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strijdende partyen

Vit Batavia seint Aneta:
')
Het departement der Marine deelde mé-di
dat toen de „Van Galen" de Whangpoe on»
voer, twee granaten op een afstand van.hoh»
derd a tweehonderd meter van hét «chip
■

het niet uitspreken, zonder dat
er iets in mi) trilt en luid wordt Den.zin van
een lotgeval, van een avontuur, van een taak
ontploften.
"vervullen heet: de eenlg-elgenaardige levens."■**'"'
aanwezig
waarschijnlijk met mitKll»
Verder
werd
is,
vrucht
van
wat
als
nieuwe
dat
*
opnieuw
moeten
een nummer van do schepping : uit de spanningen, verwikkelingen leurs
over het dek van dé «Van Galen
Johanné» en tegenstrijdige antithesen van den levens- gescholen, zoodat de mltralUeürkogels
GrÜne Blatter bespreken, waarin Johannés
op hst
J
Muller rijn mémoires vervolgt en zün levens» eisch, welks indruk onze vatbaarheid bevrucht dek neervielen.
!.
eenig
oplossing
als
de
ware
laten
voortkomen
Aan
boord
van
de
„Van
i*jél.
Galen" is alle»
gang toekent als staande in den strijd om een
en tot volle ontplooiing en uitwerking brengen.
„neue Art Leben". Hü zegt ln 'dit vervolg ri)« . «Vervullen heet:, het .lot als. geschenk, ont»
Ds „Van Galen" in aanvaring
1904, ln d«» vangen en zün verborgen strekking en levens,
ner gedenkschriften, hoe hü
zesden jaargang der Grüne Bliitter, het verschil volheid voor den dag brengen, nieuw ontstaan, . De commandant van de „Van Galen" he/M
tusschen degenen dié zoeken en hen dié bij het
nieuwe scheppingen, hieuwen levensgrond er gisteren het volgende aan de marine-autoriteiuiteengeten in Den Haag geseind
blijven,,
heeft
i
eenmaal verworvene
uit gewinnen. Vervullen heet: uit verplichting
. . .* *.^ .
«Gpgestoomd naar Sjanghai en om Ü>^t*i'
«et
!.
en verantwoording mét vollen Inzet zich zelf
aangekomen. Bü manoeuvreeren aangevaren
Zijn betoog eindigde aldus: «Het doel, dat we
en met totale overgave het levert dienen, vol»
allen onbewust voor 'pogen hebben, ls duisters eindend, volbrengend, verwezenlijkend, en door sleepboot waardoor bakboord .vooruit
onduidelijk, vaag. Dat zijn levensdoéleind«t dat op scheppende wüze als een gebeuren, dat deuk in voorsteven. 2eewaardlgheid lntkét^
altüd en moeten het rijn, als het echte doelvoortkomt hit dé. volmacht Gods^die door rijn
einden zün. Slechts hij kan ze helder rieh organen bestuurt schept, bereidt leidt en volen duidelijk beschrijven, die ,ze bereikt eindt tot, openbaring van. .rijn heerlijkheid.
heeft Voor hen echter, die op den weg zün, Sedert heet vervullen voor mü, dat in al ons
moeten ze naar de mate van den afstand van doen en laten de hemel op aarde komt door»
het einddoel, onduidelijk eh verborgen blijven:
dat de wil Gods bewerkt wat in.rijn voorne-

Het verschil tusschen hem
en Heinrich Lhotzky

klank, Ik kan

:

—
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De Keurings-veearts
van Naarden

Slechts geconstrueerde doeleinden, die,
door practlsche behoeftengedreven en geleid»
fantasie en nadenken zich opbouwen, zün hél»
der. Alle theorlsn van het leven rijn utopieën en blijven het ook. zelfs als ze verwezen»
lukt zouden wordend Want hét zijn maaksels,
die, zoodra ze uit de hand zün, in. «tukken
moeten vallen, geen voortbrengsels/^ dle een
oorspronkelijk bestaan hebben en in wasdom
toenemen. Wien het dus om klaarheid te doen
is, die jage utopieën na. Dan weet hl) alles om»
trent den déflnltleven stand der zaken, als
waren zij voorhanden. Maar daarmee moet hij
zich dan ook tevreden stellen; want in het leven
worden ze nooit werkelijkheid. Wie daarentegen
het doel der menschheid tegemoet gaat om er
dichter bü te komen, die schlkke zich ér in,
dat het om te beginnen in de verte schijnt te
verdwijnen."
Als de vloek der eenzijdigheid bleek mi] ook
dit Dat was wasdom der waarheid. De wen»
ding van het idealisme tot het realisme had mij
er vatbaar voor gemaakt Het doel d»r mensch»
held is de vervulling der bestemming, dle ln
wezen in haar bestaan als schepsel van begin
af aan besloten eh Ingeboren is. Niemand kent
de oplossing van het menschenraadsel en de
nieuwe ordening aller menschelüke zaken,
maar men komt ze onmiddellijk te weten door
wording en leven al.naarmav<in«n,dlt doel
-nadert Hetzelfde geldt ook ten opzichte "van'
den weg er heen. De wegen er heen worden
geopend voor hen, in wie de bestemming van
den mensch zich van zelf verwezenlijkt.
* Dat riet men duidelijk in alle bewegingen,
die op een „duidelijk doel" gericht rijn. van
hét socialisme af tot de kerk toe. Alle doel»
einden rij 'daar waanbeelden en niet ver genoeg
' gesteld. Hun helder doel is de oorzaak van een
constitutloneele bevangenheid, van duurzame
' verwarring en van mislukken in de werkelijk»
heid. Daarom moeten wij zoekers blijven. Het
zoeken is de levendige vatbaarheid voor de
bevruchtende macht der verborgen waarheid,
' waaruit alleen het worden naar het doel ge»
boren wordt En „hij komt het verst die nlet
weet waarheen bi) gaat en hl) bereikt het
meest dle altijd ook anders kan dan hU zich

men besloten is. Ik hoor de harmonie der schep»
pingssferen bruisen en de melbdlesnen de
welluidendheid der heerschappü Gods klinken
als ik het woord „vervullen" uitspreek."
De breuk met Lhotsk**.
Over zün persoohlül» lotgevallen bevat dit
ONEERVOL ONTSLAG
gedeelte der mémoires: „der schwerste Ver»
lust", het sterven van zün tweede vrouw. Én
De burgemeester van Naarden heeft als voor»
daarna:. de breuk met Heinrich Lhotzky. met zitter van den gemeenteraad de drie raadsleden
wien hü tot dien tijd had samengewerkt Hierdie de fractie van Gemeentebelangen vormen,
over zégt hij Ca.:
in antwoord op hun verzoek om uitstel van de
„Er kwam bü allé geschil over practlsche raadsvergadering, die tegen heden is Uitgevraagstukken ook nog een andere tegenstelling. schreven, geantwoord, dat hiertoe geen aanleiLholzky leefde nog in dé magische opvat» ding is, omdat alle informaties ter zitting zullen
ting van het werken Gods. Ik vond ln de gan» worden verstrekt De raadsleden hadden dit
«che schepping*» en heilsgeschiedenis slechts verzoek gedaan, omdat de raad tot dusver Inorganisch gebeuren in alles, wat wordt en zake de kwestie van den keuringsveearts, nog
leeft Tengevolge hiervan zag ik alle wonderen geen gelegenheid heeft gehad de motiveering
in de geschiedenis als gelijksoortig aan de in te zien, die tot de berisping van den funcwonderen in de natuur. Zü zün geen mirakels, tionaris heeft geleld en verder onvoorbereid
geen toovenari). Hét stond mü helder voor den is ten opzichte van de nadere voorstellen van
geest, dat het te voorschijn komen van het B. en W.
Rijk Gods te allen tijde geschiedt, waar de
Inmiddels hebben wÜ inzage gehad van den
onmisbare voorwaarden er voor in den mensch tekst van hét besluit waarbij de kéuringalrée»
die mü de zaligsprekingen en andere woorden art, is geschorst De schorsing is 10 Augustus
van Jezus getoond hadden, gegeven zün en de ingegaan, nadat 11. Augustus tot berisping was
besloten.
bevruchting der vatbaarheid door de verkondiging intreedt.
De beslissing luidt:
B. en W. van Naarden, gezien het rapport der.
Dan komt , met natuurwettelijke noodzake»
"»"*"■"
»lükhéld7de heerschappij Gods zelf ln de per- 'gémo«n»«poUU«»***». M Augustus,-~
overwegende, dat daaruit I, komen vast te
soonlÜke levenswijze tot uiting, dan wordt het
! leven ln al rijn voorvallen en openbaringen staan, dat H. ter Beek, keuringsveearts in dienst
een gebeuren van den specialen ons aangrijder gemeente Naarden, zich schuldig heeft ge»
penden wll Gods. In zoovele was de zin en
maakt aan ontoelaatbare uitlatingen, ten op»
zenuw van al mijn streven daarop gericht, de richte van de leden van het college van B. en
mensriien daarop voor te bereiden, daarheen W. en den gemeentesecretaris, zulks als rei te lelden, den weg er toe kenbaar te maken agens, althans verband houdende met een hem
| en ze te bewegen, op de voortdurende aan» schriftelijk toegediende berisping op 11 Aug,
spraken, dle God op hen heeft in hun ver»
dat die uitlatingen voor een hoofdambtenaar
houdingen, lotgevallen, nooden en behoeften der gemeente daarom ontoelaatbaar zijn, omte letten om aldus het leven overal uit zljn dat zü in hooge mate beleedlgend en ln absohand te ontvangen. Ik deed dat niet door een luten zin ondermijnend voor het gezag zün;
leer en techniek van het leven, maar door
dat hü zich deswege aan wangedrag heeft
voorlichting over de werkelijkheid «h haar schuldig gemaakt: gehoord H. ter B. voornoemd.
gelet op de instructie voor den keuringsvee»
goddelijke» diepgang en door den bü»ta.,d bü
de «ogenblikkelijke concrete nooden van een art,, alsmede op art 50 der Rechtstoestandver»
ieder. Daar alleen o.tmoet men de zoekende, ordening.
wekkende en bereidende bemoeiingen Gods.
besluit hem ln afwachting van een beslissing
voornam."
Slechts hü. die lijdt, is ontvankelijk. Daarvoor omtrent een hem op te leggen straf, met Ingang
"De bergrede.
vond ik op weg met mün leringen, vooral van heden, (19 Augustus), te schorsen, zulks
Johanne,
echter
concreet van mensch tot mensch in onder inhouding van wedde.
is
Muller
ook,
Mooi
wat
vertelt
De burgemeester, dien wü om inlichtingen
over zijn „Erlebnls der Bergpredlgt". Zonder Malnberg gereede aanleiding en taak. Deze
aangaande
openbaring
en
werkzaamheid
de ontoelaatbare uitlatingen vroevan
doen.
aanleiding
bestond
werd
ik
manier
eenlge
dat daartoe
gen, wilde niet op de raadszitting vooruitloopen.
hield Lhotzky voor nutteloos en verkeerd.
bepaald bij de bergrede, die zoon vat op mi)
kreeg, dat ik er weken lang niet van los kon
Het standpunt van den veearts
komen. Ik wist niet wat mi) overkwam. Den
De keuringsveearts, H. ter Beek. vertelde ons,
tijd. die volgde, was voor mijn geestelijk leven
dat hü verleden week werd geroepen ten
zuiver passief en receptief. Wat er in deze
gedachtereeks van Jezus verborgen ligt, de on»
raadhulze in een bijeenkomst van den burgemeester, een der wethouders en den secretaris
bekende werkelijkheid van het leven, waarvan
en ter verantwoording werd geroepen omdat
zij getuigt werd mij duidelijk. Wat ik nog nooit
hü in een slagerswinkel, waar hü bezig met
gezien had. kwam voor den dag. Het was het
keuren was,'feiten in herinnering gebracht zou
zuivere aanschouwlngsonderwü» In het Rijk
hebben, welke verwanten van deze drie hee»
Gods. De woorden er in vervat openden het
ren vele jarengeleden zouden hebben gepleegd,
uitzicht in «en nieuw land van het menschelijk
die in strijd met de wet zün gebleken. De
bestaan. Nu eens waren het waarheldsstralen,
veearts hield vol, dat hü deze uitlatingen niet
helder als een plotselinge lichtstraal, dan weer
heeft gebezigd. Hü zou zelfs in hét bezit zün
gezichten op een nieuwe wereld. Ik bevond mi) |
van verklaringen van getuigen, waaruit blijkt
in een uiterste, bijna ademlooze spanning. De
wie dan wel deze uitlatingen heeft gedaan..
weerschijn er van kreeg geestelijken vorm in
Doch ook, aldus de veearts, indien hij wel der»
aanschouwingen of bleef als een niet te be»
gelijke woorden had gezegd, dan zou volgens
grijpen, niet uit te denken, iaat staan te zeggen
zün rechtskundigen raadsman mr Th. Muller
indruk achter. Ik was slechts ontslotenheid,
Massls te Amsterdam hem geen smaad van het *
bereidschap en zelfverloochenende overgave.
openbaar gezag ten laste gelegd kunnen wor» '
Deze ophelderingen en inzichten kwamen
den, daar het hier gaat om verwanten van het
wijze,
daar ik er aan dacht ook
op verrassende
openbaar gezag. Bovendien zou de raad, indien
al deed ik heel andere dingen. Soms lieten ze
deze tot ontslag zou overgaan, in de situatie
mij niet los. ja, ik droomde er zelfs van en dan
komen te verkeeren, dat de strafrechter hem
weder was ik er een tijd lang los van. Ik deed
vrij zou kunnen preken van het ten laste geer niet het geringste aan toe. maar gaf mi) zelf
legde In art 13?aW. v. S. (smaad van het opengeheet
gezag) en zou het ontslag dus weer enge»
baar
berg»
Het volgen van den gedachtengang der
daan
moeten
worden gemaakt zoo niet dan zou
rede ging ook nlet stap voor stap. maar enkele
op een langdurige uitkeering
het
gemeente
de
passages, nu eens aan het eind, dan weer voor»
van
salaris
komen
te slaan.
' aan, en nu en dan in het midden, door elkaar,
ln don ouderdom
den
nacht
Is
atgeloopen
In
Inmiddels
kan
dé
zinsnede ln het schorsingszonder innerlijken samenhang werden mi) duivan 50 jaar hier ter stede in Hotel Vieux besluit: in afwachting van een hem op te legdelijk. Dan kwamen die stralen bijeen. Geeen hartkramp plotseling over» gen straf, ook slaan op.de disciplinaire straf en
heele perloden ontvlamden In een mi) on» Doelen aan
leden schout-bü*nacht Erwln Wassner. marineboete, die- in art. 45 van de rechtstoestandver»
bekenden diepgang der waarheid, terwijl er
attaché bi) het Duitsche gezantschap te Lonordening worden genoemd. In elk geval zal
tusschen duistere gedeelten lagen, die eerst den
's-Gravenhage.
en
te
kwestie, die behalve den algemeenen kant
deze
een
Altijd
was
het
opgehelderd.
later werden
Schout-bij-nacht Wassner werd op 1 Maart dat is de volksgezondheid, thans nog «en perschouwen van het waarheidsgehalte der diepe 1887
soontijken kant heeft gekregen, van beteekenia
te Rendsburg in Sleeswljk Holstein gewerkelijkheid van een onbekend land. De voor»
Hij
drager
hoogste
boren.
was
van
de
Duit»
zün. omdat hlerbü afgescheiden van de typistellingen achteraf gaven nooit het geschouwonderscheiding,
het
ridderkruis
sche lokale kleur, ook de rechtstoestand van
sche
militaire
waren
gevondene
de en
heelcmaal weer. Ze
ambtenaren ln het geding wordt gebracht In
slechts copleen en abstracties van den geest in de Orde van Verdienste en was ook begiftigd
afwachting van de besprekingen in den raad
reddingsmedaille.
met
de
Pruisische
de
niet de zuivere directe afspiegelingen van
Sinds I Januari 1934 was schout-bü-nacht zullen wü ook verder hierop niet ingaan.
onmiddellijke indrukken in mijn bewustzijn
Terwijl deze zaak zün culminatiepunt nadert
Wassner ook aan de Duitsche legatie te dezer
en levensgevoel, dle in mi) leefden.
ook de kwestie van den politiechef, die
hij
wordt
toegevoegd.
Reeds eerder was
als
„Ik heb datgene, wat mi) duidelijk werd. stede
jaar omstreeks dezen tijd ontslagen
verleden
hij
te
Londen
waar
benoemd,
vermarine-attaché
vroegere
opvattingen
nooit met mijn
herinnering
gebracht daar vandaag de
ls,
ln
geleken, mi) niet geestelijk er mee bezig ook woonde.
Ijeeng
Schenk
een klacht tegen dezen
heer
rijn
benoeming
tot
marine-attaché
Voer
was
geldige
uitleggingen
gehouden, ook niet met de
functionaris
heeft ingediend, omdat
ontslagen
trachten te verklaren. Het was immers alles hü commandant van den kruiser Karlsruhe.
hem per flets voorbij»
deze
vanochtend
toen
hü
gezien
te
Londen
medewerker
een
zoo iets anders en nieuw. Mijn aandacht was HU was
Tegen dezen
gewezen.
hoofd
heeft
op
reed
zün
belangrijk
nlet meer oM de denkbeelden en opvat» van Von Rlbbentrop en heeft een
nog
loopende
een
ter
««politiechef
is
klacht
gehad
totstandkoming
aandeel
ln
de
van
de
op
de wertingen van Jezus gericht maar
zake van het ten laste gelegde feit dat hü
kelijkheid, die hl) op het oog had. op het Duitsche vlootovereenkomst met Engeland.
medegewerkt zou hebben aan krankzinnigverSchoutbünacht Wassner heeft waterdag Jl. klaring
geheim van het RiJK Gods, waarvan hij in
den heer T. S. dle hierdoor eenlge
beelden en gelijkenissen getuigde. Voor mi) nog den luchtverdedigingsdag te Scheveningen maandenvan
opgesloten
is geweest
bijgewoond.
ontsloten zich immer, niet slechts de concrete
men
geval
In
elk
heeft
te Naarden en omstreAls teeken van deelneming met dit over»
voorbeelden ult het leven, maar ook dé feiten
gebrek aan conversatie.
geen
ken
en wetten van het leven in het Rijk Gods. die lijden was van het gebouw van het Duitsche
daarin gelden, zonder dat er van hen ook maar gezantschap hier ter stede de Duitsche vlag Het besluit van den Raad.
sprake is".
halfstok ontplooid.
Nader wordt gemeld:
Hét stoffelijk overschot zal naar Dultschland
En hü eindigt zijn verhaal over zijn werk van
de bergrede aldus: „Sedert heeft het woord worden overgebracht en te Kiel ter aarde
De gemeenteraad van Naarden heeft na ge»
heime beraadslagingen, welke twee en een
»vervullen" voor mij een geheel bijzonderen worden besteld.

—

-

Schout-bij-nacht E.

Wassner

kunnen aan de randen van een groote stad niet
geduld worden: slimmerds ontdekten dat al
deze terreinen „bouwrijp" waren, daverende lo»
cómotlêveh mét volgeladen klpkarren stortten
breede zanddüken en de rechte straten met ka»
rakterlooze huisjes vraten al het moois op.
Ergens is nog zoon brok romantiek blijven

staan: het «Huls te Hoorn." Dagelijks snorren
de auto's er langs, die haast hebben om even
voor de Hoornbrug naaf rechts het Westland in
te gaan, langs Wateringen en verder.
Lang geleden is het toen het forsche gebouw
met den slanken toren, een Juweeltje van bouwkunst gezet is. Vroolijke stemmen zullen er in
de groote kamers geklonken hebben, zoon 150
Jaar geleden, toen de metselaar de laatste hand
er aan legde en de nieuwsgierigen uit het
raampje van de postkoets gluurden naar de twee
forsche staande leeuwen, die grimmig den in»
gang dominceren. De groote tuin zal Jonge
paartjes en ouderen aangelokt hebben tot een
wandeling langs slingerende paden, keurig" ge»
-Muiden heggen of kunstig ln figuren geknipte
taxisboompjes. Scherp heeft de zonnewijzer in
den toren de uren gemarkeerd, die snel weg»
vloden in dit dorado, «waarvan de silhouet zich
weerspiegelt in een smalle vaart Hoe vaak zal
rondom het smalle theehuisje bü het water het
vroolljk gesnap weerklonken hebben van leven»
dige Jonge meisjes, die er met hartkloppingen
het bezoek verwachtten van hun galants aan het
hof
er woonden toen velen uit hofkringen
ln Rijswijk en omgeving of van hun vrienden
uit Den Haag. Hoe menig jonge genegenheid
geëindigd.
zal daar begonnen zün of.
Maar tientallen jaren geleden reeds sloop
het verval nader: het huls werd verlaten, voor
gewone families was het te groot en te kost»
haar. de eigenaars verwaarloosden het verf

verdween, pannen vielen in puin, houtwerk
rotte*, de vogels vlogen door de gaten in het
dak en nestelden op de zolders, rulten vielen
in stukken, onkruid schoot op ln de tuinen en
de lijnen van heggen en paden verdwenen. Legendon begonnen zich om het eenzame huls te
weven (het spookt erl), verhalen ontstonden,
die van mond tot mond gaande, wonnen in
glans en verloren aan waarheid.... en nu is
het zoover gekomen, dat het daar vaal en ver»
vallen steeds dreigender ingesloten wordt tus»
sehen de fonkelnieuwe, lichte en blinkende
een-gezinshulsjés van onzen tüd als een ridicuul
anachronisme uit vroegere eeuwen. En de hand
van den slooper scheen dichtbij.
* Maar naast al die haastige menschen. dle van
en naar hun boterham rennen en geen tijd meer
hadden voor dat mooie huls. waren er toch
anderen, die er langs kwamen en peinzend
bleven staan, om de fraaie lijnen van den bbuw
te volgen, om te droomen boven de weerspie»
geling in het water en om verstrooid te kijken
naar de snaterende eenden, het eenlge levens»
teeken in de nabijheid. En zü zün het die de
hoofden bijeen gestoken hebben, het geld is
gevonden en wij zullen het binnen enkele Jaren
bleven, dat het „Huls te Hoorn" weer trotsch
naar beneden kijkt, vernieuwd, verjongd, naar
den wel-onderhouden tuin en dat de deuren
weer dagelijks geopend worden voor een schare
van bezoekers, die aan 't nledwe museum aan-

uur duurden, met? tegen 4 stemmen on»
eervol ontslag verleend aan den keuringsveearts den heer H. ter B.
In het besluit wordt medegedeeld, dat de

Binnenlandsen Bestuur
in den Volksraad

HOOFDINHOUD

ls een plaats niet rijk aan poëzie,
AH. een domein, waar de aannemer domineert,
de bouwer van mlddenstandshuisjesmet-stee»
vast-eenérker.
Rijswijk was mooier vroeger: de Rüswijksche
weg, waar thans de hysterie van 'tmoderne ver»
keer heerscht, heeftden tijd gekend van wuiven»
de boomen aan met kroos bedekte slootjes, heeft
staatsiekarossen zien voorbü rollen, bespannen
met vurige paarden én winters de arresleden,
'«
welke zich, reeds van verre aankondigden door

RIJSWIJK

vroolljil beilengerlhke!.
. Nog voor enkele Jaren bestond de Broeksloot
nlet alleen als een afvoerkanaal voor regen»

water uit

dé weilanden, doch ook als een lust

voor het oog van den wandelaar en als een dorado voor de talrijke schilders, die er een büna
onuitputtelijke»» voorraad van onderwerpen
voor doek of teekenpapier vonden.
Maar helaas
schoonheid en romantiek

half

keuringsveearts zich heeft schuldig gemaakt
aan ontoelaatbare uitlatingen ten opzichte van
leden van het college van B. en W. en den ge»
meente-secretaris en dat dle uitlatingen voor
een hoofdambtenaar daarom ontoelaatbaar zün,
omdat zij in hooge mate beleedlgend en in
absoluten zin ondermijnend voor het gezag
van karakter en geest
zün. 2ün eigenschappen
onmogelijk
dat
maken het
hü als hoofdambtenaar met de overheid kan samenwerken.

Vet Eerste Kamerlid
H. W. van Marie
De tot lid van de Eerste Kamer benoemde
heer H. W. van Marie, die in de Amsterdam»
sche handellwercld groote bekendheid geniet,
is op 2? April 1872 te Amsterdam geboren.

.

In 1882 is hü zijn werkzaamheden in het
suikervak bi) de firma Handelsvereenlglng van
Dudok de Wit en Go begonnen, van welke
firma hü in 1002 deelgenoot werd.
De heer Van Marie is o.a. commissaris van
de Nederlandsche Handel Maatschappij, van de
Incasso Bank, van de Amsterdamsche Maat»
schappij voor Levensverzekering, van de Am»
aterdarnsche Volksbank, alsmede van het dag»
blad De Standaard. Verder is hi) bestuurslid
van de Vereeniging voor den Sulkerhandel.
De heer Van Marie is ridder in de orde van
den Nederland
Leeuw.

—

—

(Ned.-IndischeTelegrammen van 24 Aug.)

BATAVIA. In den Volksraad beantwoordde
de Regeeringsgemachllgdc voor Blnnsnlandsch
Bestuur heden de sprekers in tweeden termijn.
Omtrent de vervanging der marechaussee,
zoo zeide spreker, zün nog niet alle adviezen
ontvangen: hierbij moet ook met de flnanciëele omstandigheden rekening worden gehouden. Voor Atjeh ls. na de reeds genomen
maatregelen, thans geen aanleiding om de
veldpolitie uit te breiden ter vervanging der
militairen.
Vervolgens komt in behandeling de motieThamrin tot opheffing van
het interneerlngskamp BovenDlgoel.
De heer Thamrin licht zün motie toe en ver»
klaart dat het nooit de bedoeling is geweest
dat dit kamp permanent zou zün: thans wordt
bet geacht te behoorcn tot dc normale uitrusting van het Indische gouvernement hetgeen
spreker voor een Christelijke regeerlng onjuist
acht. Spreker zegt het kamp in verloop van
vijf jaar te willen doen verdwijnen. Wil men
verder Interneeren. dan zou men dlt op Banda
of Elores kunnen doen.
De Regeerlngsgemachtlgde voor Binnenlundsch Bestuur verklaart dat tot dusverre 700
personen uit het kamp zijn teruggezonden. Do
gezondheidstoestand aldaar is zeer verbeterd.
Het ligt in het voornemen het geheele kamp
te liquideoren en dit vindt ook reeds plaats.
Slechts noodzaak beheerscht de handhaving
van Boven-Dlgoel. Er zijn thans nog 444 ge»
interneerden, van wier gedragingen het zal
afhangen of tot opheffing binnen vijf jaar kan
worden overgegaan. De Regeering gaat slechts
ln uiterste gevallen over tot interneering. Het
is «en onaanvaardbare suggestie, dat door bestaan van een interneerlngskamp, eerder tot
interneering zal worden overgegaan.
De heer Thamrin meent dat het kamp niet
in een rechtsstaat thuishoort. Spreker zegt dan:
„Laat eens een onbevangen ambtenaar naar
Boven»Digoel gaan om deze kwestie nog eens
te onderzoeken."
De Regeerlngsgemachtlgde verklaart in antwoord hierop slechts 'te kunnen verzekeren,
dat deze zaak op deugdelijke wijze zal worden
onderzocht
In afwachting hiervan verklaart de heer
Thamrin zün motie In te trekken.
Vervolgens worden de begroetingen van
Justitie en van Verkeer en Waterstaat bene»
yens eenlge aanvullende begrootingen en nota's
van wijziging zonder hoofdelijke «temming
aangenomen.
De heeren Blaauw es. dienen een motie in,
waarin de meening wordt uitgesproken, dat
het belang van de decentralisatie een meer
zelfstandige positie van den adviseur voor de»
(Aneta)
centralisatie vordert

dacht zullen besteden.

De memoires van Johannes Mueller
AI
De „Van Galen" tusschen de strijdende
partijen
AI
Bezoek van de Koningin aan Varsseveld.. A 1
Het Huls te Hoorn spookhuis-af
AI
Overleden: Schout-bü*nacht E. Wassner.
Al
Duitsch marine-attaché alhier .t
Keuringsveearts te Naarden oneervol ontslagen
Al
De Japanners bezetten den pas van Nankau B 1
Japansche aanval op Sjanghai van Woesoeng uit
BI
De aanval op Santander
Bl
Roosevelts échec *
Bl
Bl
Het einde van Rotary In Dultschland
Jacob Marl- voor honderd jaar geboren.. Cl
Dlt nummer bestaat Uit 12 bladz.. de post.
editie ult 10 bladz.

De Koningin naar Varsseveld
Bezoek aan de ..Laneijto"
H. M. de Koningin heeft het plan opgevat
de Landbouw- en Nijverhcidstentoonstelllng
(„Lancüto"), te Varsseveld. die heden geopend
wordt en tot en met Donderdag zal duren, met
een bezoek te vereeren.
Naar de burgemeester van Wlsch vanmorgen
heeft bekend gemaakt zal het bezoek van H.M,
de Koningin Donderdagnamiddag worden ge»
bracht, gedurende het concours hippique.

een
motorschip

Geval van cholera
Nederlandsch

op

Uit Singapore wordt geseind: Het Nederland»
sche motorschip „Cremcr van de Koninklijke
Paketvaartmaatschapplj Is te Singapore aangekomen met 2000 koelies aan boord. Deze
kunnen niet aan land gaan, omdat zich tijdens
de reis een geval van cholera aan boord heeft
voorgedaan en er op het quarantaine eiland
van Singapore, geen ruimte voor hen is. ZU
zullen morgen optscheept kunnen worden, wan»
neer 1200 personen, die tevoren zün aange»
komen, uit de quarantaine kunnen worden ont»
slagen.
BU de directie van de Kon. Paketvaart Maat»
schappij te Amsterdam was van het boven»
staande geen bericht ontvangen.

DE TOESTAND VAN MINISTER
VAN BOEUEN
De toestand van den minister van Binnen»
landsche Zaken, den heer K. van Boeüen, was
hedenochtend bevredigend.

—
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RESIDENTIENIEUWS
Muziekfeest in „De Bataaf"
Eind goed, al goed, bevat toch veel waars.
Wie zou het tweedaagsch muziekfeest, dat de
Zuld-HoUandsche Bond van R.K. Muziekver-

enigingen op de Zondagen van 15 en 22 Augus»
tus in de Bataaf georganiseerd had. een goed
einde hebben durven voorspellen, toen den
eersten dag Pluvlus zün overigens n!et»gewaar»
deerde medewerking zoo rijkelijk verleende?
Maar wie het slot meegemaakt heelt, zal met
ons stellig gezegd hebben: Er zat muziek int
vettige, pittige marschmuzlek, vertolkende de
geestdrift van de toegewijde beoefenaars, stem»
mige klanken, «prekend van ernstige liefde
voor de schoone kunst en frivole luchtige tonen
van blijde ontspanning.
Niet minder dan 20 vereenlgingen namen graan deel en niet in ouderlingen wedijver om
eerste, tweede «f zooveelste nrüzen om nog
één of meer rinkelende medailles aan het fiere
vaandel te hechten. Neen. want het was dit»
maal geen concours. In trouwe kameraadschap
hebben de muzikanten naar hun spelende
kunstbroeders geluisterd, geprezen en gewaar»
deerd en.... verontschuldigd, waar dit noodig
was. En meer nog het publiek, dat vooral den
laatsten dag in talrijke mate aanwezig was.
Het werd niet moede zün bijval te schenken
en zoodoendedit festijn zoo goed te doen slagen.
Men dulde het ons niet euvel, als we geen
korpsen noemen, dle di» of da» stuk prüzens»
waardig hebben gespeeld. Het geheel was prüzenswaardig. He» initiatief, de samenwerking,
het resultaat maar vooral het slot Want dat
was een rondgang van alle 250 muzikanten,
met den heer Jacq. J. van Oosten Jr van St
Franclscd» uit Delft aan het hoofd.
Stel U voor: een welgeslaagd feest ietwat
koel. maar mooi droog weer. 250 stuks koper,
hout» en slagwerk en dan. de Feestmarsch van
v. d. Glas!
Men zegt dat de Ulsters en merels nu nog
de melodie nagalmen in de Boschjes....
o
onder wie
Verschillende RHS. autoriteiten
gaven van hun
de deken van Den Haag
belangstelling blijk door een van belde dagen
aanwezig te zün.

""

.

— —

Aquariumclub „Scalare"
Bovengenoemde club organiseerde Zaterdag»
middag j.l. haar jaarlijksohe excursie op de
Noordzee. Hoewel het weer zich in den ochtend
slecht liet aanzien, er stond oen straffe wind,
was het om 2 uur toch zooveel veranderd dat
tot uitvaren besloten werd. De opkomst was
ditmaal zeer goed en de stemming liet niets
te wenschen over. Toen men evenwel buiten»
gaat» kwam bleek al gauw dat er van een
kalm zcetje geen sprake was. Na een uur va»
ren» werd het net uitgeworpen en begon de
„trek" die met het oog op het weer korter
duurde dan gewoonlijk het geval is. Onder de
ln het net geraakte vlsch zag men heremiet»
kreeftjes. poon en pieterman, sprot, zeesterren,
kwallen, krabben enz. enz. De bult wa, echter
niet zoo groot als vorige kéeren. Nadat alles
aan boord weer was opgeredderd werd de steven bavenwaarts gericht en de thulsruis aan»
gevangen. Toen de wal behouden «genomen"
was werd nog een film van de deelnemers op»
genomen en begaf men zich voldaan huiswaarts.
'Scalare opent' haar winterseizoen op Woensdag 1 Sept a*. mét een clübbüeenkomst weljle
om 8 uur des avonds zal aanvangen in haar
clublokaal (de gouden zaal van Rest ..den
Hout") Bezuidenhout 13. Op dien avond zal de
bekende dierenvriend Jan Luberti een intehou»
ressante lezing met film en lichtbeeldenvorige
den. Al degenen dle den heer Luberti de
maal hoorden zullen waarschijnlijk "eer van
de partü zün.
In voorbereiding Is een gczamelijke club»
tocht naar Artls te Amsterdam.
STICHTING CENTRAAL BADBEHEER.
Voor de laatste maal In dit seizoen zal de
stichting Centrakl Badbeheer gelegenheid geven
tot het afleggen van een zwemproef op Zondag
5 September de» namiddags 2 uur. De proef zal
omvatten: sprong van de 1 m plank. 10 seconden
watertrappel», bedrevenheid in het water,
5 minuten duur-zwemmen.
Degenen, die aan het proefzwemmen wenschen
deel te nemen, moeten zich van te voren op»
geven aan de kassa. Zü die om persoonlUke
redenen Zondag verhinderd zün, kan op hun
verzoek alsnog gelegenheid gegeven worden dit
diploma te behalen.
PALAIS DE DANSE
Vrijdagavond as. zal, zooals Is aangekondigd,
de Fransche vedette Lys Gauty in Palais de
Danse te Scheveningen de rü der cabaretstars
sluiten, die er dezen zomer optraden, als Hall
Yates. Hlldegarde, Moveton and Kay. Grela
Keiler, Adelalde Hall en Robin Rlchmond.
Van Ly» Gauty luidt de roep dat zü beschikt
over „een stem vol uitdrukking, dle aan leder
woord waarde geeft" Ongetwijfeld zullen velen
op den gala avond van Vrijdag tot de eersten
behooren om zich hiervan te overtuigen en verder te profiteeren van hetgeen het Palais de
Danse gewoon is te bieden.
LUTINE PALACE
Het Theater der Prominenten dat dezen
zomer in het Lutin» Palace is opgetreden, blijft
nog tot en met Zondag op Scheveningen om
vervolgen» naar Amsterdam te gaan, waar in
het Rika Hopper Theater een serie gastvoor»
stellingen zal worden gegeven.

—

In het voikszeebad «ükduln werden gisteren 5? baden genomen, In het zwembad
Zuiderpark 1298. en in het Volkszeebad Scheveningen 479.

,

Barometerstand om 2 uur
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BEGRAFENIS D. A. v. d. STELT.
Onder veel belangstelling had Maandagmiddag de begrafenis plaats van hét stoffelijk
overschot van den heer D. A. v. d. Stelt
De overledene, die jaren lang in het centrum
van het dorp een rüwlelzaak dreef, wa» een
bekend persoon, vandaar dat zeer velen zich
om de groeve hadden geschaard. Aan het graf
werden woorden van troost gesproken door d»
J. Smelik. Geref. predikant. Een familielid
dankte voor de belangstelling.

.

VOOR INTERNATIONAAL RECHT
Maandagavond had de laatste bijeenkomst
van de studenten aan de Academie voor Internationaal Recht, uitgaande van de Assoclatlon
des Auditeurs et ancien auditeurs de I'académie
de droit international de La Haye plaat» in
een der zalen van den Dierentuin.
Voor de zeer talrijke aanwezigen vertoonde
allereerst de heer J. C. Burgersdijk liln kunnen op het gebied van goochelen. Vervolgens
dansten een groot aantal Nederlandsche studenten in Volendamsche costuums oud-Nederlandsche dansen als de Driekusman, Ik heb mün
wagen volgeladen, de Zevensprong enz», het»
geen een zeer groot succes oogstte. Een zeer
geanimeerd bal besloot dezen geslaagden avond.

H. TH. STORTENBEKER
In den ouderdom van 50 jaar is In het Rood»
Kruis Ziekenhuis overleden de heer H. Th.
Stortenbeker, oud»Javaplanter
De verasschlng van hot stollelük overschot
zal plaats hebben Donderdag a»». in het Crematorium te Velsen na aankomst van trein
11.41 halte Driebuis—Westerveld.

.

—

JUBILEUM G. HOOETOORN.
Hoogs toorn
dle van den jubilaris —. was
't. dien de zetter vanochtend op zn hals heeft
gehaald. Want heden viert de heer G. Hoge»
toorn het 30» jarig bestaan van zün kappers»
zaak aan de Suezkade en niet de heer J. Hoge»
toorn.
50e „SCHEP VREUGDE IN T LEVEN".
Vrijdag 2? Augustus geeft de N.V. Nationale
Revue, Directeur Bob Peter», in het Theater
.Scala" de 50ste opv. van de groote lachrevue
„Schep Vreugde ln 't leven", waarin optreden:
Lou Bandy, Bepple de Vries, Wiesje Bouw»
meester, Clairette Hammé, Phylll, v. Anrooy,
Matth. v. Eysden, Fr. Bogaert Dries Krijn, Guus
Brox en Piet Brechts, alsmede de 32 Nationale
Revue Girls. Het Scala-orkest staat onder lei»
ding van Juilus Susan.
Tot nu toe trok de revue reeds meer dan
60.000 bezoeker, en nog steeds 1» de belang»
stelling onverminderd en «Scala" avond aan
avond nagenoeg uitverkocht Wel een bewijs
dat het nieuwe product van de N.V. Nationale
Revue bü het publiek in den smaak i» ge»
vallen.
POSTDUIVEN.
De uitslag van de door de P. V. de Rel«iull
alhier gehouden wedvlucht van Neuvilles af
luidt: W. v. Veen 1, 11. 13. 16. 19; Ph. Suiker
2. 21 ; B. Lanslnk 3, 7. 9. 18; T. C. v. Delft 4.
1? P. J. v. Wijk 5. 8; v. Zon 6' N. Kloosterman
10. 24; J. Contant 14. 27 W. Moerland 15 ; P.
Markus 26; L. V.d. Berg 28. 29. Aan het concours namen 14? duiven deel.
WAARSCHUWINGSSYSTEEM.
In het tijdvak van 13 tot 19 Augustus werden
door de politie alhier 244 personen gewaar»
schuwd. Hiervan waren 80 minderjarige man»
nen 20 minderjarige vrouwen, 129 meerder»
jarige mannen, 15 meerderjarige vrouwen.
Sedert 1 Januari 1937 werden totaal 12,073
waarschuwingen gegeven.
In 338. gevallen werd direct procesverbaal
opgemaakt terwijl in 1958 gevallen na eerste
waarschuwing een proces-verbaal volgde.
'

.

AANRIJDINGEN.
Op den hoek van de Parkstraat en de Mau»
rltskade werd de 24-jarige wielrüdster F. E.Bdoordat zü plotseling haar snelheid verminderde, aangereden door een personenauto, be»
stuurd door den 45-jarlgen J. P, wonende te
Haarlem. De wielrüdster viel en verloor een
oogenblik het bewustzijn. ZU kreeg overigen»
geen letsel en kon even later haar weg ver»
volgen.

De 49»Jarlge wlelrüder E. L. werd op den
hoek van den Loosdulnscheweg en de Valken»
boschkade. doordat hU geen voorrang verleen»
de, aangereden door een vrachtauto, bestuurd
door den 24-jarigen E. T. Eerstgenoemde viel
en klaagde over pijn in het hoofd, rechterhand
en rechterbeen.
GESLIPT.
Dc 52-jarige D. Z„ wonende in den Meeuwenhof, slipte op den Vlsschershavenweg met zün
rijwiel. HU kwam te vallen en klaagde over
pijn in de heup. Hü werd door den G.G. en G.D.
overgebracht naar het Roode-Krulsziekenhuls.

ZOO JUIST ONTVANGEN

BELOUCHISTAN

KLEEDJES

VANAF

»2?'

HET GESTOLEN KINDERWAGENTJE.
Op aanwijzing van de benadeelde werd door
een agent van politie aangehouden op de Ha»
nenburglaan en overgebracht naar het bureau
aan de Archimedesstraat de 19-jarige W. V-,
verdacht van diefstal van. een kindervouwwagentje, eenige dagen geleden gepleegd. Het
wagentje werd in zijn woning in beslag gene»
men. Hij werd overgebracht naar het hoofd»
bureau van politie en aldaar in bewaring ge»
steld.
DIEFSTAL.
Een autobuschauffeur der H.THI. deed aan»
gifte van diefstal van 50 tweerlttenkaarten.
gepleegd uit een autobus, terwijl deze eenlge
«ogenblikken onbeheerd stond in dc Mess»
straat
Een bewoner van de Amsterdamsche Veer»
kade deed aangifte van diefstal van gaspennln»
gen tot een waarde van 120 gulden, gepleegd
door middel van verbreking van het «lot van
den gasmeter door den inwonenden M. D„ die
onvindbaar bleek. Laatstgenoemde werd in
den loop van den nacht aangehouden door een
agent van polltle en in het hoofdbureau van
politie In bewaring gesteld.
De heer A. E. ult Utrecht deed aangifte, dat
van zijn onbeheerd staande auto een nieuw
reservewiel was ontvreemd, terwijl de dieven
er een oud reservewiel voor in de plaats had»
den gezet.

.

RIJWIELDIEFSTAL.
Door de politie is gisteravond aangehouden
de l?»jarlge loopknecht L. M. van M, verdacht
van diefstal van een rijwiel.
Morgenavond van B—lo%

uur zal het
alhier onder
leiding van den heer P. F. van Gent in den
theetuin van de Bataaf een concert geven.
I'Espsrance

—

Het Haagsehe Harmonie Orkest (dirigent
H. Zeldenrust). geeft Donderdagavond om 7 u.
op het Newtonpleln een concert.
*-"■■■"

«»*»

„Och, waren alle menschen wijs."

jT_S_ (Dat Is heele-maal niet noodlo. «b
rfngfcCn ze achter het stuur meer'nU«ln
\__/ beetjebeier wilden oplette* «l«n
leenden we al h«l tevreden zHnl)

LOOSDUINSCHE GROENTENVEILING.
Ook op de Loosdulnsche groentenveiling aan
den Houtweg zal op Donderdagen geen veiling
meer gehouden worden: tevens wordt ter ken»
nis gebracht dat de veilingen voorlaan om
twaalf uur zullen aanvangen.

CONCERT OP HET NOTENPLEIN.
Donderdagavond zal door hot Chr. Muziek»
korps Euphonla uit de Residentie, directeur de
heer J. R. Wasserval, een concert worden gegeven in den speeltuin van Patrimonum ln de
Nolenwijk.

■■■■■■■■■■■■■■■
De arrestaties te Antwerpen
Juweelen waren te Hilversum
gestolen
In on» Ochtendblad hebben we gemeld, dat
door de Antwerpsche recherche drie Nederlanders, afkomstig uit Hilversum, zün gearresteerd, toen zü poogden In de omgeving van
de Dlamantclub, zilveren voorwerpen en ju»
weelen aan den mah te brengen.
Het had er aanvankelUk den schijn van, dat
men hier te doen kon hebben met goederen
afkomstig van de inbraak bü de firma Van
Willigen, doch het onderzoek van de politie
heeft Inmiddels reeds uitgewezen, dat zulks
nlet het geval is. De juweelen bleken nl. allé
afkomstig van verschillende te Hilversum ge»
pleegde

DIEFSTAL TE NAALDWIJK.
Op verzoek van de politie te Naaldwük zün
hedenmorgen hier ter stede door de Haagsche
politie gearresteerd de 20-jarige 'H. G. en de
23>jarlge E. P. D. die gezocht werden in ver»
band met een diefstal welken zü tezamen te
Naaldwük zouden hebben gepleegd.

Bü

Lelden over deKagerplassen naar hot vliegveld
Schiphol. Nadat eenlgen tijd op het vliegveld
wa» vertoefd, werd de terugtocht aanvaard.

—

Gevonden voorwerpen: Terug
een hond tfoxterrler) bij
Heitman, Emmastraat 71; een tasch lnh. porte»
monnaie en papier, bü Knoppert, Nieuweweg
68 te Honselersdljk; een rol pakpapier bij
Krul. Kükduinschestraat 27b; een broche (drie
stuivertje») bü v. d. Gaarde. Willem 111 straat
73; een kwltantlekaarl, een ongemerkt rijwiel
en een mantelceintuur aan het hoofdbureau van

bekomen:

politic.

UIT VOORSCHOTEN

.

Binnenkort gaat kapelaan L. A. Brabander,
sedert 1932 in deze gemeente, naar Rijswijk.
In zün plaat, is benoemd kapelaan P. Th. A.
Perquin te Heemslede. Deze werd geboren in
1909, ln 1933 tot priester gewijd en kort daarna
tot kapelaan te Heemslede benoemd.

—

inbraken.

MOTORDIEFSTAL.
den
afgeloopen
In
nacht om" half een ls door
de politie aangehouden de 2l»jarige W. D, ver»
dacht van diefstal van een motorrijwiel.

—

BOOTTOCHT NAAR SCHIPHOL.
Ter gelegenheid van het 20»jarlg bestaan der
R.K. Harmonie St Caecllla was Zondag een
boottocht georganiseerd. Met ruim 200 belang»
stellenden ging deze tocht van Den Haag via

te

de orgelbespeling op Woensdag a.s.

door M. Keulemans in de Duinoordkerk zal als

soliste optreden de sopraan mej. Marie Heu»
keroth.

—

Verbetering.
Door een onjuiste correcUe 1» in hét raadsoven-icht de beteekenis
van een zin geheel veiMderck Wè' hadden nt
niet geschreven, dat een vergelijking met het
vage niet, heeft te maken, maar, dat het on»
doenlijk l, voor gewonen huizenbouw een ver»
gelljklng met het vage niet, (der aesthetica
welke nog komen moet) te maken.

.

Bü de politie heeft de heer A. K. aangifte
gedaan, dat van den korenmolen, aan het «Inde
van de Kerksloot de bllksemgelelder 1» ge»

stolen.

,

—

Gevonden voorwerpen: Groene
damestasch; een H.A.M.N.-sleutel; een hulssleutel; twee bossen kleine sleutels; een blauwe kindermuts; een gele heeren regenjas.
Inlichtingen op het politiebureau van 9 tot
10 uur voormlddags.

UIT LEIDSCHENDAM-VEUR
UITSTAPJE VAN MORGENROOD
De S. D. Zangvereenlglng Morgenrood heeft
Zondag haar jaarlüksch uitstapje gemaakt, ditmaal naar Duinrell op Wassenaar. Omstreeks
twee uur vertrokken allen per blauwe tram
naar Voorschoten, waar de autobus gereed
stond. welke het " gezelschap naar Duinrell
bracht. Hier werd de dag op aangename wijze
doorgebracht o»»., door het beklimmen,.van den
onlangs geplaatsten uitkijktoren, waarop men
.'..., ..: -".: V
een fraai uitzicht heeft
Per zelfde gelegenheden had ook de terug»
tocht plaats. Zoowel op de heen» als de terug»
rel» werd de tijd gekort met het zingen van
liederen.

-

CORRESPONDENTIE
De heer v. d. S., die zich gisteravond aan 't
Capltol Theater vervoegde en plaats vroeg als
vertegenwoordigende ons blad. wordt beleefd
verzocht on» met een bezoek te veréeren.
Directie He» Vaderland.

ONDER DEN VOET GERAAKT.
Tüdens het défilé voor den heer Strickllng,
geraakte de 8 Jarige Uytenbroek, wonende aan
den Achterweg, onder den voet. Het meisje
kreeg een gekneusde» pols en eenlge schaaf»
wonden, welke door het Roode Kruis zün be»

Radioprogramma

BRUSSEL NEDERLANDSCH 322 M.
1220 Gramofoonmuzlek. 1220 Salonorkest. 1320
Klelnorilest. 1320 Gramofoonmuzlek. 1720 Omroep»
orkest, 18.29 Salonorkest. 1020 Irloconcert. 2020
Klelnorkest. 2120 Symphonleconcert m.m.v. «list.
23.00-2320 Gramotoonmuzlek.
BRUSSEL FRANSCH 484 M.
1220 Gramofoonmuzlek. 1220 Klelnorkest. 1320
Salonorkest. 1320—1420 Gramofoonmuzlek. 1723 Jo
Bouillon» dansorkest en de Laniglro Hot Players.
182» Omroeporkest. 1920 Gramofoonmuzlek. 2020
Omroep-symphonle-orkest en soliste. 2120 Radiotooneel. 2123 Gramofoonmuzlek. 22.00 Vervolg
symphonleconcert. 2220 Omroep-dansorkest.
DEUTSCHLANDSENDER 1571 M.
1320 Vroolljk gevarieerd programma. 212» Om»
roeporkest en «koor. 2220 Berichten. 2220 Fluit»
Trio. 23.03 Weerbericht. 2320-2420 Omroep-kleln»

Woensdag 25 Augustus
HILVERSUM I 1875 M.
10.00—1020 en 1920-20X0
VI»2».0. 1820—19.00 R.V.U.
8.00 Grammuzlek. 920 Kookles. 10.00 «orgen»
w|j6lng. 1020 Causerie. .Hlelody Clrcle en ,33e
VARA..ultzendlng.

1200 Gramofoon. 1220 „Fantasia".

—

AVONDBLAD A
UITLOOSDUINEN

BIJEENKOMST STUDENTEN ACADEMIE

Muziekgezelschap

—

AUGUSTUS 1937

12X0-13.43 Orgelspel. 14.00 Gramofoonmuzlek. 1320
Voor de kinderen. 1720 Gramofoonmuzlek. 17.43
VA^A-orkest. 1820 Causerie «Ons land ult de
lucht gezien". 1905 Vervolg concert. 1920 Causerie
„Vrijzinnige Protestanten In Noord-Brabant en
Limburg". 20.00 Herhaling SOH.berlchten. 20.03
Berichten ANP.. V^R^-Varla. 20.13 Boyd Neel
strijkorkest. 2045 Declamatie. 21X0 Vervolg concert. 2120 Orgelspel (gram.platen). 22.01 Berichten
A.NJ>. 22.03 Radlotooncel met muziek. 2223 Gr»,
mofoonmuziek. 23X0 .Fantasia". 2220 Gramofoon»
muziek.

.

HILVERSUM II 301 M.
N.O.R.V.»Ultzendlng.

18.30—19.00 Onderwijsfonds voor de

Scheepvaart
Schriftlezing,
meditatie,
gewijde
8.00
muziek «gr.
platen) 8.» Gramotoonmuzlek. 920 Gelukken»
letten. 9.43 Gramofoonmuzlek. 1020 «orgendlenst.

U.M Vioolvoordracht. 12X0 Berichten. 12.15 Gram.
muziek. 1220 Kwintetconcert 14.00 Gramofoonmuziek. 1420 Voor jeugdige postzegelverzamelaar,.
15.00 Zang en plano, en gramofoonmuzlek. 13.43
Christelijk llederenuurtje. 18.43 Kinderuur. 18.00
Gramofoonmuzlek. 1830 Causerie over het Binnen»
aanvaringsreglement en stoommachines. 19X0 Bc»
richten. 19.13 Gramofoonmuzlek. 19.43 Reportage.
ZOU» Berichten A.N.P. Herhaling S.OH.berlcbten.
30.13 Haagsch Koor van de Vereeniging voor den
Volkszang. 21.00 Causerie .donkere wolken boven
onze wateren". 2120 Vervolg concert. 22.00-2203
Berichten A.N.P. 2220 Gramofoonmuzlek. 22.45
Gymnastiekles. 23.00 Gramofoonmuzlek. Hierna:
Schriftlezing.

DROITWIOH 1500 M.
11X5
1125 Gramofoonmuzlek. 1220 Het
8.8.C Varieté-orkest «n solist. 1320 He» Gov,n
Burgh-orkest. 14X3 Gramofoonmuzlek. 1423 Harry
Engleman» kwintet. 15.05 Gramofoonmuzlek. 1520
Planovoordracht. 1820 Vesper. 17.10 Gramofoon»
muziek. 1720 Henry HaU en zljn Band. 1820 Be»
richten. 18.40 Ch. Ernesco', kwintet. 1920 Het
BJIO-orkest. 20.05 Causerie .J*adiolyrnpla 1937".
1020 Vaudeville programma. 21.13 Gevarieerd pro»
gramma. 22.00 Berichten. 2220 BBC. Symphonie»
orkest en solist, 2225 BBC Varlété-orkest en
solisten. 2320 Bram Martin en zljn Band. 2220—
platen).
020 Hot Jazz
RADIO PARIS 1048 M
820
7.10.
en 1025 gramofoonmuzlek. 1220 «Les
de France" en zang. 1420 Gramofoon.
muziek. 18.03 Zang. 1720 Labls^rkest. 1920 Zang.
2020 Orkestconcert. Hierna
dlablo galant",
Orgelspel.

operette. 2220 Gramofoonmuzlek.

KEULEN 450 M
620 Hermann Hagestedts orkest. 2020 Vliege»
niersorkest. 1220 Verzoek»concert. 1325 Omroep»
orkest. 1425 Gevarieerd concert. 17.09 Llpplsch
Landestheater-orke»*. 18.40 Kinderkoor. 19.10 Her»
mann Hagestedts orkest. 2020 Radlotooneel. 2120
Btaasconcert. 2220 Viool en plano. 23.13 Omroep»
klelnorkest.

handeld.

UITSPRAKEN
DIE VELEN RAKEN!

Gemengd Nieuws

De Raad van Beroep

(Sociale Verzekenavolgende
uitspraken,
ring) deed de
waar vele lezer» belang in sullen «tellen.

"

OH) «eg
blokje om.

-naar Kul» een

De Raad van Beroep bevestigde een beslissing van het bestuur der Rüksverzekerlngs»
bank. waarbij deze schadeloosstelling Ingevolge
de Ongevallenwet 1021 weigerde ter zake van
een ongeval dat een arbeidster op weg naar
hul» was overkomen toen zü even van den
korteten en gebrulkelijksten weg was af»
geweken om bü haar zuster even wat te ge»
bruiken. Ook hier nam de Raad aan, da» de
getroffene als gevolg van een particuliere
aangelegenheid het normale, aan den gang van
werk naar huls verbonden gevaar door
" het
eigen toedoen had vergroot, zoodat ten tüde
van dat ongeval noch die gang noch dat ongeval zelf geacht kunnen worden met haar dienst?
belrekking verband te houden. Klaagster had
derhalve geen recht op schadeloosstelling in»
gevolge de bepalingen der O.W. 1921.
Hierbij moge nog worden aangeteekend. dat
ook indien het ongeval zou hebben plaat, geaan haar
had wanneer klaagster na het bezoekgebrulke»
zuster weer op den koristen en
lijksten weg van haar werk naar huw zou zün
aangeland, geen verband met haar dienstbetrekking zou zün aangenomen, aangezien dit
verband geacht zou worden door het tengevolge van het oponthoud veranderd risico onherroepelijk te zijn verbroken.

Onvoorzichtig oversteken door
naar huis zijnd werk-

" man ontneemt weduwen (en
op weg

weezen) recht op rente en
begrafeniskosten.

In de eerste plaats bevestigde de Raad van
Beroep de beslissing van het bestuur der Rijks»
verzekeringsbank, waarbij deze begrafeniskosten en weduwen» en weezenrente weigerde op
grond dat de tengevolge van een verkeersongeval overleden echtgenoot eh vader door dat
ongeval werd getroffen, doordat hü op weg van
zijn werk naar huls op onvoorzichtige wijze
een rijweg 'overstak. De man reed n.l. op een
rijwielpad dat door boomen van den, recht» van
het rijwielpad llggenden, drukken rijweg was
gescheiden. Uit dc verklaringen van verschil»
lende personen, die van het ongeval getuige
waren geweest bleek dat de man plotseling
tusschen de boomen door op den rijweg wa,
verschenen en toen was aangereden door een
van den anderen kant komende auto, welke
slechts een zeer matige snelheid had, doch een
aanrijding met den plotseling voor haar ver»
schüncnden wlelrijder niet meer kon vermijden.
Ook de Raad van Beroep nam aan, dat hieruit
volgde, dat het ongeval door een onvoorzichtig
oversteken was veroorzaakt waaraan niet af»
doet dat getroffene» onvoorzichtigheid wellicht
het gevolg van vermoeidheid is geweest daar
in zoodanig geval van getroffene dubbele op»
lettendheid bü het oversteken van een drukken
verkeersweg had mogen worden gevergd

O Ongevallen op weg van huis
naar het werk of omgekeerd.
Aanspraak op schadeloosstelling Ingevolge de
bepalingen der Ongevallenwet 1921 heeft men
slechts indien tusschen ongeval en dienstbe».
trekking oorzakelijk verbandi bestaat Algemeen
gang van huis
"Wordt aangenomen, dat ook'de
en
van
werk
naar hul, met,
het
naar/het!werk
de dienstbetrekking verband houdt Volgens dé
geldende jurisprudentie gaat dit verband echter
verloren indien, men het normale gevaar dat
die gang voor den werkman behoeft op te leve»
ren door eigen toedoen vergroot Dlt vergrooten
van het gevaar kan op velerlei wijzen plaat,
hebben. Men kan bijv. van den koristen en
gebruikelijkste» weg afwijken of zich b.v.
onderweg om particuliere redenen langer ophouden dan noodzakelijk is. In de meeste ge»
vallen ligt de risicovergrootlng echter In wat
men een onvoorzichtig of onoordeelkundig ge»
bruik van weg of verkeersmiddelen noemt In
al deze gevallen wordt de gang van huls naar
't werk of omgekeerd dus nlet langer geacht
met de dienstbetrekking verband te houden.
Het gevolg hiervan is dat ook de ongevallen
welke eventueel ult deze risicovermeerdering
voortvloeien niet meer kunnen worden aangemerkt den getroffene in verband met zün dienst»
betrekking te zijn overkomen, zoodat ter zake
geen schadeloosstelling ingevolge de Ongevallenwet 1921 kan worden toegekend.
Aangezien het bovenstaande nog lang niet al»
gemeen bekend is, geven wij hieronder ln het
kort een tweetal uitspraken van den Raad van
Beroep (Sociale Verzekering) weer, welke deze
Raad juist de vorige week hieromtrent heeft
gegeven.

Adg-pirant-leerling-verpleegen
" «ter»
Invaliditeitswet.
van
de

Beroep, die ten aanzien van de
De Raad
leerling-verpleegsters in het Stads» en Acadeorkest.
misch Ziekenhuis te Utrecht reeds had beslist,
deze verplicht verzekerd waren ingevolge
Gemeentelijke Radiodistributie dat
de Invaliditeitswet, heeft zich thans ook uitgePROGRAMMA f. Alle uitzendingen v. Hilversum 1. sproken over de adsplrant-leerllng-verpleeg»
PROGRAMMA 11. Alle uitzendingen v. Hilversum 11. ster». Deze volgen, alvorens tot leerUngver»
pleegster te worden toegelaten, een drlemaanPROGRAMMA 111.
delükschen cursus, waarbij zü de eerste ze» weNEDERLANDSCH BRUSSEL. 300 Gymnastiek. ken
in hoofdzaak theoretisch onderricht ont820 Gramofoonmuzlek. 820 Kroniek van den dag. vangen,
doch de laatste zes weken reed» in
8.4} Gramofoonplaat. 8.45 Gesproken dagblad va»
verpleeg»tersarbeid verrichten, terhoofdzaak
het NJ-N. 900 Gramofoonmuzlek.
wijl
tegenover dien practlschcn
het
onderricht
LUXEMBURG. 920.
DROITWICH 1025 Korte Godsdienstoefening. verpleegstersarbeid meer op den achtergrond
1020 Tijdsein van Grcenvlch. 11.05 Orgelconcert raakt. Gedurende den geheelen cursus zün zü
door Frank Newman. 1125 Gramofoonmuzlek. 1220 intern in het ziekenhui» opgenomen. De Raad
BBC. Varic«e»orkest. 1320 Govan Burgh orkest. van Beroep nam aan dat de adspirant.leerling»
14.03 Gramofoonmuzlek. 1425 Harry Englemans verpleegsters gedurende de eerste ze» weken
Kwintet. 13.09 Gramofoonmuzlek. 1520 Pianorecital niet, doch de laatste ze» weken wel gezegd
door LUlan NUette. 1820 Vesper in SU Paui's kunnen worden in dienst van het ziekenhui»
Cathedraal. 17.10 Gramofoonmuzlek. 1720 Henry arbeid tegen loon (kost en inwoning) te ver»
Hall met zijn dansorkest.
richten, immers hun werkzaamheid gedurende
LUXEMBURG. 1821.
Charle,
DROITWICH. 18.40
Ernesco met zijn de laatste zes weken in wezen niet, verschilt
kwintet 1920 8.8.C.-Orkest Afdeeling C. 20.03 van den arbeid van een leerllng.verpleegster
,A V/orld of Radio", een Vaudeville Ensemble In van wie vaststaat dat zü in loondienst werk»
het Radlolympla Theater Bobby. 21.15 ,2!umm«r zaam is. Het ziekenhuis is du» gedurende de
over the Brltlsh Isle,". 22X0 V/eer» en nieuw,» laatste zes weken voor de verzekering ingeberichten. 2220 Promenadeconcert In de «lueen's volge de lnvallditellswct van de adsplrant»lc«r.
Hall. Londen. 2225 „Intermlssen" BBC. Variété lingverpleegsters rentezegels van 25 cents ver»
Orkest. 2320 Bram Martin met zijn dansorkest. schuldigd.
2320 «Swing Time".
PROGRAMMA IV.
KEULEN. 800 COncert o. 1. v. Hermann Hage»
stcdt. 820 Tijdsein, weerbericht, walerstandberlcbt,
„Kalenderblatt". 820 Gymnastiek voor de vrouw.
820 Programma ult Lelpzlg. Concert o. tv. Alfred
Franke. 10.03 Tijdsein, berichten. waterstandtx»r
PARIJS RADIO. 1025 Gramofoonmuzlek.
LONDON REG. *--* 11X5 Gramofoonmuzlek. 1123
New Victoria Cinema Orkest. 1220 Alfredo Cam»
poll met zijn Salonorkest.
NED. BRUSSEL. 1220 Salonorkest o. L v. Walter
NJJL
Feron^ 1320 Gesproken dagblad van bet
KEULEN. 1323 Concert o. 1. v. Leo Eysoldt.
PARIJS RADIO. 1420 Gramofoonmuzlek
LONDON REG. *i- 1525 BBC. Emplre-orkest.
1325 Jan Berenska met z<jn orkest.
PARIJS RADIO 1720 Gevarieerd concert.
LONDON REG. 1820 Spencer Thomas, tenor.
Oud nieuws Ja. maar dan toth
GEM RADIO-DISTRIBUTIE. 1905 Gramofoon»
muziek.
nlet voor die tallooze automobilist,*
PARIJS RADIO. 20.03 «La Vlellle Chanson berrt»
dle 's avonds «rustig" me» maar Aan
chonne".
koplamp aan rijden l En toch Is
FRANSCII BRUSSEL. 2023 Symphonleconcert.
ROME. 2120 Concert o. 1. V. Cesare Gaillno.
het kleinste ongeval altijd nog duur»
2120 Symphonleconcert o. 1. v. Pletro Maacagnt.
der dan een nieuw g'o-ailampjel
BERLIJN. -*!** 2325 Populaire» en dansmuziek- door
het klein omroeporkest.

Eén

is
géén

Jongen verdronken
Gisteravond laat hebben de ouder, van een
7-j»rlg Jongetje uit de Kelkstraat te Amster»
dam zich bü de politie van het bureau Stadhouderskade vervoegd, waar zij mededeelden,
d»t hun zoontje^ dat omstreeks zeven uur van
hul» wa» gegaan en nobü den waterkant van,
den Amstel bad gespeeld, nog niet thuis wa»
gekomen. De politie ging dadelijk aan het dreg.
gen, met het resultaat dat omstreeks één uur
het jongetje ult het water kon worden opgehaald. De levensgeesten waren toen evenwel
reeds geweken. Het stoffelijk overschot is naar
het Wilhelmina Gasthuis overgebracht

SCHIP GEZONKEN?
Plesch aangespoeld
burgemeester-strandvonder
van OostDe
képelle heeft gerapporteerd, dat j.L Zondag op
het strand een fleschje is aangespoeld, waarin
een wit stukje papier waarop met potlood was
geschreven: Boat sunk stranded on Thacker
rock Tor l«y. Help.
Hoewel men meent hler met een. zü het lu»
gubere grap te doen te hébben, zün de Engel»
sche autoriteiten van het geval in kennis ge»
«teld.

MOTORONGELUK OP DEN
HAARLEMMERWEG.
den Haarlemmerweg te Amsterdam,
dicht bü den Hoofdweg, is te middernacht een
23-jai*lge motorrijder tegeneen betonnen paaltje
gebotst en tegen den grond gesmakt De be»
duurder van het motorrijtuig liep «en ont»
veiling aan den neus op, terwijl hU voorts
een diepe snede in het been kreeg. Zün op de
duo gezeten 19» jarige verloofde werd eveneen, licht gekwetst Belden zijn na in het
Wilhelmina Gasthuis te zün verbonden, naar
huis vervoerd.
Op

KINDJE VERBRAND

Te Lichtenvoorde heeft een éénjarig kind van
een woonwagenbewoner «en ketel met kokende
koffie over het lichaam gekregen. De kleine
werd zoo ernstig verbrand, dat het aan de gevolgen bezweek.

ERNSTIGE VAL VAN EEN LADDER
K., monteur
van de Radlocentrale te Haarlem, op de binGistermorgen is de 2l»jarlge

nenplaats van een hul» aan de Kruistochtstraat
van een hoogte van twee meter van een ladder
gevallen. Hij kwam op zün achterhoofd te»
en is per branrecht bleef bewusteloos liggenovergebracht.
Hij
card naar de Mariastichting
bleek een ernstige hersenschudding te hebben
opgeloopen en verkeert ln levensgevaarlijken
toestand. De oorzaak van het ongeluk Is niet
bekend, daar niemand het zag gebeuren.

DE DIEFSTALLEN TE ASSEN
In verband met de diefstallen bü den bankier
Kieft te Assen gepleegd, heeft de Gronlngscho
politie thans den 23-jarlgen A. G. K. uit Meppel aangehouden, wiens opsporing en aanhouding door de politie te Assen was verzocht A.
G. K. zal ter beschikking van de Asser politie
worden gesteld.
GEEN SCHATTEN. DOCH WEL OUDE

BOEKEN

Gisteren deed te Zutphcn het sensationeel*»
gerucht de ronde, dat er bü de verbouwing Van
de lunchroom Negro aan de Houtmarkt schatten
gevonden zouden zijn. Er zouden nl. resten van
een oud klooster te voorschijn gebracht zün.
Oude boeken weren er tevens gevonden, welke
een groote waarde hadden. Het blijkt dat deze
geruchten wel «enigszins overdreven zün. Inderdaad zün er bü de verbouwing 28 oude boeken,
in een kelder gevonden. Deze boeken de vader»
landsche geschiedenis en de wereldgeschiedenis
behandelende, zün 17de «euwsche weiKen.Welko
bestemming de eigenaar van het gebouw aan
deze geschriften geven zal is nog niet bekend.

De Nachtveiligheidsdiensten
en

de Overheid

Aan de betrokken autoriteiten is door do
Nederlandsche afdeeling der Llgue Internatio-

nale des Soclétes dc Surveillance een rapport
overhandigd, aan haar uitgebracht door de
«Coördinatie commissie Nachtvelligheidswezen".
In het voorwoord wordt medegedeeld, dat
allengs hier en elders de overtuiging is gerijpt,
dat het particuliere nachtvelllgheldsbedrüf in
streven naar betere vervulling van zün
zün
taak', de medewerking van de overheid op den
duur niet kan ontberen.
De conclusies van het rapport, waaraan geen
minderheidsnota i» toegevoegd, luiden:
Dat de bijzondere veiligheid een vitaal be»
lang der gemeenschap uitmaakt;
Dat aan de voorziening in de bijzonders
veiligheid, nu als voorheen, dient te worden
medegewerkt door particuliere ondernemingen;
Dat echter tot voorziening in de bUzondere
veiligheid alleen de zoodanige ondernemingen
behooren te worden toegelaten, dle zekere
waarborgen voor deugdelijkheid bieden, en bc»
antwoorden aan bepaalde maatstaven op het
stuk van prestaties. leiding, personeel, relatie
tot personeel en publiek en solidariteit;
Dat de keuring der ondernemingen behoort
te worden voltrokken door de overheid, aan
de hand der bovenbedoelde maatstaven;
Dat aan dc ondernemingen, welke aan de
maatstaven blijken te voldoen, van overheid,»
wege een autorisatie dient te worden ver»
leend, terwijl den niet aldus geautorlseerden
ondernemingen de uitoefening van het nacht»
velilgheldsbedrijf behoort te worden ontzegd,
onder bedreiging met sancties;
Dat een algemeene regeling van de keuring
en de autorisatie, met haar rechtsgevolgen,
dient uit te gaan van het centrale gezag, waar»
bij dan den localcn organen worde opgedragen
de keuring te voltrekken en de autorisatie ta

verleenen:

Dat de nationale concentratie van het nacht»
velllgheldsbedrüf gewenscht is en dat deze
concentratie door een systeem van keuring ca
autorisatie zal worden bevorderd;
Dat samenwerking tusschen politie en nacht»
veiligheidsdiensten gewenscht is, dat deze
samenwerking
in verband met de autorisatic
dient te worden georganiseerd en dat
zü alsdan, zoowel voor de politie al, voor dc
nachtvelligheldsdlensten waardevol kan zün
en aanzienlijk zal kunnen bijdragen tot do
voorziening zoowel in algemeene als in bü»
zondere veiligheid.
De commissie bestond uit de heeren: mr 5. A.
de Visser, procureursgeneraal bü het gerechtshof te Arnhem, lid-voorzltter; mr L. Elnthoven,
hoofdcommissaris van politie te Rotterdam, mr
G. P. Haspels, burgemeester van NieuwerAmstel. N. G. van der Mey, hoofdcommissaris
van politie te ',-Gravenhage. dr E. J. Tobi.
economist te 's-Gravenhage. H. J. Versteeg.
hoofdcommissaris van politie te Amsterdam,
leden; mr I. KUch, advocaat procureur en
rechter-plaatsvervanger te Amsterdam, secre-

—

—

,

taris.

HET

Financieel nieuws Beursoverzicht
Buitenlandsene beurzen
Londen
Augustus.
LONDEN. 24
De beurs Was bede»
minder goed prijshoudend. hetgeen een gevolg was
van de flauwe stemming van Wallstreet gisteren,
terwijl door dc mogelijkheid op een extra zitting
van het congres vooral voor Amerikaansche Industriewaarden de koersen terugliepen. Zoo daal»
den U. S. Steel met nlet minder dan 31', tot 113'i.
li tot 63Tt en Brazll Tractlon me»
Int. Nickel met
Op de overige markten van de beurs
li tot 25?z.
waren hedenmorgen zeer zeldzaam koerswinsten
waar te nemen. De meeste waarden waren tot nu
toe onveranderd, maar eenlge belangrijke stukken
Hepen echter ln koers terug. Voor blnn«nlands***h«
Industriewaarden was dc stemming verdeeld. Cour»
taulds noteerden onveranderd 84. Qunlop rubber
op 34/9. maar Unllevèrs daalden met 115 tot 43/7».
Goudmijnen en rubberwaarden waren welnlg In
koer, veranderd. Hetzelfde was waar te nemen bij
de leidende koperwaarden. Zoo daalde ThokanaS
met U tot 14».
Petroleumwaarden waren prijshoudend. Shell
Transport noteerde onveranderd
llextcan
lagles onveranderd op 13/—. Men nam er met g,
noegen kennis van, dat de Engelsche regeerlng bü
de
voorstellen heeft gedaan met be»
trekking tot de petroleumbelangen. Britsche staat,»
fondsen waren vast gestemd. De 3» pet oorlog*»»
leenlng bleef tot gisteren onveranderd op
Ja»
panache en Chineesche waard»» waren onzeker,
«et valt steeds op. dat Chlneesche waarden min»
der groote koersverliezen lijden dan de Japansche,
die ln verschillende gevallen reed, verhezen tot 10
pet hebben geleden.
De luslelooze stemming i, in hel verder» ver»
loop eerder nog toegenomen. Ook binnenlandse!,»
spoorwegen hadden een neiging tot dalen. Over
het algemeen was dc stemming tot de morgenuren
welnlg veranderd.
*»

—
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ve goederenmarkten
De rubbcrprü» steeg met 1/22 tot 8%.
De tarweprljs opende ',4 hooger. doch liep later
iets terug, Katoen daalde opnieuw. American
Uiddllng 5.83 d.

Parijs.
Als aangename verrassing
zal waarschijnlijk de Kabinetsraad, die heden om
uur namiddag onder voorzitterschap van den
minister-president Chautemps vergadert, tot vol»
ledige opheffing van de 10 pet couponbelasting
voor rente en dergelijke waarden besluiten. Deze
«woonbelasting was onder de regeerlng Laval w»
gevoerd, doch werd onder de regeering Blum
reeds gedeeltelijk opgeheven. De 10 pet coupon»
belasting werd niet meer geheven voor zoover het
ging om stukken die bij banken waren gedeponeerd en dle niet actief waren tnonactlefstukken».
Van deze uitzonderingsbepalingen konden b.v. de
4 pet Fransche rente van 1925 profiteeren. waarvan
stukken op naam en nlet aan toonder gesteld zijn.
Nu zal deze belasting verdwijnen, een maatregel,
die zich heden op dc beurs gunstig In de koer,beweging van de Fransche rentes uitwerkte.
De geruchten dat er groote meningsverschillen
zijn tusschen Blum en den minister van financiën
Bonnet met betrekking tot de organisatie van de
Fransche spoorwegen, worden heden door Bonnet
zelf tegengesproken. De minister legde er den na»
druk op. dat er reed, een compromis In dat op»
zicht was gevonden.
Verder hecht de beur, veel waarde aan dc «co»
nomische en financiëele beslissingen, die vandaag
of morgen te verwachten zijn. Naar verluidt, zou
de Industrie door middel van credieten geholpen
worden, alsook verlichting bij het verdlsconteeren
van wissel, verkrijgen.
BU den aanvang der beur, was de handel iets
levendiger dan gisteren. terwUl d» grondtoon vast
was. Tengevolge van de geruchten over een vol»
ledige afschaffing van de couponbelasUng voor
rente, liep de 3 pCt Fransche rente dadelijk met
fr. 1 boven den siotkoers Van gisteren op tot 75J0.
Ook voor Fransche banken en Industriepapieren
was de* stemming.gunstig. BIJ de buitenlandsche
waarden waren Rlo Tinto met «340 goed prUshou»
dend. daarentegen waren aandeelen Kon. Petroleum. Suezhanaal en Central Mirrfog lager geneteerd. In het verloop van de beurs bleet de «temming voor de Fransche waarde» vooral voor rentes
vast. terwijl buitenlandsche waarden een weinig
afbrokkelden. Van de Amsterdamsche waardes
waren Philips en H.V.A. lager genoteerd. terwUl
aandeelen Kon. Petroleum en Amsterdam Rubber
goed prUshoudend waren.
In de coulisse was de stemming prUshoudend.
3 pCt. rente 7523' na 7530 tegen 7430. 414 PCt. rente
tranche a 79 tegen 779214. Crédit Lvonnals 1450
tegen 1400. Banque dc Paris 1235 tegen 1213. Banque
de France 6750 tegen 6650. Suczkanaal 25273 na 25300
tegen 25323. Rio Tinto 2823 na 2840 tegen 2830,
Xonlnklijke 6230 na 6223 tegen 6250, Philips 4150
tegen 4250, Amsterdam Rubber 4250 tegen 4283.
H.V.A. 40230 tegen 40650. Forge, «t Adirles du Nord
«t d» I'Est 770 tegen 745. Timede, du Havre 85»
tegen 840. PidUne-x 1819 na 1825 tegen 1783. «ontecatlnl 223 tegen 224. Voung 399 tegen 33914. Unlon
Miniere 3910 tegen 3945, Goldfields 493 (onv.) Arbed
9925 tegen 10100. Kuhlmann 633 tegen 626. Citroen
633 tegen 630. Peugeot 473 tegen 458. Canadian
Padflc 308 tegen'314. Central Mining 2862 na «873
tegen
PARIJS. 24

Aug.

"

—

.

2900.

Berlijn.

BERLIJN. 24 Aug. De stemming op de beur,
was over het algemeen prUshoudend. al werden er
geen groote zaken gedaan. Voor de In de laatste
dagen bizonder sterk gestegen machlnebouwwaar»
den bleef een verklaring van de leiding van Deut»
sche Watten, dat rij niet weet aan welke motieven
de sterke koerstUglng Is toe te schrijven, nlet zon»
der uitwerking, «ontaanwaarden waren wat
hooger. met uilzondering van Rheinstahl. dle 15
pCt en «loeckner. die 1 pet daalden. Op de bruinkolenmarkt stegen Deutsche Erdlll met ?4 en daal»
den Budeag met I*4- Else Genusschelne bleven
onveranderd. In de andere waarden van deze markt
glng niets om. Van de kali-aandeden gingen Wintershal opnieuw 14 pCt omhoog. Chemische waar»
den waren vast. Weliswaar zetten Farben 14 lager
In. maar zU kwamen spoedig 15 pCt boven hun
koers van gisteren. Ook gummi- en linoleumwaar»
den. waren prUshoudend; kontigumml en Deutache Linoleum waren li pCt hooger. Op de dcc»
tromarkt stegen Gesfurei aanvankelUk weer met
»i. maar zU verloren het grootste deel van hun
winst weer.
Zeer vast waren Slemens. die 314 pet hooger
kwamen. A.B.G. brokkelden met 14 en Elektrisch»
Llchtkraft en Lahmeyer met 14 pet af. Openbare
nutsbedrijven waren verdeeld. Hooger lagen Elek»
troschleslen. R.W.E. en Wassergelsenklrchen. ter»
wUI H.E.W.. Dessauer Gas en Schleslsche Elektrlzl»
«t» und Gas In reactie waren, zcabel» en draad»
waarden waren weer vaster. Tdlsen met 14 en Vogddraht met 15. Van de autowaarden waren B.M.
W. en Dalmler 15 pet In avans. Op de markt der
machinebouw-aandeden gingen Deutsche Watten
als gevolg van de verklaring der directie eerst met
«5 achteruit, wat later verminderde lot 3>i. Het»
zelfde zag men blj Rhdnmetall. die eerst 115 pet
lager waren en later -U pet van het aanvankelijke
verlies Inhaalden. «etaalwuarden waren vast; van
textiel-waarden openden Bemberg 14 pet lager en
Btoehr 14 pet hooger; bij de cellulose waren Waldhof 'H en Aschaffenburger I>s ln reactie. FddmUhle
14 In avans.
daalden met 1 en Rdchsbank met 14 pet
**
Op de obligatlemarkt was Oud Bedt onveranderd
«p 127.80.

Blanco-daggeld 214-314 pet
Op de valutamarkt noteerden ponden 12.4214, dol»
lars 2.491. Fransche francs 9.3515 en guldens 137.44.

BEURS VAN AMSTERDAM
Nabeurskoersen van 24 Augustus. 4 uur:
«"Hips
284—14
Seheepv. Unie
1,9
«oil. Am. LUn
*..... 144
Japan LUn
,<
14714
K. N. S. «
*.
mi-,
Anaconda

—A

Rep. Steel

70^
»,i,

Steel
Beth. Steel

KT

New Vork Central

-

28*4

HAAGSCHE BEURS
Offlcleele noteeringen (12—13

Koninklijke

van Berkel
JavaChina-JapanlUn

B.
423

uur)

L.

— ——
424

G.
89

14615

—

Een ongeanimeerde markt.
Do meeste
fondsen let» lager.
AlnerlllTansche
waarden Nauw.
Nederlandsche Staat»»
fondsen gevraagd. "*— Prolongatie H pet.
De deur» van Amsterdam had heden bü de

—

—

opening een gedrukt voorkomen. De kooplust
was verdwenen en daartegenover viel op vrü»
wel alle afdeellngen eénlg materiaal te ver»
werken, in vérband waarmede de koersen
meerendeels lager kwamen te liggen. Voor»
namelijk'moest dc luslelooze stemming worden toegeschreven aan het teleurstellende ver»
loop van Wallstreet en aan de gedrukte ten»
dens te Londen. .
Nadat het aangeboden fonds was geabsorbeerd, had midden-beurs een kentering plaats
en volgden de koersen nadien over het alge»
meen een opwaartsche richting, zoodat de aan»
vankelijk geleden verliezen gedeeltelijk of ge»
heel konden worden ingehaald. Wederom concentreerde de belangstelling zich in hoofd»
zaak op de Scheepvaartpapieren, die over de
geheele linie lager werden Ingezet en daarna
nog even een benedenwaartsche richting volg»
den, maar zich tenslotte nlet onaardig konden
redresseeren. Ook thans vonden de grootste
omzetten weer plaats in JapanlÜnen, Scheep»
vaartunies en Kon. Booten.
Op de sulkerafdeellng waren H.V^.'s op»
nieuw aan aanbod onderhevig, zoodat de koers
opnieuw vrij belangrijk lager kwam te liggen.
Vorstcnlanden leden een klein verlies. Ook de
overige specifieke suikeraandeelen werden la»
ger genoteerd. Van de industrieelen waren het
voornamelijk de PhlllpWandeelen. dle de aan»
dacht vroegen en die aanvankelUk enkele punten onder het vorige slot werden afgedaan. Het
duurde echter niet lang, of er kwamen weder»
om koopers opdagen, zoadat in een snel tempo
de koers verscheidene punten naar boven liep.
Aku's die aanvankelUk lets lager golden, kon»
den zich een kleinigheid verbeteren. Unilevdrs
waren prUshoudend. Voor de tabakken kwamen algemeen lagere noteeringen tot stand.
Dellßatavla's leden zelfs en vrü groot ver»
lies. Van de rubberfondsen waren het alleen
Amsterdam Rubbers, die eenige affaire te aan»
schouwen gaven en dle, na een kleinigheid beneden het vorige peil te zijn ingezet, vervolgens weer wat hooger werden afgedaan. In
petroleumaandeelen ging zoo goed als niets om.
Koninklijken waren nractlsch onveranderd. Op
de Amerikaansche afdeeling bestond een uitgesproken zwakke stemming, vooral voor de
staalaandeelen. Later op den middag echter
brak zich ook hier een betere stemming baan.
De belegglngsmarkt was stil. Van dc Nederlandsche staalspapieren was vooral de oude
goed gedisponeerd.
Prolongatie % pet
De valutamarkt
De wisselmarkt te Amsterdam had heden»
morgen een onbelangwekkend verloop. De
koersen van de toonaangevende valuta's waren
zoo goed als onveranderd en tijdens de och»
tenduren bleef dc toestand statlonnalr. Brit»
sche ponden bewogen zich tusschen 9.03% &
9.03%. Dollars waren 1.81ft & 1.81%. Fransche
francs waren 6.80 a 6.80%. Toch is de stem»
ming voor de Fransche deviezen verbeterd en
dit bleek hedenochtend uit het verloop van
termUnfl'ancs. Want 3-maands ParUs werd ver»
handeld met een disagio van 20 cents per 100
francs, terwijl dit disagio gisteren nog circa
28 cents bedroeg. Klaarblijkelijk was dit het
gevolg van de verklaringen van den Fran«hen minister van financiën Bonnet inzake
de positie van de schatkist
Belga's waren* -30.50 a 3053. Zwitsersche
"72.85 &
francs, 4s.6l<a 41.6?. Duitsche
7239.' Duilsch bankpaplcr was wederom* leis
aangeboden en werd verhandeld tegen 43.25,
terwijl gisteren 44.25 kon worden bedongen.
Ook van Duitsch zilvergeld wa, materiaal aan
dc markt en daarbU werd voornamelijk gehandeld tegen 46.75. De omzetten in Duitsch bank»
papieren zilvergeld waren overigens niet groot
Afgescheiden van mogelijke andere oorzaken
speelt het afloopen van den vacantleiijd hierbij klaarblijkelijk een rol.

marden

De valutamarkten
Te Londen.
24 Aug. Op de wisselmarkt was het
pond wederom lets zwakker T. o. v. den dollar
daalde het pond van 4H815 tot 43614. t. o. v. den
franc is he» pond van 13255/64 tot 27/32 terugge»
loopen. Dit Is ook «u weer «en gevolg van de
gunstige verklaringen van den minister van Flnan»
dln Bonnet over den toestand van de Fransche
schatkist T. o. v. den gulden bleef het pond on»
veranderd op 9.03*15.
Gedurende het verdere verloop was de handel
ook kalmer geworden. Op de kassamarkt bleven
de noteeringen onveranderd. Op de lermUnmarkt
zetten zich dekkingen van de zijde van de baisse»
speculatie In. hetgeen een gevolg was van de rede
va» Bonnet. Tot gistermiddag is het disagio voor
den «enmaandsfranc van fr. '1 tot ?5 en dat voor
den drlemaandsfranc van fr. 414 tot 3?5 terugge-

.

loopen.

De goudprijs steeg heden met «4 d. tot 139/414.
Er werden £ 339.000 aan goud verhandeld. Heden

was voor het eerst sedert cenige dagen weer «en
disagio voor 14 d. r, o. v. den dollar bU «en koers
van 43850 waar te nemen.
Te Parus.
PARUS. 24 Aug. Op de wisselmarkt was de
handel kalm. terwijl de koersen bUna onveranderd
bleven. Het pond noteerde 132 87 tegen 132.90. dc
dollar 26.65 tegen 26.631%. de gulden 1469 tegen
146915.

Beurs van Nieuw York
Openingskoersen

Louis KorUn en

van heden,

medegedeeld

alhier:

door

Slotk.

24 Aug. 23 Aug.

D. S. Steel
American Smeltlng

Baltlmore and Ohlo
Bethlehem Steel
Anaconda Copper
New Vork Central

Chrysler Corp
«ennecott Copper
RepubUc Steel
Great North pref.

lillnols Central
Intern, «ickd

North American Cy
Philips Petroleum
Shdl Vnlon 01l
Tldewater As,. Oil
Continental 01l
Canadlan Pacific
Cities Service
«IdContlnental 01l
Radio Corporatlon
Fisk Rubber

Standard Brands
Socony Vacuüm

Tcnnessee Corporatlon

11214 11315
9114—2 9115
26>4 2615
9515 96 "
501, 57»,

37*4 27*5
11115 11114
6015 60
36
3615
4915 49*4
2214 23
6215 6315
24>4 2414
3715 37*5
2514-14 2514
19*5 1914
4414 41*4
lllz ni«
3

3

30*5 «014
1014 1014
121, 1215
I]**, 11*5
2015 2015
1315 1314

AMERIKAANSCHE GOEDERENMARKT.
Openingskoenen van heden, medegedeeld door
Louis KorUn en Co. alhier:
Nieuw-Vork, 23 Augustus.

Katoen: Sept. 9.49. D««.
Jan. 954.
Suiker «nieuw»: Sept. 1.67. Dec. 1.18.
Cacao: Sept. 8.12. Dec. 853.
Rubber: Sept. 1848. Dec. 1*8.47.

WALLBTREET-NIEUWS.
TerwUl er groote verschepingen van «taal»'
schroot
naar Ital» worden gemeld, beginnen de
staalvenoheplngen naar Japan te dalen wegens
vree, voor den financleden toestand van dat land.

VADERLAND

—
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Feiten van den

daK

PEPER
Het Nieuws van den Dag van Ned.-Indls
publiceert de mededeeling, dat een der nucke»
laarsfirma'» te Batavia den peperougst voor
de Lampong» op nlet meer dan 18.000 ton»
schat Na de aanvankelijlt hooge ramingen van
bestuurszijde, dio reeds dadelijk in scherpe
tegenstelling stonden tot particuliere, zou dit

op een verdere verlaging neerkomen. Inderdaad blijven de uitvoeren tot nu toe zeer sterk
beneden, die in het vorige Jaar. zoodat hieruit
zou kunnen worden afgeleid, dat de omvang
van den oogst werkelijk zeer teleurstellend is.
Over 1930 werd de oogst van de Lampongsche
districten, de voornaamste producenten van
zwarte peper, op 39.000 & 40.000 ton geraamd,
terwUl meer dan 92.000 ton werd uitgevoerd,
waaruit valt af te leden, dat de voorraden
ook sterk moeten zijn verminderd en du»
thans geen voldoende compensatie kunnen
vormen voor den kleineren oogst Hoewel er
rekening mede dient te worden gehouden, dat
de bovengenoemde een particuliere raming en
peper een zeer speculatief artikel is, wijst de
vaste stemming in IndiL er ongetwijfeld op,
dat men daar over het algemeen geen grooten
oogst verwacht. Immers, de prijs te Batavia
voor zwarte peper is van f 9HO op 22 Juli voor
Jull/Aug. tot f 11.90 op 21 dezer voor Aug./
Sept. gestegen, terwUl eerste kosten Telok
Betong toen voor f9. thans voor f 11.30 wordt
aangeboden.
De Amerikaansche bouwnijverheld.
Nog juist voordat het congres op reces glng
heeft het de WagnerSteazaU wonln*ftx>uwwet
aangenomen.
Door deze wet verkrijgt de Regeerlng de bevoegdheid leeningen aan particulieren te verstrekken voor het bouwen van woningen tot
een maximum van 2 milliard dollar. De daar»
toe noodige gelden hoopt men te verkrijgen
door het uitgeven van door de overheid ge»
garandeerde obligaties. Het ligt in de bedoeling
het bedrag van maximaal 2 milliard dollar over
verschillende jaren te vcrdcelen, in dier voege
dat er tot 1 Juli 1938 niet meer dan ruim 100
mlllloen dollar voor dit doel beschikbaar zal
komen. De voorstanders van deze wet ver»
wachten er een grootere bedrijvigheid ln de
bouwnUverheld van en daardoor eenlge ver»
mindering van de nog steeds belangrijke werke»
loosheid, In hoeverre de bouwnUverheld inderdaad door de voorgenomen crcdletverleenlng
van overheidswege gestimuleerd zal kunnen
worden, dient te worden afgewacht Men zal
er evenwel op moeten rekenen, dat de activitelt van de bouwer» voor eigen rekening wat
zal verminderen, nu het particulieren zoo ge»
makkelijk wordt gemaakt om tot bouw van
een eigen huls over te gaan.
Het is wel merkwaardig, dat de lage rente»
'stand geen voldoende stimulans heeft gevormd
voor een bevredigende opleving in de bouw»
nijverheid. Wanneer de netto-huuropbrengst, na
aftrek van kosten. afschrijvingen en interest»
lasten een behoorlijke marge laat, dan pleegt
het niet aan ondernemers te ontbreken, die tot
het bouwen van hulzen overgaan. Dat dit tot
dusver slechts op vrü beperkte schaal is ge»
schied, rechtvaardigt de veronderstelling, dat
er op het oogenblik slecht» een matige vraag
bestaat naar nieuwe woningen.

Residentienieuws LAATSTE

BERICHTEN

Verassching

ir Ch. L. J. Palmer
den Broek

van

In grooten eenvoud is vanmiddag in het
Crematorium,op Westervcld te Velsen de verasschlng geschied van het stoffelijk overschot
van ir Ch. L. J. Palmer van den Broek, oud»
resident hier ter stede overleden.
Aanwezig waren oud luit-generaal A. Kruis»
heer. oud-kolonel van het KNIL.» J. C. Smits
en oud-luit-kolonel van het K.N.I.L. J. van
T.
Voor. de heeren E. Verbeke. oud-resident,
Nappard. oud-ass.-resident, de oud-dirlgcerend
officieren v. gezondheid van het KNIL., dr S.
W. van Hettlnga Tromp en H. L. Roelfsema,
ir Van Meerten, oudhoofdingenlcur in Ned.»
Indië en anderen.
Gesproken heeft generaal» Kruisheer. De
overledene, aldus «pr^ was nlet alleen een goed
vriend en een gezellig gastheer, doch ook een
merkwaardig man. In den regel gaat aan de
vestiging van het civiele gezag het militaire
gezag vooraf, doch bü den overledene was het
omgekeerd. HU opende met het civiel gezag den
weg voor ons militairen. Spr. wees op wat hü
gedaan heeft op Nias en daarna in de Mo»
lukken.
Spr. herdacht ook wat de overledene presteerde bij de 20-jarige herdenking der pacificatie
van Slgll. hoe hij een kaart maakte van de eer«te expeditie daarheen en allen verwonderd
deed slaan. Namens vele kameraden bracht de
spr. den overledene een laatstcn groet
Nadat de kist onder orgelspel was gedaald
heeft namens de familie de heer G. E. Smits
oud'havenmeestcr in Ned.-lndie. voor de belangstelling bedankt.

Ouderdomszwaktevan

olifant

een

DE ETAT MAJOR VAN DE ,,VAN GALEN"
De stat major van de Van Galen l» al» volgt
samengesteld: commandant is luitenant ter zee
der eerste klasse J. Houtsmuller. Oudste officier is luit ter zee Ie klasse J. G. Broekhuv»

voorts de luitenants ter zee 20 klasse
jhr H. A. N. A. van Adrichcm Boogaert W.
J. Hootsen, L. J. van der Veen, S. L. de Jong:
le lult. der mariniers H. Hieftinck; officier
M.S.D. le klasse J. van Rugge (chef machine»
kamer); off*. M.B.D. 2e klasse J. A. BVkkcs:
off. van gezondheid 2e klasse D. C. Cannê:
off. van administratie 2e klasse C. H. F. Simons. Aan boord bevindt zich een contingent
marinier» van omstreeks 23 man.

sen:

De stand der nieuwe spoorweg-

eleetriticatie
Naar wü vernemen, zün thans alle 14 onder»
stations der nieuwe electrificatie gebouwd en
buitenwerk» op het afwerken na klaar, terwUl

ook de kabelverbindingen voor de slroomleve»
ring. op enkele uitzonderingen na. reeds zUn

gelegd. Ofschoon er drie verschillende typen

de gebouwtjes, ook wat de grootte aan»
zün enverschillen,
karakarchitectuur,

Is de
die
teristiek is en frisch, bij alle nagenoeg gelijk.
Ook de 21 schakelstations, die. naar bekend Is.
moeten dienen om bü optredende storing, een
deel van het net te kunnen uitschakelen, zün
zoo goed ais klaar. Wat de bovenleiding be»
treft, kunnen wij medcdeelen, dat ook die op
de meeste baanvakken reeds geheel gereed is
en op de overige haar voltooiing nadert Ook
met de rijtuigen schiet men goed op. Enkele
twee»wagcntreinen rijden reeds, bü wijze van
proef, tusschen Rotterdam en Hoek van Hol»
land, terwijl van de drle»wagentreinen ook
spoedig een deel gereed zal zijn, zoodat ook
die de volgende maand kunnen procfrüden.
De werkzaamheden aan de te lage perronoverkappingen, die hier en daar (o. m. te Woerden) op betonnen blokken gezet zijn, kwamen
reeds gereed, terwijl die aan de bruggen en
aan den weg goede vorderingen maken.
gaat,

Het circus Sarrasani. dat voorstellingen heeft
gegeven te Scheveningen, maar wegens ver»
bintenissen elders de reeks voorstellingen gis»
teren heeft afgebroken, heeft vandaag de eerste
toebereidselen voor zijn vertrek genomen.
Vanmiddag omstreeks 12 uur werden de dievan melk verstoken
ren van het circus naar het stationsemplacement
overgebracht, waarbij ook een heel oude
Staking ln twee coöp melklnrlchtingen
olifant Deze zakte op het stationsemplacement
plotseling door zün knieën en wat men ook
Het grootste deel der Eindhovensche bevolprobeerde, het beest lag en bleef liggen. De king 1» hedenochtend van melk verstoken ge»
politie werd erbü gehaald, die een kraanwagen
weest daar de arbeiders en melkvcnters ten ge»
liet komen, waarmede het, na eenlge vergeef» tale van 120 bü de beide grootste coöperatieve
melkinrichtingen «St Petrus" en ..St Joseph"
«che pogingen
enkele malen braken de toueindelijk gelukte het dier op de been in staking waren gegaan.
wen
De oorzaak hiervan moet gezocht worden
te brengen. Nauwelijks had het dier enkele
passen gedaan of het zakte voor de tweede in een geschil over de Interpretatie van de
maal in elkaar. Vermoedelijk l» hier sprake van loonkortingen.
ouderdomszwakte. Op het oogenbllk 1» een
Men kwam overeen, dat de kwestie op 3
veearts ter plaatse om een nader onderzoek September in een conferentie met het hoofd»
in te stellen.
bestuur van den Nederlandsehen R.K. Trans»
portarbeiders Bond, waarbij vrijwel alle werk»
Het onderzoek heeft uitgewezen, dat het dier
nemers, betrokken in dit conflict «Un aangevermoedelijk stervende Is. .Aangezien dit echbesproken.
eenlgen
tijd
ter wel
zal duren en men de vee» sloten, opnieuw zou worden
Eindhoven
afdeeling
heeft
de
Gisteravond
lading van het stationsemplacement natuurlUk
genomen
het ge»
besluit
met
het
evenwel
nlet voortdurend versperd kan laten, is ln over»
genoegen
nemen.
geen
te
Nadat
wijzigde
tarief
leg met den heer Van Bvlandt besloten, een
TIDE WATER ASS. OIL OY.
nog
onderhandevannacht
en
hedenochtend
poging
wagen
te
het arme dier over te brengen
Netto winst $ 7.696.701
ge»
naar den Dierentuin om- het daar den dood te lingen waren gevoerd, zijn zü in staking
De Tlde Water Assodated 011 Compeny en on»
als
ultimatum:
gaan.
directies
stelden
toen
De
laten afwachten. Dit transport zal niet een»
derhoorige maatschappijen maken de volgende chom 10 uur vanmorgen hervatting van het werk
ler» Voor de zes maanden geëindigd 30 Juni 1937 voudlg zijn; men wil pogen met den kraan»
of ontslag van allen en bloc. Nagenoeg niemand
wagen van de politie het dier op een platten
bekend: omzet, zonder rekening te houden met onIs echler aan den arbeid gegaan, zoodat de
derlinge verkoopen *> 693983» (56367.173). Af be» , wagen te leggen en het zoo naar den Dieren»
drUfsultgavén 8 43310.604 (39.913.132);■* algemeei*^
bedrijven
slechts enkele werkwilligen aan
te brengen. Het is een van'»» olifanten,' den gang met
onkosten. belastingen, assurantie, rent» en huur tuin
moeten
worden 'gehouden, hetgeen
Indertijd
grooten
den
brand in hét
'hügered
«329333 dié
uitgestrektheid van
groote
f 3.038.3-H (4397550), blijft over
uiteraard
dc
bü
Circus Sarrasani
werd en dat is vermoe»
(12.156.491). Andere Inkomst», 8 774.499 (518.763).
moeilijkheden op*
onoverkomelijke
Eindhoven
delijk de reden, dat de heer Sarrasani. die in
totaal
16.103.15? (12.675354). AfschrUvingcn
levert.
8 7.431.739 (6.845.557); reserve voor federale belas» TsJecho-MowakUe vertoeft en met wien men
Ongeregeldheden hebben zich intusschen
tingen 8 95531? (483.000): aandeel der ontvangsten
zich In verbinding heeft gesteld, geen toestem»
van onderhoorlge maatschappijen, toekomende aan ming heeft gegeven het dier af te maken. De niet voorgedaan. De staking duurt voort
gewone aandeden, die niet In het bezit der maat»
olifant die 103 jaar oud is, vervulde in het cirsdiappll zljn nihil (67.334), blijft een netto winst
cus
de rol van kindermeisje over zijn jongere
(53791163).
op
preferent»
van 7696.701
Dividend
DOOR TRAP VAN EEN PAARD GEDOOD.
zoortgenooicn.
ge»
op
(1.878.663).
dividend
aandeelen
1.411.141
De 63>jarlge paardenhandclaar F. Bolscns,
wone aandeelen 8 2312610 (851371). blijft «en saldo van 8 4072.950 (2.549.329).
wonende aan de Oraveslraat te Ollngc (Z.V.).
Na vermeerdering van dc surplus»rekenlng met
MINISTER COLIJN IN DEN HAAG TERUG. Is vanmorgen door zün paard getrapt en zoo
bovengenoemd bedrag en na aftrek van kosten,
De minister-president, dr H. Oolljn, is heden ernstig gewond dat hlj korten tijd later overvoornamelijk verband houdende met de afbetaling
leed.
van
vacantie in den Haag teruggekeerd.
van de oude 6 pet preferente aandeelen en de uitDe heer Bolscns was bezig wonden, welke
gifte van nieuwe
4,4 preferente aandeden, be»
het paard had. uit te wasschen.
draagt het saldo der surplus-rekenlng op 20 Juni
INBRAAK IN EEN STOOMWASSCHERIJ.
1937 f 2835639? tegen 8 25.634.444 op 31 December
1936.
In den afgeloopen nacht Is ingebroken in een
GELEEN 15.000 INWONERS.
stoomwasscherü aan de Binckhorstlaan. De dieven
toegang
verschaften zich
door een deur aan
De heer M. J. Wlllems uit Krawlnkcl (gcm.
FRANSCHE KOLENINVOER.
gebouw
Geleen)
achterzijde
de
van
heeft heden bü den ambtenaar van
het
te
forcccren.
Belangrijk gestegen.
geheele
wasschcrlj
burgerlijken
De
Is
stand aangifte gedaan van de
doorzocht,
den
waarbü
Reuter seint ons uit ParUs:
overhoop
gehaald.
geboorte
alles
werd
Vermist
werden:
van
zün dochtertje Elisabcth.
voert belangrijk meer kolen ln. Dlt
Vermoedelijk
geen
15
vesten
en
15
broeken.
is
Elisabeth
bleek
de 15.000ste ingezetene van
daling
de
houdt rechtstreeks verband met de
van
geld ontvreemd. Van dc daders ontbreekt elk Geleen te zijn. Zü zal. volgen, besluit van B.
productie, die In de eerste zes maanden van dlt
jaar bijna «en mlllloen ton geringer was dan in dc spoor.
en W., een spaarbankboekje waarop een bc»
overeenkomstige periode van 1936. In Juli 1937
drag van f23 ontvangen.
Importeerde FrahkrUk 2.421,604 ton tegen 1.737590
ton In Jull 1926. De waarde van dezen Invoer be»
AANRIJDINGEN.
KONINKLIJKE GIFT.
liep fr. 396498.000 tegen vorig Jaar fr. 164389.000.
In de eerste zeven maanden van dlt Jaar bedroeg
11,30 is in de v. d. Werf
Hedenmorgen
om
Het R.E.T. mannenkoor, dat door een lief»
de kolenlnvoer 17,597.817 ton met «en waarde van straat voor perceel no. 15 een vrachtauto, be»
dadlgheldsconcert
op 23 October. te geven in de
tegen
2.431,836.000
12.383,237
van
fr.
ton ter waarde
stuur door dc 25»jarigc W. v. d. Z., ult MaasRotterdam, steun tracht te verleenen
fr. 1,126,238.000 In dezelfde periode van 1936.
Doelen
te
tricht, tegen een paal van het G.E.B. gereden, aan de Werkinrichting voor hulpbehoevende
doordat hü deze op te korten afstand wilde
blinden aan de v. d. Duünstraat aldaar, heeft
5 pCt Oblig. provincie Buenos-Afres.
passeeren. Dc paal brak in vier stukken waarvan de Koningin een gift ontvangen voor dit
Naar wlj vernemen, zal het gouvernement van
van er een terecht kwam op het rijwiel van
doel.
26
provlnde
Augustus
de
Buenos-Alres op
1937
dc Juist passcercnde M. P. De flets werd ge»
houder, van 5 pet oblig. provlnde Bu«nos»Alr«s
deeltelijk vernield; er werd geen lichamelijk
(blnnenl. leenlng serie A) tot «en totaal bedrag
van 2HOOHOO dollar nom.. In de gelegenheid «tel» letsel toegebracht
RECEPTIE BIJ HET LEGIOEN VAN EER.
Op den Loosdulnschen Weg moest de 3?»
ten hun stukken ten verkoop aan te bieden .D»
obligatlln moeten voorzien zUn van de coupons
Jarige motorrijder H. J. H. plotseling remmen
In aansluiting aan een vorig bericht betref»
per 1 November 1937 cv.
voor een kat die den weg overstak en van ach» fende de ontvangst van buitenlandsche leden
van het Legioen van Eer op 31 Augustus in
ter een autobus van de W.S.M. vandaan kwam.
hierbij
Parijs,
wordt ons nog medegedeeld, dat deze
gevallen
HU is
en kreeg een schaaf»
Noteering van Edele Metalen.
zal plaats hebben in het «Palais dc la
receptie
wond
aan
en
knie.
voet
Door
den
GGD.
Is
(Noteerlng van a Drljlhout en Zoon,
hü naar de Centrale Post vervoerd, vanwaar Lcgion d'Honneur" in dc Rue dc Lllle.
Eddmetaalbedrijven N. V.. Amsterdam).
hij naar huls kon gaan.
Inkoop Verkoop
Goud:
kg
Baren a 124
/2023.— /2«16^OVERSTROOMINGEN IN BEIEREN.
Voor de Industrie (1000/1000) „2010.— ..2050
ROTTERDAM
LLOYD
RAPHIE
Hevige regens hebben ernstige overstroominGouden Tientjes
I2HI
12.23
Gouden Ponden
De flrma Ruys & Co. hoofdagente van de gen in Beieren veroorzaakt. De spoorwegver»
148214
14.8714
Gouden Dollars
„ 3.03 N.V. Rotterdamsche Lloyd meldt, dat de boot» binding tusschen Beieren. Zuid Tlrol en Vorarl»
3.04
trein, aansluiting gevend op het 2? dezer van berg zijn onderbroken. Dc wegen slaan op som»
Zilver;
Marseille
vertrekkend SH. Slamat. den 2fisten mige plaatsen 50 cm. onder water.
Baren a32 kg
264)0
23.80
om 16.00 u. van Den Haag H.S., om
Voor de Industrie
„ *.— dezer
2430
16.23 van Rotterdam D.P. en om 1722 van
AARDSCHOKKEN OP DE PHILIPPIJNEN.
Roosendaal zal vertrekken.
Boter, kaas en eleren.
Het kleine eilandje Alabat. honderd mijl ten
llippenderen /3.80PUR«LRE»D. 24 Aug.
Zuidoosten
van Manilla, wordt sedert dc laatDE BADEN
-14H0. «endeneleren /2.«0.
zware aardbeving op 20 Augustus voort«te
Gemeentelijke ltaasbeurs. Verhandeld 10 par»
BIJ de Maatschappij Zeebad Scheveningen
door geringere aardschokkkcn geteistU«n. wegende 87.000 kg. Handel matig. Hoogste zijn heden tot half vier genomen: 2 damesba» durendDe zesduizend inwoners kampecren in
terd.
pril» /2250. Aangevoerd: 11 stapels kleine boeren»,
den, 2 heerenbaden, 9 zonnebaden, 2 luxe-baden, het open veld, aangezien dc meeste huizen zijn
prijs 121.50, 1 stapel volvette. prijs /24. helde per
275
gemengde baden. 112 kinderbaden.
50 kg. 123*1 kg boter, prijs / 149— 1.46. wdboler.
ingestort.
De temperatuur der lucht was vm. 20 gr-,
prUs / IHO-/1.41. helde per kg.
De bevolking vreest, dat het eiland in zee
n.m< 24 gr., die der zee v»n. 24 gr., n^t. 26 gr. zal verzinken, aangezien volgens hen de zee»
De wind was v.m. O- n.m. N.N.O.
voortdurend «tijgt. De autoriteiten hebProductle-cijfers
De lucht wa» v.m zwaar bewolkt, nnt. zwaar» spiegel
deskundigen gezonden om een onderzoek
ben
Paslr Nangka. De productie bedroeg In Juli bewolkt.
133.812 halve kg thee. van Jan. tot Juli 990.111
Gisteren werden in totaal 11? baden genomen. in te stellen.
De schade, welke de jongste aardbeving
halve kg.
Leuwlmanggoe: Juli 137.684 halve kg. Jan.—
reeds alleen op het Zuidelijk deel van Luzon
Op 28 Augustus as. hoopt de heer M. J. heeft aangericht, wordt op drie en een half
Jull 1.193.440 kg.
B 1nt « ng. Jull 53.637 halve kg. Jan.—
233.285
Kok. opzichter van de Gemeente Gasfabriek millioen dollar geraamd. De „Manilla Tribune**
halve kg.
aan den Trckweg, den dag te herdenken,
schat de totale schade op zeven mlllloen dollar.
In deze cijfers Is opkoopthee begrepen.
waarop hü voor 40 jaar in Gemeentedienst trad.
Nederlandsch-Indlsche Rubber en Koffie Cultuur «U» Koffie : 7250 pic. (V. J. 3018 pic) J
Britsen protest.
Jull 13,455 plc (6438 pic). Rubber : Juli : 14.74»
NATIONAAL JONGEREN VERBOND.
k.g. (7697 k^.): Jan/Juli: 128,971 k*. (65.900).
Uit Londen: De Britsche marine-autoriteiten
Thee : Juli : 92H0» h. kg. (69.116) .Jan^JuU 626.479
bij de marine-autoriteiten van Franco
Op den gewestelijken landdag van het Natiohebben
kg.
(530.322).
h.
Jongeren
op
naai
Verbond
Palma
Augusop
Zaterdag
28
dc Majorca geprotesteerd tegen het
Sumatra Caoutchouc «salsehapplj. Rubber: tus in Delden zullen hel woord voeren
de leger» bombardement op het Britsche schip Nocml
Juli : 114.010 kg. (v. J. 91.755 kg.) JanVJull
predikant ds P. Bootsma. jhr Ir O. C. A. van Julia Maandag J.l.
797,280 kg. (513570). Palmolle : 809.484 kg. (601.560);
Lldth
de Jeude. oud-minister van Waterstaat
(2431,591).
Vermoedelijk zal het schip zonder escorte
Falmpltten :
Jan/Juli: 3.646.633 kg.
Juli : 134.400 k<> (118400) (JanyJuU : 640.080 kg. en Ir D. van Aaldere^ «oor*>ller van dc land» naar Barcclona gaan door dc Pransche en
(591H00).
dagcommlssie.
Loaansche territoriale wateren.

Eindhoven
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Officieele Berichten
Defensie.
BU K. B. van 20 Augustus 1937, is te reke»
nen van 24 Juli 1937,benoemd tot reserve eerste»
luitenant. bij z<jn tegenwoordig korps b. d. res»
tweede luitenant H.F. Beusckamp. van
het korps pontonniers en torpedisten.
Is met ingang van 1 September 193? de heer
A. J. M. A. van Tilburg benoemd tot keur»
mester in vasten dienst bü de centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting, met
standplaats Amsterdam.
Voogdijraad.

Bü K. D. van 10 Augustus 1937. is aan A. L.
van Berckel op zün verzoek eervol ontslag verleend als lid van den Voogdijraad te
Rotterdam, onder dankbetuiging voor de al»
zoodanig bewezen diensten.
Geen audiëntie.
'Tot nadere aankondiging wordt door den
minister van Binnenlandsche Zaken geen
audiëntie verleend.

DE LANDINGEN DER
JAPANNERS
Verhaal van een ooggetuige
Vit Tokio: Volgens berichten ult Sjanghai
de Japansche troepen, die er gisteren in
zijn geslaagd ten noordoosten van Sjanghai aan
land te komen gedurende den nacht twee kilometer opgerukt
De correspondent van de Asahi Sjimiboen ta
Sjanghai heeft aan zijn blad een beschrijving
gegeven van de landing van Japansche troepen
aan den oever van de Jangtsc. De correspondent had zich gevoegd bü de voorhoede van de
Japansche landingsdivisie, welke werd gevormd
door de ..Doodsgroep numero 70". Onder dek»
king van het vuur van de artillerie der Japansche oorlogsbodems en het bombardement van
de marinevliegtuigen werden de manschappen
van deze afdeeling in gepantserde booten naar
den oever gebracht te omstreeks kwart voor
vier in den ochtend. Niettegenstaande den kogel»
regen, welken de Chineesche troepen van beide
oever» op de booten deden neerdalen, terwijl
de booten naar den oever voeren, wierpen de
Japansche vliegtuigen bommen op de Chinec»
zen op slechts tweehonderd meter van de plaats,
waar de Japansche troepen aan land kwamen.
De correspondent voegt hieraan toe. dat vele
Japansche soldaten werden gedood of gewond
de
bü de landing, doch in vier uur werden
troepen aan land gezet De Chineesche troepen
moesten zich drie kilometer terugtrekken.

zün

Gevechten bü Peking.
Van Chineesche zijde wordt medegedeeld, dat
de Chineesche troepen oprukken langs den
spoorweg Pcklng-Hankloc. In dc omgeving van
Liangslng zün verscheidene plaatsen bezet en
ls een aanzienlijke hoeveelheid materieel op de
Japansche troepen buitgemaakt.
Gisteren zün tweehonderd Japansche soldaten bij Szethelln aan land gezet. Zü wisten de
Chineesche Unies bij Lotien. tien kilometer
'ten westen van den weg Sjanghai-Lloeho.» te
doorbreken. Nadat de Chineesche troepen versterking hadden ontvangen, werd deze Japansche afdeeling In de pan gehakt. In den ochtend bombardeerden Japansche vliegtuigen
Lollen. Hierdoor zün verscheidene branden
ontstaan.
De Chineesch-Amerikaansche luchtvaartmaatschappij. China National Avlatlon Corporatlon.
heeft zün kantoren van Sjanghai verplaatst
naar Hankloe. Een van de directeuren van de
maatschappij heeft ontkend, dat dc Chineesche
regeering vliegtuigen van dc maatschappij i»
beslag zou hebben genomen.

De tocstahd te Tsinsswu
Uit Pclplng: Uit Tsingtau wordt gemeld. da*
dc toestand ln die stad ernstig is. 300 Chinec»
«che zeelieden hebben het centrum van de stad
bezet

UITBREIDING VAN DE BRAZILIAANBCIIB

KOOPVAARDIJVLOOT

Twaalf nieuwe schepen worden aanbesteed
De Brazillaansche legatie te 's-Gravcnhage
deelt mede, dat dc Llovd Brasllelro (eigendom
der Brazillaansche regeering) een aanbesteding
heeft uitgeschreven voor den duur van 90 «lagen,
voor het bouwen van twaalf schepen voor de
handelsvloot
Dit zün twee schepen voor passagiers en
vracht voor de vaart op Europa, vier vracht»
schepen voor de trans-Atlantische vaart vier
vrachtschepen voor dc kustvaart en twee
motorschepen voor passagiers en vracht voor
de lijn Porto Alegre—Corumba.

HET MONSTER VAN CHICAGO.
In hetzelfde ziekenhuis te Chlcago. waar nu
pas een verpleegster door een onbekend geblc»
ven dader was gedood, l» weer een aanslag ge»
plccgd op een vrouw. Het slachtoffer is ditmaal
zekere Florence Swcnson, een 34-jarige hoofd»
verpleegster. Zü had 's nachts dienst maar was
in een luien stoel in slaap gesukkeld toen zij
opeens werd aangevallen door een grooten
man". De verpleegster kreeg messteken: een in
de borst, twee in de linkerzijde. Het zün flinke
wonden, maar er is geen levensgevaar.

BURGERLIJKE STAND.
21 Augustus.
BEVALLEN: C. C. il. van der Uowt geb.
J T.
il. C. Taal geb. Jol. z.
Kennis, z.
A. C. J. Wenckovan Tilburg goh. Uuth z.
11. B. il. Batstra
bach gen. Tjagcrwey, z.
V. Vleeschouwer geb. Daal»
geb. Ke«kc. d.
huijzen. x.
11. J. van Oosten geb. Ilozoinul»
Wildschut geb. Bodmann, z.
».
il
A.
der.
G. J. 11. van der Veen geb. van Zee. d.
E. F. Jager
il. E. Drenth geb. Ho-e. '2 z.
K. van «lcn Borg gob. do Wijs,
geb. Lilwi. z.
d.
P. C. Endiich geb. van den Broek. z.
A. van
il. A. P. Itothhondt geb. Braun, d.
J. C. Polman
Waashergen geb. lx?navelcl, d.
W. J. E. Klomno
geb. van der Steeg. z.
C. Schoenmaker geb. do Wilde,
geb. Maan, z.
J. Pronk geb. de Mo*, z.
A. F. C.
z.
J. K .Spaans geb.
Bakker geb. Snijder, d.
E. 11. Bonder geh. Alden»
van der Zwan. d.
kamp. z.
11. A. Zeehei geb. llohcnaucr. z.
C. Citroen geb. Edcienbosch. d.
E. A. U*«o
geb. Aiblas. d. —'M J. van Winden geb. Baliering. z.
S. C. dv Vos geb. Bronkhorst. z.
E. Spaans geb. Bal. d.
OVEII LEDEN: F. C.
zoon. 1 jaar
en 4 maanden.
A. de Jong, dochter, 8 j.
A. in 't Veld. man run A. van G'older. 60 *.
li. il. 11. Ch. Klooa. ongehuwde vrouw. 68 1C. J. Netel, man van Al. van Setten. 44 j.
E. 11. Th.
Th. van der Yen, dochter. 2
Wassner man van U. llecker. 60 j.
il. van
dor Kmit. wcdnwe van 11. de Zeeuw. 76 >.
A. C. 41. Westenberg, weduwe van I. N. -Mat»
theycr, M j.
J. E. van Kesteren, ongehuwde
vrouw, II) i.

—
—
—
—
—
——
——
—
—
—
—
—
—
—
—
— —
—
—
— —
—
—
—
—
——
—— —

-—

—

4

PRESBURG
PEDICURE
VOLLEDIGE

VOETVERZORGING

GETROUWD l
Mr. L. J. F. WUSENBEEK
en
HELENA CANTER CREMERS
die mede r»mens wederzijdsche
familie, dank zeggen voor de vele
blijken van belangstelling bij hun
huwelijk ondervonden.
Rotterdam. 24 Augustus 1937.
Heden overleed na een lang»
durig lijden in het Roode Kruis
Ziekenhuis, onze Vader, Behuwd, en Grootvader
HENRI THEODOOR
STORTENBEKER
Oud Javaplanter
in den ouderdom van 59 jaar.
'sGravenhage
P. STORTENBEKER
E. STORTENBEKER—
VELTMAN
en kinderen.
Singapore
C. STORTENBEKER
J. STORTENBEKER—
DE HAAS.
's-GravenKage, 23 Aug. 1937.
Frankenslag 113.
Geen bezoek.
De verassching zal plaats hebben Donderdag a*. in het Crematorium te Velsen na aankomst van trein 11.41 halte
Driehuls—Westerveld.
Volstrekt eenlge kennisgeving

Heden overleed na een langdurig lijden onze beste Broeder
en Zwager
HENRI THEODOOR
STORTENBEKER,
in den ouderdom van 59 jaar.
's-Gravenbage. 23 Aug. 1937.

Bloemendaal

P. A. SCHOLTEN—
STORTEIIBEKER
E. W. SCHOLTEN

Batavia.

M. J. C. STORTENBEKER

Den Haag,
J. A. L. STORTEN»

BEKER—VERBEEK

L. A. M. VAN ERP—
STORTENBEKER
H. A. VAN ERP.

van DuM
11. P. A.Tandarts,
STATENLAAN 63
OP DONDERDAG 26 AUGUSTUS
AFWEZIG.

OrA.v.d. SCHEER

SPUISTRAAT 11, TEI. 115353

Ontvelllng, Hoogtezon, Ho«gfr««.
Vibro-massage. Voor Dames: Spee.
verzorging v/d slanke lijn en
buste d. besch. masseur e/o ma»>
seuse (ook aan bulsj. Abonnementen spec. tar. V. 11-8 (Zat. niet).
Inst. v. »L & IL, Zoutmanstr. 37a

MONTFERLAND.

7 dagen naar MONTPERLAND,
gel», per Touringcar met onze
«Kant en Klaar" reizen. Voor f 3L»,
fooien v. bed. en ehauff. lnbegr,
geven wij 7 dagen voll. pens,
gratis reis Den Haag n. Montfer»
land en terug, 2 x een halven dag»
tocht met daaraan verb. wandel,
in de Monlferlandsche omgeving,
boelen dagtocht naar Dultscbland
(pas niet noodig), vrij entree
strandbad, vrij zwemmen, baden
of cano-varen. Eiken Zaterdag.
Vraagt gratis toezending prospectus met 15 foto's aan BONDS HO-»
TEL BERG en BOSCHZICHT.
ZEDDAM. TeL 220. Pensioiwrlj»
f 3.-^ 40 kam. m. w. en k. str. w.

!
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GEVRAAGD tegen 1 Oct. zéér be»
kwame DIENSTBODE als

MEISJE-ALLEEN

zéér goed kunn. koken en werken.
Hulp aa*?v, v. g. m. g. v. Loon
535— en wazchgeld.
Br. No. 4682. Bur. van dit Blad.

EENV. DAME,

mlddclb. leeft, N. H„ zoekt plaat»
sing

in de huishouding.

Brieven No. 20, Bureau Rijswijk»
«b» Courant Rijswijk.

De Officier van Justitie
hij voormelde Rechtbank:
N. S. HOEKSTRA.

—

in lijsten, waarbij enkele stuks van wijlen kunstschilders v. KREGTEN,
WILLEM DE ZWART. v. WANING. LAAN 13. BENEDENHUIS.
Van 11 nor tot 3 nur te bezichtigen,

.

HAARDKACHELS

VUL^CHELS EN FORNUIZEN
tegen sterk verminderde catalogusprijzen; keuze uit meer dan 200 stuks
nieuw en gebruikt, w.o. Jaarsma, Frisla, Vulcana, Surdiae, UUt» Faber
en andere merken. Alle haarde^ worden verkocht met 3 jaar schrifte-

lijke garantie vanaf f 35.—> compleet geplaatst. Haardkachels 125 M3.
warmtevermogen 139.75. Gt^nu Kolenfornuizen vanaf (20.—. Komt zónder verplichtingen eens kijken, wij geven U alle gewenschte Inlichtingen.
Het van ouds bekende adres:
HET HAARDENHUIS.
A. SANDERS
TELEFOON 333249
REGENTESSEPLEIN «O

-—

—

iQdfim^

N.V. Overseesehe Handelmy
Efeperantla, sGlAvenhage.
Buitengewone Algemeene Verg»dering van Aandeelhouders op
Woensdag, 8 September 1937, des '
vm. 11 uur ten kantore der Vennootschap. Barkstraat 30.
Eeyig punt der Agenda: Statu»
tenwijziging.
De nieuwe Statuten liggen ten
kantore voor Aandeelhouders ter
Inzage.
De Aandeelhouders, die de Vergadering wenschen bij te wonen en
aan de stemming deel te nemen,
moeten hunne aandeelen uiterlijk
drie dagen voor de Vergadering
tegen ontvangstbewijs deponeeren
ten kantore der Vennootschap.
DE RAAD VAN BEHEER.
—-i
r--—
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ONZE RECLAME-SER IE
Prima kwaliteit geruite zul»
ver wollen stof, „dammler" -*■*■ *_g_\
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TE «UUR GEVRAAGD

Pension DE MAN

heeft voor direct Kamer en suite
disponibel. Modern comfort
GROOT HERTOGINNELAAN 41.
Telefoon 337158.

„NIRWANA"
t>z f^TGEWW.MWANA"

I
>

Benoordenhoutscheweg 96.
98.
Prachtig gelegen Flatw. te huur
met schitterend uitzicht Van
alle moderne gemakken voor»
zien. Billijke huurprijs.
Inl. bjj d. Huismeester. T. 774445

Zeer

Inn'^pel we«!^l""n de
rose, bleu en wit. Mooi
5 cent stijging per moot
■

kiem.

niet boord, von onze bekende
formoso Interlock kwoliteit. Goed
possend model. Moot 2/0

. . * 4D
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kleuren en olle moten....

AANGEBODEN 1 Oct GEST. evt
GED. GEM. DEEL v. HEERENH.
m. p, riant uitzicht Rosarium, e.
v., k. en w. str. w, bad aanwezig.
Tel. 115590, Jan van Nassaustraat
W82331
No. 125.

10 cenl stijging per moot

t) eer, zeer

■

Splinternieuwe handgekn. Smvrna
I 330 x 230 135.—; Deventer
Coup. Per», d.
330 x 230 f
Traplooper 10.30 Mtr. voor f lB^—.
van Limburg Stlromstraat «1,
Woensd. en Donderd. 10—6 uur.
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ALLE BANKZAKEN
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bruin grain-leder.
"aten 373? 4-*

Ondergeteekenden berichten, dat de inschrijving op boven»
genoemde uitgifte met recht van voorkeur voor houders van
nietuitgelote obligatiën der 3'/, p6t. leening «934 zal zijn
opengesteld op

"aten 3336 A*°
2*22 R'
«alen2B-20

27 AUGUSTUS 1937.
VRIJDAG
van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4

.

te Amsterdam:
ten kantore van de Heeren PIERSON H Co-.,
te 'a-Oravenhage: ten kantore van de Heeren R. MEES & 200NEN
en van de Heeren DE RAS St Oo»
te Rotterdam:
ten kantore van de Heeren R. MEES & ZOOKEN
te Utrecht:
ten kantore van de Heeren VLAER & KOL,

schroeide zolen. 'In
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Gymnastiek schoenen
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tot den koers van 99tt p?t.
prospectussen en inschrijvingsformulieren zijn bij boven»

.
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me^es

de Lijerdlorl heeft
«.oardlne r^enmantel, voor 447
«

vermelde inschrijvingskantoren verkrijgbaar.

weis!eslnmarine6o-I,Bcrv-..60c«.11:!'
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Stoffen opknooppakjG met ceintuur
rondom. «neembaar wit px,u«^'»agjo
en manchetten. In bruin, bzige en grijs,
6-8 ja»«'.4»si«rS'.2-,3laar
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cOHVERSI£LEEH«HG .937.

In stukken van f 1000.— aan toonder,
waarvan reeds f 900.000.— op " inschrijvingsvoorwaarden
werden geplaatst.
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Kinder Schoenen
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Uitvoering van Lffectenorders.
Rekening-courant met rentevergoeding.
Oredieten tegen Zakelijke of persoonlijke zekerheid

65-70 ctt.

Dubbel
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Opknoopbare klnderjarretelle»
met dubbele knopjes, per
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Eerde elage
corsetten aUeeling
De l^beri, slip^n is een kinderlijfje.
datl*«l l!<d'«m n,uwomsluit en onder»
steunt. Zeer stevig tricot. Goed wasch-
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studteöoete^. vtug en «ccur»al.
Md. Boekhandel tweede etage.
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ABc benoodigdheden. school-en

——

Q

uitgebreide sorteering wollen

kousen, in etten
iacouard de«s<n^

MAGNETISME

Briev. met prijs en merk No. 12897
aan het Bureau van dit Blad.

_ I
85'
, _ /^--

en katoenen ft>ngens- en meisjes-sport-

LAAN v. MEERDERVOORT 135.
Spreekuren van 2—5 en van 7—9
en volgens afspraak. Telef. 337018.

GEVRAAGD vóór 4 September.

I

30'

In onze kousen^ldeetng sparterre) vindt

SOMNAMBULE
STUDIE-PIANO

*°"

bollen klnderkousen. *1 x I rib,
exlro long. Diverse beige linten..
60'
blootl. ,

«lET DE DAARAAN

VERBONDEN VOORDEELEN

.*"«,k

__
rib.

Nor melsjeskousen. extro versterkt.
zeer lange beenen In diverse

AA/ll^kS
WD

"

Sterke schoolbroek.
v"« en grijzevischgraat
414—17 Jaar
10^,3 laar
«aai .*!;-».

Op aanvrage zenden wij U gaarne onze
uitgebreide prijscourant
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65 cL.' P?

Schrrttjlik.ll.nper
5° stuks. « rood o,

Stollen «hoo»Iuri««n.
«et w» ptqui-kraagje.

Gevoerde plusloun.

KaÜpapler. artistiek
VB°
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kwaliteit
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Kinder-Kousen
.
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cwB,iteil
'per"«I*.
g-^W"»'40«
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24
vel
kleur,
Bruine
***»«

- "
tt«l,J««llr«c«olr«s ol pantalons

.ongans borstrokk.n ol pullover,
soliede Intedock kwaliteit.
In wit of bleu Moot 3/0
5 cent stijging per mooi
primo
dongen» sodrlpanlalons.
lnterlock. in wit ol bleu Moot 3/0
■5 cent stijging per moot

*

enz.,

Uadblok. 500 blanco v^len

30°

35

Uevren

boekje.

j

s. J. Landry's Bankie. rskantoor II

Kinder^Confectie

S^iÖ;^«
AO,
totaal 12 stuks OvT

Kïrider^Tricotages

extro long Moot 1

Advertenties
Wonlngrubrlek

HU*

VEENESTRAAT

9m————m—mmamm————m^————Êma

katoenen klnderkousen Iz 1

DAGELIjKS

H **,

»VQ«»>-AD
»«12ANNE"
met gratis rader»pa»rooni.«..«....'.».f. 1.00
Per post toegezonden
f. 1.10

GEVRAAGD
tegen 1 Oct. op len stand % ongemeub. kamer» en suite of parterre
met centr. verw, w. en k. water,
door dame alleen, zonder pens.,
omtr. centr. Haag of omg. Scheve»
nlngen. Geen beroepspens. Br. m.
opgave van prijs etc., No. 2327, aan
het Bureau van dit Blad.

WOONHUIS

dessin in 5 moderne kleuren^
90 centim. breed, p. Meter

V*»^l»

Het nieuwe nummer van het
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sende effen wollen stof, in ______)*%
marine, marron en terra, _^K
140 centim. breed, per Meier MWM*

*3

- S '^^^^^^^^^^^^Bwß!^fcr^^^V*jPMß^

Prospectus gratis,

> w.2.

i

-

H
W

of beter nog:

J

_%sf^____________alßs!sK-mmm^

1

_^

ONZDI »lOVEE»IHHVERV,I««.

van verkwisting gesteld onder curateele.

—

HAARDEN

OP

>HW

>

2325, au bureau dc ce journal.

zelfst Meisje, lief v. kind. of
in de huishoud, bek. m. huisw,
koken en eenlgsz. handw. Mond.
rel. gevr, werkvr. aanw.
Aanm.: Tel. 717587.
2 Nette Oostenr. Meisjes, v. g. g.
v.. zoeken betrekking in een ge»
zin als
KOKIN en KAMERMEISJE
of als Meisje-alleen. Brieven ond.
No. 2323. Bureau van dit Blad.

■

TE KOOP AANGEBODEN ALLEEN AAN PARTICULIEREN

9'
„VONDEL
Boekhandel
TeL 392559
i^ondelstra»» 240

dc préfórence en échange contre

GEVRAAGD hulp

canUekamer, van den IZden Augustus 1937. is CHRISTIAAN FREVERIK CORNELIS HENRI STROO.
wonende te Voorburg aan Kon.
Wllhelmlnalaan No. 103e. ter «aks

„DANniIZB" Geruite zul»
ver wollen stof In marine/bleu. »»s» _VV_\
marron/chartreuse, terra/beige, H" «P
90 centim. breed, per Meter JWL*

lérens en hollandais. Lettres No.

Fransch-Ned. Werkzaamh.
Br. No. 2330. Bur. van dit Blad.

STAATSPRAKTIJKEKAMEN
STAATHUISHOUDKUNDE
STAATSINRICHTING

j—.

—

TE KOOP GEVRAAGD.
No. 12374. Bur. van dit Blad.

,-

TEL. 3336»

REPETEERT JONGELUI IN WIS», NATUUR- EN SCHEIKUNDE,
l «HO PER UUR
TELEFOON 3910»
ARCIHMEDESSTRAAT 14

8- Lycea, Gymnasia,
- mor H. B.M.UF-O.
er».

-

—

H Uitvoerig prospectus voor elk der vakken op aanvrage. W
L. W. PINO, LEERAAR M. O,

Nieuwe en gebruikte
SCHOOLBOEKEN

'

ar

SGRAVENHAGE

IX/> I I
IT**V«

WISKUNDE (K. I)

HAARDKACHEL

I

"*-*.

—

op voor ■
> KANTOOR
>
«»«TOON I

russe et frangaise,

FRANSCHE
TRANSLATRICE
gezocht

BOEKHOUDEN
DUITS (AKTE A)

HAARD OF

l 3r.

MO

Bil vonnis der Arrondissement*»
Rechtbank te 's*G«venhUge> V»»

IswsnU
leiden
U

Dr. J. BEETS,

Etudiant cherche conversation

VAN

OURATE»UK

.

/■WIJ-*
»
»■

omtrek van Stolkweg—Duinweg.
Br. No. 4683, Bur. van dit Blad.

Neemt proefbehandeling Afname
behandeling.
Geen
-^ 4 ons perwijziging
van voeding.
alleen
INSTITUUT MAAVEN.
Koninginnegracht 83A. Tel. 111305

„
„

AVONDBLAD A

Niets kleedt Uw mélskê aardiger dan een
school jurk van onze geruite wollen stoffen.
Zeer modern Is ook de combinatie ge»
ruite» met bijpassende effen stoffen, waar»
- in wij eveneens zeer ruim gesorteerd zijn.

togen half October of 1 November

ONTVETTING
——

VOOR

00 p. p. 1.00 3p.
65 p. p. 1.30 3p.
70 p. p. 2.- 3 p.'
lever
7? p. p. 2.10 3p.
.entrefilet
85 p. p. 2.40 3 p.
/arkensfrloand. 80 p. p. 2.25 3 p.
loo^amsbout 70 p. p. 2.— 3 p.
[*amsrollade
00 p. p. 1.70 3p.
per stuk vanaf 2.50
)«setongen
Calfstongen.. per stuk vanaf I.—
Cafsgehakt
rollade
«tukje

MASSAGE

MORCEN
NIET TE CONSULTEEREN
speciaalarts voor RVntgen» en
Radiumtherapie,
IS VAN 24 AUG. TOT EN MET
31 AUG. AFWEZIG.
De practijk wordt waargenomen
door Dr. E. O. T. DE KOCK VAN
LEEUWEN.

°„

met massage

75*

—....

„

—

__ MIDDELBARE JUKTEN
JAKTEN
{J—SS
-—^Z-vooß
W
A=
LAAN
MEERDERVOORT

«MERENIGDE MHH^PLEWERS

SCHAKEL IN

wor Uw vleesch JONGEBREUR
Telefoon 130430
16» Slager)
< Calls/rleandeeu
"83 p. p. 2-30 3 p.
nierstuk..» '75 p.p. 2.— 3 p.
70 p. p. 2.—3p.
borst
2ov. kalfsborst 05 p. p. 1.00 3 p.

Voor verwend publiek I

ONDERTROUWD:
ELLIi VAN HUIDEN

en Mr. S. VAN DEN BERGH.
Huwelijksvoltrekking 10 Sept. "37,
11 uur. Receptie: 11%— uur
„Regina", Buitenhof.
Scheveningen. Stevinstraat 320.
Alkmaars«**hestraat 08.
Volstrekt eenlge kennisgeving.

_

DINSDAG 24 AUGUSTUS 1937

AMSTERDAM.)

"

ROTTERDAM. ! «3
utrecht. )

-

ONDERTROUWD:
Jonkvr. A. H. WITSEN ELIAS
en
Ir. F. M. OBERSTAVT,
Phil. Nat. docts.
24 Augustus 1937.
's-Gravenhage, v. d. Aestraat 53.
's-Gravenhage. Malakkastraat 2.
Huwelijksvoltrekking 17 September as. te 11.15.

—

BET VADERLAND

11

■■ii

Augustus 1937.

PIERSON & 0«.
R. MEES & XOOlilll.
VLAER & KOL.

on
4?°
".

<*»>
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Do filmindustrie begreep de waarde van
sij bezet nu do TWEEDE PLAATS op do

ADVERTEEREN t

WERELDMARKT!

HET/VADERLAND

JAPANNERS BEZETTEN
DEN NANKAUPAS
Terugtocht der verslagen Chineesche troeven
naar Sweijnan afgesneden
De japansche landingstroepen trachten uit Woesoeng op te
rukken naar Sjanghai
Naar Domei meldt, hebben de Japansche
troepen den pas van Nankau bezet. Deze
pas vormt uit strategisch oogpunt een geer
belangrijk punt aan den grooten muur ten
Noorden van Peiping, aan den spoorweg
Peiping

LweMan.

Domei meldt verder, dat een deel van het
in Tsjahar opereerende Kwanloengleger de
plaats Wantsjoean (73 km ten Noordoosten van
Kalgan) heeft genomen; 15 kilometer ten Z.
van Wantsjoean werd de spoorlijn Pelping—
Lweljüan bezet. Daarmee Is'aan de Chineesche
troepen, die blj Nankau strijden de terugtocht
afgesneden.
Hedenmiddag meldt Domei nog: Volgens uit
Nankau ontvangen berichten hebben de Japan»
sche troepen om zes uur vanochtend Tsjoe»
joengkwan, dwz. den pas van Nankau bezet
Gisteren hadden zU zlcb meester gemaakt van
alle versterkingen, welke den pas beheerscl»ten.
In een communiqué bevestigt het ministerie
van oorlog dit bericht
Volgens een ult Nankau ontvangen bericht
zijn de Chineesche troepen tusschen Kalgan en
Tsjoejoengkwan door de Japansche troepen
geheel ingesloten.
Reuter meldt uit Pclplng, dat in een Japansch
communiqué wordt medegedeeld, dat het Kwan»
toengleger de Chineezen heeft verslagen aan
het lange front, dat zich uitstrekt ten westen
van Kalgan. De Chineezen hebben zware verliezen geleden en trekken zich naar het Zuiden
terug.
De Japanners geven toe, dat de Chineezen
haidnckklgen tegenstand bieden langs den
spoorweg Llangsjan»Hankau.

BU Tlenlsln.
Volgens Central News, het offlcleele nieuwsagentschap van de Kwomlntang, hebben Chlneesche strijdkrachten aanvallen ondernomen
in de richting van Tientsin en hébben zij gis»
teren Jan-llng-tsjlng bereikt het eerste station
aan den spoorweg Tientsln-Poekau, dat dicht
bij Tientsin is gelegen. Er wordt een hardnek»
kige strijd gevoerd.
De
in
Vit Sjanghai: De Japanners zijn vanochtend
op alle fronten te land, ter zee en ln de lucht
tol den aanval overgegaan.
Ondanks den bommenregen behielden de
Chineezen het door hen bezette gebied.
Te' -Sjanghai wordt één'hevig geschutvuur
gehoord uit de 'rlelittng van Woesoeng, waar
de Japanners probeeren door de Chlneesicke
linies (e breken. ZU maken daarbU van scheeps»
geschut gebruik. ZU ontmoeten daarbU even»
wel bijzonder hardnekkige» tegenstand.
Reuter meldt uit Sjanghai: Oeneraal
Iwane ' Malsoel, oud-commandant van
Formosa, is benoemd tot opperbevelheb»
ber der Japansche troepen te Sjanghai.
Volgens Havas ls het moeilijk den omvang
te schatten der Japansche versterkingen, welke
gisteren en in den voorafgaanden nacht in de
buurt van Sjanghai zijn ontscheept Het schijnt,
da', de Japansche troepen er ln zijn geslaagd
gedeeltelijke ontschcplngen ten uitvoer te leggen in de buurt van Woesoeng. De offlcleele
cijfers der Japanners schijnen evenwel zeer
overdreven.
Chineesche vliegtuigen hebben vannacht
acht Japansche oorlogsschepen, dle ter reede
van Woesoeng voor anker lagen, gebombardeerd.
Uit Sjanghai: Men verwacht morgen het oor»
logsschip Sphlnx. dat een bataljon koloniale
infanterie aan boord heeft afkomstig uit Indo»
China.
Het wordt tegengesproken, dat er te Sjanghai
een internationale brigade is gevormd.
Volgens berichten uit Nanking .is de stad ln
den afgeloopen nacht door Japansche vlieg»
tulgen bestookt

Polensbuitenlandsehe
betrekkingen
Uit Warschau. Volgens de bladen zullen maarschalk Rydz Smlgly en Gamelln. de chef van
den Franschen generalen staf. elkaar tijdens
de Roemeensche herfstmanoeuvres ontmoeten.
Officieel wordt medegedeeld, dat S andler de Zweedsche minister van bulten»
landsche zaken morgen voor een officieel be»
zoek per vliegtuig te Warschau zal aankomen
in gezelschap van Guenther. den secretaris-generaal van het Zweedsche ministerie van bui»
tenlandsche zaken, en zijn particulieren secretaris. Zaterdag zal Sandler met zijn gevolg
naar Berlijn vertrekken.
Na een bezoek van drie dagen aan Estland
hebben de drie Poolsche torpedojagers Tallln
(Reval) verlaten. ZU zijn op weg naar Riga.

Verzet van CecilC.S.tegen het
erkennen van de verovering
van Abessinië
De Times publiceert hedenochtend een inge»
zonden stuk. onderteekend door Lord Cecil en
professor Gilbert Murray, belden bestuursleden
van de Volkenbondsvereénlglng, waarin zlj ver»

klaren, dat kort geleden het gerucht ging. dat
overwogen wordt in de eerstkomende vergadering van den Volkenbond de positie van Italië
In Abessinië té regelen.
Béide Inzenders wijzen er nogmaals op, dat
de inval In Abessinië en de bezetting van een

deel van het land een duidelijke overtreding
was van de verplichtingen, welke het Volken»
bondsverdrag aan zijn onderteekenaars. waar»
bij' inbegrepen Italië, oplegt ZU achten het on»
denkbaar, dat de Bond een actie zou ondernemen tot het erkennen of goedkeuren van een
handelwijze, welke de meesten van zijn leden
beschouwen als een internationale misdaad.
„WU hebben allen grond om aan te nemen,
dat onze regeering aan zulk goedpraten geen
deel zal nemen. Lord Baldwln zelde verleden
jaar Mcl, dat „de verovering van Italië niet zou
wórden erkend en dat geen leeningen zouden
worden verstrekt". Wanneer we juist zljn ingelicht, dan heeft het ministerie van Buiten»
landsche Zaken onlangs deze verklaring be-

In verband met deze verklaringen beschou-

ten als ongegrond en in leder geval vertrouwen
zU. dat de Britsche regeering zich niét schuldig
zal maken aan een degelijk verraad aan de Internationale wet en rechtvaardigheid.
oorsprong van het projectiel heeft kunnen vast»
stellen.
Toestand In Tldngtau.
Reuter seint ult Tokio, dat Tsingtau waar»
schijnlijk gespaard zal blijven voor het lot van
Tlenlsln. De Japansche bladen melden uit
Tsingtau. dat in deze stad door de plaatselijke
Chlneesch-Japanscheautoriteiten pogingen worden gedaan de spanning te verminderen en een
vriendschappelijke regeling tot stand te brengen van het incident van 14 Augustus.

Gaat de Duce naar de Ilulische
luchtmanoenvresr
Vit Berlijn: In offlcleele kringen is men er
steeds meer van overtuigd, dat Mussollnl de
luchtmanoeuvres zal bijwonen, die einde Lept
In Duitschland zullen worden gehouden. De
manoeuvres beginnen boven de LUneburger»
helde en worden boven Pommeren voortgezet
Mussollnl zou ook een bezoek aan Berlijn brengen; de hoofdstad zou dan schitterend worden
versierd.

HULL DOET EEN BEROEP
OP CHINA EN JAPAN
Hij spreekt de hoop uit, dat zij hun geschil op vreedzame
wijze zullen regelen
Maatregelen te Tokio om financiën en industrie
te controleeren

Rusland heeft China geen hulp verleend, verklaat de
nieuwe gezant te Tokio

.

Een vllegtuigbom?
Uit Sjanghai: De Japansche admiraal Hesegawa heeft tegenover den correspondent van
Reuter verklaard, dat geen enkel kanon ge»
schoten heeft tijdens de ramp, welke zich Os»
teren heeft voorgedaan ten gevolge van de ont»
ploffing In het torenhuis aan den Nanklngweg.
Er is nog niets vastgesteld ten aanzien van
den oorsprong van de helsche machine, welke
de calastrophc heeft veroorzaakt
Uit Tokio: Het telegraafagentschap Domei
doch een vliegmeldt dat niet een granaat
tuigbom het bloedbad heeft veroorzaakt in het
warenhuis aan den Nanklngweg in de internationale nederzetting te Sjanghai. Het aantal
dooden bedraagt volgens dlt bericht 500.
De Japansche marineautoriteiten rijn in het
bezit van bewijzen, dat de bom geworpen moet
zijn uit een Chineesch vliegtuig, dat zich op
3000 a 4000 m. hoogte bevond.
Mededeeling van admiraal Vanuit
Uit Washington: Admiraal Yarnell, de bevelhebber van de Amerikaansche vloot in het
heeft het departement van marine
Verre
het verslag toegezonden van de commissie van
onderzoek, welke is ingesteld met het oog op
de ontploffing van een helsehe machine op de
brug van de Augusta. het Amerikaansche
vlaggeschip.
HU deelt mede. dat de commissie niet den

MUSSOLINI'S PORTIEK
VAN TOENADERING

wen Lord Cecil en professor Murray de geruch-

beweging

De ontploffing in het torenhuis

DINSDAG 24 AUGUSTUS 1937

vestigd".

Japansch offensief bij Sjanghai
landingstroepen

—

Uit Washington: Oordell Hull heelt een
beroep gedaan op China en Japan, opdat
deze landen geen toevlucht tot oorlog
nemen.
Hull heeft in een officieele verklaring ge»
zegd, dat de belde naties het geschil moesten

regelen volgens de principes, welke nlet alleen
voor de VereenigdeStaten doch voor de meeste
landen de internationale betrekkingen moesten
regelen."
-Hij herinnerde er aan. dat sinds den aanvang
van het conflict de Vereenigde Staten alles
hebben gedaan om de belde regeeringen er van
te weerhouden haar toevlucht tot vijandelijk»
heden te zoeken en dat besprekingen waren
gevoerd om een vreedzame oplossing te vinden.
„De Amerikaansche regeering heeft geen vertrouwen in bondgenootschappen noch in een
politiek van een te ver toegepast isolement
aldus Hull. ZU heeft vertrouwen in Internationale samenwerking om te kunnen geraken tot
het doel. Dit wordt omschreven in de verklaring van 16 Juli."
Deze verklaring bevatte de veertien begin»
selen van de Amerikaansche buitenlandsche
politiek.
Hull wijst ln zljn verklaring op de door zljn
regeering genomen maatregelen ter bescherming van de Amerikaansche onderdanen in
China. De toestand te Sjanghai (zoo zet hij uit»
een) Is de eenlge reden voor een veelheid van
rechten en belangen van tal van landen, met
name van de Vereenigde Staten.
«De Amerikaansche troepen ln China
(aldus Hull) zUn belast met het beschermen van Amerikaansche burgers en niet
met ..defensieve opdrachten" doch dc toestand in het Verre Oosten gaat uit boven
de vraag tz. het beschermen van Amerikaansche burgers en belangen".
»De regeering der Vereenigde Staten
ziet zich dan ook geplaatst voor de taak
om de vredespolitiek, waarin zU vertrouwen heeft doeltreffend te maken. ZU doet
alle mogelijke pogingen, opdat de fundamenteele principes dezer politiek ver»
sterkt zullen worden ln het gebied van
den Stillen Oceaan en op de geheele wereld".

Mevrouw Tsjiang Kai-sjek
doet een beroep op Amerika
Havas meldt uit Washington: De ambassadeur
ln China heeft draadloos een boodschap van
mevrouw Tsjiang Kai-sjek aan de Vereenigde
Staten overgebracht ZU betreurt de tragische
voorvallen, welke veroorzaakt zijn door de
tegenwoordige vUandelUkheden, die slachtoffers
hebben gemaakt onder onschuldige vreemde»

reden niet meer wachten op het initiatief van
hun tegenstanders doch zelf overgaan tot actieve
militaire handelingen om de Chineesche troepen te overtuigen van de nutteloosheid van
hun tegenstand.
De Japansche weermacht is vastbesloten de Chineesche tactiek om de beslis»
«ingen zoo veel mogelijk op de lange
baan te schuiven niet in de hand te
werken.
Gisteren werd een nieuwe sterke daling
aan de beurs te Tokio genoteerd.
ZU wordt toegeschreven aan de vrees voor den
terugslag, welken de nieuwe aanvragen voor
oorlogscredleten ten bedrage van ongeveer 2
milliard yen, de uiterst strenge controle op de
oorlogsindustrieën en het gebruikmaken van
de reserves der maatschappUen voor gedwongen
inschrijving op de regeerlngsleenlngen zullen
hebben.
De minister van financiën zal aan de buiten»
gewone zitting van den landdag een speciale wet voorleggen, welke met name zal
voorzien in de noodzakelijkheid om van de
regeerlng machtiging te ontvangen voor het
oprichten van nieuwe maatschappUen. wier
kapitaal een bedrag leboven gaat Verder heeft
de wet betrekking op het beroep op ingeschreven doch nog niet gestorte kapitaal-deelnemingen, op het gebruik maken van reserves voor
kapitaal-vergrooting of samensmelting van
maatschappUen. Er zal voorts vergunning noo»
dig zijn voor het uitbreiden der outillage van
een maatschappij, zelfs Indien zij uit eigen
middelen bekostigd wordt Het zal verboden
langer dan zes
zUn meer dan 100.000 yen voortoestemming
der
maanden ult te lecnen zonder
regeering. De wet zal niet alleen gelden voor
particuliere maatschappUen doch ook voor
financiëele instellingen, banken en verzeke»
rlngsmaatschappUen.
Nieuwe Russische ambassadeur te Tokio
aangekomen.

Uit Tokio: Slawoetsky, de nieuwbenoemde
Russische ambassadeur, die vroeger consul»
generaal te Charbin was. Is gisteravond te Tokio
aangekomen. HU verklaarde, dat hU optimistisch gestemd is ten aanzien van een regeling
van het Japansch-Chlneesch vraagstuk.
verklaard had.
HU ontkende, dat hij ooitverblijf
zou hou»
dat maarschalk Blueeher
den in Bulten Mongolië en noemde de
geruchten, dat de Sowjets China steunen,
ongegrond.

De zuivering in Rusland

lingen.

treurige voorvallen had men
kunnen voorkomen, indien de mogendheden de noodige voorzorgsmaatregelen
hadden genomen om de Japanners te
verhinderen zich van de internationale
concessie als operatiebasis te bedienen."

«Deze

Japan streeft naar een snelle

beslissing
Verklaring van Soegljama
Uit Tokio: Tijdens een bijeenkomst der regeeringspartljen heeft Soegijama, de minister
van oorlog, verklaard, dat de duur van het
Chlneesch-Japansd» conflict op het oogenbllk
niet te voorspellen is. De Japansche regeering
is evenwel vastbesloten te streven naar een
zoo snel mogelijke afwikkeling van het geschil.
De Japansche strijdkrachten zullen om deze

Mutaties bij het commissariaat der
Zware Industrie

Uit Moskou: De raad van Volkscommissaris»
sen der Sowjct»Unle heeft besloten het com-

missariaat voor de Zware Industrie te splitsen
en een afzonderlijk commissariaat te slichten
voor de machineindustrie. Tot commissaris voor
de machineindustrie is Valer! Mezjlaoek
benoemd Kaganowitsj is overgeplaatst
van het Verkeerswezen naar de Zware
Industrie, terwUl «ie plaatsvervangende volks»
commissaris Alexel Bakodln thans commissaris van Verkeerswezen wordt
De Zware Industrie heeft meer dan eenlgen
anderen tak van het bedrijfsleven in de Sowjet»
Unie van sabotage te lljden gehad. Door de
benoeming van Kaganowitsj schijnt men hier»
aan op krachtige wijze een einde te willen
maken.

—
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Santander bijna omsingeld
Door een snelle opmarsch uit het Zuidwesten heelt Davila
een lus om de stad gelegd, die hij nu zal trachten
dicht te trekken
Een beschouwing van

Queipo

de Liano over de beteekenis van den oorlog

De opmarsch van Pranco's troepen onder
leiding van generaal Davila naar Santander
had aanvankelijk plaats uit Oostelijke richting,

Uit Bilbao. Die opmarsch kwam tot slaan, toen
Miaja zUn offensief opende ten Westen van
Madrid. Nadat Miaja's offensief vastgeloopen
was en het veroverde gebied weer grootendeels verloren, begon een nieuwe actie tegen
Santander onder leiding van generaal Davila.
Het front ten Oosten van Santander achter
Castro Cordiale» bleef aanvankelUk vastliggen. De aanval kwam ult het Zuiden, waar
Davlla's troepen oprukken uit Reinosa naar het
Noorden en langs de belde andere wegen, die
van den Escudopas naar het Noorden loopen.
De hoofdaanval had plaats van Reinosa in de
richting van Torrelavega. blijkbaar met het
doel Santander in het Westen van zljn verbin»
dingen af te snijden, zoodat de stad omsingeld
zou zijn. Deze troepen zijn nu tot 5 km van
deze stad genaderd. De laatste verbindingsweg
van Santander" naar het Westen ligt onder het
vuur van Pranco's troepen.
De beide middelste colonne» zijn genaderd
tot vlak bU Puento Vlesgo en een punt ten
Zuiden van Vlllacarriedo. United Press verneemt uit Madrid, dat de Italiaansche troepen,
dle voornamelijk in dezen sector opereeren, bU
Selaya (dat ten Zuiden van Villacarrledo llgtl
met gevoelige verliezen zijn teruggeslagen.
Een bericht van de Dailv Tel. uit Bilbao iaat
de Italianen aan den vierden weg. dien uit het
Oosten, opereeren. Do Zwarte Pijlen hebben
aan dat front dat nu ook In beweging komt
Castro Urdiales genomen.
De bedoeling van Davila is thans uiteraard de
lus langzaam dicht te trekken. Volgens een
D^lH-bercht heeft de Oostelijke colonne
thans het geheele Menadal, waarin de plaatsen
Vilianueva Barrosa en Iruz liggen, bezet. Door
deze manoeuvre is de straatweg Bilbao—
gos volkomen vrij geworden, een factor, die
voor het offensief van Santander van groole
beteekenis is.
Volgens United Press ls de toestand te San»
tander thans zeer verward, daar met den dag
de vrees toeneemt dat door den val van Torre»
lavega de weg naar Asturlë zal worden afgesneden. Het probleem van de evacuatie van
Santander is schier niet op'te lossen. Duizenden willen de ellende van een langdurige belegering ontvluchten, doch de weg langs Torrelavega Is reeds te gevaarlijk gewordenom daar»
langs de burgers te vervoeren. Nlet alle 150.000
inwoners kunnen over zee naar andere plaat»
sen vervoerd worden. Daar komt nog bij, dat
andere steden, zooals Barcclona en Valencia,
reeds overvol met uitgewekenen zitten. Alleen
te Barcclona telt men er 300.000. Het aantal
vluchtelingen, die naar het buitenland zijn ge»
gaan. loopt ln de driekwart millioen.
Uit Valencia: Naar uit Santander wordt gemeld hebben vliegtuigen de plaateen Torrelaveja en Arenas de Iguna gebombardeerd. Van
belde steden zijn slechts pulnhoopen overgebleven. Het bombardement'. heeft een groot' aantal
' »
,
slachtoffers gemaakt

_

Generaal Queipo

.

-

over den strijd

Men schrijft ons uit het rechtsche Spanje:
Queipo de Uano draagt naast den titel van
held van Malaga ook dien van ridder van
Sevilia. De generaal, een stoere en tegelijk elegante figuur, die men zijn 61 jaar nauwelijks*
aanziet was bereid ons in zUn hoofdkwartier
te ontvangen.
Onze eerste vraag aan generaal Queipo was,
of het niet moeilijk was de troepen, waarvan
een gedeelte een jaar geleden nog volkomen
rood was. te dlsclpllnecren. Loopt er nlet veel
over?
Inderdaad, erkende Queipo. toen ik 18 JuU
van het vorige jaar met 180 man drie dagen
lang 50.000 bewapende rooden in bedwang moest
houden totdat de eerste troepen met vliegtuigen
ult Afrika kwamen, was de toestand precair en
slechts door een onverbiddelijk doortasten en
een krachtige propaganda met behulp van de
radio ten gunste van de anticommunistische
beweging te keeren. Men moet echter nlet ver»
geten, dat deze soldaten licht ontvlambare, gemakkelijk op te ruien elementen zljn en dlkwUls
alleen rood waren, omdat ze meenden, dat niemand anders hun belangen zou behartigen. De
een
meesten hebben leeren Inzien, dat ookdeinreebgeordenden staat een verdediging van
ten der arbeiders mogelijk is, zelfs beter dan
in een door klassenstrijd verscheurde natie.
In het begin hadden we met veel overloopers
te rekenen, doch nu is het een groote zeldzaamnaar het roode front
heid. wanneer een soldaat
verdwijnt Wel komen geregeld gedemoraliseerde troepen onze linies binnen en klagen dan
BU ons is alles aanover de slechte verpleging.
wezig. Enkele luxe voorwerpen mogen ontbreken. doch aan wat een mensch voor het dagelijksch leven noodig heeft ls overvloed voor-

meerderheid.
Ook de verachting van den arbeid moet velen
Spanjaarden worden afgeleerd. In het program
van de phalanSstlsche beweging slaat dan ook»
dat Spanjaarden, die er toe In slaat zijn, ver»
plicht zijn te werken. Ook de betrekkingen tus»
sehen kerk en staat worden opnieuw geregeld
en volkomen godsdienstvrijheid zal worden
ingevoerd.
Gelooft u niet vroegen wlj. dat vele niet»
roomsch'kathoUeke Duitschcrs, die zich hier
gevestigd hebben en nog zullen vestigen, op de
wereldbeschouwing van de Spanjaarden Invloed
zullen kunnen oefenen?
Generaal yueipo blijkt verbaasd. Voor een
Spanjaard zijn er maar twee mogelijkheden,
antwoordt hU. Geloovlg en dus katholiek, of
ongeloovlg. Het protestantisme heeft in Spanje
veel geld voor missiewerk uitgegeven en vrU»
wel geen succes gehad. Punt 25 van het pro»
gramma zegt dan ook: onze beweging lijft den
katholieken geest met zijn glorieuze, in Spanje
domineerende traditie in bij het werk van natie»
naal herstel.
WU zullen ons program uitvoeren, zegt
Hueipo. maar het is niet gemakkelijk, we heb»
ben bUna geen geld. De roeden hebben bijna
15 milliard peseta's, waarvan 3 milliard in goud,
geroofd en in veiligheid gebracht; bovendien
handelen ze ln kunstschatten.

De Noemle Julia te Port Vendres.
Uit Port Vendres: Het Britsche stoomschip
Noemie Julia Is door de Fransche duikboot
Diamant naar Port Vendres begeleid. De duik»
boot surveilleerde in de Fransche territoriale
wateren, toen het S.O.S. van het Britsche schip
werd opgevangen, dat werd uitgezonden toen
een bombardementsvliegtuig het schip aanviel.
De kapitein van het Britsche schip heeft instructies aan zUn reeder gevraagd en tegelijk
om bescherming verzocht Gedurende den
nacht stoomde de Britsche torpedojager Hostille de haven van Fort Vendres binnen en een
van de officieren begaf zich aan boord van de
Noemie Julia om mede te deelen, dat het
schip gcconvoyeerd zal worden wanneer het
de haven zal verlaten.
In den ochtend vertrok de Hostille weer met
onbekende bestemming, doch de Noemie Julia
bleef in de haven liggen.

De buitenlandsche politiek.
Bent u van meening, dat Marokko ook na
den oorlog aan de zijde van Spanje zal
slaan?
Ik ken Marokko heel goed, aldus yudpo.
Twaalf jaar van mijn diensttijd heb ik er doorgebracht De Arabier heeft een grooten afkeer
van de Fransche Koloniale politiek. Frankrijk
heef het stamhoofd Driss Errlfi groote sommen
gelds versohaft om aan de Fransch»Lpaansche
grens te stoken, echter zonder resultaat Dat

Roosevelts Prestige sterk verminderd
Door vast te houden aan zijn voorstel tot hervorming der
rechtspraak heeft hij sterke oppositie verwekt, die het congres
machteloos maakte en de democratische party verdeelde

Nieuwe partHgroepeering mogelijk; de man, die Roosevelts
steun heeft, behoudt de beste kansen
De correspondent van dé Times te Washington gresleden vragen uit te leggen waarom.dat uitseinde den 22en Augustus, daags na de sluiting stel gerechtvaardigd was. Om niet te reppen
van de vele millioenen teleurgestelde arbeiders,
van het congres aan zijn blad het Volgende:
wicn voor de volgende zitting van het congres
Toen het ?5e congres in Januari bijeenveel in het uitzicht gesteld moet worden wat
kwam met het bijzonder populaire manzU op de juist geëindigde niet hebben gekregen.
is niet zeker wat de regeering van plan
daat van de IlovemberverKiezingen, dacht Is Het doen,
maar het schUnt dat in November
te
men dat de regeering nu elke wet aangeeen buitengewone zitting van het congres l>Unomen zou kunnen krijgen. Het plan van eengeroepen zal worden, waarop de regeerlngs
„whips" uiterst bedrijvig zullen zUn. om zooden president tot reorganisatie van de veel
mogelijk wetsontwerpen door de wetgerechterlijke macht, dat in Februari werd vende vergadering te drijven van de vele,
ingediend en zooveel verbazing wekte, welke thans zijn blijven liggen.
vernietigde den geest van harmonie en Roosevelts echec
vertrouwen welke in het congres heerschAldus de corr. van de Times. HU legt den
te, leidde een bittere controverse in, nadruk op de verdeeldheid in het congres en
corresponbracht een scheuring in de Democratische in de democratische partij. Andere
denten leggen den klemtoon op het echec, dat
Partij teweeg, en vertoonde de Vereenigde de president heeft gleden. Reeds begin AugusStaten een schouwspel van twist in de tus wees Douglas Williams, de corr. van de
Wetgevende Vergadering zooals het in Daily Tel. te Nieuw Vork er op. dat Roosevelt
de groote tacticus, zijn eerste kapitale fout
jaren niet had gezien.
maakte door taal vast te houden aan een wets■

Aldus zijn conclusie gebaseerd op de volgen»
de feiten: Het ?sste Amerikaansche congres
heeft een record gevestigd van zaken, die niet
afgehandeld zijn. van wetsontwerpen die ter»
zijde zijn gelegd, en van meenlngsverschlllcn
welke de laatste oogenblikken van de vergade»
ring nog verbitterden. Toen het congres in
Januari bijeenkwam, lag een lang programma
van wetsontwerpen der regeerlng te wachten.
De congresleden keeren thans naar huls

terug in de wetenschap dat slechts sön

van vUf kardinale maatregelen van den

president goedgekeurd is.
Het is de Hulsvestlngswet van Wagner. welke
handen.
een crediet van 500 mlllloen dollar beschikbaar
Quelpo's oordeel over het roode Spanje.
stelt voor arbeiders. Niet afgehandeld zljn de
eenheid
aanhang.
weinig
Naar
andere vier hoeksteenen van het presentled
Frleto heeft
nlet
ult
en
de
gebied
het
roode
programma: de wet voor instelling van miniziet het er in
zeker 600.000 Spanjaarden, dle ze gefusilleerd
mum loonen en maximum werktijden in de gehebben,
of
verbrand
of gemarteld, verminkt
heele Amerikaansche industrie, het presidenzullen binnenkort met een groot aantal van lied voorstel der reorganisatie van* de regeehun eigen lieden vermeerderd moeten worden. ring«lepartemenlen, de wet voor controle op
agrarische zaken en de wet ter reorganisatie
Wel zUn tot nu toe nog slechts 360.000 moorden
vastgesteld, doch hoe groot is het aantal der» van de rechterlijke macht. Die zullen in de
genen, die en masse gefusilleerd zijn en daarna, volgende zitting weer in behandeling worden
genomen.
verbrand, of die men de oogen uitbrandde?
f
Op de credltzljde van dit congres staat een
Zulke gruwelen, aldus Queipo. zijn aan onze
zijde niet voorgekomen. Zeker, we hebben veel
wet welke het voor rijke personen moeilijker
maakt de inkomstenbelasting te ontduiken,
vijanden moeten fusllleeren en we hebben ook
gevangenen gemaakt maar niemand werd ge»
welke verleden week overhaast door belde
gene»
vervolgde
de
Malaga
alleen,
heen ls gejaagd. Het is dc vraag of de
Hulzen
marteld. In
nog
en
daarna
neutraliteitswet met haar «cash and carry"raal, werden 8000 nationalen
verschrikkelijke
Deze
gefusilleerd.
principe,
welke de regeerlng op het oogenbllk
3000 rooden
dan
een
millioen
de crcditzijde
oorlog heeft tot dusver meer
zooveel last bezorgt ook wd opgesteld.
gedachte,
Alleen
de
Voorts
gekost.
congres
kan
worden
leven
het
van
menschen het
Booze. vormen de Guffey Coal BUI en de Pachterswet
dat het hier betreft een strijd tegen den
de de eenlge belangrijke besluiten welke het congeeft ons het recht oorlog te voeren. Voor
gruwelijke kerkvervolging aan roode zijde gres in acht maanden tijds heeft genomen.
heeft deze oorlog zich tot een heiligen strijd
De vooruitzichten
tegen het communisme ontwikkeld en
sluiten.
verdrag
geen
men
antichrist kan
Over de toekomst zegt de Timcscorrespondent het volgende:
Net kerkelijk vraagstuk.
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meeden

geeft ons vertrouwen in de houding van de
Arabieren jegens het nieuwe Spanje.
Hoe denkt u zich de ontwikkeling van de
buitenlandsche politiek? Zou het mogelijk zUn
op den duur met Engeland en Frankrijk op
goeden voet te komen?
Engeland Is een land van practlsche politici.
Het zal zijn houding jegens ons veranderen,
zoodra het dit voor zijn handelsbetrekkingen
noodzakelijk acht Daar veel Baskisch ijzererts naar Engeland ging, voelt Engeland de
noodzakelijkheid de zaak ook van den anderen
kant te bezien. De vraag Is alleen, wat zwaar»
der weegt deze handelsbelangen of Engelands
positie In de Mlddellandsche Zee. Wat Frank»
rUk betreft, ik geloof stellig, dat de groepen
van Doriot en de la Rocque met de hulp van
het leger haar wll zullen doorzetten.

ontwerp lot hervorming van het Hooggerechtshof. waar de massa des volks afkcerlg van
was. Het gevolg was, dat de latente vijand»
schap van allerlei kringen, maar ook in zijn

eigen par»U. actief werd, dat zljn naam van
den poUUck»onfcllbare aangetast werd en zUn
ernstig
verminderde.
groote populariteit
politieke
maar
afgoden,
houdt
van
«Amerika
het houdt er ook van ze van hun voetstuk te
sloolen". Men denke aan Wllson. Roosevelt
weerstond de Vrljheldsllga (Kruistocht van
verontwaardigde liberalen, dle gesteund werden door het geld van de mlllionairs». hij weerstond zijn tegcncandldaat Qandon, geen klachten van Wallstreet. van bezitters, die hun rUk»
dommen belaagd zagen door zware belastingen
of van pessimisten, die den ondergang van het
land voorzagen, konden hem schaden. Voor de
massa was hij de profeet dle het land ult do
depressie haalde, zorgde voor dc nooden des
volks en don .forgotten man" beschermde.
Men heeft wel gevraagd, waarom Roosevelt
dan zoo koppig volhield. In de eerste plaats
(zel de corr. van de Daily Tel.) vertrouwde hU
te zullen winnen. Later, toen de nederlaag
zeker scheen, hield hU toch aan zijn plannen
vast omdat alleen op deze wUze de natie doordrongen kon worden van de noodzakdUkheld
van verandering der hoogste rechtspraak. En
in dit opzicht heelt hij inderdaad veel bereikt
De rechters nemen thans een veel liberaler
standpunt in.
Intusschen blijft het feil. dat Roosevelts
prestige aangetast is en dat de democratische
partij ernstig verdeeld ls.
Een ander feit Is echter, dat dc republikeinsche partU nog heelemaal gedemoraliseerd Is
en geen leider bezit Er zijn daarom nog allerlel verrassingen mogelUk. De cor. van de Daily
Tel. te Washington zegt daarover ln een bericht van Zondag. De conservatieve democraten
trachten dc leiding uit handen te halen van do
liberale elementen en het Witte Huls. Als zij
daarin niet slagen gelooven velen, dat zU liever
een coalitie zullen aangaan met de republikeinen. Als de republikeinen bij de verkiezingen van 1038 geen teekenen van herleving
vertoonen. zal de tUd rijp zijn voor «en her»
groepeering en dan is het mogelijk, dat een
iHbourpartij ontstaat onder leiding van Ix-wis.
Velen achten het best mogelijk, dat Roosevelt
en de liberale dementen zich met I<abour verbinden tot een groep tegenover conservatieve
democraten en republikeinen.
Voorloopig heeft de man. dle Roosevelts
steun geniet echter nog steeds de beste kans.
Het verhuren van een vloot.
Uit Quito (Ecuador) : Het ministerie van
buitenlandsche zaken heeft gunstig geantwoord op het verzoek ten aanzien van het
leenen van zes Amerikaansche torpedojager»
aan Brazilië.
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DE VAKBONDEN IN DE
VER. STATEN
Oneenigheidonder

de arbeiders

in de autonijverheid

Uit Nleuw-Vork : De jaarvergadering van de
United Automobile Workers of America werd
gisteren te Millwaukce geopend. ZU zal de ge»
heele week duren. Reeds tijdens de openingszitting kwamen scherpe meenlngsverschllleh
tusschen de leden onderling tot uiting. De vak»
vereeniging is een van de grootste van Amerika
en omvat ongeveer 375.000 leden. Een groep,
onder leiding van president Martin, en den
vlce-presldent Frankensteen, staat tegenover
een andere, geleld door den eersten vlce»presl»
dent Mortimer.
Martin wil, dat Frankensteen in plaats van
Mortimer tot eerste vlce-presldent zal worden
gekozen. De groep van Mortimer verzet zich
hiertegen. Wel is zij bereid Martin ais president te houden.
Voorts eischt Martin een krachtige centrale
controle door den president van de vakvereenlglng. De vlcepresldenten moeten aan hem
ondergeschikt zUn en aan hem rekening en
verantwoording afleggen. Daarentegen verlangt Mortimer een verdeeling van de macht
onder de verschillende leidende functionarissen.
Uit Mlliwaukee wordt nader gemeld, dat
I^wis, de voorzitter van het CJ.O^ zoo spoe»
dig mogelijk van Washington naar Miilwau»
kee zal vertrekken, ten einde het conflict bij
de „United Automobile Workers of America"
zooveel mogelijk te beperken. President Roo»
sevdt heeft zjjn beste wenschen voor het
slagen van de jaarvergadering ingezonden.

De positie der Philippijnen
Uit Singapore. In een interview heeft José
Veloso, een PhlllppUnsch parlementslid, ver»
klaard, dat de Phlilppllnen in 1946, wanneer
zij onafhankelijk zullen worden, een goede

legermacht zullen hebben. Verder achtte hij
het vrijwel zeker, dat onderhandeld zal wor»
den over militaire verdragen met Engeland
en de overige staten, welke belangen hebben
in het Verre Oosten.
De president van de Phlllppljnen heeft den
vroegeren generaal van het 'Amerikaansche
leger, McArthur, in dienst genomen om het
leger van de Philippijnen te organlseeren. Ten»
«lotte verklaarde Vdoso geen aanval van
Japan te vreezen.

Rotary zal uit Duitschland
verdwijnen
Leden van de N.S.D.A.P. moeten
voor het lidmaatschap
bedanken
vit Berlijn. NiJkslelder Maller Busch, de deskundige der nationaal-socialistische partij voor
demografische en rassenkwesties, heeft een order uitgevaardigd volgens welke leden der
partij, die tevens lid zijn van de Ilotaryelub
vóór 31 December 1927 het Lidmaatschap van
laatstgenoemde organisatie moeien hebben opgezagd^la dien datum zal het dubbele lidmaataehap^beschouwd worden als In strijd'met de
belangen van de partij en!dientengevolge straf»
baar zijn.
Busch teekent hierbij aan, dat verschelden
bepalingen, die in de statuten van de Rotary
voorkomen, de nationaal-socialistische begin»
selen zeer na slaan. Andere echter zijn er volkomen mee in strijd. Dat is In het bijzonder
het geval met de joodsche kwestie, want de
Rotarians zijn geen antisemieten. Toen llitler
de macht aanvaardde, hebben de Rotarlans gepoogd zich aan den nieuwen geest aan te passen en zich in dienst van de nationaal-socialistische regcerlng te stellen, Maar onmiddellijk
ls toen de kwestie van de vrijmetselarij een
rol gaan spelen, hoewel een onderzoek van de
statuten en bezoeken aan bijeenkomsten van de
Botary geen reden gaven aan te nemen, dat de
Rotary met de loges overeenkwam. Evenwel
hebben wij reeds eeuwenlang geleerd, dat de
Jood een meester is in de vermommingskunst
en het Derde Rijk heeft moeien constateeren,
dat een steeds grooter aantal leden van ontbonden organisaties in de Rolaryciubs van
Duitschland een toevlucht zocht en vond. Noch
regeering noch partij kunnen duiden, dat een
aanslag wordt gepleegd op het leven van het
Duitsche volk door een organisatie als die van
de vrijmetselarij. Alle vrijmetselaars, die in
dienst zijn van slaat of van leger, moeien
worden verwijderd. Daarom heeft de minister
van binneniandsche zaken functionarissen verboden lid te zijn van de Rotary. De partij volgt
hem op dezen weg. De Rotary Is een over de
geheele wereld verbreide organisatie en In een
groot aantal districten verdeeld, aan welker
hoofd een z.g. gouverneur staat. De president,
die de leiding heeft van de geheele organisatie,
bekleedt zijn ambt voor een jaar. Daardoor
ontstaat de toestand, dat een buitenlander «en
organisatie In Duitschland aanwijzingen kan
geven, die van zoodanigcn aard kunnen zijn,
dat zij Dultschers voor een gewetensconflict
stellen.
Aldus Busch.
Er bestaan, naar de correspondent van het
Hdbt mededeelt in het 73ste district van Ro»
tary International, waarvan behalve Duitsch»
land ook Oostenrijk en Danzig deel uitmaken
55 clubs, waarvan 43 in Dultschland. 11 in
Oostenrijk en een in Danzig. met totaal 1700
leden, van wie alleen in Dultschland 1300. Ro»
tary is er in Duitschland tot 1936 in geslaagd d»
hoogste regeerlngslnstanUes er blijkbaar van te
overtuigen, dat dc beschuldigingen van zekere
partij'fanatlcl als zou Rotary International een
soort vrijmetselarij zijn, volkomen onjuist
waren. Deze fanatici gaven echter hun strijd
niet op. ook niet nadat in den loop van 1936 de
Joodsche leden van Duilsche Rotaryclubs uit»
getreden waren on vele vooraanstaande leden
der partU üf zelf Rolarlan geworden, of tot het
houden van lozingen in Duitsche Rotary»Clubs
bereid waren gebleken. Van den beginne af
was het lidmaatschap voor actieve officieren
verboden geweest Kort geleden verbood mlnister Prlck het nu ook voor hooge ambtenaren of andere personen, die belangrijke posten
ln staatsdienst vervullen. Thans volgt feitelijk
een verbod voor leden der N.SJXA.P.
Het ls begrijpelijk, dat dit het einde van
Rotary in Duitschland moet beteekenen. aan»
gezien geen Duitscher, ook al is hU in zijn
werkkring nog zoo onafhankelijk van den staal,
het onder zulke omstandigheden gewenscht zal
achten, nog lid te blijven van een organisatie,
welke door de almachtige regeering en partij
dusdanig wordt gemeden.
Een geheel dorp wordt verplaatst
Uit Berlijn: Het geheele dorp Edderhllz in An»
halt zal ongev. een kilomeier worden verplaatst
Onder de plaats waar thans het dorp ligt is
een rijke ader bilumlneuse kool ontdekt en om
de ontginning mogelijk te maken moet thans
het dorp op kosten van de mljnbouwmaat«happU verplaatst worden.

(Campinohi spreekt over de
plichten tegenover de
gemeenschap

—
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De Dostenrijksohe koningin
der bedelaars

Dezer dagen heeft de Weensche politie een
inval gedaan in verschillende Weensche koffie»
huizen, waar gegokt werd. ZU nam 46 menSociale hervormingen moeten blijvan.
sehen ln hechtenis o. w. ook de vrouw Anna
Karasek, die in heel Weenen en omstreken als
doch er moet harder gewerkt worden
bedelares bekend Is. Uit een onderzoek van de
Uit Saint Nazairc: Campinchl,' de minister politie bleek, dat deze bedelares getrouwd is
van marine, heeft te Saint Nazalre, bij een met een gepensionneerd controleur van de
bespreking over de sinds 15 maanden gevolgde tram, die een pensioen geniet van 200 schil»
politiek, verklaard, dat de sedert een jaar tot Ung in de maand. ZU zijn eigenaars van een
en van een mlddelHroote hoogst modern
stand gekomen hervormingen onvermijdelijk 'huls
ingerichte boerderij met prachtig vee in den
waren wilde men sociale troebelen vermijden. omtrek van Weenen. Hun banktegoed bedroeg
..Wij moeten dankbaar zijn en olijven, dat de ' meer dan 10.000 schilling. Een paar weken
eerste minister in* het Volksfront de sociale geleden heeft de vrouw bU de politie aangifte
vrede heeft weten te handhaven door te loonen, gedaan dat haar juweelen ter waarde van 8000
schilling waren gestolen^ waarop de politie er
dat de arbeiders in een democratlschen slaat
Ingrijpende hervormingen weten te brengen en üiderdaad in geslaagd is een ded van deze
terug te krijgen.
daarbU binnen de perken der wettelijkheid kostbare sieraden
De politie was er reeds lang van.op de
blijven. Deze hervormingen zonder geweld en
hoogte dat het echtpaar Karasek een dubbel
ernstige stoornissen vormen voortaan een fundament van recht, waaruit de. premier Chau» leven leidde. Overdag gingen zlj er ln hun
temps met kracht en souplesse tracht de feite» auto óp uit trokken ln de auto oude, vuile
kleeren aan.en gingen dan uit bedelen. BU
lUke consequenties te trekken.
Campinchl drong er op aan, dat allen hun hun terugkeer 's avonds verkleedén zij zich
plicht voor de gemeenschap zouden vervullen. opnieuw in de auto. 'sAvonds en Zondags
De werkgevers moeten begrijpen, dat iH.nlet leefden zij els gezeten burgerlicden. al waren
meer terug kunnen. Maar dc. arbeidersklasse zij ook berucht om hun gierigheid.
mag niet vergeten, dat zij zichzelf in armoede
Het echtpaar is' meermalen wegens bedelarij
stort als zU steeds minder gaan wcricen.
beboet Den laatsten tUd bedelt alleen de vrouw
nog, daar de ma» bang ls zijn pensioen te zul»
Algemeene staking te Duinkerken verwacht
len. verliezen.. De,overheid moet thans besloten
Uit Duinkerken: Als protest tegen de ver» hebben 'dé onverbeterlijke beddares, die thans
werping van de voorstellen met betrekking ook ontmaskerd is als. een hartstochtelijk
tot de verhoogde enlrepolrechtcn is tegen hazandspeelster. de zwaarste straf te bezorgen,
die haar in haar speciale omstandigheden,tref»
Zaterdag as. een algemeens slaking aangefen kan.' d.wz. haar onder te idrengen in een
kondigd.
beddaarskamp. ' een kamp voor een soort
modernen dwangarbeid.

-

Slechte ervaring met Spaansche
vluchtelingen in Frankrijk
Klacht van een Proteslanlsch geestelijke
Het Ned. Chr. Persbureau schrijft:
Jan Resslng. journalist te ParUs, maakte een
reis door Zuid-Frankrijk. HU bezocht OH. ds
Camllie Leenhardt, directeur van het «Lazaret
Protestant", een vacanUekolonie voor 700 kinderen te Site (departement Hcrault) aan de
Midddlandsche Zee. In deze streek zijn de
vluchtelingen uit het linksche Spanje bijzon»
der talrijk; er zijn er verscheidene tienduizenden. Ds C. Leenhardt was niet bijster goed te
spreken over hen. Hij zelde: „lk wil niet do
plichten der liefdadigheid met politieke n.uaes>
ties verwarren. Asyl en hulp verleenen aan
kinderen en vrouwen is een regel, die dc menschdUkheld voorschrijft Maar er zijn grenzen.
Men ziet, hoe de immigranten naar onze steden
en plattdandsdorpen de partij-hartstochten
uit hun streken overbrengen. Oproerige liederen, opgeheven vuisten, meedoen aan manifestaties van onze eigen revolutionairen op
straat, aanvallen met de wapens In de hand,
in overmacht op nationaal-voelende Pranschen,
ze hebben niets nagelaten om op buitengewone
wijze hun ondankbaarheid te loonen voor het
asyl, dat hun geboden werd. Zelfs bij de bin»
nengekomen vrouwen en kinderen hebben we
dat men angstige verbazing waargenomen: de
meerderheid uitte haar gevoelens van opstand
en gewelddadigheid in grove belecdigingen en
mkt'éen'Vervoerllig en haat. welks wóe«ê"ón»
beheérscktheld een Christen met afkeet vérvdlt.
Ik had hier ook in de vacanUekolonie een 50»
tal van die réfugiés opgenomen, op aandringen
van den gemeenteraad van Site. Ze woonden
en aten kosteloos bij me, terwijl ik ze nog van
kleeren voorzien heb. Ik heb ze de deur moeten
wijzen. Hun haat tegen lederen vorm van gezag,
van welke zijde ook, bewezen me, dat ik met
het allerergste canaille te doen had. Hun ver»
blinding ging zelfs zoo ver de godsdienstoefeningen te verstoren, die ik lederen morgen en
lederen avond voor alle leden der vacantie»
kolonie leid. En u begrijpt wat voor een indruk
het moet maken op het gemoed van die honderden Protestantsche kinderen, gewend aan eer»
bied voor het geloof en aan orde en regel, dat,
als ik in het gebed voorga, daar een aantal
volwassen personen schunnige grappen verkoopen. Ik heb gezegd: „Weg van hier en komt
mU nimmer onder dc oogen". Dat men de
zieken en de ongelukkige kinderen te hulp
komt zelfs al zljn ze bezield door een verderfelljken geest valt niet te laken. Maar hoepen
geld uitgeven voor oproerkraaiers en nietsnutters ls op deze wijze niet vol te houden.
De haven van Tel Aviv geopend
Uit Tel Aviv. Maandag Is de haven van Tel
Aviv geopend voor vrachtschepcnverkccr.
Tegen half September zou dc ontscheping worden toegestaan van passagiers.

NATIONAAL ZEEMANSFONDS
Een eereschuld aan den
zeeman
Het Nationaal Zeemansfonds schrijft ons:
Het Is bekend, dat de Nederlandsche zeeman
gedurende den wereldoorlog 1914—1918 is
blijven varen en dat -zoodoende ons land en ons
volk in het bezit zUn gebleven van voedsel,
vlsch en grondstoffen voor dc industrie. Op dc
scheepvaart onder andere, dan Nederlandsche
vlag viel die jaren voor Holland niet te rekenen, want slechts 30 pet van het havonbezoek
gedurende den oorlog had plaats onder vreemde ,
vlag. tegen anders ruim 75 pet
Onze zeelieden zljn hun plicht blijven doen,
zoo lang het mogelijk was en hoewel spoedig
na het Intreden van den oorlogstoestand bleek,
dat het risico ter zee heel anders werd dan men
vooraf had gedacht, immers reeds 20 dagen na
net uitbreken van den oorlog lieten 24 Nederlandsche zeelieden hun leven bij het verloren
gaan van 2 Nederlandsche handdsschcpcn en
«en paar maanden later 16 Nederlandsche visscherslicden- toen in het gezicht van de kust
hun schip door mijnontploffing in de lucht
vloog. In het geheel heeft Nederland gedurende
den oorlog niet minder dan 1189 zeelieden en
vlsschcrsllcdcn verloren, door oorzaken in den
oorlog gelegen.
Zouden dergelijke rampen en omstandigheden
in slaat zijn geweest andere categorieën van
menschen af te schrikken, de Nederlandsche
zeeman bleef zijn plicht doen, bleef zorgen
voor dc verbinding van het moederland met
de koloniën in Oost en West bleef zorgen voor
den aanvoer van voedsel, vlsch en grondstoffen
en hU toonde later zooveel vaderlandsliefde, dat
hij hooghartig weigerde het nationale dundoek
neer te halen, toen zijn schepen werden gereoulreerd en in den vreemde door overmacht in
beslag genomen krachtens het ongare Angara
recht
Het dagdUksch brood moest In den vorm van
tarwe; rogge en mcd van overzee worden aangevoerd. Daarnevens 'denken wU aan andere
voedingsmiddelen, als vlsch, rUst gerst mals.
peulvruchten en zaden, aan genotmiddelen, als

ZOOKIEST MEN EEN KERKERAADSLID...
In het hoofdzakelijk door Seksers bewoonde

Calnlc Alba bij Sibiu in Zevenburgen.werd

de verkiezing van een Luthersch kerkeraadslid
gehouden. Er waren twee candldaten. de eene
werd gesteund door de HltlcrpartU. de andere
door de dissidenten van deze partU. De eerste
werd gekozen. Daarop beschuldigde de dissidenten het stembureau van gekonkel, wapen»
den zich met stokken en steenen en vlden de
leden van het stembureau aan.
Toen de leden der andere partij dit hoorden
wapenden ze zich ook en tusschen de beide
partijen Kwam het tot een straatgevecht in
optima forma. De dominee werd zoo zwaar
gewond, dat men vreest dat hU het niet zal
ophalen. Ruim 50 personen werden zwaar ge»
wond en er moest een detachement gendarme»
rie ult Sibiu aan te pas komen om de orde te
herstellen. Dat ls met 22 arrestaties gepaard
gegaan.

Binnenland
J. VAN CLEEFF Jxn.
Te . Rotterdam ls, bUna tachUg

jaar oud,
overleden de heer Jacob van Cleeff Jzn» ge»
dd. commissaris van Van Cleeff Hesslan Com»
pany, zakkenfabrlek, aldaar.
*Dé ontslapene *.vvs gedurende vele jaren
secretaris van de commissie van ioezlcht^op het
Centrale «raslietlichS Weeshuis te Utrecht;
voorts OH. oud-voorzltter van de Israelletlsche
schoolcommissie, bestuurslid van de afd. Rot»
terdam van de Ned. Zuid-Afrikaansche vereenlglng en van de verceniging Centraal tehuis
voor Israëlieten in Nederland te Gouda.
De begrafenis zal Woensdagochtend op de
Isradletlsche begraafplaats aan het Toepad
plaats hebben.

-

TERAARDEBESTELLING
G. VAN DELDEN Ezn.

Gisteren is te Apeldoorn op de nieuwe bc»
graafplaats ter aarde besteld het stoffelijk
overschot van den 84»jar!gen heer G. van Delden Ezn^ oud-ambtenaar der gemeente Apeldoorn. HU was 29 jaar in dienst dezer ge»
meente en in het bijzonder belast met de ver»
zorging van het archief. Op 1 Maart 1924 ver»
liet hU den gemeentedienst met pensioen.
BU de begrafenis waren veei belangstellen»
den aanwezig, onder wie oud-burgemeester
mr W. Roosmale Nepveu en mr W. P. H. van
Barrclo, commissaris van politie. De heer J. J.
van Halteren van Vrijenessen SlulpwUk sprak
namens de gemeenteambtenaren en ds J. P.
Berkel als predikant der Ned. Hervormde ge»

meente.
Enkele bloemstukken dekten het graf.

cacao, koffie, thee, tabak en specerijen, aan vee»
voeder, als haver en lijnkoek, aan kunstmest
voor den landbouw, aan grondstoffen, als steenkolen, petroleum, benzine, hout, rubber, balata,
asphalt, gom, copra, olie, hulden, jute, katoen,
wol, cellulose, verfstoffen, ertsen en metalen.
Ons volksbestaan was toen wol afhankelijk
van de aankomst van zeeschepen en ln hooge
mate leefde men toen met den zeeman mee. Al»
gemeen erkende men zijn groote verdiensten.
Om de nabestaanden der oorlogsslachtoffers
ter zee te steunen en de zeelieden zelvcn, in»
dien later de nood aan den man mocht komen,
is in 1918 „Het Nationaal Zeemansfonds' geslicht, met hulp in geld van het Vorstelijk Huis,
dc regeering, de groote stoomvaartmaatschappijen en particulieren. Met dankbaarheid moet
worden erkend, dat het fonds sedert zijn stiel»,
ting voortdurend nuttig werk gedaan en verlichting van zorg gebracht heeft in de hulsgezinnen der nabestaanden, maar voor steun
komen zich thans meer en meer melden dc
zeelieden, die zelven gedurende den oorlog zijn

blUven varen.

Er Is een aantal dier zeelieden gesteund kun»
nen worden, een ander deel heeft gehoopt nog
arbeid te zullen vinden bij het opleven van
den- algemecnen bedrijf
tand. Als die hoop
definitief onverwezenlijkt is gebleven, wordt de
druk op ons fonds grooter. Wegens gebrek aan
middelen, kunnen wij niet meer doen dan wij
doen. de nabestaanden zijn geholpen, de zeevaarders uit den .oorlogstijd zelvcn komen nu
te kort
Nederlanders, deze toestand mag niet zoo
blijven. WU verzoeken u ons te steunen, met
een gift ineens, met een jaarlljksche bUdragc,
(ons gironummer is 14812, ons adres Jozef Is»
raëlspleln S, den Haag).
WU allen, Nederlanders hier, in Oost en West
en in den vreemde. w<j zijn den zeelieden uit
don oorlog dank verschuldigd. Aan ons hebben
zij beter verdient dan een kommervol
ouden
dag, want toen het erop aankwam, hebben zij
aangepakt en hun plicht gedaan onder ln de
wereldgeschiedenis tot toen ongekend gevaar»
lUke omstandigheden van strooimijnen. mUnver»
sperringen, gedoofde kustvuren. beschieting en
meedoogcnlooze dulkbootacllc.
Laten wij nu nlet minder zijn dan de zee-

lieden uit die dagen en ook aanpakken dn onzen
plicht doen. Het Is nog altijd een «ereschuld
waaraan wij hebben te voldoen.

—

AVONDBLAD B

Actie voor een garnizoen
te Amsterdam

Rond van procureurs- en deurwaardersklerken en candldaatdeurwaarders

Nationaal Sociale Volkspartij

Te Amsterdam is opgericht de Nationaal
sociale volkspartij, die blijkens haar beginsel.
verkrijgingNet uitvoerend comité tot
van verklaring uitgaat van de erkenning, dat de
De Bond van Procureurs» en Deurwaarders»
een garnizoen té Amsterdam heeft aan den mi- maatschappU in voortdurende verandering naar
klerken en Candldaat-Déurwaarders heeft' té
van Defensie een. verzoekschrift gezon» ' een hoogere ontwikkeling verkeert welke in
Groningen onder Voorzitterschap van den heer nister
den van den volgenden inhoud:
hoofdzaak wordt veroorzaakt en beheerscht
A. C. Legel zUn jaarlljksche algemeene verga» ' «Op aandrang van verschillende zijden hebdoor de productie van goederen. Een omwentedering gehouden.
ling
gevormd
die de volledige onteigening door den staat
tot een
ben ondergeteekenden zich
In zijn openingsrede memoreerde de voorgeven
aan eed reeds lang van de productie-middelen eischt, is verwerp,»
comité, dat uiting wil
zitter het feit. d^t het dit jaar 35 jaar geleden gekoesterden wensch van vde Amsterdammer» lUk, omdat de maatschappelijke welvaart
niet
is dat op Initiatief van de heeren A. W. A. om wederom te geraken tot de vestiging van éUlankdijk is van den tolalltalren eigendom
Ooudart en B. Stoppelsteen tot oprichting van
der voortbrengingsmiddelen, maar veel meer
een garnizoen van beteekenis in de hoofdstad. wordt
beheerscht door de soclaa>economlsche
den bond werd besloten. Spr. sprak woorden De betuigingen van adhaesle gewerden ons in
noodzakelijkheid'der productie zelf.
van hulde aan het Initiatief van deze heeren. overstelpende mate en stelden ons in staat u
De partij verwerpt het in
wezen conserIn verband met de tijdsomstandigheden was in. aanhangsel een overzicht te geven van da vatieve staats-socialisme; zUzUn
streeft naar een
besloten het 33»jarlg bestaan nlet feestelijk te adresseêrênde vereenlgingen, organisaties en economisch stabiel productiesysteem door Nationale en internationale conjunctuurbeheervieren. Er was nochtans een -zeldzaam jubicorporaties, omvattende:
sching: zij betoogt een sociaal rechtvaardige
leum, dat werd gevierd, nl. dat van den heer.
a. Centrale bestuurorganlsalles van Amslerverdeding van de productie en wil de wetgeK. Droog, te Rotterdam, administrateur der damsche vereenlgingen.
vende en gezagvoerende macht uitsluitend In
wcrkdoozenkas en redacteur van het bonds»
b. Besturen van op zich zelf staande Amsterdienst stellen ter behartiging van de belangen
orgaan, die vóór 25 jaar lid van denbond werd.
vereenlgingen..
damsche
der maatschappU. hare organen en van het
De voorzitter sprak woorden van hulde tot <jen
'waarborgen
d» geestelijke vrijheid. Alleen die
c. Besturen van te Amsterdam gevestigde
jubilaris en bood hem namens de leden eenlge
voortbrengingsmiddelen,
waarvan de pri«
vitale
landelijke
van
afdeellngen
organisaties.
geschenken aan.
exploitatievorm
maatschappelijke
de
vate
welgeWanneer wU, mede uit naam van- alle
.
De heer Droog dankte voor de gebrachte
of de conjunctuurbeheerschlng schaadt en
hulde.
. 1-ebbén, noemde organisaties,
ons tot Uwe Excellentie vaart
dienen door den staat in het bezit
De secretaris, de heer Lamb. A. P.
richten met het dringende Verzoek, te willen' verstoort
gemengd
orgaan te
van
een
bracht verslag ult over den toestand van den bevorderen, dat .Amsterdam' wederom door uw worden gebracht sociaal-economisch
'
departement zal worden aangewezen als gar»
bond. Het ledental per 1 Juli 1037 bedroeg 372
De drang naar sociale en economische be»
tegen 345 per 1 Juli 1938, terwijl.het 'aantal nlzoensplaals . van importantie, dan hebben wij
voor zoover de bedrijven
drUftzonganlsatle
ondersteunende leden advocaten, deurwaarders. ons daarbU leien ielden door gedachten van daarvoor technisch en
maatschappelijk in aan»
Idekden
economische»
aard,
rechtskundige
en
terwUl wU ons merking komen dient
en
adviseurs tot 325 is gestegen. ,
de wetgevende macht
Door de oprichting van de afdeeling Limburg Uiteraard niet vermógen te verdiepen in de
door
het
verbindend
te
bevorderen
strategische
beweegredenen.
verklaren
geografische
en
Is het aantal afdeellngen tot 15 gestegen. ,
bedrijlsregdlngen. waarbij het dienen van
De ' rekening en verantwoording van. den
/Het zal Uwe Excellentie bekend'zijn, dat de van
de grondslag en het richt»
penningmeester, den heer H. K. de Jong sloot' bevolking van Amsterdam in sterke mate ge» het algemeen belang
zijn.
«moer
dient
te
met een hadedlg saldo van f 180.33 -waardoor hecht is aan de historie en traditie van haar
De Nationaal Sociale Volk^»artU stelt zich
het kapitaal van den bond op 1 Juli bedroeg stad, waaraan hét feitelijke cachet van garni»
zoensplaats in de latere jaren noode heeft ont» staatkundig op den grondslag der souvereiniteit
16678.94, .
van -den volkswil en het Constitutioneel KoDe leider van het plaatsingbureau en van het broken.-* *
Zou
alleen
oogpunt
reeds
een
uit
van aan» ningschap van Oranje, als hoogste gezag, ««als
bemiddelingsbureau voor candldaat*>deurwaar.
zien eh waardigheid herstel van een garnizoen deze ta hot algemeen kiesrecht voor meerderders. de heer A; C. Legel, te Schlebróék. bracht
jarige Nederlandsche vrouwen en mannen en
verslag uit over de werkzaamheden van. de te Amsterdam door do inwoners, uitmakende
een tiende deel' van de gèhèelè Nederlandsche de evenredige^ parlementaire vertegenwoordiburcaux, Het plaatsingbureau heeft zich mobevolking, ten. zeerste worden . toegejuicht ging tot uiting komt
"
gen verheugen in een grootere belangstelling
geenszins
voorloopige partijbestuur is als volgt sa»

-

-

——

-

van.de zijde der patroons. BU den berichten,
dienst voor eandldaat»deurwaarders waren 40
candldaat-deurwaarders Ingeschreven, aan wie
tien vacatures werden medegedeeld.
Uit het door den heer K. Droog uitgebrachte
jaarverslag over de werkeloozenkas over het
kalenderjaar bleek, dat in 1936 aan 10 werkelooze leden «1229.65 is uitgekeerd en het kap!»
taal der kas per 31 Dec. 1936 f 9123Mbedroeg.
Tot leden van het hoofdbestuur 2ljn herkozen
dc heeren A. C. Legel. Schlebróék. voorzitter,
G. G. M. Verhagen. Den Haag. vlcevoorzltter,
Lamb. A. P. Tobben. Amstelveen, le^ecretarl,.
J. M. C. Krebbers, Rotterdam. 2esecrelarls, H.
K. de Jong, Amsterdam, penningmeester, C. W.
Wlllegers*, Breda en A. H. A. van Haasleren.
Rotterdam, commissarissen.
Tot administrateur van de werkeloozenkas
werd herbenoemd de heer K. Droog te Rotterdam. wien ook de redactie van het orgaan „De
Rechlsstrijd" werd toevertrouwd.
Als plaats voor dè volgende jaarlljksche algemeene vergadering is Den Haag aangewezen.

Bouw van een nieuw ziekenhuis
te Enschedé

.

Het bestuur der Vereeniging Ziekenzorg te
Enschedé heeft de hulp van het Werkfonds
1934 ingeroepen om te komen tot den bouw
een nleuw ziekenhuis inplaats..van.det
laande _éboüvr*lah
-iébou^'san do 'Vcén-jitaat' Öe'bèÖe bbMeling is, dat fiel .Wcckonds bH wijze
van
voorschot een bedrag van f 6OOHOO beschikbaar
zal stellen, terwijl het resteerende bedrag door
de vereeniging zelf, in samenwerking met
particulieren, zal worden bUeengebracht In
verband hiermede heeft het Werkfonds aanß.
en W. de vraag voorgelegd, of de gemeente
Enschedé eventueel bereid zou zljn voor
Ziekenzorg de rente en aflossing van bovengenoemd bedrag van t 600.000 tegenover het
Werkfonds te garandeeren.
De groole belangen in aanmerking nemende,
welke voor de gemeente verbonden zijn aan
de uitvoering van het onderhavige plan, zoowel
wat betreft het verzekeren van voldoende,
behoorlijk geoutilleerde ziekenhuisruimte in
de gemeente, als ten aanzien van de werkver»
ruiming, zijn B. en W. van oordeel, dat de
gestelde vraag bevestigend beantwoord dient
te worden, mits de gemeente daartegenover
medezeggenschap verkrijgt in het bestuur van
het ziekenhuis. Aan het bestuur der vereen!»
ging is aangegeven, waarin deze medezeggen»
schap naar de meening van B. en W. zou
moeten bestaan en genoemd bestuur heeft be»
richt, dat het met de voorwaarden in principe

teen.
Hn

aceoord kan

"Vcënitraatf

gaan.

In verband hiermede geven B. en W. den
Raad In overweging het college te machtigen
aan het Werkfonds 1934 te berichten, dat de
gemeente Enschedé in beginsel bereid is
de
bovenbedoelde garantie op zich te nemen.

De Limburgsche klei-industrie
De durende moeilijkheden voor pannen-, steenen gresbuizenfabrikanten.
Men schrijft ons:
Het mag wel als bekend worden veronder»
steld, dat naast den mijnbouw en de keramische
industrie te Maastricht de klel-industrie een
groote rol speelt in het economisch leven in
Limburg.
Onder die klcl-lndustrle is dan te verslaan
de baksteen», de dakpannen» en de gresbuizen»
industrie.
Met genoegenkan gewag worden gemaakt van
een opleving in de mUnindustrle. Naast een
stijgende productie valt een vérbetering van
de verkoopsprijzcn waar te nemen, zoodat do
bedrijfsresultaten aanmerkelijk verbeterd zijn.
Dit is een zeer verheugendverschijnsel, speciaal
voor wat Zuld-Llmburg betreft
De keramische industrie, hoewel ook daar de
gang van zaken hoopgevend is, kan nog niet
bogen op eenzelfde opleving als ln de steen»
kolennijverheld mag worden waargenomen.
Wanneer men nu de genoemde derde nijver»
heidstak nl. de klei-industrie bekijkt dan moet
men helaas constateeren. dat daar van een ver»
betering nog niet veel te bespeuren valt Hoog»
stens zou men kunnen zeggen, dat het iets minder slecht gaat dan de laatste jaren het geval
was. Des te meer wekt het verwondering, dat
hier en daar door personen, die van den toe»
stand der bedrijven klaarblijkelijk onvoldoende
op de hoogte zijn, de suggestie wordt gewekt
dat het ook in deze industrie zooveel beter
gaat

„Was het maar waar," zal menige fabrikant
verzuchten.
Omtrent de baksteenindustrie heeft men langen tUd en meer dan genoeg in de bladen kun»
nen lezen over tal van pogingen, om tot
saneering te kunnen geraken. Het is echter,
jammer genoeg bU plannen maken gebleven,
en de toestand is vrijwel gebleveh zooals hij
was; ln één woord slecht
De dakpanncnfabrlkanten zuchten eveneens
onder een geweldige overproductie en kunnen
niet veel anders dan met de «teenfkftikanten

mag ult het oog worden verloren de

groote propagandistische waarde, welke daar»
uit voor onze weermacht zou volgen.

Verschillende legerdagen hebben overigens
overtuigend het bewijs geleverd, dat de belangstelling en sympathie van het Nederlandsche
volk voor zUn weermacht toeneemt naarmate
het In de gelegenheid wordt gesteld deze met
eigen oogen te aanschouwen.
Speciaal uit de laatste overweging heeft oan.
het centraal comité van Oranje» en nationale
organisaties te Amsterdam zich met de samen»
stelling van dit reyucst vcreenlgd.
Met gepaste bescheidenheid, doch niet in
laatste instantie, moge nog uw aandacht worden gevestigd op het groote commcrclede be»
lang, dat dc handeldrijvende en industrieele
middenstand der hoofdstad heeft bij een her»
stel van een garnizoen, uit hoofde van een niet
1e onderschallen verlevendiging zijner zaken.
Uit de onderteekening van dit re^uést door
vertegenwoordigers van het overgroote deel
der Amsterdamsche bevolking moge het Uwe
Excellentie duidelijk zijn, dat een garnizoen
te Amsterdam ten zeerste zal worden gewaardeerd, zoodat met vertrouwen een gunstige
decisie uwerzijds wordt tegemoetgczlen".
Het verzoekschrift was onderteekend door
vertegenwoordigers van het Initiatief ' Comité
Amsterdam (1.C.A.), H.O.R.E.C.A.F. afd. Amsterdam. Centraal bureau van buurtverenigingen, R^c. Middenstandsver. afd. Amsterdam,
Centr. Com. v. Oranje- en nat. organisaties.
k«>ir**ft ging vergezeld met de na-'
,i,*-:
men van tweehonderd vereenlgingen. die!
"
««.hae-sics «ebvch betuigd. *■*■ ' J

'

Opzegging collectief contract
De afdeding Rotterdam van den Ned. Bond
van Chr. Fabrieks» en Transportarbeiders kwam

Zaterdagavond in gebouw „De Eendracht" in
ledenvergadering bijeen ter bespreking van dc
vraag- moet het collectief contract met de
Scheepvaartvereeniglng Zuid worden opgezegd?

De bondsvoorzitter, de heer W- StrUbls Pzn.
die dc besprekingen inleidde, gaf een overzicht
van de van April af tot heden gevoerde ondvhandellngen en correspondentie. De weinige
toezeggingen door de S.V. gedaan, zijn naar
het oordeel der arbeiders onvoldoende, temeer
omdat daaraan nog de voorwaarde verbonden
is", dat het loopende contract tot 31 December
a^. zal worden voortgezet De gestadige stlj»
ging van het indexcijfer echter maakt het ons,
zelde «pr.. niet mogelijk, ons zoolang te binden.
Daar komt bU. dat de rechtspositie der haven»
arbeiders veel te wenschen overlaat en er lal
van afwijkingen van het contract bestaan. De
arbeiders wenschen medezeggenschap bij het
aannemen en ontslag van havenarbeiders als»
mede een pensioenregeling.
Met algemeene stemmen werd In de druk
bezochte vergadering besloten, het contract mrt
de SVH. tegen 30 September a*. op te zeggen.
eenzelfde klaaglied zingen, want ook voor de
dakpannen zijn de talrijke saneering-pogingen
zonder eenig resultaat gebleven.
Ook dc gresbuizenindustrie zit nog steeds
voor de groote moeilijkheid, dat er" te weinig
afzetgebied te vinden Is. Alleen zijn hier de
fabrikanten ten langen leste tot overeenstem»
ming gekomen in zake het treffen van maat»
regelen om ten minste de allerergste gevolgen
der overproductie zouveel mogelijk weg te
nemen. Maar een overproductie is er nog steeds
eh zal voorloopig ook wel blUven beslaan.
DaarbU komt dat dc gresbulzenlndustrle
voortdurend stuit op concurrentie uit het bul»
tenland, die bij dc geringste verbetering van
de binnenlandsche markt in hevigheid toeneemt
Wd ls waar is de invoer door conUngenteering
«enigermate aan banden gelegd, doch het toe»
gestane quantum is in verhouding tot het verbruik hier te lande nog steeds te hoog.
Zoolang er niet «en krachtige opbloei in de
bouwnUverheld komt valt er op een opleving
in deze Industrie evenmin te rekenen, doch zal
men met een blijvende overproductie van circa
40 pCt der bestaande capacltdt te kampen heb»
ben. Menig industrieel zal, misschien uit eigen
ervaring, wel weten wat zulks zeggen wll.
Nu dit de feiten zijn, die wij moeten consta»
teeren, meenen wij goed te doen daaraan eenlge
bekendheid te geven. Nid omdat wij de zaak
pessimistisch willen bekijken, verre vandaar.
Evenzeer echter ais wij pessimisten verafschuwen, even zoozeer meenen wlj tegen een nog
volkomen ongemotiveerd optimisme even te
moeten waarschuwen.
ALGEMEENE VERGADERING VEREENIGING
VOOR WATERLEWINGBBELANGEN.
De 62ste algemeene vergadering van de Ver»
eenlging voor Waterleldingsbdangen in Neder»
land zal op 9 en 10 September eau te Groningen worden gehouden.
Op 9 September zal 's morgens het hulshou»
delUke gedeelte van de vergadering worden ge»
houden, waarna 's middags de werken der ge»
meentewaterleiding van Groningen worden be,
zlchtlgd.

Op 10 September zullen de aanwezigen een
bezoek brengen aan de werken der N.V. Wa»
terleldlug MaatschappU voor de provlnde Groningen,

Het
mengesteld: C. J. Kuypcr, voorzitter. H. Lan»
stak, secretaris, W. L. Backer, mr P. A. van
Doorn Challa en E. K. Muller jr.

Burgerwachtdatge

Nijmegen

Men schrijft ons uit Nijmegen:
Op het.exercititlcterreln het Molenveld te
Nijmegen Is Zaterdagmiddag een Burgerwacht»
dag gehouden, georganiseerd door den Nederlandschen Bond van Vrijwillige Burgerwachten.
De demonstraties werden bijgewoond door
een groot aantal autoriteiten, onder wie wij
opmerkten gep. generaal-majoor G. J. D. Bauduin, inspecteur der Burgerwachten, gep. gene»
raal»majoor T. Backer. commandant van de
Haagsche Burgerwacht, gep. luitenant-generaal
van het Kon. Ned.»lndlsch leger G. A. Schef»
ler, lid van het bondsbestuur, gep. kolonel, 1
Hagenius, commandant van de Burgerwacht
Wapeningen, gep. lult.»genraal van het Kon.
Ned.-Indlsch leger M. BajdU. den burgemeester
van Nijmegen, den heer J. A. H. Steinweg en
het lid van Ged. Staten van Gelderland, mr. E.
H. J. Baron van Voorst tot Voorst .
.-..*»
De voorzitter van den Nederlandschen Bond
van VrUwlllge Burgerwachten, jhr mr C. J. A.
den Tex, noemde het In zyn openingswoord een
verheugend verschijnsel, dat de taak van de
burgerwachten in steeds broederen kring waardeering vindt en het besef levendig wordt' dat
-He l«iligerwaehten!zlch opeen bel»n*gyUk.we*rk
voorbereiden. In het bijzonder heette spr, den
" burgemeester " van NUmegen, den
H. Steinweg .welkom. Met dank voor degroóte
belangstelling, die door autoriteiten en burger»
wachters aan den dag is gelegd, verklaarde spr
den Burgerwachtdag voor geopend.
Na deze rede werd de Nederlandsche drie»
kleur, terwUl de muziek .van de burgerwacht
uit Den Haag het Wilhelmus deed hooren,

he-êr.H/A.

geheschcn.
Vervolger» hield burgemeester J.

A. H. Steln*»
weg een rede en daarna namen dc demonstratles een aanvang, die een zeer vlot verloop had»
den én door het publiek met belangstelling ge»
volgd werden. Aan deze demonstraties werd
deelgenomen door afdcelingen van de Burger»
wachten uit Den Haag. Arnhem. NUmegen, Rot»
terdam, Gendrlngen en Wageningen.
De demonstraties werden besloten met een
inspectie van de deelnemende groepen door den
inspecteur der Burgerwachten gep. generaalmajoor G. J. D. Bauduln, waarna gedefileerd
werd voor de autoriteiten.
Hierna heeft mr E. H. J. baron van Voorst
tot Voorst «en toespraak gehouden, waarin hij
namens den Commissaris van de Koningin, in
Gelderland, die verhinderd was aanwezig te
zUn, bewondering uitte, voor de geleverde
prestatie en krachtig opwekte om het instl»
tuut van de burgerwachten uit te breiden.
Tenslotte heeft jhr mr C. J. A. den Tex een
kort slotwoord gesproken, waarin hij wees op
het welslagen van den dag. de autoriteiten
dankte voor hun belangstelling en de deerne»
mers voor hun prestaties.

GEMENGD NIEUWS
ERNSTIGE AANRIJDING TE SOEST.
Hedenochtend elf uur had te Soest een ernstige aanrijding plaats tusschen een personenauto, afkomstig uit Soesterberg en een ongeveer vijftienjarigen wldrljder. HU reed op het
rijwielpad langs den rijksstraatweg te Soest
ongeveer ter hoogte van de Emmalaan aldaar.
De jongen week even van het pad on werd op
den wes door een auto gegrepen en vijftien
meter meegesleurd. 'De auto kwam toen aan
den kant van den weg in botsing met een
boom en kwam tot staan. Nadat dr H. G.
Rupert eerste hulp had verleend Is de jongen,
die ernstig was gewond per ziekenauto naar
de ouderlijke woning vervoerd.

INBRAAK IN VILLA TE HILVERSUM
Naar thans is gebleken is tijdens afwezig»
heid van de bewoners Ingebroken in een villa
aan den Trompenbergerweg te Hilversum. Het
Is moeilijk vast te stellen, wanneer precies een
en ander is geschied. Men was sedert 1 Augustus afwezig. De Inbrekers zijn aan den achter»
kant het huis binnen gedrongen. Een ruit van
de salondeur werd verbrijzeld en toen was
het gemakkelijk om een raam te openen en
naar binnen te klimmen. Uit een buffet is een
hoeveelheid tafelzilver gestolen, ult een lade
van het dressoir een doosje met vier gouden
tientjes. Voorts verdween een hoeveelheid bultenlandsch geld. waaronder een belangrijk bedrag aan Belgische francs. Uit een kast op do
slaapkamer is een bedrag van zestig gulden
weggenomen, bovendien is een aantal gouden
en -zilveren sieraden, waaronder twee zeer kost»
bare gouden armbanden weggenomen. Uit een
lade van het «ohrijlbureau op de andere kamer werd tenslotte een spaarpot met een groot
aantal zilverstukken ontvreemd. Uit alles blijkt
dat de Inbrekers zich ruim den tijd hebben
gegund, het geheele huls te doorzoeken. Alle
kamers zjjn overhoop gehaald.

HET VADERLAND

Financieel nieuws

Handelsberichten

WALLSTREET-NIEUWS
De expl. ontvangsten der Ktddle West <I«sp.

bedroegen In 't 1« halljaar van 1907 f 28398.196 (v^.
t 25.998.822), de ezpt uitgaven «n al-chrijvlng»»
(13.600.34-:), belastingen *. «42.18»
(«40H»). De netto «pi. Inkomst»» bedroegen dus
87.180
$ V.612.456 (9.456523), andere Inkomst»»
199.210), rente en andere lasten f 5-681.643 (5479.148).

9 15HUH»

de 3 pCt LEENING 's GRAVENHAGE
GEEN SUCCES.
De boog te strak gespannen?
De emissie van dc 3 pCt leenlng'sGraven»
hage, waarop de inschrijving openstond tegen
9915 pCt blijkt geen succes te zijn geworden,
daar de inschrijvingen, naar wij gisteren heb*
ben gemold, ten volle worden toegewezen."
Aflosbaar was gesteld circa 30 mlllloen en
aangeboden werd ruim 13 mlllloen. zoodat er
ongetwijfeld een zeer ruime marge was voor
inschrijvingen met recht van voorkeur. Men
mag uit het toewijzingsbericht dan ook aflel»
den, dat niet deze 3 pCt leening, die een looptijd heeft-Van uiterlijk 23 jaar, de conversie»
boog wat te strak gespannen is geweest Gok
al behoeft mei» het geenszins uitgesloten te
achten, dat het 3 pCt type op den duur. indien
de kapitaalmarkt zoo ruim.blijft als than*, het
geval is, Ingang zal vindel», op het oogenbllk
blijkt het beleggende publiek nog niet bijzon»
der geneigd, dc beweging voetstoots te volgen.
Opmerkelijk Is het daarom wel, dat deprovincie
Zuid-Holland gisteren eveneens met een 3 pCt
leening ls gekomen tegen 0915, waarbij men
den looptijd zelfs nog iels langer heeft ge»
steld-dan voor de 3 pCt 'sGravenhage. De
leening Zuid-Holland is namelijk aflosbaar in
uiterlijk 20 jaar: Net bedrag van deze emissie
is evenwel zeer gering, daar van dc 2.6 milHoen reeds 2 tori op inschrijvingsvoorwaarden
werd geplaatst
Wil men op grond van den uitslag der leenlng
'sGravenhage de gesteldheid van de kapitaalmarkt pellen, dan zou men stellig niet tot een
gunstige prognose kunnen komen met betrekking tot de op handen zijnde conversie van de
Nederlandsche Staatsschuld. Weliswaar Mft
dc stemming op de beleggingsmarkt vast voornamelijk ook voor oude schuld, maar wanneer
weinig daar.
men ziet hoe buitengewoon
convcrsldcenin-gen
bieden
de
omgaat dan
een meer betrouwbaren maatstaf
voorshandsaksorblevcrmogcn
van de markt dan
voor het
zelf.
de beurs
De 4 pet. Norsk Hydro.
Het behoeft weinig betoog, dat dc daling van
den rentestand voor eerste klas binnenlandsche leeningen de vraag naar buitenlandsche
obligatie? dokt toenemen. Aangekondigd Is nu
de uitgifte van een Nederlandsche tranche,
groot 14 mlllloen gulden, der 4 pet. leening,
*
Norsk Hydroclektrisk «vaelstofaktleselskab.
Zwltselschc
in
tegelijkertijd
tranches
waarvan
francs'dn Zweedsche Kronen worden aaNgc»
boden.- Van de Nederlandsche tranche werd
reeds.de helft op inschrijvingsvoorwaarden ge»
plaatst, zóodat het publiek gelegenheid krijgt
tot inschrijving op 7 mlllloen en wel tegen 98
pet. Hét aantrekkelijke van dc leening, wat dc
aflossing betreft, is. dat vervroegde aflossing
niet voor l September 1943 kan plaats hebben.
Voor*,het overige loopt de leenlng tot uiterlijk
1897 en moet dus gerangschikt worden onder
de obligaties met langen looptijd.
Gelijk in het prospectus bij deze eerste hypothecaire obllgatlelecnlng wordt medegedeeld.
behoort.de Norsk Hydro tot de belangrijkste
wereldondernemlngcn. die dé in haar bedrijven
opgewekte hydro^lectrlsche kracht gebruiken
voor de fabricage van stikstofproductcn. Daar»
voor heeft men reeds jaren geleden een over»
eenkomst met de Iq rarben gesloten en tezamen met dlt concern : controleert men op Het
oogelMk-.e^.aaMzlenlijk.tleel yan de ammo^.
nlakvnorzlcnlng 6cr wereld. -Sedert'de internationale sUkstofconventle werd gesloten. Is.er
een groote mate van stabiliteit in den afzet be»
reikt en zal men, onvoorziene omstandigheden
voorbehouden, in de toekomst "wel weinig be»
ducht behoeven te zijn voor evcnwlchtsvcrsto»
ringen i op deze markt.
«et de opbrengst van dc leening worden in
de eerste plaats hoog rentende leeningen afge»
lost. waardoor dc financicclc structuur uiteraard wordt versterkt. Dc obligaties lijken dan
ook wel in alle opzichten gcsccurccrd en voor
groote beleggingsportefeuilles zonder twijfel
aantrekkelijk. Voor den kleinen belegger Kle»
ven er aan dergelijke leeningen, hoe solide zij
op zichzelf ook mogen zijn. echter altijd eenige
speculatieve risico's, hetgeen reeds daaruit
volgt, dat men, zoodra de zaken minder goed
gaan. hetzij dan door Internationale verwikke»
lingen of door andere oorzaken, wel het risico
van Koersdaling loopt, terwijl men bij een gunstlgen gang van zaken daarvan als obligatie»
houder weinig of in het geheel 'niet profiteert.
Niettemin, dc dalende rentestand beteekent.
zooals gezegd, voor deze uitgiften een groot
voordeel, daar ook vele kleine beleggers nu
meer dan vroeger geneigd zijn, zich de moeite
te getroosten, den gang van zaken op de internationale belegglngsmarkt te volgen, wanneer
zij daarbij schadeloos gesteld worden door een
hoogere rente en gunstiger leningsvoorwaarden in het algemeen.

.

UIT DUITSCHLAND
De steenkolenproductle
Het aantal arbeidsdagen van de kolenproduetle
van het Duitsche «Uk bedroeg in Juli 27 (v. m. 26,
v. J. 27).
De productie bedroeg (In mNlloenen tonnen):
steenkolen 15.92, (15.40 en 1331). bruinkolen 16.05
(15.11 en 13.31). briketten uit bruinkool 3.88 (3.64

en

3.40).
Vergeleken met Juli 1938 steeg de totaleproductie
met ongeveer 19 pet. De productie van bruinkolen
«teeg met 20.9, dle van briketten met 25.3 pet.

passiva.

Bankaetlva en
BU de grootste Duitsche banken zijn de debiteuren In Jull gestegen met 19 mlllloen mark. de borg»
stellingen en hypotheken met 13 mlllloen.
BU de activa viel een daling van de kasmiddelen
waar te nemen, zooals gewoonlijk tegen het einde
van het eerste semester.
De crediteuren bij do groote banken daalden met
«1 millioen mark. BU alle credietlnstelllngen samen
zUn de crediteuren per saldo nog gestegen met 44
millioen. Hierbij heelt de ontwikkeling van de
spaarkassen een beslissende rol gespeeld.
Uitbreiding van de caselneproduetle.
De llatlonal Zeltung te Essen kondigt een sterke
uitbreiding van de Duitseh» caselneproduetle aan.
Tut nu toe werd nlet meer dan 1000 ton van dit
voor de chemische, fototechnlsche «n kunststoffen»
Industrie belangrijke product per Jaar voortge»,
ton caseïne uit
bracht. terwUl nog In 1936 1?.?-»
he| buitenland moest worden ingevoerd. De 15 ca»
seïne produeeerende fabrieken worden thans aan»
merkelijk vergroot. Verschillende nieuwe fabrieken
zUn reeds gereed of worden opgericht. Nog In den
loop van dit Jaar zal de productie worden verhoogd
tol 9800 ton «n. zoodra de zich thans in aanbouw
bevindende fabrieken gereed zullen zijn. zal de
productie 15.000 ton per Jaar bedragen.
De uitvoer van Suriname.

rulm f 80.000 minder. De cacaoultvoer verminderde
met
«rederom. hetgeen te betreuren Is In verband
7.470,928
de enorme prU»tUg!*ng. Aan suiker werd
kg tegen een waaide van f 325.257 uitgevoerd ln
1938 tegen 1,063.271 tegen een waarde van f «454»».
belgeen aan de stijging der suikerprijzen ls te

danken. Ook de prijzen van melasse e» rum

aanmerkelijk.

van Oost»T«*cas
onveranderd.
het
Net nieuwe contingent voor I*exas Is 28.134 vaten
grooter dan de raming van het dagelijks,**!» ge»
bruik In September, zooals dle kortgeleden door
hot American Bureau ot Mines werd opgesteld.
Naar het betrokken administratiekantoor ver»
neemt, 'zullen de houders van gewone aandeelen
Bethlehem Stoel Corp. dle On 8 Sept.
1837 In dei boeken der »IU «taan Ingeschreven,
recht hebben op Inschrijving op de «onverteerbare
debentures tegen $ 15 nominaal voor elk gewoon
aandeel. H*»t recht tot Inschrijving vervalt te Nieuw»
Vork op 1 October.
De l?ederal Keserve Bank te Nieuw. Vork deelt
In Naar dagelijksehe rapport omtrent den goud»
voorraad mede, dat voor l 17.000 werd Inge»
voerd uit Engeland en voor 675.000 ult België.
Binnen enkele dagen z(Jn Chrysler te Uount
Clements (Uleh.)) >de werkzaamheden voor het
bouwen van eèn nieuwe fabriek aanvangen. De
In deze
kosten hiervan bedragen
" millioen.
nieuwe fabriek zullen Dodge»be«telauto'« worden
vervaardigd. De * fabriek zal waarschijnlijk , tegen
het einde van dit jaar gereed komen. Door deze
uitbreiding, tezamen met de andere uitbreidingen, dle op het oogenbllk plaats hebben, zal.de
fabrielcsrulinie van Cl»ri«ler met 185.000 vierkante
voet worden vergroot
blijven

gebied

.

«legen

«on. raketvaart.ldll

n. 1. 5. ..;

114

oeilspoor

Koloniale Bank
B. M. N. 1.....
Moeara 81pongl
sava»Bun». Uand^'ldU
vnNever

Philips

Amsterdam-Rubber
Zuid-Bantam

leening 1928.

Sterke prijsstijging wolfram en anlimonium
do Londensche beur, stegen gisteren de pril»
zen van wollram en antlmonlum weder sterk, om»
dat men vreesde, dat tengevolge van het Chineesch»
Japansehe conflict aan deze metalen een sehaarseh»
te zal ontstaan. Wolfram noteerde aanvankelUk
94 sh. per eenheid, maar oen firma heelt zelfs ver»
klaard, dat verkooper*» slechts bereid waren tegen
«en prijs van 104 sb. wolfram af te geven.
Vrijdag JX bedroeg do prijs nog 93 sh., bU den
aanvang van het conflict in het Verre Oosten 82 sh.
en een Jaar geleden slechts 28 sh. Wolfram wordt
o.a. gebruikt voor het hard maken van metalen,
vooral van machines die ln do bewapenlngslndsutrle
worden gebruikt.
tllt China komt nog steeds meer dan 50 pet van
de wereldproductie aan wolfram..
Ook anlimonium was gisteren zeer moeilijk te
verkrijgen. Ten opzichte van het einde van de
vorige week steeg do prijs met £ 5 tot £ 88 per
Op

ton.

Goudwaarde van wereld in- en uitvoer
25 pCt. hooger.

Naar Havas ult Gcnlve meldt, komt de verbetering In de Interhatlonale economische situatie tot
uiting In de door het maandelUksch statistisch
bulletin van den Volkenbond gepubliceerde cijfer».
De gnudwaarde van den wereldinvoer gedurende
het eerst» halljaar wa, 25 pet. hooger dan In d»
overeenkomstige periode van 1936.
Do goudüraard» van den wereldultvoer toonde
een analoge ontwikkeling. Do groothandelsprijzen
gaven In de meeste landen in samenwerking hiermede een stijging te zlen.

MUnbouw-MIJ

—
m.

Slmau.

Juli

1937 waarde der

f 212.000). exploitatiekosproductie f228.000
ten f 108.000 lv. m. f 1074)00). uitgaven voor nieuwe
machinerieën f3OOO (3000) en voor prospecteeren
der l^ilanglconcessles f 1000 (v. m. f 1000). Het
surplus van in het loopende Jaar gerealiseerde
producties bedraagt f62000 (v. m. f 62.000). De
ertsreserve per uit. Junl bedroeg 398.000 ton met
een gemiddeld gehalte van 9.27 dwts goud.
Jull 1907
MUnbouw-MiJ Moeara Blpongl.
waarde der productie f22.000 (v. m. f 19.000).
exploitatiekosten f25.000 (v. m. f24.000). uitgaven
voor nieuwe machinerieën f3OOO (v. m. f 300). Het
surplus van in het loopende Jaar gerealiseerde
producUes bedraagt f6OO (v. m. f 4000).
(v.

—

(Tel. opg

bedr.l

«etaalvoorraao

Tot v. de uitzettingen*)
.» waarvan:
Wissels buit- K.»ln«. bet
Dlse en v»«h md.o.ver
Totaal van de 0b11g0,..

Bankbiljetten tn omloop
Qlv. rekeningen, debet

(In

21 Aug.
132.510
83270
4.480
68.220
270.680
198.640
63210
24238

-

dulsendenl

!14 Aug.
j 132500
1
83.000

s
!
I

j

I
I

I

4.580
67.800
270.730
200530
68.600
24208

Oprichting l4»»n*lo*»e Vennootschappen.
BU Staatsct no 181 «Un gevoegd de akte» van

oprichting der naamlooze vennootschappen: Van

den Heuvels Houthandel & Aannemingsbedrijf, te
Rotterdam: Electrtctteit * Dlo. te Rotterdam: Apotheek Galonus. te NUmegen en Vlamove», le
Utrecht

Uitlotingen.

1910. Hooge prijzen: nr
300133 met fr. 100,000: nr 8*45*84 met fr. 10.000: M
«umm«« met Ir. 1000.
STAD PARUS 3

pCt

_t fle

3
c

0.95, 0.75, 0.50.... <J

ONDERJURKEN

-

mooie
quoNteit fantasie- 458
zijde met oppllque 99

mooie quolltelt

ABc

49

Kotoèntrlcot....

185
375
294

(Aneta)

Productenmarkt
Batavia. Rubber «heet, 32>A cent. cröpe 33U et.
Peper,, zwarte l-ampongpeper aanbod: Augustus
ongenoteerd, Au«.»Bept. f 11.50. Aug.»oct. ongenoteerd. Witte «*luntok»peper f.oJb. dank* aanbod:
Aug.»
Augustus, ongenoteerd, Aug.»Bept. t 17.75.

.

vet. ongenoteerd.

(Aneta)

Loerabüd». Kof «o t15»« vraag, 15.50 aanbod, De
.' (Aneta)
markt was prllckou«le»6.

Meststoffen.
23 Aug. Marktbericht over Kunst»
meststoffen voor den Handel, uitgegeven door d»
Commissie van Noteering ult de Ver. van Fabri-

kanten en Handelaren In Xunstmeststotl«n «n
Voederstolfen (V^c.V.) (allé, In f)
Thomasmeel stemming vast, franco *
voor den wal grootscheps» vaarSept./0«t.
,»>
water lev.
0.104
Groningen/Friesland i...«1.........
i
0.10
Usselhavens ...:.i...l
0.09»
ZuidelUke haven
:

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

14 pet «ut. Boordvrlj *
fabriek In fabr. zakken Rotterdam/ Aug./Sept.
' 1.65
omgeving

Superfosfaat

......<..'...i.ii.'..i....

Veghel

1.85
LB3

.^.i.......
van. Gent
Amsterdam ..........'..'.'..".',.i.......

Sas

1.9714

.....:
Voor Belgische waar wordt! genoteerd
IHO/IHS per 100 kg. gezakt franco
voor den wal plaats van,bestemming
In Nederland, ai'naar gelang van
de ligging 17 pet kost b.25/0-27,4 et.
Groningen

2.—

.

meer, los kost 17 et minder.'
Stikstofmeststoffen prUsho»* end.

«3 33 "-#3
|g ?■«■: |*«

'

«3
3.*"2
■»
|d
'?jJti.JH.
tfo? f8"| il^
■»«
|jj
3» Z3 J# SS II

Maand van
levering:

,
Aug. 1937
Jan. -33

..

5"«
M

2i3

Z« ZR* B»
»H

«1»

3-»
SJ»

-6.05
6.30
635

SH» 3.70
535
5.75
Febr.
gelden voor
noteeringen
Bovenstaand»

.

—

»<- .

boordvrlj diverse overslagplaatsen

ZK

gll

—^-

«*)

6H5

levering

binnenland»

«alnlet 14 si. ' PriM«»*!l«u>/. Franco
voor den wal blnnenl. bij ladingen
van ten minst» 250 tön. vériadlng.
*.......'*...
IS»
prompt, los verladen ' .*.
«allzout 20 *.* "— PrUshoudend., als
2.05
voren los verladen'
«allzout 40^i.
ITÜckVNd-t-ndz.. als.
"
voren los vërladed 7.7.*^*7^»..v**^»^. -4.15
atf
-PrUshoudend. als <-90
salentkallgezakt
voren
......'....'

.

Groentenvelling.
LOOSDUINEN, 23 Adg. ':.'■— Vloiihkool *e soort
k*»komkomm«r»
5.50-8. idem 2e soort 1.90—-4.90.
Ie soort 3.20,.Wem 2« soort 2, .rijen komkommer»
Ie soort 1.60-3, 16em «e soort .H». gele komkommer» I 1.80-2»». lck«n N 1.60^-1.70, perziken te
soort
Idem «e soort «-»-».?». Idem Se soort
3—6.40, eieren 4.70, alles 'per* 100 «tuk,: meloenen I
0.13—0.26. Idem II 0.10-0.11 per stuk: ro«!« kool
1.80—2.10, peren 7. »»ok>prl»c«*»««boonen 11.»**—1240
14.30. «peil»
«nilboonen
Idem «lam sH>—
boonenztek
boonen 4—5.00, groole boonen 5HO—tomaten
A 4.10.
pruimen 9. prei 4—4.30,
5.40—
4.20—5.50. idem bonken 4.20. alles per li»
idem
kg: postelein O.IS-0-» per 6 kg: spinazie 0.19--0.42
por 4 kg: druiven te «oort blauwe 0H»-eH«, «en,
Ie soort witte 0.34-0.51 per kg: «lade Ie soort
OHO—per 100 krop; peen Ie soort 5-»—?. rabarber
alle» per
peterselie.
2.20. selderij IH»—
100 bos: andijvie OJW— per 1«» struik: »tool«la
0.12 per 6 kg: zuring 0^3—0.14 per 4 kg.
RODENRIJS. 21 Aug. Komkommer, t«le soOrt

»

30 Filialen, «p«ee. 1886
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Geleidehonden
voor Blinden
Als ge ze tegen komt,

denk dan
aan wat hier volgt:
Het op den voet volgen en het
aanbreken en vooral het aanhalen
van den hond na te laten. De hond
wordt dan niet afgeleid en brengt
zijn meester dus niet in gevaar.
Hindernissen op trottoirs bij het
naderen van een blinde met zijn
hond te laten waar zij zijn. De
hond zal zijn meester veilig langs
deze obstakels lelden. Net wegnemen hiervan op het laatste oogen»
blik doet de oplettendheid van den

Opgegeven door afd. Handelsinformaties

v. d. Graaf & Co N. V, Amsterdam.
Uitgesproken:

De nalatenschap van ir A. A. Wilton van Recde.
laatstelijk wonende te Delft. Bossestraat 00. Cur.
mr H. P. Bennewlt*.
Opgeheven:
3. O. Kraakman. Neerhugowaardz B. Vader. De»
Helder.

geleidehond met
zljn meester aan den rand van het
trottoir staat te waditen. Kennelijk
met de bedoeling den rijweg over
te steken, te volstaan met den
blinde, zonder dezen bij den arm
te nemen, te waarschuwen als de
weg vrij is. «et aanraken van den
blinde leidt den hond reeds af.
Weggebruikers, hetzij per rilwiel? baKNets of motorrijtuig,
moeten, door het geven van een
Kort signaal, den blinde Kenbaar
maken» dat zij in de nabijheid zijnl
vooral dlcnefi zij geen voorrang te"
verleenen aan den hond met zijn
meester. Hem is namelijk geleerd,
steeds achter een voertuig om te
gaan; het stoppen vlak voor den
hond.bederft hem totaal en kan
voor zijn meester ernstige gevolgen hebben.
Ten slotte den blinde met zljn
hond te beschouwen als een nor»
maal mensch, waardoor de voor
hem en óók voor den hond zoo
hinderlijke volksoploopen worden
voorkomen.

In Eva, de Hollandaehe Lelie vertelt
Reyneke van Sluwe over haar bevindingen
achter de coulissen bij de Nationale Revue, be»
schrijft Car. van Dommelen Sjanghai en wordt
eens gezegd, hoe verschillende filmacteurs denken
over de mak»»up en de slanke lUn der vrouw.
Voorts de gewone rubrieken.
Van Stad en Land noemen we een aardige
reportage uit IndlE over het bedrijf van den Rata»
vlaschen landrechter. Een kijkje bU de variété»
voorstellingen in carré onthult ween iets van den
anderen kant van het voetlicht. Ook komt ln dlt
nummer een mooie plaat voor van het Proveniers»
huls te Edam.
mot
Het Loven wijdt «en uitvoerig artikel
aan de proeve» van Lind»
vele foto's verlucht
bergh. die een toestel heeft geconstrueerd, niet op
vlleggebled. maar.... om absoluut gesteriliseerd
In leven te houden.
een orgaan bulten het lichaam
dle gedaan worden met een
Zoo Set men proevendagen
na de. verwijdering uit
klkkerhart. dat acht
het lichaam bleel kloppen. Een crematie tn Rena»
-r». de vernietiging van 20 pCt van den koffie»
oogst «Un. behalve het actucele nieuw», verdere
Inhoud van het weekblad.
In de Dameskroniek vervolgt Jan ?eltl>

—

«ver

«rerversverhaal. Llen Ludriks
en M. M. Humme»
het maken van een
ltnck Jr vertelt iets over net nuttige klnderge»
schenk: een aquarium.
**ujn
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Reeds meer dan 4 mlllloen bezoekers.
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SCHOUWBURG.

llomerpr: 1.75-0.40, alles Inbegr.

De nationale banken van Amerika belegden vorig jaar tezamen
In advertenties voor baar
afdeellngen dle zlcb bezighouden
met het beheeren van vermogens
De verdiensten dier afdeellngen
liepen la de $30.000.000. hetgeen
14 % meer is dan bet voorgaande

t
laar.
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Dilsselclopff

Fritz Hirsch
OPERETTE 01. GLITTERHOUSE

KINDERMATINÉE o.

—

I
I. v. HENRI NOLLES I

OH.: Vertooning van „KLEM DUIMPJE en DE REUS".
f035 en fOM of «pn.

»^»^».

20.15 uur:

>>

«"/o Reductie ep «I» DuHsche Spoorwegen
Inlichtingen: Vultsct» Verkeersbureau» K«lv»r»tr««t til, Amsterdam C
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„Schaffende*

8.15 uur
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Heden Dinsdag en
Morgen Woensdag
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deN«S»«KMs

denhaag

SCHOUWBURG

— II

schrijn

per meier

PRINCESSE

I

WEEKBLADEN

JLAVWSAP

Onze nieuwe wollen «tof. Goed w«ch»
baar. MooieKeuze in groole en lllelne
ruiten. 70 centimeter breed. -4 4A

hond verslappen.
Wanneer een

’

’

i'
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’

’
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Spuistraat 88
Tel. 117127
(bil het Spui)
?red. NendrlKl. 230, Tel. 550470
(hoek Villen» de 2wiigerl.)
fahrenheitstr. 438A. Tel. 392880
(bij Vestend Bioscoop)
Valerlusstraat 88 ' Tel. 337866
Negentessepleln 29. Tel. 338002
Theresiastraat 02
Tel. 771371
Paul «rugerlaan 36, Tel. 394629

—

soort
3-20/«.?o—/I. andijvie Ie «oort tOM. perziken
100 stuks. «okprw»
-’4.60. meloenen 12-/1» per *^mprlne«*»eboon*«n
eesscboonen /10.10—/1310.
pronkboonen
5.70—’ 7.60. Vullsebe boonen " f
postelein
/»«»—/11.?0.
/2HO-/270. aniJboonen
A. B en C /2 per 100
/ 2—220 per 100 kg. Tomaten
pond. Peen 1« soort / SHO per 100 bos.
Engelsche komkommers lst«
VEUR. 23 Aug.
soort 14»-/ 2. J« soort / 1450. 3e soort 14». Gele
komkommers, le soort ’1450—’24». 2» soort /IJ».
2de
3« soort 14». Krol»!*». 1» «ooft ’o.6o—’ 150.soort
soort /060. Peen ’24»-/74». Bloemkool, le
4—’ 104», 2e soort 14»^-/44»> Tomaten, mldel
3de
’-»—2.10. groote ronde ’2—34». 2de soort
-oor»
bonken ’2: Andijvie, per 100 0.60—
per kg ’2—’2.10. Spinazie per 4 kik» /OHO—’o4B.
Postelein ’2—’34». Rabarber, per 100 bos ’2—44».
Snljboonen ’6—’l2. Sperdeboonen ’4—’ls. Selderij 0.60— 1.10. Pruimen 4—« ets p. p. Meloenen
’4—’2l. Druiven ’ls4»—’lB.

/

's»GNAVIMIIAGII:

1-50-/1.60. bloemkool I«te
/1.70—/2HO. *» soort
/ 6.30—9.70. Se soort / 2H^-4.«0. «la 1« soort

, ’

/fe*

schooljurkeft, blouses en japonnen, ken enorme verscheiden-*
beid van dessins en kwaliteiten..,.
de Bijenkorf heeft 'll
VOOs

—-»

Jac».

JAVASCHE BANK.
in afger.

159
91 bieden
165
375
293

KOUSEN ijzersterk,

DIRECTOIRESenHEMDJES

FAILLISSEMENTEN

PRODUCTIE-CIJFERS

«______jJÊß
chotsche :*jf* i!
ruften _^Mê^

35°
ZIJDE/FIL O'ECOSSE

0.75, 0.55

Java-sulker

.

Ned. Ind. Portland Cement Mij.
Conform het bepaalde In de desbetreffende trust»
neten deelt de Centrale Trust Compagnie mede.
dat op 1 December aj. vervroegd zullen worden
afgelost f 18.000 obligaties der 6 pet leening 1918
ten last» van de llederlandsch'.ndiscne Portland
Cement «U te Amsterdam, f65.000 obligatie, der
6 pet leenlng 1920 en f20.000 obligaties der 6 pet

114
645
130
169

130

I
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lloerab^a. De NJ.V.A.S. deed heden geen zaken.
AUe suikermarkten waren onveranderd en ,111.

.

Balata- en goudproductie In Suriname.

!

Llmau

Fa P. A. G. van Gllse en Zonen.
Curatoren In het faillissement van de Fa P. A.
G. van Gilse en Zonen te Roosendaal en van haar
vennuoten mevr. de weduwe V. A. C. M. van Gil»«^van Loon en den heer F. V. J. M. van
heb»
ben aan crediteuren medegedeeld, dat ler griffie
van de rechtbank te Breda en van het kantongerecht te Bergen op Zoom ter inzage «Un gelegd de
door den rechter-commissaris in genoemde faillissementen goedgekeurde tweede uitdeclingslUsten.
Deze lijsten vermelden «en totale uitkeering van
6 pCt. lijnde 3',i pCt der vorderingen in het faillissement der Fa P. A. G. van Gilse en Zonen,
2>5 pCt der vorderingen in het faillissement van
mevr. de wed. V. H. C. M. van Gilse—van Loon
en ii pCt der vorderingen In bet faillissement van
den heer F. V. J. »l. van Gilse. Het vorige Jaar
werd in de drie faillissementen gezamenlUk de
eerste uitkeering van 20 pCt gedaan.

In de eerste helft van dit Jaar te de balata»
productie ln Suriname flink toegenomen, nJ. van
7714 (In hetzelfde tijdvak vorig Jaar) tot 30.31? kg.
Daarentegen verminderde do goudproductie. Be»
droeg die In het eerste halfjaar 1936: 211.043 gram.
het eerste halfjaar 193» wa, de aanroer van aUe
.dus bijna 50 kg
districten slechts" 164.634 gram
l
minder.
.*>' *..',.*'.,
-.?-.-*.*
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220
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ltedlang l«ebong
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De handel van Sumatra's Oostkust.
Batavia. Volgen, opgave van het Centraal Kan»
toor voor de Statistiek bedroeg de Invoer van
Sumatra'» Oostkust bruto over de maand Jull
19.800 tons ter waarde van f 4.800.000 en ta de
maanden Januarl/Juil 169.500 tons ter waarde van
f 25.700.000.
In de maand Jull van het vorig Jaar werd Ingevoerd 22,800 tons ter waarde van t 3H00.000 en In
de eerste zeven maanden van dat Jaar 160,800 tons
ter waarde van t 19.000.000.
De uitvoer óver do maand Ju» van dit Jaar be»
droeg 114.600 tons ter waarde van f 16.100.000. en
over de eerste zeven maanden van dlt Jaar 807,300
tons ter waarde van f 117.100.000. ,
De uitvoer over de maand JuU 1936 bedroeg
91,500 to» ter waarde van f 7.900,000 en over de
periode Jan^Jull 1936 691.900 ton, ter waarde van
(Aneta.)
f 66.900.000.

23 AUK
423

120

244
542
159
221
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ZIJDEN KOUSEN

24
421
190
167

lled.»lnd. Handelsbank
».-Ind. l^compto «U
lnternaUo
U.V-4.
Scheepvaart vale

AVONDBLAD B

prijzen

Batavia.
Aug.

Koninklijke
oert. lled. Nand«l»»y

met 110.000 vaten per dag verlaagd.
Voor Augustus was do maximale productie vast»
gesteld op 1551.134 vaten, De productiequota voor

Beschikbaar metaalsaldo

Het gouvernement publiceert een overzicht van
den uitvoer van de eerste vijf maanden dezes Jaar».
'Deze zijn rulm f 5294)00 hooger dan ln het over»
eenkomstige tijdvak van IK». Echter komt een
groot deel daarvan, n.l. f 488.000. op rekening van
den bauidetultvoer. De rUstultvoer steeg met rulm
f HfiOtt. De kolfieultvoer daalde aanmerkelijk, n.l.

Beuravan

zoodat de netto Inkomsten beliepen S 4.018404
(3876.584).
De geconsolideerde netto Inkomsten na aftrek
van het pref. dividend bedroegen -f 419.619 (215.492).
Q«Te*ca« Nrd. Commlaslon. die de petro»
leumcontrole leidt, heelt.'t contingent voor Sept.

—

Reclame-

INDISCHE BERICHTEN VAN 24 AVG.

*

Feiten van Hen dag

DINSDAG 24 AUGUSTUS 1937

*—

concert 0.1.v. CARL

SCHURICHT

WILLEM ANDRIESSEN

HET HAAGSCHE

—
—
—

STRIJKKWARTET

Brahms; Acht Impressies voor
Pianoconcert in B gr. t
Ruygrok (o. L v. den componist);
strijkkwartet en orkest
Tschaikowsky.
Symphonic No. 5
* Ab. en dlpl. gangbaar: niet-ab. f 2.-- of coupons.
20.15 UUR:
VRIJDAG 27 AUGUSTUS

—

SYMPHONIECONCERT 0.1.v.

I

I
I

I
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I

CARL SCHURICHT

I

NEGENDE SYMPHONIE <..URPASSUNG")

I
I

O»».: Uitvoering van de

BRUCKNER.

Ab. en dipl. gangbaar; nletabonnts f IHO of eps. PLbesprek.
van Woensdag 25 Aug^ 9 uur af (TeL 554800 van 11 uur af).
AUGUSTUS 15 UUR ZAL A.
OP DONDERDAGMIDDAG
DE WAL IN DB FEESTZAAL VAN HET HOTEL KURHAUS
BEN VOORBEREIDENDE BESPREKING HOUDEN OVER DE
Oe SNiIPHONIB VAN BRUCKNER. WELKE BESPREKING
VOOR BELANGSTELLENDEN VRIJ TOEGANKELIJK IS.

«
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I
I
I
I
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METROPOLE PALACE

PARK
AVENUE
me» DICK POWELL en MADELEINE
NOG SLECHTS 3 DAGEN.

CARROLL.

DAVEREND I^CHSUCCES

CITY-THEATER

I
II

II

II

|
||

A.S.
A.5. HET
SEIZOEN
MET
NIEUWE
GROOT
MEESTERWERK
EEN
OPENT

VRIJDAG

DE NIEUWSTE SCHEPPING VAN

ALEXANDER
KORDA

Een Productie van ENICH POMnIER

FIRE OVER
ENGLAND
II
II

II
II

II

II

II
II
II
II

Een geweldig groot opgezet filmwerk
vervaardigd onder regie van

——

WILLIAM K. HOWARD

IN DE HOOFDROIXEN EEN KEUR
VAN FILMSTERREN:

FLORA HOBSON

LAURENCE OLIVIER
VIVIEN LEICH
LESLIE BANKS
Toegang voor alle leestijden.

HET VADERLAND

WISSELKOERSEN
ROTTERDAM.
24 Aug. 23 Aug.
24 Aug. 23Aug.
loonden 9.03« 9.04% RK^enn. 4035 4036
Berlijn 72»» 72.91
Btookb. 40.60 46.62
45.41 45.43
Parus
6.80% 6150% Oslo
België 30.51% 30-52»-j N. Vork 1.81% IHI%
Zwi««erl. 41.63 41.63
AMSTERDAM.
24 Aug. 23Aug.
24 Aug. 23AUg.
Londen 9.03?1 9.04*4 Btookb. 46.60 46.62%
45.40 45.42%
Oslo
Berlijn 72.88 72.89
6.8014
N.
VolK
I.BIK IHI%
6.80»
ParUs
Belgig 2051% 30Z3
N.-oUio.
Bwitserl. 41.63% 41.64
653
633
«operdl. 4035 40.37*» Praag
f IHO-lHl%: Marken
(Part.)
Dollars bankp.
€250-4350*. Oostenr. bankp. (WO sch.) 33.75-31.00;
België 8.11—6.16: Finsche Mark 3.97%—4.02%: Enge6-30—6.35;
land 993—9.05: FrankrÜk 6.81—6-86; Praag
Japan(ven)
Italië 9450—94); cheque Weenen
Buenos Aires
6H2%—53%: Warschau
lndte Cable 100%—%: Zwitserland
052%—
dankp. 41.65-41.7714: goud In baren lev. Amsterdam
en lev. landen 20.23—20.28.

SPERMARKEN TE AMSTERDAM.

........

Reglstermarken

28 AUg.
14-18

24 At».

»»4-i5«

«lekten tZpernnarke»..
«credit Bixurmarken

««-l»».

«-18
41-43
14—
63-»

(R.8.D.).
18.- LONDEN 24 Aug. 33 Aug.
24 Aug. 23 Aug.
87.75 <tng.lran «8/I»t «HM Bard. Bk.
IUX 10«
143.06 Buiw.O« 1»/?K
z»llng.o9. 74K 74^
IW/1X
3.10
Zweden. 19.39X 19.39XMo>lan3.09
3»lngWrl
,3/100*
»eI»H.». 996.10 926.10 Warsell. 20.37 26.37 Pboen.OU 13/3
4EngPdU 110^ lioss
6/6
WH
Oultaebl 19.40X 19.40XWeenen «6.40
86.40 «on»«l 46« 4?«
4 Eng Vlo» 10i«107«1
Bb.lran.p 110/» 110/7 K 4) Eng.o.l 106>< 106'l
* Nominaal.
VenOllCg 49/4 K 49/4»,
Ais. 117 1w)l 101»,
BERLIJN (R.8.0.)
721, 7»X
AUBumP!
93/1
X
«3/4
H
«ißAlrea
Aug.
Aug.
24
23
6
27» i
AngVutH>39/.
Bras.'l3
«K
38/bieden
bieden
taten
laten
»8r«1.'14 79- 79KuatLum47/6
47/6
0.751
S,en«g»Alres 0.751 0.755
0.755
Anao.Oosi- UU ll)i
li Praag. 89# «X
41.91
41.99
Brusa^Ant*» 41.91 41.90
8 IKlßlv. 106), 106Riollntn
21210.163
Rlojanelro- 0.161
0.160 0.162
RoanAnt 70/7« 71/10 X 4jObln'»B 91- 92Oantalg— 47.—
47.10
47.— 47.10
Cl».olam 18/.
tö- 6718/3 OOnlna'U
Londen.
12.41
12.44
12.415 12.445
4lsrankr. 15- 14),
-do. prei. 10/3 10/3
5.50
5.50
5.49
«elslnglora. 5.49
Oeßeer»» 18X
blO.Yng» 48/6 42/18H
9.346 0.364
Ct^inlng
ParUs——. 9.341 9.351
227«twe»». 62- 63AmstVßott.. 137.31 137.69 137.25 137.53
BBAObaN 35/3
?I Bbg.'24 58K 58),
35/6
13.11
Italië
13.00
13.11
13.00
«apanl» 42- 44RdH*linea. 142/4 140/Weenen
48.95
49.05
48.95
49.05
Br.A.Tob. 5/6
s«exS9a» 7— 7),
5/6
57.15 57.2?
Zwitserland 57.15
Imp. T0b.117/6 117/6
Perv.gew. «), 9),
57.9?
8.656
8.656
8.674
Praag
8.674
Ford 15./6 169/6
10— 10—
Enz.
Boedapest».
.—
.—
.—
J.P.Coat. 27/0
3Port. al. «U), «0„
28/7
New-York-. 2.489
9.493
2.489
2.493
Br.Oelan. 45/- 45/3*
4RusL-89 X
l,
c«urt.ili». 7/9 7/0
7 Polen». 68- 67—
Snla Visa. £4/6
t-5),
l:4/ix «llrug-» t>s^
umie,. 8. 70/.
72/6
Centr^^g .2- 23),
Onll. «.V. 42/9 49/0
5" I^oMll» 563- 82O.WtlelH. 44/> 43/9
Vlokera g. mi 88«
Part^lt».
-h -ts
Cun.Bß»
«R.8.D.,
20/0 31/7), CaI1.««on. H H
BERLIJN
Brit.Enka 3/1), 3/1)»
5/9 5/0
24Aug.23Aug.
24 Aug. 23 Aug. Bw^alen
6ep»ra«« «5/0
«irkle»» 4/12? 4/3
85/7),
175*.*,^x
E«n«l.gelo2*t^l><
Balvenei 125),
PULamp»
oh
VH
A.«.0.».23/*3/»
125),
Part.Ql«o. 2«
2J« Boesebll.
Imp. Cb. 37/10»3«/lz
Bteel» 69/. 69?»
A^Anlelbe 127.8 127» Useßergb i?3« 173), OB
In»Bo1«K 113- 11?j<
B.lnsur.o 20/9 20/0
Allg»OH2r. 09« 99>l «^UAacb. 190- IIOX
InUlieke. 9»,
1 Potaeeb 83- «3»H
Berlßndg 135)< 135)1 RlSekn.w 126« 127),
-oan.Pae»^ d3X 64; i 0
do. 81— 61—
Com.Pr.B 118- 11?« icokawerk 165Corp» il»,
Tln
* Ex-dlvldend.
i«urabUt,
185Ot.l>lakH 12521*4 2t?z
Qresd.Bk. 105— 103— idannesm I2i— 195),
MOUTWIJN.
Relobabk 813), 814- Mans!. B- 154— 15«
SCHIEDAM. 24 Aug. (Officieele noteerlng van de
Alig»l<okUi 1561» 15»— ««asob.b.
ult de Kamer van Koophandel.) Mout»
BambPak 18- 88- Or.lcopp 11?« 117« Commissie
wijn ad 48 pet. / 18 per B^-*. zonder lust en
R.Braunk
45),
133),
«.BUdam
233«
45«
zonder belasting. Spoeling f 130 per ketel.
03— Rbelnstal. 158« 156),
N.lHovd» 92),
RUBBER.
M Aug. Op termijn <% kg.) Cond.
A»».»
131- 131- Rlltgersw. 149« 14S), Amsterdam.
131- BalaOeU. 163- 1631»
Bud. Ska..
beden
vor. noteerlng
Cb.Wasa 115), 115« BBgbZlnk
Augustus
37%
37%
190),
Lobut^ert
178—
September
O.llunuw 190 X
37%
37%
97146),
146)
96),
Oaiml^lo»
l SebultPa»
37%
»
October
37%
November
37%
37%
Oe«.Erd. 151», 151« 81em.Bke 291« 917), December
38
ov*».«ob. b7H 86* Ver.Oin«l.
37%
37%
37%
El. loeier. 134)* 134^ Ver.BUUw 121« 122- OctVDec.
Januari
.38%
38%
El^iobtß 166- 158), West. Alk. ll»x 119), Februari
38%
38%
I.O.Farb 167« 187'« 2. Waldb. 162), i63>< Maart
38%
38%
3l)l
Ota^ldln 39X
Felllm
JanTMaart
38%
14!» 149— DeutsPeu
.:
38%
AprU
Feil. &O. 141— 140 X
38%
38%
Mei
lles^HUn 158- 156).
38%
38%
Junl
38%
38%
IbOolda 149 X 149April/Juni
38%
33%
-t nieuwe.
Stemming kalm. Omzet 112500 kg.

-Knutenl 9.03 G 9.04 X Mexico.. 18.Oenem». 22.40 92.40 «lonle». 28.—
«oorw- 19.80XIV.VOX Praag». 142.90

4114—434
14H--18H

Nnigranten-marken
55Registerm. v. relsdoeieind
-* ingaande 25 Augustus.
LONDEN (R.8.D.)
13284.M Aug. Opening: New Vork 4H665; Pa. Ij, 4JM2;.
Montreal
Berlijn 12.39». Madrid l—
Brussel 29H1U: Rome 84.75;
Amsterdam 9.03 11/16:Kopenhagen
(—
Stockholm
Zwitserland zUllfc:
Helswgfors
226.10: Praag 143M:
<_); Oslo (—1:
400;
Roemenie
Boedapest 23.12; Belgrado 217; Sofia
672; Buenos Ayres 1835.
Parijs
Berlijn
132415;
10
15u.
4.9867:
Koersen van
Amster12.3931: Madrid 76 hom.; Montreal 4H683:
Brussel 29.61^: Rome 84.76; Zwitdam 0.03
22.40: Stockholm
serland 21.74&; Kopenhagen
Holslngfors 226.10; Praag
19.391»; Oslo
142J83: Boedapest 23.13; Belgrado 217; Sofia 400;
Roemenie 672; Buenos Ayres 16.33.
24 Aug. 22 Atlg.
24 Aug. 23 Aug.
Belg
N^^ork 4.9872 4.8887
T.»-. 217.— 817.—
ldontr.» 4.9875 4.9910 Boegar». 872.— 873.-Prankr_ 122.85. 132.88 Boedap» 25.1»
85.18
18.88
lseigis». «5.61« 80;C2J< Buen». 18.65
18)<
04.81 .Bomt,»» 18J4
ltèN 84.78
21.71)< 2l.?S)i oalnitt» i«A
18%
2wlts
Bpanje» 78.-» 78.-» «onsl»-». 821.— 820.—
Portug. UO.IB 110.18 Athene» 648.50 548.50

«aexEaN

—

METALEN.
Antimonlum £ 8 hooger. Eng.
LONDEN. 23 Aug. Tyne
£ 87.10/. k «8.10/..
99 vet. £ «o il 82. aflev.
£ 75. loco In enlrennt £ 85.
China loco ex pakhuis
Augustus/September
stoomend £ 64.
£ 63.10/- il
«10/- elf. Crude loco £ 42.10/-. Aug./Sept. £ 38
elf. IJzer nominaal Cleveland no. 3 loco 101/».
Oostkust «ematlte no. 1 123/».
(R.8.D.)
24 Aug. Slot (In £). Koper
Stand. Cash. 55.18/9 koop., 58 verk., 3 mnd. 5631/8
en 56.3/9: Settlementprijs 56: Electr.laagste.
62.10/» koop..
63.10/- verk.; Best Select 62.5/63.10/»
hoogste.
Tin Stand.C ash 260 koop. 2603/» verk.» 3 mnd.
SetUcmcntprljs
239 en
Straits loco
262.15/-.
Lood vreemd loop. mnd. 22.5/- koop. 22.6/3 verk.,
3 mnd. 22.5/- en
Settlementprijs 224/*.
mnd. 23.18/9 koop.. 24 verk.,
Zink ordinair loop.Settlementprijs
3 mnd. 24 en 24.1/3;
24.
Antimonlum Chin. reg. cif 69 a 72.
Wolframerts per unit cif 95/» & 100/».
Blik IC Cokes 20 X 14 25/8 il 26/».
Zilver prompt en Levering 21% koop., 22 verk.;
Settlementprijs 21%.
Noteering van gisteren van 4 u. 25 ET. Koper
Stand. Cash 58.13/9 3 mnd. 56.17/8. Tin Stand. Cash
3 mnd. 262.15/». Lood vreemd loop. mnd.
22.7/6. 3 mnd. 23.15/». Zin kordin. loop. mnd. 24.2/6.
3 mnd. 242/6.

..........

.

°":::^:

WW N?: traStets
t^^lla,oB».
lOtfil

% V.K. 2.30
«YPOT». BANKEN.

—

—.

..

LONDEN. 93 Aug. In de Indische veiling
sterke vraag. De prijzen waren vast of wat bestond
hooger.
Pecco lot 1/7% toe voor goede; broken Pecco
Oranje
ordln. tot middel 1/2% A 1/4%.
Pecco
goede tot fijne 1/6% & 2/1%. broken Oranje Pecco
goede tot fijne 1/6% ii 2/2%.. Pecco Souchon goede
1/2% 9 1/4%. Pannlng, goede, tot fijne 1/7% & 2/0%.
LONDEN. 24 Aug. (Tclegr. van Buntlng en Co.
Ltd.) De heden gehouden Ceylonvelling, groot
25.095 kn., opende voor alle soorten vast. Tengevolge van de betere o,ualltclten waren de prijzen
In sommige gevallen iets hooger.
SUIKER.

AMSTERDAM. 24

Witte klrslal 100 kg. netto
heden
vor. noteering
6%
Augustus
-6%
6% 6%
September
6%
6%
8%
8%
„
6% 6%
October
6%
8%
November
8%
6%
8% 8%
December
6%
8%
6% 6%
Januari
6% 6%
6% «%
Februari
8% 6%
8% 6%
Maart
8% 6%
6% 6%
April
6% 6%
8% 6%
Mcl
6%
6%
6%
6%
Stemming kalm.
Stemming
Aug.
kalm.
AMSTERDAM. 24
Gedaan
werd aan de call Aug. tot / 6% en Mei tot / 6%.
a
koop.
te
Dec. / 6%
SPECERIJEN.
ROTTERDAM. 24 Aug. Peper (Lampong). Nom.
entrepot.

Aug.

.......

■

....

.

.

x

V.K. 230

THEE.

. ..... .

—

A
B»lt«?la»d.

94 Aug. (Mlddagnoteerlng.) Tarwe
LIVERPOOL.(vorig
Oct. 8/3%(8/0%). «ot 9/9%). Dee. 9/9% (9/3%).
Maart 9/1%
(R.BH.l ANTWERPEN. 94 Aug. Stemming kalm.
Tarwe Manltoba Pacific no. 3 dlsp. 9 5H9. Atlanll»
no. 2 dlsv. —*.' no. 5 4-»' Bahla Blanca 80 kg.
dlsp. fr. —: Rosatt 81 kg. dlsp. 154; Barusso 80
kg. d!sp<—; Roemeensche
"**._„
Gerst kalm. Irak stoomend 96: PoolTCbe 69-69
kg. Insch. tzept. 129: Plata 66-69 kg. Insch. Sent.
84—65 kg. Nieuwe oogst Insch. Jan./Pcbr. 103%.
atoomend 99.
Mals
kalm. Gel» Plaja disp.
Aug. 91%.
Haver kalm. Inlandsche 118: La Plata 46—4? kg.
dlsp. 112%. 3 mnd. V. Sept. 112. 3 mnd. v. Oct. 112.
Rogge kalm. Poolsche lnsch. Sent. —: Canada
Western 3 Insch. Oct. 195: Russische 72—73 kg.
insch. Sept. 129.
»RBD.) ANTWERPEN. 24 Aug. Lijnzaad kalm.
4 eerste mnd. 186.
La Plata 193. 4 laatste mnd. 190.
Lijnkockcn kalm. Amerik. disp. 114 stmd. 114.
Sept. 115. 4 laatste 115. blnnenl. dh^». 116. Cocos»
Java harde 119. zachte 121 Palmkoeken
koeken
107: «atekoeken 108.
per

OLIËN.
ROTTERDAM. 24 Aug. «Ollic. noteerlng der Ver.
voor den handel In olle te R'dam, medegedeeld
door do N.V. Commlsslehandel v/n. JuUus van
Roosendaal, alhier. Lijnolie Sept. / 20%. Sept./Dcc.
21. Mei/Aug. / 91%.
/ 20%. Jan/April / Aug.
Lijnolie Sept. / 90%. Sept.
AMSTERDAM. 24
/Dec. Mei/Aug.
/ 20%. Nov./Dec. ? 20%. Jan./Aprll / 21.
20%:
/ 91%. 91.
IRHLI.) LONDEN. 24 Aug. Lijnolie tl uur) Loco
30%. Scpt. 29. Oct./Dec. 29. Jan./April 28%. Mcl/
(R.B.D*.)' NBLL. 24 Aug. Lijnolie (i uur). Loco
Jan/April 29/1%.
en Aug. 29/8. Bept./Dec. 99/3.Aug.
(Lamoong).
AMSTERDAM. 24 Aug: Pcnor
(R.8.D.) ANTWERPEN. 24
Markt kalm.
' heden
vor. noteerlng
>
l.iinolle in barr. riten. Antw^men 40715—412%. in Augustus
13
13%
Aug. 383% September
binnen!. 383%—368%.
tamb. 5.0-2»%.
13
13.
yoyaolle geraff. st.
-366%. SeptVDce. 383%-«6Bl'<.
December
13%
13%
485—490. Kaloenolle Eng. Ind. 800—60*5. Malsolle Maart
12%
13%
Belg. geraff. In ban*. 529-530. ruwe In tamb.
Kalm.
pers. In barr. 555—«0. 2«
415-420.
te
Rldnusolle
TERMIJNMARKT GRANEN TE ROTTERDAM. pers. 535-540. Raapolle In ban*. «25—»H». In tamb.
AMSTERDAM. 24 Aug. Nootmuskaat noteerlng
Cocosolie ruwe in >>arr. promot Java **»
heden
vor.
Rotter» 495—500;Ceylon
ROTTERDAM. 24 Aug. Mals on termijn
olle
ln
Grundnoten
—MO.
>*VL
385—390.
32%
damsche Ver. v/d. Termljnh. In Granen. Noteerlng prompt 320—325. Olie voor «cpfadrlolen tn tan. Augustus
32%
September
33%
33%
per 2000 kg.:
blanke
««'«a.
blnnenl.
dlstill.
590-593.
590-595.
Stemming
kalm.
!
N.K.
L.K.
V.K.
slot
V.N. 690-695.
Sept.
103% l 102%
103%
102%
102%
KOFFIE.
Nov.
102
101%/
101%
101% 102
Jan
101%
102%
101%
101%
102%
Visscherij-berichten.
103
102
ROTTERDAM. 24 Aug. (Medegedeeld door de
Maart
103
102'/.
102%
Vereeniging voor den Goederenhandel.)
Ochtend slot Vorig slot
Do prijzen Ware»
24 Aug. Tarwe op termijn Rot»
SCHEVENINGEN. 24 A»g. griet
1?
17
17
c— 1.20.
50—79 c, tong
terdamsche Ver. v/d.Term!Jnh. In Granen. Noteerlng Augustus
heden: tarbot 50 per
16
V»
1614
!«!'«
September
kg.: middel schol f 14-1860.
90
c—f
alles
"er 100 kg.:^.K.
1.50.
18,'«
VH,.
Dckember
18%
l«'/«
f 3.70-4.20. bot t 4.60
L^.
slot
kleinschol f 5.40-10.20. scharwlltlng
18
16!',
-.— V.K.
7.50
?H0
Maart
f 3.W. makreel
Sept.
7.50
7.50
16%
schelvlsch f 4HO-6.40.
—?.
Mcl
*.
18
18
18
7.45
2.75 per stuk.
Nov.
7.45» 7.45
f 5.20. alles per 40 kg.; kabeljauw l
7.47% 7.45 *
Kalm. Omzet 500 bn.
Jan.
7.45
aan de
7.47% -.—
7.47% 7.45
Met versche vlsch kwamen hedenochtend
Loco Santos 23 ct^ Robusta 17 et.
7.45
7.42%
Maart
7.42% 7.42% 7.45
markt da motorbotter VJ«. 45. Jac van Dokkum,
l = bieden / **- laten.
AMSTERDAM. 24 Aug. On termijn contract.
met f «LBO besomming, voorts IS klntvlsschers.
Ochtend slot Vorig slot
Hedenochtend arriveerden ln de Schevenlngscha
(R.8.D.) LONDEN. 24 * Aug. Tarwe op termijn. Augustus
17%
17%
17%
haven het motorvrachtsch!» nota met lading ledige
Opening kalm. London Orade Febr. 26/9 waard; September
18%
18%
18%
tonnen ult Polen, bestemd voor de VlsschcrU Mij.
December
18
Nov. 42/9. Jan.
18%
18%
Mewa alhier.
Manltoba no. 3 Aug.
16
151',
Maart
Van de harlngvisscherll kwamen binnen SCH 342,
alles waard.
18%
18
Vorig slot: London Grade Febr. 36/9 waard; Mcl
18%
16%
reederU Jac den Duik en Zn. met 39 last: SCH 195.
Kalm .Omzet 500 bn.
last: OJ3.V. 7. VisscherU MU. Mewa
Manltoba no. 3 Aug. 42/9. Nov. 42/9. Jan. 42/11.
idem met 27 haring.
alle-j waard.
Loco Santos 22% et.. Robusta 17% et.
met 29 last

.

—x
—

Beurs van Amsterdam '°«ias
en
bieden. / laten.
OM. noteering. medeg.d.d. Ver.v.d.Blleetenn
'ged. bied, f ged. en lat.
I

LONDEN. 24 Aug. (Medeged. door de makelaars
Cantzlaar en Schalkwijk. Rotterdam.) Noteering
van 1 u. 30: Loco 81». Sept.Stemming
9%. Oct./Dec. 9. Jan./
Maart 9%. Aprll/Junl
kalm.

.

.

vast.

Stemming

BEURZEN EN MARKTEN

«VK.2HO
«zV^K.2HO
88,. 1937,' «3%
P,rt?«al.

DINSDAG 24 AUGUSTUS.

lw^

-

—.—

AVONDBLAD

"

LONDEN. 94 Aug. (Medegedeeld door " Joostcn en
Janssen, Amsterdam.) 11 u. 30: Loco en Sept. 8%.
koop. Stemm. prljsh.
Oct./Dec 811. Jan./Maart
LONDEN.
24 Aug. (Medegedeeld door A. Valen»
kamp. Amsterdam!) 1 u. 15: Loco 8», Sept.
Oct./pec. 9%. Jan/Maart 9 *". AprU/Junl 9% koop.

«

—

—

DINSDAG 24 AUGUSTUS 1937

—^">
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AVONDBLAD C

FILMFRONT

Kunst en Letteren

Hollywoodwerkt voor

de

provincie

Literatuur en practijk
(Ingezonden)
den
wondersehoonen
boom der kunsten
Mn
la «r niet één tak waarover Jan Rap «dd zljn
oordeel beeft al, over den bloeienden tak der
schilder» en der beeldhouwkunst. Muziek, literatuur en dleht, nu ja, men vindt het... mooi
of leelijlc, naar bouwkunde staat men met
open bond te kijken, dat gaat boven het petje.
Maar schilder- en beeldhouwkunst, schilder»
kunst vooral, daar weet men alles vanl
Behalve Jan Rap. zijn literatoren hier goed
thuis. 2ij wijzen je in eigen huls op mooie dingen die je in je eigen huls voordien niet zag.
Ze fingeeren zelfs, indueeeren -dingen, waaraan
je bU je handwerk nooit gedacht kan hebben
of hebt, omdat je handwerk je zoo ln beslag
nam, dat er geen tijd bleef voor phllosophlsehe
en andere overpeinzingen. Rn omdat, met en»
kele uitzonderingen, als da Vind bijv. je heele
opleiding, je studies, een andere richting na»
men. Daaraan denken schilders en beeldhouwers niet als Kant en Kietzsehe of als Bolland:
zlj denken aan hun handwerk als de potlebak»
ker aan zijn oven, zijn glazuren, de wever aan
zljn stoel, dc edelsmid en metaaldrijver aan
zijn materiaal.
Wij verschillen wel eens daaromtrent, zijn
soms van andere meening, van andere v1ale,
van techniek, maar schilders teekenen niet»
met hun hersens, zij teekenen
methun oogen en hun handen;
helaas is de weg van oog tot hand soms lang.
Zijn ze godsdienstig, komen ze uit zoon omgeving, leven ze in zoon tijd. dan heeft dat in»
vloed op 't werk; niet door denken, van nature,
instinctief en onbewust. Fragonard en Creuze.
Dclacroix en David zijn daar voorbeelden van.
Impressionisten en expressionisten verschilden
in hun visie.
Zouden Frans Hals. litiaan of Holbeln ooit
om zijn kwadratuur den cirkel hebben nageloo»
pen, bij het handwerk? Als Japanners en Chl»
neezen, als Glotto. een andere perspectief had»
den, dan de gangbare, dan was het omdat zij
zagen, niet omdat zij dat lite»
dat anders
ralr»philosophlsch anders dachten.
Ik heb ln mijn leven vele schilders ontmoet
en gekend, buitenlandsche en landgenooten;
heb dagelijks met hen omgegaan, met kerk»
sehen zelfs; daar waren zeer ontwikkelden bij,
met wie ik bevriend was zelfs. Haverman, van
Hoytema. -Iholen. Issae Israels. Walter Vaes en
nog anderen. In al hun gesprekken, ln al hun
dóen en laten, op 't werk, op de wandeling, in
huiselijken kring, heb ik noolts lets gemerkt
van dynamische loóplngs in de stratosfeer of
van speculatief gedoe. Vin diepzinnige verton»
gen o.a. over perspectief als van Grtega y Gas»
set cum suis. heb ik van zijn leven in hun midden nooit gehoord: zelfs niet van hen, die zéér
perspectief doceerden.
En als ik nu en dan oratorische «openlngs"
speeches lees. dan moet ik veelal tweemaal
zonder het te snappen.
lezen,
zegt.
dat wijlen Treub zoon openingsMen
hij nooit
rede hield voor een schilder van wien
gehoord had. en dat hij het er prachtig af»
bracht....
Dat had Multatuli je ook geleverd, met de
noodige paradoxen.
RonvMe.

..

.
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HUGO VAN DALEN.
Onze stadgenoot de pianist Hugo van Dalen
vertrekt as. Maandag naar Moskou, waar hU
als eenlge Nederlander is uitgenodigd voor de
jaarlijksche tooneelfeesten.
HU zal ook in het Conservatorium aldaar een
matinee geven en o^> ten gehoore brengen
werken van Rachmaninof. Variaties op een
thema van Chopin en Corelllvariatles en voorts
"werk van Bortkiewicz.

DE DAG DES OORDEELS.
Nog meer gegadigden.
Er blijkt thans, naast de directies van het
Rotterdamse!» Hofstadlooneel en de Amster»
damsche Tooneelvereenlging. nog een derde ge»
gadigde te zijn voor het spelen van «De dag des
oordeels", het stuk van den Amerikaan Elmer
Rlce.
Louis Saalbom heeft namelijk aangekondigd,
dat ook hij van plan ls dlt stuk ten tooneele te
brengen. Voor wat Amsterdam betreft zal de
beslissing of het stuk toegelaten zal worden,
waarschUnlUk as. Maandag of kort daarna
vallen. Maandag keert n.l. de burgemeester, dr
W. de Vlugt van vacantie terug.

MUSEUM BOYMANS
Verschenen is een nieuwe catalogus van de

tentoongestelde schilderijen en beeldhouwwerken in het Museum Boymans te Rotterdam.
Vermeld worden meer dan 1000 nummers. Ten
gerieve van de buitenlandsche bezoekers is
het voorwoord, waarin een geschiedenis der
verzameling wordt uiteengezet zoowel in het
Nederlandsch als in het Engelsch gedrukt
Tevens is een plattegrond ingevoegd.

DE WERKPLAATS
Naamloos gedicht
ln de Augustus^fleverlng van dit Christelijk
tijdschrift vinden wij een zeer instructief en
goed geschreven opstel over de Frans Hals»
tentoonstelling, van de hand van H. A. Gerritsen, die vooral de portretten scherp karakter!»
seert Verder heeft W. A. P. Smit een meer pit»
toresk dan diepgaand, maar toch geslaagd te
noemen gedicht over Vondel in Keulen bUge»
dragen. TerwUl mr A. Steenhuizen het vers
«Boeddha" en onderstaand naamloos mystiek
poëem schreef:
<?««n klaaglied, dat klungelt aan «en long smoel.
l»««n domme onmacht, geen loeiend gebed.
Geen verheven -waanzin, di» mst u»Ud»g«*pr»ids
hoogmoed eigen voo»h«id openbaart,
«laar om eenvoudig ta zijn al» een gewoon blad
«n stil t* hangen aan ten tak in het zonlicht.
Of te suizelen aan d« goede «md,
Of on» t» «ehokksn onder «l« regen.
uit 11» «tam «n wortels groeide ik
en mlfn nerven herinneren aan Uw tokken.
laat m<l niet verdorren
«oordat ds herfst gekomen i».

Hei-mie Schouten schrijft over de Manets»
concerten. Alle Smeding en Ernst Wlechert
Mtß.
worden crlti«h beschouwd.
Wolfgang Martin, die o^. Resplghi's Die
Flamme te Weenen heeft geïntroduceerd, l»

thans voor vast aan de Staalaopera te Weenen

benoemd.

Het zal begin September Ambella opnieuw
zn»t»^e««n en geeft ln November de première

Ha Wel*<*««el, Wallenslelll.

Het tweede nummer van dezen jaargang
opent met een scherpen aanval van C. Boost
op de stompzinnigheid van een groot deel der
Amerikaansche filmproductie. Het volgende ia
aan dit artikel dat getiteld ls ..WU werken voor
de provincie. ." ontleend:
Toen de Fransche schrijver J. Kcssel Holly»
wood bezocht, werd hem. op zijn crltlsche opmerkingen over het peil en de geestelijke houding der meeste Amerikaansche films, geantwoord: „Ce nest pas de New»
dont nous
vivons. Nl de Chlcago. Nl d'aucun des grands
eentres. Kous dependons des cllés sans joie, des
bourgades oü habitent les gens les moins cul»
tlvés. les moins informés, les plus prlmitifs, les
plus enfantins et les plus naïvement sentimen»
taux du monde. Ik weet niet of „lc plus in»
telligent des producers", zooals Kcssel zijn
zegsman omschrijft, dit antwoord voor publicatie bedoeld heeft. Het lijkt mij weinig waar»
schijnlijk, want het getuigt toch wel van zeer
weinig koopmansgeest als men openlijk toegeeft, het productlepell in Hollywood afgestemd
te hebben op het geestelijk niveau van de Ame»
rikaansche provincie, terwijl deze productie
tegelijk, niet alleen bestemd ls voor dc mil»
lioenensteden in eigen land, maar ook voor de
export naar de andere werelddeelen. Maar, nl
dan niet bestemd voor dc openbaarheid, ln
deze uitlating vinden wij een treffende verklaring voor het infantiele peil van een groot deel
der Hollywoodproductie, dle ondanks de technische perfectie, de groote mogelijkheden van
een goed-georganiseerd bedrijf en het uitmuntende mensehenmatoriaal, waarover men be»
schikt, vaak van een adembenemende stomp»
zinnigheid blijft. Men kan in het algemeen
zeggen, dat ln de huidige productie bij de beste
regisseurs een juiste aanloop, een goede bedoeling te appreeieeren valt, maar dat zij allen, op
een zéér enkele uitzondering na. dood loopen
tegen den eisch der middelmatigheid, terwijl 't
grootste deel der filmmakers den weg kiezen
van den minsten weerstand, d.w.z. zich oogen»
blikkelljk instellen op het peil de provincie en
het slechte amusement afleveren, dat wij maar
al te goed kennen 'uit de wekelijksche bioscoop»

LACOG MARIS

Bom, een d«? schilderijen ven Jaced

«<»<«.

Maris toch niet rechtstreeks te hebben beïnvloed, zooals bij Roelofs 't geval was; moeten
wU bU hem invloeden aannemen, dan waren
deze of heel tijdelijk óf van meer zijdeling,
sehen aard. Het FarUsche landschap, dat Jacob
omstreeks 1870 schilderde, doet wel denken
aan den grijzig blonden, Idylllschen Corot,
maar niet aan de welig zware, verzadigde of
H'ACGB MARIB geldt, niet zónder recht, als broeierige
kleurgamma's, welke den Barbizon»
moderne wederontdekker van het Holland» ners voor den geest zweefden.
sche landschap. Hij knoopt aan bij onze oude
Waar inmiddels bij valt aan te teekenen, dat
meesters, bij Ruysdael. Vermeer, Van Goyen.. Jacob van huls uit niet een landschapschilder, maar een weergever der
Hij was ln dien zin dus traditioneel, maar ge» figuur
Het vroege stuk. dat de Corpo»
lijk vaak het geval mag heeten, hij was trad!» ration Artwas.
Gallery te Glasgow van hem bezit
tioneel juist omdat hij vernieuwend was, met en dat wij niet lang geleden bewonderden op
de groote Maristentoonstelling in het Gemeen»
een niéuwe verwondering de werkelijkheid
vrouw op sofa, in »teer
zag en haar oude vertrouwde schoonheid met temuseum, de Jonge lichtgroenen
flonkerende witten,
en
lichte
nieuwen gloed wlst te vertolken.
paarsen. dit chef d'oeuvre uit den vroegen tijd
De ontwikkeling gaat meestal cyclisch en en in mindere mate ook werken als zijn Kin»
verspringt van land tot land, haar continuïteit petjes voeren in het Rijksmuseum, zijn fijn»
zinnig Snoepster!je. bezit van mevr. C.
stoort zich aan geen grenzen. Het mag een ge» KleynEschauzler
hier ter stede, soortgelijke
meenplaats heelen, dat de oud»Hollandsche
doeken bewijzen afdoende, dat Ja<lob een uitlandschappelijke tradities eerst in Engeland, nemend flguurschilder geweest was alvorens
later in Frankrijk vooral levend werden ge» zich tot het landschap te wenden. In zooverre
t
houdt de winst van de rijpere jaren, de at»
houden, om ons land weer te bereiken vla deze mospherlsche en breede, haast hymnisch breede
omwegen en na verloop van 'n paar eeuwen.
uitzichten op polders en vaarten en laag lig»
Engeland
waren bet Crome en Gainsborougb, gende steden ln.den nattlgen nevel of onder
In
één stapeling van hooge, zondoorschoten wol»
die zich inspireerden op onze zeventiende ken,
ook ter dege een verlies in.
eeuwen», en later volgde de begaafde molenaarszoon John Conslable in hun voetstappen;
zijn reeks van buitenstudies naar wolkeneffec»
Jacob Maris had een belangrijk verbeelder
ten voorspelt reeds «enigermate de trotsche van de figuur kunnen worden, niet of nauwe»
lljks onderdoend voor Matthijs; en de verheel»
luchtstapélingen door Jacob Maria, al waren
den der figuur waren toen ter tijd een zelddeze laatste, het klinkt cenigszins paradoxaal,
zaamheid. De geschiedenis echter heeft het
nlet bulten, maar juist In hét atelier gedaan.
anders gewild en achteraf moet men bekennen,
Bekend ls de bewondering van Dclacroix voor dat het karakteristieke, het representatieve
Constablé en tevens voor zljn zeer jong ge» van dezen der drie broeders Maresg of Maris
sterven vriend Bonlnglon, van wien hij de —dé grootvader moet oostenrijker zijn ge»
specifiek Angelsaksische aquarelleertechniek weest. wellicht helpt dat den „Duitschen'* intoch vooral in zijn
overnam; en via dezen reus onder de Franschen slag bU Thijs verklaren
zette de ontwikkeling in picturaal naturails» landschappen schUnt gelegen.
tische richting zich voort In het werk der Bar*
Men moet bijgevolg ook wel aannemen, dat
zijn grootste drang naar het landschap is uit»
blzonners, waaruit onze Hollandschc Impresgegaan en dat vermoedelijk de vroegrijpe, on»
sionisten weer bezieling zouden putten. Echter
sclnjnt de bekende School van Barbizon Jacob afhankelijke en persoonlUke Thijs zijn belang»

25 Augustus 1837, Den Haag
1899, Karlsbad
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De Oostenrijksehe boekhandel
voor den ondergang
Onze correspondent te Weenen schrijft ons:
Een publicatie in het b!**d Sturm fiber Oes»
terrelch, dat als de spreektrompet van Von
Schuschnigg wordt beschouwd, heeft opzien
gebaard. De volgende beschouwingen zijn er»
aan ontleend:
Het OostenrUksche uitgeversbedrijf, dat door
het overbrengen van verscheidene groote
Duitsche uitgeversondernemingen naar Weenen
den laatsten tUd ieer is uitgebreid, vertegenwoordigt «en belangrijk Duitsch cultuurgoed en
treedt b.v. In toenemende mate op als levereneier van Zwitserland. Maar met 70 pCt van zijn
afzet hangt het van Duitschland af. een percentage, dat bU vele werken tot 95 pCt is gestegen.
Nu Is het den Duitschen propagandadlenst gelukt, deels direct, deels indirect een ondragelijke
controle en een snelgroeiende terreur op de
OostenrUksche uitgeverij toe te passen. Duitsch»
land heeft ui. den directen ObstenrUicschen
boekenlmport geblokkeerd, en staat dien alleen
nog maar toe langs den monopolistische» om»
weg over eenige commisslonnalra te Leipzlg.
maar ook daar slechts voor boeken, die de
goedkeuring wegdragen. Van Kerstmis tot Pa»
sehen, de voornaamste periode voor den boek»
handel, gaat Duitschland nog verder en dwingt
de OostenrUksche uitgevers, hun nieuwe uit»
gaven aan de censuur der Reichsschrifttumkam»
mer te onderwerpen, welke echter deze aan»
vragen zoo lang onafgedaan laat liggen, tot de
tijd van zakendoen voorbij Is. Vele Oostenrijk»
sche uitgevers zijn, om te ontkomen aan de
tallooze Duitsche chicanes, genoodzaakt hun
boeken te Leipzlg te laten drukken, waardoor
de OostenrUksche grafische Industrie haar be»
langrijksten arbeid verliest en tot «en steeds
toenemenden noodtoestand wordt gebracht Bovendien verbiedt de Relchsschrlfttumkammer
voor veel Oostenrijksche boeken het adver»
teeren in het BVrsenblatt ffir den Deutscben
Buchhandel. waardoor de desbetreffende boe»
ken practlsch in Dultschland in het geheel niet
bekend gemaakt kunnen worden. Voorts staat
de Duitsche regeering het toezenden der gel.
den voor in Dultschland verkochte boeken van
Oostenrijksche uitgevers naar Oostenrijk slechts
ln een zoo geringen omvang toe, dat de Oos»
niet
tenrUkscho uilgevers zich eenvoudig
staande kunnen houden, daar juist de Duitsche
afzet hoofdzakelijk hun uitgeversbedrijf moet
financieren. Daar komt blj. dat Duitsckland een
veelvoud van hetgeen het aan boeken uit
Oostenrijk betrekt naar Oostenrijk importeert
waar het zijn geld voor dezen Import prompt
eischt en ontvangt
Sturm Ober Oesterreich formuleert acht
eischen van Oostenrijk aan Dultschland om de
OostenrUksche regeerlng de schande van den
ondergang' der o*oatenrljk»cb« uitgeverij te l»».

—

sparen. DaarbU is ook de eisch, dat op den voor»
grond tredende OostenrUksche schrijvers, in het
bizonder reeds gestorvene, met hun boeken vrij
in Dultschland verkocht moeten kunnen wor»
den, ook wanneer het geen Ariërs zijn, voor»
zoover er geen andere bezwaren tegen hen be»
staan. Het blad noemt om. Schnltzler, Hof»
mannsthal, Werfel. enz. De Sturm eischt. dat
de OostenrUksche regeering onmiddellijk den
Duitschen boeklmport in Oostenrijk belangrijk
zal contingenteeren, zoo deze eischen niet on»
verwijld worden vervuld.
De Muziekverecnlgwg te Essen bestaat in
Maart honderd jaar. Er zal een vierdaagse!»
muziekfeest worden gegeven onder leiding van
de vroegere dirigenten der vereeniging. Fiedler,
Abendroth en Schuier.
Te Hamburg wordt van 6 tot 15 October een
Brahmsfeest gegeven, waarop o. a. Jochum
twee concerten dirigeert (onder meer het
Requiem) en de Berlijnsche Philharmonle
onder Furtw3n*gler zal concerteeren.
In den loop van den winter zullen er alle
planowerken van den meester worden gegeven.

stelling voor het figurale en het lichtelijk ro»
mantlsche en genre-achtige aanvankelijk in de
hand heeft gewerkt. Voor Thijs toch. met wien
Jacob in 183» een atelier deelde in de Kazerne»
straat hier ter stede, met wien hij twee jaren
later de bekende reis langs den RUn en door
Zwitserland en Frankrijk maakte, met wien
hij ten slotte gerulmen tUd in Montmartre
samenwoonde, had de oudere broer een on»
verholen bewondering.
Zeker moeten de aan 1870 of *72 voorafgaande
jaren ln Jacobs ontwikkeling als voorbereidende phase begrepen worden, hoe meesterlijk
en zelfs volmaakt In. zijn soort menig werk ult
de bedoelde periode al was. Het bleek een tijd
van zoeken in verschillende richtingen, al
steunde dit zoeken op een zoo stevige technische
onderlegdheid, dat het telkens 'n volledig vin»
den voor het oogenbllk kon inhouden. Sterke
werken wisselden trouwens af met minder
overtuigende, waarin terloops het sentimenteel
prentjesachtige om den hoek komt kijken of
die te duidelijk aan het werk van zijn verschil»
lende leermeesters herinneren, speciaal aan
Strocbel en Hulb van Hove. Merkwaardig is,
dat het voor den tateren Jacob zoo kenmerkend
breede, ruige en gulle in die vroege uitingen
slechts een heel enkel maal, bijvoorbeeld in het
Napolitaansch meisje in bezit van het Gemeen»
temuseum, valt te onderkennen. In het over»
groote deel der vroege figurale stukken vindt
men daarentegen de neiging tot kleine en hooge
formaten, tot een fijne en puntige doorwerkt»
held, tot 'n lieflijk, innig, sentiment. In overeenstemming hiermee voelde de schilder -zich
blijkbaar vooral aangetrokken tot de weergave
van bet kind en van het meisje of de jonge
vrouw, waarbij zijneigen vrouw en kinderen
hem toen en ook later tot model dienden.

-
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Als Jacob Maris In 1871, na een zesjarige
afwezigheid; zich weer in den Haag vestigt,
heeft verschuiving der aandacht van het flgu»
rale naar het landschappelijke reeds plaats ge»
had. De verschillende versies van de Veerpont,
geschilderd ln de buurt van ParUs, waren een
jaar tevoren ontstaan; in hun subtiele en vaste
penseelvoering, hun blanke kleur en samen»
vattende lichtwerking roepen zij, naar reeds
werd aangestipt, het voorbeeld van Horot voor
den geest. Het typisch bewogene en forsche. het
op picturale wijze monumentale der Holland»
sche landschappen van dezen schilder wordt in

Gyula

de Pekàr

Litho ven Jeeol» starts deer Jan Vel/».

die Parijsche rivlergezlchten nog niet gevonden: zU vormen duidelijk den overgang van
het vroege intieme naar het latere briezige en
breed gebouwde.
Pas met den afgesneden molen van 1872 ln
het Rijksmuseum, aldus genoemd omdat het
gevaarte op 't doek door de lijst bovenaan
wordt afgesneden, blijkt deze slotphase van
kloeke en welige, symphonlsche werkzaamheid
ingeluid. Of mogen wij hier nog niet van 'n
slotphase spreken en moeten wU vervolgensnog
twee perloden onderschelden, een eerste,
waarin de kleur steeds krachtiger en zear
luisterrijk gegeven wordt en een tweede, waarin, parallel aan de ontwikkeling in het late.
werk van Thijs Marls. het onstoffelijke meer
en meer gezocht schUnt de verf weinig wordt
gesmpateerd en hot uitzicht zich allengs gaat
hullen In een synthetisch en nevelig grijs, dat
alle dingen tot een ondeelbaar geheel tezamen
bindt?
Hoe dit zijn mag. want de belde bovenbedoelde perloden vloeien heel onmerkbaar b»
elkander over, de «echte" Jacob Maris is in
elk geval de Jacob Marls van dezen Afgesneden Molen, en van dat latere molenmonument
ln de sneeuw, waarvan mevr. Ellsabeth Bal»
vesen—
te Glasgow de benijdenswaardige
bezitster is; voorts van de vele improvisaties
op het motief der Prins Hendrikkade met
Schrcycrstoren te Amsterdam, waarvan die uit
de National Gallery te Edinburgh mij ln zijn
grootsche visie en betoomd glocdrUke kleur het
belangwekkendst voorkomt; ten slotte van de
talrijke in felle schakeeringen voorgedragen
Jagers en Zandkrulers. wier blauwe kielen zoo
prachtig kunnen afsteken tegen het zonover»
glansde, flonkerende groen, alsmede van de
late statige stadsbeelden, machtig gestrekt ach»
ter het serene watervlak van 'n rivier of kantig
zich afteekenend tegen een druilerig grijze
lucht
Dit is de Jacob Marls. dien wij bovenal eeren:
de wederontdekker van het Hollandsehe land»
schap, de forsche mannelijke, bij uitstek schil»
derachtige vcrbcelder van onze welden en
rivieren, onze steden en stranden in hun wisseling van aspecten, hun heldere openheid en
vochtige verhuldhcld, hun intimiteit en hun
monumentaliteit
Jos. de Gruyter.

In het koor van de oude parochiekerk van

Straszen. bU Sllllan in Oost»Tirol. is men be-

Op 70'jarlgen leeftUd Is ln Boedapest Gyula
de Pekar, een van de leider» van de conservatieve Hongaarsche literatoren overleden, dle
als zoodanig ook sedert 1920 president van de
Petvfl-maatschappU was. Door de moderne
literatoren werd Pekér minder geapprecieerd,
bij officieele gelegenheden echter moest hU,
vooral ook, aangezien hU verschillende vreemde
talen sprak, in het bijzonder bU internationale
congressen, steeds voorgaan, zoodat hU ook bij
velen in het buitenland door de beminnelijk»
held van zijn omgang bekend was.
Sedert 1901 was Pekér lid van het parlement
waar hU in de laatste jaren ook president van
de commissie voor buitenlandsche politiek was.
Verder was hij van 1920—1922 onderminister
van onderwijs en schoone kunsten, terwUl hU
van September—November 1920 als „Verbindungsminlster" de onderhandelingen met de
Entente-missies te voeren bad.

gonnen met dc blootlegging van middeleeuw»
sche fresco's, tot welken arbeid de pastoor
van het plaatsje. Trcmblcr, na zijn eerste
succesvolle pogingen den stoot had gegeven.
Door den Wecnschen restaurateur dr Franz
Walllser zijn tot op heden aan den Zuidwand
van het koor een heele rij van muurschilderingen met voorstellingen Uit het leven en
het lijden van Christus aan het licht gebracht
ZU worden toegeschreven aan een meester uit
Brlxen uit het midden van de 15e eeuw. Dc
uitstekend bewaarde werken, waar niet over»
heen geschilderd Is. blijken van zeer groot
belang te zljn. te meer daar in het Zuiden
van Tlrol slechts weinige muurschilderingen
uit dien tUd bewaard zijn gebleven.
Het onderzoek wees uit. dat wanden en dak
van het presbyterium geheel beschilderd zijn.
Dc huidige werkzaamheden, die mogelijk ge»
mankt zijn door toedoen van het centraal
bureau voor monumentenzorg, dat deel uitmaakt van het departement vnn onderwijs en
door toedoen van dc gemeente Straszcn, zullen
in den loop van dc komende twee jaren vol»
eindigd worden.
Wanneer dit werk voltooid zal zijn, zal de
oude parochiekerk van Straszcn tot dc be»
langrijkstc monumenten van middcleeuwsche
kunst in Tirol bchooren.

FILMNIEUWS
ZIJ VOLGDEN HEM TOT ONDER ZIJN BED
Robcrt Tnylor
ook u weet het immers
wel
een filmster, een mooie jongen. Voor
vele vrouwen, die in haar hart een vacante
plaats hadden, sloop Taylor daar binnen. De
bewondering en genegenheid der meisjes en
dames voor Robcrt Taylor is niet minder dan
vroeger dc vercerlng voor Rudolph Valcntino.
Dikwijls wordt dat voor Robcrt Taylor (voor
den burgerlijken stand „Spangier Brugh") wat
lastig.
Dezer dagen vertrok Taylor (Brugh) met de
Berengarla uit Nlcuw»Vork naar Europa, .naar
dit werd door dc handteekenlngen-jaagster»
een rumoerig afscheid. Het schip en de mooie
llobcrt werden bestormd en dc politie moest
er aan te pas komen, om de van dc filmster
verwijderen.
verrukte dames van boord te
Toen dit naar het scheen, gelukt was, werden
nog op het nippertje twee meisjes te voor»
schijn getrokken, die zich onder het bed van
den knappen filmacteur hadden gewurmd.
Volgens film-statlstlci behoort Robcrt Taylor
nog slechts enkele jaren geleden een 25»
dollarmannetje
tot de vier of vijf populairste filmhelden. Dc anderen zijn: Shlrley
Tempte. Clark Gable en het paar Fred AstaireGing» Rodger».
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Leone uit de film „Die verkaufte Br faut", waarvan de gala-Wereldpre-

mière hedenavond in de Kanaal

plaat* vindt.

~w.

—

—

programma's.

Het kost weinig moeite vast te stellen, dat
de wansmaak en de domheid culmineeren in
de z.g. showfllms. die na „Broadway»Melody"
en „FoxFollles" uit het begin der klankfilmperiode een vernieuwing schenen te ondergaan
met -^Golddigers 1933" en «Fortysecond
Streel", echter daarna, toen waarschUnlUk
bleek, dat de provincie slechts gesteld was op
het festijn van dansende revueglrls en grap»
pige varléténummers, snel terugvielen tot de
verfilmde revue, al dan niet gekoppeld aan een
béte èn niets ter zake doend verhaaltje. Zoo
was bijvoorbeeld de Metro-Goldwyn schlager
«Bom tot danee" gecomponeerd om de meeslepende belevenissen van een juffrouw Eleanor
Powell. dié «yueen of taps" genoemd wordt,
wat beteekent, dat zij bijna zonder ophouden
haar voeten laat klapperen óp de dansvloeren,
die zlj in deze film passeert (en dat zijn er
vele!), onderwijl schalks lachend met een open
mondje. Op deze beide specialiteiten berust de
reputatie van deze mejuffrouw Powell en men
zal moeten toegeven, dat dit ruim voldoende ia
om de onafgebroken aandacht der camera voor
dit aanvalllge schepseltje te moliveeren. In on»
belangrijkheid doet haar naamgenoot Dick (de
bekende «Bébé Savon Cadum") niet voor haar
onder. HU speelt in de Warnerfilm «Golddig»
gers 193?" en sinds de eerste Golddlggersfiln»
heeft hU er een snorretje, een paar onderkinnen, en een hoop zelfvoldaanheid bijgekregen.
Verder zijn in deze film de soldatenschlmmen
ult het bekende Forgottcn Menfragment van
destijds vervangen door heusche revuesol»
daten ln witte uniformen .die elkaar in een
„eombat des sexes" uit namaakloopgraven be»
schieten en inplaats van met gas elkaar met
parfumwolken bedwelmen, wat ongetwijfeld
een smaakvolle parodie genoemd kan worden".
Fllmfront bevat verder vrijwel uitsluitend filmbesprekingen en een «gesprek met
Germaine Dulac" door Mia Syriër, waarvan het
slot in het eerste nummer volgt
WORLD FILM NEWS
World Film New» bevat deze maand
voor het eerst filmbesprekingen van John
Grlerson en Basll Wrlghl, die voortaan geregeld critleken voor dit blad zullen schrijven.
Uit «Footnoles to the film", een belangrijk
nieuw theoretisch werk, dat verschillende En»
gelsche deskundigen geschreven hebben, 1» een
hoofdstuk over film» en tooneelspeldoor Robert
Donat overgenomen. De Film Council publiceert het eerste van haar artikelen over werktijden en arbeidsvoorwaarden in dc Britsche
studio's. Er zijn verder o.m. artikelen over de
film in Japan en ln Brltseh-IndiL en de gewone
rubrieken.
J- H.

Ds A. G. BARKEY WOLF LID VAN DE
CENTR. COM. V. D. FILMKEURING
In plaats van dr W. J. Gosllnga. die wegen»
vertrek naar elders heeft bedankt Is tot lid van
deze commissie benoemd ds A. G. Barkey Wolf
te 's-Gravenhage.

TIJDSCHRIFTEN
OP DE HOOGTE.
Mevrouw carohne van l^ncker—van Dommelen
is het vorig laar teruggekeerd van «en rel» door
Japan en moei sindsdien roet veel geestdrift getulgen van de verdienstelijkheden der Japanner».
ZIJ doet het in dit Augustusnummer In een uit»
voerig. maar niet heel veel nieuw» opleverend, vrij
oppervlakkig artikel, waarbij
een reeks mooie

foto's is opgenomen.
Dr A. lleppner confronteert llembrandt met
Frans Hal» aan de band van beider portretten van
twee geleerden: dr lllcolaas Tulp en Eleazar
Lwalmlus.
H. G. tinnegieter verschaft ons een kijkje in de
keuken van het filmbedrijf door lijn geïllustreerde
beschrijving van de filmfabriek MulUfil-m en van
de speciale mlkrofilmkunst van J. C. Mol.
Voorts zijn er o. a. een bijdrage van C. D. Gratama over het schoonmaken van oude schilderijen,

waarbij «en gekleurde reproductie, «en beschrijving van de ParlJ«che tentoonstelling met tal van
afbeeldingen en «en rijk verlust artikel van Jan
Bes-stag over ..Orange. het Provenyaalsch Athene",

,,COSMORAMA».
Het maandblad bevat als steeds weer «en schat
van goede foto's met technisch* aanteekenlngen.
daarnaast een beschouwing over de lichtbron voor
de projectie van kteuren^llaposltleven. een ldem
over teefoto's bij avond. De beginners krijgen les
in het maken van witte en zwarte randen om foto's
en de gevorderden in het werken met de nieuwe
Agfa»klelnbeeldfllm. Een filmamateur probeert de
fotografen tot filmen aan te zetten en de redactie
opent een fotowedstrijd. Ten slotte treft men wen»
ken en mededeellngen aan.

HET KAPPERSBEDRIJF.
ln «en beschouwing over de haardrachten van
dezen zomer constateert L. IV. een zekere besten»
digheid, toe te schrijven aan het feit. dat thans de
geheele wereld wacht op wat de Parijsche tentoon»
stelling zal opleveren. Met ongeduld zien de kap»
pers tegemoet of zich hieruit wellicht een nieuwe
stijl zal krlstaUiseeren. Een aantal kapsels wordt
v»volg«n*, ia dlt artikel b« Illustraties besproken.

HET VADERLAND
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Deeker» wlnt van Orbaan.
Wltteman verliest van de Vries:
Schucklnk Kool.
(+)
Uorrlson

De groote Bondswedstrijden
te Hilversum

v.

(+)

«oer»

(+"

Csmlnada maakt remise met de Waal;
wlnt van dr Toren.
Groep IV:

Mulder

Ketting

(51
met Minnes;
(+)

maakt remise

v. d Sluis

Kortman verliest van Barth.

Record aantal deelnemers!
(Schaken)

—

Zooals wil ln het ochtendblad gemeld hebben,
omdat hun
waren de onderbondskamploenen
groep 9 deelnemers telt en zij dus twee ronden op
reed»
de andere groepen moeten inloopen
's middags den vreedzamen strijd op de 64 velden
begonnen. ZIJ hadden nu de groote zaal voor zich
alleen, maar ', avonds zou dit anders worden. De
liefhebberij voor deelneming aan de jaarlijksche

—

bondswedstrijden l» ditmaal ongekend groot. Op
den datum van sluiting der Inschrijving hadden

zich 123 deelnemers aangemeld. Het Schevening»
sche record van 1933, tw. 126 deelnemers was toen
nog niet gebroken. Maar er zijn nog meer liefheb»
ber, komen opdagen en toen de heer J. G. Harto»
gensls. de secretaris van den KNSB. en leider
deel»
van deze wedstrijden om zes uur het aantal
nemers, dat zich In den loop van den middag bil
hem was komen melden, glng tellen bleken er 135
te zijn. Te zeven uur sprak de voorzitter van bet
Hllversumsche schaakgenoolschap, de heer P. de
Ruller, een kort openingswoord. Hij bracht dank
deze
aan dc bondsleiding voor de toewijzing van
wedstrijden aan Hilversum; dankte den Burgemeester en den Voorzitter van de Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer voor hun aanwezigheid en
voor hun bereidwilligheid zitting te nemen ln bel
het as.
Eerecomltö. dat de luisterrijke viering van
50-Jarlg Jubileum van hel Hllversumsch S^aakge»
nootschap zal voorbereiden. HIJ verwelkomde de

de deelneemsters

aanwezige

«n deelnemers en hoopte, dal zij prettig zouden
schaken en aangename herinneringen aan Hilversum zouden meenemen. Vervolgen» gaf hij hel
woord aan den Burgemeester, den beer l.am»
booy. Deze verheugde zich over de vlucht, welke
de beoefening van het schaakspel heeft genomen.
Ook bij sprak den wensch uil, dat de schakers
aangename dagen zouden doorbrengen in zijn stad,
dat iel gestreden zou worden en de beste aan den
kop zou komen. En hij «prak daarbij een zelfde
verwachting ult. ais wij bij vorige gelegenheden
burgemeesters «leeds hebben hooren uiten. n.l. dat
de schaker», als zlj zich blind gestaard hebben op
hun stukken en uitgeput zijn over de combinatie»,
nog tijd zullen over hebben om van het ««Hoone
Hilversum te genieten. Aan hel slot merkte hij nog
lachend op: „Zoo strak» zal lk op verzoek den eer»
sten zet doen op het bord van de Nederlandsche
damckamploen. Ik hoop. dat mil zal worden Inge»
daar anders
-Nulsterd. welken zet lk moet doen.
mijn «chaakrcputatle wel een, in gevaar zou kun»
nen komen".
Daarna nam nog de heer A. R. Buwalda. voor»
«liter van de V.V.V. het woord, waarbij ook hij
utlng gaf aan zijn vreugde, dat Hilversum deze
wedstrijden waren toegewezen en zich In zijn wen»
sehen aansloot bij de vorige sprekers. Dil deed
eveneen» de voorzitter van den Sttchlsch Goolsehen
dc heer P. J. Ver sluis en de heer
voorzitter van den
B. J. van Trol sen burg.
HU bracht na»
K.N.S.B. «loot de ril der sprekers.
voor
mens den Bond dank aan den Burgemeester
zijn belangstelling, verwelkomde de talrijke aan»
wezen. In 't bijzonder de dame» Mevr. Roodzanl. de
kampioene, dle hij tevens gelukwenschte met haar
en me]. Klerk,
goede verrichtingen In
jaar
san
een simultaangeleden
hij
dle
reeds 23
slotte een van
seancevertegenwoordigers
had zien deelnemen en ten
In den landenwedslrijd te
onze
Stockholm. L. Prins. .Aanvankelijk bracht gij hel
er nlel zoo best «f. aldus «or.. maar later hebt gij
U volkomen gerehabiliteerd".
Toen kon dc heer Harlogensls beginnen met de
paring voor de eerste ronde. Aanvankelijk liet bet
mede als ge»
«Ich aanzien, dat de hoofdgroepen
volg van den tegelijkertijd gespeelden wedstrijd der
onderbondskamploenen
minder sterk dan ge»
woonlijk bezet zouden zijn. Dit 1, ten «lotte echnamen der
ter zeer meegevallen. Wil Uden hler de genoemd
In
deelnemers ln de eerste twee groepen,
volgorde van loting, volgen.
x
Groep 1: 1 J.'de Haas. Amsterdam. 2 1..' G.
WesteMann. -Amsterdam. 3 G. BOersma. -Rotterdam. 4 Th. P. v. d. Tol. Rotterdam. 5 E. Mulder.
Amsterdam. 6 J. A. J. Polak. Amsterdam. 7 J. G.
Baar. Den Haag en 8 L. Prins. Amsterdam.
Groep 11. 1 A. M. v. Epen. Hilversum. 2 H. G.
Decker». Nijmegen, 3 P. E. Wltleman. Amsterdam.
4 E. A. Morrison. Amsterdam. 3 dr A. Sckucklnk
? C.
Kool. Utrecht. 8 1.. J. dc Vries. Stadskanaal.Haag.
Olbaan Jr. Amsterdam. 8 H. van Veen. Den
Dan Is er nog een groep van veteranen, waarin
we bekende namen aantreffen: 1 jhr A. E. van
HilverForeest. Nilthoven. 2 N. M. Boekdrukker.
sum. 3 K. Geus. Den Heider. 4 J. T. A. Nlelsen.
Amsterdam. 5 P. de Ruiter. Hilversum en 6 G. W.
Schwcnckc. Wassenaar.
De tweede ronde van den wedstrijd der onder»
volgenden uitslag:

—
—

bondskamplocnen had den

de Ronde verliest van Selman:
Wolthuls maakt remise met v. Doesburgh.
de Jong wlnt van v. Mlndeno:
Stumpers maakt remise met v. Steenls
Dames:
Mevr. Roodzant wint van mevr. KeiJzer»Bronsvcld
Mevr. Mcli v. Teffelen verliest van mej. Heemskerk'
verliest van mevr. Winter;
Mei. Klerk
Mevr. v. Aalst wint van mevr. Schelten»
Veteranen
{+)
Schwencke:
Jhr v. Poreest
(-».):
de Ruiter
Boekdrukker
Nlelsen

(+)

HOOFDKLASSE.
Groep 1:

Boe«ma
v. d. Tol
Groep II:
v. Epen wlnt van

l".n«

(51
(+>
(+)
(+)

de Maas
Westormann

Baalj:

Polak:

Mulder.

v. Veen:

FEUILLETON

Mevrouw Madeion lacht
Roman van
Nederlandsche

Leonard

Wetzlar

vertaling van Erika Karsten.

„En zie. een vrouw «»» fn d» stad, welk»
een Zondares was." Luc 737.

Paulot had op dlt oogenbllk een storing,
«wals men dat bij de radio noemt. HU staarde
den ander van terzijde aan. zonder een woord

te spreken. Dit merkte vriend Vigneron niet:
Paulot. Jullie Paulots zUn
„Weet Je Paulot
buitengewoon, buitengewoon fatsoenlijke men»
achon. Jullie bent veel voornamer dan wij."
Ook als de ander Juist erg mededcelzaam zou
,ijn geweest, had hij hier niets tegen kunnen

—

Inbrengen.

Mevrouw Vigneron had den Indruk, dal
verdere vriendelijkheden vooreerst niet waren
te verwachten, en trok zich ln den donkeren
winkel terug om daar naar klanten te loeren.
„JU. Pau10t...."
Slechts oen doffe blik van terzijde.
„Zeg Paulot. fatsoenlijke lul zUn Jullie. Ja.
Zeg eens Paulot. hoe kom Je aan het geld?"
Ondanks zijn roes wist de ander, dal hlj op
deze vraag een zeer voorzichtig antwoord
moest geven. HU legde den wijsvinger op de
lippen en fluisterde: „Kun Je Je mond houden,

kameraad?"

Appel;
Ir Schijf:

Groep V:

wint van Schrijver;
Hofsommer wint
van T. A. v. Santen:
v. d. Hoek

Waardenburg

Hazevoel
Groep VI:

maakt remise met

Gruppelaar;

de Boer.

(*+)

Bakker verliest van
(5)
v. d. Heydenz
Schellens maakt remise met Visser:
Akkerman verliest van C. v. Santen.

V/aal

■

(-!-> Afgebroken partij.

CRICKET

Rood en Wit—The Bootleggers
De Engelsche tocrcomblnalle heeft gisteren haar
eersten wedstrijd tegen Rood en Wit. te Haarlem
gespeeld, dat versterkt was door de Schiedammers
A. Nolet «n J. Offerman. Het I» den Nederlanders,
die het eerst naar de wickets trokken, geen mo»

ment gelukt den Engelschen aanval te overmeesteren: daarvoor was het bowlen, speciaal van Glads»
by, te goed. De cijfers 18 overs. 5 malden overs, 8
wickets voor 43 punten zljn inderdaad zeer fraai.
Ook Mc lntosb wa, lastig te bespelen; in 23 overs.
waarvan 8 maldenover». werden slechts 37 punten
op hem geslagen, waartegenover hij 3 wickets ver»
overde. Scott had geen succes; o—s ln 4 overs.
R. en W. begon met Nolet (23) en v. Bueren (10)
goed. want eerst op 41 kwam de schelding. Daarna
vielen de wickets met groole regelmaat, zoodat met
bet noenmaal de stand 7—74 was; J. Offermans 16.
l^lgtensteln 10. Dank zlj mr Davidson (14) en 16
extra's werd door de 12 Rood en Witters de 100 ult
gepasseerd: op 101 vlei het laatste wicket. Wicket»
keeper Austin stumpte op Gladsby 3 Hollanders en
ving bovendien J. Offerman.
Het kostte den Bootleggers nlet veel moeite dlt
totaal te passeren. Wel nam J. Offerman goedkoop
de eerste wickets 13—45), maar van 5—89 werd het
6—149. terwijl op 8—197 gestopt werd. Scott (15).
J. W. Hawkes (13). J. C. Hawkes (34). Rickardson
(38), Moore (30). Waddington 10 en Austin 26 boden
den meesten tegenstand. Extra's 13.
Vale, verspeelt in het Oosten blijkbaar met bowlen en batten zijn vorm door gebrek aan legen»
stand: I—6l in 16 over» is voor hem niet best. J.
Offerman 3—49. v. d. Togt 1—32. v. Baazbank 3—42.

WIELRENNEN

Jef van der Vijver in zijn
woonplaats gehuldigd
Jef van der Vijver, de nieuwe amateur-wereldkampioen. Is gisteravond in de stad zijner Inwoning, Roozendaal, teruggekeerd.
Men bfelt hem een ontvangst bereid, dle blj
den titel paste, een ontvangst, die v. d. Vijver
zich in dien omvang zeer zeker nlet heeft ge»
dacht en dle hem daarom des te meer verraste.
Dat de aankomst van den kampioen bijna twee
uur vertraging ondervond
het was inmiddels
reed, b(J elven
heeft aan het 'enthousiasme
niets afgedaan. Vele duizenden hadden zich op
het plein voor en In de straten nabij het station
verzameld en toen v. d. Vijver te kwart voor elf.
omstuwd door
vrienden en leden van
huldiglngscomlt-les en omhangen met kransen, den
hooldlngang verliet, werd hij met een uitbundig
hoera begroet. Een drietal muziekkorpsen speelde
het Wilhelmus.
Onder stijgende geestdrift werd de kampioen,

—

„Wat denk Je wel? 1k.... zal dat nlet
kunnen. Nou. hoe kom Je er aan?"
„Nou. maar niets zeggen hoor (en heel zacht:
Ik weet het niet."

Gebr. Harder van A.D.O. naar V.U.C.
Eenlgen tijd geleden hebben de gebroeders
Harder, dle voor de Wiisonmeters uitkwamen,
zich blj V.U.C, aangemeld, om lid van de zwart»
witten te worden. Een der leden van de hallo»
tage-commissie was echter van meening, dat in
verband met de familieomstandigheden van de
jongelui hun opneming in
minder ge»
wenscht was. weshalve zij dan ook gedeballo»
teerd werden.
hierop bjj AD.
De gebr. Harder meldden
O. aan, waar ze ln het vereenlglngsverband
werden opgenomen, en zelfs «peelden ze reeds
een vriendschappelijke»» wedstrijd voor A.0.0.
Intusschen hield
haar algemeene ver»
gadering, waarop het bewuste lid van de ballotage-commissie door een ander werd vervangen. De nieuwe ballotage-commissie bekeek de
zaak van de Harders nog eens. en thans hestonden er geen bezwaren meer voor hun opneming
ln V.U.C. De gebr. Harder werden hiervan in
kennis gesteld en terstond bedankten ze voor
A.D.O. en vroeger overschrijving nllar
aan, waarvoor ze j.l. Zondag reeds een vriend»
aohappell'ken wedstrijd tegen Go Ahead heb»
ben gespeeld.
Er zit aan deze zaak, wat de houding van V.
U.C. betreft, toch wel een zeer bedenkelijk
kantje!!

%ch

.

LAWNTENNIS
NEDERLANDSCHE SPELERS IN BELGIË

In het toernooi te Blankenberghe won Hughan.
met den Belg Naeyart al, partner den kwart»
eindstrijd va» Moreau en Gallepe B—2 6—l. De
combinatie sloot zeer goed doch bleek nlel opge-

wassen

wien van alle kanten bloemen in de armen wer»
den gedrukt, naar een groote open auto geleld
en met zijn familie Sn een trlomfochl naar het
Marktplein gebracht, waar opnieuw een talrijk
publiek den weredikamploen toejuichte. Staande
op het bordes van het Raadhuis, tusschen de
leden van het gemeentebestuur en de diverse bul»
diglngscomiKs werd hij door de bevolking met
vele hoera» verwelkomd. Vervolgens beeft hel
gemeentebestuur v. d. Vijver en zijn familieleden
ln de groote raadszaal een zeer sympathieke ont»
vangst bereid. Dc burgemeester van Roosendaal,
mr O. A. Prinsen sprak vriendelijke woorden,
waarin hij herinnerde aan de omstandigheden,
onder welke v. d. Vijver zijn titel heeft veroverd.
Verder spraken leden der huldlglngscomlle, «n
een vicc-consul der Nederlandsche Wlelren Unie.
Ook de oud-wereldkamploen Smout uit Bergen
op Zoom en de ex-sprlntkamploen Mazalrac en
andere Bcrgsche sportmannen waren aanwezig om
den kampioen toe te spreken. Het bulten wachlende publiek werd door luidspreker, In de gele»
gen. Het wa* reeds na middernacht toen het ge»
zelschap het raadhuis verliet.
Tenslotte werd onder groote geestdrift een tocht
door de stad gemaakt.

RIJSWIJKSCHE WIELERBAAN
Het programma voor 5 September
Op 9 September zullen op dc RiJswlJksche wielerbaan o^. wedstrijden achter groote motoren ge»
houden worden.
B|J dc A-stayers komen uil: Snoek. Piel van
Kempen. Grant t Engeland), De Graaf en Seynaeve

<Belgi«).
Bij de B-stayers zullen de volgende renners aan
den start verschijnen. Grlmme. l»«yse, Plstorlu».
Valk en loskamp.
Vervolgen» worden nog enkele amatcur-sprlnt»
wedstrijden verreden

.Mooie kameraad. Ie wilt het niet zeggen".
?aulots oogen knipperden meer dan anders.
niets. «ijk
»Ik wll het wel zeggen, maar ik hebzijn

zakken
maar. Hij schudde den Inhoud van
leeg, er lagen twee francs en een paar centimes.
„O. Je doet anders zoo zuinig".
„Vandaag ben lk in mijn schik".
Toen hij daarna omstandig opstond, waren
zijn voelen als lood. Hij moest om zoo te zeg»
gen eerst weer lecren loopen.
De koele lucht op straat bracht hem lang»
zamerhand weder tol zichzelf. Maar daar hU
zich (och niet hcclcmaal zeker voelde, klom
hij de smalle, slecht verlichte trap naar zijn
woning heel langzaam op. Boven op het por»
toni ging hij eerst een oogenblikje zitten en
dacht na. ten minste voor zoover hem dit in
zijn toestand gelukte. Alle pogingen concentreerden zich echter op de qulntessence. Zon»
der zijn vrouw viel er geen beslissing te
nemen. Basta! Toen hij dit resultaat er uit had
gekristalliseerd, trok hij zich langzaam aan dc
trapleuning omhoog en betrad zijn huis.

11.
Hoe men met den Inhoud van den hoorn
des overvloed» verschillend omgaat
De eetkamer was nog donker, om licht te
sparen. Mevrouw Madeion Paulot was slechts
als een blauwachtige silhouet te zien. zij ,zat
voor het raam en keek naar de zolde»kamers
aan de overzijde, waar hier en daar een raam
werd verlicht. Nu stond zij op en draalde de
eleetrische lamp boven de vlerkante tafel aan.
„Goed zoo. mijn hartje, zoo kan ik Je ten
minste zien".
De nevel in zijn hersenen was een beetje op»
gelrokken.
„Wat is er met Jou?" examineerde zijn vrouw.
„Je hebt alcohol gedronken
«Ach. alleen maar "voor het afscheid van een
collega".
,
„Nou. dan moet het nogal veel zijn geweest
staan".
Je kunt nauwelijks op Je beenenwet
Met «en
mijn
toch
Uefje.
wel,
«Toch

.

tegen

de Zuid-Slavische

8-3.

Damesdubbelspel, halve eindstrijd: mevr de
Meulemeester en mej. de Borman «aan mevr. Jon»
qulere en mevr. Nauts 6—2, 3—6 en 6—3.

PAARDEN
PAARDENSPORTVEREENIGING HOUTRUST.
De Paardensporlvereenlglng Houtrust geeft as.
weer een meeting op Woudesteln. waar»
voor de volgende inschrijvingen zijn binnen»

AVONDBLAD C

Gedschtenispredleatie

des Heeren afgebeden.

«gen
In

antwoord daarop zong de gemeente haar
predikant de bed» ult Psalm 134 toe. waarna
mevr. C. Thoolen—Van Hoogenhuyze deed boeren
de zegenbede: .II» Heere zegene U en Hij be»
hoede u".
INDISCHE KERKEN

Personalia
Ds P. N. Vellekoop. Indisch predikant te Ambon.
hoopt In Oclober met Nederlandsch verlof te gaan.
Zendeling S. S. de Vries en echtgenoote vertrok»
ken half August», naar Nederland en verkrijgen
na afloop van het verlot pensioneering. Zendeling
De Vries kwam ln 1898 naar Java en heelt dus bijna
40 jaar Indlschen dienst achter den rug. Hij werkte
te Modjowarno. Segaran en Swaroe (Oost^ava).

gekomen.
A.Prijs: Handicap lsle

Beroepen: te JutriJp-Hommerts,
van Apeldoorn, hulppred. te Zeist.

ATHLETIEK

NEDERLANDSCH RECORD OP DE
ZHVEEDSCHE ESTAFETTE.
Gedurende den wedstrijd AA.C (Amsterdam),
Trekvogels (Den Haag). P.S.V. (Eindhoven), welke
Zondag op het terrein van Philips' Sportvereeni»
ging te Eindhoven I, gehouden, zijn de Trekvogels
er opnieuw ln geslaagd het Nederlandsche record
op de Zweedsche estafette <«O-3!»O-2<>0—100 m)
te

verbeteren.

Dc Trekvógels-ploeg. bestaande ult K. Baum»
garten. OsCüdarp, H. Baumgarten en Balhan. legde
dien afstand af ld 1 mln. 38,2 sec.
Dit record 1» gemaakt op een grasbaan. Een
poging om dlt record -nog te verbeteren zal worden
gedaan op de
(een sintelbaan) te Rot»
terdam, gedurende de wedstrijden op Koninginnedag.

NeniJtobaaü

BOKSEN

wichtkampioen van Zwitserland, Ulrich, ter»
de Rotterdammer Plet van E» 8 maal 3 minuten in den ring zal komen tegen den vroegeren
amateur kampioen van Zwitserland in het welter»
gewicht.

Pred

Plury.

MILAAN-MUENCHEN.
De wegwedstrijd Milaan—Muenchen welke reeds
In Juli zou worden gehouden, 1» thans na langdurige onderhandelingen van de betreffend» bonden
Oostenrijk en Dultschland vastgesteld op
van
l?. IS en 19 September a^».
Deze drie landen vaardigen leder acht hunner
beste amateurs af. dle dan om wlsselprijzen. welke
beschikbaar zijn gesteld door Hltler en Mussolini.
zullen strijden. D» wedstrijd wordt In drie etappes
verreden. Op 1? September van Milaan naar Triest,
op 13 September van Triest over de Brennerpas
naar Innsbrueck en op 19 September van Inns»
brueck naar Muenchen. Het ligt in de bedo^lng
dezen wedstrijd leder jaar te doen verrijden, waar»
bij om dc beurt Milaan en Muenchen startplaatsen
zijn.

beetje handigheid, handig moet men zijn. Erg
handig.... altijd".
„Zoo ken ik Je niet. Ik zle Je voor het eerst
zoo."
„De eersten.... dc eersten.... zullen de
laatstcn zijn."
„Dat hoop ik, dat dit ook de laatste maal is."
„Ik beloof niets, ik beloof heelemaal niets.
Ik heb mezelf al te veel beloofd." Hij lachte
bij eiken zin, dien hij zelde. „Nu ga ik zitten,
mijn hartje."

„Het is een schandaal om in een dergelijke»
toestand naar huls te komen." en hiermede
ging zij boos naar de keuken om het middag»
maal klaar te maken.
HU zat, in elkander gedoken in zijn oude»
mannen leunstoel naast de kachel en wreef bedachtzaam zljn blauwachtig geschoren gezicht
„Neemt u mij niet kwalijk. mijnheer, u bent
slecht geschoren."
HU leek ongewoon klein in den grooten stoel,
klein en dor met zijn zwart gescheiden gepo»
madeerd haar. ZUn onvriendelijke grauwgrüze
oogen knipperden en gleden langs de muren
en de hoeken der kamer. „Zoo erg deftig Is
het bil ons ook niet. Dat zal er weldra heel
anders uitzien", mompelde hU halfluid voot
zich heen. „Heel anders. Zulke oude meubels.
Een nieuw huls, een heel nieuw huls. Ook een
mooi costuum. niet zoo goedkoop, wat?" Daar»
bU wreef hij over zijn dijen. „Is dit even een
slechte stof. Veel te veel katoen. En dan komen
er drie nieuwe dassen. Mooie, zeer mooie. Punt.
Zijn vrouw kwam binnen en dekte de tafel.
Zij was een aardige, gezette brunette met vroo»
lijke. bruine oogen. wier gouden schemer goedige warmte en hartelijkheid verrieden. Een
paar gekrulde lokjes, misschien met opzet om
haar Jonger dan drie en veertig te doen schil»
nen, vielen over haar voorhoofd en slapen.
lemand had eens van haar aardigen mond gezegd, er loerden uit de kuiltjes naast haar
mond twee van plezier lachende duiveltjes.
Vandaag evenwel was zij niet bizonder vroolijk
gestemd, zij wilde alleen niet tonnen, dat zij
zich buitengewoon ergerde over haar man. BÜ
hem was de stemming omgeslagen. HU had

«en rare

combinatie, vond de politierechter.
..'t Wa, oude rommel", verklaarde verdachte.
„Waarvoor gebruikt» j» dat allemaal. Bijvoor»
beeld die kinderbroekje», voor j» zelt zijn ze t»
klein en dle aspirine, bad jerheumatlek? Ben hond
heb Je nlet. waarvoor gebruikte j» dan honden»
waschpoeder."
Maar de jongen herhaalde: „t was oude rom»
mcl, Ik gaf 't weg aan kennissen."
.Je levenswandel was den laat**ten tijd niet zoo
erg mooi. éénmaal ult een belrekking wegge»
stuurd. 's avond» laat thuis komen en dan niemand
zeggen waar je geweest was. Wa.t beteekende dat
allemaal» Je moet blij aljn een betrekking te neb»
ben en voor Je moeder te kunnen zorgen!" meende
de politierechter.
Daar wist de jongen een verklaring van l»
geven: er was een kostganger bij hem thuis ge»
weesl. die hem op het alerte pad bad gebracht,
mee uil nam, enz. De kostganger was later door
verdachte» moeder het huls uitgezet, zoodat alles
nu beter glng.
Daar het recla-ueeringsrapport gunstig luidde,
wilde de officier van justitie het nog wel eens
met verdacht» probeeren en bij vroeg een geld»
boete van f9.-» sub. 10 dagen hechtenis en een
voorwaardelijke gevangenisstraf va» 3 maanden
met «en proeftijd van 3 jaar.
De politierechter maakte er ? weken voorwaar»
delijk van met een proeftijd van 3 jaar.

te I^isse.

te Dlrksland» ds H.

een ace-den». Harmoniegeselschap.

Junl J.l. heeft de Sociaal-democratische
Harmonie P. J. Troelslra" een groepje ouden vaa
dagen* dat een plezlertocblj» bad gemaakt, la
Amsterdam-Noord verwelkomd met muziek. De
harmonie werd daarbij voorafgegaan door het ver»
eeniglngsvaandel. waarop de bovengenoemde naam
der vereeniging als opschrift stond aangebracht.
Een agent van polltle, dle opdracht bad
niet van
de zijde der Harmonie
«en proel»proo»»«rbaal
op te maken, verbaliseerde den vaandeldrager, dl»

'

te

cand. J. I».

Geref. gemeenten.

'

Llgtenberg

Op 30
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TANDHEELKUNDIGE EXAMENS.
De minister van

Onderwij». K. en W. brengt ter
algemeene kennis, dat op 20 September en vol»
gende dagen te Utrecht gelegenheid zal worden
gegeven lot het afleggen van de practlsche en
tandheelkundige examen,, bedoeld In

theoretische
de artikelen 8 en

—

voor den kantonrechter te Amstercrone. verscheen.
Ter. terechtzitting werd de vlag I» kwestie ont»
plooid. 2iJ wa» in hoofdzaak blauw. doch ver»
toonde, naast geel en oranje, lelters en figuren la
de bekende vuurrood» kleur. Daarnaast werd ook
dc oude vlag aan den kantonrechter voorgelegd:
een dundoek van «verwegend roode kleur, welk*
juist met het oog op het uniformverbod door de
nieuwe. In hoofdzaak blauwe, was vervangen.
De ambtenaar van bet O. M. achtte de vlag een

dientengevolge
dam. Mr V. D.

ONDERWIJS

.opzichtig ondersc-heidingsteeken uiting gevend
aan een bepaald staalkundig streven" en el*^»»
f 6 boete of zes dagen hechtenis.

tol het geven van middelbaar onderwijs,
- inkwaamheld
hel handteekehen en hét rechtlijnig leekenen

'

Mr Eskens dle als verdediger van den verdacht»
in d» eerste plaats, dat de Har.
monle meer een muzikaal dan een staatkundig
streven heelt. Vervolgens, dat men moet onder»
schelden onder welke omstandigheden* de vlag
wordt gevoerd.
De kantonrechter merkte op. dst Vrijspraak op
grond van dit tweede argument de waarde van het
vonnis als principleele uitspraak zou ie nlet dóe».
Mr Eske» legde dan ook den nadruk op zijn derde
argument: dat namelijk de vlag geen onderschei»
dlngstecken voor een staatkundig streven kon wc»»
den genoemd. De kantonrechter llet zich de ,ta»
tuten der Harmonie voorleggen, «n daaruit bleek.
In art. 3.
.Het doel der vereeniging is de pro»
paganda voor de SDA.P. en het N.V.V. In Amster-

baar zullen worden gehouden, dlt jaar zal worden
afgenomen te 's-Gravenhage. In het gebouw der
Academie van Beeldende Hunsten, Prlnse»egracht
4, op de volgende dagen en uren: die voor de akte
MA op: 24. 25. 28, 27 en 28 Augulsu», telkens van
9 tot 12 en van 1» tot 16 uur. die voor de akte M B

Vooral op ' grond van deze statutenbêpallnU
maakte de kantonrechter ult dat d» vlag Inderdaad een onderscheldingsteeken is. uiting gevend
aan «en bepaald staatkundig streven. Doch de wet
el«hl. dat hel onderscheldingsteeken opzichtig zij.
Hoewel groot en fel van kleuren, Is d» vlag vol»
gen» de meening van den kantonrechter als on»

9 der wet van 25 December 1818.
laatstelijk gewijzigd bil de wet van 27 December
1931
Nadere bijzonderheden In Slet no. 161.

MONDELINGE EXAMENS HANDTEEKENEN
EN RRCHTLINNG TEEKENEN «.O.
(AKTEN MA EN «B».
De minister van Onderwijs. K. en W. brengt ter
algemeene kennis, dat behouden, onvoorziene om»
«tandlgheden het mondeling gedeelte van de «la»

mens tot het verkrijgen van de akten van be»
'

(akten M A

op: 30

dagen,

ZWITSERLAND.

wijl

haald.

proefproces uniformverbod

kerken.

Beroepen:

NEDERLANDSCHE BOKSERS NAAR

Op 1 September as. zullen t» lluerich bokswcd»
strijden worden gehouden, waarvan een drietal Ne»
dorlandsche boksers dc hoofdpartijen zullen boksen.
De halfzwaargcwichtkamploen van Nederland.
Rlenu, de Boer, zal dan tegen den kampioen van
Zwitserland, van Buren, uitkomen in een gevecht
over 10 -ronden van 3 minuten. De Nederlandsche
kampioen tn het wcltergevdchl, Beb Donnars. zal
tien ronden van 3 minuten boksen legen den mid»

En zoo was het begin.... de man zweeg, werkt*
Inplaats van een halven dag 3 dagen «n ver»
diende er l I»<— mee.
Toen hU het geld ta zijn hand voelde, bezweek
hij en gaf nlel. zooals hij zich dat voorgenomen
had. zijn steungeld van die drie dagen aan Maat»
schappelijk Hulpbetoon terug!
De officier van Justitie vroeg «en gevangenis»
straf van twee maanden. Zoo vele» probeeren d»
steun te ontduiken; er moet de band aan worden
gehouden...»
D» werkelooze beloofd» het nooit meer te doen.
„dan nog liever geen boter op m'n brood, dan nog
ooit zooiets!" meende hij.
De politierechter veroordeelde hem tot 2 maan»
den voorwaardelijke gevangenisstraf met een
proeftijd van 3 jaar.
'
Wat hij bU den drogist weghaalde..;.
Den groenteboer was ten laste gelegd, dat hij blj
een drogist rollen verband, watten, kinderbroek»
jes. aspirinen en hondenwss-ckpoeder bad wegga»

De vlag van
Ned. Herv. Kerk
Beroepen: te Webe. ds 3. Oosterhuls.

Gasselte.

Anzolor; Weldlooper:
Davld Guy; Vlta
Fatlma; The Harvester H: I<llllan W Axworthy:
Astra
Konora: Edzard; Wouddullje G:
Glossy Slik en Zwaluw E.

gunning.,.."

Men meldt ons uit Amsterdam:
In de oude Westerkerk heeft Zondag ds A. G.
H. van Hoogenhuyze herdacht, dal hij voor veertig
jaar te lers^l» door zijn vader ln het ambt van
predikant bevestigd werd.
De predikant, dle bij het bestijgen van den
preekstoel door zljn dochter, mevr. C. Thoolen—
Van Hoogenhuyze. werd toegezongen, herinnerde
met groote dankbaarheid aan God aan de achter
hem liggende .jaren, waarin hij de gemeenten
lerseke. Doorn en Amsterdam dienen mocht.
Hl) dacht hierbij aan zijn ouderlijk huls. aan
zijn vrome moeder en aan zijn vader, die hem In
die drie gemeenten heeft bevestigd. Den langsten
lijd van deze veertig jaar. vijfentwintig jaar,
heeft ds Van Hoogenhuyze In de hoofdstad ge»
staan. Op dezen zoo gedenkwaardige» dag. waarop
hlj gedacht, dat hij veertig jaar lang bet voorrecht
had. belzelfde Evangelie te verkondigen, wilde ds
Van Hoogenhuyze ook dit Evangelie doen -«preken.
hij daarna
Over Mattheus 28 : 10. 19 en 20 «prak
een predlcatle uil. waarin hlj een verzekering, een
opdracht, en een bemoediging naar voren bracht.
Met name dankt» spr. voor het bezit van de
vaderlandsche. Hervormde. d.I. de Gereformeerde
kerk, dle wel door velen ls verlaten, maar welke
God wil gebruiken voor het toedoen van een
groote schare aan zijn gemeente. Ds Van Hoogen»
huyze heeft aan het einde van zijn prediking dank
gezegd voor de liefde der gemeente en baar den

Zondag

klasse voor heerrijder».
2000 meier. Vorst Wahnfrled H; Glna Port»;
Xuthus: Zoon van Davld Guy; Fatlma: Snow»
Calumet Bastle; Welkom
down; Dreamcr's
van Aduard en Xllandra G.
B-PriJs: Heat-prljzendravérlj 3de en 4de klasse,
1650 meter. Zilver Hueen: Boyke Norton; Zora;
Anselor: Astra
Admiraal Guy: Vila
Woudduifje G: Baronesse Ilollo; Zwaluw E; Har»
tlnus en Breakaway Scolt.
C-PrlJs: Heat-prlJzendraverlJ lste klasse 1610 m.
Calumet Aster; Whlm; Senator BedeU:
Calumet Bastle en Dreamcr's Star.
Kortebaan Handicap.
Xuthus; Welkom; Admiraal Guy; Zoon van

er van hooren en draalde lk «r la, zonder vee»

Ds A. G. H. van Hoogenhuyze

Davl, Cupspelers

puncee e» Mille, dle met B—3 8».! wonnen.
Gemengd dubbelspel kwarl»elndstrijd: mevrouw
Jonqulere en Mltlc «laan mej. Kovac en Hughan
B—4 B—l. Halve eindstrijd: mej. de Borman en
Geelband «laan mevr. Jonqulere en Mltlc B—3

—

KERKNIEUWS

Geharrewar met spelers

—

genheid gestold de verschillende speeches te vol»

Eerste ronde.

Gcu,

Tongeren:
Hovlngh'

DINSDAG 24 AUGUSTUS 1937
VOETBAL

Groep lil:

IleiJm

—

«n M B), voor zoover die in hét open»

Augustus en de noodige volgende werk»
telkens van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur.

optrad, betoogde

dam-Noord te steunen

derscheldlngsteeke-n niet opzichtig, wes»
halve vrijspraak volgde.
Hel O. M. zal vermoedelijk hooger beroep aan»

leekenen..

RECHTSWEZEN

Zee- en Landmacht
CURSUSSEN HANDELSMARINE

Voor den Politierechter
Steunbedrog.

Ook In den voor

menigeen

zoo heerlijken vacan»

UetiJd, hebben d» zittingen van den Politierechter gestadig plaats, worden de ernstige of minder
ernstige misdrijven onder de loupe genomen en
de bedrijvers er van ai naar gelang hun gedra-

gingen

en

omstandigheden

veroordeeld.

verduistering, oplichting, mishandeling
enz. worden ook in de mooiste lijden van het jaar
bedreven, omdat er ook d»n. wanneer velen ge»
nieten, voor anderen armoede, wanhoop en helaas
ook een verlangen naar „meer" of naar wraak be»
staat.
Armoede, de meest gevaarlijke aanleiding voor
een misdaad In onzen tljd, deed ook een werke»
loozen timmerman tot een wandaad overgaan, tot

hel veel voorkomend» ,teun»bedrog.
Vier kinderen, een vrouw en hijzelf probeerden
rond te komen van f I?.— per week. Er was een
werkje, een heel klein werkje van een halven dag
en hiermee zou hij ook een heel klein loontje ont»
vangen, maar.... zel zijn werkgever. .Je mag het
niemand vertellen, dat je dlt voor mlj doet, ook
nlet aan de steun, want dan zou de bouwpolltle

stomp en slechtgeluimd aan tafel plaats genomen, greep een stuk witte brood en verkruimelde het voordat hU het zijwaarts in zijn
mond schoof. De tijd ging ln een treurig tempo
voor hem voorbij.
De deur sloeg. Angelika kwam thuis. zijn
roodblonde stiefdochter, gaf hem lichte, zeer
doohterlljke zoenen en vloog mevrouw Paulot
om den hals. Zij was slank, buigzaam en had
van haar moeder den licht gewelfden, eigen»
zinnigen mond met de kuiltjes en de prachtige
goudbruine oogen geërfd. En nu stroomden de
verhalen, ach God, wat had zU beleefd. Op
straat en in de metro en dan.... en dit en
hoofdzakelijk in den schoonheidssalon van
madame Vermout Dat was een beroep, dat
heden en toekomst had en het verleden reduceerde, moet lemand hebben gezegd en als de
dames met de Jaren niet mooier werden, dan
moesten zij zich tot menschen wenden, die
daar iets op wisten. ZU. Angelika. moest er
echter zelf aardig en verzorgd uitzien, dan zou»
den zij de zaak bestormen. Zoo ver was het
echter nog niet Zij had deze eerste veertien
dagen ook maar zoon beetje rondgeneusd.
Eigenlijk zoo prachtig als men het had afgeschilderd, was het toch niet.... De lepels kletterden op de soepborden. Maar slechts twee.
Waarom zette vader het zijne zoo resoluut ter»
zijde, zonder nog goed te hebben geproefd.
„Het smaakt vader niet omdat hij pas te veel
Jenever heeft gedronken." Mevrouw Madeion
zelde dit zeer luid en verwijtend.
echHU mUnheer Arnold Paulotkalm,schoof
zijn
scheen
volkomen
stoel
het
naar
ter.
achteruit knipperde nog eens naar den muur
met de fotografies» en zei toen langzaam: „De
soep smaakt me niet omdat er boter aan ont»
breekt Het behang moet ook vernieuwd wor»
den."
HU had een merkwaardige manier om zijn
hart te verlichten, deze mUnheer Paulot Daarom was het ook geen wonder, dat zijn vrouw
er geen flauw idee van had. wat hij bedoelde.
Het was haar echter niet gegeven om lang te
kunnen zwijgen, en als door «en luidspreker
-*

—

IN ENGELAND.
Teneinde de handelsmarine voor haar taak voor
t» bereiden hoe zich in oorlogstijd tegen aanvallen
uit zee en uil de lucht te kunnen verdedigen, wor»
den in 7 Britsche havens cursussen voor gezag»
voerders, officieren en hoofdmachinisten gehouden
over selndlenst. afweer legen onderzeebooten en
luchtaanvallen, geschulbedlenlng. vuurleiding, con»
vooldlenst en gasbescAermlng. De cursus duurt
«en week. Aangezien het hoogere personeel der
handelsmarine zelden den tijd zal hebben een week
lang achter elkaar een cursus te volgen, kunnen
de verschillend» leergangen ook afzonderlijk ln

diverse haven, worden bijgewoond.
De toekomstig» bewapening der handels-schepen

moet deze in staat «tellen aan een vijand tegen»
stand te bieden, dle niet zoo sterk I». dal tegen»
stand nutteloos zou zijn. In bet Lagerhuls heeft d»
regeering meegedeeld, dat bet aantal kanonnen van
15 cm, waarmede d» handelsvloot zal worden be»
wanend, de laatste jaren aanzienlijk is vermeer»
derd. Deze kanonnen zijn over het geheel» Engel»
«He imperium verspreid opgelegd, zoodat z<j overal
beschikbaar zijn. Ook het meevoeren van lucht»
mits van een kaliber
doclgescbut ls
onder 15 cm. Voor een geringer kaliber dan 13 cm
behoeven de dekken nlet bizonder veel versterkt
te worden.

dreunde het hem tegen: „Dat ls dus nlet goed
genoeg voor Jou. Je moest blij zijn. JU met Je
kleine Inkomen."
„Halt. Ik verzoek Je." HU «tak zijn rechter
wijsvinger op. „Nu wil lk eens praten. Hahaha
....Ik ben ook blij. maar eten kan lk nu niet
anders loopt het mis met mij. Ut «tik van het
lachen."
„Het »s vandaag met Jou nlet om uit te
houden. Ik ga weg."
„Moeder, asjeblieft blijf bier", smeekte de
dochter angstig.
Nu zelde hij voor zich heen, als van bulten ge»
leerd. „De volle waarheid zeg lk. Op mijn eerewoord, Ik verzwijg nlet, en voeg er niets aan
toe. WIJ hebben een prijs ln de loterij gewonnen.
Een heel mooie, zoowaar. HU ls genoeg voor
een paar Jaartjes. Wat? Waarom zal ons lot ook
niet eens winnen?"
„Wat? Jou begrijpt men niet Het zal niet
veel zijn. Maar iedere franc komt ons van pas."
Mevrouw Madeion lachte al weer.
Mijnheer Arnold Paulot gewezen boekhouder,
zat daar. gewichtig en zelfbewust als een veld»
heer, voor wien de veldslag, tegen zijn ver»
wachting in, te zijnen gunste is verloopcn. «Je
zegt het zal nlet veel zijn. Nou, het is drie»
honderdduizend francs. Ik herhaal, het Is de

..

volle waarheid."

„Papa, waar heb Je het geld?"
„Mijn kind. zoo vlug gaat dat nlet"

„Arnold. luister eens. Ik ben bang. dat het
nummer niet klopt"
„Wees nlet bang, mijn schat het klopt Bc
heb de lijst vijfmaal doorgezien. Ik kan over»
morgen het geld halen."
„WU gaan samen, Arnold, ach, mijn hart staat
stil. Angelika. JU gaat ook mee."
„Noen." HU zelde het als «en dictator. „Ik
haal het zelt Hoe zou dat staan? In leder ge»
val. niemand lets vertellen."
Hierover was natuurlijk geen meenlngsver»
schil, alleen al vanwege de belastingambtenaren.
„Moeder, nu kunnen wil werkelijk opnieuw
laten behangen. Ach, neen. maar. het ls een
wonder." Angelika danste opgewonden door de

Ingezonden stukken
Wie Kaatst moet den dal
verwachten
Mijnheer de Redacteur,
Met zeer veel genoegen heb ik het stukje
van den heer Ekerlng Sr over „Dagbladen en
de Ned. Taal" gelezen. De Engelsche sport,
uitdrukkingen schijnen den geachten Inzender
volkomen onduidelijk te zijn. De vertalingen
zijn er dan ook geheel naast. „Heat" is niet
ronde maar ren. Race is niet wedstrijd
maar wedren.
U zult zeggen, dat scheelt nlet veel. Maar wat
te denken over „coach". De heer Ekerlng ver»
taalt dit als reiskoets. Maar mijnheer, heeft u
ooit een reiskoets een roelploeg zien aanvoe»
ren? «To coach" beteekent n.l. ook atrieb,
ten. Een coach is dus een trainer (vergeef me
dit Engelsche woord) voor roeiploegen.
De vertaling voor .spurt" geelt het begrip
nlet weer. Men kan lastig van een athleet zeg»
gen dat hU zijn .^indlnspanning" heeft ingezet.
Een woord als „start" zal geen actief aperitief»
hebber vervangen willen zien.
Tot slot zal de heer Ekerlng zelf moeten toe.
geven, dat „materiaal" nog lets anders Is al»
grondstof.
U dankend voor de plaatsruimte,
Hoogachtend,

o. A.R.
NA Een woordenboek had den Inzender
van 20 Aug. voor enkele vergissingen kunnen
vrijwaren. Of is zoon boek daar misschien de
schuld van?

" *"

Dagbladiaal en Nederlandsch.
De heer Ekerlng. dle voor 100 pot. gelijk heelt,
als hij aanmerking maakt op het Nederlandsch
onzer dagbladen, moet toch liever niet schril»
ven: neventaak (Nebenaulgabe) en zijn stuk
niet als .schrijven" betitelen, omdat dit het
allergruwelijkste germanisme is, dat ik ooit in
een krant of een ambtelijk stuk las. Als hij
twee stukken zou hebben geschreven, zou hij
dle dan in het meervoud -„schrijven»" noemen?
Deze geneesmeester geneze voorloopig zich»
zelve.
F. F. Frederlks.

vuderwetseh of modern?
Zeer geachte Heer Hoofdredacteur.
In het ochtendblad van Woensdag 18 dezer la
een uwer medewerkers bezig zijn thans zdb
in zwang zijnde minderwaardigheidscomplex te
luchten. Ik kan mij voorstellen, dat deze heer
een hekel heelt aan krulswoordpuzzles^ dat hij
een schaakzet uit den weg gaat, omdat er zich
complicaties kunnen voordoen, dat hij niet ln
een tentoonstelling van moderne schilderijen
wenseht terecht te komen, aangezien bil daar
de poes van tweehoog zou kunnen verwisselen
met de plano van de Juffrouw uit de flat.
maar dat zijn particuliere liefhebberijen deze»
heers.
Als hij zijn gebrek aan techniek bij hel ln»
gaan van een draaideur eens zou kunnen over»
winnen door een tikje zelfcontrole en den lilt»
wenschte uit
box duidelijk mededeelde waar hljhlj.
gewapend
te stappen, dan vermoed ik dat
met dit beetje Inzicht in hetgeen hU moest
doen of laten, het heel wat verder zou brengen
dan met zijn oproep voor een ouderwetsche
week. Want dan moet hij ook weer zwaar»
baaien onderbroeken gaan dragen, moet bH den
strijd 7 maal gaan aanvaarden om zljn onwillig
overhemdsknoopje ln het goede gaatje te brengen, '' waarna ' hij de ouderwetsche inanl-eure
moet gaan opzoeken.'die moet trachten met
voorwereldsche tangen snij» of zaaginstrumen»
ten zijn beschadigde vingertopjes in orde te
brengen.

Ik zwijg nu nog maar van de zegeningen dle
de geperfectioneerde technldk onzer dagen on»
gebracht heeft ln de veronderstelling, dat uw
lange-pijp-mijnheer er stiekum ook wel eens
gebruik van mankt, maar ik wilde deze ge»
legenheid aanvatten, nu ik eenmaal op vacantie
geniet omdat lk overal papierservetten, lift
naar mijn Sc etage in het hotel vind, auto'a dle
mU over duizelingwekkende hoogten voeren
flaat mijnheer maar ln een bokkewagentje
gaan rijden), ik wilde deze gelegenheid aanvatten, om mijnheer mede te deelen, dat ik
niet meedoe, gelijk de Leldsche student die in
ouderwetsche dagen 's nachts bij den steller
eener advertentie voor een medereiziger voor
de binnenlanden van Afrika, aanbelde en
dezen mededeelde: mUnheer. ik doe nlet mee.
Een lezer
(met referte aan Oharlie Ohaplln).

*

*
dezen lezer meer gevoel voor
humor en Ironie toe bU het lezen van boutades.
WU wenschen

"

Red.).

RADIONIEUWS
ROBIN FOX VOOR DE MICROFOON.
De kunstfluiter-componist Robin Fox I» door
den Belgischen omroep I.N.R. Fransche uitzending
te Brussel, ultgenoodigd 24 Augustus «. 's avonds
op te treden tu«chen 820 en 9.03 uur.

kamer als een neger ln Midden Afrika op hoog*
feestdagen. „Ik zou mijn vreugde op straat willen uitschreeuwen. Ik gooi het raam open."
«Laat dat kind."
Angelika had de moeder reeds omvat en trok
haar wild met zich mede. Tut deze zich los»
rukte en op een stoel viel: „Kind, mijn hart
mijn hart"
„Overigens", mijnheer Paulot had knlpoogend
nagedacht .Natuurlijk ga ik niet meer naar
het kantoor, Ik heb mijn geheele leven tot nu
toe op een draaistoel gezeten. En Angelika kan
zich van nu af aan heelemaal met naar eigen
schoonheid bezig houden."
„Ja. weet Je. Je kunt Je beroep er best rustig
bij houden.7
„Ik twijfelde dikwijls aan Je Intelligentie,
mijn lieve, ik zal mij verder laten vernederen,
nu we zooveel geld hebben? Misschien heeft
mUn bank niet eens zooveel."
* Mevrouw Madeion echter hield niet op te
waarschuwen. „Het ls een massa geld, maar
geld alleen brengt geen geluk. WU kunnen er
een zaak mede beginnen, dan heeft Angellka
later een bestaan."
„Daar zijn de tijden niet naar, mijn hartje.
Heelemaal niet Men moet eerst een val van
de conjunctuur afwachten. Zoover is het nog
niet" HU zeide dit met de geheele overtuiging
van een vroegeren bankbeambte. „In leder ge»
val is het het beste, dat wij het geld op een
bank zetten en ledere maand de noodige rente
halen."
«Wacht eens." (Hij rekende). „Dat zijn twaalf
duizend franc rente per Jaar. Duizend franc
per maand. Daar is niet veel mee te beginnen.
Overigens zou lk dat sowieso niet doen. Naar
de bank brengen? Ik ken de banken te goed.
Veel nieer, geen mensch kent ze zoo goed! Dan
zou men van alles kunnen beleven. Of het daar
veilig is, wie kan dat zeggen?"
Uit een vakkundige» mond was deze waar»
schuwing niet in den wind te slaan. Zoo waren
dus zijn cenigszins eenzijdige meeningen e»
ervaringen op dit gebied weinig geschikt bil
klanten vertrouwen te wekken of te vestigen.
(Wordt vervolg"
.Wat bleef dus overl

HET VADERLAND

De Wereldkampioenschappen op den
weg yoor amateurs
deden, slechts Ui minuut achter op zes laders.
Dez» achterstand was na da zestiende rond» tot

Schulte, buiten zijn schuld,
gediskwalificeerd
Hen

seint

ons

tut

D» zo» scheen op den vierden dag van de

wereldkampioenschappen' wielrennen al «ven
bij
vmoÜJk als op d» voorgaande dagen. Evenals
de professionals was de start voor den wegwed»
strijd der amateurs om acht uur op bet circuit van
L,«gbv bepaald. Er stond weinig wind. In totaal
vertrokken M amateurs voor 24 ronden, een af»
stand van 204 km.
in de eerste rond» bleef de groot* groep bij
elkaar en bi de» tijd van IS min. 20 sec., met een
gemiddeld» uursnelheld van 37.3 km, kwam het
geheel» peloton na de eerste ronde door. Ook In de
tweed» ronde bleven allen bij elkaar. De Luxemburger Bldlnger verloor enkel» seconden, In de
derde rond» nam d» Belg f-ack 200 m voorsprong,
terwijl ons land pech had door bet feit dat enz»
een lekken band kreeg, waar»
best» rijder.
door hij Ni minuut op het peloton ten achter
kwam. Na de derde ronde kwam Tack alleen voorbil. direct gevolgd door het peloton, op 1 mm, 20
sec. door den Luxemburger Bldlnger. op 1 ml».
35 sec. door Schutte.
D» verzorger De Graaf was den Amsterdammer
tegemoet gereden om hem moed in te spreken,
dat hij zou volhouden en dat d» koers voor hem
nog nlêt verloren zou zijn. In d» vierde rond»
werd d» Belg lngeloopen en werd het tempo weer
rustiger, Toen na de vierde rond» bet peloton
voorbijkwam, waren Schulte «n Bldlnger, die «1»
kaar gevonden hadden, een minuut achter. Bet
dat
was een gelukkige onhandigheid voor
hij tezamen met Bldlnger zou kunnen trachten
zijn achterstand ta te loopen. De vierde rond»
werd afgelegd In 16 mln. 45 sec. een totaaltijd van
53 mln. 52 sec. In hel uur werden afgelegd 38,2 km.
een zeer behoorlijk tempo dus. Na de vijfde rond»
kwam het peloton ln een langgerekt veld door.
Onze stopwalches noteerden voor Schuil» en
Bldlnger een achterstand van 38 sec, op t recht»
eind» van het circuit konden de beid» renners dus
den staart van d» groote groep reeds zie». Nd was
het een gelukkig» omstandigheid, dat aan den kop
geen uitlooppogingen werden gedaan, zoodat ln de
zesde rond» Schulte en Bldlnger alle gelegenheid
kregen, dank zij schitterend rilden van den Am»
sterdammer vooral, bij de groot» groep t» komen,
maar direct daarop kwamen drie man aan den
kop, n.l. d» Engelschman Jones, de Oostenrijker
Hoef
en de Italiaan Cottur. Na de zesde rond»
kwamen Jones eh Hoefner alleen door. op 5 sec
op 2 min. 15 sec
gevolgd door den Italiaan
gevolgd door het langgerekt» peloton, waarin alle.
vier Nederlandsche renners.
de Boog,
Demmenle en Anneese meereden.
Na zeven ronden hadden Jones, Hoefner en de
Italiaan Coltur. dle zich bil d» eerst» twee g«»
voegd bad het eerst den afstand afgelegd, op
46 'sec gevolgd door een tweetal renners, den Zwit*«r Bolllger en den Duitscher Hackebell. dl» uit bet
groot» peloton waren ontsnapt, gevolgd op 1 ml»
nuut precies door bet groot» peloton. In de achtste ronde ontstond er een valpartij, waarvan o*.
Anneese hol slachtoffer werd. Zeven a acht ren»
ners kwamen te vallen, enkel» machines gingen
stuk en vooral de l^anschman Coudraln en de Engelssunan Holmes hadden wel bijzonder pech door
grooten achterstand op te loopen. Na acht ronde»
kwamen de drie leiders. Jones Hoefner en Cottur
40 sec voor Bolllger en Hackebell door. op 1 mln.
10 sec. gevolgd door hel peloton. Alle drie Neder»
lands-cke renners, gebulte. De Hoog en Demmenle.
zaten nog bij elkaar, terwijl, naar men weet. An»
neese door een valpartij een achterstand van een
ronde bad gekregen. In de negende rond» bad Anneei» kans gezien een ander» flets l» krijgen. en
voegde zich. toen de drie leiders voorbijkwamen»
bij ben. In deze ronden hebben de koerscommissa».
rissen In de volgauto's herhaaldelijk getracht den
Amsterdammer l» beduiden, dat hij gedubbeld wa»
en dat. hij dus volgen, d» ; reglementen ult den
koers Hoest .gaan.^Maar de Amsterdammer.,dl» van
meening' wa, dat hl]i met dé leiders zou kunnen
trachten zijn achterstand op het peloton in te
halen, bleef doorrijden, hetgeen de inleiding wa,
van een zeer noodlottig incident waardoor all»
verdwijnen.
kansen voos) Nederland zoudenLngelscbman
Jones
dat de
Het was opgevallen,
niet zoo goed reed. terwijl bijzonder opvielen de
Cottur en de Oostenrijker Hoefner. Deze
Italiaan
drie kwamen door met 10 sec. voorsprong OP Bolligér en Hackebell. gevolgd ep 1 min. 20 sec. door
het gcheele peloton.
In de tiende ronde gebeurd» tets zeer belangrijk». Bolllger en Hackebell slaagden er In d» drie
leiders In te halen, zoodat de kopgroep thans uit
vijf renners bestond.
Maar Tack en Schulte zagen, dal rij er tusschen
ult moesten gaan. om de kopgroep van vijf te kunnen Inhalen. Na de tiende ronde kwamen de vijf'
leiders met 42 sec. voorsprong op Schulte en Tack
door, gevolgd op 1 mln. 20 sec. door bet groot»

.

peloton.

In de elfde rondo gebeurde hel zeer onaangenam» incident, dal een zwart» schaduw zou werpen over dezen geheclcn wedstrijd.
Anneese was. ondanks dc vele waarschuwingen
van d» vele koerscommissarissen, toch nog doorgegaan. versterkt ln d» meening. zooals wij reeds
schreven, dat hij zijn ronde achterstand zou kun»
nen inhalen. HU viel terug van de vijf leiders op
Schulte en Tack. die uitstekende pogingen deden,
om zich bij de kopgroep van vijf te voegen.
D» koencommissaris, de Duitscher
heeft Schutte en Tack gewaarschuwd, dat zij nlet
met Armces» me» mochten rilden. »laar hebben d»
Amsterdamsche jongens en d» Belg het Duitsch
van den heer Schlrmer wel begrepen? Ho» konden
zit bovendien op de hoogte zijn van den stand van
den koers en wat er met Anneese gebeurd was?
De wagens van dc belde koerscommissarissen bad»
den zoo kunnen rijden, dat Anneese den nas tot
verder rijden zou zijn afgesneden. Nu geschiedde
bet volgende:
S^ulte en Tack kwamen In deze ronde, d»
met Anneese. bij de vijf leiders. BU het passeeren
der offlcleele tribunes werden Schulte en Tack ge»
diskwaliflcccrd en de heer Schlrmer ontzag zich
niet. zich ln een dergelijke taal over het nood»
lottig misverstand uit te laten, dat d» Nederland»
sche en Belgische officials, wier belde renners het
meest gedupeerd waren, zich op verontwaardigd»
wijze daarover uitlieten. Men had zeer scherp»
maatregelen tegen Anneese kunnen nemen, maar
men had nimmer Schutte en Tack. dle aan het tn»

cldenl part noch deel hadden, uit den koers mogen nemen.
Anneese had anderhalve ronde lang met de dri»
leiders meegereden, In de negend» ronde. Waarom
zijn de drie renners toen ook nlet gediskwalificeerd
door de koerscommissarissen?
V/U hebben dlo negende ronde, to«n Anneese bet
wiel van de drie leiders. Jones, Hoefner en
pakte. langs het parcours meegereden. VU schreven reeds, dat Schlrmer trachtte, den Hollander t»
verklaren, dat hij gedubbeld was »n dat hij ult den
koers moest gaan. Het Duitsch van den heer Schlr»

mer scheen de eenvoudige Amsterdamsche jongen
niet te begrijpen. Daarop kwam de auto van den
heer Schlrmer naar den tweeden wagen, waarin
wij toevallig badden plaats genomen en verzocht
aan twee Nederlandsch» journalisten,den landgenoot
Anneese te beduiden, dat hij ult den koers was.
Het merkwaardige was, dat dus d» koerscommls»
saris, dl» do leiding ln handen had, er niet In ge»
slaagd was. een renner uit den koers l» nemen en
het vroeg aan twee Nederlandsche journalisten, dl»
zich tenslotte nlet met den koers badden mogen en
kunnen bemoeien. Dal hler dus grove fouten door
d» koers-commissarissen en ln hel bijzonder door
den Duitscher Schlrmer zijn gemaakt, ligt duidelijk voor d» band.
De verontwaardiging In het Nederlandsch» kamp
was buitengewoon groot, nu onze best» rijder, dl»
een buitengewone kans bad gekregen door zich met
Tack bij de vijf leiders te voegen, den koers te
winnen, ult den strijd was genomen door een zeer
noodlottig misverstand.
Inmiddels ging de strijd, die veel Interessanter
was dan dle van gisteren van d» professionals
voort. In d» kopgroep waren vel» wijzigingen ge»
komen. Van de vijftiende ronde af vormde zich
een groep van zes renners, bestaande ult den
Italiaan Cottur. dan Zwitser Bolllger. den Duit»
schcr Hackebell. den Engelschman Jone», den
Italiaan Blslo en dan verder uit Sztrkatl. Het
tweede peleton zette de achtervolging In en na de
vijftiende ronde was de tweede groep, waarin zich
De Hoog en Demmenle. d» twee resteerende Neder»
leaders bevonden en dl» bovendien prachtig werk

55 seconden verkleind. In d» z«v«ntl»»d« rond»
liep men wederom 15 seconden in. Na d» acht»
tien d» rond» bedroeg d» achterstand 25 seconden
en In d» negentiende rond» slaagde d» tweede
groep er ln op d» eerst» t» komen, zoodat e«n
peleton van 16 renners aan d» laatst» vijf ronden
kon beginnen.

Om nog even op bet Incident Schulte»l'aok terug
t» komen. Voordal d» tweed» groep op d» zes lel»
ders was gekomen, had men de belde Noren
Ssentrsng en Ekaas Ingehaald, en' met deze bel»
den, dl» dus «m ronde achter waren, en dus uit

den koers badden moeten worden genomen, zette
de tweed» groep d» achtervolging In. Waarom
werden dez» belde Noren ook niet uit den koers
genomen evenals Anneese»
I» d» kopgroep van zestien, blonken, behalve de
belde Nederlandsche renners. In het bijzonder ult
de Zweed Erlcs»
de Duitsch» kampioen
son, de Franschman Coudalrc. d» Italianen Leonl
en Cottur en de Deen Soerensen. Na de 22ste
ronde, dl» zeer kalm was verloopcn, kwam het
geheel» peleton gelijk door evenals ln d» 2lsl«
ronde.' welk» wederom in een zeer rustig tempo
was verreden. Twee ronden voor het eind» lagen
all» zestien renners nog ln het hoofdpeleton en bet
zag er op dat moment naar uil. dat waarschijnlijk
1» d» sprint de beslissing zou vallen.
Leent wereldkampioen. D«nu»«nl« vlerd»,
de Boog zevende.
Vier renners wisten In d» 22st« rond» ook nog bij
l» komen, zoodat er 20 renners In d» kopgroep
lagen. Direct daarop ging de Italiaan Cottur er
lusschen uil. nam 100 m. doch was spoedig weer
Ingehaald. In de laatste rond» gingen de 20 ren»
ners gezamenlijk door en de sprint zou ongetwijfeld
de beslissing brengen; Er heerscht» een groot»
spanning. Vol ongeduld wachtte een leder op wat
d» laatste bonderden meters zouden brengen.
Inderdaad werd d» wereldtitel ln den eindsprint
gewonnen. D» Italiaan Leonl schoot kort voor de
finish naar voren. HIJ werd onmiddellijk achtervolgd, maar. hij slaagde «r ln het eerst d» eind»
streep te passeeren en aldus het wereldkampioen»
schap te behalen. De Deen Soerensen eindigde op
de tweede plaats, terwijl d» Duilsch» kampioen
Scheller nog juist voor onzen landgenoot Dem»
menie de derde plaats kon bezetten. De Hoog kwam
als zevend» binnen.
De uitslag luidde:
1 «n wereldkampioen Leonl (ItallC) 5 uur 48
min. 20 sec.
2 Soerensen (Denemarken)
3 Scheller (Dultscbland)
4 J. J. Demmenle (Nederland)
7. H. de Hoog (Nederland), allen In denzelf»
den tijd.
Den overgeiukklgen Italiaan werd de D. C. I.
regenboogtrut weer omgedaan. HU was bijna onzichtbaar achter den «normen krans. Van alle kan»
ten werd hU g»lukg«w«ns«*bt. Het Italiaansch».
Deensdie en Duilsch» volkslied werd gespeeld en
daarna reden de eerst» drie aangekomene» onder
luld» toejuichingen hun eererondje.

KEGELEN
NIEUWE KEGELBANEN IN „DE KROON"

Onder groote belangstelling ult kegelkringen Is
gisteravond IN „De Kroon" op het Spul hét vierdaagsch» kegelconcours

Roette!, pachter van

aangevangen, dat de heer
d» Kroon, ln verband met

zijn onlangs gevierd jubileum In overleg met den
Haagschen Kegelbond heeft georganiseerd en waar»
voor 13 fraaie prijzen beschikbaar zijn gesteld.
D» heer Roeffel had van deze gelegenheid tevens
gebruik gemaakt om de kegelbanen geheel t» ver»
nieuwen, en dlt was voor den voorzitter van den
Haagschen Kegelbond. den beer Adam, aanleiding
In zijn openingswoord zijn vreugde te uilen over
dez» aanwinst, waarmede d» heer Roeffel de bat- '
ten van all» kegelaars heeft gestolen. Want den
Haag, aldus «preker, heeft behoefte aan goede
kegelbanen en daarom stelt de Bond deze ver»
nieuwing van banen in het hartje van dc stad op'
bijzonder hoogen prijs.
Ook d» secretaris van den Nederlandschen Kegel»
bond. de heer I«»erman. wenscht» den Haagschen
Bond geluk met de nieuw» banen en hU dankt»
den beer Roeffel. dle. waarschijnlijk omdat hl)
zelf kegelaar Is. steeds op de bres heeft geslaan
voor de belangen van den Bond, voor bet thans

-

door hem genomen Initiatief.
Nadat mevrouw Roeffel met het gooien van een
bal d» nieuwe banen bad Ingewijd, nam bet concours een aanvang, waarbij all» goolers hun te»
vredenheid betuigden over de prachtige banen.

Rechtswezen

HAACBCHE RECHTBANK
Diefstal uit een cigarttenautomaat
Cigarettenautomalen voorzien ongetwijfeld In een
groote
maar nog al te vaak staan deze
nuttig» instrumenten aan mishandeling of frauduleus gebruik bloot. Ho» nauwkeurig en solide d»
fabrikanten hun producten nok maken, steeds zUn
er Ingenieuze Individuen, dl» er in slagen op on»
rechtmatig» wijze de doosjes zonder betaling van
achter de glazen ruitjes l» voorschijn te balend

Den ««-Jarigen los»weikman H. G. H.. dl» van»
morgen voor d» Haagsche rechtbank terecht moest
staan, was ten last» gelegd, dal hU op 11 Mcl 1937
te Delft met stukjes lood twee doosjes -sigaretten
uit een automaat had gehaald
Verdachte ontkende en beschuldigde zijn vriend,
dle nu als getuig» legen hem was gedagvaard den
diefstal te hebben gepleegd. Ze waren per rijwiel
samen van Den Haag naar Rotterdam gereden en
in Delft zou een van hen clgaretten halen. Vvi» dat
nu precies was geweest werd niet geheel duidelijk.
Getuige zeide. dat verdacht» bet was geweest en
dez» wierp de schuld weer op zijn metgezel terug.
In ieder geval bad de sigarenwinkelier den vol»
genden morgen twee schijfjes lood In zijn automaat
gevonden en twee pakjes clgaretten minder. D»
arrestatie van de beid» personen had Inmiddels al
plaats gehad. De metgezel reed n.l. op een gestolen
rijwiel en niet lang na den ctgarettendlefstal werd
het tweetal aangehouden. BU het opbrengen naar
het politiebureau wisten de arrestanten zich zoo
een groot aantal looden schijfjes t» ontdoen. Deze
schUljes werden later op straat teruggevonden.
Op bet politiebureau heeft verdacht» toen be»
kend, om, naar hij thans zeide. de schuld van zljn
vriend l» verlichten. Later, toen bij zag. dat h!J
daardoor zelf in d» gevangenis zou komen, trok hU
zijn bekentenis In Doch de vriend legde bezwarend» verklaring»» tegen hem af.
D» officier van justitie, mr Cohen Tervaert. vorderde In verband met het feil. dal verdachte al
zeven maal veroordeeld ls. een gevangenisstraf van
een jaar en drie maande»».
De verdediger, mr Ren», achtte den diefstal niet
bewezen op grond van d» onbetrouwbaarheid van
de getuigenverklaringen.
Uitspraak 4 December.

.

Muntmeterdiefstal
Strenge straf gevorderd.

v» munlm«lerdl»fStall«n In sommige buurten
van den Haag komen nog veelvuldig voor en niet
altijd gelukt bet d» polltl» d» daders op het spoor
l» komen.
Wanneer er dan een bedrijver van een munt»
meterdiefstal gearresteerd wordt, moet een streng»
straf op hem toegepast worden.
Aldus d» officier van justllt» mr Cohen Ter»
va«rt in zijn requisitoir tegen den 2>>jarlgen
fabrieksarbeider Tb. G. 8., dl» In een woning aan
de ValllanUaan drie gulden ult een munlmeler
had gehaald «n voor dit feit zich hedenochtend
voor do Haagsche rechtbank te verantwoorden
had.
D» «lach luidde één jaar gevangenisstraf.
0» verdediger mr llcbwetlzer wees nog op de
armoedig»
omstandigheden,
waarin verdachte
leefde en die hem tot deze daad hebben gebracht.
O» rechtbank zal op 4 september uitspraak doen.

—

—
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De inbraak
in de Van Hogennoueklaan
Inbreker» waren op heeterdaad betrapt
Op «en avond In Juli van dlt jaar meende een
survellleerend» nachtwaker In de Van Hogenhouck»
laan hler ter slede verdacht» gelulden te hooren In
perceel no. 63 dat bewoond werd door den heer
D. V. De nachtwaker stelde «en nader onderzoek
In en toen bleek, dat Inbrekers zich door het stuk
slaan van een ruitje toegang badden verschaft tot
d» woning, welk» gerulmen tijd leegstond, omdat
de beer IV. met vacant!» bulten de stad vertoefd».
Het gelukte de politie tw«« Inbrekers op h««t«r>
daad te betrappen «n op deze wijze te voorkomen,
dat zij er met een rijken bult van door gingen.
Men vond nJ. op hen een groot aantal waardevolle
voorwerpen ais gouden en zilveren colliers, spel»
den, broches, horloges, ringen, taschjes enz. Hel
bleek, dat men t» doen bad met een stel beruchte
inbrekers, dl» voortdurend de Residentie en om»
streken onveilig hebben gemaakt
Het waren d» 28>jarig« bloemist A. H. E. en de
2.-jarige los»werkman H. J. V**. die vanochtend
zich voor bun wandaden voor d» Haagsche recht»
bank moesten verantwoorden.
Uiteraard legden zij een volledig» bekentenis at
en tot In bijzonderheden deelden zij het verloop
van de gebeurtenissen mede.
Met een glace-handschoen aan badden ze een
ruitje Ingedrukt om daarna het deurslot van bin»
nen te openen.
President mr Baga: „'t Was zouter, droeg u toen
handschoenen»"
Een dor verdachten: „Ik droeg altijd handschoenen bij me".
President: „Dat Is bedenkelijk".
Uit alles bleek, dat men hler met beroepsinbrekers te maken bad en d» officier van justitie mr
Cohen lervaert eischte een zware straf n.l. drie
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AVONDBLAD C

Luchtverkeer

Welk weer
hebben de vacantiegangers
te:
launus:
vresden:

dew, motr, mat N. w, z. koeL
zw. dew, matige wlnd. koeL
zw. dew, nev, zw. w, z. koeL

ldUnchen:
Inselberg
(In. Wald):

Innsbruck:
Praag:

Weenen:

'

Boedapest:

2urlch:
Bern:

Geneve:
Santls:
Parijs:

I^-on:
Antibes:

ölontilimar:
Oostende:
Orovdon:
Glasgow:
Kopenhagen:

Stockholm:

.

.

bew, nev, mat N.O. w, koeL
betr, motr^ windstil, koud.
bew, nev, sterke rukw. warm.
betr, regen, mat wind, koeL
betr, regen, zw. .w, koel.
zw. dew, windstil, zeer koeL
Lbew, dunne mist, zw. w. koud.
betr, nevelig, zw. v, koeL
betr, mist zwakke N.O. wind,
+ 2 gr. O.
onbew, nevelig, zw. w, koeL
betr, nev, mat wind, koeL
nevelig, zwakke wind. warm.
zonnig, mat wlnd, warm.
llchtbewolkt, zw. wlnd, koeL
lichtbew., nev, zw. w, z. koeL
zw. dew, nev, zw. wind, koeL
lichtbew, zw. wind, warm.
lichtbew, zw. wlnd, warm.

TWEEDE DUITSCHE TOESTEL
VOOR DEN OCEAAN.

naar Lissabon.
UU Travenmende: Een tweede toesiel op drijOp weg

hier naar Lissabon vertrokken. Donderdag gaat
het door naar de Azoren om eveneens den
Noordelijken Atlantische» Oceaan op te gaan.
Het eerste toestel, Nordmeer geheeten, la 15
Augustus in 16 u. 30 min. van de Azoren naar
Nieuw Vork gevlogen. Dit toestel zal wel «poe»
dig terugkeeren, want thans is ook te Nieuw»
Vork een katapultsehlp van de Deutsche Lult»

hansa

ONGELUKKEN IN AMERIKA.
Uit Buenos Aires: Een Douglas van Pan
American Alrways ls gisteren in de provincie
San Louis tegen een heuvelrug gevlogen. De
bemanning van drie koppen Is omgekomen. Er
was geen passagier, alleen post aan boord.
Uit San Dlego: Een vliegboot van de Amerl»
kaansehe marine, een Oonsolldated. is op een
nachtoefening verongelukt Zes dooden, twee
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Tegen brutale inbrekers

2½ jaar
geëischt

—

moeilijkheden opleveren. '
De verwarmlngsmontcur had voor de zaak, waar
bij vroeger werkzaam was. arbeid verricht In het
kantoorgebouw. Van deze gelegenheid heeft hU
loen gebruik gemaakt om een sleutel van de
voordeur achter l» houden. HU verklaarde thans,
dat dlt blj ongeluk gebeurd was.
Brutaalweg had het tweetal acetyleengas. en
zuurstofcyllnder besteld, dle In de buurt van het
kantoor moesten worden bezorgd. ZU moesten
eenig» werkzaamheden verrichten na slultlngslijd....
Door verbreking van een loket en een deur
wisten zU door te dringen lot het prlvékantoor.
D» eyiinders waren op tijd ln de buurt van Net
gebouw bezorgd en door de belde Inbrekers In
ontvangst genomen. Met sniJbranders wisten zij

zou meer

de brandkast open te breken. Het resultaat viel
niet me». Met achterlating van d» werktuigen
gingen

zU er van door.

Pres. (tot verdachten): „De buit was wel erg
gering. Ja. zoo gaat het dikwijls. Er worden zeer
zware misdrijven gepleegd en meestal valt de
opbrengst nlet me». En wat er dan nog gestolen
wordt. Is ln een minimum van tijd aan de
Idiootste dingen uitgegeven.
ze beoJa
dat zijn de verdachten wel eens
ben spijt en beloven beterschap.

—

—

Requisitoir
We hebben hler te doen met een Inbraak van
grooten stijl en Amerikaansche allures, aldus de
officier mr de Munck Keizer. Deze belde verdachten zijn met groote brutaliteit en koelbloedigheid
te werk gegaan. Eerst hebben zU werktuigen ge»
stolen. Toen bezielden zU koelbloedig op een
anderen naam cyllnders met ga», om daarna met
een gestolen sleutel bet kantoorgebouw binnen t»
gaan. D» buil was gelukkig slechts gering.
Een van d» lichtpunten in deze zaak ls. dat deze
mannen een blanco strafregister hebben.
Rekening houdend» met den ernst van het mis»
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Het bleek, dat de getuig» na het avontuur te
Antwerpen herhaald» malen naar T.'s adres In
Den Haag Is gegaan; doch hem steeds afwezig trof.
Dit klopte, daar T. Inmiddels voor goed naar
Belg» was vertrokken, omdat bi) ln Nederland
failliet was verklaard en hier te land» niets meer
kon beginnen.
De officier vsn justitie, mr Cohen Tervaert.
noemde bet een laaghartig» streek, menschen op
deze wijze geld ult den zak te kloppen. Verdachte
Is herhaald» malen wegens oplichting en verduistering veroordeeld en In -de " chocoladebraricke
heeft hij ook al «en dergelijke truc geprobeerd.
Zelfs na de laatst» oplichting heeft hU nog eens
een advertentie met soortgelijk» strekking g«»
plaatst. Kort daarop ls hij gearresteerd.
De officier eischte een gevangenisstraf van twee
jaar én drie maanden.
De verdediger, mr RiJnberg. zelde In zUn piel»
dool allereerst dat men bier met verduistering «n
niet met oplichting te doen had. Verdachte beeft
wel degelijk het plan gehad d» parfumeriezaken op
te richten. Door zijn huwelijk is hU echter In
schulden geraakt, hetgeen zijnfaillissement ten
gevolg» heeft gehad. Daarna Is hU «aar Belg!» gevlucht zoodat van de oprichting van d» filialen
niets meer ts gekomen.
In verband met deze omstandigheden drong pl.
op de meest mogelijke clement!» aan.
Uitbraak 4 September.

—

750 Loten.

PRIJZEN VAN f 45.

getuigen.

kamer der rechtbank, gepresideerd door mr J. *»V.
Huislngs. ZU werden verdedigd door mr Francols
Pauwcis en mr Rob. P. Kokosky.
z|J zijn resp. 25 en 30
Belde jonge Inbreker,
herhalen hun bekentenis.
jaar
D» inbraak ln de smederij waar zij instrumenten
bultmaaktcn. om een zware .Hraak" te zetten, had
welnlg moeilijkheden opgeleverd. De lasscher had
blj den smid gewerkt en was dus goed van de
situatie op de hoogt». ZU waren aan de achterzijde
van de smederij over een schutting geklommen.
Een ruitje in de achterdeur was gebroken en de
sleutel, dl» aan de binnenzijde zal. kon gemakketijk worden omgedraaid.
De brutale Inbraak in het kantoorgebouw van de
N.V. Transoceanlc Trading Co. Heerengracht 435

Lijst

/ 25.000.—N0. 6969
/ 1000.—no. 19565 19933

-

25-jarige verwarmlngsmontcur. ZU legden een volledige bekentenis af.
Vandaag stond het tweetal terecht ln do vacantie»

2e

PRIJZEN VAN:

Haagach kantoorbediende slachtoffer
van oplichterstrue.
In een t» 'sGravenhage verschijnend dagblad
heeft op 16 December 1036 een advertentie ge»
«laan. waarin filiaalhouders gevraagd weiden voor
een parfumerleflrma.
Een jeugdig» kantoorbediende schreef op d»
annonce en kwam op deze wijze tn contact met
den 46>jarlgen L. T., dl» voorgaf vertegenwoordiger van een groote parfumeriezaak te ParUs t»
zijn. T. was echter te oud om nog zelf een winkel
te beginnen en zocht jonger» krachten om filialen
op te richten. Men werd het eens over salaris en
provisie en als borgtocht voor den winkelvoorraad
moest de kantoorbediende een som van /«OO voor»
uit betalen, welke echter op een bank hler ter
stede zou worden gedeponeerd.
D» aspirant-filiaalhouder glng daarop met den
-parfumerleagent naar Antwerpen om zich eens op
de hoogte t» stellen van hetgeen daar zoo al te
koop was. In een restaurant t» Antwerpen werd
T. plotseling aan de telefoon geroepen en sinds
dien heeft d» * jongeman mets meer van hem of
van de / 500 vernomen.
Totdat de parfumerieagent vanochtend in het
beklaagdenbankje van d» Haagsch» rechtbank
verscheen en d» kantoorbediend» tegen hem moest

werd daar een brandkluls opengebroken. De buit
was betrekkelijk gering. De dieven vonden slechts
negentig gulden en eenlg bultenlandsch geld.
De centrale recherche slaagde er korten tijd later
in de belde daders van de twee Inbraken aan t»
houden. Het waren een 29-jarige lasschcr en een

—
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SeHlasse

„Filiaalhouders gevraagd"

Op 1» Februari j.l. werd in een smederij in de
Anjellerstraat te Amsterdam Ingebroken. De Inbrekers verdwenen met een schrijfmachine en
een apparaat voor autogeen lasschen. Deze Inbraak bleek het voorspel te zijn voor een veel
grootere, welke cenige dagen later, op 21 Februari.
In een kantoor aan de Heerengracht werd onder»
nomen. Met behulp van het gestolen laschapparaat

aangekomen.

gewonden.

475E

.

70
312
544
835
1036
1189 1203
146? 1529
1699 1742
1941 194?
2102 2124
2570 2574
2719 2771
2874 2958
3072 3087
3217 324?
67
273
604
829
952

122
384
613
838

1101

142
400
621
840
1109
1342

162
171
423 463
041
793
865
874
1126 1153
1381 1383
1538 1576 1643
1862 1890 1908
197? 2092 2009
2330 2456 2470
2613 2615 2618
2789 2792 2798
301? 3028 3030
3102 3181 3184

132?
1534
1406
1756
1681
1913
1063
2100
2251
2513
2602
2785
2060
2855
3002
3044
3125
3289 3312 3412 3466
3210
3492 3494 3558 361? 3018 3675 3715
3800 3811 3810 3802 3870 3937 3944
3946 3957 3978 4004 4025 4085 4137
4158 4166 4184 4195 4203 4216 4261
4362 4515 4523 4539 4594 4605 '4672
4753 4836 4914
6049 5003 5118 5184 6221 6245 6264
526? 5290 5298 630? 6314 6334 5335
5338 5377 6386 5396 6434 447 6580
5581 6594 5604 6631 6671 6687 5711
2836 6856 6879 6912 6019 6120 6130
0140 6199 6205 6221 6234 «252 6262
0271 6305 6314 6322 6354 «74 6429
0431 6450 0405 049? 6531 0599 6624
6678 6702 6735 6782 6888 3893 6988
7001 7003 7049 7083 7144 7145 7186
7203 7255 7260 7280 7290 7304 7390
7457 7519 7298 7603 769» 7734 7751
7752 7704 7850 7020 7932 7083 8003
8000 8014 8020 803? 8050 8110 8125
8149 8150 8101 8204 8221 8220 8234
8241 8240 8202 8203 8277 8284 8451
8496 8498 8552 8503 8586 80
8625
8038 8056 8659 8691 8700 8700 8811
8896 8923 8940 8951 9003 9022 9044
9074 9113 9120 9135 0169 0183 9192
9210 0244 9299 9331 0333 030? 044?
0451 0460 9498 9613 9614 0620 0686
9710 9735 9808 9868 0899 993 l 9933
9944
10012 10153 10160 10170 10191 10196 10205
10217 10219 10229 10234 10242 10339 10400
10420 10402 10473 10485 10534 10573 10335
10617 10050 10075 10677 10090 10099 10740
10864 10988 11009 11014 11021 11034 11113
11151 11158 11184 11204 11222 11243 11244
11295 11311 11337 11424 11454 11573 11586
11022 11730 11731 11794 11818 11821 11822
11832 11950 12005 12033 12052 12003 12070
12082 12102 12100 12108 12171 «2200 12252
12327 12340 12308 12370 12444 12447 12400
12527 12534 12630 12675 12676 «2605 12703
12850 12880 12942 12950 «3006 13058 13105
13151 13101 13105 13174 13210 13222 13300
13399 13425 13429 13477 «3023 13710 1.3729
13793 1370? 13800 13828 13839 13840 13850
1330? 13000 13010 13047 13957 13972
14016 14040 14091 14108 14164 14168 14289
14294 14371 14373 14408 14415 14446 14478
14490 14528 14561 14574 14595 14635 14642
14069 14694 14720 1472? 14751 14305 14813
14838 14899 14011 14014 14018 14922 14050
14070 1200? 15033 15075 15080 15093 15098
15101 15117 15128 15197 15252 15273 15277
15285 12324 15328 15351 15375 15378 15420
15440 16152 15509 «5554 15018 1502? «5030
15042 15049 15734 1574? 15767 15790 15845
13807 15383 15911 15926 15929 15972 15997
16000 16023 16027 16030 16070 16212 16248
10263 16283 16329 16337 16353 16350 10435
16514 16593 10622 16031 10694 16718 10734
10827 16913 16914 10930 16931 17010 17021
17054 17003 1709? 171 11 17148 17149 17100
17106 17202 17209 17280 17287 17301 17336
17350 17375 17402 17449 17548 17531 17014
17610 17652 17660 17760 1776? 17776 17732
17880 17885 179» l 17012 17010 17919 17990
18003 18008 18004 18084 18093 18160 «8304
18223 18280 18324 18302 18435 18442 18443
18451 18452 18584 18655 18682 18686 13710
18829 18348 18874 18888 18912 18996 19009
19026 19071 19093 19110 19290 19297 19335
19322 19468 19481 19210 19541 19018 «9059
19668 19070 19720 19732 19751 19832 1983?
19887 19917 19927 19965 20064 2008» 20176
20209 20237 2024? 20292 20312 2031? 20392
20408 20440 20456 20459 20506 20365 20034
20723 20765 20770 2079? 20793 20805 20323
20355 20399 20970 20978
21030 21078 21105 21128 21159 21168 21190
21252 21275 21280 21371 21395 21414 21422
21000 21011 21614 21634 21149 21161 21711
21737 21738 21744 21821 21901 21928 21980
22010 22075 22134 22194 222»? 22223 22227
22269 22270 22320 22328 22355 22360 2237?
22388 22466 22519 22263 2258? 22504 22002
22700 22743 22760 22774 22770 23023 23045
23061 23062 23094 23141 23230 23279 23292
23335 23341 2336» 23418 23450 23472 2352?
23528 23560 2358? 23600 23610 23605 23673
23688 23602 23703 23795 23825 23849 23872
23874 23903 23943 23945 2392? 23978 2393?
23993

drijf vorderde d» officier tegen het tweetal een
gevangenisstraf van twee «n een half jaar
met aftrek van voorarrest.
D» verdediger van den monteur, mr Fr. Pauwels.
drong op schorsing van de zaak om aan een onder»

zoek naar den persoon van verdacht» t» doen instellen.
Mr Rob. P. «okosky. optredende voor den las»
scher, riep «I» clement!» van de rechtbank in.
De uitspraak werd vastgesteld op 7 September.

—

(Eigen mededeeling)
Temp. 8 u. v.m.
'g»6ravenhage. 24 Aug.
60 gr. F, 15.5 gr. O, 2 uur nm 68 gr. F, 19.8
gr. O, hoogste temp. (gisteren) 63 gr. F, 17.(1
gr. C, laagste (heden) 56 gr. F, 13.5 gr. O.
,
Barometer 8 uur v.m. 767, n.m. 2 uur 767.
Regenval 0 mm.

vers van de Deutsche Lulthansa, gebouwd bij

Blohm en Voss. ..Nordwlnd" genaamd, ls van

jaar gevangenisstraf tegen belden.
De rechtbank zal op 4 September uitspraak doen.

Norloges verduisterd, ln plaats van gerepareerd.
D» Haagscb» rechtbank verwees heden d» strafzaak tegen den s.»jarlgen horlogemaker E. A. D..
dl» een aantal horloges, klokjes en andere voor»
werpen, welk» b|J ter reparatie had ontvangen,
naar d» bank van leenlng had gebracht, naar den
récbter»commls»arls. teneinde een rapport over den
verdachte l» laten uitbrengen.
D» officier van jusUtle had een gevangenisstraf
van acht maanden gellscbt

Weerkundige waarnemingen

IN RUSLAND.
De Russische poolvliegers Gromof. Joetna»
sjef en Danilin. die naar Amerika zijn gevlogen, zijn te nloskou met uitbundigheid ontvangen op een meeting aan het station. Na afloop
begaven zij zich op een vrachtwagen, die onder
bloemen bedolven was. naar het Kremlln.waar
Ltalin en andere autoriteiten hen ontvingen.
Prof. Lchmidt had op de vergadering o. m.
gezegd:
„In de Lowjetunie bestaan.geen toevallig»
heden. Onze successen zijn volgens een vast
plan voorbereid. ZU zijn het logisch gevolg van
de activiteit der geheele party, der regeering
en van het land in zijn geheel. Onze lucht»
macht zal lewanefskl weten terug te vinden,
voortzetten en den
zU zal het begonnen werk
weg over de Noordpool voltooien. De daad van
Gromof, Joemasjef en Danilin is voor ons een
vreugde en een ernstige waarschuwing voor
onze vijanden."

Medegedeeld door het Kon. Ncd. Met Inst.
te de Bilt
Hoogste barometerstand 767.3 le Havre.
Laagste barometerstand 739.0 Vestmanoer.
Verwachting: Zwakke veranderlijke wind,
later ult westelijke richtingen, gedeeltelijk be,
wolkt tot beirokken, waarschijnlijk droog weer,
weinig verandering in temperatuur.
Voorloopig eenige weersverbetering, maar geen
standvastig weer.
Van het gebied van hoogen druk over Z.W.
Europa is nog een in beteekenis afnemende
kern overgebleven, die over het Eng. Kanaal
ligt en het weer over Engeland, Noordzee,
Noord-Frankrijk. België. Nederland Sn West»
Dultschland beheerscht. Ons land ligt juist ia
het eenlge gedeelte van dat gebied van hoogen
druk, waarin de lucht meest zwaar bewolkt la.
Het gebied van hoogen druk over N.O. Europa
gaat thans in beteekenis achteruit en het geeft
nog mooi warm weer over Finland, terwijl het
weer ook nog mooi en warm is, daar waar de
warme N.O. luchtstroom heerscht, n.L in de
Oostzee staten en Oost»Quitschland.
In Oostenrijk. -Tsjeeho-Llowakije en Hongarije
zijn onder den Invloed van diepe depressies, di»
zich daar sedert gisteren ontwikkeld hebben,
zeer groote hoeveelheden regen gevallen en
regende het ln den morgen op vele plaatsen
zwaar.
«Una geheel Frankrijk heeft mooi weer. da«
in het N.W. koel en in het Z. warm is.
De depressies bij IJsland en ver in het W. beginnen nu den rustlgen weerstoestand ln
IV. Europa ernstig te verstoren. Een groot:
regengebied strekte zich hedenmorgen uit van
IJsland tot Schotland, zoodat het wel te voor»
zien is. dat het gebied van hoogen druk van
LkandlnavlL uit verder zal worden afgebroken.
Voor ons land Is voorloopig nog rustig weeg»
te verwachten maar worden de verdere voor*»
uitzichten hoe langer hoe meer onzeker.
(
(Nadruk verboden),

—

j

De Italiaansche bemanning, die den Fransehen wedstrijd hebben gewonnen en daar»
mede 3 millioen franken hebben prljsgemaakt,
stonden 300.000 franken af aan het steunfonda
voor vliegers. ..Alles brlsses" genaamd.

SCHEEPVAART
Kon. Holt. Lloz/d.
v. Adam te Buenos Aires.
v. Buenos Aires n. Adam.
VER. NED. SCHEEPVAART MfJ.

Monlferland. 23

Aug.
Valland, 23 Augustus

Heemskerk.
n.

Holland—A/rik» L<Jn.
njn. 6 uur v. Rotterdam

23 Augustus

Hamburg.

Randfonteln. uitreis. 24 Augustus te Dar es Salaam.
Holland—tV«l»A/rik» LiJn.
Reggestroom. thuisreis. 23 Augustus 's avond, l»
Havre: zal 24 Aug. nm. 5 uur de reis voortzetten.
Rotterdamse!»» Llo^d.
Modjokerto. uitreis. 24 Augustus te Antwerpen.
Palembang. thuisreis. 23 Augustus v. Port Soudan.
Slamat. uitreis. 23 Augustus van Lissabon.
Dempo. uitreis. 24 Augustus te Singapore.
Rotterdam—Zuld-Amerika Lijn.
Alhena. thuisreis. 23 Augustus van Santos.
Kon. Ncd. Stoomboot Ml}.
Arladne. 23 Augustus v. Algiers n. Amsterdam.
Bacchu». 23 Augustus v. Rotterdam te Tunis.
Cotllca. 21 Augustus v. Curacao n. Puerto CabeUo.
Ganymedes. 23 Augustus v. Varna te Constanza.
Hercules. 23 Augustus v. Bourgas n. Constanza.
Merope. 23 Augustus v. Plraeus n. Lefkandi.
Ncrcus. 23 Augustus nm. S uur v. Danzig n. Stctttn.
24 Augustus V. Rotterdam n. Middelt Zee.
Plalo. 23 Augustus n.m. 1 uur v. Adam te Stcltln.
Slmon Bollvar. 23 Augustus n^n. 9 uur v. Crlstobal

n.

Carlagena.
Barnevcld. 22 Augustus v. Curacao n. Liverpool.
Amazone. 22 Augustus v. V/cst-lndUl te N. Vork.
Van Rcnsselaer. 22 Augustus van I*Vest»lndl» t»

Nieuw Vork.

Sluyvesant. thuisreis, pass. 23 Augustus Fintsterre.
Bercnlce. was 22 Augustus 11.10 n.m. 100 mijlen

O^.O. van Lands End.

Holland—Amerika

Lljn.

Spaarndam. pass. 23 Augustus Scllly.

Dclftdljk. 21 Augustus v. Scatlle te Vancouver.
BoschdUk, uitreis. 22 Augustus van Tamplco.
Binnendijk, uitreis, pass. 23 Augustus

Java—Paci/lc LU".

Bengalen. 21 Augustus
Saparoea. 23 Augustus

v. Los Angeles n. Calcutln.
v. Calcutta te Manilla.

MU Nederland.

J. Pz. Cocn. toeristen-vaart. arr. 24 Augustus l»
Aandaleness.
Poelau Laut. thuisreis. 24 Augustus van Port Said.
Johan van Oldcnbarncvclt. uitreis. 24 Augustus te
Port Said.

Nieuw-Vork L|/n.
Madocra. Java n. Nieuw Vork. 23 Aug. te Pcnang.
Kota Nopan. Nieuw Vork n. Java. 22 Augustus v.
Pcnang.

Adraslus. Java n. Nieuw Vork. 23 Aug. te Sabang.
KoU Intvn. pass. 23 Aug. Kaap dc Goede Hoop.
Kon. Pakctvaart «U.
Houtman. 22 Augustus v. Singapore n. Kaapstad.
Roggeveen. 22 Augustus v. Singapore n. Saigon.
Maetsuyekcr. 21 Augustus v. Batavia n. Sydney.
Van Reed. 21 Augustus v. Sydney n. Singapore.
Nieuw Holland. 23 Aug. v. Sydney n. Singapore.
Java—China—Japan Lijn.
TJlkembang. arr. 22 Augustus te Hongkong.

81U Oceaan.
Cyclopc. 23 Aug. v. Pcnang n. Port Swcttenham.
Promethcus. Adam n. Java. 23 Aug. te Swansca.
Philoctcle,. Japan naar R'dam, pass. 22 Augustus
Gibraltar.
Rotterdam—Zuld'Anlcrlka

Alcyone. uitreis, was 22 Augustus 8
mijl Z.W. van Nlton.

Lijn.

u. 49 nm. 60

Ned.-fndlschc Tankstoomboot MIJ.
Klacuba, pass. 22 Augustus Madeira.
Rosaura, naar
was 22 Auguslus 10 U. 10
n.m. 100 mUI ZO. van Valenlla.
Emzetco LUn.
Jonge Johann». pass. 23 Augustus Las Palmas.
Noordduilschc Llo^d.
uitreis. 21 Augustus van Colombo.
thuisreis. 23 Augustus te Betewan.
Have!, 23 Augustus van Bremen te Antwerpen.
thuisreis, pass. 23 Augustus Ouessant.

Gnelsenau. thuisreis. 22 Augustus van Kobe.
Lahn. thuisreis. 22 Augustus van Daircn.
Scharnhorsl. uitreis. 23 Augustus van Suez.
«U Nederland.
Poelau f^>oet. thuisreis, 24 Augustus v. Port Sald.
Mocna, thuisreis. 23 Augustus van Port Sald.
Oldenbameveld. Uitreis, 24 Augustus te Port Sald.
Kon. Ned. Stoomboot HfU.
Bameveld, 22 Augustus v. Curacao n. Liverpool.

Dido. 24 Augustus te Amsterdam.
Hebc. 24 Augustus te Kopenhagen.
Achllles. 23 Augustus te Plraeus.
Trajanus, pass. 24 Augustus 11 uur Leeds.
Dlysses. pass. 24 Augustus vm. Gibraltar.
Vesta. was 24 Augustus 12 uur 125 mijl Z.W. van
Ouessant
Tlius. was 24 Augustus 12 uur 140 mijlen Z.W. van
Ouessant
Hercules. 24 Augustus te Varna.
Calypso. 24 Augustus 3 uur v.m. l» Londen.
Agamemnon. 24 Augustus te Charleston.
Bodegraven. 24 Aug. v. Rotterdam n. Hamburg.

Woensdag,

Licht op:

25

Aug.

20.35-5.28.
Stand van de Maan:
Q.K. 29 Aug. 1.15.
Zons op» en ondergang:
558—205.
Maan op- en ondergang:
1021—2055.
Hoogwater te Scheveningen:
5.14 en 17.41.
24 Augustus 1937
-r~—~-t
n~
Wnarnemlngs»

punten

..

'a Morgens Ou.
Keulen
Nijmegen
Arnhem
Westervoort....
Maastricht (B.)

Watert», ten opz.v. hoog. lag;

do nu j der dan op
l'^-l'. oude -«Imzl 23 Aug.

in meters
37.02
1.63
7.75
7.99
857
41.01

— ——
——

ln cm
2
2
2
3
5

TOENEMEND GOEDERENVERKEER IN
DE NOONDZEEIIAVENB
Rotterdam aan de spits.
Hel gezamenlijk» goederenverkeer ter zee heeft
in de eerste zes maanden van hel loopende jaar,
volgens mededeeling van het Bureau voor de Handelsstatistiek te Hamburg, in de vier groote haven,
aan de Noordzee 48 millioen ton bedragen, tegen
39H mlllloen in het eerste hallaar van 1938 en 30.0
mlllloen in hel eerste halfjaar van 1933.
Hel goederenverkeer is dus met 20J procent gestegen en tegen over 1933 zell« met 57 procent.
Voor de eerste maal ls hiermede de tot dusver
hoogste stand van na den oorlog, t.w. van 48.8 millioen ton in 1929. overschreden, en wel met 2.«
procent.

Evenals bij vroegere vergelijkingen der concur»
reerende havens aan de Noordzee, hebben de held»

westelijke haven,, t.w. Rotterdam en Antwerpen,
weer het hoofdaandeel in de toeneming.
Met 8.4 millioen ton namen zlj deel aan de stijging tegenover hel vorige Jaar. terwijl de beid»
Duilsche havens. Hamburg en Bremen. slechts een
toeneming vertoonden van 1.7 mlllloen.
halljaar
Volgen, de resultaten van hel
staat Rotterdam In het scheep-,verkeer ter zee wat
de aankomst betreft mcl 11.76 »99?) mlllloen ton
nu ruim twee millioen boven Hamburg, dat 9.54
(9.51) mlllloen «on boekte en met een verschil van
0.5 mlllloen ton dc derde plaats achter Antwerpen
Inneemt. Het Inkomende iec«hcep,verkecr van
Bremen bedroeg 4.35 millioen ton. Terwijl do
scheepvaart In Rotterdam dus is toegenomen met
18 procent
verln Antwerpen met 12.3 proc.

eerste

—

—

loonde hel verkeer In de belde Duilsche Noordzee»

havens

geen groote wijziging.

In het goederenverkeer heelt Rotterdam een
even grooten voorsprong op z|Jn concurrenten
Er werd daar 19.50 (15,04) mlllloen ton omgezet.
Antwerpen neemt weer de tweede plaats In met
12.50 (10.90) millioen ton. Vervolgen, komen Ham»
burg met 12.13 (1058) en Bremen met 3.86 (3.33)
millioen ton. Hel goederenverkeer van Rotterdam
gestegen met 29.1
ls In het eerste halfjaar
procent. Hel verkeer van Antwerpen met 18 pro»
cent. D» verkeersloencming in de belde Oult.«ch»
havens bedroeg voor Hamburg 10.7 en voor
Bremen 16.1 procent.
bijna

NET VADERLAND
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den, prooien brand, welke «t de buurt l'unu/t Tlngpl
Batavia heeft gewoed. Meer dan duizend menschen
zijn door den brand dakloos geworden.

van prikkeldraad is aangebracht. Deze versperring
wordt voortdurend bewaakt.

op den laten
met bepaling, dat hlj zijn belrekking
Familieberichten.
Junl 1938 zal nederleggen; wegens zevenjarigen
naar Europa verl. aan
dienst negen,maanden
verlof
d» Llezer
GETROUWD: t*. J. H. Koek en A. I. V,.
A;
mer s. wd. vakonderwijzer b. d. opcnb. Am»
H. V. Verrvk en F. M. Tlt
F.
L. Cb.
Jogjakarta. met bepaling, dat hlj
bachtsschool
te
A. J. E. van
zijn betrekking den 18 den Jull 1935 zal nederleggen. Neumann en A. J. Nleuwkamp
Berckelacr en A. M. Hkkerman
B. O. K. van
H. W. Berghs en S. 2. F.
Hasselt en E. Sitsen
Lettlnga
J. van'Neuren en M. M. de Roy —* F.
Departement van Oeconomische Zaken.
Personalia.
Heekman en A. L. Pool. allen t» Batavia.
BEVALLEN: J. C. M. ScholSpork. z. B. Tan»
Benoemd lot keuringscontroleur bij het Instituut
Departement van Blnnenlandsch Bestuur.
A. D. Jansen-Coenraad. z. -» L. F.
proefstation Chevalisr. z.
voor plantenziekten van het Algemeen
F. L. d» Groen-Spruit, d.
voor den landbouw L. M. J. I*lggelovond, Jansxn-Tanahato». d.
S. Ketel-van Loon. d.
A.. M. Stelnmann»
thans tijdelijk belast met de waarneming van die
Benoemd lot Inspecteur van politie le kl. bU d» betrekking.
E. Thoeng-van der Groen. d.
Socntken. z.
algemeene politic J. I». Rhemrev. ambtenaar
z. allen t» Batavia.
Overgeplaatst van Batavia naar Bandoeng de A. B. C.
buiten werkelljken dienst, laatstelijk Inspecteur
H. BrsChes. k.
OVERLEDEN: E. D. Gerris. v.
voor de nijverheid bil d»
ambtenaar
van politie, geplaatst bij d» algemeene -politie ln waarnemend
E.
N. M.
A.
Schokman. m.
R. A. Kok. k.
met bepaling, dat bij afdeeling nijverheid Ch. E. Jans, met bepaling,
het gouvernement Jogjakarta,
Mustika.
v.
A.
F.
Hillebrandt.
m.
X.
B. C.
hl)
geplaatst
wordt
dat
bil
het
consultatiebureau
proalgemeen»
in
de
bij
politie
geplaatst
wordt
d»
Timmermans, v.
H. F. S. N. Bou»ard. m- allen
nijverheid aldaar.
'
voor
de
vincie wcst-Jav». langdurige»
"
te Batavia.
dienst, een jaar ver»
Verleend, wegens
lof naar Europa aan den wd.' Inspecteur van politie
Departement van Verkeer en Waterstaat.
1» de resident!» Semarang J. V. Peters, met b»paling, dat hij zijn betrekking zal nederleggen op
Benoemd lot magazljnmeeslcr lste klasse bij de
van OembllinslecnkolcnmiJncn
een vast te stellen datum in d» eerste helft
H. M. En nen. thans
Inspecwd.
Augustus
1937; Idem aan den
de maand
tijdelijk waarnemend magazljnmeeslcr lste klasse
gouvernement
in
Oost»
politie
lc kL
het
teur van
bh de OemblllnstccnkolenmiJnen.
W
kust van Sumatra betrekking
D.C
Uns. met bepaverleend, wegens zevenjarigen dienst, negen
ling, dat hlj zijn
zal nederleggen op maanden verlof naar Europa aan G. J. F 1ss che r,
den 4dcn September 1937; wegens negenjarigen boofdopzlchter bij 's lands waterstaat, mcl bepaverlof naar EuorpaSoerabaja
aan den ling, dat hlj zijn betrekking zal neerleggen op
dienst elf maandenpolitie
2de kl. te.
van
commissaris
17 Mcl 1938; wegens langdurlgen dienst een jaar Friesche
verdwijnt
J. H. A. Domme», met bepaling, dat bijzijn verlof naar Europa aan Z. J. H. Rietberg,
betrekking zal nederleggen op den «den Sopten,tijdelijk waarnemend kantoorhoofd b<J d» Staats»
ber 1937.
spoorwegen, ingaande 18 Mcl 1938; wegens zes»
Den lsten van louwmaand 1931 werd 't stof»
Geplaatst l» Medan. teneinde t» worden belast Jarigen dienst acht maanden verlof naar Europa
recherche
gewestelijke
da
werkzaamheden
der
met
G. Braam», controleur lste klasse bij felijk omhulsel van ds hl. Th. Qaurman de laat»
mej.
aan
d»
In het gouvernement Oostkust van Sumatra...
P.'l'.l'..dicnst te Bandoeng. met bepaling, dat ste eer bewezen in zijn laatste standplaats
politie le kl. P. A J. d» Brut] n. den
commissaris vanbij
zlj haar betrekking zal nederleggen op IS April Finkum en Neyum op de Frlesche Klei. De
gouv.
de stadspolitie l» Medan.
thans geplaatst
1938; Idem aan ir. J. P 1antoma. ingenieur bij de
Oostkust van Sumatra: bij de stadspolitie te Mcdan, Staalsspoorwcgcn.
kerkklokken begonnen te kleppen Vim. bam*
ingaande 2 Jull 1938»
gouv. Oostkust van Sumatra. d» commissaris van
bepolitic le kl. IV. Sebuurblers. thans ter
Departement van Financien.
schikking gesteld van den resldcht. belast met bet
gouvernement Oostkust van
bestuur over bet
de assisBenoemd lot ambtenaar 3c klasse bij den dienst
Sumatra: In het gouvernement Soerabaja
en A. en geplaatst op het hoofdkantoor
tent-resident H. Leenman», thans geniaalst in der I.U.
P. E. C. Tb. Lammer», landsdc provincie Midden-Java: ln d» residentie Patem» van den dienst
dienaar van Europc«ch verlof terugverwacht; tot
bang de assistent-resident titulair. H. E ekenhousen, thans geplaatst In het gouvernement controleur bij den pandhulsdlenst S. D. Muller,
Atjeh en Onderhoorgiheden; blj de stadspolitie t» ambtenaar van verlof naar Europa lerugkeerend.
Verleend, wegens -evenjarigen dienst, negen
Batavia, met inbegrip van Meester-Cornelis. rest
provincie IVest-Java. de commis- maanden verlof naar het buitenland aan C. Baardcntle Batavia,
slag. controleur b» het hoofdkantoor van den
saris van politie stadspolitie
2de kl. G. ten
Have. thans pandhulsdlenst.
Semarang.
met bepaling, dal hij zijn betrek»
te
geplaatst bij de
neerleggen op 1 Junl 1938 dan wel op een
der betrekking van king zaltijdstip:
Belast met de waarneming
wegens achtjarigen dienst tien
klasse A. A. M. Pos no. later
commissaris van politie 2de
maanden verlof naar Europa aan J. F.«eRhemrev,
thans commissaris van politie 3de klasse, met beMagelang.
paling, dat hlj blijft gepl. bij de stadspolitie t» controleur bil den pandhuh-dienst
Jogjakarta: ldcm H. 3. 11»na. thans commissaris met bepaling, dat blj zijn betrekking ia! neerleggen
van politie 3de klos», met bepaling dat hij te» op 24 Augustus 1937.
beschikking blijft gesteld van den directeur van
teneinde te worden werkzaamzesteld op
Departement van Oorlog.
het Ccntraalkanloor lor bestrijding van de valsch»
munlcrij bij het Parket van den Procureur-Generaal
Goedgekeurd bij Gouvernement» besluit C. D.
Idem R. R.
bil bet Hooggerechtshof In Hed.lnd!»:
thans commis- Lam mors. burgerlijk ambtenaar op wachtgeld,
van Ravcnswaav Claasen.bepaling,
dat hU tevoren behoord hebbend lot het technisch persosaris van politie 3de klasse, met
geneeskundigen dienst bij de
blijft geplaatst bij de veldpolitie In dc residentie neet van den militair legercommandant
van den
van 1» Jull
Molukken. met slandplaalst Ambolna; idem H. J beschikking
met Ingang van den 31sten dier
thans commissaris van 193? no. 50 VI overtolligheid
W. B. van der
gemaand wegens
eervol uil 's lands
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UITVAARTZEDEN
traditie die

politie 3de klasse, mot bepaling, dat hij wordt
plaatst bij de stadspolitie te Soerabaja. residentie
Soerabaja; idem A. J. O. Koop. thans commissaris van politie 3de klasse, met bepaling, dat hU
blijft gepl. bij de stadspolitie te Semarang. restdentie Semarang.
Departement

van

Onderwijs

en Eeredlenst

Benoemd tot commies-redacteur bij do Afdeeling
Begrooting. Comptabiliteit en Financieel» Zaken bij
het Hoofdkantoor van den O.V.G. Jhr. J. de Sa»
vornin Lohman. thans tijdelijk belast met de
waarneming van die betrekking bil gemelde atdeeling; tot directeur van de 2d« openb. mulosck.
te Batavia F. P. H. Sa ld en, thans Eur.
b. b. Mulo aan genoemd» school.
hoofdond.
Overgeplaatst v. d. le Eur. school te TJlmahl n.d.
Ie Eur. school A. te Bandoeng d» Eur. hoofdond.
n.d.
G. Velden: v. d. Eur. school te Bondowoso mej.
no. i te Malang de tijd. «il. Eur. «nd.
H.CS.
Malhey.
1.
Belast m. d. waarneming v. d. belrekking van
directeur v. d. openb. Muloschool te lllember G.
J. Evers, thans Eur. hoofdond. b. h. Mulo a. die
school.
Ontslagen op verzoek, wegens overtolligheid, met
Ingang van 31 Octobcr 1937. eervol en met recht
»p

pensioen, uit

's Lands

dienst mejuffr. A.

E. Hart hoorn. Oostlndische ambtenares op
C.
wachtgeld In Europa vertoevende. laatstelijk wd.
>ur. schoolhoofd der openb. H. C. Meisjesschool l»
Aoerabaja.
Verleend wegens zesjarigen dienst acht maanden
H. E. van den Hom.
Verlof naar Europa aan
«ijd. wd. lecraar b. d. openb. HCJI. te «r. Cornells.

__ _

—

gehouden, nadert zijn voltooiing.

* .

afdhatma adndhi, nóg altijd dé itttte krach»
van ie BrltseK-Indisehe «mgrespartl/. hv het
verlaten van een vergadering te Yard/ta,

dim, bam golfde het over het Frlesche dorpske, dat hU bij de verrijzenis tegenover zljn Kudde
waar een belangstellende schare wachtte om zou komen te staan, kwam meer en meer in
den ouden herder en leeraar te zien begraven vergetelheid.
De oeroude «Burenpllehf, de %g. l>edkoek
een < man ult een geslacht, dat sinds de Hervorming onafgebroken als predikant de Herv. en andere begrafenlsgebrulken worden ook
kerk heeft gediend (de eerste was oorspron- gaandeweg naar uithoeken en achteraf gelegen
kelijk pastoor). De kerkeraad droeg de baar voerenstreken gedrongen.
drie maal rond de kerk, telkens even poozend.
Ook in Oost-Friesland en de andere Frlesche
alsof zij huiverden aan den schoot der aarde toe Fahde», Veser» en Nlvegouwen 1» bovenverte vertrouwen, wat uit de aarde was. Na 't weg» meld rondgaan nog veelal ln zwang* Te Vlrdum
zinken van de kist, ging men nog eens 't kerk» bij Norden in Oost-Friesland trekt men op dergelijke wijze nog twee keer rond 't kerkhof met
hof om.
Op dle wijze, aldus ds I. D. Domela Nieu» de zon mee van links naar rechts. Eerst dè baar
wenhuls Nyegaard In „Eigen Volk", wordt nog gedragen. 12 Drogers meest buren, volgens
dan vlak achter de kist de
altijd in de Frlesche gewesten van de provin- «Vurenpllchf
cie van dien naam, ln de Frlesche Ommelan- dominee, dle den zH. voorgang heeft Vervol»
daarna de vrouden van Groningen, Oost-Friesland en andere gens één aan één de mannen
Frlesche gewesten tot in Lleeswljk begraven, wen. van wie één buurvrouw den vrouwenvoor»
met dit onderscheid, dat het nu In de meeste gang heeft, allen met rouwsluiers.
plaatsen nog slechts éénmaal voor de ter aarde
In Oost-Friesland worden die sluiers een Jaar

—

— —

bestelling langs 't graf wordt gedragen. *)

. Zoo werden ln Leptzijnen Oct. 1931 Arend Liet»
van

huisvrouw-dochter
se» van derLaan en
Melis en Frouke Veenstra te l^eegkerk begraven en in dienzelfden lijd ds O. Tlddens te Mlddelbert, en dr Lyck van üesllnga te Berllkum.
De oude gewoonte van een dienst in de kerk
éér men 't relskleed van een prediker begraaft,
wordt nog gehandhaafd. De andere eerwaardige
zede om hem in omgekeerde richting te begraven rij. met zijn voeten naar 't Vesten zoo»

—

—

lang als rouw gedragen. Twaalf Jongens van

twaalf Jaar zingen op 't kerkhof na den lijk»
dienst in de kerk gezongen te hebben. Ze krijgen daarvoor een Groschen. De mannen hebben
blj die gelegenheid hun huwelljkseh zwarte
slipjes aan en hun huwelljkseh hoogen hoed op.
Volgens den burgenplicht leggen buren den
overledene af en doen al de overige plichten,
In den omtrek van Norden en Harllngerland
(Oost Friesland) wordt dr.n «en rouwmaaltijd
gehouden en ook Jenever geschonken.

-

— —

——

de», z^g.

leedkoek.

Merkwaardig is, dat de oude Frlesche adel
de eeuwenoude traditie handhaaft Bij de uit»
vaart van Vrouwe Van der Ones geboren
Harinxma thoe Slooten overleden 6-91934, werd
zooveel mogelijk de oude gewoonte gevolgd
de buren droegen, de kist stond op een boeren»
wagen, de predikant liep vlak achter de kist
dj. de z<. voorgang en men ging voor en na
rondom 't kerkhof te Bakkeveen.
31 Jan. 1935 werd mr ld. P. D. baron Harlnxm»
th,e
oudkantonrechter en kamerheer
der Koningin in o.d. op dergelijke wijze naar
de rustplaats te Beetsterzwaag gebracht Ik bas
daarbij als vertegenwoordiger van de Oppernut»
Jestelt in letterlijke» zin den voorgang.

van Marine.

Benoemd tol 2» officier en geplaatst aan boord
I» Soeravan het Gouvernement» s^. Zuiderkruis
baja—Oedjocng J. A. Fen en ga: tol 2e officier
en geplaatst aan boord van het Gouvernernents u
Aldebaran te Socrabala—Oedjocng. F. C. Backer
Otrks.
Geplaatst bil het marinevliegkamp Morokrem»
bangan. de officlervnvlleger dcr 3c klasse IV. A.
L P. Scholberg. O. J. Bakker en B. Sjerp,
allen uil Nederland.verwacht.
Vergund om naar Nederland terug te keeren aan
den luitenant ter zee der Se klasse P. A. Stroeve
en aan den offldcrvllcger der 2e klasse C. J. van
der Graaft

In Kent en omliggende Engelsche graafschap*
pen la het driemaal rondgaan nog heden ten
dage zede.
Troela Lund meent ln zljn belangrijk werk
«Dagllgt I,lv l Norden" dat deze gewoonte uit*
sluitend Scandinavisch is en slechts tot de Elder
zich uitstrekt Hij vergist zich ook als hlj mee»
deelt dat die gewoonte in Denemarken om»
streek» 1895 la uitgestorven, het laatst kwam
zegt hij
zij nog voor
bij By. Aabenraa en
Flensborg.
Daar lk telkens in 't land mijner voorouder»
de Nyegaard» en Jersins kom. merkte ik, dat
het rondgaan op bovenomschreven wijze nog
pleegt te geschieden te «egnaes op 't eiland
Als, te ürslev en te Faardrup op Zeeland en ook
in enkele kerspelen op Funen en in Noord»
Friesland (Lleeswijk). Bil adelsbegrafenlssen
os. van de I.Uttich'.us te TJele bjj Viborg volgt
men oqk nu nog 't eeuwenoude gebruik. In
Noorwegen heb ik 't niet meer aangetroffen,
wel bij mijn bezoek op IJsland, waar o-a. mijn
vriend proost Vigfuson te Felsmula
aan
Hekla's voet het nog somtijds toepaste
ook
te Eyrarbakkl en in enkele oostelijke plekje»
kwam het soms nog voor. De gewoonte wa»
echter in hoofdzaak „verleden*' geworden.
Aan de stlchlsche Vecht z</n er nog sporen
van dit oud gebruik OH. te «aarssen. Op 't kerk»
plein gaat men een slag om. aleer men 't kerk»
hof opgaat
lilijn leermeester en vriend prof. dr Wlldeboer
verhaalde mü in 1911 vlak voor zijn overlijden
van een door hei bijgewoonde begrafenis In
de oud-Frlesche duinstreek van Holland, waar
de hier besproken zede zich gehandhaafd had
gelijk ook in enkele plekjes van West-Vlaanderen.
Helaas begint men op velerlei plaatsen van
de oude zede af te wijken. Een dertigtal Jaren
geledenb.v. bij de ter aardebestelling van Pleter
Posthumus te Beezumay trok men hier nog
driemaal rond het kerkhof en eveneens b<j de
uitvaart van den tengevolge van een ongeluk
om 't leven gekomen Baron Van Harinxma tho»
Slooten van Lanswolt 32 Jaar geleden.
Hu woonde lk in 't najaar de begrafenis bil
van den bekenden Wynjeterper A. TJ. Andrlng».
en daarbij «ing men nog eenmaal om 't kerkhof
eer de kist te laten dalen in 't graf en een»
„losbandig" dl. op zn Oud-Frlesch zonder kist
Bij de begrafenis van Sierd Wiebes Veenstra
op 't zelfde kerkhof had men 't oude gebruik
opnieuw bekort Grootendeels komt dit voort»
durend besnoeien van 't invoeren van z-g. begra»
fenlsvereenlglngen inplaats van de aloude „Bv»
renplieht". Waar hier en daar nog „BurenpUcht"
bestaat ««at 't afschaffen van oude zeden
moeilijker en langzamer en heeft men ook nog

—

dienst is ontslagen.
Bevorderd met ingang van 30 Augustus 193? bij
lot militair
den militair geneeskundigen dienst
apotheker Ie klasse, de militair apotheker 2de kl.
dr. M. C. Keu
mans. gedetacheerd bij de
troepen in Suriname.
Overgeplaatst van het peloton lljfwachtcavalerle
te Jogjakarta naar het le halfregiment cavalerie
te Bandoeng de lo luitenant der cavalerie C. W.
d» longh: van het depot der cavalerie te
Salatiga naar hel pclolonlljfwachtcavaleri» te
Jogjakarta dc le luitenant der cavalerie G. F. J. A.
Verschueren.
Verleend wegens zesjarigen onafgebroken dienst
in Ned.lndi« acht maanden verlof naar Europa,
ingaande 20 April 1938. aan den kapitein der militaire administratie G. P. C. 1» Cl»rc«|, In garnizoen le Bandoeng.
Departement

Buitenhof alhier verrijst voor de

„Meer WerV-actie, die in september zul tooiden

In Sjanghai bezetten by het uitbreken der vijandelijkheden
«.rttsoke politie en soldaten positie, ter denhermlnli «t»
de internationale nederzetting.

Seri*straat ie Sjanghai, waarin lang,.het tfoiioir. eeh versperring

NEDERLANDSCH-INDIË.

De molen, die op liet

Nr. af forpedovoot/aeer Van Galen is, zooals gemeld, naar
Sjanghai vertrokken ter bescherming van de Nederlander, aldaar.
«et oorlogsvaartuig, dat inmiddels te Sjanghai <» aangekomen,
pereed voor vertrek op de r««ld van Hoerada/a.

«en lndnlktvl^^ende /oio run
d<f

—

AVONDBLAD

He dijk nabij l/r», die aangelegd wordt in verband met het droogleggen ra» de» Noord-Oost folder, ls thans zoover gevorderd» dot
dezer dagen «et net steenzetten ie begonnen. Vorm en n/metingen va» «f«» l/rJter dijk teekenen «ie» reed» af.

men

«1 Op Ter Navolging aa.» den Ouden Scheven!»-***
sehen weg alhier wordt de baar ook n»d«««b»^
gen.
Red.

—

