tot gevolg kan hebben, dat 220 millioen dollar
worden besteed aan aanschaffing van conslruc»
ticmatcriaal. Oliefondsen waren gemakkelijker
en sommige utllitics brokkelden af om technische redenen.
Later daalde de markt verder wegens de ver»
onderstelling, dat de gang van zaken in den,
handel in de eerstvolgende paar weken moge»
lijk verder zal verminderen. Een lange lijst
aandeelen was tenslotte tot een punt toe lager.
Proctor and Gamble, Owensglass, Eastman
Kodak, VS. Rubber en International Harves»
ter 1 & 3 punten en Intern. Business Machine
4 punten lager. De beurs sloot gedrukt.

3.30—4.30

—

18,^

ISA
1820
1828
18.40
18.48
1850
1358
18.76

-

——

413

32%

33—

D K ROODHUYZEN 8. Co. *v
l

|

MAKELAARS

.

RUBBER " KOFFIE CACAO
p»» contract Amttaidamsche t>«tu>d»>>el>»> N v
AU CCMMOOME-z UK USA CANADA
SUIKER

NA»» 2*

t*^

■

««l*^*»*» H* «Ml »'**** AXNNOA»«.
Q»»l«*«»»««no««

1001}

Montaanwaarden brokkelden alle af. behalve Ver»
elnlgte Stahlwerke. dle ongeveer 14 pet omhoog
gingen, llarpener kwamen 1 pel lager. BU
KUlckner
bedroeg het koersverlies »4 en bU Noes<H,
*' ,-,
bruinkoolwaarden glng bUna niets om. evenmin
in kall-oandeelen. Van dc cerstgenoemdcn
daalden Ilse Genusehelne met % en Deutsche
Erd«l met »4. terwUl op de kallmarkt Wintershall
14 stegen. In den chemisch en. hoek wo, de reactie
verschillend. Farber waren lets vaster. Kokswcrk»
verloren 1 pet Gummi- en llnoleumwaarden waren
let, zwakker. Op de
eleetromarkt kwamen Llc-htkraf» en Slemens wat lager. Gesfuerel en Lahmever
daarentegen lets hooger. Ook verdeeld waren open»
bare nutsbedrijven: de veranderingen bleven hler
onder 14 pet Van kabel» en draadwaarden gingen
Vogeldroht weer V* omhoog. Van de autowaarden
stegen Dalmler me» *4 en BMW met
114. Van de
maStlnebouwwaarden stegen Rhelnmetall met I>4
pet
tot 2
en Deutsche Watten met 114 tot 614. Bouw»
waarden hadden zich van de daling hersteld: «olz»
mann stegen met 114 en Berger met 1%. Van de
textielwaarden daalden Bemberg met "*". Op do
c^lulozemarkt stegen FeldmOhle met »«. en daalden Waldhof met 14. Scheepvaartaandeelen waren
14—14 zwakker Relchsbank wo, 1 pet in re»etle.
Op de obllgatlemorkt was Oud Bezit
*» pf hoo»
ger op

128.
Blanco doggeld onveranderd op 274—314 pet. Op
de valutamarkt noteerden ponden 12.43, dollars
2.491 en Fransche francs 9.33*4.

Nederlandsehe Spoorwegen.
Geschatte ontvangsten van de maand Jull 1937:
Reizigers
f 5.408600
Bagage
146890
Brief» en pakketpost
220.090
Goederen
2.172.000
Levende dieren en lijken
17.490
Diversen
241.500
Totaal tOHOOSOO
Totaal ontvangst von I Januari 1937 at
-t50.726513.14.
1038 definitief f 34H42H4256.
Gemiddeld aantal kilometers ln exploitatie va»
1 Januari 1937 af: 3.403: in 1938: 3.427.
Dus ontvangst per dalkilometer In 1937 l78<»l
w 1938 75-».

NET VADERLAND

TE TOKIO VERWACHT MEN EEN
LANGDURIGEN STRIJD
De Chineesche strijdkrachten in het Noorden tusschen
twee Japansche legers

VERDERE SCHIETPARTIJEN TE SJANGHAI
In een hoofdartikel wijst de Japansche
Times te Tokio er op. dat het Chineesche mcl»
dent niet langer een plaatselijke aangelegen»
heid is en dat de strijd zich thans uitbreidt
van Xalgan naar Nanking en Hankau, terwijl
de toestand te Tsingtau zoo gespannen ls, dat
leder oogenblik een ontploffing kan voor»
komen, waardoor de strijd over geheel China
zou worden uitgestrekt Het blad herinnert
aan de verklaring van den eersten minisier
over het voeren van een positieve en doel»
treffende politiek van bestraffing van China,
welke thans door de Japansche regeering is
aanvaard, en verklaar!, dat Japan niet voldaan
zal zijn voor een werkelijke afstraffing aan
China gegeven is en China zijn ongelijk erkent
en verontschuldigingen aanbiedt. Daarom weet
men ook niets bepaalds omtrent de vraag of
de strijd, één. twee of verscheidene jaren zal
duren. De geheele Japansche natie is thans be»
vangen in haar patriottische gevoelens, die
dagelijks op verschillende wijze tot uiting
komen. Het blad schrijft met nadruk, dat er
geeen twijfel kan beslaan aan de Japansche
overwinning, maar wijst er toch op. dat wan»
neer de strijd nog twee jaren duurt, Japans
mensehenmalerlaal en economische kracht tot
het uiterste belast zullen worden. Daarom moet
dc geheele natie kalm blijven en zich in ernst
voorbereiden voor een langdurig conflict
D. N. B. meldt uit Sjanghai: In Japansche
kringen alhier wordt verklaard, dat het uit»
eindelijke doel van de geheele landingsactie
gericht is tegen Nanking. Men moet ook ver»
wachten, dat de krijgsverrlehtlngen
in het gebied van de Jangtse
verscheidene maanden zullen
duren.
Op grond van deze verklaringen verwacht
men hier, dat de Japansche luchtstrijdkrachten zullen overgaan tot een verscherpt 'optreden tegen Nanking in den eerstvolgende» tijd.
De bureaux der buitenlandsche banken alhier
zijn hedenmorgen na tien dagen voor do eerste
maal weer zonder beperkingen opengesteld.

gebroken: 'smiddags hebben Japansche vlieg»
tuigen de omgeving van het Noorderstation ge»
bombardeerd. Een nieuwe groole brand is
's avonds ontstaan in de nabijheid van de Ja»
pansche marlneclub.
Uit Tokio: De zegsman van het ministerie
van buitenlandsche zaken heeft medegedeeld,
dat de commandant der Amerikaansche marine
in Sjanghai aan den Japansehen marineren,»
mandant den wensch te kennen heeft gegeven,
het Japansche vlaggeschip uit de onmiddellijke
nabijheid der Amerikaansche oorlogsschepen te
doen ■"- verwijderen. Hasegawa, de Japansche
commandant, heeft aan dezen wensch terstond
voldaan.

De bom op Nankingstraat
Ongeveer 150 dooden

Het projectiel, dat gistermorgen het waren»
huis van de Sincere Company aan de Nan»
kingstraat heeft getroffen, heeft ongeveer 150
personen gedood en een honderdtal gewond,
voor granaatscherven werden ook verscheidene
personen in het aan de overzijde van dc straat
gelegen warenhuis gedood.
Naar het D.N.B. meldt, zijn bij de ontplof,
flng ook verscheidene leden der Duitsche kolonie gedood. In het Duitsche Paulus-zieken»
huis zijn rulm 150 slachtoffers van verschil»
lende nationaliteit opgenomen.

De Japansche luchtmacht
Domei meldt uit Tokio: De Japansche admi-

raliteit heeft gisteravond om negen uur een

communiqué uitgegeven, waarin gemeld wordt
dat de vliegtuigen der Japansehe marine
luehtraids hebben ondernomen op de vliegvelden van Nanking. Tweemaal vielen zij aan.
Zondagnacht om 12 uu? en Maandagmorgen bij
het aanbreken van den dag. ZU brachten den
vijandelijken troepen ernstige schade toe. Alle
Japansche vliegtuigen zijn veilig teruggekeerd
naar hun basis van oorsprong. Bij een lucht»
gevecht op een hoogte tusschen 3000 en 5000
nieter boven Pausjan ten Noorden van Sjanghal, welk gevecht Maandagmorgen ongeveer
een half uur duurde, zijn 9 van de 27 Chinec»
sche vliegtuigen neergeschoten.

De Tlmcscorrespondent te Tokio meldde gisteravond: Laconieke en opzettelijk onduidelijke communiqués kondigen hedenavond aan.
dat afdcclingcn van Japans leger hedenmorgen aan land zijn gezet op een niet vermelde
plaats in China, waarschijnlijk Sjanghai.
Partijen achter de regeerlng
De stilte welke aan het front van NoordChina is gevolgd op het verjagen van het 39ste
Uit Tokio: Minister-president Konoye en
Chineesche leger uit dc buurt van Peiping en andere leden van het kabinet hebben gisteren
besprekingen gevoerd met de leiders van de
Tientsin begint thans gebroken te worden.
Sinds eenige dagen wordt er nabij Llangsjang .minseito» en de seiJoekai»pariU over den toe»
verbitterd gestreden, omdat de Japanners wil«land in China.
len voorkomen, dat de Chineezen zich in dc
De leiders van belde partijen verzekerden
heuvelachtige streek, welke Pciping omringt,
den premier, dat zij de politiek der regeerlng
vastzetten.
ten aanzien van China geheel zullen steunen.
De streek langs den spoorweg van Soejjoean
lal binnenkort ook geheel gezuiverd zijn en
In Noord-China
de Japansche rechterflank heeft niets meer te
zijde
Kaigan.
van
(Eigen bericht
Nadruk verboden).
duchten, van de troepen
uit Pclplng rukken
Dc Japansche
De Timescorrespondcnt te Pelping meldde
«aar het Noorden op. en afdeeilngcn van de gisteravond:
Mantsjockwosche weermacht uit Jehol beweTijdens den geheelen afgeloopen nacht was
gen zich naar het Zuiden. In deze schaar zit»
hier
het kanonvuur te hooren uit het Noord»
ten vijf Chineesche divisies gevangen in de
in de richting van Liang Tsjiang. waar
westen
bergstreck tusschen Kaigan en Nankau. ZU
heftig
gestreden.
wordt
kunnen alleen nog langs bergpaden in Westetroepen, van beide zijden ge»
De
Chineesche
lijke richting ontsnappen.
door artillerie, deden een krachtigen
Ondanks het feit dat deze Chineesche dlvi» steund op
de Japansche flank in de buurt van
«les ult duizenden manschappen bestaan, ge» aanval
Mentao
Kao.
looven de Japanners, dat het nog maar een
De Japanners melden dat zij den aanval af»
kwestie van tUd is voordat zij verspreid zul» sloegen
en dat zij de ongeregelde Chineesche
zijn.
len
troepen,
die Mentao Kao bezetten, aan een
De Japansehe troepen hebben thans een deel heftig bombardement
onderwierpen.
Chineeschcn
muur
ten
Noord»
grooten
van den
Japansche
communiqué waarin
Het
officiceie
Oosten van Kaigan bezet, en die stad zelf hevig
gemeld
Mantsjoekwosche
troepen
wordt
dat
gebombardeerd. De Japanners gelooven nu Kal.
een
deel
van
den
grootcn muur ten Noordoosten
gan spoedig in handen te zullen hebben.
van Kaigan bezet hebben, voegt er aan toe dat
Uit dc berichten in Japansche bladen over
de Chineesche troepen in groote wanorde naar
den strijd bij Sjanghai gegeven, wordt opgeKaigan terugtrokken, welks val elk uur ver»
maakt, dat dc strijd langer zal duren dan ver»
wacht kan worden.
wacht werd. omdat de Chineczcn thans een
De Japansche bombardementsvliegtuigen na»
politiek volgen van het doen van nachtelijke men
de streek langs den spoorweg van Soel
aanvallen op de sleutelposities van de Japan» Joean onder vuur, maar er werd weinig voortners.
gang gemaakt op den Nankau-pas wegens de
Al deze aanvallen zijn afgeslagen, maar de bijzonder late regens die een groote hindernis
Chineezen komen steeds weer opdagen. Zij vormen voor de Japansehe militaire operaties
verplaatsen zich van het cene huis haar het
in Noord»China.
andere, zich dekkend achter zandzakken, tot»
De Japansche militaire autoriteiten maken
dat zij vlak bij de Japansche stellingen zijn
bekend
dat de spoorweg tusschen Pelping en
gekomen en naar men lezen kan moest er vaak Tientsin onder scherpe bewaking is gesteld,
verbitterd gestreden worden om de Japansehe maar tevens wordt gemeld dat er in die buurt
linie te handhaven.
hier en daar nog ongeregelde troepen moeten
Een zegsman van het Japansche departement worden gebombardeerd. Dit is een aanwijVan marine verklaarde heden, dat de Chlneezing dat de Japanners voor het probleem staan
«che piloten hun geestdrift om te vechten verhoe zij moeten optreden tegen onruststokers
loren hadden wegens de groote schade, welke
in hei bezette gebied achter hun rug, terwijl
de Japansche luchtmacht heeft toegebracht aan
zij tevens alle aandacht moeten schenken aan
de Chineesche vliegvelden en hun luchtvaart
dc groote militaire operaties.
De gewezen Japansche militaire attaché In
<Timesdienst»Vaderland).
Sjanghai verklaarde, dat China zich aan het
rulnecren is. alleen maar om .Fijn gezicht te
Uit Tokio: Door het afschaffen van den poll»
redden". Wij brengen de Chineczcn vreeselUke tieken raad van Hopci en Tsjahar zijn hier
verliezen toe. maar China wll nlet erkennen,
de laatste betrekkingen met Nanking verbrodat het geslagen is; wij moeten daarom doorken. De commissie tot behoud van den vrede
vechten, zelde hij.
en de politie werken hier thans nauw samen
Volgens Japansche legerberichten «lullen
met de Japansche autoriteiten, die hler in werChineesche troepen Tsingau steeds nauwer in, kelijkheid macht hebben.
en Chineesche mariniers werden aan land ge»
Uit Tokio meldt Domei: De Chineesche treezet om te beletten, dat de Japansehe troepen
pen
kunnen landen.
te Pataling, een krachtig versterkte plaats
"*
Het Japansche kabinet confereerde heden met op dertien mijl afstand van Nankau, zUn thans
de leiders van de oppositiepartij in den Landvan hun mogelijkheid tot terugtrekken afgedag en verkreeg de belofte dat de noodzakesneden door de Japanners, die reeds Wantlijke wetsontwerpen in de komende speciale
«joean op 15 kilometer ten noordwesten van
zitting zoo spoedig mogelijk goedgekeurd zul»
Kaigan bezet hebben, evenals Nankau. De Jalen worden.
pansche troepen worden thans samengetrokken
(Tlmesdienst-Vad.)
voor een gezamcnlijkcn opmarsch in de richting van Pataling met steun van de luchtstrijdkrachten, die reeds met succes den Nan»
20.000 huizen in
kaupas. op vijf mijl van Nankau en acht mijl
Hot eenige wat men te Sjanghai van de lanvan Pataling hebben bestookt
ding der Japansche troepen tusschen Sjanghai
Domei,
volgens
en Woesoeng heeft gemerkt was
D.N.B. meldt uit Pciping: In Japansche milihet Japansche nieuwsagentschap, een heftig taire kringen wordt bevestigd, dat een beslis»
artillerieduel en de daardoor verwekte groote sende Japansche overwinning is behaald op de
branden.
Chineesche troepen tusschen Tsjangpei en
Twintigduizend hulzen, waaronder vele JaKaigan en dat deze laatste stad bezet is. Voorts
panschc katoenfabrieken. zijn in den loop van worden Japansehe successen gemeld in den sec»
de tien dagen, dat de gevechten aan den gang tor van Montoekau. Toll en Liangsiangsicn.
zijn. een prooi der vlammen geworden.
De Japansehe vliegtuigen hebben met succes
De brand is ln den loop van den dag ver» de spoorlijn van Hankau bestookt Tsjinghaisjin
minderd, maar er hangen nog dichte rookwolis door de Japanners bezet Het Japansche garken over de geteisterde streek.
nizoen van Pelping is in den loop der twee
Gisteravond om 9 uur hebben de Chineezen laatste dagen belangrijk versterkt
op het Noordelijk front een algemeenen aanval
ontketend, die echter door de Japanners is af»
Japan en de Sowjet-Republiek
geslagen. Daarbij is een Chineesche compagnie
gedecimeerd.
Geen bewijzen van Russische hulp aan China.
Om elf uur begonnen da Chineezen ook een
Havas uit Tokio: De woordvoerder van het
aanval op het Oostelijk front maar ook daar Japanscheleger
heeft verklaard, dat hU niet bewerden zU met achterlating van vele gesneubewijzen,
over
dat de Sowjets hulp verschikt
velden afgeslagen.
gereed maken te lnteraan
China
of
zich
leenen
venieeren. De Japansche autoriteiten, zoo zelde
De Idzoema in actie.
hU, beschikken hieromtrent over met elkander
Het Japansehe vlaggeschlp Idzoemo heeft gishet
In tegenspraak zijnde inlichtingen, die hen niet
beschieting
van
teravond om zeven uur de
in staat stellen met zekerheid een conclusie ta
gebied van Poetoeng hervat Als gevolg daarJapansche diplomatieke kringen ver»
trekken.
van zijn in Poetoeng verscheidene branden uit-
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CONGRES TE WASHINGTON
MET VACANTIE

DE 18de BEDEVAART
NAAR DEN IJZER

De republikeinen hopen
op successen bU de

Betooging voor amnestie

verkiezingen
Hit Washington: Net congres is voor onbepaalden tijd op reces gegaan.
In de laatste dagen zijn nog met groote haast
eenlge wetsontwerpen aangenomen en aan pre»
sident Noosevelt ter onderteekenlng voorgelegd, OH. het wetsontwerp betreffende den
verkoop van helium aan het buitenland en de
wet over het opruimen van krotwoningen.
Eenige andere zeer belangrijke wetsontwerpen zullen eerst na het reces in behandeling
komen.
Naar verluidt zal de president het grootste
gedeelte van zijn vacantie op zijn buitengoed
llyde Park doorbrengen met uitzondering dan
van zijn reis naar Warm Lprings, waar hij leder
jaar de Thanksglving^lay pleegt te vieren.
Uit Washington: «laverlck, een vertegen»
woordiger voor
int huis van afgevaardigden. heeft 't voorstel geoperd om aan 't begin van
leder nieuwe zittingsperiode van 't congres een
agenda op te stellen van hetgeen de meer»
derheidspartij zich voorstelde te doen en de
zittingen te beperken tot ongeveer zes maan»
den (de afgeloopen periode heeft ?K maand
geduurd. De afgevaardigde meent hiermede te
voorkomen, dat in sommige kringen op smalende wijze beweerd wordt, dat het congres
niets doet, zooals aan het einde van deze zit»
tingsperiode het geval is geweest
John D. Hamilton, de voorzitter van het
rcpublikcinsche nationale comité, heeft gisteren
gezegd, dat de republikeinen een goede kans
maken om bij de het volgende jaar te houden
verkiezingen voor het congres een flinke
zetelwinst te behalen. Hamilton noemde de
leiding van de democraten een mislukking. Hij
gaf de opsomming van de activiteit der repu»
blikelnsche partij tijdens de eerste zittingsperiode van het?se congres en bracht hulde
aan de minderheidspartijen voor haar mede»
werking aan het schrappen van Noosevells
wet inzake de reorganisatie van het hooggerechtsbof en voor haar met succes bekroonde
aanvallen op andere punten van het program
der New Deal.
Hamilton zeide voorts, dat hij als voorzitter
van het rcpublikcinsche nationale comité
Noosevelts plan inzake het hooggerechtshof
wenschte verworpen te zien wegens het poli»
tieke voordeel dat de oppositie hiermede be»
haalt, wanneer het volk inziet dat de aan
het bewind zijnde partij een poging onder»
'neemt inbreuk te maken op zijn rechten.

_

Een boodschap van Paraguay» president |L
Uit Asunclon: Felix Palva, de voorloopige
president van Paraguay, heeft een boodschap
tot het land gericht, welke per radio is ver»
spreid. HU gaf hierin een uiteenzetting van
de richtsnoeren, welke hU in zijn politie^
denkt te volgen en zegde o^n. toe dat cevlUke
verkiezingen zullen worden gehouden, dat een
wetgeving zal worden opgesteld, welke zoo-wel
den werkgever als den werknemer ten vvor»
deele zal zijn, dat de buitenlandsche verdragen
zullen worden geëerbiedigd, dat naar samen»
werking zal worden gestreefd teneinde steeds
meer de internationale harmonie te benaderen
en dat de bepalingen van de vredesconlorentio
zullen worden nageleefd.

De Kleine Entente
De ontmoeting van Tstarescoe

en Hodza

D.N.B. meldt uit Boekarest: Omtrent dé ont»
meeting van Tatarescoe en Hodza verluidt, in
diplomatieke kringen, dat Hodza concrete
voorstellen heeft gedaan betreffende een nauwere diplomatieke aaneensluiting der drie sta!,
ten van de kleine entente, vooreerst hoofdzakelijk in het Donaubekkcn. maar verder ook
tegenover ItaliL en Duitschland. Naar men in
dezelfde kringen voorts verneemt, zou ook de
quaestie van de toenadering tusschen Tsjecho»
Slowakije en Polen ter sprake zijn gekomen,
evenals de quaesties van samenwerking op
economisch en oorlogsindustrieel gebied tus»
schcn Roemenië en Tsjcchoslowakije.

De olicbelangen in Mexico
Engelsehe stappen.
Naar Reuter verneemt overweegt de Britsche
regeerlng stappen te doen bU de Mexlpaansche
regeering ten aanzien van de positie der buitenlandsche oliemaatschappijen. Er ls nog geen be»
sluit genomen omtrent den vorm, waarin deze
slappen gedaan zullen worden.
Het besluit stappen te doen staat ln verband
met de steeds ongunstiger houding, die aangenomen wordt ten aanzien van de buitenlandsche olicbelangen, die ongeveer 500 millioen
dollars in Mexico hebben belegd.
Engelsch-Indischepolitiek.
Naar uit Simia gemeld wordt is het Indische
Huis van Afgevaardigden Maandag voor de
zestigste zitting bijeenkomen. Het Huis zal zich
voornamelijkbezig houden met Indische binnen»
landsche problemen.
klaren met dc grootste aandacht de houding van
de Sowjets waar te nemen en beweren het be»
staan te kennen van twee of drie aanwijzingen,
dle kunnen doen gelooven aan een interventie
der Sowjets.
China en het Engelsehe voorstel.
Havas uit Londen: Volgens de inlichtingen,
die in Engelsche diplomatieke kringen konden
worden verkregen, doen de berichten, die uit
Nanking zijn ontvangen over de ontvangst
verwachten, dat het antwoord der Chineesche
regeering op het voorstel betreffende de neutraliseering van Sjanghai gunstig zal zijn.
De uit Tokio binnengekomen berichten bc»
vestigen daarentegendc reeds eerder ontvangen
aanwijzingen, dat de Japansche regeering tegen
het plan zou zijn.

De toestand in Tsingtau
Zevenduizend Japansche ingezetenen te
Tsingtau hebben te lijden onder een ernstig

gebrek aan provisie, ten gevolge van het feit
dat alle markten en winkels gesloten zijn. Een
desbetreffend telegram uit Tsingtau voegt
hieraan toe. dat alle Chineesche bedienden,
welke in dienst waren van Japanners, gevlucht
zijn.
Uit Tokio: Het ministerie van Oorlog heeft
hedenmiddag medegedeeld, dat een Japansehe
troepenafdeeling, komende van het Noorden,
Zaterdag ten Zuiden van Tsjangpel den grooten muur is gepasseerd en Wantsjoean op 15
km ten Noordwesten van Kaigan heeft bezet

DE STRIJD IN EN OM SPANJE

Onze correspondent te Brussel meldt ons ult
Dixmuide:
Uit alle sleden en dorpen van het Vlaamsche
land. per trein, auto of flets, waren gisteren,
Zondag, weer vele tienduizenden burgen, ar»
helders en boeren. In meerderheid oud-strijders
uit den wereldoorlog, voor de achttiende maal
naar het IJzerland gekomen om hun dooden te
herdenken en tevens getuigenis af te leggen
van hun vertrouwen in de toekomst van de
Vlaamsche volksgemcensehap.
De bedevaart werd bijna geheel beheerscht
door de gedachte van de amnestie. Aan de ach»
terzijde van den Uzertoren werd een groot
paneel onthuld, samengesteld uit ridderorden
en andere oorlogsdecoraties van Vlaamsche ge»
wezen frontstrijders, waarmede men het woord
„Amnestie" en het jaartal 1937 had gevormd.
De „voorzegger" van de bedevaart stelde ver»
der aan de massa verscheidene vragen als:
„Wat eischt gij. levend Vlaanderen", „Voor uw
makkers uit de gevangenkampen? „Voor het
geslacht van den IJzer?", enz. en telkens weer»
klonk de donderende kreet: „Amnestie! Am»
nestier
De traditie getrouw kwam ook op deze bede»
vaart een Nederlandsch spreker aan het woord.
Het wss dr J. W. Wicherink. uit loeiden, die
den groet bracht van het Noorden, duidelijk
het onderscheid maakte tusschen natie en volk
en den Vlamingen den raad gaf acht te geven
op de slem van het bloed, de stem. die spreekt
van gemeenschappelijk lijden en strijden, die
spreekt uit de graven onzer gemeenschappelijke helden geleerden en kunstenaars, die
spreekt uit dc graven van de gevallen Ijzersoldaten, uit het eigene levende hart en het ge»
meenschappelijke Dietse hart van Noord en
Zuid.

Frankrijk en België
Economische besprekingen afgebroken
Havas uit Brussel: Volgens mdedeeling van
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken zijn
de economische besprekingen met Frankrijk,
welke o.a. betrekking hadden op het vervoer
vla de haven van Duinkerken, afgebroken.
Woensdag zal de Ministerraad bijeenkomen,
teneinde den toestand te bespreken, die thans
is ontstaan.

.

De Joodsche boekhandelaars
Onze correspondent te Berlijn meldde

gisteravond:

1

ons

Ter aanvulling van ons bericht over de
kwestie van de Joodsche boekhandelaars (zie
Ochtendblad van Zondag) en ter voorkoming
van misverstand daaromtrent, zij volledig»
heidshalve nog aangeteekend. dat er te Berlijn
Joodsche boekhandelaars bestaan, die uit»
sluitend door Joden geschreven boeken uit»
sluitend aan Joden verkoopen. Mij zijn er in
het geheel twee bekend; de eene heet Kcdem,
de andere Philo. Bij Philo slaat, dat men zich
ais Jood moet kunnen legitimccrcn als men er
een boek wit koopen. Deze speciaal Joodsche
boekhandels hebben zich deze beperking
zoowel van hun voorraad als van hun kooper»
-kring uit eigen beweging opgelegd. Met een
verordening, welke voor alle Joodsche bock»
handelaars zou gelden, heeft dat niets te
maken.
Uitspraak in de zaak tegen Evangelischen
predikant
Reuter uit Dortmund: Het Hooggerechtshof
heeft de onmiddellijke invrijheidstelling bc»
volen van den Evangelischen predikant Klosc.
die in de gevangenis te Bochum was opgesloten.

Reuter meldt uit Berlijn, dat gisteren ln de
Duitsche kerken gebeden is voor de gevangengenomen predikanten. Hun aantal bedraagt
thans 103; bovendien mogen er 31 niet preeken
en zijn 42 uit hun gemeente verbannen. Vist,
de generaal superintendant der kerk van ds
Niemöller, heeft gisteren in zijn preek verklaard,
dat een volk stellig vertrouwen dient te heb»
ben in zijn leider en zijn toekomst daar een
volk. dat niet in zijn toekomst gelooft verloren
is. Het geloof der menschen is echter niet het»
zelfde als het Christelijk geloof. Zij, die iets
dergelijks omtrent de Christelijke kerk mccnen,
kennen hun bijbel niet, aldus spreker.

In het Duilsche drukkerijberijf..
1500 DrukkcrUbezitters uit het gansehc rijk
hebben Zaterdag en Zondag te Dresden verga»
derd. Dr Wucrfcl, leider van het Wirlschaftsamt
der deutschen Buckdruckcrsvercins. heeft over
de regeling van de markten, het probleem der
grondstoffen in het drukkcrijbedrUf gesproken.
Dit bedrijf wil door groote spaarzaamheid in
het gebruik van papier, metaal en kleurstoffen
er toe bijdragen Duitschland onafhankelijk te
maken van buitcnlandschcn invoer.
Het verbod van vestiging voor nieuwe drukkerijbedrUven zal voorloopig moeten worden
gehandhaafd.

De papierindustrie is ln staat de productie
nog te vernoegen.
De Ueberwaehungsstelle für Bastfasern deelt
mede dat voor koop en verkoop van gebruikte
zakken en weefsels maximumprijzen zullen
worden vastgesteld.

Weer bommen naar een Engelsch schip. Valencia zendt
een nota aan den Volkenbond.
De Franco-troepen maken nieuwe vorderingen bij Santander
Het radio-station Marseille heeft vanmiddag
van het Brltsehe stoomschip Noemijulia (2499
ton) bericht ontvangen, dat het gebombardeerd
is door twee vliegtuigen. Deze waren genummerd 528 en 529 en droegen op een zwart clr»
kelviak een wit kruis en twee zwarte strepen.
Havas uit Londen: Het bericht van het bom»
bardcment van het Britsche SH. Noemijulia
heeft hier groote beroering gewekt Een be»
vestiging er van is echter bij de admiraliteit
nog niet binnengekomen.
Op het kantoor van de rcederlj wist men
slechts van het radiobericht dat te Marseille
is opgevangen, doch men bevestigde dat het
schip zich thans ter hoogte van Ajaccio kan
bevinden. Daar in het radiobericht geen melding gemaakt wordt van ernstige schade,
neemt men ten kantore der reederij aan, dat
de Noemijulia, die met ijzererts en fosfaat ge»
laden is, dc reis voortzet.

D.N.B. meldt uit Parijs: Uit Perpignan wordt
gemeld, dat de Noemijulia, dat op weg van
Marseille naar Barcclona. gistermorgen gebombardeerd is, dc haven van Port Vendres is bin»
nengeioopen. De kapitein van hel schip ver»
klaarde tegenover vertegenwoordigers van de
pers. dat boven zijn schip gistermorgen tusschen
acht en negen uur op den 42slen lengtegraad
en den derden breedtegraad twee vliegtuigen
hadden gecirkeld, die op de vleugels een zwarte
kokardc met een doodskop en de nummers 528.
resp. 529 droegen. Toen de beide vliegtuigen
weer wcggevlogen waren, was om kwart over
negen een bombardemcnlstoeslcl verschenen
en had twee bommen neergeworpen die op 19
meter afstand van het schip in het water waren
neergekomen. Het schip was niet getroffen.
De kapitein verklaarde verder, dat zijn schip
de *»lag der niet-inmenging had gevoerd en
twee controleurs aan boord had, een Engelsch»
man en een Nederlander.
Kwestie bij Volkenbond aanhangig gemaakt
De regeering te Valencia heeft op grond van
artikel 2 van het Volkenbondspact verzocht
om plaatsing op de agenda van den Volken»
bondsraad van de kwestie der torpedeering
van een aantal harer schepen in dc Middellandsche Zee, waarvan zij de Italiaansche
Valcncia
vlootstriJdkrachlcn de schuld geeft
laat aan den Raadsvoorzitter en aan den
secretarisgeneraal de beslissing om den Raad

Reeds twintig dooden
Bij gevechten tusschen boeren en politie in
klein.Polen zljn veertien dooden en 20 gewon»
den gevallen. Alleen in het dorp Manino bij
Zaroslaf vielen elf dooden en zestien gewonden.
Het dorp Charta in het district Brzozof is
Zondag door de politie geheel ontruimd, nie»
man-d mocht in de plaats blijven.
Te Glazowa nabij Rzeszof, waar tienduizend
boeren waren samengeschoold, vreesden de
autoriteiten moeilijkheden. ZU lieten derhalve
den leider van de volkspartij, die den vorigen
dag gearresteerd was, vrij om zijn aanhangers
te kalmeeren.
Bij onlusten in verband met de staking der
boeren in Polen, welke Maandag j.L ls begon»
nen en welke moet duren tot 25 dezer, zijn tot
nu toe twintig personen gedood.
D.N.B, uit Warschau: Do door

de boeren»

staking ontstane toestand is volgens tot dusverre

nog niet bevestigde berichten weer toegespitst
De arbeiders in de stad Kielce zouden nl. In
sympathiestaking zijn gegaan. Het zou. naar
verluidt, den stakenden leden van de boeren»
volkspartij gelukt zijn een wapenarsenaal te
bestormen. Volgens een andere mededeeling
zouden de in handen der boeren zijnde wapens
van buitenlandsche oorsprong zijn.
Later wordt gemeld: De toestand te Malapo*
leka schUnt cenigszins gekalmeerd to zijn. Gis»
teren en vandaag echter hebben zich talrijke
relletjes voorgedaan, om. te Ponlce en Melstyn,
waarbij drie dooden en talrijke gewonden zijn
gevallen.

Verloving van Koning Faroek
officieel bekend gemaakt
Uit Alexandric: De verloving van koning
Faroek ls officieel bevestigd. Dc verloofde
draagt den Turkschen naam Safinase. Haar
vader is rechter In het gemengde hof van
appel en haar grootvader is de oud-minister»
president Mohamed Pasja Saicd.

BRAND IN HET CASINO VAN
BOULOGNE SUR MER.

Brand in een pelroleumopslagplaais.
Uit Campana in Argentinië wordt gemeld,
dat in een petrolcumopslagplaals van dc India
Company brand is uitgebroken. Tweehonderd
millioen liter petroleum worden door het vuur
bedreigd. De brandweer tracht uitbreiding van
het vuur te voorkomen.

De materieele schade is, voor
thans laat aanzien, vrij groot

zoover zich

De rechtsche opmarnen in het Noorden.
Uit Bilbao: Medegedeeld wordt, dat de opstandelingen Castro Urdiales. de voornaamste
sterkte tusschen Bilbao en Santander, hebben
genomen.
Weer ijzererts naar Engeland.
Gisteravond werd te Londen medegedeeld»
dat binnenkort de invoer in Wales van ijzererts
uit Spanje, die sinds den val van Bilbao tot
staan was gekomen, hervat zal worden. In
Wales wordt naar men weet jaarlijks een
millioen ton erts, voor een groot deel uit Spanje.
Ingevoerd. Tot aan den val van Bilbao was dit
jaar een hoeveelheid van een half mlllloen ton

geïmporteerd.

Het ontslag van generaal Faubel
Naar Havas uit Berlijn bericht, heeft het
ontslag van generaal Faubel als gezant bij da
regeering van Franco, groote sensatie verwekt
te Berlijn. In doorgaans goed ingelichte kringen heet het echter dat Hitlcr thans de tijd
gekomen acht om een echt diplomaat naar
Spanje te zenden. Men acht het thans zeker
dat Franco wint en dat de Valencla-regecring
zich niet lang meer zal kunnen handhaven.
Daarom treedt generaal Faubel. die toch
eigenlijk meer een militair-deskundige wa«
dan een échte diplomaat, nu terug.

en Portugal

Tsjecho-Slowakije

Nieuwe officieele verklaring te Praag

Studentenduels tot nader order verboden.
De rijksstudentenlelder heeft de „mensur",
het studentenduel op sabel of op den degen,
tot nader order verboden, in afwachting van
een principleele regeling.
De onvoorwaardelijke genoegdoening met de
wapens bestaat bij de Duitsche studenten sedert
de invoering van de eerecode van Junl 1937.

verwondingen op.

een. waaronder de Campcador, Ciudad dc Cadiz
en Armuru in de Mlddellandsche Zee getor»
pedeerd zijn.
„De dreiging van een Internationalen oorlog,
dle aanvankelijk op het Spaansche grondgebied
tot uiting is gekomen, heeft zich later tot onze
kusten uitgebreid, aldus de nota. en thans slaat
zij over naar verder verwijderde gebieden.
Deze toestand verplicht het Spaansche volk ta
protesteeren tegen de misdadige actie van zljn
belagers. De regeerlng der republiek verklaart
vastbesloten te zijn, alle middelen te baat ta
nemen voor de verdediging van haar recht en
daardoor de hoogere belangen van hel Spaan»
sche volk en de nog belangrijker zaak van den
wereldvrede te dienen."

IN POLEN

Pokken in vluchtelingenkampin Kenya
In het kamp, dat voor de uit AbessiniL af»
komstige vluchtelingen in de Noordelijke
grensprovincie van Kenya is ingericht zijn
pokken uilgebroken. Het aantal vluchtelingen
bedroeg onlangs 5.000, doch thans zouden het
er eenige duizenden meer zijn.

Havas uit Berlijn: Bij een ontploffing nabij
Cello zouden twaalf personen gedood en talrijke
andere gewond zijn. In strijd met het officieuze
communiqué, dat van een brand sprak, wordt
vernomen, dat het ongeluk zich heeft voorgedaan in de omgeving van een artillerieschietveld in de nabijheid van het groote manoeuvre»
kamp bij Munster.
Naar D.N.B. meldt had er om kwart over een
gisteren een kleine ontploffing plaats in een
kruitmagazijn. Onmiddellijk werden de noodige
maatregelen genomen en ging de speciale brandweer aan het werk. Later kwam er echter een
tweede ontploffing, waarbij twaalf brandweer»
mannen gedood werden. Er zijn ook 67 arbeiders
gewond, dc meeste echter liepen slechts lichte

In haar nota aan den Volkenbond zet da

regeering van Valencia de omstandigheden uit»

DE BOERENSTAKING

Tien minuten na middernacht is Zaterdag»
avond brand uitgebroken in het casino van
Boulogne Sur Mer. Het vuur vond zijn oor»
sprong in de danszaal en greep snel om zich
heen. zoodat in korten lijd de hall en het hoofdgebouw in vlammen stonden.
De kapelmeester verbrak onmiddellijk het
orkest en spoorde de aanwezigen aan snel en
kalm het gebouw te verlaten. Deze raad werd
opgevolgd en in groote orde verlieten de aan»
wezigen het gebouw.
Niettegenstaande het krachtig optreden van
de brandweer laaide het vuur voort en vermoedelijk zal alleen dc bacaratzaal behouden kun»
nen blijven. Dc schade zal dan enkele millioenen
franc bedragen.
Vermoedelijk is het vuur ontslaan door
onvoorzichtigheid van een danser, die tijdens
een storing van het elcclrisch licht, met een
sigarcnaansleker licht wilde maken. Niemand
werd bU den brand gewond.
Volgens latere berichten was men vanmorgen
om tien uur het vuur, dat het casino alhier
verwoest heeft meester. Dc schouwburgzaal,
het restaurant de vestiaire en dc groote ten»
toonstellingszaal, waar bijna vierhonderd doeken
en beeldhouwwerken opgesteld waren, werden
vernield. De schade wordt geraamd op ver»
scheidene millioen francs. Volgens een Inge»
steld onderzoek zou de oorzaak in kortsluiting
gezocht moeten worden.

De ontploffing bij Celle

al of niet ln buitengewone zitting bijeen te
roepen.

D. N. B. ult Praag: Het Tsjecho Slowaaksehs
Departement van Buitenlandsche Zaken publiceert een officieele verklaring ten aanzien
van het afbreken der diplomatieke betrekkingen tusschen Portugal en Tsjccho»SlowakiJo»
Daarin wordt o.m. gezegd, dat het Tsjecho»
Slowaaksche Ministerie van Bultenlckndscha
Zaken zich bereid heeft verklaard te voldoen
aan de verdere Portugeesche wenschen en da
garantie op zich nemen voor het nakomen
van de leveringstermijn voor de eerste partij
machinegeweren, voor zoover Portugal het
concurrentieverbod voor Tsjecho Llowaakscha
onderdanen in Portugal zou opheffen. Aangezien later bleek, dat de wapenfabrieken van
Brunn in verband met haar verplichtingen
tegenover de Tsjecho Slowaaksche wecrmacht,
niet in staat waren de leveringstermijnen in
acht te nemen voor de volgende partijen, deed
het Tsjecho-Slowaaksche ministerie het voor»
stel ten behoeve van de nakoming ook van da
overige leveringstermijnen in plaats van da
bestelde types het in het TsjechoSlowaakscha
leger goed gebleken machinegeweer type ta
laten treden. Dit bemiddelingsvoorstel werd
door de Portugeesche regeering afgewezen en
beantwoord met het terugroepen van haar
gezant op 18 Aug. jt

Benesj over de Europeesche

situatie
NU meent

eenlge ontspanning waar te neme»

Uit Praag: op zijn reis naar Olmuetz heeft
president dr Benesj in Hradlsj een rede ge»
houden, waarin hU dc mccnlng te kennen gaf,
dat men de kritieke tijden van dc ontwikkeling in Europa na den wereldoorlog thans als
voorbij kan beschouwen. Tevens gaf hij uiting
aan de hoop, dat Europa thans gespaard moge
blijven voor nieuwe ernstige gebeurtenissen op
het gebied der buitenlandsche politiek en ln
hel bijzonder voor een gewapend conflict. Da
verschillen in de bestuursvormen der Europee»
sche staten, aldus Benesj, zullen in de komende
jaren dc spanning niet meer doen stijgen, om»
dat reeds overal de overtuiging begint te komen, dat de binnenlandsche toestanden der
verschillende landen niet gewijzigd worden
door een druk van buiten af. Desondanks dwingen dr toestanden van het oogenbllk ons om
op alle mogelijke onlwikklingen voorbereid ta
zijn. Al rekenen wij ook niet op een oorlog
voor de naaste toekomst, wij willen ons er toch
op voorbereiden.
In zake de minderheden verklaarde hU
o.a. het volgende: Wanneer dc nationale min»
dcrhcden alles verkrijgen, wat zij noodig heb»
ben, mag als voorwaarde gesteld worden, dat
zij het zelf klaarspelen onze geheele openbare
meening te overtugen van hun trouw ten op»
zichten van de idealen der democratie.

De onrust in Joegoslavië
Beloogingentegen een minister

Uit Weenen: Uit Belgrado wordt gemeld, dat
Simeon. de bisschop van Chabatz. die tijdens de ongeregeldheden voor de kathedraal
van Belgrado werd gewond, naar Chabatz Is
teruggekeerd. Bij zijn aankomst werd hij door
een menigte van meer dan twintigduizend per»
sonen begroet Verscheidene redenaars hielden
toespraken, waarin zij zich fel tegen de regeering keerden. De orde werd niet verstoord.
Uit Belgrado wordt gemeld, dat Jankowitsj.
de minister van bosch- en mijnbouw, een rede
zou houden in een vergadering van de regee»
ringspartU. De vergaderden betoogden evenwel
legen de regeerlng en begonnen met eieren
te gooien, terwijl ook tomaten en zelfs steenen
als projectielen werden gebruikt zoodat da
minister zijn rede niet kon houden «n de stad
moest verlaten. De ruiten van het hotel, waar»
voor de vergadering zou worden gehouden»
werden ingeworpen.
mgr
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SPORT EN WEDSTRIJDEN
Amsterdam en Verveer hebben wij reeds het noo»
«Ugo gezegd. Oe eerste drie ure» is met een hoog
gemiddelde gereden. Na l uren waren 80.39 km, na
3 uren 1185 km afgelegd, d.w.z. met een gemiddelde van «dm 39 km per uur. Dit hooge gemiddelde heeft In de tweede helft van den wedstrijd
de belde Nederlanders gebroken. Braspenntng vlei
tegn. Na 40 km had hU bijna 4 min. achterstand
en hij gaf in de 18de ronde op. Stuyts had in de
eerste ronde de pech een lekken band te krijgen,
gevolgd door een slecht werkend versnelling»»
apparaat.
Werner Grundahl Hansen e» Fslck Herman*»»
waren de eenige rennen», dle gestraft moesten

Mulenberg wereldkampioen
der profs op den weg
Van Amsterdam zesde
Een eentonige Koers; door een
sprinter gewonnen

worden.
In de twaalfde rondo had Grundaht een lekke
gekregen. Hermansen nam zijn landgenoot op
band
Voor de elfde maal ta onder auspiciën van de den rug op de fiets mee naar de reparatie-InstalUnlon Cyelbte Internationale het wereldkampioen» latie, om daar een andere flets te ontvangen. Het
«hap op den weg voor professionals verreden.
was Jammer voor het ontvangende land, doch
Ditmaal over een afstand van 297.3 km, het langste terecht beslisten de koerscommissarissen tot dis»
parcours, dat ooit werd vastgesteld. Voor de vijfde kwalificatie van belde
een beslissing, welke
«naat b de titel gewonnen door een Belg. George op zeer onsportieve wijze door de Denen In ont»
ltonsse won in 1926 voor de eerste maal den titel vangst werd genomen.
voor zijn land. Het volgend Jaar te 2«lrieh zege»
Meulenberg was na afloop van den wedstrijd van
vierde hU wederom. In 1934 won Karel Kaers te meening. dat de koers zeer eenvoudig was geweest.
l^elpzlg «n het was Uean Aerts, dle in 1933 op den «WU waren met zijn vUven weg." aldus de Belg.
omloop van Florefle de eerste plaats bezette.
niemand kwam ons achterna. We bleven bU
En dit Jaar wbt Elol Meulenberg. d« Jonge elkaar en de sprint moest beslissen. Met hoeveel
Vlaming, die twee maanden geleden «o bulten»
van den Duitscher gewonnen heb, weet lk zelf
gewoon heeft uitgeblonken In de Ronde van Frank» lk
niet."
rijk. nadat hij met den Duitscher Kyewskl. den
En Van Amsterdam, die met zijn zesde plaats
Zwitser Egli, den Luxemburger Majerus en den onmiddellijk door de» voorzitter der Nederlandsehe
Franschman Spelcher gedurende de tweede heM Wielren Unie. jhr I. 1.. van den Berch van
van den koers de toon had aangegeven, dank zij
werd gelukgewenscht. zeide ons. dat door
ook zijn sViinlcapaelteiten. beslag op den titel te Heemstede
langen afstand de rit zoo moeilijk wa, geweest.
leggen door In den tijd van 7 uur 59 min. 48 sec den
„Het gaat om de Juiste verdeeling van de krachten,
«Is eerste over de eindstreep te gaan. de bijna en een Hollandse!»
renner Is «een ritten van 300 km
800 km afleggend met een gemiddelde van ruim gewend," aldus de Leidenaar.
37 km per uur.
„Vooral de eerste 100 km. welke met een ge.
Het gemiddelde l, vrij hoog. hetgeen aan den middelde van 40 km waren gereden, waren zwaar
eenen kant te verklaren l» door het feit, dat het geweest".
circuit niet bepaald moeilijk mocht worden geMet een auto reed Meulenberg een eererondje.
noemd, omdat te eenenmale flinke heuvels met Oe
regenboogtrul der U.CI. om de schouder,, ver»
sterke stijgingen en scherpe dalingen ontbraken, en
In den reusachtiger» krans. Uitbundig was
«holen
anderzijds dient men niet uit het oog te verliezen,
In net Belgische kamp. BU de Fran»
stemming
de
dat er vrijwel geen wind stond en alle weggedeelten
Italianen
was het heel rustig....
en
de
zich in puike conditie bevonden, voor een belangrijk schenllitstaft WflS"
deel teerasphalt. voor anderhalven kilometer van de
1. Meulenberg (Belgiel. 7 uur 59 min. 48 sec.;
acht ult beton.
Kyewskl (Dultschland), op 11/5 lengte! 3. EgU
2.
Renner, met kilmcapacllelten behoefde men dus
(Zwitserland), op li lengte; 4. Majerus (Luxemnaar deze wereldkampioenschappen nlet te zen» burg); 5. Spelcher (FrankrÜk). allen in denzelfden
den. Wel trelnloopers. degenen, dle nlet tegen een tljd; 6. Van
«Nederland). 8 uur
100 km meer opzagen, dle het zware tempowerk 6 min. 50 sec: 7.Amsterdam
D'Hooge (België), op twee lengten:
verslonden, ook al, omdat de lengte op bUna 300
8. Weckerllng (Dultschland) te denzelfden tijd.
km was bepaald.
Alle overige renner» staakten de» strijd.
koer,
De
heeft twee verschillende aspecten ge»
had. Men kan beweren, dat de strijd vrij een» De wereldkampioenschappen achter motoren.
tonig l, geweest want na twaalf ronden vormde
«r zich een groep van zes renners, waarvan enkele
De Indeeling van de voorwedstrijden der wereld»
ronden later
In totaal moesten er 35 gereden kampioenschappen achter groote motoren «ver
worden
de Italiaan Morettl afviel wegens een IV) km ls als volgt:
ernstige» val.
Eerste serie: Severgnwl (ItaliG). Mlchatuc (België).
Deze kleine groep heeft zich zonder moeite aan Schoen (Dultschland). Wambst (Frankrijk). Plet
den kop weten le handhaven en wel gedurende van Kempen (Nederland) en Wanzenried
de 23 resteerende ronden en In de sprint viel toen (Zwitserland).
de beslissing ten gunste van Meulenberg.
Tweede serie: Terreau (Frankrijk), Lohmann
Maar zelfs ln het
dat de koers een eentonig (Dultschland), Snoek (Nederland). Meuleman
verloop heeft gehad, zitten enkele interessante
(België). Grant (Engeland) en Covet (Italië).
punten. Wat l» dc reden, dat dc groep van vijf,
Door bet terugtrekken van den Luxemburgsche»
bestaande ult Meulenberg. Egli. Kyewskl. Majerus stayer bleven er slechts twaalf stayer» over, zoodat
en Spelcher, gedurende het tweede gedeelte van de voorwedstrijden ta twee series Dinsdagavond
den koer, geen moment bedreigd werd door het kunnen worden verreden. Uit ledere serie komen
tweede peleton? In de eerste tien ronden gebeurde de eerste drie Donderdagavond a-> ln de finale.
wel veel. doch nlet lets. dat van invloed op het
verloop van den koer» was.
In de twaalfde ronde vormde zich een groep»
bestaande uit de renner», die wU reeds vermeld»
den. Op dat moment lagen Magne. Zimmermann
en Verveer, die zich pulk geweerd had. op 55
-seconden achterstand, welke na 13 ronden tot 1
min. 15 sec. was gegroeid. Onze landgenoot Magne
«n do Zwitser werden ln de veertiende ronde in»

— —

-

V.R.A.-H.C.C. I

geloopen

door Weckerllng, Amberg. L«

Darmeels en Buchwalder. De achterstand werd
grooter. Na 15 ronden noteerden wij 1 mln. 27
sec., na 16 ronde» 2 min. 6 sec.: op dat moment
kregen Magne c. s. versterking van een kleine

Door een draw is V.R.A.
nagenoeg Kampioen

—
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war». Het slot wa, dan ook dat hij
een zeer nuttige 31 in de «lp, op
Glerum werd gevangen. Gierum gooide er «en
schepje op en In zijn volgenden over kreeg hU
Schilt voor een werkelijk voortreffelijke 38 In de
gulle? gevangen. Behalve aan zijn eerste glorieuze
off drive van 4 In
eerste over, behouden
wU een schoone herinnering aan tal van andere,
voornamelijk aan off gescoorde, «lagen. Ten Bosch
was er geen oogenblik In en het baarde geen ver»
wondering toen hU weer een over later Glerum.
In staat stelde een goede eatch op eigen bowlen te
doen. Van 1 voor 76 was het Intusschen 3 voor 83
geworden en
de Haagsche overwinningskansen
begonnen in gevaar te komen. Veel zou afhangen
van Van Manen en Van der Luur, dle nu tezamen
kwamen. De 100 werd opgebracht, maar toenwierp Van Manen zijn wicket weg door een wilden'
slag op Klink (4 voor 104). Toen Inglb ArkeU even
later werd aangezet, verloor Van der Luur even
zijn geduld om door Berghuis verdienstelijk te
worden gevangen (5 voor 111). H.C.C. I wa, thans
op de klok achter geraakt. Misschien had Van den
Bosch ter wille van de overwinningskans nog een
wicket kunnen rlskeeren. maar hoe het ook zij,
met Nik, in was het besluit genomen de draw te
probeeren te verkrijgen. Doordat de aanvoerden
en Niks een ruim half uur den VH^.»aanval>
wisten te weerstaan, zijn de Hagenaar, in deze'
poging vrij gemakkelijk geslaagd. Toen om half
zeven Niks op 134 lbw ging, restten er nog 24'
minuten speeltijd, met H.C.C. I nog 4 wicket, ln
handen. Wel slaagde Glerum er nog ln met een
moolen bal Bakker, wicket te veroveren, maar
met De Klerck speelde Van den Bosch 121 not
out) rustig den tljd uil. Stand 181 voor 7.
Vooral tijdens den openingsstand had VUI-A.
beslist minder gelleld dan H.C.C, I: ln de laatste
phase van den strijd werd dit beter. Glerum
<«*
voor 51) was verreweg de beste bowler en ver»,
diende zijn cijfers zeer zeker. Klink (1 voor 37),
was nlet zeer gevaarlijk, evenmin als Inglb Arkell:
(1 voor 26), dle echter goede lengte hield. Ook
Peters kon ons niet bijzonder Imponeeren. al
schuilt ln hem wellicht een toekomstige goede
krach». Ingelses keepen was heel behoorlijk. HU*
deed bijwijlen zeer goede dingen en de Elftalcommissie mag hem wel in de gaten houden. HU moet
echter nos tets minder byes doorlaten.
Alles bijeengenomen was het een zeer aardige
match, dle tot het einde toe spannend bleef, at
had men er van Haagsche zijde misschien nog lets
meer van kunnen maken.
De scores lulden ab volgt:
het

gevolg

Bye,

14.

Legbyes 1, Wlde,

.

43
47
1
15
1
27
42
6
8
0
*—

Noball, 1

19
203

voor 8 gesl.

Bowlingcijters.

Van Manen

Ten Bosch
Bakker

Niks
De Klerck

O
22
21
5
15
3

M
6
5

O
O

0

H.C.C. I.
E. J. A. schilt c Smit b Gierum
M. A. von oven c Klink b Gierum
Mr P. B. M. ten Bosch een b Gierum
Mr H. van Manen b Blink .'
J. J. van der Luur c Berghuis b Arkell
Jhr J. van den Bosch not out
P. Niks ibw Gierum
C. W. V. Bakker b Gierum
Ir Th. P. E. de Kierek not out
M. Roes en L. Rekkers did not nat ..^
Bves 13. Legbves 3. Wides 2. Nohall, 1

R
45
54
29
49
7

.....

W
4
2

O
2
0

l»
31
2

13
13
21'
11
3
3

... —
13

151

voor 7 (tijd)
Daar blj voorbaat reed» was uitgemaakt, dat het
groep renners, waarbij zich. Kaers, Di
Bowlingeijfers.
voor H.C.C. I vrijwel onmogelijk zou z<jn V.R.A.
d'Hooge én Van , Amsterdam bevonden. Het
alsnog het kampioenschap te
kon deze
o M B w
tweede peleton bestond toen uit dertien renners,
als een prestigekwestie worden opgewedstrUd
23
3
4 91
Gierum
kopgroep
ze,
uit
achttien
de
man. maar na
ronden
vat. hetgeen De Waal. de V4tA.»aanvoerder. door Klink
18
4 37
1
wa» de achterstand wederom vergroot: 3 min. 46 een sportieve declaratie duidelijk heeft aange13
4 26
1
inglls Arkell
sec. Toen kwamen wU bij het beslissende moment
toond. Den handschoen werd door H.C.C. opgeno8
3
18
O
Peters
van den strijd. Magne. de.wereldkampioen van men. maar door een kleine collapse na een goe10
10
het vorige jaar. deed een moedige poging de ze» den openingsstand restte van den Bosch nlet veel Loggere
vluchtelingen In te halen. HU sprong alleen ult
dan voor de draw te spelen, waaruit volgt
anders
ATHLETIEK
het tweede peleton en kwam na negentien ronden dat V.R.A. met lets meer «er dan H.C.C. I het
op Meulenberg. strijdperk verliet
met 2 min. 50 sec. achterstand
Egli en de drie anderen voor. terwijl het tempo
Dc Waal won den tos, en verkoo» natuurlUk het
NIEUW WERELDRECORD KOGELSLINGE
eerst te batten. HU liet Glerum. ditmaal vergezeld
versneld moest worden om Magne te bereiken en
kopgroep
te
be»
REN VAN DR O OALLAGNAN KAN NIET
Loggere,
lnnlngs
van
de
tegelijkertijd te trachten ook de
openen en dat dlt een
goede keuze wa». bleek wel ult het
naderen.
dat het
WORDEN ERKEND.
eerste Amsterdamsche wicket pa» viel op 100. Het
Inderdaad werd Magne Ingehaald en na 20 rongeen
Lerland
lid meer van de I.A.A.F.
dle voor een goede, maar nlet bul»
den passeerde de tweede groep met 2 mln. SS sec. was
nameting bleek het dat de lersche
achterstand de officieele tribune'!. Maar waarom Is tengewoon goede (daarvoor geelde hU de eerste
BU
offlcleele
men toen niet doorgegaan? Hoe 1, het mogelijk over» van Nik, met te weinig vertrouwen) 43 athleet dr Patrick O'Callaghan bU het kogelsllnge»
geweest, dat een groep van dertien man ér nlet in
door van Manen werd gcbowlcd na een wilden ren een afstand van zelfs 60.75 meter (198 feet 81l>
slag, gezien de omstandigheden echter niet ongegeslaagd i» een vijftal vluchtelingen, immer, MoInches) heeft gehaald. Du, niet, zooals eerst wa»
rettl viel In de «ste ronde ult, te achterhalen? De
motiveerd. Snel was er door V.R.A. nlet gescoord. bekend gemaakt, 59.74 meter. Deze fenomenale
Daarvoor waren verspillende redenen, tn de eer»
cijfer, spreken echter voor zichzelf. WU noteerden
prestatie van den Olymplschen kampioen zal echter
na 21 ronden een achterstand van 3 mln. 20 sec; na ste plaats het langzaam loopende veld (dank zij de nlet al, wereldrecord kunnen worden erkend, daar
overvloedige regen van de morgenuren) en'verder
23 ronden 4 mln. 25 sec. en verder achtereenvolgen»
lerland niet meer aangesloten Is bij de Internatio5 mln. 32 sec: 6 min. 55 sec; 7 min. 22 sec: 7 mln. het uitstekende fielden der H.C.C.'er» en het zul» nale Amateur Athletlck Federatie (I-A-AF.).
vere, hoewel niet doodelljke bowlen van alle door
35 sec; 7 min. 50 sec; 8 mln. 46 sec: 9 min. 30 sec:
Niettemin heeft dr O'Callaghan het wereldrecord
na 31 ronden, van den Bosch aangezette bowler», met uitzonde»
ln de dertigste ronde 9 min. 35 sec enboeg.
1913 op naam staat van den Amerikaan
dat
ring
Bakker,
den
9
van
momenteel
zijn
mln. 43
die
wat
bowlen Ryansedert
du, met nos vier ronden voor
meter, met bijna 3 meier verbeterd
met
57.7?
depressie
doormaakt en zijn pace volsec. Een achterstand, welke vanzelfsprekend nlet betreft een
en In lerland beschouwt men den sportleven dokter
meer kon worden Ingehaald. Deze tijden Hepen dus komen kwUt 1».
dan ook als wereldrecordhouder. Ook het Euro»
Kort na den val van Glerum (het wa» In den
regelmatig omhoog.
peesche record, dat met 5650 meter op zijn eigen
lunch,
laatsten
over
voor
de
«roep
op
zijn.
dat
do
tweede
van
de
met
het
totaal
1071
De conclusies
kwam ook aan Loggere'» Innings een einde. ZUn naam staat, heeft de lersdie athleet dus nlet ver»
twintigste ronde af geen energieke pogingen heeft
beterd.
ondernomen om de leider» in te halen. Geen der spel wa» belangrijk minder geweest. Reeds spoedig had hU op van Manen een kans In de slip»
De kogel werd ter offlcleele weging naar den
renner, heeft het initiatief durven nemen. Magne
gegeven, welke nlet had mogen worden gemist.
ingehaald,
lerschen
Athletlekbond gezonden.
wa»
waar»
geprobeerd,
had het eenmaal
volgenden
In
gaf
den
over
van
v.
Manen
weer
hU
tempo
gezakt
na het
was.
AUTOMOBILISME
een slipkans. zU het een veel moeilijker. VerschilDarmeels en Kaer» ondernamen nlet». Amberg en
lende malen plaatste hU uiterst gelukkig Juist bul»
Buchwalder toonden weinig zin kop te loopen en
ten bereik van de Helder, (ln het bijzonder van
LUIK-ROME-LUIR.
ook de beide Nederlander, Verveer en Van Ampoint en «ulley «elders), maar later In zijn inmogelijk
achteraan
In
zooveel
de
sterdam bleven
nlngs. toen h(f de ..long nandie" hanteerde. Het
De uitslag.
groep hangen.
hij verschillende goed getimede slagen zlen. hoe»
De buitengewoon moeilijke uithoudwgswedstrijd
Dat de Belgen, dc Zwitser» en de Franschen ten
wel hij In dle periode nog eenmaal werd gemist. Luik—Rome—Luik over een afstand van bijna
«lotte geen pogingen ondernamen. 1, te begrijpen,
ZUn uiteindelijke score was 47.
gezien het feit. dat een landgenoot va» hen. een
4500 km. is geëindigd in een groote Duitsche
De voor de lunch ingezette collapse hield na de
Meulenberg. een Egli. een Spelcher ta de kopgroep
overwinning. De eerste drie plaatsen worden behervatting niet terstond op. daar reeds spoedig
reden. En bovendien wa» de tweede groep kwantizet door Duitsche équipe,,, maar minsten» zoo
Manen Smit in de slips ving op den thans veel bijzonder
tatief wel grooter, maar kwalitatief minder sterk van
is de prestatie van de Nederlandsche
agressiever bowlenden ten Bosch, en von Oven
dan de vijf leider», vooral Indien men in het oog
équipe Galsonides-van Hunt geweest die van de 82'
een
goede
sllpcatch
door
op
van Manen mede ver» deelnemer, als vierde achter de Duitscher, aan»
houdt, dat hler niet om en nabU 200. doch bijna
antwoordelijk was voor den val van Peters' wicket
300 km moesten worden verreden.
kwam.
l
Voor slechts 9 runs had V.R.A. thans vier wickets
Maar waarom namen Verveer en Van Amsterdam
De Nederlandsche rijders hebben het er wel zeer
na elkaar verloren, maar Wittebol en de Waal
kort
sportlef
oogpunt
gesproken
niet het Initiatief? Uit
brachten thans door voorzichtig spel, waarbij eerst» goed afgebracht indien men bedenkt, dat er slechts
had men dit bij een wedstrijd om het wereldkamgenoemde het meeste risico nam. verbetering, waar»
drie landgenooten uitkwamen, nl. Gatsonlde» en
pioenschap toch mogen verwachten, waar In de
door van den Bosch ook Niks weer In den aanval
Van Hunt met een Rlley en de heer Barendregt.
ïeidersgroep geen landgenoot zat O^. namen zU een moest
betrekken. Het was echter ten Bosch, die op
die met den Duitscher Klein met een Ford deel»
te afwachtende houding aan. ZU reden met de ge132 Wittebol (13) met een fraaie off-break vernam. Deze laatste équipe viel onderweg ult
dachte: de anderen wenschen nlet dc achtervol»
standje
Ingelse was de vol»
brak.
rastte.
dle
dit
Van de 17 Oultsche deelnemer» Kwamen er tien
ging in te zetten. wU behoeven het zware werk gende balsman
en door goed maar voorzichtig spel aan. van de 17 neigen «een enkele, van de 20
ook niet te doen. Ten slotte hebben wU nog kunhij zUn aanvoerder voortreffelijk. Op 179
steunde
nen constatceren. dat in de kopgroep er Rink aan» bowlde van Manen de Waal voor een geduldige 27. rranschen 2, va» de 4 Italianen 2, van de vier Zwitser» geen enkele, van de twee üngelschen geen
getrokken werd.
De Waal had wel lets meer risico mogen nemen.
enkele, terwijl ook de eenlge Amerikaan nl«t aan
Kyewskl nam herhaaldelijk het initiatief tot uituitgaan
gaf
hlttlng
orders,
Na HJn
hU echter
dle het punt van aankomst
verscheen.
looppogingen en ook Speicher trachtte er eenlge
door Ingelse terstond en met succes werden opgemalen tusschenuit (e komen. Meulenberg vergeDe officieuze uitslag (de ottlcleele zal. In ver»
volgd. Nadat hU Hamburger en Klink, belde op
noegde zich er mee, de anderen in de gaten te
Niks had zien uitgaan, was hU voornamelijk de band met de moeilijke berekening, nog wel eenlze
houden. Ook Egli deed een moedige poging om weg oorzaak dat de Waal in staat werd gesteld H.C.C,
dagen op zich laten wachten) luidde al, volgt:
te komen. In de 28ste ronde had hU 200 meter ge» nog «en half uur voor de thee te laten batten.
1. Laberle-OlocKer lOultscbland) met llanomak.
nomen, doch Spelcher zette hem na en de Zwitser
Ingelses lnnlngs van 42 not out was. na dle van
2. Von Ou!llaume»mevr. llahr met Imperia.
was spoedig weer bijgetrokken.
3. Von «»u,teln-»und lOultscbland) met Uano»
Glerum. ongetwijfeld de beste van V.R.A. Zooal»
Na 32 ronden zakte net tweede peleton in elkaar. reeds opgemerkt was Bakker (O voor 29) geheel
mag).
Magne. die in de 25sle ronde een lekke band had
ult vorm. waardoor In Koelemans afwezigheid het
4. OatsonldesVan Nunt (Nederland) met
gekregen, doch onmiddellijk van flets had kunnen
werk van v. Manen en ten Bosch cenigszins zwaar»
verwisselen, week na 32 ronden van het parcour,
5. l«assa-Vrunetto (Italië) met Alfa Nom«o.
Eerstgenoemde
gemaakt.
(4
voor 451 wa»
der werd
af en sloeg een zijweg in, richting Kopenhagen.... de gevaarlijkste bowler, hoewel bijwijlen nlet al te
Le Greves. Darmeels. Amberg gaven op. Verveer zuiver van richting, ten Bosch (2 voor 54) was na
VOETBAL
staakte den strijd, maagkrampen. Zoo was het de lunch beter dan daarvoor.
(2 voor 49) wa»
Nik»
aanving,
33,
tot
peleton.
dat de te ronde
drie vrij
tweede
maar hield vrij behoorlijke lengte, ten
man gedund, n.l. van Amsterdam. d'Hooge en Wee» slotteduur.
HAAGSCDE SCHEIDSRECHTERS
bowlde
de Klerck (O voor 7) ook enkele
kerllng. Wel liep dit drietal regelmatig verschelOndanks
de
BLIJVENDE RAAS
gemiste
over».
enkele
voor
de
lunch
dene seconden op de leiders ln, doch bU aankomst vangen, was het Haagsche fielden van goede kwaIn het V.V.O. Stadion hebben de Haagsche
bedroeg het verschil toch nog 7 mta. 2 sec.
liteit terwUl Rekkers, dle in plaats van v. d. Bosch,
geducht revanche genomen voor
In de laatste ronde waren de vijf leider» steeds die nog last heeft van een verwonding, keepte, zijn
destijds geleden 4—l nederlaag door thans de
bewakend,
elkander»
de
gebleven,
elkaar
bU elkaar
onverdienstelijk
werk
niet
14
deed. De
door hem arbiter, uit Delft te kloppen.
bewegingen beloerend, en zoo moest de beslissing
doorgelaten byes waren voornamelijk het gevolg
in de sprint vallen. Meulenberg won met l.i lengte van keepen op hem niet bekende bowler».
Den Haag had een flink elftal op de been ge»
van Kyewskl en Egli als derde.
bracht
en Voedraad opende de score gevolgd door
moeilijke
uurtje
voor
Het
half
de thee werd Jan Joste.
Van Amsterdam verrichtte een verdienstelijke door
de rust maakte n. Verver twee
Schlll en Von Oven op niet al te zuiver doelpunten, Voor
prestade door ta de tweede groep de sprint te win»
terwijl
de velllenaren «elderbo,
goed
bowlen
van
Klink
en
Glerum
al
landgenoot
dllooge
Weckerllng.
en
nen voor
Onze
tweemaal lieten vlsschen. Zoo glng de rust ta
gaf
overigen,
in
Schlll.
die
uitstekenden
vorm
moge
dan
mag dan nlet geschitterd hebben. hU
met een 4—2 voorsprong voor de Hagenaar*».
was, een moeilijke kans tn de gulley. Na de herweinig initiatief hebben getoond, In dezen voor
In de tweede helft knalde de Haagsche voor»
goede
vatting
voortgezet
het
werk
en
Nederlandsche renners zoo zwaren 200 km»rlt heeft ondanks werd
er lustig op los. Ia zelfs de spil J. Th. Josse
In
linie
wijzigingen
(Inglis
enkele
den
aanval
uithoudingsvermogen
bewezen,
dat
dank
zUn
zU
hU
kanjerde een harden kogel ta en terwUl Van
Peters)
steeg
score
voldoend
koer,
Arkell
en
de
in
een
als
deze
kan
regelmatigheid.
hU een
en z«n
Asperen het halve dozijn vol maakte, verrichtte
snel tempo om 11.C.C. schoone overwinningsper,»
uitrijden, om zelfs nog In de sprint van een crack
geleidelijk
te
-Von
Ooedraad met het achtste doelpunt de hattrick:
pectleven
«even.
Oven. die
als dllooge te winnen. Van de 34 renners zijn er
meer scoringstroke» begint te krijgen, vooral zijn Van Xperen bracht tenslotte den «tand op o— b|j
8 aangekomen: 26 zijn er du» uitgevallen, waarvan
Zoo kwam het einde van den wedstrijd, die
houdt mooie belolten In, forceerde bet
verscheidene met een wereldnaam. Wel een bewijs, cover-drive
capaciteiten,
let,
waar»
ben.
die bet meemaakten. lang In het geheugen
tempo,
gezien
zijn
te
veel.
geweest
al,
dat de koers toch nlet zoo licht i»
velen
gelukkig»
blijven.
slagen
zal
van
een
tweetal
kansen
en
enkele
gedacht
op dit vlakke circuit
hadden. Over van
Paco,

.
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WETENSCHAPPEN

Agenda

op 76 voor

V. R. A.
Mr H. W. Glerum b van Manen
A. Loggere c Nik» b van Manen
J. Smit c van Manen b ten Bosch
W. O. F. Wlttebol b ten Bosch
j. Peter» c von Oven b van Manen
R. B. J. de Waal b van Manen
D. Ingclse not out
Mr G. Hamburger b Niks
H. Klink c ten Bosch b Nik,
T. Ingüs Arkell not out
T. Berghuis dld not bat

—

DINSDAG «4 AvUvzVN!».
KON. SCHOUWBURG. 8.13 uur. De «onderlinge
dr Cutterhouse.
PIUNCESSE SCHOUWBURG. 8.18 uur. Prlt, Birscl,
Operette: Grafln Marlza.
SCALA THEATER. 8 uur. Revue .Schep vreugd»
In 't leven".
! LUTINE PALACE. 8.13 uur. Revue: ..Cocktail".
KURHAVS CABARET. &30 uur. Louis Davlds.
| CABARET CASANOVA. 8 uur. VarUte-programma.
PAVILJOEN PIER. 3.30 en 8 uur. Concert-Varietö.
PALAIS DE DANSE. 0 uur. Beun» Carter en José
Ullmanl.
ROSTOVA
Russisch programma,

vVOB»«DAN W AvisvßlVl,.
KURHAVS. 8.30 u. Klndernurtlnee oi.v. Benrl
Nolles. Klem Duimpje «n de raus! Sprekende
poppen en goochelen.
8.19 uur. Concert 0.1.v. Carl Schurlcht Solisten
Willem Andrtessen. plano; Het Haagsche Strijk»
kwartet,. Programma: Acht Impressies voor
strijkkwartet «n orkest Op. 28. L. Ruvgrok,
onder leiding van den componist: Pianoconcert
No. 2 in B gr. t Op. 63, Brabms: Svrnphonie
No. 9 in e kl. t Op. 64. Tsjalkowskv.

!

KON. SCHOUWBURG. 8.19 uur. De zonderlinge
dr cutterhouse.
SCALA THEATER. 8 uur. Revue .Schep vreugde
in t teven".
DILIGENTIA. 2.30 uur. Klndennatlnee. Dik Trom.
I.UTINE PALACE. 3.19 uur. Revue ..Cocktail".
KURHAVS CABARET. BJO uur. Louis Davlds.
CABARET CASANOVA a uur. Variet«>programma.
PAVILJOEN PIER. 3.30 en 8 uur. Conoert-Variete.
PALAIS DE DANSE. 9 uur. Benny Carter en José
lUimant
ROSTOVA CABARET. Russisch programma.

TENTOONSTELLINGEN
BOEATAN. Kneuterdljk 13a. Tentoo-^elUng van
Indische Kunstnllverbeld.
DIERENTUIN. Verzameling olanten en dieren.
Dagelijks geopend van 9—lB uur.
GEMEENTEMUSEUM. Dagelijks 10—17, Zondags
13—17. Woensdag ook 30—22. Museum: a. Oude
Kunstnijverheid: b. Kunst van do 180 en 20e
o. Muziekgeschiedenis en Instrumenten:
eeuw:
d. Haagsche historie: e. Prentenkabinet Ten»
toonst Belg. schilderkunst 1350—1910. wc» van
Haagsche schilders voor 1850. Havermann. ls.
tsraels. Rink. De collectie IVO. Pfeiffer.
Leeszaal geopend dagelijks 10—17. Woensdag»
avond 20—23 uur.
Woensdag 25 dezer 8.13 uur. Spec rondleiding
door dr G. Knuttel Win. op de Belg. tent
Zaterdag 23 Augustus 3 uur. Alg. rondleiding,
muziekiust ald.
GEVANGENPOORT. Geopend van 10—8 uur. Zon»
dags van 1— uur.
HAAGSCHE KUNSTKRING. Zomerverkoopten»
toonstelling van schilderijen, beeldbouwwerken
en grafiek. Tot 29 Augustus.
HUIS TEN BOSCH. Bezichtiging dagelijks van 0-4
uur. behalve Zondags.
KONINGINNEGRACHT 77. Tentoonstelling van
erken van mevr. Lil, Sleberg Blegman en
C. J. L. Schipper. Tol 12 Sept

Te bezichtigen dagelijks
KON...PALEIS. Noordelnde.
-'JA B*ta
behalve Zondags.
,|

«ON.'KtINSTZAAL KLEVKAMP.

Tentoonstelling

>?b cbineesche Kunst Dagelijks geopend 10— uur.

i-I' Zondags gesloten.
KON. PRENTENKABINET. Geopend op werkdagen,
behalve Zaterdag, «O—l2H» en IJO—
Zaterdag Me—ll3o: Zondags gesloten.
KUNST VAN ONZEN TUD. Pr. Maurltalasn 31—33
Zomertent van „erken van Bolt en Russisch,
meesters. Dagelijks van 10—3. Zondags gesloten.
KUNSTHANDEL BENNEWITZ. Noordelnde 48.
Zomentenloonstelllng. Werken vsn los. Croln.
Jan Franken Pzn^ Jan v. Heel. Slebe e^t Dage»
lijks van 10—5 uur. Zondags gesloten. Tot 23

.-

Augustus.

KUNSTHANDEL <3EBRS KOCB. Hoogstraat 7.
Tent v. schuderijen van L. v. d. Tonge. Dag.
geopend van 10—8 uur. Zondags gesloten. Tot
11 September.
KUNSTHANDEL MARTINVS LIERNUK, Zeestraat
63. Zomertent vso Ned^ Pransebe en It kunst
10—e. Zondags gastolen. Tot
,« , ■ liaeeUiks van
1 September.
<: JNSTZALEN ERICA. Oude Scl^«rdng»«b«we« 33
Zomertent oude Holt «n Vlasmsobe meesters.
Dagelijks van 10—8 uur. Zondags van 3—3 uur.
' SIAUBITSHVIS. Koninklijk Kabinet van
Schilde»
, v_rUen. Dagelijks van 10—9, Zondags vaa I—3 n.
j'Gedurende Augustus eiken Woensdag van 3-4
uur rondgang oi.v. Dra C al. A v. Swieten—>

.

Gips.

MUSEUM BREDIUS. Prinsegracht 8. Dageltjk, ge»
opend van 10—4 uur. Zondags van t—4 uur.
MUSEUM MEERMANNO WESTREENIANUM. Prlnces»egrs«Hli 30. Geopend eiken Donderdag van
10—4 uur.
MUSEUM H. W. MESDAG. Laan v. MeerdervoortTB
Dagelijks vsn 10-8 uur. Zondags van I—B uur.
Gedurende Augustus eiken Zaterdag van 3—4
uur rondgang onder deskundige leiding.
MUSEUM VOOR ONDERWIJS. Bems»erbulsatraat
3E. Vsn 24 Juli-« September dagelijks van 10—,
uur geopend.
<
NEDERLAND3CH I»OSTM<<SEU«. Kortenaerkade
11. Geopend eiken v kdag van 10—18 uur. Op

.

feestdagen gesloten.

ORANJE NASSAU MUSEUM.

Prinsegracbt 3. Ge»
opend Woensdags n Zaterdags van 13.30—18.30
uur. Vrijdags 10—12H0
eiken ten Zondag

van de maand 1530—1a10 uur.
PANORAMA MESDAG. Zeestraat 63b. Dagelijks
geopend van 10—3 uur. Zondag» van 13—9 u *.
RiJKSMUSeUM KROLLER.MuIIer. Huizo Groot
Hae. 'rock. Groot Hae-ebrneksche-»-» 44 te
Wassenaar. Dageiljk' geopend van 10— «n
3—B uur.
VREDESPALES. Camegielaan 3. Dagelijks te bezichtigen van 2—4 uur. bij zitting van bet 80l
2.30 uur. Zondags vaa 2—4 uur. '
van
WANDEL-, VOGEL- EN DIERENPARK „WASSENAAR". Rijksstraatweg nabij Kasteel Oud»
Wassenaar. Geopend dagelijks van «— uur.

Breuklilders
Attentie!
De beste breukband ter we»
reld is nog steeds de bandage
Mevrignac uit parijs. Het is
de eenige band die in alle
gevallen afdoende is. terwijl
men alle, zelfs zware werkzaamheden er mee kan verrichten, «onder te worden gekweld. Vele beginnende en
lichte breuken lijn met dezen
band verbeterd.
Attesten van Medici en
patiënten.
Vraagt inlichtingen.

Deskundig Advies!

SIMONIS
RIVIERVISCHMARKT
Draagt onze HEERENCEINTUURS tegen EMBONPOINT.

i

De

SVOEEN VAN OUDE NOOHSCHE
BESCHAVING GEVONDEN.

APOLLQ»THEATER. DageUjk» bioscoopvoor.
«zelling om 250. 7 en 9 uur. Zondag, van
country and
1 uur «f doorloopend:
the woman. Toegang 14 Jaar.
ASTA»THEATER. DagelUk, bloseoopvoor»
stelling om 250 en 8 uur. Zondag, van
3 uur af doorloopend: Sherlock Holme**».
Toegang 14 jaar.
CAPITOL.THEATER. DagelUk, bioscoopvoorstelling om 345 en 8.15 uur. Zondag,
doorloopend van 3 uur af: l**ygmallon.
Toegang eiken leeftijd.
CENTRUM-THEATER. DagelUk, bioscoop»
voorstelling om 250 en 845 uur: Modern
Time» en: Roberta.
CINEAC BUITENHOF 20. Doorloopend,
voorstelling van 950 tot 34 uur. Actualiteilen, documentaire. 2 teekenfilm*.
Eiken leeftijd.
CINEMA ODEON. DagelUk» bioscoopvoor»
«telling om 2.15 en 8.15 uur. Zondag, van
3 uur «f doorloopend en 9 uur besloten
voorstelling: De
'«nachts. Toegang

den.

Christus.

ZEE- EN LANDMACHT

gang eiken leeftijd.

OLYMPIA. DagelUk» bioscoopvoorstellingom
3 en 8 uur: Drel Wlener Mfidel en: Clr»
cusgasten. Toegang eiken leeftijd.
PASSAGE.THEATER. DagelUk» bioscoop»
voorstelling om 250 en 8.15 uur. Zondag,
van 2 uur af doorloopend en om 9 uur
besloten voorstelling: t Wa, In de Met
Toegang eiken leeftUd.
PRINCESSE CINEMA. lederen middag dage»
lijk, bioscoopvoorstelling om 250 uur be»
halve Zondag: Nachtvlucht Toegadg 14
Jaar.
REMBRANDT-THEATER. DagelUk» bioscoop»
voorstelling om 2 en 8.15 uur. Zondag,
845 uur doorloopend en 850 uur
van
begoten voorstelling: KruUekopje en:
Liefde 1, troef. Toegang eiken leeftijd.
REK. DagelUk, bioscoopvoorstelling, door»
loopend van 10—24 uur: One nlgbt of
love. Toegang eiken leeftijd.
ROXY-THEATER. DagelUk, bioscoopvoor«telling om 245 én 845 uur. Zondag, van
1 uur af doorloopend en om 9 uur:

ENGELBONE SNELLE DIVISIE.
Evenals in de meeste landen gaat ook in Engeland
de vroegere cavaleriedivisie den weg van media»
niseerlng en motorlsestrlng op. Ook de overgebleven
rulterreglmenten zijn of worden gemechaniseerd
dan wel gemotoriseerd met uitzondering van 12,
n.l. 2 garderegimenten, 5 regimenten ta Brltsch»
Indie en 5 regimenten in het moederland (voor af»
lossing). De bereden regimenten zullen worden
gebezigd als divislvcavalerle.
De snelle divisie zal bestaan uit: 1 regiment pant-

serwagens. 2 gemotoriseerde cavaleriebrigades (a
2 gemotoriseerde cavalerieregimenten en 1 cavalerie»
vechtwasenregiment). 1 vechtwagenbrlgade (* 4
bataljons, n.l. 1 licht bataljon en 3 gemengde ba»

UUons), motorartillerie en treinen.
De vechtwagenbrlgadels de hoofdstootkracht der
divisie. ZU bestaat ult 130 lichte tank, (een nieuwe
lichte tank. dle zeer goed moet voldoen, staat op
het punt te worden Ingevoerd), 60 middelbare tanks
(de nog bestaande Mediumtank zal spoedig worden
vernieuwd) en 24 begeleidende tank, (bewapend
met een krombaan vuurmond en overvloedig van
nevelam-munltle voorzien om de vijandelijke anU»
tankwagen, te kunnen verblinden).
De verkenningseenheld 1, het regiment pintserwagens, bestaande uit 3 eskadron», ieder van 13
pantserwagens. Een nieuw model pantserwagen 1»
in beproeving.
De gemotoriseerde cavaleriebrigade» vormen de
lichte infanterie der divisie, te vergelijken met de
Fransche dragon» porti».
Zoo is, zU het dan op moderner wijze, het Napocavaleontische schema weer herleefd van zware
lerie (vechtwagens), lichte cavalerie (pantserwa(de
troepen
op terreingens) en lichte infanterie
auto's) of wel van kurassier», huzaren en dragon»
Ook onze Lichte

«aan.

Brigade l,

van

Toegang 18

UIT VERSCHILLENDE DAGBLADEN.
VERLOOFD:
A. v. d. Boom en D. Stegeman. Deventer.
Aug.
GEHUWD:
21 Dr W. ld. A. Farber en E. Brand, Hulsberg.
21 J. Reef en M. Vastert. Oldenzaat
M. Bernstein en S. Hemelrijk. Amsterdam.
Aug.
BEVALLEN:
19 Smltv. d. Wiel. d.. Curacao.
21 Koolhaas-801, z.. Waalre.
21 Voorhoeve-Toethuls. d.. Amsterdam.

21 Wösten-Manse. d.. Noordwijkerhout
21 Lelle-v. d. Bergh. d.. Amsterdam.
22 v. Ketel-du VU", z.. Vlissingen.

OVERLEDEN:

19 J. M. Ktppersluy,. mg. 83 J.. SloterdiJk.
2» P. R Tulner. mg. 62 J.. Akkrum.
20 J. P. M. L. Assie, mg. 55 J., Amsterdam.
20 H. J. B. Heyeler. mg. 51 1., Amsterdam.
20 J. V. Tol. m. 44
Leopoldvllle.
20 J. M. RUnders, m.g. 37 j., Amsterdam.
21 K. Bauervon Lom, wed. 86 J., Amsterdam.
21 M.
vr. 73 J.. Schagen.
22 H. J. v. Steln Callenfels. mg. 51 J.. Betalingen.
22 C. T. ZUlker. d. 13 ].. Rotterdam.

..

WEERKUNDIG STATION VAN «HET VADER»
LAND", gelegen aan de Papelaan te Voor»
schoten, halte Blauwe Tram. Te bezichtigen
lste «n 3de Zondag v elke maand van 9—13
'
" uur. Maandag. Woensdag en Zaterdag van I—s
uur. Vrijdag van 9—12 uur en 1 3 uur.
»ZEISS PLANETARIUM HAAGLCHE COURANTWagen*^raat 35-37. Eiken werkdag 15.45 en 2005
uur, behalve Maandagmiddag voordracht over:
De maan. Elke» Dinsdag en Donderdag 3 uur
Kindervoordracht

SEINPOST-THEATER. lederen middag 250
uur: Je moet maar botten. Toegang eiken
leeftUd. lederen avond 8 uur: Onder het
„phalt van «en wereldstad en: U's tove

agaln. Toegang 18 Jaar.
STUDIO THEATER. DagelUk» bloseoopvoor»
stelling om 250, 7 en 9.15 uur. Zondag,
2. 450. 6.45 en 9.15 uur: Drie handige
meisje». Toegang eiken leeftUd.
TRIANONTHEATER. Wegens verbouwing

gegoten.

WEST-END THEATER. DagelUk» bioscoop»
voorstelling om 2.15 en 8.15 uur. Zondags
van 2.15 uur af doorloopend en 9 uur:
De tuin va» Allah. Toegang 18 Jaar.

SCHEEPVAART
Kon. IVed. Stoomboot Ml}.
Zee naar Amst., pass. 23 Aug. vm.
11 u. Finisterre.
Saturnus, R'dam naar Middl. Zee, pass. 23 Aug.
Gibraltar.
Al,». 22 Aug. van Malaga te Cadlx.
Strabo. «3 Aug. 12 u. «middag, van Kopenhagen
naar Amsterdam.
Pluto. 23 Aug. van Aarhuus te Amst.
Triton. 23 Aug. van Hamburg te Amst.
Orpbeu». 23 Aug. van Stettln te Amst.
Calypso. Arzew naar Londen, pass. 23 Aug. Am,
3 u. 30 Lydd.

Holcvon L(jn.
Stad Haarlem. 22 Aug. van Vlsardlngen te Port Said.
Stad Vlaardlngen, 22 Aug. van Wabana naar R'dam/
Vlaardlngen.

Rott. Houd.
Kedoe. thulsr.. 23 Aug. te Triest
Brastagl. thulsr.. pass. 23 Aug. Flnlsterre.
Dempo. ultr.. 23 Aug. van Belawan.
«ij. Nederland.
Jan Pz. Coen. toeristenvaart. arr. 23 Aug. f»
Aalesund.
Poelau Laut. thulsr., 23 Aug. te Suez.
Soemba. ultr., pas,. 21 Aug. Gibraltar.
SUver-Jovo.Pacl/lc LUn.
Siantar. 23 Aug. van Calcutta naar Pacific Kust.
Emretco LU».
Jonge Ellsabeth. Emden naar Arzew. pass. 22 Aug.
Gibraltar.
Ned.»fnd. Tonkstoomboot MU
Marisa. Gothenburg naar Gibraltar v.0.. pa*». 21 Aug.
Dungencss.

Noordduitsche Llopd.
Crefeld. thulsr.. 21 Au-g. van Singapore.
VEN. NEDERL. SCHEEPV. «fJ.
«ollond-A/riko LUn.
Jagersfontein, 23 Aug. van Lorenzo Marque, ta
Betra; vertrekt 26 Aug. naar Mozambique.
«otlond.Aus-lnlllg LUn.
Almkerk. ultr.. 22 Aug. te Melbourne.
Azis LUn.
Serooskerk. ultr.. 23 Aug. van Colombo.

Verbouwing en Restauratie

\ |! ErDienstaanbiedingen
biedt
aan
flinke Werkster
voor D, V, van
v,
zich

!:

BOVENZALEN
Oaté-Reswurant „DJEN IINIIF \

i

j

BEIUIDENHOUT
* nabij Staats*

\
5
\

:

11—13

Liui

*—

DEN HAAG

:
:

Voor Uw partijen, vergaderingen of diners :
het aangewezen adres. Momenteel 4 aparte :
salons voor receptie en diners. Vraag eens '
prijsopgave. Minimum prijzen.
*.

\

Directie :J. O. WOLZAK.
>

KOSTELOOS
Bij vonnis van de Arrondisse»
mcnts»Nechtbank te 's-Gravenhage
dd. 20 Augustus 105? is het faillissement van de Nalatenschap
van O. F. REMT, gewoond heb»
bende Laan Copes van Gatten»
burg No. 29 te 'sGravenhage.
opgeheven wegens gebrek aan
daten.
De Curator:
i
«r. U. VAN DER SLMN3.

:

j

ADVERTEERENDE BANKEN

HEBBEN SUCCES.
Da nationale banken van Amerika delegden vorig .aar tezamen

5230.48» in advertentie» voor daar
afdeellngen die zich bezighouden
toet het beheeren van vermogen»
De verdiensten <Üer afdeellngen
liepen in de 9 30.000.000. hetgeen
14 % m«» ie dan bet voorgaande

Jaar.

vroolijke vagebonden.

Jaar.

Tilu». Mlddt

emss^^mm^—m^m

Aug.

mr Deed» en: De

plan dien weg

Familieberichten

geschiedenis begon

18 Jaar.

CITY-THEATER. DagelUk, bioscoopvoorstelling om 2 en 8 uur. Zondag, van 3 uur
at doorloopend, 9 uur besloten voorstelling: Nederland: en Jullka. Toegang
14 Jaar.
FLORATHEATER. DagelUk» bioscoopvoortelling om 250 en 8 uur. Zaterdag, van
650 uur en Zondag» van 3 uur af door»
loopend en 9 uur besloten voorstelling:
Do fabrieksbaas en: Het uur der vergel»
ding. Toegang 14 Jaar.
KURZAAL, Dinsdag 24 Aug. 8.13 uur. Pre»
mière van de film «Die Verkaufte
Braut".
METROPOLE-PALACE. DagelUk, bioscoop»
voorstelling om 2.15 en 8.15 uur. Zondag,
van 3 uur af doorloopend en 9 uur be»
sloten voorstelling: Park Avenue. Toe»

DE MAGERE JAEEN.
De Egyptoloog Sellm Ha»an beeft een naar zijn
oordeel op de zoogenaamde magere Jaren baande
Inscriptie aan den voet van den sphlnx bij de groote
pyramlde van Gis^» gevonden. Onder «en pbarao
wien» naam in deze inscriptie niet genoemd werd.
zijn. zooals het hler heet ..zeven Jaar achtereen de
ander» altoos regelmatig terugkeerende overstroomingen van den NM uitgebleven, wat hongersnood
en epidemieën ten gevolge had". SeUm Hassan
dateert deze hongerjaren om ongeveer 1700 vóór

op te

van

deze week

In hot Noordelijk deel van Noorwegen zijn den
laatsten tijd. onder leiding van do conservatoren
Gjessing en Nummedal. Interessante opgravingen
verricht naar overblijfselen, welke waarschUnlUk
teruggaan tot het begin van het ateenen tijdperk.
Daarbij heeft men te Karlebotn in de Varangorfjord sporen gevonden van mensch^ijke verblijven
van ongeveer 4000 Jaar geleden.
Op deze plek moet. in dat ver verwijderde tijdperk. een stad. althans een conglomeraat van hulzen gestaan hebben.
Rondom een kreek heelt men 73 fundeeringen van
hulzen geteld, sommigen ln vlerkanten, anderen In
een ronden vorm. let, verder trof men 37 andere
sporen van woningen aan, alsmede gereedschappen
ult leideen, messen, speerpunt». -schoven van
aardewerk, keukengerel. enz.
Do voorwerpen dragen het kenmerk van door
Noren en nlet doorLappen vervaardigd te «Un, zoo»
dat men aldaar sporen meent te hebben gevonden
van de oude Noorscbe beschaving. Finmarken ge»
niet reeds eenige vermaardheid in Europees«**h«
kringen van archeologen en de vroegere vondsten
nebben reed» de Aandacht getrokken van het internationale congres van pre» «n protohlstorlsehe we»
tenschappen, dat het vorige Jaar te Oslo 1, gehou-

der».

films

goede getuigen

Netscherstraat 39.

Net Zeeuwsch Meisje, goed kunn.
k. en w. en v.g.g.v., zoekt tegen 1
Sept bctrekk. als noodhulp, alt
Meisje-alleen of als leMeisJe.
Br.: Mej. M. VERMUE. Wasse»
naarscheweg 110.
»——»■■■■■■———

■—-**»»«»»i»»»»)»»»»*»**i

NET MEISJE.
P. G, 21 jaar. biedt zich aan voor
heele dagen. Zondags vr<j. Zelfst.
kunn. werken en koken, v. g. g. v.
Br. No. 45. Bur. v. d. Blad.
Er biedt zich aan Juffrouw voor

fijn kamerwerk. heele of halve da»

gen, van goede mondelinge gelui»
gen voorzien.
Br. No. 4«. Bur. van dit Blad.

BESON. MEISJE. P.G, zelfst k.
koken en huisw. verr, zoekt betr.
v. d. en n, liefst m. eenlge hulp
v. r. werk, goede aanbev. Brieven
No. 732. Bijkant Therestastraat 109.

LEEST HET VADERLAND

