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Stelselmatige vernieling van strategisch belangrijke wérken voortgezet

Superioriteit der Duitsche jachtvliegers
Zondag, aldus verneemt D^sH. van militaire zijde, ondernamen onderdeden
van de luchtvloot UI verrassende bomaanvallen op hetHuidwesten van de Brit»
sche eilanden. Hierbij" ontwikkelden zich verscheiden ywote luchtgevechten,
'waarbij 51 vijandelijke toestellen werden neergeschoten en 12 eigen"toestellen
vermist worden. Voor aanvallen, die zich Zaterdag en Zaterdagnacht afspeelden,
hadden vooral de havens Portsmouth en Bristal veel te lijden. Zondagochtend
vroeg zagen Duitsche verkenners, dat de haven van Portsmouth» hoofdbasis
van de Home Meet, nog in lichterlaaie stond. De overigen doelwitten der
Duitsche luchtmacht waren voornamelijk vliegvelden, troepenkampen en vliegabrieken; o.a. de hoofdfabriek van BoUs Bovce, welke de motoren voor de
Lpittfires levert, werd zwaar bestookt. Ook de aanvallen op Engelsche konvooien werden voortgezet. In verschillende berichten wórdt geconstateerd, dat
de Britsche afweer buitengewoon zwak was. Een Britsche torpepojager is door
een Duitsche duikboot tot zinken gebracht.
Dultsehe vliegtuigen niet goed in hun bundels
Het opperbevel der Duitsche weerkrijgen. De afweer vuurde slechts nu en dan,
macht deelde gisteren mede: Het lucht- maar zonder eenlg resultaat Nachtjagers ver»
wapen heeft op 24 Augustus de stelselschenen in het geheel niet wat des te vreemder is, omdat de Nolls Roycefabriek buitenge»
matige vernieling van strategisch bewoon belangrijk ls voor de Engelsche vlieglangrijke werken van den vijand met tuigindustrie.
Dij de aanvallen op de vliegvelden in het gegroot succes voortgezet. Zooals reeds is bied
ten Noordoosten van Dover kon
geconstateerd worden
aldus het frontbericht
gemeld, hebben Duitsche vliegtuigEngelschen
vliegveld lllanston,
de
dat
het
eskaders Zaterdag bij verrassing aandat juist de laatste dagen meermalen gebomvallen op de Lritsche eilanden onder- bardeerd is, reeds ontruimd hebben. Onder»
en loodsen zijn volkomen vernield.
nomen. Daarbij gelukte het onder- komens
Bijzonder hevig en doeltreffend is ook het
komens, hallen, werkplaatsen eh opslag- vliegveld «Canterbury gebombardeerd. De verop de startbaan konden met zekerplaatsen op de vliegvelden Northweald, woestingen
held worden waargenomen.
Hornchurch, Nanstoh. Canterburj- en Verder heeft een eskader Duitsche vliegtuigen Zaterdag in de avonduren eer! groot troe»
Namsgate grondig te vernielen.
penkamp in de buurt van Dover aangevallen.
Dé oorlogshaven van Portsmouth werd met
Het eskader, dat door jachtvliegtuigen begatalrijke bommen, waaronder van het zwaarste
kaliber, bestookt en de haven» en werfinstal»
laties werden in brand gezet
Onze gevechtsvliegers wierpen voorts bom»
men óp vreat Yatao^^'i^-i)aas^aï^^"'M'
loodsen in vlammen opgingen, alsmede óp
militaire barakken in de buurt van Dover.
Th den loop van den dag kwam het tot ver»
««heldene hevige luchtgevechten, waarin onze
jachtvllegers wederom hun superioriteit be»

wezen.

Talrijke nachtelijke aanvallen van onze gevechtsvliegers veroorzaakten aanzienlijke vernielingen aan dé havenwerken van Bristol.
branden en ontploffingen in het groote olie»
depot van Thameshaven. alsmede ernstige'Beschadigingen aan verscheidene fabrieken der
Britsche vliegtuigindustrie. OH. in Derby, Bir»
minOiam. Kingston en Bochester.
Het leggen van mijnen voor Britsche zee»
havens werd voortgezet
Britsche vliegers hebben in den nacht van
24 op 25 Augustus in Noord». West- en ZuidWest-Duitschlahd bommen op onbebouwd ter»
rein en In woonwijken van twee ZuidWestelijke Duitsche steden geworpen. In een
stad werden verscheidene woonhuizen getroffen, twee burgers werden gedood en twee gewond. Elders vernielde een bom een gebouw,
waarin krijgsgevangenen waren ondergebracht
Acht hunner werden gewond.
De totale verhezen van den vijand bedroegen
gisteren 64 vUegtuigen, waarvan er 5? in luchtgevechten en 7 door het afweergeschut neer»
gehaald of op den beganen grond vernield
werden. Twintig eigen vliegtuigen worden vermist.
Een duikboot heeft een Britschen torpedo»
jager van de „Viscounf'klasse tot zinken gebracht alsmede een koopvaardijschlp van
7000 br. reg. ton, dat in een krachtig beveiligd
konvoo! voer.

_

De aanval on portsmouth
en de Rolls Royce fabriek

—

leid werd, kwam op ongeveer 1000 meter hoogte
uit de wolken te voorschijn en wierp ongeveer
70 bommen midden in het troepenkamp. De
soldaten in het kamp waren zoo verrast en alles
ging 'z«»'Mel 'Irf"zijn werk.r dat afWeermlMregelen in het geheel niet genomen konden
worden. Terstond nadat het de bommen geworpen had, trok het Duitsche eskader zich
in de wolken terug. Uit de laatste vliegtuigen
kon nog waargenomen worden, hoe uit verscheidene gebouwen de vlammen omhoog sloegen. Nóch op de heenreis, nóch op de thuis»
vlucht hebben de Duitsche vliegtuigen iets van
Engelschen afweer gemerkt. Alle Dultsehe
vUegtuigen zijn op hun bases teruggekeerd.
Successen der marine
By de groote successen, die de Duitsche marine Zaterdag tegen de Engelsche koopvaardijvloot behaald heeft kunnen nog luchtaanvallen op konvooien en alleenvarende schepen
van denzelfden dag gevoegd worden. Een reeks
treffers wordt nog gemeld op een door verscheiden torpedobootjagers beschermd kon»
vooi van zeven stoomschepen ter hoogte van
Wiek. ten Zuiden van Scapa llow. In de haven
van «reat V.annouth. waar pakhuizen en loodsen vernield zijn, is een stoomschip van 2000
tot 3000 ton zwaar beschadigd. Verder zijn twee
koopvaarders van «000 en 7000 ton. alsmede
drie schepen van 6000 ton elk, met zware bommen, die hevige branden en ontploffingen te»
weegbrachten, bestookt "
Deze doeltreffende aanvallen op konvooien
en het tot zinken brengen van vrachtschepen
aldus wordt in het frontbericht opgemerkt
moeten, tezamen met de Duitsche luchtaan»
vallen op havenwerken en spoorwegknooppunten. steeds rampzaliger gevolgen voor den
levensmiddelentoevoer voor Engeland en spe»
daal voor dien van Londen, hebben.

-

——

Vit Berlijn: Naar het D.NB. van het opper»
bevel der weermacht verneemt, zijn
volgens
aanvullende berichten in den nacht van 24 op
25 Augustus behalve de reeds gemelde doel»
witten nog negen andere vliegvelden alsmede
havenwerken, industrieele bedrijven en wapen»

De aanval op portsmouth, zoo meldt
D.W.8., geschiedde Zaterdagmiddag en was fabrieken, spoorwegwerken en
luchtafweerbateen volkomen verrassing voor de Engel- terijen op 38 plaatsen aangevallen.
schen. Kaden, havenwerken, pakhuizen en
In het bijzonder In de haven, van «Hardt»,
in de haven liggende schepen werden door WeywouUl, op de werven van Newcastle en
bommen getroffen. Voortdurend verscheln de fabrieken In BUllngham en Mlddlesbo»
nen weer de Duitsche bommenwerpers en rongh «Un branden en hevige ontploffingen
ook des nachts zetten lij hun vernielend waargenomen. Het totale aantal der ln dezen
werk voort. Ook boven Bristol. h. beide nacht uitgeworpen bommen bedraagt ongeveer
havens ontstonden reusachtige branden, 1500 met een totaal gewicht van rond 150.000kg.
die de vliegtuigen, toen zü naar hun basis
terugkeerden, nog van grooten afstand
Engelsch bericht over de
konden zien. Het luchtafweergeschut in de
Duitsche luchtaanvallen
buurt van de havens werd met succes aanUit Londen: Volgens de mededeellngen van
gevallen. Twee schijnwerpers werden vernield en verscheiden stukken geschut tot het Britsche ministerie van luchtvaart heeft de
Duitsche luchtmacht sedert gisterochtend vroeg
Zwijgen gebracht.
Uitvoerig bericht D.N.B. verder over den herhaaldelijk het Zuiden en Zuid-Oosten van
«echtelijken aanval op de hoofdfabriek Engeland aangevallen. Wanneer de eene aan»
vanßollsßoyce, waar de bekende IHerUn» valsgolf terugvloeide, kwam reeds weer een
motoren voor de Spltflres vervaardigd worden.
De fabrieksterreinen hebben een reusachtige nieuwe aangerold, In den namiddag hadden de
uitgestrektheid. Dicht op elkander liggen aan aanvallen zich tot de vliegvelden in het Oostelijk graafschap
uitgestrekt
den Zuldoostelijken toegang tot de stad de
groote montagehallen en andere werkplaatsen.
Alleen al door haar opeenhooping bieden zij
een loonend doel voor aanvallen uit de lucht
Zonder moeilijkheden met de oriënteering en
niet door afweergeschut of jagers gehinderd
bereikten de Duitsche vliegers hun doel.
Van .versperringsballons, die, naar beweerd
wordt, deze belangrijke fabriek beschermen,
heeft men niets bemerkt Ongestoord konden
de vliegers poolshoogte nemen en de bommen
200 goed mogelijk plaatsen. De aangerichte
vernieling zal waarschijnlijk het bedrijf voor
een groot deel stil leggen en gedurende langen
tijd de totale productie belangrijk verstoren.
Verwonderlijk was de geringe afweer van
Engelschen kant Wel zochten zoeklichten on»
guitig den hemel at, doel» -dj konden de

TWEE EN ZEVENTIGSTE JAARGANG

Kent
Later had de
vijand ook de vliegvelden rond Londen weder
aangevallen. Bovendien was ook portsmouth
weder het doelwit van de aanvallen der Duitsche luchtmacht geweest De Londensche be»
richtendienst deelt mede, dat in Londen na het
luchtalarm van gisteren ook in den afgeloopen
nacht tweemaal luchtalarm gemaakt is. Bovendien is een belangrijk gebied in Noord-Enge»
land het doelwit geweest van een ultgebreiden
luchtaanval, die tot vanochtend vroeg voort»
duurde. Reuter verklaart, dat de Duitsche
vUegtuigen duizenden bommen hebben uitgeworpen.
In het Duitsche communiqué van hetBritsche
ministerie van luchtvaart wordt verklaard, dat
deze aanval in talrijke industrieele bedrijven

zeer «Voote schade heelt veroorzaakt
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Eenbomer neergehaald

Uit Berlijn: Haar het DJÏ.B. verneemt
Hamburgsehe importeur
hebben in den nacht van 25 op 23 Augustus verscheidene vijandelijke vliegtuigen
naar Rotterdam?
boven het stadsgebied van l3root-BerUjn
Men schrijft ons uit Berlijn:
gevlogen en op twee voorsteden brand»
Het aantal officieel erkende Duitsche imporhommen uitgeworpen. Behalve een brand teurs van nederlandsche groenten en fruit be»
in een boschje werd er geen schade aan» draagt &500. Verreweg het grootste gedeelte
gericht. Een der vliegtuigen die boven van hen zijn in West-Duitschland gevestigd,
b-v. te Heulen, Dusseldorp, Duisburg. DortBerlijn gevlogen hadden, werd op den mund, lissen, enz. Onder hen bevinden zich
terugweg door luHtdoelartMerie neergeoverigens ook een aantal personen van Neder»
landsche nationaliteit. Hun zijn aanzienlijke
schoten.

betalingscontingenten ter beschikking gesteld.
De meeste nederlandsche producten zullen
ten goede komen aan Westll^tschlarlll. Met
name bij de groenten» en fruitvoorzlening van
Hessen-Nassau (Frankfort a. M.), het Rijnland.
Uit Berlijn. In zijn militair weekoverzicht Westfalen. alsmede Hamburg en Bremen Nederwijst de militaire medewerker van het DNB, land in de toekomst een grootere rol spelen
generaal dr H. O. <3laise»Horstenau, er op, dat dan sedert vele jaren! Illidden-Duitsohlanll,
de afgeloopen week heeft aangetoond, dat de, waaronder markt-technlsch ook Berlijn moet
oorlog tegen Engeland zijn hoogtepunt^ worden gerekend, alsmede 2uid»Duitschland,
tegemoet gaat Hij wijst on drie feiten.
zullen, wat de verdeeling van Nederlandsche
td. de terugtocht van Albion uit den sector i groenten en fruit betreft, eerst In de tweede
van Sjanghai, de verovering van Lomali- ; plaats komen. Wel ziet men op het oogenblik
land door de Italianen en de afkondiging van In de Berlijnsche hoofdstad groote hoeveel»
de blokkade van de Britsche kustwaterén. heden Nederlandsche tomaten, lumilumune»,
De Engelsche pers, zoo schrijft hij, het Reuterbloemkool en meloenen, maar deze overvloed
bureau aan het hoofd, trachten in de overigens zal slechts tijdelijk zijn. Het zijn andere proopvallend spaarzame commentaren de zaken» ductiegebieden, waaraan in den vervolge het
zoo voor te stellen, alsof de afkondiging der grootste deel der verzorging van de Dultsehe
blokkade door Duitschland in haar gevolgen ' hoofdstad, l«ipzig, Dresden, München en
nauwelijks iets aan de macht der feiten zou, andere Midden- en 2uld»Duitsche steden «al
kunnen veranderen.
worden toevertrouwt-.
De toekomst zal toonen, in hoeverre het BritÉr bestaat grond voor de verwachting, dat
sche optimisme gerechtvaardigd is. Dan zal blijstraks groote hoeveelheden Nederlandscho apken, in hoeverre er In de werkelijk neutrale of pelen- en peren, later ook spruiten, roode. gele
pseudo-neutrale staten nog scheepvaartmaat» en witte kool. koolrapen, soepgroenten» met
schappijen zijn, die na de indrukwekkende name knolselderij en prei, schorseneeren, wit»
waarschuwing van Duitschland nog Britsche lof en sla aan West-Dultschland en Hamburg^
havens trachten aan te loopen en of bij deze en Bremen zullen worden afgezet
maatschappijen nog veel scheepsbemanningen
Thans reeds overwegen Hamburgsehe imporzijn. die voor geld en goede woorden het naar teurs van groenten en fruit in otterdam eén
het verderf leidend waagstuk op zich willen kantoor op te richten.
nemen. De blokkade om het eilandenrijk wordt
van dag tot dag nauwer aangehaald.
Evenzeer heeft onze luchtmacht zich beven
het Britsche grondgebied onbetwist de meer- '
, dere getoond, «1 mogen dan verschelden» Brit»
geplaatst
sehe verklaringen, nlet In de laatste plaat» ie
rapperten der Royal Air Farce, dl» door ongeDe Dienst van Gemeentewerken te
loofwaardige mededeellngen trachten te vér
's-Gravehhage is op het oogenblik bezig
doezelt»»
maatregelen te treffen, om de burgerij bij
de verduistering zooveel mogelijk te beTenslotte brandmerkt de militaire medewerker de herhaalde aanvallen van Britsche vU«H. schermen tegen in het water loopen. Daartuigen op plaatsen en objecten, «Ue ver verwijtoe worden tegenover alle straten, die
derd, liggen van doelwitten, welke ook maar
eenig militair belang hebben, zooals hv. het haaks op het water uitmonden hekken
Mausoleum van Bismarck en het tuinhuis van' langs den walkant geplaatst. Voorts wor-..
cloethe. HU stelt «laartegenover, dat de Duitsche den ook de «rugleuningen» die daarvoor
troepen bij hun opmarsch in Frankrijk herhaalih aanmerking komen, met houten spanten
delijk tactische voordcelen van beteekenis hebben prijs gegeven, om kunstwerken te sparen. verlengd.

Duitsch militair weekoverzicht

.

.

BEVEILIGINGEN
LANGS DEN WATERKANT
Er worden hekken

.

De stemming van het Engelsche
Beschouwingen van Priestley en
De bekende Engelsche schrijver
Prlestley
F.
verklaarde gisteravond voor de
Engelsche radio, dat de Engelschen, welke zich
op het oogenblik in hun huid niet erg op hun
gemak voelen, zich liever een tijdlang heele»
maal niet met politiek moeten bezig houden.
Prlestley zeide het zich te 'kunnen, voorstellen,
indien de Engelschen op het oogenblik beneden
zich niets anders zien dan mist en afdalende
modderpaden.
Lloyd George, de Britsche minister»
president uit den wereldoorlog, schrijft in een
artikel, verschenen in de Suhday Picture over
den huldigen militairen toestand van Engeland.
Hij zegt dat het geen zin heeft te ver»
heimelijken, dat ItaUë. ondanks de ongunstige
weersomstandigheden punten in Britsch»
Afrika In bezit heeft genomen. Italië heeft ons.
zoo schrijft hij verder, woordelijk, uit Somali»
land verdrongen, dat strategische voordcelen
bood. dank zij zijn ligging aan de Boode Zee.
ITassala is een sleutel tot den Soedan. Gok naar
Kenya zijn Itallaansche troepen doorgedrongen.
Zij bedreigen thans, aldus Lloyd George, de
wegen naar Alexandrië en Port Sald. Ten slotte
wijst Lloyd George op den ernst van den toe»
" stand, waarin de Engelsche vloot in de middel»
landsche Zee door deze feiten ls geraakt
Uit Stockholm: Volgens berichten uit Londen
zijn aldaar ernstige meenlngsverschll»
len ontstaan tusschen de verzekegasmaatschappijen endenexport»
handel, welke het ingrijpen van de regeering noodig maken. De oorzaak van het geschil
was het voornemen der verzekeringsmaat»
schappijen de oorlogsrisicoverzekering op
scheepsvrachten opnieuw te verboogen. Daar
verzetten zich dé exporteurs tegen. De auto»
riteiten zouden op bepaalde scheepsroutes ten
gunste van de exporteurs een compromisrege»
Ung hebben voorgeschreven.

Het effect der blokkade
Geen Portngeesehe schepen meer

naar Engeland.
Uit Oporto meldt D.N.8.: In de haven van
«. Oonzalo Velho
Leixoes is het Portugeesche
aangekomen, dat eenlge dagen voor de Duit»
sche blokkadeverklaring naar Engeland was
uitgeloopen. Het schip kreeg, na het bekend
worden van de Dultsehe blokkademaatregelen
van de Portugeesche regeering, Instructies
naar Portugal terug te keeren. Het Portugee»
sche s.s. Sao Miguel, dat eveneens naar Enge»
land zou uitloopen, heeft de reis op instructie
van de regeering niet mogen ondernemen. De
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Bommen op ons land
Nederland helpt V-vuitsehland
Onderhandelingen over handelsbij de groentenvoorztemng TIEN MINUTEN LUCHTALARM
verkeer met Zweden
IN HELMOND

Vijandelijke vliegtuigen
boven Berlijn

vit Londen:

m» wsm Amimmwi
armmmM}

volk
LloyGeorge

nationaliseerd zijn, het burgerrecht ontnomen,
zoo wordt uit Ottawa gemeld. De betrokkeneh
moeten zich als vijandige vreemdelingen bij de
politie melden.

Ook Anckt-Hardenherg (O.)
en Nieuwe Tonge (Z.H.)
getroffen

Alleen materieele schade
vnl. aan gewas te velde
Meer hebben drie plaatsen in Nederland
te lijden gehad van brisant- en brandbommen. Gelukkig zijn er geen menschenlevens te betreuren, vooral in Nieuwe
Tonge is echter aanzienlijke schade toegebracht aan de gewassen te velde. In Ambt
Nardenberg (Vv.) is een landarbeiders»
woning ernstig beschadigd, De berichten
luiden als volgt:
In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben Engelsche vliegtuigen vier brisantbommen
en tien kleine brandbommen uitgeworpen aan
den rand der gemeente Helmond. Ze kwamen
in het open veld, doch vrij dicht bij een woonwijk terecht Door scherven werd aan enkele
particuliere woningen eenige schade aangericht De brandbommen veroorzaakten geen
brand. Er werd tien minuten luchtalarm gegeven.

In de gemeente Ambt-Hardenberg (Ov.) zijn
de bewoners Zondagmorgen tegen drie uur uit
hun slaap opgeschrikt door het vallen van
zware bommen, gevolgd door een groot aantal
brandbommen. Een der bommen viel in de nabijheid van de woning van den landbouwer
Qelen neer en richtte belangrijke schade aan.
Alle bewoners kwamen met den schrik vrij en
vonden bij omwonenden gastvrij onderkomen.
Nog twee andere bommen vielen in de omgeving neer. Men neemt aan, dat een vierde bom
tusschen de landbouwgewassen is gevallen.
Met het oog hierop zijn de noodige voorzorgs-

maatregelen genomen. Tengevolge van de ex»
plosieve kracht der hommen sprongen de rulten bij tal van ingezetenen. Verder werd geen
materieele schade aangericht Een groot aantal
brandbommen, dat werd uitgeworpen, doofde
tusschen de landbouwgewassen.
De Duitsche autoriteiten zijn gewaarschuwd
voor het instellen van een onderzoek. In de omgeving bevinden zich geen militaire objecten.
In den nacht van Zaterdag op Zondag om
halftwee zijn onder de gemeente Nieüwe Tonge
'M den lMdMllh<l!iehen"pol<ler^^l«sf bommen ge»
vallen lh de landerijen van den -andbouwer D.
J. Buth aan deh Duivenwaartscheweg. De bom»
men kwamen terecht op de te velde staande
gewassen, waardoor aanzienlijke» schade werd
aangericht Ook de nabijgelegen hotstede van
H. Braashooft liep een'"e slnade op.
Ook op de Zeeuwsch-Vlaamsche grens.
Den vorigen nacht kwamen enkele bommen
van Ucht kaliber neer op Belgisch gebied aan
de grens van Zeeuwsch»Vlaanderen. De bom»
men werden tegelijk uitgeworpen door een
Engelsch vliegtuig en kwamen in het veld
terecht achter een groep woningen, die Ucht
beschadigd werden. Persoonlijke ongelukken
kwamen niet voor.

Deventersche meelfabriek
getroffen

Ooriogsleenlng tn Canada.

Uit Nieuw-Vbrk: De canadeesche regeering
blijft vasthouden aan het plan tot het opleggen
van een tweede oorlogsleenlng ten bedrage van
250 tot 300 millioen dollar. Ingeval deze oorlogsleening wordt opgelegd, zou zij echter in
geen geval het tot dusver 500 tot 600 millloen
dollar bedragende deficit van het loopende be»
grootingsjaar kunnen dekken.

De Rijkseommissaris bezoekt

Zeeuwsch-Vlaanderen
Zijn bezichtlgingstoohten door de Nederlanden voortzettende bezocht rijkscommissaris
rijksminister Seyss»lnouart op den 25sten Aug.
Zeeuwsch-Vlaanderen, dat over Antwerpen en
Gent bereikt werd.

In Sluis werd de rijkscommissaris in het raadhulp der stad door burgemeester A. F. J. Aernoüdts ontvangen, die hem in een korte voor»
dracht de ontwikkeling en den, huldigen toestand van de stad schilderde. Vervolgens bezocht de rijkscommissaris Axel. Daar werd hij
in het raadhuis door burgemeester F. Blok ont»
vangen, die een korte toespraak ter begroeting
hield. Als laatste stad werd Hulst bezichtigd.
Ook. daar had een ontvangst plaats door den
burgemeester, den heer B. A. Th. M. Truffino,
met wien de rijkscommissaris In een vrij lang
onderhoud de vraagstukken en nooden der stad

besprak.
Na het bezoek aan dé stad Hulst werd de
terugreis aanvaard.

RUM 250 VREDANAARS
KEEREN HUISWAARTS
Eerste transport nit hel
onbezette Eransche
gebied

Ernstige bedrijfsschade veroorzaakt

.

Nader bereikt ons nog het bericht dat een
Engelsch vliegtuig gistermiddag om twee uur
bommen geworpen heeft op de fabriek van de
N.V. Noury en van der Landes IVleelfabrieken
in Deventer. Twee van de drie bommen sloegen
in de fabriek en veroorzaakten zeer ernstige
bedrijfsschade, doordat juist de machine, waar
het eerste stadium van het maalproces ge»
schiedt, werd vernietigd. Het kan maanden
duren voordat deze molen is hersteld. Er werd
gelukkig niemand gekwetst. De directie deelt
mede, dat zij maatregelen getroffen heeft om de
bloemvoorziening normaal te laten function»
neeren.

Engelsch vliegtuig neergehaald
in de Haarlemmermeer
Inzittenden om het leven gekomen
In den nacht van Zaterdag op Zondag is
omstreeks drie uur aan den Vweg onder
Vijthuizen in de Haarlemmermeer een Engelsch vliegtuig door het Duitsche alweergeschut in brand geschoten. Het toestel
stortte neer op .het land van den land»
bouwer H. de Rijk en brandde geheel uit.
De inzittendenkwamen allen om het leven,
Een bom, die vlak bij het vliegtuig lag, is
later tot ontploffing gebracht, in verband
waarmee de gezinnen in de omgeving hun
woningen eenigen tijd hadden verlaten.
IHaterieele schade werd niet aangericht.

NA DEN MOORD OP TROTZKI
Stoffelijk overschot
niet naar Noord-Amerika

Hit Washington: Het departement
van buitenlandsche zaken heeft afwijzend beschikt op het verzoek, het stoffeHedenmorgen is bericht ontvangen, lijk overschot van trotzki naar de Ver»
dat tien autobussen met Vredasche eenigde staten over te brengen.
vluchtelingen vanmorgen uit Parij's zijn
De moordenaar van Trotzki, Jacques Mor»
vaart van. Portugeesche schepen op Engeland vertrokken. Het betreft hier het eerste nard van den Desche, alias Frank Jackson,
is na deze maatregelen der regeering niet meer transport Nederlandsche vluchtelingen, alias Frank Jacques heeft zich, naar uit Mexico
mogelijk.
dat terugkeert uit' het onbezette l?ran> wordt gemeld, met zijn vriendin Sylvla Angelow
sche gebied. Het aantal vluchtelingen, Zaterdag ter beschikking van de justitie ge»
De Dultsehe» en Italianen b» Canada,
steld. Naar het Mexicaansche ministerie van
Uit lNeuw-Vork. De vanadeesche regeering dat zich in de bussen bevindt is 251. Zlj binnenlandsche zaken verklaart, is de moordeheeft aan alle personen die in Duitschland en zullen thans wel spoedig weer voet op naar Mexico op wettige wijze als toerist binnengekomen.
Italls geboren gltn en na 1 september 1028 ge» Nederlandschen bodem zsttess.

Voorloopige regeling voor een
bedragje van drie millioen
mark
Naar wij uit bevoegde bron vernemen
wordt op het oogenblik onderhandels
over een definitieve hervatting van het
handelsverkeer met Zweden. Wanneer
deze besprekingen ten einde zullen
loopen, valt uiteraard thans nog niet te
beoordeelen, daar vele vraagstukken op
een oplossing wachten. Wel wordt da
meeste spoed betracht opdat het Neder-

lansch-Zweedsche handelsverkeer zoo
snel mogelijk hersteld kan worden.

Voorloopig is intussehen reeds een weiden»
teele regeling getroffen, waarbij voor een be»
drag van drie millioen Mark goederen tusscher»
beide landen verruild zullen worden. Uit Zweden zou hoofdzakelijk hout worden ingevoerd,
waarbij dan voor ons land uit dit bedragje de
loopende export gefinancierd wordt Dit bedrag
zal worden verrekend via de Duitsche clearing.
Men ziet uit het bedrag van 3 millioen Marie
ai, dat het hier slechts een zeer voorloopige
regeling betreft In het vorige jaar hebben wij!
voor een bedrag van bijna 44 millloen gulden
uit Zweden ingevoerd en voor ruim 41 millioen
gulden naar dat land geëxporteerd.
Zooals ook reeds uit Stockholm is gemeld»
zijn aldaar maatregelen genomen om de hervat»
ting van het handels» en betalingsverkeer tus»
schen Zweden en ons land mogelijk te maken.
In die stad verwachtte men, dat in September
onderhandelingen voor een blijvende regeling
van het handelsverkeer geopend zouden
worden.
Dat de betaling via de Duitsche clearing zal
geschieden spruit voort uit de verordening,'
welke, zooals bekend, op 10 dezer bekend is ge»
maakt en waarbij bepaald is, dat met ingang
van dien dag het betalingsverkeer met Zweden
(en ook met Zwitserland) over het clearing»
instituut wordt geleid.

Competitie-indeeling

N.V.B.

wacht op benzine

BESPREKINGEN NOG
GAANDE
Het is een merkwaardig tijdsbeeld, dat
indeeling van een voetbalcompetitie
afhankelijk is van b«2nzmeverstrekking^
Dat is echter het geval met de competitie»^
mdeeling van den Nederlandschen Voetbalbond, die, naar wij vernemen, dezer
dagen in opzet is klaargekomen. De eerste
klasse zou daarbij weer komen te bestaan
uit alle 52 eerste klassers van het afge»
loopen seizoen.
Wil de competitie in den opgestelden vorm
voortgang vinden, dan is echter noodig. dat
de clubs voor het houden van de wedstrijden
naar elkaar toe reizen. Mervoor nu is benzine
noodig. Als men deze niet krijgt, zal men wel

de

genoodzaakt zijn een andere indeeling samen tt,
stellen. De besprekingen zijn op het oogenblik
nog gaande, zoodat het thans, in afwachting
van het resulwat daarvan, beter is, nog niet,
naders over het ontwerp der competitie mede
te deden.

GENERAAL WINKELMAN
IN BESTEN MIFIANV
Wordt behandeld overeenkomstig zijn hoogen
rang
Men meldt het Dagblad voor N. Brabant et»
Zeeland van hooggeachte zijde uit Den Haag?
Reeds geruimen tijd doet in ons land hard»

nekkig het gerucht de ronde als zou generaal
H. Q. Winkelman, laatstelijk opperbevelheb»
ber van de Nederlandsche land» en zeemacht»
in Duitsche krijgsgevangenschap zijn over»
leden.
Evenals zoovele andere dwaze geruchten,
die van mond tot mond gefluisterd worden,
is ook dit gerucht in den meest volstrekten
zin onwaar. Wlj hebben ons in dit verband
gewend tot een van de naaste familieleden van
den generaal, van wien wij niet alleen de per»
tinente onwaarheid van het gerucht vernamen,
maar die tevens verklaarde, dat de generaal
in goede gezondheid verkeert en een behandeling geniet, die overeenkomstig zijn hoogen
rang is.
Zijne Excellentie bevindt zich in gezelschap
van eenige andere Nederlandsche opperofllcle»
ren en van de betrokken adjudanten. Mevrouw
Winkelman staat in regelmatige correspondentie mot haar echtgenoot.
Wij meenden goed te doen dit gefluisterde
fabeltje, dat een buitengewoon taal leven had
en uiteraard voor verwanten van generaal
Winkelman niet aangenaam was, hiermede voor
goed uit de wereld te helpen.

Dnitschlands toekomstige

koloniale taak
Leergang in het Kisuahelti
Uit Berlijn. Het Nederlandsche Perskantoor
meldt: Na Berlijn heeft nu ook de stad Lelpzlg
een leergang in Kisuanelti. de meest verbreide
taal in Afrika ingericht die overtalrljk gevolgd
wordt door toekomstige Duitsche kolonisten en
koloniale ambtenaren. De Duitsche overheid
hoopt, dat deze taal eens de algemeene om,
gangstaai voor alle Afrikaansche naturellen
zal worden.

BET VAD«U^UN>

2

Vele journalisten vereenden zich
in een nieuw Verbond
Hun president geen dictator, maar een leider
in zich v««enigd wil zlen. Deze aanmelDE WEG NAAR DE dlgen
ding kan geschieden aan het voorloopig secretariaat van het Verbond, Postbus 310, Den Haag.
Onder de pauze meldden zich ruim 30 nieuwe
NIEUWE VORMEN
leden aan. zoodat het Verbond thans meer dan
In aanwezigheid van de leden van den
Raad van Voorlichting der Nederlandsche
Pers, de heeren A. Meyer—Vchwenclce. drs
V. Goedhuys, dr A. v. d. Poel en P. .1. van
Megchelen, alsmede van ruim 150 journalisten, heeft de president van den Raad
van Voorlichting, dr 1. <3óed«waag«», tot
voorzitter van het Verbond van Nederlandsche journalisten benoemd den heer
P. J. van Megchelen, hoofdredacteur van
net AHs^'. en tot waarnemend-voorzitter,
den heer drs V. lloedhuys, commissaris
der redactie van de Arbeiderspers.
In zijn installaUerede schetste dr T. Goede»

waagen de wijze, waarop de Raad van Voorlichting tot stand is gekomen. De personen, dle
ln denBaad zitting hebben, waren reeds jarenlang overtuigd, dat de structuur der Nederlandsche samenleving een verandering zou moeten
ondergaan. Deze verandering is door den oorlog
«er plotseling en als een schok gekomen.
Het gezichtspunt van den Raad is niet politiek geweest doch zuiver ideel en wel in den
geest van het Nieuwe Europa. De leden van
den Raad konden uiteraard geen vertegen»
woordigers van het oude systeem zijn. Van de
zes leden zijn er twee aanhangers van de N.
S. B. Sprekers positie als hoofd der afdeeling
perszaken van de N S. B. heeft niets te maken
met zijn positie als president van den Raad van
Voorlichting en als spreker tusschen belde posities «en conflict zou zien rijzen, zou bij zon»
der twijfel een keuze maken. Spr. staat hier
niet als zaakwaarnemer van een politieke beweging, hetgeen ook duidelijk blijkt uit het
contact met de journalisten en uitgevers. De
weg naar de nieuwe vormen, zooals deze thans
zijn vereischt was den Raad bekend, daarom
had hij het recht de pers voor te lichten.
Men verwijt den Raad, dat hij de pers dictatoriaal wil ordenen, het ideaal van den Raad
ls echter niet de dictatuur, doch het leiderschap, dat berust op het ethisch beginsel van
het vertrouwen. Het streven van den Raad zal
gerechtvaardigd, worden door de samenwerking
van de zeer vele journalisten, die zich achter
«Hen Raad plaatsten.
De Raad heeft gepoogd den Nederland»
schen Journalistenkring in den nieuwen
geest leiding te geven, door aanvulling
van het bestuur, waardoor een gelelde»
lijke overgang mogelijk zou zijn. Het bestuur van den Kring heeft dit voorstel
echter afgewezen en draagt daarom dé
verantwoordelijkheid van de splitsing
onder de journalisten.
Spr. wijst er op, dat het Verbond van Nederlandsche Journalisten de trekken van den nieuwen tijd vertoont Hot is in het Verbond dus
niet meer mogelijk, dat op een vergadering de
helft plus een de waarheid proclameert
V«ivolHens .sprak de, % voorzitter. -van .< het
nieuwe V«h^nd/Spr;'.wees er op.
land thans een kans krijgt om opnieuw een rol^
te spelen. Een nieuwe wereld gaat nu open, een
wereld, waarin onderhandelen en schipperen
nlet meer mogelijk is. Daarom hebben wij nu
«en nieuw Vérbond gesticht, al hebben wij teWenover de leiding der journalisten organisaties
genoeg geduld getoond.
De voorzitter geeft vervolgens een overzicht
der besprekingen met de organisaties van jour»
nalisten en. directeuren. Spr. verheugt zich,
thans uitsluitend goedwillende menschen voor
zich te zien, ,al zal ieder zijn eigen meening
hebben over de wijze, waarop ons volk in
dezen tijd geleid moet worden. Een ieder is
tenslotte ook vrij in deze meening, daar het
Verbond als vakorganisatie geen politiek pro»
gram heeft Wel is zeker, dat het Verbond de
kenmerken van het nieuwe Europeesche segiem, zooals dit door Duitschland en Italië
wordt aangegeven, moet overnemen.
De organisatie van het Verbond ls ingesteld
op goed en effectief handelen. Aan den voorzitter wordt groote bevoegdheid gegeven, maar
tegelijkertijd zal uit alle kringen de stem der
journalisten kunnen worden gehoord. Naast
den voorzitter staat een raad van advies, els
onderdeel van een raad van toezicht waarin
ook gewestelijke of plaatselijke vertegenwoordigingen en vakvertegenwoordigingen zitting
hebhen. Het verheugt spr. een aantal journalisten als leden van den Raad van advies te kun»
nen benoemen, nl de heeren H. van der Broeck,
hoofdredacteur van de Limburger Koerier te
Maastricht, «Ir A de Graaf, hoofdredacteur van
het Utrechts Nieuwsblad J. ter Haar, hoofdredacteur van het Agrarisch Nieuwsblad te Meppel. mr J. Huijts. redacteur Nieuwe Rotterdam»

.

_
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sche Courant, P. Primo, chef-redacteur

Op-

rechte Haarlemsche Courant, L. Thijssen, hoofdredacteur Nederiandsch Dagblad in Den Haag
«n H. Wijffels, hoofdredacteur het Huisgezin u.
'sHertogenbosch.
Spr. deelt tenslotte mede, dat de aanmelding
tot het lidmaatschap van het Verbond binnenhort zal worden gesloten, daar het Verbond
alleen de goedwillende» en niet de welfehnof-

Raad van Voorschoten
BIJDRAGE IN OVERHEIDSSUBSWIE VAN DE B.P.M.

Verfraaiing Wileminapack
In den Voorschotenschen raad, dle Zaterdag
bijeen kwam deed de burgemeester mededeeUng van het feit dat het batig saldo van den
gewonen dienst de som van f 14.795,95 beliep,
terwijl de dienst 1938 een batig saldo opleverde
van t 1751559. Een en ander in aanmerking
genomen heeft de dienst 1939 feitelijk f 10.206.05
meer opgeleverd dan de dienst 1938.
De raad stemt toe ln een bijdrage van de ge»
meente voor het tijdvak 1 Juli—2B September
1940 in de. van overheidswege te verleenen
subsidie van 60 pet in de uitkeêring aan de «r»
helders van de N.V. „De Bataafsche Petroleum
Maatschappij en in de wachtgeldregeling, voor
het tijdvak 1 Jull t/m 3 Augustus 1940. voor
de arbeiders van de N.V. Werf Guste.
In het Wilhelminapark zullen enkele verbeteringen worden aangebracht Tengevolge van
het verontreinigde water sterven de visschen
ln de vijvers. Gedacht wordt een diepwel te
laten maken en «Ut water in de vijvers te pompen. Voorts zal op bescheiden schaal een terrarium en een verblijf voor konijnen worden ge»
maakt
De heer D. Limburg (A-R.) hoopt niet dat
dit het begin ven een dierenpark zal zijn.

300 leden telt
De president van den raad van Voorlichting,
dr T. Goedewaagen heeft nog op een desbetreffende vraag geantwoord, dat de president der
Nederlandsche Perskamer (de toporganisatle)
lemand moet zijn, die het Nederlandsche volks»
karakter door en door kent die weet dat het
godsdienstig leven In Nederland dé eerste
plaats inneemt die het bestaan der verschillende confessies erkent en een standpunt inneemt,
hetwelk recht laat wedervaren aan de uitingen
en net beleven der confessies. Dit is zoo be»
langrijk voor ons volk, aldus dr Goedewaagen
dat zonder dit inzicht een Nederlandsche Pers»
kamer absoluut onmogelijk moet worden ge»
acht

EEN BESCHEIDEN MAN
NEEMT AFSCHEID
A.

de long gaat heen als directeur
van de Vereeniging van
Ohr. Onderwijzers

De Vereeniging van Chr. Onderwijzers, „de
groote", zooals ze genoemd wordt ter onder»
scheiding van de Unie van Chr. Ond, heeft Ih
de Madoerastraat te 's-Gravenhage haar bureau.
De directeur dezer instelling met haar 8000
leden heeft een omvangrijke taak; de gewone
administratie, die elke vereeniging meebrengt,
vergaderingen bijwonen, notuleeren. besprekingen voeren, contributie innen, wettelijke kwesties helpen oplossen enz. enz. Zoo iemand moet
alles weten, wat in de vereeniging omgaat
moet talrijke vragen van allerlei aard kunnen
beantwoorden, moet orgahisatiepuzzles oplossen.
Hij is in de vereeniging de alles wetende en
dient zich toch steeds op den achtergrond te
houden; er dient een stille invloed van hem uit
te gaan, het openbare optreden is voor het
hoofdbestuur. Wie dit alles vervullen kan «n
goed vervult ls moeilijk te vervangen. En toch,
ook zijn uur van pensioneering komt Zoo is
het nu in bovengenoemde vereeniging, waarvan
de directeur A. de Jong Ezn met 1 September
as. aftreedt en op de vergadering. 28 Augustus
te Utrecht te houden, officieel afscheid neemt
De Jong komt uit «en zeer nederige omgeving. waar de rechtschapen ouders, van wie de
vertrekkende nog altijd met den grootst mogelijken eerbied «preekt eiken cent moesten om»
keeren, om den kinderen voedsel, kleeding en
«enige leermogelijkheid te verschaffen. Ie Ulst
bezocht hij de Chr. school, kwam daarna op de
RUllsnormaaUessen te Sneek een bizondere
christelijke opleiding was er toen daar nog niet
en genoot de lessen van den toen tachtig,
jarigen paedagoog J. Visser. Gedurende dien
tijd was hij kweekeling voor een minieme ver»
goeding te Oudega en Enkhuizen. In de laat»
ste plaats werd hij na het behalen van de on»
aangesteld op een :' salaris^
dtHwMrsAte.'vast
'
'-"" ,-".,.""' '/ '
vah f 473.
'-.
la 1899 kwam hij aan de Bethelschcol te Sche»
veningen. doch in 1900 ging hij reeds naar de
Chr. ULO te Leiden, waar de latere wethouder
van onderwijs daar ter plaatse. J. B. Meynen,
hoofd was. Hij werd «laar le onderwijzer en
tevens vakleeraar aan de Chr. Normaallessen,
die later Chr. kweekschool werd. Zoo kwam
hij ook in de examencommissie voor onderwijzer en voor de hoofdakte.
Lid van het hoofdbestuur der Ver. van Chr.
Onderwijzers werd hij tn 1911; 2e secretaris er
van in 1912; le secretaris in 1914. Hij was dus
de aangewezen man om directeur te worden
vah het bureau dier vereeniging, dat in 1919,
toen er 24ÓÓ leden waren, geopend werd. Meer
dan twintig jaar heeft hij deze betrekking be»
kleed en de vereeniging zien groeien tot «000
leden. Zoo kwam bij in aanraking met alle
kringen, die belang hebben bij het Vrijz. Prot
Onderwijs; met de onderwijzers, de besturen,
de ouders. Het „Correspondentieblad" der vereenlgingkreeg zoodoendeook vele artikelen van
zijn hand. vooral op het gebied van organisatie en wetgeving. En ook het Maandblad „Onze kinderen", bestemd voor de ouders, hielp nij
mede redlgeeren.
Zoo ls De Jong een der bekendste per»
soonlijkheden op het gebied van het Prot Bij-.
Onderwijs. De man van veel vereenlgjngsken»
nis, van veel weten van kleine dingen, ook uit
het persoonlijk leven der leden, maar dle steeds
op den achtergrond moet blijven. De onmisbare in de organisatie, maar tevens de be»
«heldene. De Jong heeft die taak met juist
weten van zijn plaats en met tact vervuld. De
regeering heeft zijn arbeid erkend, door hem in
1932 ridder van de Oranje-Nassauorde te ma»
ken; zijn vereeniging zal ongetwijfeld hem haar
grooten dank brengen op haar buitengewone
vergadering te Utrecht

—

—

VOORGEVELROOILIJN HOEK ELANDSTR-

HEMSTERHUISSTRAAT.

Met het oog op het verkeer ter plaatse achten
B. en W. het wenschelijk. dat op den hoek van
de Elandstraat en de Hemsterhulsstr. te zijner
tijd een verruiming wordt verkregen, in ver»
band waarmede op dien hoek een voorgevel»
rooilijn ware vast te stellen gelijk zij die voor»
stellen.

HET STRATENPLAN MOERWEG m.
De Vereen. Het Eigendom heeft in samen»
werking met de andere Haagsche hulseige»
naren-organisaties tegen het Raadsbesluit tot
aanleg van het Stratenplan Moerweg Hl bij
Ged. Staten bezwaren Ingebracht en verzocht
het nlet goed te keuren.

NIJVERHEIDSONDERWIJS.
B. en W. stellen voor aan de vereeniging
„R.-K. Ambachtsschool St Joseph". In gebruik
te geven het gemeentelijk schoolgebouw Falck»
straat voor het geven van Nijverheidsonderwijs. met 1 October 1940 voor ten hoogste een
jaar. tegen een vergoeding, berekend naar
f 2450 per jaar, en voorts op de door hen te be»
palen

. voorwaarden.

PROGRAMMA HAAGSVH HARMONIEORKEST.

Het Haagsche Harmonie-orkest onder leiding
van Henri Zeldenrust, dat morgenavond op het
Kaapsche Plein van 19—21 uur een concert
geeft, zal de volgende werken uitvoeren:
-Helden der zee", mersch, A. J. Hartman,
Ouverture „Piqué Dame". F. v. Suppé; «Wle»
nerblut", wals. J. Strauss: «Das vrelmllderl»
haus". potp^ F. Schubert—Berte; „Si ,'étels
Rol", ouverture. A. Adam: e. „Cannenelte.''. Bo»
lero. W. Hekker: b. Milesu. Paso dodlo, ft Re»
post»; .F'aust". zant, Ch. Gounod-Qoenenl

waarop de voorzitter antwoordt dat men niet
heng behoeft te zijn, een voorstel te verweck»
ten tot aankoop van b.v. een blson.
Het crediet van 1 2000.» wordt verleend.
«Enthousiasme", marsch. A Dreinen,.

—

MAANDAG U AUGUSTUS !S<«

„De adjudant van dr Karper"
overleden
Dg Lummel,

eertijds beroemd
Propagandistder A.N.?.

—

AVONDBLAD A

Nederlandsche Varieteartisten

Diktributieniewn

PLOOIEN IN DE DISTRIBUTIE VAN
TEXTIELGOEDEREN

Nt een langdurige ongesteldheid ls te Zuidland in den ouderdom van M jaar overleden
onze oud-stadgenoot ds Q. W. J. v. lummel,
emerituspredikant der Gereid lurken en ln
vroeger jaren een. met name op politiek ge»
bied, op den voorgrond tredende figuur.
Qhrlstlaan Willem Uoban van Lummel werd
17 Juni. 18» te Utrecht waar zijn vader, de
bekende schrijver F. H. v. Lummel, onderwijzer
leder, die met de puntenkeart voorbereidingen
getroffen heeft of zelfs al aankoopen heeft
was. geboren. De overledene was ook zelf aang-daan
zal gemerkt hebben, dat de regeling
vankelijk «Is onderwijzer werkzaam en wel te
niet overal even billijk is. Dat kon ook niet
Utrecht Veenendaal. «ekkum. Vianen en Dij voorbaat reeds zijn verbeteringen aangeHeume. Hij bezocht de kostschool te DoeUn» kondigd. Zoo zijn een aantal artikelen bekend,
waarvan de indeeling twijfelachtig is. Het Rijks»
ehnn en studeerde aan de Vrije Universiteit bureau
deelde echter aan «De lilanufacturier
theologie onder Xuz-per en llutgers. In 188? mede. dat binnenkort ook daarover een beslis»
candidaat geworden aanvaardde ds v. Lummel sing zal worden genomen. Op de vraag of het
aan een winkelier geoorloofd is goederen, dle
24 Juni ven dat jaar het predikambt te Waarzijn zaak niet meer of moeilijk verkoopbaar
der ZH.> In 1889 nam hij het 'oor de tweede in
zijn, aan een collega over te doen, ontvingen
maal door de kerk van Delft op hem uitgewij «en toestemmend antwoord, bericht «De Mabracht beroep aan en arbeidde 20 jaar in de nufaeturler".
Een vraag, die door menigeen gesteld wordt
oude Prinsenstad. Tal van beroepen werden ging
over de vrije artikelen en de stof. noodig
hier door hem afgeslagen, waarna hij in .909 om deze te maken. Vooral voor hen. die de
dat naar Zuidland aannam. Tot 1 Klaart 1933 hoop koesterden, dat de stof voor deze artikeheeft de overledene deze kerk gediend. De len nog vrij of liever zonder punten zou mogen
classis HrieUe verleende hem eervol emeritaat worden verkocht, is het antwoord niet gunstig.
en ds v. Lummel vestigde zich metterwoon té De stof mag slechts op punten geleverd wor's-Gravenhage. Het platteland en zijn oude ge» den.
Hier en «laar stuiten wij op een opmerkelijk
meente trokken hem echter zoozeer aan, dat
hij na eenige jaren zich opnieuw daar vestigde. verschil h» de punttmwaardeerlng bij nagenoeg
Ds v. Lummel, wiens optrede» in.de dagen dezelfde, artikelen. Zoo noteeren pyamas voor
der Doleantie van 1886 viel. heeft tal van Geref. mannen en vrouwen resp. 45 en 30 punten, tricotonderbroeken voor mannen 14. voor vroukerken in de Rijnstreek geïnstitueerd. Op kerkelijke vergaderingen werd hij aldra een op wen 24 punten. Laboratoriumjassen zijn 30 en
den voorgrond tredende figuur en hij maakte lange stofjassen 35 punten. Voor deze verschilin waardeering Is geen redelijke verklaring
dan ook deel uit van de Generale Synode van len
te
vinden.
Arnhem. Utrecht en Assen.
Een ander geval doet zich voor bij luiers.
! Zijn grootste bekendheid verwierf hij echter Deze
zijn vrij van punten, lh deh regel zullen
als propagandist der Anti»Rev. partij. Om zijn deze verkocht worden aan het stuk. terwijl ook
groote slagvaardigheid was hij een in verkie» afgepast geweven luiers in den handel zijn.
zingsdagen gevreesd debater. Hij verwierf den Verkoopt de winkelier dit artikel gezoomd, dan
bijnaam van -adjudant van dr Kuyper". Tal is het vrij, ook afgepast doch niet gezoomd is
van bestuursfuncties heeft hij voor de AR. vrij. Oogjesgoed per meter gekocht dient echpartij vervuld.. Zoo was hij voorzitter van het ter met punten te worden berekend. Wellicht
Prov. comité dier partij in de prov. Zuid-Holzal bij rustiger beschouwing een andere oplosland. idem van de Statensectie Ridderkerk, en sing mogelijk zijn, want geheel juist is het niet
van den Kamerkieskring Dordrecht Ook voor
Tot heden vonden wij geen punten voor ge»
de Unie „Een school met den Bijbel", voor breide borstrokken. lijfjes en corsetlljfjes voor
IPatrimonium en den Geref. Jongelingsbond vrouwen en meisjes. Vermoedelijk zullen deze
heeft hij aUerwege ln den lande zijn woord bij „camlsoles" ondergebracht worden, doch dit
gesproken. Tal van jaren was bij hoofdredacMent nog te worden afgewacht Daar tafelklee»
den vrij zijn. rijst de vraag of de specifieke ta»
terwijl
hij
teur van De Delvenaar.
aan meerdere brochures en preeken het Ucht gegeven felkleedstof eveneens vrij is.
Verder worden niet aangeduid: schoorsteen»
heeft en ln verschillende kerkboden zijn bij»
loopers,
pianoloopêrs. padvwderskleeding. kastpubliceerde.
hoogen
Tot op
dragen
leeftijd
mocht ds v. Lummel den kansel beklimmen en rand. scht-orsteenvaUen, waterproof keperhand»
beschermers,
japonhoezen. kamerschermen,
in het land spreekbeurten vervullen.
nachtzakken,
gordijnkoord,
zadeldekjes. strooWoensdagmiddag
Zijn stoffelijk overschot zal
zakken en stroomatrassen.
om 3-50 uur te Zuidland begraven wórden.

toonden bun kunnen
Drie uur kleinkunst

EEN ONGELUK LIGT IN EEN
KLEIN HOEKJE.
ouderlijke
Voor de
woning in dé Van Mieris»
straat werd Zaterdagmiddag de vijfjarige H.
van G. door een tot heden onbekend gebleven^
motorrijder aangereden. De knaap kreeg een
hoofdwonde. De Geneeskundige Dienst ver»
voerde hém naar het ziekenhuis aan den

Zuidwal.
l 'DèvB!i-jarigfe ■thëJ.iC.^B. uit Rijswijk beging

Zaterdagavond dé onvoorzichtigheid om bij de
halte Broek-loot uit de nog in beweging zijnde
tram te steppen. Zij viel en bekwam een hoofd»
wonde. Door de zorg van den Geneeskundigen
Dienst werd zij naar het RH. ziekenhuis aan
het Westeinde overgebracht
Eveneens werd m het ItK. ziekenhuis aan het

Westeinde opgenomen dé N-jarlge mevrouw H.
van der P„ die zoo onfortuinlijk was, ln haar

woning aan de Pijnjekade van de trap te vallen
ten gevolge waarvan rij inwendige Kleuringen
kreeg.

Ook zij, die
moeten

met

olie stoken

kolenlormnlier

invullen

In verband met
.eigenaren

de omstandigheid, dat vele
van met oUe gestookte centrale
verwarmings» of andere ketels voorloopig de
nog in hun bezit zijnde voorraden olie zullen
kunnen gebruiken en «Kat bedrijven (b.v.
.bakkers) nog voor een gedeelte hunner
olie-toewijzingen ontvangen
is de vraag gerezen, of door hen een der.
formulieren a tot en met e voor het verkrijgen van vaste brandstoffen dient te worden

brandstofbehoefte
ingevuld.

Dit moet inderdaad geschieden, doch in
alle gevallen dient op het formulier te worden vermeld, dat voorloopig nog hetzij geheel hetzij gedeeltelijk met oUe zal worden
gestookt

De formulieren zijn nog altijd verkrijgbaar

bij de plaatselijke

distributiediensten.

Babykleertjeskosten geen punten
Ingevolge artikel 1 van de Te-ttleldlstributieOok de 57» jarige mej. N. Z. had het ongeluk
van de trap te vallen en brak daarbij het linker» beschikking worden voor de toepassing van die
been. De G.GD. heeft haar naar het ziekenhuis beschikking kleederen en benoodigdheden voor
babys en kinderen, die op den sden Augustus
aan den Zuidwal vervoerd.
1940 den leeftijd van drie jaar nog niet hebben
Van zijn paard viel Zondagmiddag op de bereikt, niét als textielproducten aangemerkt
Jacob Catslaan de militair van den Opbouw» Dit wll dus zeggen, dat kleeding en benoodigddienst D. N. Hij kneusde daarbij de linkerheup heden voor deze kinderen vrij kunnen
worden
zoodanig, dat overbrenging naar het Militair gekocht
Hospitaal noodzakelijk bleek.
Niettemin Is gebleken, aldus het N. v. d. D,

REBUTEN BRENGEN VEEL WERK MEE
En de oorlog heeft het werk
nog moeilijker gemaakt

overige stukken ln het algemeen 3 maanden). Na afloop
van den termijn van bewaring worden de stukken
jaarlijks ongeveer 70.0001
Maar els ambtenaren zijn ware speurders
heel prozaïsch vernietigd,
terwijl de bevonden waarBazarstraat 9 Den Haag: klaarheid hebben weten te devoorwerpen
enz. te gelde
hier U het bureel Onbestelbrengen. In 1939 werden
gemaakt.
bare Stukken of „Rebuten" ruim 11.700 stukken ven worden
Door den geadresseerde
De stukken, welke dage» een verbeterd adres voor» geweigerde
stukken worlljks ter behandeling op zien!
den geopend om zoo moge»
Rebuten inkomen, worden
Blijven
stukken on» lijk het adres van den af»
onderschelden in: a brieven danks alledevorengenoemde
zendt* te vinden en onder»
briefkaarten, kennisgevingaan daarna dezelfde be»
pogingen
nog
onbestelbaar,
gen van overlijden, brallle» dan
handeling als de binnen»
worden
de buitenlanddrukwerken en overige sche *) naar het land van landsche
onbestelbare briestukken van meer dan ge» oorsprong
teruggezonden, ven ne opening. Door den
woon belang, waarvoor ge» terwijl de binnenlandsche
afzender geweigerde stuk»
tracht moet worden adres brieven door een speciaal ken
blijven op Rebuten be»
te vinden? h. geweigerde daartoe gemachtigd
de brieven worden
waard;
ambtestukken; e. overige onbegeopend voor geopend om na te gaan of
naar
worden
stelbare stukken (onbelanghet opsporen van eventueel de inhoud geld of gelds»
rijk drukwerk). De behanadres van geadres- waardige voorwerpen bevat
deling van laatstgenoemde nader
seerde of afzender. (GeTot de bemoeienissen van
categorie ls al heel eenvouopende
brieven
worden
bureel
Rebuten behooren
dig: deze stukken worden
vóór
de doorzending aan voorts nog: het opsporen van
verscheurd en ln balen ver» belanghebbenden voorzien vermiste stukken, het
be»
zameld om later te worden van een sluitstrook). Voor waren van ln de
wachtkavernietigd.
brieven, waarvan het adres mers, dlenstlokelen en post»
De onder a. bedoelde stuk» van den afzender ook na rijtuigen
gevonden
ken vangen op bureel Re» opening niet bekend ls en werpen enz, alsmedevoor»
dle
buten figuurlijk hun tweede die afkomstig zijn uit plaat» van artikelen uit onbestelreis door Nederland aan. In
sen met meer dan 5000 in» bare postpaketten.
de handen van de „speur» woners, wordt wel getracht
In het algemeen ls teak
ders" passeeren ze de z.g. deze aan de hand van de van Bureel Rebuten de
ten gestratenksst (waarin alle uiterlijke kenteekenen door volge van de gewijzigde instraten van ons land alfa» tusschenkomst van den dl» ternationale
omstandighebetisch gerangschikt steen), recteur van het betrokken den er niet overzichtelijker
reizen eventueel door de postkantoor aan den afzenot geworden.
verschillende adresboeken, der te doen uitreiken. De
de Naamlijst van rekening» over ge binnenlandsche on»
*) Ven de uit het bulten,
houders blj den postcheyue» bestelbare brieven, alsmede land afkomstige onbestelen girodienst de Naamlijst de briefkaarten, kennisgebare brieven en briefkaarvoor den lnterlocalen tele- vingen van overlijden. braN» ten komen in het algemeen
loondienst, jaarboekjes van .«drukwerken en stukken slechts dle, waarop de
de verschillende categorieën van meer dan gewoon beplaatsnaam ven den geven ambtenaren, enz. In de lang. welke niet terecht ge» adresseerde ontbreekt of on»
hoop ergens hun thuis te bracht kunnen worden, blij»
juist is ingevuld, ter aanvul«uilen vinden Hierbij kom» ven. netjes gesorteerd neer ling c.g. verbetering «v
het zesde zintuig van de Re» de p^ets van afzending, nog Rebuten: de overige buibuten-ambtenaren blijkbaar gedurende bepaalden tijd tenlandsche brieven en
automatisch in werking, ten bureele Rebuten be» briefkaarten worden bij on»
want legio rijn de gevallen, waard (aangeteekende stukbestelbaarheid door de ken»
waarin deze een schijnbaar ken en brieven met geld of teren aan het buitenland
onoplosbaar raadsel
tot kostbaarheden 3 jaar, de teruggezonden.

—

—

bate van

de ooriofsinvaliden

Luiers vrij, maar oogjesgoed op de bon

Is stof voor tafelkleeden
ook vrij ?

ten

dat er te HUversum winkeliers zijn. dle weige-

ren dergelijke babykleertjes af te leveren zou»
der inlevering van punten van de texllelkaart
Blijkens verkregen inUehUngen vaa het
BQksb«Kan voor de Distributie van Textiel»
producten te Is»Gr»v«nlutUe, »H» de winkeliers
verstel»» dabykleertles zonder inneming vu
punten va» de texUelkaart «f te leveren.
Het komt veel voor. dat hulsmoeders voor
haar babys zelf de kleeren vervaardigen van
brelwol. De hiervoor behoodlgde breigarens
kunnen niet anders dan op punten van de tex»
tlelkaart worden gekocht In dit geval zullen
hiervoor de textielkaarten van de leden van het
gezin dienst moeten doen.

DIEVEGGE BESTOLEN
Portemonnaie met inhoud was
verdwenen

In een café aan de Wagenstraat bevond zich
Zaterdagavond een inwoonster van Delft Toen
zij zich even verwijderde. Uet zij haar hand»
tasch op tafel Uggen. Hiervan maakte een andere
vrouw gebruik, om er de portemonnaie uit
te halen en daarmede ijlings te verdwijnen.
Een andere bezoeker zag het evenwel en toen
de Delftsche juffrouw dan ook aangifte deed
van den diefstal, kon men gezamenlijk een vrij
goed signalement opgeven. De politie snuffelde
eens in haar foto-archief en vond daarin inderdaad een portret van bedoelde vrouw, die door
de D«ilftsche juffrouw werd herkend.
Ongeveer een uur later, werd aan het bureau
Rljswijkscheweg uit de Wagenstraat een vrouw
aangebracht die in staat van dronkenschap
verkeerde. Deze werd ter ontnuchtering opgesloten en toen men daarna haar antecedenten
na ging, bleek het dezelfde te zijn, die in het
café de portemonnaie had gestolen. Zij be»
kende, doch verklaarde tevens, dat zij buiten
het café was aangesproken door twee mannen,
die haar de portemonnaie afhandig hadden ge»
maakt Zij is voorloopig in bewaring gesteld.

KIJVEND ECHTPAAR
Lankmoedige vrouw
In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft
de politie assistentie moeten verleenen in «en
woning, waar een man en «en vrouw aan het
kijven waren. De heer des huizes had hierbij
zijn echtgenoote met een nachtspiegel op het
hoofd geslagen, waardoor de vrouw een ver»
wending aan de neus had gekregen. Zij wenschte
echter geen aangifte te doen van mishandeling.

Het is een genoeglijke avond geweest gister»
avond In het Gebouw voor K. en W. Daar
wij kondigden het reeds aan
immers had
de Nederlandsche Gemeenschap „Werk en
' Vreugd" «en variétéuitvoering georganiseerd
„Werk en Vreugd" is een afdeelng van
de Nederlandsche Werkgemeenschap, en de
voorstellingen, waarvan gisteravond de eerste
ging. hebben een tweeledig doel:
le. Werk te bezorgen aan de met werkloosheid kampende menschen van het artiestenvak,
dte een nuttige functie h» de volksgemeensehsp

—

'vervullen, en

2e. De netto-bate ten goede laten komen aan
het Fonds voor Oorlogsinvaliden van de
N.W.G.

«De variété is een populaire kunst waarvoor
ons volk wel ontvankelijk is, en die zeer wel
tot hongeren bloei gebracht kan worden." aldus
dr Vervier In het programma, die tevens een
kort openingswoord sprak. WiJ willen daar
dadelijk aan toevoegen, dat ons land over een
behoorlijk aantal goede Nederlandsche variété»
artiesten beschikt Dit is gisteravond gedemonstreerd. Maar alvorens tot vermelding vsn hun
nummers over te gaan, willen wij de aandacht
vestigen op, hun ..Nederlandsche" namen:
Mac Allan. mr Max, Tibor Gomory, Leberto,
Wilbury's, Boya's. Arenco's. HÓubén en Brook
en Bosfield: dan was nog de arUstieeke leider
I^berte,. terwijl het orkest onder leiding stond
van (Jan) Lelenka. Een overblijfsel uit den tijd
dat Nederlandsche artiesten nog internationaal
werkten. Eigenlijk zagen we maar één Holland»
schen naam op het programma: Zpeenhof, Koos
en Cesarine.
Laten we mrt Speenhof beginnen, omdat hij
toch een van de prominenten is uit de Hollandsche kleinkunst Speenhof is er niet de man
naar om op : oude Uedjes te teren. De vitale
oude dichter-zanger is nog dagelijks bezig met
het maken van nieuwe Uedjes
hU vertelde
het ons laatst zelf
en gisteravond begon bij
met een liedje, dat nog zoo versch van de
naald was, dat Speenhof het nog niet zonder
boekje kon stellen. Daarna hebben we onder
meer gezongen van Dorusje. zong Cesarine
Speenhof onder meer een schalsch liedje over
de liefde, en zongen we weer met zn allen van
„«laar komen de schutters".
De carlcaturist opende het programma. Zijn
handigheid met de teekenstift is bekend. De
aankondiging van Brook en Rosfield met „de
een dwazer dan de ander" was inderdaad juist;
het was een amusant tap-dance-nummer. door»
spekt met allerlei komische effecten. Voor
Leberto. een goochelaar van den ouden stempel
met. zijn verbluffende vingervlugheid. een
„staaltje van zijn geheimzinnig kunnen gaf,
traden de I?ibor Gomery-acrobaten op. Zij
'voerden een uitstekend nummer uit dat luiden
bijval oogstte. Uitstekende athleten die hun
krachttoeren correct uitvoerden. Het laatste
nummer voor. de. pauze was een komisch»
serieuze waaghalzerij aan drie rekstokken. Ook
dit nummer oogstte veel succes.
Na de pauze stond op het programma de
wervelwind-dans»akt van dé Boya's. Hun num.rger^bMtondjiU
deele». waarvan wij alleen
dei klompendans kor^M waardeeren. Na hén
'kwamen de drie beste nummers van het programma. Allereerst de Arehcojongleurs ln een
uitstekend uitgebalanceerd nuim er. Vervolge»
was het de beurt voor de lachsalvo's tijdens het
optreden van Mac AUan als clown. Over zijn
origineele costuum vertellen wij niets, over de
goede gymnastische toeren, die hij zoo in het
voorbijgaan doet, ook niet Voldoende zij hier
te zeggen, dat hij de zaal een kwartier lang
aan het schateren houdt Ten slotte vertoont
Pred. Hóuben zijn muzikale onmogelijkheden,
een cocktail van melodieën aan een even groote
cocktail van instrumenten (w.o.' een babyaccordeon en een xylophoonl ontlokt Natuur»
lijk een finale met een hartelijk tot weerziens.
Het programma werd in het verelschte vlotte
tempo afgewerkt Tusschen de nummers zorgde
Jan Selenka met zijn orkest voor populaire
muziek. Als speciaal nummer werd een der
bekende walspotpourri's van Robrecht uit»

—

—
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PAARD VAN POLITIEMAN GLEED UIT
Berijder gewond
Even over elf uu» hedenmorgen, op den hoek
van het Lange Voorhout ei den Kneuterdljk.
gleed een paard van een politieman uit ln een
ongerechtigheid op straat Het paard kwam te
vallen en smakte neer op zijn berijder. Het dier
stond . direct weer op, doch de politie»agent
bleef op het wegdek Uggen. Hij had «en bloedende wonde aan het hoofd en klaagde over
pijn in zijn heup. Omstanders, die dadelijk toe»
snelden, droegen hem op aanwijzing van den
anderen politieman, die naast hem reed, het
gebouw van het Presseamt. het oude paleis
van Willem H, binnen. De gekwetste is daar vijf
minuten later door een ziekenauto weggehaald.
INTREDE DR KRUUT.
Als tweede predikant der afdeeling Vrijzinnig Hervormd s-Gravenhage is eenlge maanden
geleden beroepen dr J. P. Kruijt te Zwolle. Ih
onderlinge overeenstemming is toen de aanvaar»
ding van dit beroep uitgesteld door de tijdsomstandigheden. Nu heeft dr Kruijt het beroep
definitief aangenomen. De bevestiging zal
22 September geschieden door den eersten pre»
dikant der afdeeling ds A Trouw in het kerk»
gebouw Houtrustweg. In denzelfden dienst zal
dr Kruijt intrede doen.
DE WONINGMARKT
Een merkwaardige Meimaand.
Wat nog nooit is voorgekomen is ln Mei jJgebeurd. Er js géén enkele woning voltooid
ook nlet één. De eenige vermeerdering van de
Woningmarkt heeft bestaan in 9 woningen,
welke door verbouw zijn ontstaan.
Daar staat evenwel tegenover dat er 32
woningen zijn vervallen en wel door slooping
1, door inbouw 14 en door «mtrulmlng na onbewoonbaarverklaring 17.
Dientengevolge ia dus de woningvoorraad ln
Mcl afgenomen met 23; zoodat de geheele ver»
meerdering ln de eerste vijf maanden slechts
128 heeft bedragen, wat den woningvoorraad op
1 Juni j.l. op 140.819 hééft gebracht Dlen datum
waren in aanbouw 834 woningen tw. 831 par»
ticuliere en 3 overheldswonlngen.

—

GROENTIJD HAAGSOHE STUDENTEN.
De Haagsche Studentenvereenlglng deelt ons

mede dat rij ln haar bericht van 24 Augustus
abusievelijk 23 Augustus als beglndatum van
den groentijd heeft opgegeven. Dit moet zijn
2 September.

NIEIME ADRESSENGWS VAN DE V.V.V
De Vereeniging tot bevordering van het
Vreemdelingenverkeer s»Gravenhage heeft een
uitgave het Ucht doen zien, dle els bijdrage he»
doeld ls tot verhooging van de welvaart en den
bloei van onze stad. In alfabetisch,, volgorde
rijn hierin opgenomen de adressen van ver»
schillende winkels en instellingen op elk gebied 06. apotheken, bioscopen .boekhandel»»
ren, fotografen, kunsthandels, kunstzalen enz.
Opmerking verdient nog het feit, dat de mededeelingen ln vijf talen vervat zljn. nH. Neder»
landsch, Pransch, Dultseh, Engelsch en Esperanto.

Voor vreemdelingen ln onze stad een betrouw gids, dle hun zeer zeker ven gemak «el

rij».

-» Op het nationaal federatief muziekconcours te Brammen heeft „Kunst voor het Volk"
alhier in de tweede «fdeeUng fanfare den
eersten prijs behaald.

—■ Een bewoner van den Nieuwen Duinweg
heeft aangifte gedaan ven diefstal van zijn

Reneult personenauto H, «917. Zaterdagavond
op het Ble/endulg gepleegd.

.

gevoerd.

In Timotheus betoogt C. bedert det de
wereld meer dan ooit thans behoefte heelt aan men»
schen, dle de activiteit van het zaaien en de rust
van het vertrouwen kennen. Verder let» over
Staring, het onderwijs in de lichamelijke opvoeding
en over het meedrinken.

VERDUISTEREN !
Bepaald is, dat verduisterd moet
worden tusschen zonsondergang
en zonsopgang. Voor hedenavond
en morgenochtend zijn deze tijd»
stippen:
Zon onder
Zon op
8 u. 42
6 u.42

Radioprogramma

van

Dinsdag

Jaarsveld 414Am. A.V.R.O.-Uitending.
8X» Berichten ANP. Hierna: Gramofoonmuzlek.
10X» Morgenwijding. 1048 Gramofoonmuziek. 104»
Voor de vrouw. 104» Planovoordracht, 11X» Rulshoudelijke «enken. 114» AVRO»Aeolian»orke«t en
soliste. 12X» Gramofoonmuziek. ' 12.45 Berichten
ANP e» gramofoonmu-lek. IX» AVROAmuaements»
orkest en soliste. 2X» Voor de vrouw. 240 Omroep»
«Cyclus: In den Schijnorkest en soliste. (24»—
l<e-lng over «Tharlverius). 44»
werper. 3.40—
llevarieerd concert (opn.). 848 Berichten ANP. 84»
De Vagebonden en solisten. 84» VPRO: Jeugdultzending. 8.48 Gramofoonmuziek. 7joo Vragen ven
den dag (ANP). 7.18 Berichten. 74» Gramofoonmuziek. 748 De nieuwe diergaarde hf Rotterdam en
Dierenpark in Rhenen. BSO Berichten
ANP. 848 AVRO»Amu«men<-«rkest. 84» Cabaret»
programma. 948 lezing: September nadert 94»
Gramofoonmuzlek.
1048—104» Berichten ANP.
sluiting.
Kootwijk. 1875 m. KNo-Uitzending.
IM Berichten (Ouilschl. T.lB Berichten (Engelsen,
74» WU beginnen den dag. 8X» Berichten ANP. 848
Gramofonmuslek. 1148 Berichten (Engelsch). 114»
Gramofoonmuilek. 12X» Frans Wouters en rijn

124» Berichten, (Vultseh). 12X8 Be»
richten ANP. IX» Gramofoonmu-lek. 1.18 KRO«leledloten en solist. 2.00 Berichten (vutt-eh). 2.18
Gramofoonmuzlek. 3.18 Berichten (Engelse!»». 34»
Gramofoonmuzlek. 8X» Berichten (Dultseh). 8.18
Berichten ANP. 840 XRO»ldelodi-ten en solist. 848
Berichten (Engelxh). 84» RVV: Cyclus: De Natuurkunde van het vrije veld. 7X» Vragen van den
«lag (ANP). 748 Reportage. 74» Gramofoonmu-lek.
8X» Berichten (Dultech). 848 Berichten ANP. 8.30
Berichten (EngeKch). 3.48 RRO-Xsmerorke-t 9.18
Berichten (Engelsen). 94» RRO-Rsmerorkast. 94»
WU «luiten den «lag. 10.00 Berichten (Dultseh). 10,8
Berichten ANP. 10.80-10.48 Berichten («ngel«ch,.
sluiting 1148-114»! 048-040 en 148-14» Berichten (Engelsen).
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l, aansluiting op hetgeen wy reeds lletee»
£gmorgea naar aanleiding ven bet overlijden
»»»> den heer Hoyer schreven, bereikte ons
leden nog het volgende:
Hedenmorgen om 11 u. IS vond onder groote
Langstelling op het Crematorium te wester»
-eld «te verassching van het stoffelijk over»
,-hot ven den beer Hoyer. voorzitter en oprichter «ter V«!reenlglng tot Bevordering der Puk»
feerij met Arabische Volbloedpaarde» «De
Arabieren Club" plaats.
nederlandsche
Allen, die met hem bevriend waren, zullen
jp hem een groot kameraad en raadsman mis»
«zn. Vooral de jonge vereeniging. waar hlj de
-iel van was, heeft ln hem «en moeilijk te ver»
Tangen leidsman verloren
Het moge «en troost zijn. te weten, «let het
gesteld had.
zoel. hetwelk de heer Hoyer zich
de
liefde
en de
namelijk het opwekken van
waardeering voor het Arabische volbloedpaard
in Nederland, met zooveel succes is bekroond.
Allen, dle zlch op hippisch gebied bewegen,
bebben vele malen rijn naam hooren noemen.
Zijn kennis van den Arabier was wereldver»
zijn oormaard. Uit alle werelddeelen werd moeilijke
deel. beslissing, of raad gevraagd in
«l belangrijke kwesties»
Als bewijs hiervoor moge dienen het feit. dat
de heer Hoyer reeds jaren lang Ud was van
het bestuur der Arab Horse Society in Engeland en vele malen op de Arab Horse Show in
landen heeft gekeurd. Daarnaast heeft hij een
belangrijk aandeel, gehad in de liquidatie van
het eens zoo beroemde Gestut von Veil in
vmtschland. Talrijke malen werd zijn advies
ingewonnen door de Amerikaansche zuster»
vereeniging betreffende den aankoop van
paarden uit Egypte of Polen. Véle particuliere
stoeterijen "in genoemd werelddeel zijn volgens
zijn aanwijzingen opgezet.
Tijd noch moeite heeft hij ooit gespaard, om
belangstellenden in te wieden in de kennis van
den Arabischen volbloed. Avond aan avond
kon hij over dit onderwerp uitweiden. Allen,
die ooit zijn werkkamer op de Tordnglnne»
gracht betreden hebben, zullen dadelijk getroffen zijn door de aparte sfeer, die er
heerschte. De uitgebreide verzameling prenten,
foto's en schilderijen van het Arabische paard
en rijn groote bibliotheek, waarin zich allo
standaardwerken over dit ras bevonden, wezen
ei op. dat mén hier niet te doen had mét een
gewonen paardenliefhebber, doch met eén vereerder van hét paard en wel in hét bijzonder
vah den „Arabier". Ondanks de vele teleurstel»
lingen eh tegenkanting. «Ue Hoyer in het nastreven van rijn doel heeft ondervonden, is hij
«leeds vast blijven houden aan zijn Ideaal
Het is haast ongelootelijk om te bedenken,
dat de geheele totstandkoming en de verdere
ontwikkeling van de Nederlandsche Arabieren
Club, van den import van den Obayan Sher?
rakkh hengst «Houbaran", tot het nouden van
de tentoonstelling over het Arabische Vol»
bloedpaard in 1939 te Scheveningen, feitelijk
het werk is geweest van één man. Indien ooit
iemand op zijn plaats onmisbaar was, dan was«
dn heer Hoyer het wel. Zijn nagedachtenis zal'
nimmer verloren gaan. Er is met Hoyer voor
do liefhebbers van het Arabische volbloedpaard
een groot man heengegaan.

Jam

Nu er «tra suiker voor inmaak beschikbaar
wordt gesteld, maakt «en lezeres er ons op»
merkzaam op, dat onze duinen een enorme
hooge
hoeveelheid bessen opleveren, dle
uitzonderingen daargelaten
niet gebruikt
Volgorde van ontslag
worden, en zich toch uitnemend leenen voor de
bereiding
van bessenjam en bessensap.
directeur-generaal
van den ArTusschen den
Bedoeld zijn de oranje dulndoornbessen, die
beid en het hoofd van de afdeeling sociale ze» wel vaak als sieraad in de kamer staan, maar
ken van het commissariaat voor oecononnsche niet voor voedsel gebruikt worden. Toch leve»
zeken en financiën, president R. 4akob, ls een ren zij sappen, die bij goede bereiding zelfs
boven roodobessensap te verkiezen zijn van»
regeling getroffen betreffende het ontslag van wege den fijnen en plttigen smaak.
arbeidskrachten.
De bereiding is doodeenvoudig. Met heel
De dlstrictshoofden der Arbeidsinspectie heb» weinig water in de pan, opdat ze niet aanbranden, kookt men ze even op om ze gemakkeben een algemeene machtiging tot verleenen lijker
te kunnen uitpersen. Daarna wordt de
van ontslagvergunnlngen in de volgende ge» brij gezeefd, waarbij de schillen en pitten op de
vallen:
zeef blijven liggen. Het sap wordt evenals
roode bessensap in eerst gezwavelde en later
1. indien het bedrijf nlet «meer dan 5 werkflesschen bewaard.
nemers in dienst heeft. (het bouwbedrijf vormt toegelakte
:
Men
gebruike
liefst kleine flesschen, omdat
uitzondering);
hierop een
sap
scherper
het
zooveel
is dan roode-bessen»
krijgs»
van
tengevolge
bet
bedrijf
indien
2.
sap, zoodat er bij gebruik, naar smaak, meer
verrichtingen verwoest is of door geheeleof gedeeltelijke inbeslagneming niet in staat is ver» water aan toegevoegd moét worden.
Voor jam laat men het uitgeperste sap met
der te werken;
(hoeveelheid naar smaak) wat inkoken.
of
suiker
jaar
3. indien het betreft arbeiders van «5
Vindt
ongeschikte
dat dit met 't oog op brandstof te
men.
arbeiders:
ouden e» onbekwame of
tewlirirgestelden ten behoeve van de Dultsehe leng duurt, dan kan men het met een klein
weermacht en arbeiders, dié na een ongeval ter béétje aardappelmeel binden.
De duihdoornbes bereikt in September haar
herverkrijgirig hunner vakbekwaamheid tijde»
volle rijpheid. Het plukken is echter niet zoo
lijk worden tewerkgesteld:
eenvoudig, terwijl 'véél vruchten noodig zijn.
4. voor bepaalde regionale bedrijven:
Het beste is: met een snoeischaar de
bes5. indien het betreft arbeiders, op wie de al» sen «lichtbezette koppen uit te snijdenmet
en
déze
tijdelijk
personeel
vergunning
voor
gemeene
in een zak te verzamelen. Zoo beschadigt men
ls
en
de
in
deze
toepassing
1940
van
dd. 11 Juni
de struiken niet noch wondt men zijn handen
vergunning gestelde termijn met niet meer dan aan
de scherpe doorns. Mét één schaar knipt
een week wordt overschreden.
men dan thuis de bessen, die héél «licht opeen
In overige gevallen, waarin niet rechtstreeks ritten, van de meegebrachte koppen. Mén rij
door den dlre«rteur>generaal van den Arbeid niét bevreesd voor het vele stuifmeel, dat nog
vergunning wordt verleend, lijn de districtsóp de bessen zit; dit geeft juist een bijzonder
hoofden daartoe bevoegd na bekomen bijzonaroma aan jam en sap.
de» machtiging van den directeur-generaal
Niet alle dulhdoornbessen bevatten evenveel
Voor personeel, «lat ten behoeve van tijde» sap
en zijn even lekker. De ovale exemplaren
lijke werkzaamheden in dienst wordt genomen, genieten de voorkeur.
kan reeds direct bij het in dienst nemen vergunning tot ontslag worden verleend, lndlen de
werktijd tot 36 uur of 40 uur wordt verkort
Financieel Nieuws
l,oönéenlllbton -M geen reden «et
verleenen van vergunning tot, ontslag, terwijl
bij ontslag wegens onbekwaamheid de voorwaarde wordt gesteld, dat Inplaats van de ont»
overgenomen
ilagehen een gelijk aantal nieuwe werknemers
voor ongeveer hetzelfde loon. wordt in dienst
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Het stoffelijk overschot van den heer H. H.
Th. Hoyer, in leven directeur van de Amster»
damsche Bank hier ter stede, is vanochtend
onder veel belangstelling in Velsen verascht
Aanwezig waren: mr D. Drossaen. directeur
van het bijkantoor.Oostplein hij de Amsterdam»

5cL« Bank'<l»l. Davitlson, oud-dlreetéur van dé

bijbank van de Amsterdamsche Bank te Rotter»
dam. mr J. G. Pijnakker Hordijk te 's-Gravenhage, oud-directeur van het bijkantoor té Dor»
drecht, E. "V. Wolfs. directeur van het bijkan»
toor, aan den Parkweg, mr Salomons uit Rot»
terdam en vele anderen.
De heer H. A A de Vos. directeur van het
bijkantoor Rotterdam bij de Amsterdamsche
Bank heeft woorden van dank gesproken na»
mens het personeel en mede namens de direc»
teuren der andere bijkantoren voor al hetgeen
de heer Hoyer voor het kantoor en zijn collega's
heeft gedaan. Met hem is voor de instelling
een trouw medewerker heengegaan. De relaties
der bank. met wie hij steeds hun plannen be»
sprak, zullen voortaan zijn adviezen missen.
Allen. spr. In het bijzonder, zullen vaak aan
hem terugdenken.
Mr L. Haase dankte den thans gestorvene
voor hetgeen hij heeft gedaan in het belang der
Arabic Horse Society. Wij zullen trachten, aldus
«pr> het wérk in zijn geest voort te zetten.
Mr Vriezendorp uit Dordrecht sprak hierna
een persoonlijk woord, waarna de kist onder
orgelspel daalde. Een zwager heeft den aanwezigen voor hun belangstelling dank gezegd.

Een veelbelovend seizoen
,
verregend
KATWIJK 2000 GASTEN TEGEN
VORIG JAAR 15.000
De Veluwe loopt leeg
Veel bad men zich voorgesteld van dit
seizoen, nu de vacantiegangers gedwongen
zijn in eigen land te blijven : en weinig
van die hoop is in vervulling gegaan. Net
regent, het zegent.... maar wat het zege»
nen moge, niet de gedupeerde hotel» en
pensionhouders, die hun gasten zien vertrekken, al is de zee met dezen golfslag op
zijn heerlijkst om te baden en zal de hei

—

binnenkort in bloei staan.

Onze correspondent te Lelden schrijft:
Vooral door het ongunstige weer is hét bad»
seizoen te Katwijk aan Zee dlt jaar, zooals «en
ons aldaar mededeelde, „bar"-slecht geweest en
het riet er niet neer uit dat de weinige dagen

die ons in dlt seizoen nog resten, hierin ver»
betering zullen kunnen brengen. Heel duidelijke taal spreekt ook het aantal badgasten, dat
is ingeschreven, n.l. ruim 15.000 het vorige jaar
tegen ongeveer 2000 gedurende dit jaar. En dat
luist in een seizoen, waarvan men zich zooveel

Hoewel de omzetten ter beurze nog «eer klein
blijven en de markt heel slecht ven materieel
is voorzien. blijft er toch al geruunen tyd «en
goed prijshoudende stemming heeromen, die
ook vandaag weer gehandhaafd bleef.
Beginbeun ging er voornamelijk in het hoofd»
fonds van «ten oliehoek bet een en ander om
en in AKITs, «lis beiden goedig na een goed
prijshoudende opening wat opliep»». Erg ge»
animeerd was de handel ook hier niet, maar een
koers van 204% voor olies was toch een b«»
wijs. dat er w«d wat vraag was.
Lh Philips en andere industriéelen ging voorloopig nog weinig of niets om. Een koen van
148 voor genoemd fonds was echter eveneens
een fractie hooger. De advieskoenen voor Ne»
derlandsche Ford (328) en anderen waren prijs»
houdend.
Voor de cultures was nog weinig animo. 51.
VA. noteerde 343 na een vorig slot van 344%.
Ook tabakken waren wat luier. Deze stemming
lei»
was echter slechts uit advieskoenen af teMaatden. die voor Dcli Batavia op 130. Dcli
schappij op 185 en Senembah op 144 werden
genoemd.
Amsterdam Rubber trok in bescheiden mate
koopen, waarvoor de koen tot 188% opliep
(Vorig slot 185%).
In sch«pvaartwaarden ging weer het een en
ander om. Nederlandsche Scheepvaart linie
was daarbij wat vaster op 127, waarbij de
anderen zich aansloten.
Voor Amerikaansche fondsen bestond er vrijwel geen belangstelling. In Republic Steel ging.
er een kleinigheid om op ca. 16. doch van eentg
belang was ook deze handel niet Ie Nieuw
Vork zelfs is de handel trouwens eveneens
apathisch, in afwachting van den verderen gang
van zaken in Europa. Voor Anaconda's werd
een koers van 19% a 20 genoemd.
Bethlehem Steels werden iets lager getaxeerd
op ongeveer 63.
Nederlandsche staatsfondsen waren ten naas»
tenblj prijshoudend. Alleen de oude schuld was
lets hooger. De 2% pet werd geadviseerd op
61%.

OUe s blijven vast
' Tijdens het verdere verloop van de beun
bleef de stemming voor binnenlandsche aandoe»
len vast Zoo konden petroleumaandeelen. al»
thans het hoofdfonds, verder verbeteren tot
ca. 212, terwijl van industrieele aandeelen All.
U's tot 78% konden oploopen. Van deze gun»
stige tendens loonden ook rubber» en scheep»
vaartaandeelen profiteeren. Amsterdam Run»
ben verbeterden tot ongeveer 190, terwijl Ne»
derlandsche Scheepvaart Unies onder beun tot
Drie nieuwe commissarissen
129 toe verhandeld werden. Philips bleven
benoemd
daarbij nlet achter met een koen van 150. Nog
steeds kan men waarnemen, dat er te weinig
Vanochtend is ten kantore van de firma
materiaal is om in de vraag haar beleggingsWambersie en.Zoon te Rotterdam een buiten» fondsen te voorzien. Het gevolg daarvan is, dat
gewone algemeene vergadering van. aandeel» ook de speculatieve fondsen zich in de gunst
van het pubUek mogen verheugen.
houders in de. Middellandsche Zeevaart Com; Prolongatie 3 Dct (onv.).
pagnie te Rotterdam gehouden. Vertegenwoorv.n.
26 Aug.
uitbrengende even Nederland QbUgatlkn
digd waren 472
1937 A 0.-I. f 100 3
74—
74—
zoovele stemmen. Nadat het bestuur omtrent
1937 A 0.-I. f 500 3
73% 73%
den gang van zaken vaN de vennootschap in het 1940 le f 400 4
98% 98% ,
uitgebracht
venlag
had
1940
lef
500
4
98%
halfjaar
eerste
1940
98%
werd de interim-balans en verlies» en winst1940 2e f 100 4
89%
89%
rekening per 30 Juni 1940 goedgekeurd, evenals 1940 blf. f 100 4
98%
98%
90—gb 90—
1940 2e f 500 4
het voorstel tot betaalbaarstelling van éen
1940 blf. f 500 4
98%
93%
interim-dividend op aandeelen A van 3 pet en
1936 f 100 3
op aandeelen B. van 27 pet
:. 89%
89%
De vergadering nam eveneens zonder discussie 1937 f 100 3
s<slz 77—
het voorstel. aan>»m netbestuur -.machtigen» 1.937 f 500 3
......^?77%
77% t
om met >medewerknlg van commissarissen een 1938f 100 3(3%)
81% 81%
overeenkomst aap te gaan met dé N.V. Haagsen 1938 f 500 3 (3%)
81% 81%
Trusteekantoor in de Residentie, waarbij dë ven» 1937 OX f5OO 3....
7574%
nootschap bij genoemd trustkantoor deponeert
f350.000 en haar onherroepelijk machtigt alle Prov. en Germ Leen. .'■".',
belastingen, die over de tot 30 Juni 194Y beAmsterdam 1936 3%
: ?Bg.b. 81
haalde winst en per dien datum bestaande Amsterdam 192? 3% le
79%
79%
reserves en/of de uitdeeling daarvap rijn ver84
Apeldoorn 192? 3% le
schuldigd of mochten worden, definitief met 's»Gnvehh. 1936 3%
I 86g.b. 85
den fiscus af te wikkelen, het verschuldigde als's-Gnvenh: 193? 3% le
84% 85
mede dé voor de afwikkeling gemaakte kosten Haarlem 1938 3
72
uit het gedeponeerde bedrag te betalen en het N.»Holl. "38< 3-3%2e
79%
79%
na de definitieve regeling resteerende saldo, na AN.-HoU '38 3 3e
73%
74%
aftrek van het aan de trustee komende hono86b.
R'dam 3637 4
76%
rarium, namens de vennootschap ult te deelen R'dam '37 3% le»3é
76% 78% 7
voor 70 pet als dividend aan aandeelhouders B. R'dam 1938 3% le
76%
76%
én voor 30 pet als tantièmes aan de He? 30 Juni lndnstr.
Ohdern.
1940 Ih functie zijnde ontslagen directie en comAlg: Iluhstz. Unie a
missarissen; :
76% gl. 76%81%
' ■'"■'-': ■■"":
31—
35—
Nadat ontslag en decharge was verleend aan v. Berkéls pat. nwe a.
de in functie zijnde commissarissen, dié 'in vér» Calve Delft ;c. v.^aanll.
57% 61%
band met de komende wijzigingen ih de ver» Centrale Suiker Mij a
143% 145—
deeling van het aandeelenbezit hun mandaat tér Lever Br. en UI. eva...
77—
80%
'
326—
beschikking hebben gesteld, werden tot nieuwe Ne«l.Pord Aut Mij a.
328%
147— 147—
commissarissen benoemd dé hééren G. L. M. Philips GIH. gem.b.VH.
Dito afg. cum. pr. w. a
van Es, mr A W. Hartman en G. Schrijnde-.
110% 120—
Wij hebben medegedeeld, naar aanleiding van Petroleum
de convocatie tot bovenbedoelde vergadering
184
198
dat het de bedoeling was van da : firma Dbrdtsche petr. ga.
202% 202%—
Wambersle, groot aandeelhoudster en directrice Kon.' Petr. aand. ...'
van de Emzetco, het concern in stand te houden Suiker.
en opnieuw in bedrijf te brengen. Zij wilde Handelsv. Adam a.
344% 348-352
daarbij voor aandeelhouders, die aan llouldatie Javasche
Mij
a.
210
Cult
207%
geven,
de voorkeur zouden
de gelegenheid N.-I. Suiker Unie a
197%
203
openen om bun bezit te résllseérén. Nu' dé
bovengenoemde voorstellen rijn aangenomen tt Tabak
de firma bereid alle aandeelen der serie B.' in Vtn-.Vontenl.CHta
88
89
de Emzetco, welke haar vóór 1 October 1940 Dcli Batavia Mij
121gl 128
worden aangeboden exclusief dividendbewijs DeU Mij eva
186
184—185
no 5 doch inclusief dividendbewijs no 6 en Sehembah Mij A <
146gl 142—146
volgende, te koopen a pari, dus voor f 500
fondsen met drl. net
per stuk.
'40 1e flOOO 4
97% 98%
'40 2e f 1000 4
91%
91%
BEURS VAN
'40 bit f 1000 f.
97% 98%
1911 f 1000 8%
81% 81%
26 Aug.
24 Aug.
1896—1905
obl.
8
70% 71%
geld...
Eend.
l%»l%
i%11% Cert v. Inschr. 3
Part Dlso.
70% 71%
2%
2%
Grootboek obl. 3
A.E. G.
160—
70% 71%
«1%
Bembe»
, 1671936 «1000 3
267%
SOA 90%
Berl. Hndg
138—
188—
193? flOOO 3
75%
76
Com, Pr. B
i..
129%
129—
1938 f 1000 3 (3%)
82%
81%»2%
0. Gummi
269%
269%
Certificaten
61—
2%
61%
Dalml. Motor
I 163—
163%
Grootboek obl. 2%
61-"153—
62ft
153D^AAuslNs..
'
Dt. Disk. B.
1937 Ind» f 1000 3
?6gl
76
135%
185%
Deuts. Eed.
193? A Indië f 1000 a 8
74
153%
154%
74

Fa Vambersie heeft aandeelen
Lmzetco

genofttißn.

Werknemers, die inplaats van gemoblUseerden in dienst werden genomen, mogen in het
algemeen niet worden ontslagen, wanneer de

gedemobiliseerde terugkomt Gedemobiliseer-

.

deh hebben gelegenheid om bij den Opbouw- '
dienst te komen of in Duitschland werk te

krijgen.

,

Uitzonderingen zijn toegestaan, wanneer de

eigenaar van hét bedrijf of diens zoon uit mili-

tairen dienst terugkeert als zij ook voor hun
oproeping de desbetreffende werkzaamheden
verricht hébben.
De volgorde voor ontslag is
behoudens uit»
zonderingen —: 1. arbeiden van 65 jaar en
ouder; 2. vrouwelijke werknemers, die geen
kostwinster zijn; 3.. ongehuwde vrouwelijke
werknemers, dié geen kostwinster rijn; 4. on»
gehuwde mannelijke werknemers, die geen
kostwinners zijn; 5. vrouwelijke werknemers,
die kostwinster zijn; o.'ongehuwde'mannelijke'
werknemers, die kostwinner zijn én 7 ge»

—

De verassclung

vaste stemming voor
olies

duindoornbessen

Normen voor ontslagvergunningen

.

-

huwde mannen.>

-

Werknemers, die zonder vergunning zijn ont»
slagen, ontvangen geen steun omdat de onder»
nemer verplicht is, loon of salaris door te be»
talen, zoolang geen vergunnning tot ontslag is

verleend.

,,Liebesgaben"
voor de kinderen in de Oostmark
en brieven

zeer gewenscnt

MEN BEHOEFT ZICH NIET
ONGERUST TE MAKEN
Er schijn» nog steeds geen klaarheid te be»
staan omtrent de verzending van loches»
gaben én correspondentie voor de kinderen, Ue
op hét ogenblik in de Oostmark vertoeven.
Althans schijnen een aantal ouden zich niet te
willen storen aan de onlangs daarover gepubli«leerde regels. Nog eens nadrukkelijk rij vast»
gesteld, dat slechts eens in de veertien dagen
een Llebesgabe verzonden mag worden, en
dan nog niet zwaarder dan een pond.
Het is nlet noodig, aldus deelde men
ons van bevoegde rijde mede, dat de Hol»
landsche ouden hun kinderen ln de
Oostmark meer of minder groote hoevee!»
heden levensmiddelen toezenden. Zij
kunnen er ten volle van overtuigd rijn
dat het den kinderen daar aan niets ontbreekt Men wU echter den ouden ook
nlet elk betoon van hartelijkheid tegenover hun kinderen ontzeggen; vandaar
dat het verzenden van Llebesgaben
nlet geheel ls uitgesloten.
Wanneer echter de aanbieding blijft zooals
ze thans ls zeer veel ouden houden zich wel
aan de regels, anderen echter niet dan zou
men wellicht genoodzaakt rijn de verzending
van dergelijke paketten uit te sluiten, omdat
het veel te veel werk en administratie kost
Tevens is het noodig, dat men nog eens op den
Inhoud van de paketten let Het wordt natuur»
lijk wel geapprecieerd, wanneer de ouden lets
insluiten voor de pleegouden van hun kinderen, omdat deze in hun brieven van dank»
baarheid voor de heerlijke vacantie getuigden,
noodlg en dus gewenscht ls het geenszins, want
zooals gezegd, er ls ruimschoots. Zoo was er
onlangs een vader, die een groot nsket kwam
aanbieden: bij onderzoek bleken er 200 sigaren
en ettelijke ponden koffie fa te zitten, «voor
den Zoon van 10 jaar". Looiete gaat natuurlijk
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stroomen binnen
Beperking is

aandééleh.
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niet
Wat dé correspondentie betreft ls het al net
voorgesteld.
zoo.
Er komen duizenden aanvragen binnen
had
ouden,
ven
dle zlch ongerust ««ken. wanneer
De aanhoudend minder gunstige weersgesteldzomergasten
op
heeft
eenigen
tijd
geen brief van hun kind ge»
heid
vele
de Veluwe doen ze
besluiten hun verblijf ln hotel of pension bin» kregen hebben. Nadrukkelijk rij nog een,
ver»
nen den voorgenomen tijd te beëindigen? Dit
na, onderzocht wordt,
aanvraag
zoon
meld.
«la»
schadepost
'n
voor
beteekent nieuwen
den men»
«hen voor wie het vreemdelingenverkeer een wanneer de betreffende ouder ln geen drie
bostaansbron is. De maand Augustus wa» op weken let, van rijn klnd(eren) gehoord heelt
de Veluwe met groote drukte in deze bedrijven
begonnen; zoadat men alle hoop had gekregen, Eerder behoeft men zich ln het geheel niet on»
dat de uitkomsten van dlt seizoen nog wel gerust te maken, en bovendien, «lat kinderen
wat «Hchrelbfaul" zijn. i, te verklaren, omdat
«ouden meevallen.
Het wachten Is nu op de bezoeken van de ze ginds zooveel andere dingen hebben om zlol»
bloelende heide. De holde begint op de Veluwe mee herig te houden en te vermaken. Wanneer
reed, purperen plekken te vertoonen. maar voor
den vollediger) bloei l, nog eenlge dagen zon zich een geval van riekte voordoet zal de ouder
noodig. De bloelende heide zal, aangezien zij ln leder geval daarvan tijdig bericht ontvangen»
in den afgeloopen winter veel geleden heeft, Dus men kan aannemen: Geen bericht, goed
niet zoon beeld vertoonen al, andere Jaren,
bericht.
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BERLIJN

.

......
........ »

Deuts. Lln.
D. ltelchsb.
Beichsbank
Dresd. Bank

186%

Feiten & Co
Ges. f. e. vn..
Hamb. Pak.
Harpener
1. G. Farben

176—
171—

126%
117%
128%

Feldm.

142%

I

j

Moeeknw.
Mannesm
N. .^hwd
llhelnsthl
Slemens Halske
Ver. Stahlwerke
2. Waldh.

Wintersh

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

.

,

1

117%

128%
141%
99—

153%
187142137—

161%

245%
.27%
166%
156%

127—

171%

98%
152%
185%
142%

I

«6%
162—
247%
128%
165%
158-

Metalen.
LONDEN. M Aug. Zilver baren cash Ka, lev.
1218/16: rilver fijn c«» 28A. lev. >4%.
LONDEN, tt Aug. Motel», «lot (Me beurs)
Koper eleetr. 81»/».. lood vreemd 15-/-, zink ordinair SS 18/». tin stand cash MO»/» a MOH/-. tin 3
mnd 280.10/- a 180«i8/>, tl» settelementprtjs MO/».
«n in steven
tin omset 100 ton, Unstralt»
264.8/-, nikkel 100-/»H/.
11»-/.. elluminlum
110»/». anUnwnlum Eng. 108»/» a 10?./-. anUmonlum
«3hin: «1»/»
64»/» nom., platina .80»/». k»iksll.
ver 84-10/». wolininerts elf Strop, haven 80/-.
wolinmens e» pakh. Lenden —, blik M/> a M/s.
kvpennlfsat 18/8, cadmium 8/» *■ s/t, «hroome-t,
UW- 4 110/» ne». ten tnegsten --,

—

*

—

*

«

....

.

177—

186—
97-

j

166%

Niet-officieelekoenen.

«Koersen van nog nlet tot de officieele notee»
ring toegelaten fondsen, waarvan de publicatie
bij besluit van den wnd. secretaris-generaal,
wnd. hoofd van het departement van Financiën is toegestaan".
Ne«t Sch. Unie. gew.
125%»?g^ 126%^%gl
Anaconda C
20H 20gv—%gl
Beth. Steel
63%
64%
Rep. Steel
U%gl»-«-5«. «Ugb^Agl
Shell Unlon
8% B%gb—
Fr. Gr. H-bank Da en Va 8% 85—
84—

..

....

Gr. Hyp. Bank Pandbr. 3%
HoU. Hyp. bank dlto 4
Hyp.bank v. Ned. serie M 3%
Nd. Hpb. Veendam s. KB%
Ndw. Hyp.bank pandbr. 3%
Rott Hyp. bank

79—

80—

84%

—

84%

72%
77%

74%
77%

2eeuwsche Hypbank
Alg. Norit Mlj. ga.
289%
Bergh's F. p. wd. AA f 1000
Heemaf aand.
?7%g1.
Helnekens Bbr. (1-2400) A 157—
lAlgv
Holland Stmfabr. aan«l.
Holl. Kunstzijde lnd. A
69gb
Int Viscose Cy A

........

.

—

Ned. Zoufin. aand
Lever Br. en Unilever 11000
eert van pret. «and
86%
«to«l«s!>«.«.,.«.
78%

..

88—
83—
80—

291—
135—
81—

157—
127—
71—

35
385

86%
61

Weerkundige waarnemingen

Duitsch weermschtsbericht

REGELING ONTSLAG Wie had dat ooit genoord?! Beurs van Amsterdam
H. H. E. HOYER ARBEIDSKRACHTEN
Goed innjiHondend. Verkoop met
en sap van

INMEMORIAM

-

RUIM 100.000 TON
SCHEEPSRUIMTE
TOT ZINKEN GEBRACHT

—

(Eiger. medeoeeling)

Temp. 8 uur v».
's-Gravenhage 25 Aug.
60 gr. F, l«-6 gr. C, 2 uur run. 62 gr. F, 16.7
gr. C, boogste temp. (gisteren) 59 gr. F, 14L
gr. C, laagste (hellen) 55 gr. F, 12.7 gr. c.
Regenval OH mm.
Temp. 8 uur v-«n.
's»Gravenhage 26 Aug.
gr.
gr.
2
uur
rem.
66 gr. F, 19J.
F,
.O,
58
14J5
gr. C, hoogste temp. (gisteren) 62 gr. F, 16-9
gr. C, laagste (heden) 57 gr. F., 14H gr. Q.
Regenval 0 mm.
Dinsdag 27 Aug.
Maan:
VM. 2 Sept 6 uur 16.
Stand van de
Zoos op» en ondergang: 6 uur 42
20 uur 40.
Maan ep» en endergang: O uur 29
16 uur 20.
Hoogwater te lilehevenlngen: 10 u. en 22 u. 36.

—

Vliegtuigen blijven in actie
Engelschen voor het eerst
boven Berlijn

—

—

Uit Berlijn meldt D-N3.: Net opperbevel der Veermacht maakt bekend:
Een duikboot onder bevel van den kap!tein-luitenant ter zee ltösing heeft 46.170
w-aarnemingswaterhoogte ten
b.r.t. vijandelijke «meepsrurmte tot zinken
punten
opzichte
van NAP
gebracht. De duikboot heeft daarmede op
twee reizen 88.856 b.r.t. «üieepsruimte tot
(in meten)
anken gebracht. Een tweede duikboot
39.13
heeft vier koopvaardijschepen van in to- Keulen
Nijmegen
8.89
taal ongeveer 30.000 b^r.t uit een sterk Arnhem
851
beveiligd convooi weggeschoten.
Vestervoort... 9.53

*"*£■ *"*■
25Aug.

———
—

ln cm
34
48
37
37

—

16
Diverse gevechtsvliegtuigen deden gisteren Maastricht ((B.) 40.81
een aanval op het vliegveld VarmweU. ten
N.W. van kortland. De aanval had goede uitwerking en er ontstonden hevige gevechten.
Op 360 km ten V. van Lands End heeft een
Dultseh vliegtuig een koopvaardijschip van
4000 b»r.t tut zinken gebracht Voor de Britsche
havens werden weer mijnen gelegd. *
b den nacht van 25 op 26 Aug. hebben tel»
Beide bommen worden onschadelijk
rijke vHegtnlgen in Dlrmlngnam alsmede fa»
gemaakt: één door „invriezing"
Kingstown en «i?oventr»' fabrieken van de vlieg»
één door verwijdering
tuig- en wapenindustrie met bommen bestookt
Elders, in dit blad vermeldden wij een en
>len kon hevigeontploffingen en «ware branden
ander
over de spanning, waarin de Nnkerbuurt
waarnemen»
verkeerde vóór het besluit wat met de daar
In denzelfden nacht vlogen voor het neergekomen onontplofte bommen gebeuren
gevallen was. Thans bereikt ons een be»
eerst sinds het uitbrekeh van den oorlog zou,
richt over de werkzaamheden daar ter plaatse,
eenige vijandelijke vliegtuigen boven waaruit tevens blijkt dat men de bommen niet
wil laten expiodeeren. Het bericht luidt: Nadat
Berlijn en wierpen verscheidene brandVrijdag een begin met de voorbereidende werk»
bommen uit aan den rand der stad. In zaamheden tot verwijdering der beide bommen
gemaakt was en zij voor het weekeind waren
het verdere deel van het rijksgebied onderbroken,
is het werk Maandagochtend
vielen op verscheidene plaatsen lukraak voortgezet Eén der projectielen is met groote
onder de tramrails tusschen Da Costa»
uitgeworpen bommen op niet militaire kracht
straat en Da Costakade geschoten. Het andere
doelen. Noch hier, noch n Berlijn werd ligt op dezelfde hoogte in het perceel Kinker43. Het is door het dak heengedrongen
schade aangericht. Een der vliegtuigen, straat
en heeft zijn weg voortgezet tot onder den
welke boven Berlijn had gevlogen, werd vloer van den behangerswinkel, waar de bom
rit in den tusschenmuur van het beop den terugweg door atweergeschut bekneld
landende perceel 41.
neergehaald.
Tot Vrijdagmiddag omstreeks drie uur rijn
mannen
van den stut- en sloopdienst onder het
vijand
bedroegen
De totale verhezen van den
toezicht van den Oberfeuerwérker Blumberg,
gisteren 72 vliegtuigen, daarvan werden er 51
in luchtgevechten neergeschoten, 21 door het dié ih Amsterdam reeds eenige bekendheid
heeft verworven door zijn werk op het Para»
afweergeschut of op den beganen grond ver»
mariboplein en aan den Baarsjesweg, bezig genield. Veertien eigen toestellen worden vermist
Het jachteskader Richthofen heeft in de weest met het openbreken van het wegdek. Zij
luchtgevechten van gisteren het aantal van 250 waren tegen eerder genoemd uur tot ander»
halven meter diepte gevorderd, terwijl de bom
neergehaalde vUegtuigen overschreden. De eerzijn
ste luitenant Wieck behaalde
l9en en 20e waarschijnlijk aanzienlijk dieper is doorgeschoten.
overwinning in de lucht.
Maandagochtend is het werk voortgezet
Toen men tot ongeveer twee meter onder den
grond gekomen was, leverden peilingen tot een
Sejm
diepte van vier meter nog geen resultaat op.
Opperste
Thans rijn mannen van den stut- en sloop»
Uit Moskou. De Letsche Sejm hééft gis»
dienst herig het wegdek tot op drie meter van
teren beslotenrich tot voorloopige Opper»
oorspronkelijk geslagen gat weg te graven,
het
ste Sowjet van de Letsche Radenrepubliek
voorzitter,
-■
Het projectiel «tl.Mge--«-«n'' worden HierToepen,.
van. de i
Opperste- Sowjet werd de afgevaardigde^
toe zal Publieke Werken ln het gat een betonBrsdis gekozen- Tot voorzitter van het
storten, zoudat het onmogelijk zal rib-,
laag
presidium «ler Opperste Sowjet van Let»
dat
de
bom door stooten tot ontploffing komt
gelijkstaande met president der
land
republiek
vroegere
Morgen»
Dinsdag, sal dan een begin gemaakt
werd dé
ministerpresident Wrchenstein benoemd en tot
worden met de verwijdering van de bom uit
voorzitter van den raad van volkscommishet perceel Kinkerstraat 43. Eerst zullen de in»
gelijkstaande met hoofd der
sarissen
weners van de belendende perceelen in de geregeering
de vroegere minister van
legenheid worden gesteld hun woningen, voorbinnenlandsche zaken Lazis.
zoover «il dat noodzakelijk achten te ontLANDBOUWER STAL HORLOGE VAN
ruimen.
DOODEN SOLDAAT
Ook met deze werkzaamheden zal, goslen de
Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in groote veorriehUgheld waarmede men te werk
hooger beroep behandeld dé strafzaak tegen gaat om ongelukken te voorkomen wel eenlge
den thans gedetineerden landbouwer J. y. d. tijd gemeeld sijn.
L-i te Veghel^ die aldaar op 12 Mei van dit jaar
van een soldaat die dood langs den weg lag,
PRIJSOPDRIJVING
een horloge heeft weggenomen. De Bossche
Een kolenhandelaar in Leeuwarden, die zich
rechtbank heeft v. d. L. veroordeeld tot twee
jaar gevangenisstraf. Tegen dit vonnis heeft heeft schuldig gemaakt aan prijsopdrijving en
het afleveren van vaste brandstof in grootere
v. d. L. hooger beroep aangeteekend.
De advocaat-generaal. mr H. W. Massnink, hoeveelheid dan geoorloofd was. is gearresteerd en na verhoor in het Huis van Bewaring
heeft opnieuw tegen v. d. L. twee jaar gevanopgesloten.
geëischt
genisstraf
Het hof zal over veertien
dagen arrest wijzen.
DOOR DE DUISTERNIS MISLED
Zaterdag rijn tengevolge van de duisternis
Lampong-Sumatra op verscheidene plaatsen in Leeuwarden per»
sonen te water geraakt Eén van hen. de twinen Serbadjadi.
tigjarige B. Hiemstra, ls verdronken
In de heden te Amsterdam gehouden jaarUjksche algemeene vergadering van aandeelDRONKEN AUTOMOBILIST
houders in de Lampong-Sumatra Rubber Mi]
REED MEISJE AAN.
zijn de jaarstukken goedgekeurd. Het dividend
is vastgesteld op 2% pet
En reed door.
Medegedeeld werd. dat van den rubberoogst
Zaterdagavond werd het vijfjarige meisje E.
1940 voorzoover bekend tot heden zijn ver» de Bruin in de Zijdewindestraat
kocht 953.648 halve kg rubber tot dooreen aangereden door een vrachtauto. te Rotterdam
Het meisje
35 cents per halve kg fob.
kreeg verschillende verwondingen en moest
per auto van den geneeskundigen dienst naar
In de vergadering van de Sumatra Rubber- het ziekenhuis aan den
Bergweg worden geCultuur Mij Serbadjadl zijn eveneens de jaar» bracht waar het ter verpleging
opgenomen.
stukken goedgekeurd. Het dividend Is vastge- De chauffeur van de vrachtautols reed
door,
steld op 3 pet Hier werd medegedeeld, dat van zonder naar het slachtoffer om te zien, maar
den rubberoogst 1940 voorzoover bekend tot een rijwielagent die toevallig getuige was geheden zijn verkocht 1.475538 halve kg rubber weest van de aanrijding, zette een achtervol'
tot dooreen 34% cents per halve kg f.o.b.
ging in en het gelukte hem den wagen spoedig
aan te houden. De bestuurder, de chauffeur
B. v. S. uit Roterdam. die onder invloed van
Rubber te. Londen
sterken drank verkeerde, is in het hoofdbureau
LONDEN, 28 Aug. Rubber (18 uur). Ribbed Smo» van politie opgesloten.
Er ls proces-verbaal
ked Sheet. Stemming kalm. Loco 12% bet en koop. tegen den
man opgemaakt
Sept 12% koop. Oct.»o°c. 12*, koop. Ja!,.»!»-» 12%
bet. en verk.. AprU^lunl 11% koop.
Metalen.
DIEP AANGEHOUDEN
BERLIJN. M Augustus.
Koper
Metalen dot
In Nijmegen is een jongeman. «Ue de vorige
Rlectr. 74: aluminium 139; aluminium 9» p«. 137: week
eenlge voorwerpen van het terrein van
Rllver baren 35.50—38.50.
LONDEN. 28 Aug
Metalen «lot 3 mnd pd. 8 het nationale park Do Hooge Veluwe gestolen
heeft, aangehouden. De gestolen voorwerpen
281% nom
zijn voor een deel reeds teruggevonden.
Wisselmarkt te Berlijn.
BERLIJN. M Aug.
Brussel 3956—(0j04;
Kopenhagen 48.2.—48.31; Londen 9.89—8.91; Parus
NED. HERVORMDE KERK.
Amsterdam 132..7—
Iu»ll« 13.0»-13.11; Japen 0.885-0.887: Canada 2.096-2.103; Oslo
Het provinciaal
van Overijsel
86.78—
Stockholm 99.46—59.58; Zwitserland heeft aan «is B. J.kerkbestuur
Lietaert
te WU»
Peerbolte
58^4»^6H6: NieuW Vork 2^98—2^02.
lemsoord. met ingang van 1 September eervol
ontslag verleend. Aan ds Lietaert Peerbolte. dle
la tot predikant voorganger der evanbenoemd
dito f 1000 s pet e. p. a
76% 79
gelisatie
te
Huisum. is de bevoegheld verleend,
Meelfabr. d. Nd. Bakk. e.v.a. 212
215
genoemd
in
art 20 van het Algemeen Regie»
Splr.fabr.
Gist»
en
a,
Ned.
361
369%
ment
Ned. lcabelfabriek dlto
370
375
Ned. Scheepsbouw Mij dito 109% 112
Rott. Droogdok Mij dlto ;
249% 255
Utr. Aspbaltfabr. p. w.a.
78—
180—gl 180—
Ver.
abrieken dito
EXAMENS NOTARIAAT

DE KINKERBUURT
UIT DE ZORG

.

De

wordt
Bowjet

Letsche

T«SH

— —
—

—

Verkoopen

—

—

—

..
. —

Ver. Chem. fabr. a
83%
V PapLabr. v. Gelder g. a. 12«%gb 127—
V. Ned. Rubber Fabr. a
145—
Ver. Louwfabrk. «Uto
78% 73%
Werkspoor Serie A «Uto
117— 120—
126—
Westersuikeirafflnaderü Mo
Wilton-Filenoord g. a.
135— 139%
.w>«nl ln«l. é. Nmdond. e 122— 122—

..
..

....

EXAMENS

-

——

Geslaagd voor deel I: A. v. A
DEN RAAG.
te B«-g«n>op»Zoorn.
EXAMENS
LANDROUWKUNDEL.O.
Geslaagd mej. M. L. Dijker,
WAGENINGEN.
Bergen (NB.) en de heeren A. O. de Graaf, 't Zendt
(Z.): B, «aak. De Wllp (Gr.); J. J. Offenderg.
Raalte. J. H. Schokker, Arnhem. Afgewezen n
«andidaten, teruggetrokken 1.
Rssy

BET VADERLAND

4

Binnenland

Handebreizigers

en

bijna zeven ton

HET NEDERLANDSCHE MIDDEN-

STANDERSFRONT.
De NH^B.»pers«llenst deelt ons het volgende
mede:
De Nederlandsche zuivelorganlsatie te Rotterdam. de Vereenigde Rotterdamsche Slagers te
Rotterdam, en de Haagsche afdeeling van de
Nederlandsche Banketbakkers te 'sGravenhage
hebben zich met hun leden aangesloten bij het

NederlandenZuid-Afrika.
Vriendvan
Men schrijft on» nit Berßjn:
buitengewone algemeene vergadering der Ne»
Te Weimar overleed In den onderdom van
derlandsche vereeniging van vertegenwoordig«» van handelaren en industriéelen Hennes 62 jaar Gel«lmrat M. R. Gerstenhauer. leider
werd met algemeene «temmen een voorstel aan» van den »Deuts«z>l»und'' ter bevordering van
genomen waarbij het dagelijksche bestuur
werd gemachtigd een fusie aan te gaan met den Duits,» voelen en denken, een buiend vriend
handel»» en kantoorbedl«»denbond Mercurius, der Nederlander» en der Boeren.
de Nederlandsche Handels»reizigersv«reeniglng
Naar aanleiding van dit bericht schrijft on»
en den algemeenen bond van Handels» en Kan»
der Vla»
toorbedienden, dit als uitvloeisel van de fusie proL dr J. Heller von 2legesar. nestor
Gerstenhauer
Berlijn.
die
veel
met
mingen
te
tusschen de Nederlanlische vakcentrale en het
Nederiandsch Vakverbond. Tot leden van de heeft samengewerkt: Weer een zware slag voor
ligui«laUe>cor«unissle werden benoemd de heeren Noord en Zuid-Nederland en, na den dood van
M. J. Loonstein, A A Beterling te Amsterdam.
J. A Gras te Utrecht. J. J. Mulder te Haarlem J. W. Levds, ook voor 2uid»Afrika. Allen ver»
liezen wij in M. R. Gerstenhauer een trouwen,
en H. C. Morhe te Hilversum.

Nederlandsche Middenstander-front

Als leider van de vakgroep zuivel zal op»

treden de heer 0. Brinkers te Rotterdam, ais
leider van de vakgroep slagers de heer J. F. Th.
van Hal te Rotterdam, ais leider van de vak»
groep banketbakkers de heer C. A Ales in Den
Haag. als leider van de vakgroep loodgieters»
patroons de heer L. C. Lukas in Den Haag.

Mr P. A. L. VAN OGTROP wnd BURGEMEESTER VAN HOOGLAND
In verband met het verleenen van eervol ontslag per 1 Lept. 1940 aan den heer L. Grippeling als burgemeester der gemeente Hoogland
Is mr P. A L. van Ogtrop door den commissaris van de provincie Utrecht met de tijdelijke
waarneming van het ambt van burgemeester
van die gemeente belast.
Mr Van Ogtrop is burgemeester va^ Eenmes.

DR H. P. WIJNEN
Chirurg

VERLOOFD:

V

LOES HESSELIUS
en

W

>>

Praktijk hervat
'' MARTTB.A.BAIH,

J. S. CARMIGGELT.

econ. dra.

Voorburg,
Laan van Nieuw Oost-Einde 286.
Den Haag,
Druivenstraat 19.

Vrouwenarts.
Stadhouder-vaan 42, Den

—

CORNELIA ANTONIA

DOUCET
geb. VAN BRINK
in den ouderdom van 60 jaar.
's-Gravenhage
Dr. F. E. G. C. DOUCET
Tjimabi (N. O. L)
F. E. L. DOUCET
M DOUCET—SCHIPPERS
en kinderen
Brielle
L. J. DE JONG—DOUCET
Mr. C. S. DE JONG.
's-Gravenbage, 24 Aug. 1940.
Lubeckstraat 62.
De teraardebesteliing zal plaats
hebben Woensdag a-5. kwart
over een op de Algemeene Be»
graafplaats. Vertrek van 'de
rouwkamer Hooikade 46 te een
Vuur.
V Bezoekuren der rouwkamer
Hooikade 46 (nabij MauritsMauritskade) van 9—lB uur.

—

Telefoon 112414.

I

MORGEN DINSDAG 27 AUGUSTUS

machines volgons
I
volgens B
Bschoeven
Schoevers 10-vingers
10 vingen» B
I

>

Algemeene kennisgeving.
Heden overleed na een langdurige ziekte onze lieve Moeder,
Behuwd» en Grootmoeder, Zus»
ter en Tante, Mevrouw
J. P. BAULING
Weduwe van den Heer
W. LA RO?.
in den ouderdom van 58 jaar.

I

WATERWILD

W

kosteloos

Slooeenden

" B

B
voor leerlingen.

M

SCHOEVERS

Den Haag: s»adh.plein 28
Rijstijle : Veesthtugv/eg 5 1
Heden overleed geheel onverwacht onze lieve Broeder en
Zwager

i

Gedipt leerares

JOHANNES ANTON UNGER.

Ned. Mode-Vakbond geeft cursusen privaatlessen. Patroonteekenen
naar plaat. Mooie coupe. Ook op»
leiding voor diploma. TeL 775839.

's»Gravenhage
E. J. HOOGKAMER—

UNGER

J. C. KAPPELHOFF—
VAN ESSEN
J. H. G. KAPPELHOFF.
24 Augustus 1940.

Talingen

40 «t.

35 et.
BRAAD- en SOEPKIPPEN

Heemstede, 26 Augustus 1940.
E. W. HAALEBOS—VÖLLMAR
's>Gravenhage

F. C. K. HAALEBOS
L. J. HAALEBOS-BOLDINGH
J. E. W. VÖLLMAR—

SOETBROOD PICCARDT
M. A. J. BOGAARDT—
HAALEBOS
Mr. H. J. BOGAARDT
L. A. J. HVMANS-HAALEBOS
Mr. Dr. H. F. A VÖLLMAR
C. VÖLLMAR—VAN SANTEN
Malang
C. C. HOGEWIND—

HAALEBOS
Mr. B. J. G. HOGEWIND
Soerabava
J. HAALEBOS.

"I

Mevr. A. C. BE«
Tandarts

praktijk hervat.

PONT

Ruiterkamp te Epe

2—9 «n S—
SEPT. EENIGE
PLAATSEN VBJJ va. l«H» p. W.

alles inbegrepen, vdichtwgen Rul»
terkamp Heidebad, EPE.

Duitse officier zoekt in Benoor»
denhoutkw,

LEEUWARDEN

I KANTOORLOKALEN

TAPIJTENKOOPJES l
Enkele monsters, zéér «ware kwali-

malen gebleken.

TOBIAS ASSERLAAN 5

beschikb'. kamers met voll. pension

centr. verw, w. en k, str. water;
kort of langcl. verblijf. Ideale villa
len stand in Park Zorgvliet, achter
Vredespaleis, matige pilzen.

—

DAME
nit Rotterdam vraagt ter

te koop gevraagd. Brieven met op»
gaaf van merk en prijs No. 11376,
Bureau van dit Blad.

Telefoon 778259.

DAME v. g. h. zou gaarne (door
tijdsomst. gedw.) HUISH. WAAR»
NEMEN bij Heer of Dame of klein
gezin. Zoo noodig kunn. koken. In»
of extern. Ook voor tijdelijk.
Br. No. 3856, Bur. van dlt Blad.

Porselein Stuk ?

T. PARRa', repareert entlchtbaar.
HOOGSTRAAT 39. TeL

11.38-39

NET MEISJE, nlet ouder dan 30
jaar, gezocht, liefst voor direct, v.
g. g. v, Waaldsdorper kw^, v. dag
en nacht. Aanm. 's avonds 7—9 uur:
F. Li W. THOMAS, van Voorscho.

POLYTECHNISCHE SCHOOL

tenlaan 13.

GEVRAAGD tegen eind Rept. in
gezin van 2 pers. op flat een
BESCHAAFD MEISJE,

V. g. g. v., zelfst. kunn. werken,
ultst. koken, van B—s u. f4o— p.
m. Aenm. na tel. afspreek telefoon

—

«»ee»Wb«l«tr»«t 137
lel. 3»«7»

ven Haag

M.T.B.
Aa

voorbereidende

«aRUMH.

(DAG- LN AVONDSCHOOL)

Inschrijving voor den nieuwen
cursus voor zeever nog plaatsen
beschikbaar lederen Woensdag»
middag van 3— «ur.

1

,

INKOOP
VAN BOEKEN
de hoogste;

waarde A «en»

TELEFOON No. lttltt
OMeleele publicatie vaa bet
Departement «a Hendel, Nijverbeid en Scheepvaart.
Asbest.
De Secretaris-Generaal, waarne»
mend Hoofd van het I?«partén.ent
van Handel, Nijverheid en Scheep»
CENTRUM STAD. INLICHTINGEN BIJ DE DIRECTRICE.
maakt bekend, dat een ieder,
TELEFOON 29H24».
WBII2W vaart
die onverwerkte asbest importeert,
verhandelt, verwerkt, doet bewerAANGEBODEN IN BESCHAAFD MILIEU
ken of in voorraad heell^ binnen
tweemaal vier en twintig uut aan
den Directeur van net Rijksbureau
m. of z. pension, e. v., w. en k. str. w, badkamer, le stand omgeving voor Bouwmaterialen, Keizer»,
gracht 11—13, Amsterdam-C, hier»
Houtrust. Brieven onder No. W83857, aan het Bureau van dit Blad.
van opgave moet doen.
Deze opgave moet teven» de vol»
gende gegevens bevatten:
1. De soort en hoeveelheid, welke
omtrek Fred. Hendrikpl. goede st
men ten tijde van de opgave nog
DAGELIJKS
2 grote kamen m. balcon, gebruik
ln voorraad heeft;
bad en keuken, fl. 29*— p. mnd. Inl.
3. De soort en hoeveelheid, welke
TJEB
Tel. 555358 avonds na 7 u. WR3853 ADVERTENTIES \I/D
in 1939 werd geïmporteerd, verban»
deld, verwerk» of bewerk»;
WOINNGRUNRIN»
UITSTEKEND GEMEUBILEERDE
3. Zij, «Ue asbest verwerken, be»
MET DE DAARAAN VER. werken
of verwerken, doen bewerken of doen verwerkt» moeten te*
BONDEN VOORDEELEN. yens opgeven, voor welke artlks»
TE HUUR, m. of *. pension.
BEEKLAAN 884
len de asbest weidt aangewend.
vlak bil Valkenboschpleln. W 83353
Voor ben, die een dergelijke op»
geve reeds hebben ingediend, geldt

FLAT TE HUUR

Luie GEMEUBILEERDE SUITE

APPARTEMENTEN

H. NORDEN. RUderdiJkstraat 19.
TeL 338985. b. g. g. TOL 776795.

1

" **

de» l»«H»dmHl»U «let.

...

.li.i.i

HAAST U!
Nog slechts tot en met
Zondag 1 September

SENSATIES
<«
Dagelijks 8 uur

lil CIICBS

CALAVOORSTELLINC
Woensdag, Zaterdag, Zondag
Matinee 245 unr met volledig
avendprogrsmma.
Kaarten verkrijgbaar van 13
wat' 's morgens af aan de

Oireus-cassa'e TeL 557279 en bil
slg«r«nlloagasiln
Kettingstraat 17

—

Monopole",
Den Haag,

TeL 189837.

afloop

der voorstellinde bezoekers
busverbindingen op de tram-I
lynen 8, 9 en 14 bescblkbaOr.V

sM voor

Nofl slechts Q

dagen

EDDYmetWALIS
syn

METROPOLE

ESMERALDA ORKEST

,

122!

i

|

THEATER DER PROMINENTEN

LAATSTE WEEK
TOT EN MET AS. ZONDAGAVOND.

«2» HltOO-TSEERMG
2o SUISSE, lo UZST
«LENING VAN MAANDAG 23 AUGUSTUS 1940
'. HOOGE PUEMIËN
3000^-536?
1000 90» 8463 7367
5923 10372 12670 13281
? 200.—
f 100.— 6» 6869 8239 11669 12674

.

Na
gen

tant A. TOKKN. Prb»ee«»at SS.
'
Aan huls te «mtblede».

TE HUUR

Romans, Ltudleboeken,
sche èn endere werken, in iedere
hoeveelheid te koop gevraagd.

IEIZBSOtiIOT.SII, MHTEUUn-C

LUTINE PALACE

pension

....

Plano of Vleugel

BOEKIN
Theosophl-

Brieven m. voU. voorw. onder
No. il«». Boekh. BOUCHER. Noord»
einde 39a.

'

L. v. Meerderv. 708, Tel. 329055
Welssenbruchstr. 8, TeL 721165
L. de CoUgnvstr. 5L TeL 772654
-»
Parkweg 44
Voorborg

*.*

EEI» TEHUIS
m. volL
en bediening.

..

WINTERMANTEL en
JAPONNEN. Maat 44.
Br. No. 11380, Bur, v. «L Blad.

,

*

■---«-i-»-"-i-i-^"-«-«-»«-»-^-^-"—-«-**e-^
»-»^»-»-»^-»-»--»-?

.

BIJKANTOREN.
Tnlmuonpleln 12
TeL 333044
Fr. Hendriklaan 107 Tel. 551823
Bankastraat 10
TH 554703.

gedup.
overname

IMMKIEDeS^fUIM KOOI

Gezocht door bejaard echtpaar in:
Den Haag of omgeving

HET VADERLAND «n Den
Haag wordt gelezen door een
publiek dat koopen kan en koo»
pen wil, een publiek «lat be»
langstelling heeft voor alle mogelijke «aken en onderwerpen.

teit, grooto maten f 69-— en f 79^—.
Ook eenlge van. f 19.75
f45.—.
Zonder punten II Weimarstraat 73.
HaastUl

IDEAAL VUUR PEN WIELRUNER!

gemoderniseerd; parterre, voor dl»
reet te huur.
WILLEMSTRAAT 42.

DERLAND ls wei bulten»
gewoon goed. Men heeft
succes, «lat ls al mee»

tevens geroutineerde Steno-tvplste
HotUmdseh-Dußseh, Eng., Fransch?
(in 't bezit van portable schrijfmachine. Br. No. 3850, Bur. v. d. Blad.

891335, na 5 uur.

rustige omgev^ gem.

ZITSLAAPKAMER

Het publiek dat men be»
reikt met een kleine ad»
vertentie van VRAAG en
AANBOD ln NVT VA»

heeft er werk voor Secretaresse,

meenden dank.

'

'i

mMMxSmawMXßfïïXMj^S^Bjnfl

»aa-</»n««r *
Mm II
cursussen d^^£*?3tMum
|

tegen

Voor de vele bewijzen van be»
langstelling bij het overlijden van
onzen geliefden Man, Zoon, Schoon»
zoon. Broeder en Behuwdbroeder,
brengen wij bij deze onzen weige-

1

9% te«

W^^M|^^R^^^^^>>»^^^WD2^DMW^D^DWD^^^W»^»^^«^^^^

£££--£

KLEINE
ADVERTENTIES
Vraag en Aanbod

lenze w. eenden 60—70 «t.

DU

PLAATSING BUREAU

1

111
11l

"HMXWH/

uur, in de Villa OLDE
Oude Scnevenlnzgelle«fez 48. ««Kt over Hotel Promenade te SeKeveninzen.
Te bereiken met lijn 8.

■ P.DEHORV,PoeUer

B

ruim 25 laar UITSLUITEND Ry-wykschepleln 6 en I». Telefoon 1L3«5. Wegens DRUKTE
13 en van 1% «t 5H uur. «odernlseeren en repareeren thans uiterst BILLIJK.

QODIPLOMA'S
'
Hl
)^>«t«r«««<
*-£_£. BOVEN OENMW)/ WWD
111 .
lui»u.ii;ii»i

Opening der jacht op

Boekhouden, enz.

,

I

2

Nog slechts enkele
H
B plaatsen beschikbaar. B
H
Hpr««»cur«!»l «»
B Spreekuren
en inschrijving
in-ch-lil-l-io B
10—12, 2—4,
B dagelijks.
?—s9 B
«I«i7««K-. !!>—«.
2—«. 7—
B Prospectus gratis, ook voorß
B Steno » Tatmo » Talen B

B

cluasuasa»»

HIJISMAN'S BOIVrMANTELHIJISgeopend van

||R

PUBLIEKE VEILING HUIZE WAM
101/
KI.IPT.

SEPTEMBER
M

Namens verdere familie:
W. LA RO?
S. L. OOSTMEIJER.
Geen bezoek, geen bloemen.
's-Gravenhage, 25 Aug. 1940.
Sonderdanckstraat 25.
De teraardebesteUing zal plaats
vinden Woensdag 28 Aug. op de
AlgemeeneBegraafplaats (Kerkhoflaan). Vertrek van
het
Sterfhuis Celebesstraat 119 te 12
uur.

|

I

AANVANG

BBII
BI

AANVANG:

-

'

LAATSTE WAARSCHUWING.

B

cursussen

Herv. Kerk.

—

Bleeten
leeren op moderne B

BB

VS J. H. Vaandrager. laatstelijk vlootpredikant
wonend te «aarden. thans in bet genot van wacht»
geld. «telt zien opnieuw beroepbaar in de «cd.

voor 't reinigen van schilderwerk, glazen, flesschen. 't poetsen van zli».
ver, 't wasschen van wollen en flanellen goederen. Verkrijgbaar bij dro»
gisten a 60 ct. per fl. -I» 10 cent statiegeld.
' met inbegrip van bad en telefoon.
Br. No; 7377, Bur. van dit Blad.
Dr. H. NANNING s Pharm. Chem. Fabr. N. V.
KORTE POTEN 7a^
f-*

TYPEN

>

- Tel. 113131 >

7FFP^rHiI Att^il 1Mlrl,li l *?>

29

methode.
Dag- en avondavond

r««a«««a<»,<Mt,i<-»n»

1999/1940 |||
I on»alo««oer«waaa«a 11l

—

worden AFDOEND verwijderd.
Zr. VAN DER SLUIS.

-

|

11l
| SECRETARESSE-SEtHll-IARELLE- |||

v

Dr. H.

paulov»nas»raa»

De AS. BIËNNALE.
Het DHIH. ontleent aan do Revue inter.
nationale cinematographi«iu«i, dat aan de Bien»
nale te Venetië, die 1 September geopend
wordt, behalve Dultsoblanil. Italië en Hongarije,
zes landen zullen deelnemen.

Oase sorteering, nieuwste modellen is nog ZEER groot, terwijl onse PRUZEN nog seer NORMAAL syn.

GEZICHTSHAREN schuimende Huishoud Ammonia

Anna

.

Opnieuw beroepbaar.

Il

«de SWEELINCKSTRAAT 174
TELv3KI«H7.
September nieuwe cursussen f4.— p. m. Kindercursus f £50 p. m. Privé
lessen. VakopL Diploma. Dagelijks aanmelden.

TEL 115221
INKOOP VAN GOUD,
ZILVER EN JUWEELEN.

l

niet gelukkige ntel hem tot meer overdadige «tan
luiste beeldspraak verleid. De vaak te lange zinnen verhoogt» mede net leesgenot roet mtnsa-hea
is Zorab «dia reputatie van eerlek, naarstig «a «er
voorzichtig onderzoeker trouw Opleven «a ztz dia
belang «teilen m de vraag, hoever do »pt-.tt,ti,cho
theorie bewezen kan worden geacht, vinden in dlt
boek een betrouwbaar verslag.
Wll kregen bil de analyse der soms totaal tegen»
strijdige gegevens telken» het gevoel, «lat de JateUigylUe»- door een Hoogere Macht «Ml verhinderd worden in hun openbarwgyogingen en wy
moesten oenken aan de Bijbelwoorden-. «De verborgen dingen zijn voor den Neer" en Jlet is ons
niet geopenbaard wat wU rijn zullen".
Het geval van den Nederlandschen arts dr v. T.
<blz. 2tt enz.) trol ons het meest maar helaas ia
de anders zoo overvloedige schrijver hier zeer

EIHA DANKMEYER'S BALLETSCHOOL

JUWELIER

l

te Zierikzee.

KLASSIEKE DANS.
«HVTHKiL GYMNASTIEK
Spitsen. Nieuwe Bewogh-gs-Methodlek

G. BLOM
PLAATS 9

Chr.Geref. Kerk.
««roepen: te Drachten P. M. donker, cand.

de huidige omstandigheden nog meer ongerust te maken, doet
verstandig eerst Mevr. ELAND te raadplegen Uw vertrouwelijke toe»
vlucht in moeilijke situaties. Strengste discretie. Dagelijks spreekuren van
: 1— en 7—9. Consult f 1-30 per pers. Aardstralen»onderzoek enz. met
wichelroede. Advies in alle aangelegenheden. Ook op astrologische grond»
slag.
PRINSES MARIESTRAAT 21 (BU DENNEWEG)

HAAGWEG 331
LOOSDUINEN
TEL. 396336
VOOR DE BETERE KLASSE

Heden overleed geheel onver«vacht tot onze diepe droefheid
onze lieve Vrouw. Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

Naar men aan de NB.C. meldt zijn de administratieve bescheiden van het blad De Reformalle in beslag genomen. Het blad kan dus
deze week niet verschijnen. Over den duur van
dit beslag konden we geen inlichtingen verkrijgen.

I
»

]
t onder

EICEN HULP

TH. TELLEGEN
en
f
A DOOREMANS.
Wassenaar, 26 Aug. 1940.
Adres na 1 Sept.:
Jul. v. Stolbergl. 343, 's-Gravenh.

De adminltrstleve beschelden in

Mevr. ELAND #
Helderziend Medium en Occultiste uit Indië. Alvorens U of de Uwen

Haag.

N.V. WASSCHERIJ

GETROUWD:

-

KAZERNESTRAAT 56

Het kom» ons voor dat dit bode niet tot «te beste

H-HChrMea van Zorab behoort. NltlKbaar heelt «la

DE REFORMATIR

Pinaa W. C. DE ZWAAN ER ZOON I
Kantoor;

zsebt e, mat eMWeUeaa be»«s

me» s«a ruimte. Wtj weedea as» «ca ».
tiaaH vaa Uez-asa Wc^f nirwana, QX had «Ut ge»
val ia dit boek tot b«l «tod» toe moeten w«>
dea verteld.
Zeer veel waarde hecht Zorab aan de volg-ada
verklaring «a mevr. «dgwKk. de echt-moot» «a
prat SklUwiek. den oprichter van de «ociot, «ar
Pv-hica» NeWearch: »lk kan «-klaren, dat. mg
ba-eerend op net bijeengebrachte bewys-oateliaal.
ik bet vaste geloof koester zoowel «aa een
voortbestaan aa dm dood als a«» de werkelUkbaid
van- da communicatie til-»??»?»! levenden en «looden-. Zorab zet deze woorden «eelt» boven zya
.^tbetrachting".
De spatieering ia van ons. Immers zniMoenea
gelooven zonder «enige Jacht op het «iritlstisch
een leven aa dea
bewUs" nt-odlg te hebben aan »«eioorS»-»pir.tisten
dood. Zorab zelf houdt dea
den waars-auwenden vinger voor.
De neer Zorab is «r dan ook o^. niet ia geslaagd
onzen indruk. dat de Jacht naar het «plritistisch
bewijs" sterk aan den »Bi-Fphus-»«rbeid «loet denken. weg te nemen. We hadden van mevr. «dg»
wiek «èn «ik weef verwacht
z-daig

BONTMANTELS NORMALE PRU2EN
resultaat;
RI

EN TRANSPORTEN
CREMATIEN E»
TRANS?ORTEN
TARIEF VANAF fï&- ZONDER GRAFRECHTEN.
GRAFRECHTE».

BEGRAFENISSEN

Uitgewes

door G. 2es»b 02o<!»«ber. Den Haag).

—

«»»»»»«»

.869
ANNO 1869

Da

Naar wy i» de Ams»»dams«bt» Kerkbode
lezen, kwam bij den kerkeraad der Gerefbr»
meerde Kerk ven An»sterdam-<l>ntrum een brief
in van net gemeentebestuur van Amsterdaru.
dat speciale godsdienstoefeningen en kerk»
diensten op verjaardagen of andere gedenk»
dagen van leden van het Huls van Oranje moe»
ten worden beschouwd als door de Duitsohe
autoriteiten verboden handelingen.

MaatsehapM >I
>'s^ravenh.
's-Gravenh. B^cknis
Begrafenis Maatschappij

*

AVONDBLAD A

Geen bijzondere kerkdiensten
op 31 Augustus

onbaatzuchtig» vriend en beproefden verdediger onzer Dietsche idealen. Na zijn degelijke
werken: JRassenlebre und Rassenpffege" C24);
der Führer: Ein Wegwelser zu deutscher Weltanschauung und Politik (192?) en zijn belangrijk vlugschrift: „Die Germanlschen Westmarken und ihre Bedeutung tur die Gerrnanlsehe
VSlkerfamllie'' (1932) schonk hij ons jongstleden zijn stevig onderlegd boek „Volk, Staat
und Sendung Süd-Afrikas".

M»»»»^,»»

VAN HOGENHOUCKLAAN 52
IS WEER TE CONSVLTEEREN.

—

Nieuwe

Om de gistermiddag te Groningen gehouden

Veer werken aan den Ondes IJsel.
Naar het Handelsblad verneemt heeft het
departement van sociale zaken den Rijksdienst
voor de werkverruiming gemachtigd een ere«liet van f 684000 toe te zeggen voor «le uitvoering van de verl«t«rlngswerken aan den
Ouden UseL

Familieberichten

MAANDAG 2f AUGUSTUS lMt

GEHEIMRAT GEESTENRUER

kantoor-

bedienden

Credietvan

—

:

’’

PHEMIËN VAN /3u>77 208 214 243

247 248 288
615 534
437 440 466 487 489 611 791
81»
663 68» 70? 733 749 776
818
976 1039 1104 1174 121? 1220 1236 1321
1364 .1374.1390 1401 1469 1480 151? 1634 1643 161»
1627 1636 1644 1671 1703 170» 1709 1713 1786 1748
1869 1877 1906 180? 2007,
1765 1776 1781 1808 181» 2161
2168 219? 2208 2209
2032. 2046 2048 2069 2123
2266 326» 2400 2406 247? 2888 260? 2621 2636 2640)
2689' 2724 2734 2736 2752 2804 2825 2831 2862 287!»
2938 3944 3972 2982 399» 3021 3048 8078 3091 3098
3203 330» 3382 3262 3263 3260 3283 3285 3318 3389.
3344 8363 3441 3463 8470 3613 3627 8660 8683 3685
3717 3733 8763 3764 8782 8793 8795 3819 3854 8861
3889) 8898 8921 4006 4021 4028 4029 4060 4090 4143
4166 4167 4212 4222 4263 4264 4308 4322 4356 4438
4461 4493 4649 465» 4660 4614 4625 4836 4637 4713
4749 4812 4911 4946 4960 4989 6017 6020 6024 6048
5114 «132 8124 5163 5176 6210 6267 6304 6311 6361
6397 «404 6434 5448 5538 5662 6673 6623 666» 668»
6696 676» 5781 6830 5844 5881 6966 5980 6994 6997
6006 6065 6067 6076 609» 631» 6384. 6347 6363 6468
,
«4»» 6613 6603 6627-6685 6707 6734 6746 6844 8864
6861 6888 6892 6916 6929 6957 6985 7023 7062 7061
'
7107 7131 7126 7171 7189 7193 7200 739? 7457 7490)
750? 7533 7561 7603 7668 7669 7735 772? 7745 7778
7811 7834 7869 7864 7884 8010 8066 8120 8122 817,
8186 8203 8219 8273 8283 8334 8361 8369 8433 8438
»43» 8459 8512 8614 8634 8636 8607 8662 8685 8868
870» 8722 8733 8766 8776 8823 8830 8844 8866 891»
8934 8987 0091 9124 9167 923» 9263 9285 9290 9393
9440 946» 9619 9640 954? 9560 9876 9691 9699 9768
9777 9781 9004 9818 9847 9854 9897 9901 993» 9939
9978 10019 1002» 10071 10166 10172 1020» 10214 10233 1027»
10303 10312 10418 10432 10462 10626 10630 10534 10646 10677
10679 1061» 10696 10810 10830 10874 1093» 1093» 10941 1096»
10976 109»? 11028 11071 11086 1108» 11090 11106 11107 1110»
11115 1116» 11344 1135» 11802 11823 11374 1187» 11413 11468
11486 11648 11664 11643 1187? 1170» 1170» 11719 11737 11768
11770 1178» 11840 11888 11895 11901 11918 11967 «96» 1302»
1207» 1207? 13103 13110 13168 12290 12292 12320 13390 1241»
12415 12417 1242? 1247? 12633 12680 12696 12620 12822 12668.
12663 12686 12751 1276» 13773 13783 12813 12819 12860 12869
12897 13905 13911 12960 12974 1298» 13012 13110 1311» 18138
18187 18168 13177 18184 1818» 1819» 18233 13263 13264 13284
18394 18299 18304 13336 18343 13360 13408 134»? 1847» 18648
13654 18584 136»» 1369? 13628 18682 13891 13701 1871» 18718
13784 13?»» 18793 18907 18919 14025 14069 14161 14179 14198
14200 14216 14246 14282 14368 14274 14848 14380 1446» 14483
14617 14540 14664 14616 14634 1466» 14683 14699 1481» 14834
14871 14884 14968 14973 1497? 15030 16043 16060 16085 15097
16128 15125 16169 161?» 16190 16835 15243 16306 16334
15337 16348 16401 16414 15433 1643» 15428 16530 1653? 166?»
16688 18607 16613 16630 16631 1564» 16667 16686 1675» 15769
16831 1583» 16864 1688» 16814 16970 15971 16045*16107 1618»
16141 16181 1619» 16306 16371 16274 1627» 16386 16296 1633?
16366 16370 1640» 18439 1644» 16471 16606 1655» 16663 16637
16606 16613 16683 16647 1666» 16»»» 16699 16738 16788 16767
16781 16801 16804 1680» 16813 1681» 1683» 16888 16889 1693»
16979 16989 169»! 17034 170»? 17040 17079 1711» 1713» 171»»
171»» 1719» 1730» 1731» 17333 17247 17267 17281 17800 1743»
1751» 17621 17633 1766» 176?» 1768? 17691 17697 17600 17617
17683 17677 1787» 17703 17778 17826 17843 17850 1792» 1796»
17996 17998 18008 18037 18036 18133 1813118183 1816118201
18320 18224 18247 1826» 1826» 18316 18824 1884» 18847 18397
18419 1846» 18492 19498 18534 18635 18583 18614 18650 1867»
18801 I»»» 18881 18»« 18914 18942 18864 189». 18990 19084
190»» 19110 191»! 1818»19231 1988» 1941» 19463 1948» 1949?
19634 19534 19680 19689 1971» 19733 1973» 19744 1975» 1976»
1978» 1979» 19838 1986» 19890 19930 1996» 19961 1997» 90014
30087 2009» 20107 2013, 301»? 201»? 30171 201?» 30317 »0223
2034» 9098» 30394 30314 3088» 30884 2040» 30414 3043» 3044»
30400 20617 3067» 30693 30698 3066» 30710 2071» 3071» 3078?
30764 30767 90777 9079» 20844 30931 30973 2099»
'
i
»»»»»«»-»--»--»-»---. ,-»,
-»-^»^-«»»»»»»»»
-34
812
627

43

371
661
918

72

.

-

-

.

-

WAARIN U OOK ADVERTEERT.

welk ander r»«H»ni»>m.duo. HHok gebrulkt^ v kont er
slechts menschen nwe bereiken, dié vandaag <ta «sonrant
hebben geleren en ze moigen evenzeer sullen lezen. Van*
daar,, dat emnantenreelame onweenptekélljk «te bssls 1»
■»
van iedere grondig gevoerde racleme-campegn»

.

BR v^onn^uw

De nieuwe Arenden van Roemenië
REGELING MET BULGARIJE WELDRA GEREED
Optimisme t.a.v. de besprekingen met de Hongaren
gen tot versterking «ler Duitsck-Hongaarscbe
Roemenie biedt twee handelsbetrekkingen.
loegeslave» ntt «ibeset Ulaokryk tes»>g
voorstellen aan
ham land.
Boekarest: De Hongaarsche regeering heeft de Roemeensche
D.N.B. uit

regeering uitgenoodigd, haar gevolmachtigden ter voortzetting van ds
onderhandelingen van Torn Beverin
naar een Hongaarsche plaats te zenden.
De Roemeensche regeering stelt voor de
komende onderhandelingen twee voorstellen op. die in den vorm van landkaarten met ingeteekende nieuwe grens»
lijnen gehouden zijn.
Het eene voorstel beoogt, alle Hongaren uit
Roemenie, met inbegrip van de Szekler, naar

de tegenwoordige Westelijke Boemeensche
districten te doen verhulzen, volgens het
andere worden de Szekler gelaten in de gebieden, die zit thans bewonen. In het eerste
geval biedt Roemenië van zijn Westelijke gebieden aan Hongarije rond 28.000, in het tweede
geval 14500 vlerk. m.
Van Boemeensche zijde wordt in elk geval als
voorwaarde gesteld, dat bevolklugsrull plaats
vindt, hetgeen Hongarije te Turn Severin. naar
men weet. in den voorgestelden vorm van do
band heeft gewezen.

D^IH. uit Boekarest: Naar vernomen wordt,
kan elk oogenblik een wijziging der regeering
verwacht worden, waarbij de leden der Uzeren
Garde uit de regeering treden en meer Zevenburgers daarin opgenomen worden. Een verandering in het ministerie van buittmlandscho
zaken wordt niet verwacht

Het D.NZ. meldt uit Boekarest:
Het Itoemeensche minister-presidium
heeft gisteren, de volgende officieele
verklaring uitgegeven:

De autoriteiten hebben den inwoners
van de districten Oaliacra en Durostor
'(ZuidelijkDobroedüja) aangeraden hun
have en goed, voor zoover niet voor hun
dagelijkschen arbeid noodig» reeds thans
naar het binnenland te eenden.
Deze maatregel is genomen daar de onder,
handelingen van de regeering met onzen
Bulgaarscben nabuur over den bevolkingn'uil,
welke ook eenige territoriale concessies omvat»
ten, aan den gang zijn en de autoriteiten de
latere ontruiming, wanneer de wegen door den
«regen zacht geworden zijn en het verkeer met
groote moeilijkheden gepaard zou kunnen gaan,
Trillen vergemakkelijken. Dit beteekent evenwel
«net dat de Boemeensche bevolking den oogst
«n haar hofsteden ih den steek moet laten en
«verhaast moet vertrekken. De oogst op de
velden behoort ons en moet door de eigenaars
op tijd worden binnengehaald.
:'
De onderhandelingen wonden in een geert
van wederzijdsch begrip gevoerd en niemand
«al den Boemenen, die vertrekken willen, beletten, iater hun vermogen mede te nemen.
Lager en autoriteiten staan op hun post en er
ls geen reden tot bezorgdheid. Dé regeering
«raadt derhalve Men Boemeenschen Inwoners
der genoemde districten aan, op hun boerde»
rijen te blijven, rustig den oogst binnen te
halen en pas dan voorgoed te vertrekken,
wanneer zij daartoe instructie ontvangen,
«volke tijdig zal worden gegeven. Overigens
kan de ontruiming slechts dan in volkómen
orde geschieden, wanneer ieder gezinshoofd
zich strikt houdt aan de bevelen en het door
de autoriteiten vastgestelde plan.

DN Belgrado: De Joegoslavische bladen roei»
den, dat de in bet onbezette deel van Frankrijk
verblijvende Foegoslaven, die zich meest In
n«i«ldrultlgen toestand bevinden, naar bun
vaderland teruggezonden zullen worden. De
Nationale Bank heeft reeds de noodige devie«en ter beschikking gesteld

Dnitsche reddingsdienst
pikt drie Britsche vliegers op
Dit Berlijn: Hedenmorgen in de vroegte h«>eft
de Duitsche reddingsdienst ln het zeegebied
voor ds Nederlandsohe kust drle
Britsche vliegers opgepikt. De vliegers be»
hoorden tot twee vliegtuigen, welke vannacht
over Noord»DiLlt-«hland badden gevlogen en,
volgens mededeelingvan de bemanning, boven
Lattin geweest zouden zijn. Gevraagd naar de
oorzaak van het ongeval, deelden de Engel»
schen beschaamd mede, dat er bij hen, spoedig
nadat zij over Nederiandsch rechtsgebied had»
den gevlogen twijfel was ontstaan, of de voor»
raad benzine wel voldoende zou zijn om Enge»
land te halen. Kort daarop was het met de
benzine werkelijk afgeloopen, waarop zij
30H.»teekens gaven en op open zee neer»
streken. Zij dreven ongeveer twee uur op het
water rond en werden toen door de Duitschers,
die op hun noodseinen waren opgestegen, ge»
red.

De Dnitsoke krijgsgevangenkampen
Een Hmerikaansche verklaring.
Dit Nieuw ?ork: Dr Bolton, lid van het
Internationale Comité van Christelijke Jonge»
mannen, heeft heden bij zijn aankomst ult
Europa in een persinterview verklaard dat hij
vier. Duitsche krijgsgevangenkainpen nad be»
zocht Bij had er zich van kunnen vergewissen,
dat de gevangenen dezelfde levensmiddelenrantsoenen ontvangen als de Duitsche burger»
bevolking en de met verlof zijnde Duitsche
troepen. De toestanden in de kampen waren
zoo, dat de krijgsgevangenen niets beters
hadden kunnen verwachten en aanzienlijk beter,
dan hij verwacht had.
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SPANNING IN DE KINKERSTRAAT DUURT VOORT

op de Bermuda's

«Nt tonden: Reater meldt van de Bersuadaen Oost-Afrika
Worden de bommen vandaag
Van 2witsersche zh'de is mededeeling
eNsadea. dat krachtens een bestoft vaa de
,,ingevroren" of tot explosie
Het ?»ste Itallaansche weermaebtbericnt van daartoe Ia «peetste sttttng bijeengekomen v^ke»
gedaan van de schending der souvereiZondag luidt als volgt
gebracht?
niteit door Nngelsche vliegtuigen. Te Een onzer formaties vliegtuigen beeft «te ve^egeawoe^lglag der eiland»-», bet vUegtalgbasis Halfar op Malta gebombardeerd. Tien ateaaauat HamNtea ter beschikking van do Ver»
Londen is reeds geprotesteerd.
Schadevergoeding van te voren
Britsche jagers, die reeds in de lucht waren, eealgde Staten wordt gesteld.
De staf van het Zwitsersche leger heeft bet
volgende communiqué uitgegeven:
In den nacht van Zaterdag op Zondag tus»
schen 23 en 2 uur. hebben opnieuw bultenlandsche vliegtuigen, waarschijnlijk van Engelsche nationaliteit, over Zwitsersch gebied ge»
vlogen.
Het eedgenoutsohappelUk politiek departement deelt mede:
Het Zwitsersch gezantschap te landen
heeft opdracht gekregen, terstond een
krachtig protest in te dienen tegen de
schending van de Zwitsersche souverei»
niteit in de lucht, welke met terzijde»
stelling van de op 20 Augustus door de
Britsche regeering gedane toezeggingen,
in «ten afgeloopen nacht gepleegd is.
Het te Bern verschijnende blad Bund schrijft
naar aanleiding van de nieuwe schending van
bet Zwitsersche luchtgebied door de Britsche
luchtmacht:
«Nauwelijks is de inkt droog van de Engelsche nota, waarin de verzekering werd gegeven, '
dat het Zwitsersche grondgebied in de toekomst
niet zal worden geschonden, of Engelsche
machines vliegen opnieuw des nachts boven ons
grondgebied. De verontwaardiging, welke door
deze nieuwe schending is veroorzaakt wordt
nog vergroot door de ontsteltenis over het pijn»
lijk feit, dat men niet op het door loonden gegeven woord blijkt te kunnen vertrouwen. Het
is thans zoo ver gekomen, dat men het slechts
kan goedkeuren, indien naast de herhaalde
protesten van onzen gezant, ons luchtafweergeschut tusschenbeide komt en op den indringer schiet"

Brand in de haven van Lulea
vit Stockholm: In de haven van Lulea is
Zondagavond een brand uitgebroken, welke
dank zij het snelle ingrijpen van de brandweer
weldra gebluscht kon worden, zoodat de schade
niet erg groot is. Tegen 10 uur des avonds vatte
een der groote kranen op de ertskade vlam.
Nét gelukte den brand snel te blusschen. In
Lulea was groot opzien ontstaan, omdat men
vreesde, dat het vuur op de andere kaden zou
overslaan. Men vermoedt dat de brand door
kortsluiting ontstaan is.

SPOORWEG NAAR BAGDAD
KRIJGT NIEUWE BETEEKENIS
Turkije

1940

reeds besprekingen
spoedig de betèèkénis van den nieuwen
spoorweg begrepen, Oe Turksche bladen
wijzen er op, dat de Bagdad-spoorweg als
belangrijke verbinding zal tungeeren tusschen Midden- en Zuidoost Europa en

Een medewerker schrijft ons:
Toen eenlge weken geleden de autoriteiten IndiL alsmede het Verre Oosten. Berusten
van Irak op het station Tel üoetsjoek aan deze gedachten ook veelal op den toestand,
de grens van Syrië de voltooiing van het die
door den oorlog in de Middéllandsehe
laatste traject van den spoorweg Naidar
Pasja—
feestelijk vierden, gingen de ge» Zee is geschapen en later met het oog op
dachten terug naar een tijd, die nu bijna veer» de voordeellger zeeroute misschien weer
tig jaar achter ons ligt
zal veranderen, er zijn toch aanwijzingen
Toen werden de eerste werkzaamheden aanwezig, die aantoonen, dat deze beteeverricht voor den aanleg van den Bagdad- kenis van den Bagdad-spoorweg als transpoorweg, nadat op 13 April 1903 de Soclöte
Impériale Ottomane de Ohemin du fer de sit-weg ernstig opgevat wordt.
De leiders der Roemeensche en Bul»
gaarsche delegaties te Erajowa, zijn gis»
Bagdad met als president van den raad van
De Turksche regeering heeft een ambtenaar
teren naar hun hoofdsteden vertrokken
beheer Arthur von Gwinner, directeur-genevan het ministerie van Handel naai Irak, Iran
om hun regeeringen verslag uit te brenraal van de Deutsche Bank, was opgericht ter en Britsch-Ihdlë gestuurd, om de mogelijk»
gen over den stand der onderhandelinexploitatie van de in 1902 aan de eveneens heden van een handelsweg naar Bagdad, Basra,
gen. Men verwacht dat zij vandaag naar
onder Duitsche leiding staande Anatoolsche Benderabbas en Bombay te bestudeeren. Voorts
. Xrajowa terugkeeren en dat debesprekinSpoorwegmaatschappij.
worden er met de regeering van Irak onder»
gen weldra geëindigd zullen zijn.
Het project van den Bagdad-spoorweg werd handelingen gevoerd omtrent olieleveringen
de gebieden van Midden»Anatollë over
De technische commissies van de beide dele» onmiddellijk een staatkundig vraagstuk, nlet voor
Bagdad»spoorweg
den
wat voordeellger zou
spoorweg
gaties hebben haar arbeid ook gisteren veralleen omdat deze nieuwe
over de
volgd. In welingelichte kringen verluidt, dat olievelden van mosoel en in het Zuiden in ge» zijn dan het vervoer over de Turksche havens
aan de Middellandsche en Zwarte Zee.
Roemenië . de Zuidelijke Dobroedzja vaarlijke nabijheid van de Engelsche petroEn de Japansche reedertjen hebben het be»
etappen
loopen,
ln
zal ontruimen en dat het leumconcessies in Perzië zou
maar om»'
«lot te Baltsjlk aan de Zwarte zee, partidat Engeland, Rusland en Frankrijk meenden, sluit genomen, om leveringen van goederen, die
culier bezit van den Roemeenschen koning, dat hun belangen in Voor- en lMdden-Azië er voor het Naburige Oosten bestemd zijn. nu
waarschijnlijk een Roemeensche en» door ongunstig zouden worden gelnfluenceerd. over Basra en den . Bagdad'spoorweg te verclave in Bulgarije «al blijven. Te Sillstra aan Daarom mocht de spoorweg ook niet, zooals voeren.
den Donau zou Roemenië een vrijhaven aanvankelijk het plan was, te Eloweit onmidMen verwacht, dat Irak nu ln staat zal zijn
krijgen. Verder zal Bulgarije belangrijke fadellijk aan de Perzische Golf eindigen, doch zich sterker dan tot nu toe te ontwikkelen. De
ciliteiten toestaan voor het Roemeensche tranreeds in Basra aan den Sjatt»el»Arab, daar de stad Basra, die bereikt wordt door zeeschepen
sitoverkeer langs den straatweg Boekarest» Perzische Golf door Engeland als zijn invloedop den Sjatt»el>Arab en door de binnenscheep»
«llonstanza, die door de Zuidelijke I>»broedzja sfeer werd beschouwd. Frankrijk vreesde ge» vaart op de Tigris»rivier, zal een belangrijke
leidt Roemenië echter zal zich verbinden
voor zljn belangen ln Syrië en Rusland vooruitgang kunnen nemen. Er is toch ook een
binnen zekeren termijn een directen weg over vaar
zag in het project een ongewenschte verster» vliegveld van beteekenls.
Roemeensch gebied aan te leggen.
king van het Turksche rijk en ook wel e«.
Ook Syrië zal door de verbinding met de
Naar het D.N.B. 'van betrouwbare zijde te bedreiging van zijn belangen ln Perzië.
Perzische Golf een verbeterde verbinding met
dl- Aziatische landen verkrijgen.
Boekarest heeft hooren verluiden, is tussehen
Tot aan den wereldoorlog duurde de strijd
Roemenië en Bulgarije bij de onderhandelinAangezien tegenwoordig dé economische ont»
gen te Erajowa overeenstemming bereikt over om den Bagdad»spoorweg, terwijl de Dultsehe
ingenieurs
wikkeling
ln nauw verband staat met de staat»
doorgingen
met
den
bouw.
Toen
den termijn voor de ontruiming van
kundige, zal ook de toekomstige beteekenis van
oorlog
de
uitbrak,
spoorweg
was
de
tot
aan
de Zuidelijke Dobroedzja.
den Bagdad-spoorweg afhankelijk zijn van de
het Taurus-gebergte en van Bagdad in noorHet einde van den termijn is volgens dit begebeurtenissen ta het gebied tusschen Zuiddelijke richting tot Samarra voltooid.
Gelicht vastgesteld op 10 October.
Oost-Europa
en Mldden-Azië, tusschen Zwarte
durende den oorlog werd door de Duitschers
en Turken het moeilijke traject door het Zee en Middellandsche Zee.
De onderhandelingen met
Taurus» en het Amanus»gobergte naar Aleppo
en verder naar His-lbin voltooid, waar heden
de Hongaren
Turkije een den uitersten noordwestelljken uitDE
Uit Turn Severin werd Zondag gemeld: hoek van de Syrische provincie Djezlren
In olfleleele Roemeensche kringen beoordeelt grenst, terwijl de Engelschen het traject Basra»
wen den stand van «ken betreffende de Hen- Bagdad en Samarra-Beldjl hebben gebouwd.
Na den wereldoorlog werd het kleine over
gaarsehßoemeensehe onderhandelingen optiSyrlscn gebied loopende traject Nlalbln-Tel
mistisch en verwacht men. dat de heepr^lln» Koetejoek (aan de grens van Syrië en Irak)
Overeenstemming op de
gen, ondanks alle moeilijkheden, hervat Rullen door de Franschen aangelegd, terwijl de regee»
van Tsjita
ring van Irak. nadat zij fa 1935 het voltooide
worden.
gedeelte van de Engelschen had verworven, nu
bereikt
Zoowel de Hongaarsche als de Roemeensche
het laatste stuk, het traject Tel»Koetsjoek»
delegatie heeft intussehen Turn Severin ver» ook
vit Hslnklng: Kringen van het departement
Mosoel'Beldsji heeft gebouwd.
laten. De Hongaren zijn Zaterdagavond laat met
van bnltenlsndseho aken deelen heden mede,
De Bagdad-spoorweg ls voltooid. Zijn beeen specialen trein naar Boedapest vertrokken.
Zondagochtend vroeg zijn zij te Boedapest aan» teekenis moest echter een geheel andere dat do conferentie vm TsHta met succes Is
gekomen. Onmiddellijk hierna heeft do leider worden. De spoorweg loopt nlet langer door geëindigd. Do gedelegeerden v» Japan, Mantder delegatie, gezant Hory. den minister-pres!, een staatkundig gebied, maar door drie ver» sjeekwo. Sowiet ««eland en Bulten Mongolië
dent en den minister van buitenlandsche zeken schillende landen. Was vroeger de bedoeling atjn heden h»
MsntsleeU aangekomen en zullen
rapport uitgebracht
vooral aan ln administratief, strategisch en
opzicht
belangrijke verbinding tus» sleh naar Nomonhan begeven om de grenslijn
De Roemeensche delegatie is Zondagochtend economlxh
vroeg naar Boekarest vertrokken.
schen de hoofdstad Konstantlnopel en do in af te bakenen. Vanmiddag sal een desbetrefhet Zuid-Oosten gelegen deelen van het Os» fend eowm»ml«l«ë van het departement van
Telekl te Boedapest terug.
maansche rijk, nu dient de spoorweg er toe.
Turkije
en Syrië en vooral ook met Irak beter rmlteniandseho taken word» ««gegeven.
Graaf Michael Teleki de Hongaarsche ministe
verbinden en een toenadering niet alleen
Dit Tokte: Als resultaat van de conferentie
ter van landbouw, is Zondag van zijn rel, neer
op
economisch
maar ook op staatkundig gebied van Tajlte wordt officieel gemeld, dat na ses
Duitschland, die een week geduurd heeft, te
Boedapest teruggekeerd. Aan een vertegen, te bevorderen.
bijeenkomsten van de vertegenwoordigers va»
woordlger van het Hongaarsche TelegraafagentTurkije,
Net
nieuws
dat
het
Turksehs Xantsleekwo e» Buiten Mongolië volkomen
schap heeft hü verklaard, dat hij een grooten
Indruk van den machtigen en vreedzame» op» traject in overeenstemming met 2Un natie» overeenstemming Is bereikt over de definitief
bouwenden arbeid in Duitschland heeft gekre- nale spoorweg-politiek van de buitenland» «ast te stelle» grens I» het gebied van No»
gen. Hij zelde te hopen, da» zijn reis sal hydra- «Ha maatschappij hack ov«i<enoin«n. haalt

RUSSISCH-JAPANSCHE
BETREKKINGEN

conferentie

trachtten den aanval te verhinderen, doch zij

geregeld

werden onmiddellijk door onze ter bescher-

ming meegezonden jagers aangevallen. Er
volgde een verwoed gevecht, In den loop waar»
van vier Britsche machines en één Italiaansch
vliegtuig werden neergeschoten.
In Noord-Afrika zijn twee Britsene torpedo»
jagers, die des nachts de haven Bardla be»
gonnen te beschieten, door onze onmiddellijk
ingrijpende bommenwerpers aangevallen en op
de vlucht gejaagd.
Door onze formaties zljn voorts luchtaanval»
len ondernomen op vijandelijke gemotoriseerde
strijdkrachten tusschen Sldi Barranl en de
grens van Ovrenaica, waarbij drie pantserauto's vernield werden. Al onze vliegtuigen
zijn teruggekeerd.
Blj een vijandelijken aanval op Tobroek
werden vijf soldaten gewond, terwijl zeer ge»
ringe schade aan materiaal werd aangericht
Uit een alsnog ingesteld onderzoek is gebleken,
dat by den vijandelijken aanval op Tobroek,
waarvan in het weermachtberlcht van 20 Aug.
melding is gemaakt, twee vijandelijke vliegtuigen door bet afweergeschut der marine zijn

De presidentscrisis in Argentinië

Het was Zaterdag vroeg dag voor de be-

weners die teruggekeerd waren in hun hulzen
in de Kinkerstraat tusschen de Bilderdijkstraat
en de Da Costakade. vertelt de TM. Ze

moesten hun woningen om S uur weer verlaten
hebben. De buizen in de Kinkerstraat tusschen
de Da Costakade en de Nassaukade bleven ook
vannacht ontruimd. De brandweer had «tra
Uit Buenos Aires: Na een vergade» maatregelen getroffen door een brandspuit in do
nabijheid te stationneeren en ook vanmorgen
ring, die meer dan zes uur duurde, heeft waren voortdurend brandweerlieden
aanwezig.
de Argentynsche nationale vergadering De zeer brandbare inbond van de behangsel»
zaak, in den kelder waarvan de zware bom ligt
het verzoek om ontslag van staatsvresi- ingeklemd
in den fundeeringsmuur. de strafte
wind en de gevaarlijke omgeving maken derge»
dent Ortiz van de hand gewezen. Slechts lijke
noodzakelijk. Een
één senator verklaarde zich voor aan» enkelevoorzorgsmaatregelen
vonk kan nier heel wat onheil stichten!
Daarom dan ook dat niemand werd toegeneming van de ontslagaanvrage.
laten tot bet gedeelte Kinkerstraat waar de
beide bommen aanwezig zijn. Mag ik even In
m'n woning om nog wat te halen? bedelde een
der bewoonsters aan een wachter van de luchtbescherming. Ik ben in een slag weer terug!
neergehaald.
Vergeet je thee niet riep een buurvrouw haar
In Oost»Afrika hebben onze vliegtuigna. Maar de thee bleef rustig op haar plaat»
formaties de vliegvelden van Garissa en Vaijr
liggen, allen dlstributiebons ten spijt De be»
(Ilenva) en vijandelijke stellingen te Daga
woonster mocht «ir niet d00r......
ltiver Post (Beneden Soedan) gebombardeerd.
DE
TOESTAND
TUNIS
IN
Voor de winkels beteekent de ontruiming een
In den afgeloopen nacht zijn vijandelijke
zeer
groote schade, al hebben ijverige winkevliegtuigen boven Piemont en l^ombardije ver»
De Popooi d'ltalia schrijft dat de Fransche liers dit zooveel mogelijk
trachten te onder»
vliegtuigen
uit
schenen. Deze
kwamen telkens
autoriteiten in Tunis de Italianen in het provangen door zelf naar de klanten te gaan.
Zwitserland. Zij werden door onze jachtvliegvervolgen
bedreigingen
tectoraat
met
van allernaden-aal de klanten niet bij hen kunnen
tuigen verdreven, nadat zij drie bommen nabij
lei aard en hun o-a. verbieden de Italiaansche komen.
Zij haken er begrijpelijkerwijze naar
Anione (Borgosesia) en drie bij Alessarulrla taal te gebruiken en het fascisten-insigne te dat
operatie
de
achter denrug is. Doch zij zullen
gevolge
waarvan ln dragen. Het blad schrijft verder: Men moet den
hadden laten vallen, ten
een boerderij een begin van brand ontstond. resident-generaal en den Franschen duidelijk nog wat geduld moeten oefenen.
Vanmorgen ldtn opnieuwconferenties tasschen
Te mariano Comense vielen onder de bevolking maken, dat Tunis zich op het oogenblik bevindt
twee dooden, terwijl lichte schade werd aan» ln den toestand van een firma, die failliet >s de Nederlandsche en Dultsehe deskundigen
ge»
gericht aan woonhuizen. Tegelijk met de bomgegaan. Aan dit filiaal is voorloopig toegestaan houden.
we'-^ingelicht,
ZM
pas
dan komt
men werden de gebruikelijke strooibiljetten de zaken voort te zetten.
uitgeworpen.
Uit Home: De Corsikaansche irreden» Maandag ge ontknooping. Het te niet onmogetl sten hebben, naar D^lH. meldt op een bij» lijk dat men ter voorkoming van do schade als»
Versterking der verdediging van Gibraltar.
eenkomst te Pavia een resolutie aangenomen, nog afziet van een ontploffing om te trachten
Dit La Linea: Een uit Gibraltar gevluchte waarin wordt gezegd, dat de vrede met Frankvolger» een ander, maar veel moeilijker uitvoer»
Engelsche soldaat heeft gisteren zwemmend rijk op het recht en op de macht van de Italiplan de bommen te Uouideeren. Ook uit
baar
Spaansch gebied bereikt waar hij geïnterneerd aansche wapens gebaseerd moet zijn. m bijzonscherpe
beMenlngs»
bewoordingen
gezegd,
der
wordt verder
Den Haag -<yn daartoe vandaag deskundigen
is. De vluchteling behoorde tot de
manschappen van een luchtatweerbatterij. Te dat men geen medelijden heeft met de natie, overgekomen. Voorts wordt ook geconfereerd
Gibraltar worden de verdedigingswerken ln die bijna een eeuw lang de pogingen der Corsl» met de huiseigenaren
over do vergoeding van
koortsachtige haast versterkt Zaterdagmorgen kanen zich van het vreemde juk te bevrijden
de
schade
aan
de
perceelen.
Het is uiteraard
en Zaterdagmiddag hoorde men In verschillende in bloed heeft gesmoord.
beter dat dit van te voren is geregeld.
Spaansche steden het geluld van explosies, ten
De Fransche pers.
bewijze, dat door de Engelschen talrijke hinUit Genève: Bij het vicepresidentschap, waardernissen in de lucht geblazen werden.
onder radio, nieuws- en perswezen ressorteeren, Algemeen
wordt op het oogenblik een nieuw persstatuut
In dit
mag wel even vermeld worden
uitgewerkt Het statuut bepaalt cm, dat de dat de verband
BataafSche Hypotheekbank, die de huizen
dagbladeigenaren de regeering een lijst moeten
bezit
waarin
zich de gevaarlijke bom bevindt,
In legerbericht no. 80 deelt bet Italiaansche voorleggen van de directeuren, hoofdredacde
verhuiskosten
van haar huurders heeft be»
volgende
mede:
hoofdkwartier het
teuren en redacteuren. Het ligt in het voorEen andere huiseigenaar heeft vrijstelling
taald.
opnieuw
nemen censuur achteraf in te voeren. Het ont» van huur verleend voor bedreigde
De vlootbasia van Alezandrlë is
perceelen.
door onze luchtformatles gebombardeerd. Een werp bepaalt dat dagbladen geen subsidies van Zoo is er een algemeen de
medeleven
met
de bebuitenlandsche herkomst mogen ontvangen. Ten woners, die in een moeilijken
Engelsche bommenwerper moest een noodlangezijn
toestand
Lampedusa
ligt
het in het voornemen de nieuws» raakt
ding verrichten op zee bij
en is slotte
gezonken. De bemanning, bestaande uit een afdeeling van het agentschap Havas aan den
Door oemiddeling van den woningdienst hebofficier en twee onderofficieren is gered en staat te trekken,
ben rij nieuwe, wellicht tijdelijke woningen gekrijgsgevangen gemaakt
Ult Clermont-Ferrand: Gisteren ls hier ter kregen.
Korps Vrouwelijke Vrijwilliger,
Een van onze duikbooten heeft in den Atian» stede, op 84» jarigen leeftijd overleden beseft hunHét
daarbij
tischen Oceaan een groot vijandelijk tankschip E'd'öuard'Mlchélin, de «echter van de raad, beddegoed zoo noodig aan Meeding.' huisén dergelijke geholpen uit
grootste Fransche rubberindustrie.
getorpedeerd en zwaar beschadigd.
depot van het K.V.V. Het zou wenschelljk
het
op
«b»
zijn
bij
luchtaanvallen
In Oost-Afrika
zijn als den leden van den Lutmtbeschermings»
gadisclo vier personen gewond. Te Gallabat
dienst dte urenlang vrijwillig bewakings»
werden acht inlanders gedood en een veertigtal
diensten
verrichten en geholpen hebben bij ver»
gewond. Te Cambólica werd een kind gedood
huizingen waar dit maar noodig was. warm
Goma
v
en werden vijftien Askaris gewond. De mate»
Uit Madrid: Zondagmorgen vond in de ka» drinken wordt verschaft In dlt slechte weer
rieele schade is onbelangrijk.
het niet mee urenlang de wacht te moeten
thedraal van Toledo de uitvaart plaats voor valt
houden......
kardinaal Goma y Tomas, den primaat van
Wij vernemen ten slotte dat vrijwel zeker
Spanje. Vele kerkelijke hoogwaardigheldsbekleeden», hooge ambtenaren en leiders van
besloten is de bommen niet tot ontploffing
partij en leger waren bij de plechtigheid aante brengen, doch „in te vriezen". De werk»
wezig. De regeering en het hoofd van den staat
zaamheden, die Maandag beginnen, zullen
waren vertegenwoordigd door den minister van
echter wel een week in beslag nemen.
Binnenlandsche Zaken en leider van de polltieke junta, Serrano Suner. Ook de andere ml»
Litauen en
ulsters waren bijna allen tegenwoordig. De mis
van requiem werd opgedragen door den Pau»
selijken nuntius.
Den overleden kardinaal»
Uit Moskou: Naar de Prawda meldt is ook aartsbisschop werd militaire eer bewezen.
te
in Reval de grondwet van de Estnische en in
Kaunas die van de Litausche Spwjetrepubllek
geëindigd
aangenomen, waarna de parlementen zich tot
„voorloopige Opperste Sowjets" van de betrok»
oplNlluchtvergadering van
a
ken bondsrepublieken hebben uitgeroepen. In
de N.S«. in het Kostverlorenpark te Zandde grondwet van de Litausche Sowjetrepubllek
voort hebben een tiental vendels der W^, afwordt Wilna tot hoofdstad des lands in
komstig uit Amsterdam, 'sgravenhage. Rotter»
plaats van Kaunas verklaard. De voorbereiop
dam. Haarlem. Utrecht. Eemland en Terborg,
dingen voor de verhuizing der regeeringsorga»
tezamen
ruim 1000 man, voor den leider gedeBerlijn
Een corr. te
schrijft d.d. 23 Augustus:
nen naar Vllna zullen terstond beginnen en
Op
fileerd.
kerkelijke
kringen
In
in Duitschland heeft het opnieuw een14 September vindt te Amsterdam
op 1 Mei gereed zljn. Tot voorzitter van het
deflle plaats, waaraan, naar men
presidium van de Litausche Opperste Sowjet verloop van de bisschoppen-conferentie te verwacht een 3 tot
5000 weermannen zullen
Fulda,
welke in het midden van de vorige
(president der republiek) werd de vroegere
deelnemen.
en
begon
begin
ge»
week
in
het
van
deze week
minister van binnenlandsche zaken en plaatsvervangende president der republiek Palezkls elndlgd is. sterk de aandacht getrokken. Aan
Net jaarlijksche NHH.»kamp der Bezinning
benoemd, tot voorzitter van den raad van de bijeenkomst te Fulda was een reis van drie op den Goudsberg te Lunteren was Zaterdag
bisschoppen naar Rome vooraf gevolkscommissarissen (hoofd der regeering) de Dultsehe
ten einde. Ondanks het slechte weer. dat de
zij een onderhoud met Maglione, den geheele
waar
gaan,
afgevaardigde Gedwilas. Tot voorzitter van bet
week aanhield, was de stemming
een
presidium van de Einnlsche opperste Sowjet kardinaal-staatssecretaris, en met den paus van opgewektheid, strijdlust en idealismeer Het
Ult
zijn
Rome
de
bisschoppen
hadden.
direct doel dezer jaarlijksche kampen is, aldus de
werd Johannes Vares, de vroegere ministernaar Fulda vertrokken.
president benoemd.
persdienst de deelnemers in den Nederlandsen
De beraadslagingen werden ingeleid door een
geest te vormen en
geheime voorafgaande bespreking van de leden Nationaal'SociaUstischen
hen te oefenen fa den nieuwen stijl van
presidium
orde.
bisschoppen-conferentie
van 't
der
aan
kameraadschap en dienstbereidheld.
welke bespreking onder voorzitterschap van tucht
Het hoogtepunt van de kampweek werd Vrij»
den prins-bisschop van München, kardinaal dagavond
toen dr August Bonns. teFaulhaber, de bisschop van Munster, graf von zamen met bereikt,
ir
A.
het kampeerterrein
A.
Mussert
Galen, de bisschop van Keulen,
betrad en zlch door een dubbele haag zwarte
Uit Ankara: Het Turksche persbureau meldt Schulte en den bisschop van Berlijn, kardinaal
von soldaten, dle hem een geestdrlftigen
uit Smyrna de aankomst van Lord Glencommer, Preyslng deelnamen. In het middelpuntgraf
Vlaamsche
van
de Leeuw toezongen, naar de vergadertent
voorzitter van het centrale bureau der British besprekingen te Fulda stond een rede van den
begaf,
vormingsleider der NSB, dr van
waar
Gorporation. Glencommer wil de bisschop van
de
.Commercial
Osnabrstck, staatsraad Wilhelm von Genechten, hem toesprak.
jaarbeurs alhier bezichtigen en onderhandelinBemlng. Dit feit wordt in welingelichte Duitgen voeren met den "'urkschen minister van
sche kringen als zeer opmerkelijk aangeduid.
,
handel.
Bisschop Bemlng was op 11 Juli 1933 door
Volgens politieke kringen alhier zou het verminister-president Gering als «lenige Duitsche
Jeugdluchtvaartkamp gesloten
blijf van Lord Glencommer verband houden geestelijke tot lid van den
raad
Prulslschen
Inrichting
tot
Smyrna
kopstation
met de
van
Uitslagen kamploensehapewedstrtjden
van State benoemd. Hij heeft veel moeite ge»
voor den weg over land ult Indië vla dim daan om een
op
toenadering tusschen de kathode Paalberg in llrmelo is Zondag het
Bagdadspoorweg, dle zoo juist voltooid is.
lieke kerk en de nationaal-socialistische beweJeugdluchtvaartkamp gesloten met de Neder»
Uit Istanboel: Duizenden hebben Vrijdag ging in Duitschland tot stand te brengen en landsche kampioenschappen
voor modelzweef»
en Zaterdag aan de loketten van de Turksche werd in het najaar van 1933 door Adolf Hitler vliegtuigen en model-moterzweetvliegtulgen.
Centrale Bank Bngelscho bankbij» ontvangen. Hij was de eerste Duitsche bisschop, De kampioen van 1937/38. P. J. Nopjes uit
j etten Ingeleverd. Het blad Beyoglu wijst die ln November 1933 een standpunt bepaalde Utrecht, behaalde wederom
den titel bij de iner op, dat niet alleen kooplieden doch men» ten opzichte van de vraagstukken op kerke» divldueelen.
elubprijzen werden gewonnen
De
schen uit alle lagen der bevolking zich voor lijk gebied 4le door de nationaal-socialistische door de vtrechtsche Jeugdluchtvaartclub en de
de loketten verdrongen. Men. stond verbaasd, revolutie waren opgeworpen. Intussehen onjeugdluchtvaartclub Rotterdam.
schrijft het blad, hoeveel mensehen Bngelscho dervond hij steeds krachtiger tegenstand ln de
De uitslagen:
bankbiljetten bezaten, o«. de bekende afgerijen van zijn eigen ambtgenooten, zoodat zijn
De uitslagen lulden: model-weefvllegtulgen.
vaardigde Yaltsjin. eigenaar van het blad Invloed gedurende de laatste jaren steeds ge» Clubprij»-,:
ringer werd. Nu hU thans weer op den voorYen! Sabah.
1. Utrechtsche Jeugdluchtvaartclub (kampioen
grond komt, wordt in Duitsche katholieke krinvan Nederland); 3. Bussumsch» Jeugdluchtvaart»
gen het vermoeden geopperd, dat men hierin club; 3. BJI. Jaugdluehtvaartelub. Den Bosch;
wellicht een verandering in de houding van de 4. Rotterdam; 5. Nijmegen; 6. Roermond; 7. Ambisschoppen-conferentie kan zlen en hem 8. lujswUk, Voorburg; 8. Bergen op Zoom;
Dultsehe
Ult Stockholm: De t^rulmlngl>werkzaann.eden
10 Dvcrschi»; 11. Winschoten; 13. Bic. Vereeniging
in Narvik worden, naar Stoekholms Tidningen positieve besluiten in den geest van een toe» Nijmegen;
13. Noord-Urnburg; 14. Den Haag; 15.
nadering
tusschen katholieke kerk en staat kan Ignatlus «H,Neg»
uit Oslo meldt, in snel tempo voortgezet Be»
Amsterdam.
langrijke ladingen I2venm.ldde.en uit Zuid» verwachten.
Indlvldueele k«mplo«i»chapp«n: (gemiddelde
Noorwegen en Zweden zijn In Narvik aange.
dat de resultaten van tijden): 1. P.«e,J. Nopjes, Utrecht. 112% sec., <». de
Men
3. B. Bengtsson. Rijswijk; 4. G. J.
groot, 92.1
komen. In de laatste drie weken ls het aantal
Utrecht; 5. B. de Buyter, Utrecht; 6. J. H.
inwoners van Narvik met 3000 gestegen tot de bisschoppenconferentie in een her» Sakkers, BUswljk;
1. A, Bidder. Bus-urn; 8. P. B.
Wilman.
6000, hetgeen ongeveer het aantal der bevolking derlijk schrijven aan de Vuitsche kathovan Dijk. Utrecht.
van voor den oorlog Is. In de stad zyn volks»
>let<»r»w««fmod»N«n «Nubkamploenschappen);
keukens opgesteld waar de talrijke burgers lieken hun neerslag zullen vinden. Overi1. Jeugdluchtvaartclub Rotterdam (kampioen van
voor den kostprijs hun maaltijden halen.Boven» gens verneemt men, dat de bisschop van Nederland); 3. Den Boeg; 3,
4. ««riem.
Indlvldueele kampioenschappen: o. j. van der
dien is een staatsdepot ingericht, waar de de»
linde (kampioen), Den Raag, gemldtl. tijd 114 sec.
wonen, van Narvik hun levensmiddelenkunnen Berlijn, graf von Vrevsing.
3. J. M. Kerkhof, Rotterdam; 3. J. Wagenmakers
koopen.
kanlinaal zal worden
Vserlemz 4. B. li. De Kat, sttetterde».
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Gemengd Nieuws

Delicten van dezen tijd:

Gestolen werden:
Honderd pond cacao,
een naai suiker,
een militaire auto,
en de noodige lielsen
KETTINGHANDELAAR ZIET ZICH
4000 POND KOFFIE

ONTGAAN

Er neersent een ware hausse in de misdaad nu de vraag naar allerlei artikelen
gestegen is en bet aanbod gedaald. Koffie,
cacao, suiker, een auto en natuurlijk de
noodige fietsen hebben ditmaal de begeeligbeid van bet gilde opgewekt dan wel
hun bezitter verleid langs sluipwegen een
zoete winst te zoeken.

"

Haar eerst thans bekend is geworden, heb»
ben inbrekers in den nacht van Woensdag op
Donderdag in Aalsmeer op twee plaatsen ingebroken en wel bij den kruidenier J. J. van
Dillewljn in de Zijdstraat en in de villa van
den beer O. J. Baardse aan den Stommeerweg.
In beide gevallen verschaften de «lieven zich
toegang door inklimming. In de villa gebruikten
de heeren alleen ververschingen. Dit het pakhuis van den kruidenier stalen zij honderd pond
cacao, een baal suiker en andere artikelen ter
waarde van 100 gulden. Zij hielden zich keurig
aan «te verduisteringsvoorschriften door een
zak voor het raam te hangen.
waspoiingen met den politiehond uit Sant»
poort wezen uit, dat de Indringers met een
bootje vertrokken zijn.
In Noord'Brabant, in het kleine plaatsje
Gennep, deed zich een ander delict voor. Hier
was het de koffie, die den zwakken mensch
tot overtreding van de wet verleidde. Vierduizend pond koffie hadden een handelaar verleid om buiten zijn boekje te gaan. BH had
de koffie vervoerd zonder de noodige papieren
hetgeen volgens de wettelijke bepalingen
verboden is. De politie ontdekte dit en nam
den handelaar mee naar het bureau. Hij ls na
een kort verhoor weer naar huis gegaan. Zijn
vrijheid heeft hij. maar zijn koffie is hij kwijt.
Regelmatig gaat de diefstal van militaire
goederen van allerlei aard maar door. Ditkeer
is een auto ontvreemd. Twee mannen uit Vee»
nendaal stelen reeds eerder auto's en zaten
daarvoor in het Huis van Bewaring Alle wagens, die zij gestolen hadden konden nog niet
opgespoord worden. Gisteren nu wist de Edesche politie in Amsterdam de laatste van de
ontbrekende auto's te vinden. De wagens waren vlak na de oorlogsdagen ontvreemd on
verkocht.
«O Ook onze fietsen zijn thans geliefkoosde
voorwerpen voor dieven. Zoo in ?!«si»"'i"-,,
waar twee jongemannen, die niet veel geld op
zak hadden, een fiets stalen. De som, die het
rijwiel opbracht zou de leege beurs weer voor
«enigen tijd vullen. Alles ging goed: de fiets
werd gestolen en een liooper werd gevonden.
Maar zooals vaker gebeurt: de politie verscheen
en heelt de jongemannen gearresteerd.
De fletsentregedie is nog niet ten einde want
ons oog valt op „weder rijwieldievén te Ede ge»
arresteerd" in het N. v. d. D. Hier is het verhaal, dat ons buitengewone waakzaamheid aan»
beveelt: Twee. mannen, die de laatste weken
in Duitschland werkzaam waren, zijn als vér»
dacht van medeplichtigheid aan het reeds eerder gesignaleerde complot van rijwieldievén, te

"

—

"

Ede

gearresteerd. Het waren

de werklieden G.

V. D. en J. v. d. M». te Ede. Eenigen tijd geleden
werden reeds zes of zeven verdachten door de
politie ingerekend De stoot hiertoe werd ge»
geven door de Wageningsche politie, die om.
met materiaal van de Edesene politie op het
spoor kwam van een volledig complot van rij»
wleldieven, dat zijn werkterrein over vrijwel
het geheele land uitstrekte.
Hef voortgezette onderzoek bracht de Ede»
fiche politie daarna op het spoor van de belde
in Duitschland werkzame mannen, die derhalve gearresteerd werden. Door deze arrestatie konden reeds in totaal een dertigtal rijwiel»
diefstallen tot klaarheid worden gebracht Het
onderzoek wordt nog steeds mét kracht voort»
gezet en verwacht wordt dat nog meer arrestaties zullen volgen.

Half Amsterdam mag niet meer
vliegeren
Wegens gevaar voor vliegtuigen
van Schiphol.
Voortaan mogen binnen een straal van tien
kilometer van Schiphol, zoo heelt de militaire
commandant van het vliegveld bepaald, geen
vliegers meer opgelaten worden. De Amster»
damsche hoofdcommissaris van politie heeft in
verband hiermede er de aandacht op gevestigd
dat aan den Zuidelijken kant van het IJ het
vliegeren dus verboden is. Een en ander is geschied in verband met het gevaar voor vliegtuigen.

FEUILLETON

,,Jij bent de eenige!"

—
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AVONDBLAD B

Veldwachter door dronken man Landbouwer den halsslagader
Finencieel Nieuws
neergeslagen
doorgesneden
Asphaltfabrick
Utreehtsche
hervat diviidsndbtaling(4 pet)
BELLETJE BIJ OUDERKERK
A/D USEL
Dader door anderen veldwachter
bedwongen

In den nacht van Zaterdag op Zondag, om»
streeks een uur. is in de buurtschap Spreeuwen»
hoek bij Ouderkerk aan den IJsel een poging
tot doodslag gedaan op een rijksveldwachter.
die daarbij een gapende hoofdwonde heeft op»
geloopen. De dader, zekere J. B, werd met een
klewang neergeslagen, zoo meldt het N. v. d. D
De rijksveldwachter C. C de Bol», die
Zaterdagavond omstreeks elf uur in de
café's ging controleeren of de hand aan
het sluitingsuur werd gehouden, trof ln
de'keuken van het café van den heer O.
in de Dorpsstraat nog een aantal mannen,
die zich daar na het sluitingsuur hadden
teruggetrokken. Het gelukte den rijks»
veldwachter hen te bewegen bet catt te
verlaten, doch eenmaal buiten gekomen,
begonnen zij ruzie te zoeken en den man
der wet met messen te bedreigen, zoodat
deze. die zich alleen tegenover een aantal
onder den invloed van sterken drank ver»
keerende kerels geplaatst zag. het geraden
vond assistentie te halen.

Assistentie

Na

FELLE BRAND IN HEESCH
kon slechts

gevat

Ook de rijksveldwachter moest zich onder
doktersbehandeling stellen. Vervolgens stelde
deze politie»ambtenaar zich in verbinding met
zijn chef, die zich dadelijk met eenige mannen naar het gevechtsterrein begaf. Toen de
versterking gearriveerd was, drong men het
huis van J. B. binnen, waar A. B. en T. P. zich
Inmiddels te bed hadden begeven. Hier wer»
den de drie mannen gearresteerd. Zij zullen
voor den officier van Justitie worden geleid.
De verwonding van den rijksveldwachter
i- van dien aard. dat hij eenige dagen zijn
dienst niet zal kunnen vervullen. De toestand
van J. B. leverde, blijkens verklaringen van
den arts. geen bezwaren op voor zijn arrestatie.

AANRIJDINGEN TIJDENS HET
WEEKEINDE
Oude man doodgereden
Zaterdagmiddag is op den hoek van den
Weurtschenweg en de Vorstadlaan te Nijmegen
de 63-jarlge huiseigenaar S. door een autobus
aangereden. Het slachtoffer sloeg tegen de
straat en bleef dood liggen. De heer van S. was
nardhoorend. Den chauffeur treft geen schuld.
Op den hoek van den Gedempten Botersloot
en de Heerenstraat te Rotterdam heeft ook een
aanrijding plaats gehad, en wel tusschen een'
wielrijder en een personenauto. De automobilist. Se heer H. W. F. uit de Rochussenstraat
verleende den wielrijder, den twintigjarigen
C. J. Dekker uit de Roovalkstraat, geen voor»
rang, waardoor deze werd aangereden. Hij
kwam te vallen en kreeg wonden aan het hoofd
en de handen. Per auto van den Geneeskundigen Dienst is de man raar het ziekenhuis aan
den Bergweg gebracht; na te zijn behandeld
kon hij huiswaarts keeren. De politie heeft
tegen den automobilist proces-verbaal opgemaakt.
TUBE MET VERGIF VERLOREN.
Een groot gevaar.
Een dame uit Amsterdam-Oost heeft dezer
dagen een tube met vergif verloren. Daar mogelijke vinders
en vooral kinderen
hier»
door groot gevaar loopen. wordt door de Am»
sterdamsche politie het publiek nog eens extra
gewaarschuwd.

—-

—

leden had ze over «Ut zelfde water gevaren, ln
omgekeerde richting, vol hoop op de toekomst,
en over enkele oogenblikken zou ze het land
weer betreden, dat ze verlaten had met de gedachte, dat ze nu al haar schepen achter zlch

tegemoet
Ontleend is aan het verslag der vtretMteeho
Asphaltfabriek:
De gebeurtenissen ln het jaar 193» veroor»
zaakten ook voor ros bedrijf moeilijkheden van
velerlei aard. De export onzer daarvoor in aan»
merking komende producten werd steeds be»
zwaarlijker, terwijl import van ruwe teer na
het uitbreken «ter vijandelijkheden onmogelijk

werd.
.
Ook in het afgeloopen jaar heeft het bedrijf
te Krimpen aan den Usel op een redelijke capaciteit gewerkt, de hoeveelheid verwerkte
ruwe teer bleef ongeveer gelijk aan die van het
voorafgaande boekjaar.
Het maken van gevolgtrekkingen omtrent de
bedrijfssituatie en de productenmarkt voor de
naaste toekomst is onder de heerschende omstandigheden «en vrij hachelijke taak.
Ons bedrijf werkt voor een belangrijk deel
voor de Hederlandsche markt, terwijl ook de
grondstoffen in hoofdzaak van IVederlandschen
oorsprong zyn.
Deze feiten geven gereede aanleiding tot het
vertrouwen, dat ook onder den gewijzigden toe»
stand een regelmatige gang van zaken voor ons
bedrijf gehandhaafd zal kunnen worden.
Over den gang van zaken bij de dochteronderneming de Dordrechtsche Asphaltfabriek
kan worden vermeld, dat dlt bedrijf in net afgeloopen jaar. wat den omzet van asphaltpapier en de werkzaamheden bij de afdeeling
„Uitvoering van werken" betreft, bevredigende
resultaten heeft bereikt.
Ook de handel in aanverwante artikelen gat
reden tot bescheiden voldoening. De toekomt
kan met gerustheid worden tegemoetgezien.
Voorgestel 1 wordt, van de beschikbare winst
f 44.925 zijnde de onverdeelde winst 1928. te
bestemmen voor het vormen van een extrareserve, f 63.415 over te brengen op nieuwe rekening, OH. voor eventueel nakomende ver«lichtingen en hét resteerende ad. l 67-522 ter
verdeeling te brengen, waardoor op gewone
aandeelen 4 pet (nihil) en op preferente aan»
deelen 6 pet (2) zal worden uitgekeerd.
■

D UISTERNISKOST WEER TWEE
MENSCHENLEVENS
Beide slachtoffers te water geraakt

bewoner

met groots

.

moeite

worden gered
Boerderij ging in vlammen op
In den nacht van Zaterdag óp Zondag is een
felle brand ontstaan in de kapitale boerderij
van de weduwe L. Verhoeven te Heesch. Om»
streeks 1 uur in dén nacht bemerkte een der
dochten», dat brand was uitgebroken in het
achterhuis, waarin een groote voorraad hooi.
stroo en graan was geborgen. Zij wekte on»
middellijk de huisgenooten, doch de. branu
greep met zulk een snelheid om zich heen,
dat het bijna onmogelijk was een invaliden
broer, die geheel hulpbehoevend is, naar buiten
te brengen. Door het inslaan van een ruit kon
men
op
het laatste oogenblik nog heeft kunnen redden.
Inmiddels had het vuur zoo snel om zich heen
gegrepen, dat de boerderij met stalling en landbouwschuur geheel in lichterlaaie stond.
Wegens gebrek aan bluschwater was de brandweer niet uitgerukt, zoodat dé vlammen viA spel
hadden. Het vee kon worden gered. De oorzaak
van den brand is niet bekend. Het verbrande
was slechts voor een klein deel verzekerd.

.

den'Lektz^ere^én^'w'aaWa^en'nèm

TWEE MATROZEN MAAKTEN EEN SMAK
Eén kwam er goed at.
Zaterdagavond was de matroos K. G. op het
in dX Waalhaven te Rotterdam liggende lich»
terschip Morgenrood bezig, de merkels van
ruim één te sluiten. Daartoe was hij op «ten
ijzeren scheerbalk gaan staan, die door den
regen zoo glad was geworden dat hij er plotse»
llng afgleed en in het vier meter diepe ruim
viel. De man kwam er buitengewoon goed af,
want zijn verwondingen bestonden slechts, uit
schaafwonden, terwijl hij voorts over pijn in de
polsen klaagde. De politie heeft hem naar een
der ho-pitaalschepen ln deParkhaven vervoerd.
Na te zijn verbonden kon hij weer naar zijn
schip terugkeeren.

Dienzelfden dag is de dertigjarige gehuwde
matroos ten Katen, van het Rijnschlp Asama
dat in de Vulcaanhaven te Vlaardingen ligt, bij
het overbrengen van «en rijwiel van het achterschip naar het voorschip, vermoedelijk gestrui.
keld en over boord geslagen. Eerst later, toen
men het rijwiel buiten boord aan een staal»
draad zag hangen, kwam men tot deze ontdek»
king. Zondagavond is het lijk opgehaald.

heb misschien een kwartiertje werk en ik re»
ken er op, dat je in dien tijd er niet met den
eersten den besten bootwerker vandoor gaat!"
,H zal er nlet uit komen", beloofde ze.
Toen hij terug kwam zat ze als een snikkend
hoopje menschelijke ellende ln een hoek yan
de taxi. Hij gleed naast haar en gaf den chauffeur een adres.

.. .

Naar rationeler verdeeling
der maïsvoorraden

Weekoverzicht buitenlandsche granen
ROTTERDAMS 24 Augustus. Weekoverzicht
van de makelaars Hagenbeek en Van der
Schalk.
Het toegewezen kwantum mais. dat direct
werd opgenomen, bleek bij lange na niet vol»
doende voor de talrijke orders, die reeds ge»
geruimen tijd aan onze markt waren en waar»
voor de bestelbonnen meerendeels reeds' hier
aanwezig zijn.
Teneinde aan dezen onevenwlchtigen toestand
een einde te maken heeft het Rijksbureau V.V.O.
thans bepaald, dat vóór 1 Augustus 1940 geda»
'teerde bonnen haar geldigheid verliezen, doch
tot 31 Augustus aH. daarop een gelijk kwantum
gerst en/of haver kan worden aangekocht Deze
maatregel is klaarblijkelijk getroffen om in de
; toekomst tot een meer rationeele verdeeling van
:
de beperkte maisvoorraden te komen.
' Wat gerst betreft was het beschikbare
ikwantum Laplatagerst ongeveer voldoende voor
de vraag, hoewel ten slotte het aanbod prak> tisch geheel was opgenomen.
,«iolt>^og. restanten
N B«r en da»
zomergerst van «ten ouden oogst beschikbaar
'gesteld, waarvoor geregeld eenige belangstel,ling-bestaat
Inlandüche bakrogge blijft goed gevraagdvoor
dé normale behoefte ln het binnenland.
Lh haver ls er doorloopend eenige handel,
waarbij de gunstig gelegen partijen uitteraard
het meest werden gevraagd.

.

Export der Vereen. Staten in Juli

gedaald, invoer gestegen

is ln de vorige maand tot 317 millioen dollar ge»
daald; in Juni was de export 350 millioen
dollar. Deze teruggang is te wijten aan
het wegvallen van den export naar
Frankrijk én de sluiting van de Middellandsche Zee.
Daarentegen steeg de invoer in JuU ten op»
zichte van Juni met tien procent tot 232 mll»
lioen dollar, wat een vermindering van het ex»
portsaldo tot «9 millioen dollar ten gevolge had.
De export van wapens en munitie is met 6 tot
13 millioen dollars gedaald? voorts daalde de
uitvoer van metalen, machines, smeerollön.
auto's
De uitvoer der Ver. Staten

auto-onderdeelen enz.

Boter, kaas en eleren.

«-root»
- Amyott««ar
u -KS?o^.*gnot
-"»'«""««.'
«*-"gemengd
t^-T"'^"
""s^' 5"l" °w°- «H»-«.60. N. lum«l«^r«,

' ROERMOND.

Officieelevalutakoersen
der NederlandseKe Bank

Bealijnaeke beurs opende
iets zwakker

Valuta's.

BEBLUN, tt Aug.
De handel op d»
«tteetendaurs was over «te gckeele linie rustiger

zew. aandeelen

Directie ziet toekomst met gerustheid

Zondagavond is bij een café te Swartbroek
bij Weert een moord gepleegd, waarvan de land»
bouwer T. van der Kruys, wonende te Leuken,
het slachtoffer Is geworden. Lr was te voren
oneenigheid ontstaan over een ontvreemd rijwiel. Deze twist ging over in handgemeen,
waarbij de 2S»jarlge van V. uit Weert van der
Kruys in het duister een slag toebracht. Het
bleek later dat van der Kruys de halsslagader
was doorgesneden. Hij wist het café, dat in «ie
buurt lag. nog te bereiken. Hier is hij doodgebloed. Op aanwijzing van een getuige, die bij
den twist tegenwoordig was. werd van V. als
verdacht van dezen moord gearresteerd. Van
V. bekende wel te hebben geslagen, doch geen
mes te hebben gebruikt. Het parket uit Hoer»
mond heeft hedenmorgen een nader onderzoek
ingesteld.
Het slachtoffer is gehuwd en vader van ze»
ven kinderen.

Hij waarschuwde den gemeenteveldwachter
Als gevolg van de duisternis is Zaterdag»
van Krimpen a. d. Usel. Van Hoepen, die avond de ?s»jarige O. Hoorlander om het leven
meegingen te pogen de drinkebroers te ar»
gekomen. De man die- op den Hoogen Dijk
te
Bergambacht woont, wilde zich van Schoon»
resteeren. Zij troffen in de buurtschap Spreeunog
wenhoek
drie van hen aan, nl. J. B, zijn hoven naar huis begeven. In het donker is hij.
broer A. B. en T. P., allen woonachtig In deze in plaats van de steenen brug over de Voor»
gemeente, die zich reeds in de nabijheid van haven op te loopen. aan de linker zijde
hun woning bevonden, toen de politiemannen het water den 10l opgegaan. Hij is daar van
hen aanhielden. J. B. had uit zijn woning een den opslag van zand van den kademuur inover
de
zwaren hamer gehaald, waarmede hij zich Voorhaven geloopen.
krachtdadig tegen zijn arrestatie verzette.
Twee agenten
een
van deh luohtbeMen slaagde er in, hem aan «en zijner nol» schermingsdienst enboden lidmet
sen de handboeien te doen, doch met zijn spoedig hulp en reeds na vijf een roeiboot
minuten hadden
vrijen arm bleef de man het gevaarlijke wapen
zij dim ouden man op het droge gebracht
in het rond zwaaien. Hij trof daarmee den Kunstmatige
rijksveldwachter De Bokx boven op het hoofd meer baten. ademhaling mocht echter niet
en bracht hem een ernstige wonde toe.
Toen de gemeenteveldwachter Van H. beZaterdagavond omstreeks half twaalf is de
merkte wat er gebeurd was, trok hij zijn klewang en gaf den dader daarmee een slag over 59>jarige ongehuwde tuinman J. de Vries, kohet voorhoofd. Deze sloeg tegen den grond. mende ult de Nieuwstraat te Harlingen, door
Van de duisternis en het feit, dat veldwachter de duisternis misleid. Hij geraakte in het vaarwater van het franeker Eind en verdronk.
van H. zich met zijn collega moest bezighouden maakten de vechtersbazen gebruik om.
met medeneming van hun gewonden kameraad, te verdwijnen. Zij brachten J. B. naar
zijn woning, waar hij later dor een dokter
werd verbonden.
Een hulpbehoevende

Daders

op

over een ontvreemd
rijwiel
oneenigheid

verbrand had.
Toen Henry met den kapitein van de sleepboot afgerekend had en alle verdere tormali»
«Jij.... Je.... kon... we 1.... een beetje...
teilen vervuld waren en een taxi hen van da
Pidge eindelijk: «Waar mm., medelijden met me hebben", snikte ze.
kade
zeide
voerde,
HELEN
breng je me heen? Ik geloot, dat je zelf nlet
MDaar heb ik nu geen tijd voor", zei hy hard.
«Later, misschien".
25 goed weet, wat je gedaan hebt vel?"
«Ik geloof eerder, dat jij niet weet, wat je Linnen was thuis. Ze kon. haar oogen niet
HOOFDSTUK XVII.
gedaan hebt! We zullen er eerst voor zorgen, gelooven, toen ze hen de trap op zag komen.
Een gelukkige glimlach kwam op haar gezicht^
De rit terug bleet voor altijd in Pldges berin» dat je bagage terug gesteurd wordt".
„O", zei Pidge kleintjes, «daar had ik heéle» en ze hield haar armen open, Pidge verborg
nering een afschuwelijke nachtmerrie. Het was
haar hoofd aan haar schouder. Henry draaide
maal niet meer aan gedacht!"
iets onwezenlijks, het stormde in haar binnenste, de hevige emoties van de laatste uren dreig»
„Er zijn meer dingen, waar je niet aan ge» zijn hoed in zijn handen, terwijl lüj van zijn
den haar te overweldigen.
dacht hebt! Ik voor mij vind het een groote eene been op z'n andere wipte. «I, er hl» nog
wat Je mee wilt nemen naar huls?"
onvoorzichtigheid, je huwelijksreis te begin» iets,
De sleepboot dobberde op de hooggaande golhij.
vroeg
je
getrouwd
bent! Ik weet, dat het
ven. Ze voelde zich soms huizenhoog opgeheven nen, voor
picge *k °P- »-k ga nlet naar Harmony
«n keek van de voorplecht van het bootje over zoo nu en dan gebeurt maar over het alge» Falls".
zei ze.
de woelige golvenmassa. Dan weer zonk ze in meen wordt het niet als de juiste manier be»
je,
je gaat wel! Ik heb al een auto besteld,
«O
Harmony
beschouwd. In
Falls denken ze er zij kan ieder
een diepen afgrond, met de dreigende, schutoogenblik hier zljn".
mende toppen van de golven boven haar. Henry tenminste zoo over!"
maar
ik kan Linnea toch maar niet
«Maar.
„En wat gaat dat jou aan? Ik was volkomen zoo met het appartement
stond zwijgend naast haar, zijn armen gekruist.
laten zitten!"
Pidge moest denken aan de afbeelding van gelukkig, totdat ik jouw hoofd over de ver»
paar uren geleden aan g«»
Hel»
daar
een
Je
schansing
zag
opduiken
Washington, de Delaware overstekend. Ze wilom me te ontvoeren!" dacht? Waarom
je hét toen wel, wat voor
de, dat hij maar iets zeggen zou, al zou ze er in
„Ontvoeren! Het woord is niet slecht!.... En regeling heb Je kon
toen
getroffen?"
het tumult van wind en golven waarschijnlijk hoe lang denk je, dat je gelukkig gebleven sou
„Geen.... geen enkele!"
zijn?
Die vent dacht er eenvoudig niet over je
niets van kunnen verstaan. Ze voelde zlch als
Llnnea, die koffis gezet had en bezig was
te trouwen!"
de geredde heldin van de film, het haar woei
brood te snijden, zel: „Ik denk er over, ln par»
„Dat deed hij welt De kapitein «on ons ge» ticulieren dienst te gaan.
om haar hoofd, de fluit van hun sleepboot gilde
ik een van die
en voor hen lagen de dansende lichten van trouwd hebben, zoodra we de vijf mijls zone groote hulzen aan de kustAlskan
krijgen, met
Nlanhattan. Waar zou Henry aan denken? Ze voorbij waren!"
beetje geschikten butler, en waar ze niet
een
grap
„HIJ had voor de
jou als zn vrouw op
huiverde, zijn heele houding scheen uit te
te veel zilver te poetsen hebben, dan heb ik
zijn pas bijgeschreven!
drukken, dat hij zijn plicht tegenover haar gehet veel beter, Ik kan daar tachtig dollar ln de
daan had en dat hij nu zijn handen van haar
Voor de grap! Heel Harmony Falls lacht «lob maand verdienen, dus Pidge ken met alles hier
aftrok. Ze had hem niet gevraagd te komen, dood. als ze dle grap ooit hoorent"
ln huls doen wat ze wit, Ze heeft het trouwen»
«Henry Hammond, als ik ooit merk, dat Je allemaal zeil gemaakt!"
dacht ze uitdagend, Maar was ze, diep in haar
hart, niet een beetje blij, dat Henry gekomen er in Harmony Falls iets van vertelt, spreek ik
Er werd gebeld, «Ik wil hier blijven.... lk
was? Ze was toch wel bevreesd geweest bij de nooit meer een woord tegen je]"
zal een andere baan zoeken ".
gedachte aan den onherroepelijken stap dien
„Je praat, of je niet ouder bent dan een jaar
Henry stak zijn kin vooruit, de donkere
ze gedaan had. Ze wilde, dat ze wisthoe Henry of drie!"
wenkbrauwen trokken dreigend samen. HU
over haar dacht, ze voelde zich vernederd en
nam wat geld ult zijn zak en gal het aan
«En ik voel me duizend jaar oud!"
ongelukkig. Nog maar een paar minuten ge»
De taxi stopte, „Je gaat er niet uit, hoort Qt Llnnea.

door
PARTRIDGE

—

ong. 60 cent lioog». Handel vlug.
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28 Aug. Aanvoer 4MOMO. Kleine
«teren 4«>—. groote eieren MO—6; eendeneleren
3.70 f.

„Je, kunt met den rommel doen, zooals je

wllt. Linnea". zei hij beslist. „Wat Je de moeite
waard vindt kun je laten inpakken en naar
Harmony Falls zenden, hier is geld ervoor. Als
er meer geld noodig is, om de zaak op te hef»
ten, schrijf Je me wel. Pidge gaat
mi)
mee naar huls. Je begrijpt me wel".nu met
„Ja", «ei Llnnea.
„D auto is er. Ga Je mee. Pidge?"
. „Nee. ik ga niet!"

„Je gaat wel! ik moet morgenochtend ln
Harmony Falls zijn. morgenmiddag wordt de
eerste steen voor het centrum gelegd. Ga je
mee?"
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gestemd. De koersontwikkeling was aanvankelijk verdeeld, doch overwegend zwakker. De
beurshandel ging tot liquidaties over; van «te
zijde der cliënten zouden daarentegen k,-.ls,y
orders de overhand hebben.
De LG. rarben heelt plotseling haar aan»
deelenkapitaal met 325 millioen Mark
verhoogd: de nieuwe aandeelen worden
ter inwisseling aangeboden; een noteering
ter beurze aal spoedig volgen.
De koersschommelingen bewogen zich over bet
algemeen niet boven de 1 pt Opmerkelijk vast
waren Bchubert en Lalzer met een verhooging
van 1% pet; spoorwegen waren 3 pet hoog,».
Ook obligaties lagen kalm in de markt. Er
heerschte weder vraag naar 4 pet schatkist»
biljetten zesde tranche. Belastingbons waren
evenwel rustiger; op basis van de laatste
noteeringen scheen -r eenig aanbod te zijn.
Na de eerste koersen brokkelden de noteeringen iets af, later konden de dalingen deels»
gewljze weder achterhaald worden.

ZWEDEN EN

ZWITSERLAND BLIJVEN

GOUD TEGEN DEVIEZEN VERWISSELEN.
Handelsbalernen deur landen steeds beter.
Zooals reeds eerder medegedeeld, heelt
Zweden den laatsten tijd een gedeelte van zijn
goudvoorraden ln deviezen omgezet. Het blijkt,
dat deze verwisseling voortgang vindt ondanks
het feit, dat de deviezenbalans van het land

geen aanleiding daartoe geeft. De deviezen»

reserves van de Zweedsche Rijksbank zouden
ook zonder geudatgifte 2ün gestegen. In de
periode begin Juli tot midden Augustus stegen
zy nL met 20? millioen ,kronen, terwijl de
opbrengst van goudverkoopen in dezelfde
periode slechts 166 muloen kronen bedroeg
Ook de Zwitsersche Nationale Bank voert
onder dezelfde omstandigheden een dergelijke
politek als Zweden. Sedert begin Juli heeft zij
yoor 21 millioen francs in deviezen omgezet,
ofschoon de teeneming vah den post deviezen
de goudverkoopen in de genoemde' periode met
119 millioen francs overtrof.
De ' gunstige ontwikkeling van de
deviezenpositie van de beide landen is te
verklaren uit het feit afgescheiden van

—

—

de vermelde goudafgifte en de liquidatie
van buitenlandsche tegoeden
dat de
handelsbalansen blijven verbeteren.
Het invoeroverschot van Zweden ls van 134
millioen kronen in April van dit jaar tot
117 millioen In Mei. 50 millloen in Juni en
48 millioen in JuU gedaald.
Evênioo is het passieve saldo van de Zwit»
sersché handelsbalans van 118 millioen francs
in April tot 111 millioen in Mei en 45 mUUoen
in Juni gedaald, terwijl er over Juli zelfs een
actief saldo van 2 millioen francs viel te
1 oeken.

20%

16%
23%
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Amerilcaansobe rubbervoorraden
gestegen
De Amerikaansche rubbervoorraden, die in
de drie eerste maanden van den oorlog met
42.000 ton waren gedaald, zijn sedertdien met
7LOOO ton. gestegen, doch de „voorraden ad
190.00 ten hebben nog lang niet het normale^
peil bereikt De Ver. Staten dringen bij dé
producenten dan ook aan, op spoedige levering
van de onlangs gekochte hoeveelheden.
Amerika is geheel van den invoer afhankeiijk, aangezien het land zelf geen rubber pro»
duceert en de productie van kunstmatige rubber
nog geen rol speelt bij de dekking van de be»
hééften. Uit bovenstaande statistiek blijkt wel,
waarom de Rubber Reserve Co. haar aankoopen
onlangs nog heeft uitgebreid.

-

De Leipziger liesse geopend
Uit Leipzig. Op den vastgestelden datum te
Zondag de herfstjaarbeurs te Leipzig begonnen.
Hoewel gedurende den nacht nog zeer vele bezoekers waren aangekomen, arriveerden ook
Zondag onophoudelijk nieuwe belangstellenden,
zoodat in Leipzig een verkeersdrukte ontstond
als tijdens de beste vredesjaarbeurzen. In den
loop van den voormiddag nam de toevloed van
bezoeker» vooral op de textieljaarbeurs, op de
afdeeling kleeding «n op het Ring-Messehaus
angstwekkende afmetingen aan. De aandacht
trekt vooral de expositie van de Duitsche weer»
macht op den Augustusplatz. waar de tropeeen
worden getoond van de overwinning in het
Westen. Volgens mededeelingen van het jaar»
beursbureau verblijven op het oogenblik te
Leipzig reeds 5000 buitenlandsche lnkoopers.

Wisselmarkt te Londen.
LONDEN. 36 Aug.
«llcteel. Nieuw Vork
4MM—4JO3M; Montreal 4.43—4.47; Zlirlch 17.66-17.75: Stockholm 16.85—16.95; Buenos Aires 16.80—
17.1»: Batavia 7.58—7.62; Belg. Congo 176.80—176.75;
goud 168/-.
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-tend Hier en daar was er een verlicht stalletje,
waar warme worstjes verkocht werden, zelfs
op dit uur van den nacht stonden er menschen.
Eens stopten ze om benzine in te nemen. Henry
en zij hadden verder geen woord gewisseld.
Pidge voelde zich sul en slaperig, Henry staar»
de zwijgend voor zich uit op den weg. Soms
keek ze schuw naar lijn profiel. Wat zou hij
denken? Nu haar woede gezakt was, voelde ze

tich bevreesd. Dezen Henry kende ze niet, den
Henry, die haar, ondanks haar protesten» mee
voerde door den nacht naar een doel, waarnaar
«e hem niet vergezellen wilde. Eenmaal boog
blj zich over haar heen en stopte de reisdeken
wat vaster om haar rug.
.Hr «lacht, dat Je sliep", zel hij, toen ze hem

«Nee..... nes.... Nee!"
HU pakte haar op, en droeg haar al trappend
en tegenstribbelend de trappen at. Aan de
straatdeur zette hij haar neer. Gewillig volgde wegduwde.
De wijzer van den speedometer stond oon»
ze hem ln de auto. Toen ze weg reden zel ze
scherp: ,-Te hebt nlet het minste recht, zoo den «tent op tachtig, ze tuurde strak op de kleine
baas over me te spelen!"
verlichte wijzerplaat en zag de naald langzaam
„Heb ik ook niét", zel hij kalm. «lk hoop. terug loopen tot veertig. Ze keek uit het zij»
dat ik er nooit spil» ven hebben zel, dat lk al raam en zag, dat de weg smaller geworden
die moeite gedaan heb. Je mocht me wel eens was, ze waren van den hoofdweg afgeslagen.
bedanken. . maar misschien Is het daar nog Enkele gedeelten herkende ze. een groep hul»
te vroeg voor!"
zen, een wegwijzer, een bocht van den weg. Ze
Ze reden door de langzaam ontwakende stad. naderden Harmony Falls.
Plotseling zag ze een reclamebord? Naar de
De lampen brandden nog, vrachttrelnen zwoegden over de bruggen van de bovengrondse!» Hurgoyne Tavern, 20 mijl.

.

spoor, trucks, hoog opgeladen met groenten
Het scheen Pidge toe, dat de gebeurtenissen
kwamen de stad binnen. Eenmaal duiten liet van de laatste weken ln werkelijkheid niet
de chauffeur den zwaren wagen uitloopen.
-voorgevallen waren. Ze was nooit weg geweest
„Ik hoop niet, dat we sneeuw krijgen", zei hij. uit Harmony Falls. Ze kon
alle, gedroomd
„Je kunt Je kettingen wel te voorschijn ha» ben, als Henry maar weer gewoon wilde heb»
doen.
len," zel Henry. «voorbij Alvany ligt het een
Hurgoyne Tavern. 15 mijl."
de
«Naar
voet dik!"
Ze probeerde de dingen te zien zooals ze
Ze snelden door slapende stadie», de maan waren. Henry had niet het minste recht,
zich
wa» onder en op den weg kon Je geen hand met haar «aken te bemoeien.... ze wa» geen
voor oogen zien. De llchtkegel voor hen was kind meer. Maar echt boos kon ze niet weer
het eenlge wet ar te onderscheiden wa». «om, op hem zijn. Ze was zoo slaperig Ze reden
dacht Pidge, dat ze met volle vaart tegen «en nu door de stad, waar het kanaal in de rivier
doom zouden vliegen, maar dan glng de weg uitkwam, Het kanaal wa, bevroren, Pidge zag
plotseling recht» af. Soms kwamen ze een tede stapels vastgevroren boomstammen en een
genligger tegen, de koplampen «loeiden al» vu» oude kanaalboot, die op den oever lag te rotten.
rige oogen. een oogenblik later schoot hij lang, Ze moes» weggedoezeld zijn, want plotseling
hen been. «ten weg donkerder dan teven» l»- Denrell se wakker van U«»y'« item. JÊtitiXa?

VEREENIGDE IJZER IMPORTEURS
OPGERICHT
Dezer dagen is tn Rotterdam de vereeniging
Vereenigde . IJzer Importeurs opgericht Deze
bestaat uit een aantal importeurs, die nlet

aangesloten zijn bij de algemeene vereeniging
voor den ijzerhandel. Het voorloopig bestuur
bestaat uit de heeren Houtappel der N.V. Hout»
appel. Maastricht Hulsbosch Jr. van Hulsbosch' Handelsondememing te Breda, en H,
«wijsén? der N.V; HandéiNilj ZwUsen én Co„

Rotterdam.
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IH2DS«-RINDA«. 24 Augustus.
üngelsche
komlwmmers le soort 14.70-4HO; Wem. 2e soort
«0—4.40: Idem. 3e soort 3.40—3.90; idem. wankleu»

rige 3-34»; Wem. stek 1—140; gele komkommers,
le soort 3.90-4.90; Wem. 2e soort 3.40—3.70: Wem.
3e soort 2.40—2.70; Wem. stek 1—1.40; kropsls. la
14»; peen 5.30—7.10: bloemkool, le soort
soort
9.90—114»; Wem. 2e soort 740—7.40; idem. uitschot

4—4-»: tomaten, midd. 5.50—5.60; idem* groote
idem. 2e soort
idem. 3,
soort 4—440; Wem, bonken 4—4.50, Wem, uitschot 4:
andijvie, per 10© 1—140; spinazie per 4 kg 14—33;

ronde. Blo—

postelein 4.20—4.30; snijboonen 13—
spercteboo»
pruimen 4—7; meloe-

nen 9410—12; selderij 70-30;
nen 8—24; druiven 18—

Robber te Londen
LONDEN 36 Aug. Rubber opening, nibbed «mo»
ked Sheet. Stemming kalm. Loco 12% koop. Sept.
12%. llct..dec. lifg koop. Fan.»i«rt 12i», koop.
April^lunl 11% koop. Alle prijzen zijn nominaal.

—

Visseherijberichten.
VIMNDNI. 28 Aug. Deensche conslgnatlevlst-h.
Letschol 32—30, kleine schol 30—21, bot 28—24.
schar SIMwijting 19—14. makreel 22.30—17.-»
haring 24—8, au« per «o kg; zo»rw«t«-vl«h per kg:
snoekbaars 0.58-0.54, baars 0.28, biel 0414.
16 Augustus.
Prilten van
Deensche visch: kabeljauw 1 16; -«hol t g—i»;
Deensche haring f 10-U: makreel t 14. alles per
Deensche kist.
Hedenochtend ls de geheele kustvloot weer ter
versche vlschvangst naar zee vertrokken.

—

zei hij. Ze. stonden voor een helder verlicht
benzinestation en Henry stond voor haar met

een blad met dampende koppen koffie

en sand-

wiches met kaas en ham. Pldge voelde opeens,
dat ze een geweldigen honger had, ze vlei op
het eten aan, ln een ommezien waren de sandwiches verdwenen. Vooral de koffie deed haar
goed en ze probeerde tegen Henry te glimlachen. HU reageerde niet en Pidge voelde zich
terneer geslagen en eenzaam.
Toen ze verder reden zei «e: „Henry, voor
we thuis zijn, wilde ik Je het een en ander
vragen."
„Ga je gang."
«Heeft linnen je gewaarschuwd?"
Henry lachte. „Fa," deed hij haar 2weedschen
tongval na.
«Hoe kwam je aan die sleepboot om ons ach»
terna te varen?"
«Voor geld kun je alles krijgen."
„Het zal Je een handvol gekost hebben!"

„Inderdaad!"

„Had je zooveel geld bij Je?"
,M heb vrijwel al het contante geld

van

Horth Harmony opgenomen! Mrs. l.an«Us heett
haar kassa leeggeschud en ik heb nog geld
van den kassier van den bioscoop geleend.Leen
had lk nog niet genoeg, de sleepboot heb ik op

crediet gehuurd!"

««on dat dan?"

«Herinner je Je, dat Firn Gambia een kanaal»
boot gehad heeft met zn broer samen?" Pldg,
knikte „Ik wist, dat die broer later in den
«leepdlenst gegaan is. Ik heb hem dus opge»
beid en de zaak was voor elkaar!"
„En al die papieren, die Je aan boord liet
.«len?"
Henry lachte. «Papieren had ik genoeg, een
handvol! Misschien heb je gemerkt, dat ik er
niet één heb laten zien! Hen aanslagbiljet van
de Inkomstenbelasting, een bekeuring voor te
hard rijden, en een eopie van de speech die »k
vandaag moet houden bij de eerste steenlegging vanmiddag!"
(Wordt vervolgd).
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üoeze kreeg een afzonderlijken eersten prys.
Van de tweespannen waren er slechts drie
verschenen, maar ook hier was het materiaal
zeer goed. 1. Excellent en Norton van P. O.
C. v. d. Touw; 2. Itobert en Bertram van P. G.
O. v. d. Touw; 3. tweespan van de ARM.

Londen, zwijnen gefokt worden. In vroegere
jaren heerschte «laar omstreeks dezen tyd «zen
druk bedrijf. Toen werden er de wedstrijden
om oen Davisbeker uitgevochten: thans zyn alle
takken van sport aan den overkant van het
Kanaal in rust Want dit is niet alleen het ge»
val met tennis, maar ook in voetbal en het
rugbyspel. Op Londens beroemde voetballer»

■

De bestuurder van het Internationaal Olympisch Instituut aal een bezoek brengen aan
Helsinki, om te voldoen aan de ulteoodlgtng, dte
hem van daar bereikte. Men zal van gedachten
wisselen over de vraag, wanneer Finland de
eer te beurt «al vallen, het Olympisch vuur al»
daar te zien laaien.

Barrliresprlngen.
Het slot van het tweedaagsche concours
werd gevormd door een nummer Barrière»
springen, altijd een der aantrekkelijkste numme« van een concours. De zes hindernissen
waarover moest worden gesprongen varieerden
Velde).
"
van 1 meter tot 1.30 m. Er waren 12 deelnemers.
In de eerste ronde kwamen acht paarden zonder
In den middag.
Het middagprogramma begon met een spring» fouten over de hindernissen, die over moesten
springen over met 10 cm verhoogde hinderVeel bizonderheden op sportgebied
het afgeloopen weekeinde
concours M.A, met als prijs een wisselbaker, nissen, dus
tot 1.40 m. Dé tweede ronde werd
aangeboden door het Centraal Comité voor de
niet gebracht. Vinnig is door de jonge athleten gestreden om den
door 7 deelnemers foutloos afgelegd, waarop de
Concoursen»Hippi«iüe in Nederland. Deze beker hindernissen weer met 10 cm werden verhoogd
Wouter Groenesteyn- en den Herman van Leeuwen-beker. Dé Trek1.50 m. In ds derde ronde maakten de vol»
werd in 1939 gewonnen door luitenant Egter tot
vogels wonnen den eersten, Vlug en Lenig den tweeden. Wat tennis be»
gende deelnemers een foutloos parcours: hr D.
Wissekerke met Shuggy. die ook dit jaar H. Pasman met St Georg; hr D. Modderman
zou gestreden worden om den nationalen titel clubkampioenschap.
tot de deelnemers behoorde en dus de gelegenmet EHnigshusar; mr D. H. Pasman met SeUV;
De
echter onbeslist, zoodat Leimonias nogmaals tegen
stryd
heid had, den beker te verdedigen. Er was voor hr G. Dietrich met White Bear. De volgende
ronde tot 1.60 m had het volgende resultaat:
D.D.V. zal moeten uitkomen. Deze wedstrijd zal vermoedelijk. te
dit nummer een smakelijk parcours samenhr D. H. Pasman met St Georg 4 fouten op
gesteld. Dit omvatte 1? hindernissen tot een
Amsterdam gespeeld worden. Wat Wielrennen
de laatste hindernis; hr D. Modderman met
won Bosland
maximumhoogte van 130 nieter. De lengte was Ksnigshusar 7 fouten, eveneens op de laatste
achter groote motoren van den kampioenstayer Zwartepoorte. /n de
590 meter, dé maximum>tijd bedroeg 1 minuut hindernis: hr D. H. Pasman met Sellö 24 fouten.
ronde van Valkenburg bleek Piet van Nek de beste renner met vier
Hierdoor werd de einduitslag:
44 seconden. Er waren in totaal 35 paarden in1. D. H. Pasman met St. «!«org 4 fouten in de
minuten voorsprong op den Belg Lathauer. De titelhouders en -houdgeschreven, waaronder het beste materiaal,
vierde ronde: 2. D. Modderman met Kiwigshusar
sters in de zwemwereld toonden, dat zij hun titel nog kunnen behouden.
waarover Nederland op het oogenblik beschikt 7 routen ln de vierde ronde: .3. D. H. Pasman met
24 punten in de vierde ronde: 4, 5 en S P.
Sellii
Het begin was niet fortuinlijk, want de eerste " 'Leeuwenvurg
Alkmaarder meer was een interessante wedstrijd tuggonen Regenmét DUnendanl. van D H. 1 Panman;
ruiter, de'heer Leeuwenburg met Feltblume.' K; Hensen met
Piccolo Amore van de Tattersall
bog^n.
de cricketcompetitie won H.C.C; 11 van H.B.S. Tijdens de
kwam al vrij spoedig te vallen. Het liep geManege en O. Dletrich met White Hear van D. H.
lukkig goed af. maar hlj was natuuriyk uit» Pasman, allen 4 fouten in de derde ronde: 7 K.
wedstrijden om het ptnioreskampioenschap athletiek slaagde WeÜerdieck
geschakeld. De heer D. H. Pasman was de
Hensen met Havasld van de Tattersall Manege met
er nog terloops in een nieuw record 200 meter horden te vestigen. Het
8 fouten tn de 2de ronde.
eerste, die een foutloos parcours maakte. Hy
deed het met St Georg in den fraaien tyd van
oude stond sedert 1932 ten name van Beintema. B.M.T. won met voet-,
25 seconden. Hij bleef dan ook geruimen tijd
(Indrukken van onzen
bal
den Olympiabeker.
hiermede de leiding behouden. Eerst de
specialen
dertiende ruiter, de heer H. Hensen. met Piccolo Arme. wist den heer Pasman te onttronen
met de fraaie verrichting van 0 fouten in 84
seconden. De bekerhouder, luitenant Egter van
Wissekerke. met Shuggy. leverde ook nu een
zeer goede verrichting, door foutloos rond te
komen, doch hy was iets te langzaam en noOp den 2den dag is veel goed ge» jes aan deelnam, maar vooral om der leerlingetjes. waarmee hy een om in dezen tyd,
nu ook hun voer
teerde 94 seconden, waarmede hy op de derde maakt Het was soms zelfs als van de wijze van ryden,
jaar geleden ongeveer begon en die
werkelijk
die
beperkt is. aan de zeer zware
plaats kwam. Een goed parcours liep ook de
ouds: je vergat de paarden, door» uitstekend was. De kinderen zaten nu verder door mejuffrouw Tack eischen te voldoen.
heer Van Loon Jr. met machon, die echter op dat het zoo gezellig was alle oude keurig recht;
de beenen waren geleid worden, kwamen in de prijde laatste plaats struikelde. De heer Dietrich vrienden weer eens te zien: En toch goed
Het heeft ons verheugd voor het
aangesloten:
de teugelvoering zen. Eh zeker zou Hiemstra óók
plaatste zich daarna met Aranka aan het hoold verdiende het in den ring vertoon»
energieke
bestuur, dat ten volle be»
genoten
algemeen
was
van
over het
ook in orde.
hebben
het feit dat de
door een foutloos parcours te maken in den
greepMhoe nu méér dan ooit „aande wel degelijk de volle aandacht
winnares
van
het
concours
Elezeer snellen tijd van 80 sec. De heer Wijier Vooral toen het om de beslissing
En vooral was hun meegaande
pakken" het parool ls. dat het weer
met Sir maakte eveneens een foutloos parcours in het nummer elegantste rijpaard rustige zit waaruit zelfvertrouwen gantste Rijpaard: mevrouw Blokin
zich op den 2den dag beter hield;
dameszadel
reed. Dat was voorlein 87 sec., waarmede hy op de vierde plaats ging, sprong het ware paardenhart sprak en vertrouwen in het paard, zen
het
was daardoor goed vol op belde
belangrijk
ruiter
steeds
een
kwam. De heer D. H. Pasman maakte met op van vreugde; dat was nog weer zeer te prijzen. Daar zat belofte punt
rangen en de toeschouwers bleken
zijn
parcours
Sellö
tweede fouUooze
in 92 sec.
het vertoonde zeer te waardeeren.
een echte «show", zooals het voor de toekomst ln. Er waren
Mevr. Brevet kon met Sofia haar verrichting eens
De beide springconcoursenbrachmeisjes als jongens, maar
evenveel
lang
vervlogen
tijden
gebruikein
Een
merkwaardig gezicht
van den eersten dag niet herhalen, zij maakte
ten de noodige spanning, vooral om na afloop iedereen perwas het
ïyk placht te wezen. Maar het zal bij de prijswinners hadden de meisfiets of
ditmaal 12 fouten.
weer ln orde komen; daarvan zyn jes de overhand Het zou voor den doordat er over verhoogde hinder» tram huiswaarts te zien gaan; somgesprongen
moest worden.
wy vooral door het jeugdnummer heer Hiemstra een goede dag ge» nissen
migen hadden 't eigen paard aan»
Verhoogde rundernissen
zyn
gisteren.
jeugdklasse
weest
De
ledereen
overtuigd.
Niet
omdat
er
besefte
wat
een
alleen,
gespannen, maar het gebruikelijke
enorme
De zes genoemde ruiters, die zonder fouten
prestatie
na
aan
het
hart
en
het
eenige
paarden
hem
van
lag
..autopark"
jongens
zoon
flink
aantel
en
malsde
ontbrak totaal.
was.
waren rondgekomen, moesten thans overspringen over verhoogde hindernissen en een ge»
deelte van het parcours. De tijd besliste hierby.
De lengte van dit parcours was 315 meter, dè
zuivere touch en afmaken yan de kansen.
maxiumtijd 54 seconden. Er waren 11 hinder»
Driemaal
achtereen scoorde Hughan er mee
nissen. De eerste ruiter, de heer D. H. Pasman
het kritieke punt van 2—5 was voorby: 3—4!
werd uitgebeld, omdat hy het oude parcours
Beldt zakte snel weg. kwam op 4—5 Om toen
volgde. De heer Hensen maakte met Piccolo
weer opeens uit te schieten en met passeeren
parcours
Amore wederom een foutloos
ln den
de service van Hughan te winnen. Juist nu!
zeer snellen tyd van 43 seconden, waarmede
Weer een open kans voor beiden. Weer een
paard
zijn
goeden
het
vorm van den vorlgen
lange deuce game. Dan «en botje voor Hughan
dag herhaalde. Deze verrichting werd precies
geëvenaard door den bekerhouder, luitenant
kregen: D.D.V. «ender mej. Jurrema, voldeed al» op advantage van Beidt een lob een paar
centimeter uit gaat En even later 6—5 voor
Egter van Wissekerke met Shuggy. Ook de
nlet aan de haar teegeschreven prestaties, den Amsterdammer.Kort daarop
heer wyier maakte een foutloos parcours ,m
2 matehpolnts.
kwam nlet verder dan S—S en was te bet be» -» die belde te niet gedaan worden, maar op
verbeterde den tyd van de vorigen, door dle
op 42 seconden te brengen. De heer Dietrich
halen van dit gelijke spel «eker nlet «onder het derde, door een backhandvolley verkregen,
maakte met Argnka 12 fouten en de heer Pas»
veine! Hughan heeft immer» nlet ver van de do trouwe, een service-ace en met 6—4 4—6
7—5 heeft D.D.V. een kostbaar puntje binnen!
man met Sellö eveneens 12 in den koristen tyd
nederlaag afgestaan tegen Beidt
en één
van 39 sec.
<*—
slag van «—5)» welke nederlaag de overwin» Wisselende st^jd.
De uitslag werd hierdoor: %
Van Swol heeft in Karstens lobs en dropshots
ning aan l>elmonlas gegeven tam hebben.
DE HAAGSCHE
WAREN
een taaien tegenstand moeten overwinnen. Had
1. Hr 1,. Wljler met Slr 0 fouten In 42 sec, S. en 3.
De drie winstpunten welke D.D.V. uit de de DHV.er zyn krachtige amashes
luitenant Egter van Wissekerke met Shugg? «,
en zijn
OP DREEF
drie heeren»enkelspelen dlstelleerde, waren vaak uitstekend opgezette netspel
de heer K. llensen mat Piccolo Amore, 4. de heer
minder
naar
overeenkomstig de speculatie op de winstkanP. H. Pasman met Sello. 13
39 sec, S. de
het
midden
en
meer
naar
zijlijnen
de
gespeeld,
heer Dietrich mat Aranka. fouten. 40 sec. S. de
sen van den wedstrijd, maar hoe weinig heeft hy zou wellicht sneller gewonnen hebben dan
Ideaal tennistveer was het Zondagmidheer O. H. Pasman met St Georg. uitgebeld, deze
het gescheeld of een dier punten, een der vaste 6-3 9—7. In de tweede
set had hy reeds twee
allen na overspringen, 7. de heer E. van Loon met dag in Scheveningen. Geen' wind, geen nog wel, zou naar leimonias gegaan «ljn
matehpolnts van 5—4. doch Karsten deed er
Golden Vale. 3 fouten. 8e sec. 8. de heer Dietrich zon, een behogelyke temperatuur, wat Hughan,
twljfelloos winnaar over Reidt, kw>»m een te nlet met een magnifiek dropshot
met Slr 2utt. 4 fouten, 78 sec. 9. de heer Dietrich
Een
2-—4 en 3—o 4—o, dus op den rand van 2—5
wenscht me» nog meer. Op de Centremet i/ittka. 4 fouten. 83 sec. 10. de heer E. van
levendige strijd ontstond, waarin Van Swol zyn
partyen
in
een
der
reeds
Hier,
mat
eerste
kon
de
fouten,
loon
Michon. 4
88 sec Eervol vermeld! courts van den M.E.T.S. «treden Leimonias
service verloor en in tljdelijken nood met zyn
de heer E. v. Loon het Xiilmaloek. 4 fouten. 80 sec,
beslissing komen te liggen! 2ijn trouwe back slagen leek te komen. Hy
ze na 7—7
clubkampioenschap
en
D.D.V.
Ont
van
het
de heer D. Modderman met «onigshusar, 4 fouten,
hand»volley, tijdelijk onwillig, heeft hem ten» en zoowel zijn services hervond
als zijn lage returns
93 sec. en de heer 5. H. W. Pasman met White Lady, Nederland. Er was een handjevol publiek. slotte uit de penibele situatie gehaald. En Redt gaven
hem toen snel 9—7.
4 fouten, 98 sec
Dg thuisblijvers mogen er spijt van heb- werkte het spel lichtelijk in de hand, doordat
zyn pressie niet voldoende volgehouden werd. , Van Olst, de veteraan-kampioen van Haam»
ben. Er waren aardige, vlot-gespeeltle parHet werd een uitent spannende eindspurt, h«»f» zich kranig gehouden door de overwin»
/etg
tijen, waarin veel waste genieten. Oe Amwaarin elke rally beslissend kon zyn. Hughan ning in twee sets op mr Marinkelle. wiens
Een nieuw nummer op het l?aag«ehe sterdammers, die hun ilaagsehe rivalen had de eente «et gewonnen met 9—4, maar
vastheid niet meer zoo
Concours, een nummer dat zich echter het vorige jaar met B—2 versloegen
de geenszins in een vorm dle overtuigend was. Hy niet opgewassen tegen hecht is als weleer en
loom,
weinig
wat
de tactiek van Van Olst
leek
ondernemend in aanval,
geheel aanpast bij de tijdsomstandigheden, inzet was toen ook het landskampioente veel gehecht aan de baseline. Wellicht ver» om via de backhand op «y-, torenend te «co»
was het concours voor paarden in gemengd schap
«tartten ook dezen keer met de trouwde hy op de onzekerheid dle Reldt» spel
gebruik. hierbij werden de paarden aller' beste kansen. Maar de lloagsche dame« van dit jaar veel gekenmerkt heelt. Maar in- ren. Met S—l 9—7 won V.D.V. ook deze partij.
tusschen had Reldt er zich los van gemaakt en De drie damesparitjen
eerst gekeurd, als rijpaard onder het zadel beslisten nu anders. Zij verloren geen enzwiepen van zijn forehand,.
gaven een groot overwicht voor I«lmonlas.
en vervolgens als tuigpaard, ingespannen. kele party, ook niet in het gemengde dub» met onverwachte
vooral langs de lijnen, slaagde hlj er in van
Geen set ging verloren. Van 3-0 voorTestten paarden waren hiervoor ingeschre- belspet. Het werd S—S, onbeslist du« en een langzamen Hughan de tweede «et met 6—4
sprong
werd het. geheel volgens de spe»
ven, voor het meerendeel uitstekend mate- waarschijnlijk zal de match in Amsterdam te winnen. Hij slaagde er ook in van een on»
overigens,
culatie
zekere baekhantl van «yn tegenstander te
3—& Zn, óók volgen» de
riaal, dat als geheel echter beter voldeed worden ov«»rge«peeld.
profiteeren en on s—t te komen, dan de «er»
speculatie.
Hufhan
en Van llwol wonnen
in de functie van rijpaard, dan in die va»
In een eindstrijd, welke In tegenstelling me» vice te doorbreken, 4—2 en dan met 'n keur'ge
onbedrelgd
van
mr Marinkelle en Har»
tuigpaard. Als rijpaard werden zij in «tap, teevee] andere,
spannend geweest dropshot en twee passing, het beloofde land
«ltennate
van
wie
de
«ten.
laatste wel een heel
krijgen.
In licht te
Immers één «lag van 0-2
draf en galop gekeurd, als tuigpaard in fe, heeft <e» giste»» veer het een» het geval af.
groot
van
vet
l««kluu,d
Maar
In
nood
deel
veld te verweken
Hughan»
den
kwam
«tap en dra/. De uitslag werd hier.'
»ee»g«»»s
■

_

Sportgebeurtenissen van het weekeinde
heeft

treft

bleef

betreft

Ontzet

ïn

definitief

verslaggever)

WEER EEN BELOFTE VOOR DE TOEKOMST
-

LAWNTENNIS

—

De nationale titel nog niet toegekend
Een onbesliste strijd om het
clubkampioenschap tasschen

Leimonias

BIZONDER

en

D.D.V.

DAMES

«

.

nieuws

—

—

«et pn Uamtmt W»« v».

HAAGSCHEJUNIORES IN ACTIE

bet WentbleFetedion, worden mannen en
opgeteld, echter niet in de sport,
maar in de zoogenaamde zelfverdediging.

rein.

SPORT VAN ELDERS

t»
Aan den lan<lenwe«let«tjd ethlM«k tiiurlirn
Zondag
De tweede
in Augustus was voor
«weden en lNnlenel. welke op T en t September
kampl«nsehans«ndag.
DultHchland
een
want
«el plaat, vinden. zal ook Dultsehland deelne- er werd om den titel gestreden van de lichte
men. Oeee drte-landenwedstrijd wordt waar» athletiek in het Olympiastadion te Berlijn, van
schijnlijk de meest belangrijke gebeurtenis in de boksers te Frankfort a. IL en Bamberg. van
Haayscheconcours hippique)
(Tweede dag van het'
de renners ln snelheid te Brfurt en van de
net athlettekwezen van dit seizoen.
kanosport op het Sternberger meer by lliinchen.
Tegenover de 5 landenwedstrydeu van den
De heer D. H. Pasman wint met ie»l Merkel» vuttsek steyerskamplecn.
Te Nilrnberg werd Zondag Dultseh stayer» eersten Zondag in lichte athletiek te Stuttgart
St Georg het nummer barrière- kampioen IXO de overwinnaar by de Olym- tegen Italië werd de 50ste landenwedstrijd
het begin van den oorlog bestreden.
springen en pikeur L. Wijier wint pische Spelen tn 1838 Toni «lerkens in 1 uur sedert
Komenden Zondag wordt te Berlijn de 235 kilo»
27 min. 9 sec Op de tweede plaats eindigde meter lange wedstrijd „Rund urn Berin," door
bij verrassing het springDmbenhauer uit Nürnberg op 350 meter: 3- meer dan 200 renners bestreden.
concours M.A.
Schlndler uit Ghernnltz en 4. de oud-wereld» Oenemarken „spert** weer.
kampioen
l>»hman uit Bochum. Ongeveer 10.000
(«ej.
Vleyra):
i. Vladllnir llostock
2. Pimpernel
De tweede dag van het Haagsche Concours
De Deenstme kampioen in snelheid Willy
llipplt,ue in het Westbroekpark begon de» och» van stal Wijier (ir lterhardt): 3. «ros «Hakos van toeschouwers waren in Nilrnberg getuige van
falek Hansen beeft op de Qrdrnpbaan te Ia»
tl-oanendael: 4. BeUamt van 5. L. v. Heek dezen spannenden strijd
tends om tl uur met de voorkeurmg van het stal
over 100 kilometer.
«elg. v. d. Touw); 5. Ardets van mej. E. S. I^ck
nummer elegantste rijpaard. Hiervoor weren (elg); e. PreussenKger van de Oranje Manege Kerker» startte in vierde positie en zag na penhagen het wereldrecord met vliegend ver»
trek «ver 1000 meter achter tandems met suc22 paarden ingeschreven, verdeeld over een («el. Pauptlt».
enkele ronden reeds kans zich naar de tweede ces aangevallen.Hy bereikte «en tyd v»n 145
zware en een lichte klasse, ieder met 11 paar»
Hg Kinderen te paard.
plaats op te werken achter den aan den kop
den. Voor dit nummer was de Selnpost-w «e»
minuten. Hy verbeterde aldus bet record met
beker als prijs beschikbaar gesteld. Deze bccer
Het concours voor rijpaarden, gereden door rijdenden Hmbenhauer. dien hy na enkele ron3*4 sec. Als gangmakers dienden de paren
werd het vorige jaar gewonnen door den heer kinderen, vereenigde 15 deelnemers in den den eveneens wist m te halen.
Lohman raakte Nlelsen»Peter«n en «leyerAndersenVanholt
Heyer met De Fakir, die dit jaar echter niet ring Hierby werd slechts de wijze van rijden
vlak
voor
het
einde
los
terug naar de
en
zakte
van de party was.
Dijk
op
van
uitslag
beoordeeld. De
was: 1. O.
Sedert de Septemberdagen bestond er in
De meeste naarden in «Ut nummer waren «lt Bascal van mevr. E. van Dijk; 2. B. de Neef vierde plaats.
Denemarken een verbod voor internationale
sportmeetlngen. De regeering heeft thans dit
ie BealdenUe en de tmmlddldlljke omgeving op Valk van N. v. Leeuwen: 3. mej. M. van Weer thuis.
op
mej.
Veronica
van
E.
S.
4.
H.
Tack;
Os
verbod doen intrekken. Nu de verhoudingen
van
zy
prachtig
bewijs
en
vormden een
bet Lehmpful
De twee beroemde Vlaamsche Zwemsters zich verbeterd hebben, wil men zich' niet
op Aviola van de Oranje Stallen;
ge»
uitstekende rtjpaardenmaterlaal. dat hler is
s.'mej. H. Vdema op Zano van mej. E. S. Tack: Femanda Garoen en Vvonne van de Xerckhove verder van het buitenland afsluiten en zoekt
huisvest
6. H. van Os op «arco van mej. E. S. Tack.
zyn weer te Oostende aangeland. Zij waren in o.a. wedstrijden met Duitschland, Zweden en
mogelijk ook met Nederland te kunnen beVan verschillende deelnemers «on getuigd Transport en reclame.
de maand «ei naar Frankryk' en later naar zoo
strijden. Vooral zullen voetbalwedstrijden in
worden, dat zij het ideaal van een geschikt
Het nummer transport» en reclamewagens Spanje gevlucht, waar zy te Barcelona onze dezen herfst gehouden worden. Ook zal op 1
rijpaard benaderden. De jury voor dit nummer
bestond uit de heeren: koL jhr «Huarles van was by de eenspannen met een achttal goed wereldrecordzwemster Willy den Oude aan» September op de Ordrupbaan 'n internationale
wielermeeting gehouden worden, waaraan o.a.
Vftord. luit-kol. Le Heu» en res luit-kol. bezet Het materiaal was van behoorlijk ge» troffen.
Labouchire. Gemakkelijk is de taak van deze halte, met een fraaie vosruin van Van der
de Duitsche snelheidskampioen Sohorn zal
jury niet geweest, maar uiteindelijk kwam rit Touw als groote uitblinker. Terecht kreeg deze Ook spert?
deelnemen.
*
dan ook den eersten prys. v
toch tot het volgende resultaat
Evenals
en Noorwegen, dat
in
Denemarken
Dezer «lagen brachten de Engelsche «lag» kortgeleden
Voor de Oldenburgers was de uitslag: 1.
A. zwaargewicht: 1. Nectar van R. HcllCharles Hoff voor onderhandelingen
man (M. J. v. d. Velde); Arab van A. J. Xooper Ideaal van P. O. G. v. d. Touw; 2. Dldonls bladen het nieuws, dat op de heerlijke groene naar Duitschland stuurde, wil men ook in
Wéyermans; 3. Espanoir van P. G
terpen en onder de tribunes van het tennis»
(Timmer): 3: Rommeys Pride van mej. E S. van 5. G.
Zweden het sportverkeer met Duitschland weer
*-.
v.
d.
Touw. en 4. Wodan van de firma A E. stadion te Wimbledon, de bekende
Tack (eig.); 4. Allerlei van,stel Duinhoeve
in gang brengen.
van
voorstad
5. llenser. De Belgische merrie Maaike van gebr.
(mevr. Van Hoboken van Hoedekenskerke);

G. V. Golden Spear van mevr. Vieyra (H. de
Boer) en Rascal van mevr. E. van Dijk leig.)
B. Lichte klasse: 1. Ino v. Stal Groenen»
dael (mevr. Blok); 2. Blue Smoke van mevr.
Hollman (M. 5. v. d. Velde); 3. Fort de France
van R. Helleman (K. Baars); 4. Le Bols van
mevr. Bruning (eig.l; E. V. Chigueto H van D.
Modderman (eig.) en Cheerio van L. Wijder
(baronesse Van Heemstra).
De strijd tusschen de beide winnaars -om deh
beker werd gewonnen door den fraaien rood»
schimmel Nectar van R. Hollman M. F. v d.
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los en beloonde de ontwaakte ltet-aeUvitel» »i««

kreeft

de Nationale Juniores
clubkampioenschappen
sec: 2. A.C.C. 3 min. 33.4 sec: 3. A.V. 1923 3 m.
NIEUW RECORD
38.4 sec.
IS punten; 2. A^?^.
1.
19
3.
AV.
12
1923
200 M. HORDEN
«en sportieve wedstrijd tnlseken D.O-&,
om

Athletiekwedstrijden

Totaal-uitslag:
punten:

Vinnige strijd om den Wouter Groeneetevn en den Herman van
Leeuwenbeker

Onder zeer gunstige weersomstandigheden zijn Zondagmiddag op de sintel»
baan te Amsterdam de nationale juniores
clubkampioenschappen om den Wouter
Oroenestyn-beker en de wedstrijden om
den Herman van Leeuwen-beker ge»
houden.
In dit programma waren tevens twee seniores»
nummers opgenomen, welke golden voor het
kampioenschap van Nederland. Ben hiervan
was het nummer 200 meter horden, waarin de
titel behaald werd door P. Butselaar van Hel»
las. Na het vertoonen van de drie series was
de verwachting echter anders. Immers in de
tweede serie slaagde de athleet A. Wellerdieck
van Hellas er in het record oo dien afstand
met 0.1 sec. te verbeteren en te brengen op
op
25.4 sec. Het stond sedert 6 September
naam van B. m°esman>Schutz met een tijd van
23.5 sec. In de finale moest de nieuwe record»
houder echter de meerderheid erkennen var.
Buiseiaar. die een tijd van 25.« sec. maakte.
De kampioenstitel op de 10000 meter ging
naar den P.S.V.»er Slegt. Nadat de stryd om
de leiding tusschen Bakker en Walther door
het opgeven* van laatstgenoemde geëindigd was,
liep Slegt langzaam op Bakker in. Met nog drie
ronden voor den boeg was de AA.C.er inge»
haald en in de laatste ronde beschikte Slegt nog
over zooveel reserve-krachten, ,dat hij deze
met een tellen eindspurt inzette en de race met
ruim 9 seconden voorsprong winnen kon.
De strijd om de bekers was eveneens seer
spannend. In' beide gevallen moest het laatste
nummer de beslissing brengen. De Herman
van Leeuwen-beker werd met tsn punt ver»
schil door de Trekvogels gewonnen, de Won»
ter»Gro«nesteyn»b«k«r met «en half punt ver»
schil met AAC. door Ving en Lenig.
De tijden gemaakt door de juniores. zijn
zeer goed te noemen, getuige de 11.3 set*
over de 100 meter en 2 min. 6.4 sec. over de
800 meter.

Halland en SHH.T.
Gistermorgen had op de Sintelbaan Neuljte
te Rotterdam een trlalmeet voor junioren plaats
tusschen 't Haag»che SHOT. welke tevens «te
initiatiefneemster was. het Itette«lamsche DOS
en het Lei«lsche Holland. De stryd speelde zich
in hoofdzaak af tusschen DOS en SHOT. De
wat betere sprint» en verspring»re-zultaten der
Hagenaars deden de balans uiteindelijk in hun
richting overslaan. Het was een sportieve wed»
strijd, welke onder leiding van den heer Kragt
vlot werd afgewerkt terwijl de resultaten op
de doorweekte baan zeer meegevallen zijn. Opmerkelijke prestaties werden by deze wedstrijden niet verricht

Hierbij volgen de volledige uitslagen:
100 meter: 1. Osseman. SHOT. 12 sec.; 2. Verver.
SHOT. 122 sec.: 3. Schenemann. DOS. 122 sec.;
4. Kragt DOS. 12.7 sec
300 meter: 1. v. Hoven. Holland. 414 sec.; 2.«v.
Hoorn. DOS. 41.6 sec.; 3. Mol. SHOT. 42.2 sec.; 4.

v. Seters. DOS. 42.* sec.

800 meter: 1. Heringa. SHOT. 2 m. 15 sec.; 2. v.
Hoven. Holland. 2 m. 18* sec» 3. Vogels. SHOT. X
m. 20.8 sec.; 4. v. Vperen. DOS 2 m. 35.3 sec.
4 maal 100 meter: 1. SHOT. Den Haag. 494 sec.;
2. DOS. Rotterdam. 49.3 sec.; 3. Holland. Leiden.
515 sec.
Kogelstooten: 1. Fyneman. DOS. 10.89 m.: 2. lm»
pelmans. Holland. 10.75 m.; 3. Mol. SHOT. 10.72
m.: 4. Kragt. DOS 1044 m.
Discuswerpen: 1. Mol SHOT. 2925 -m; 2. rak»
kers. DOS. 2845 m; 3. lmpelmans. Holland. 2843 m.
4. Schenemann.
24.68 m.
Speerwerpen: 1. Prikkers. DOS. 4433 m; 2. Hei»
ten. SHOT. 35.09 m; 3. v. Loon. SHOT. 32.53 m:
4. Marel, DOS. 31XB m.
Hoogspringen: 1. Heringa. SHOT. 1.50 m; 2. Miog.
Holland. IM m: 3. PUneman. DOS. 1.50 m: 4.
Prikker». DOS. 1.40 m.
Verspringen: 1. van Loon. SHOT. 5.59 m; 2. Os»
«man. SHOT. «Hl m: 3. Miog, Holland. 32? m.;
4. Van Seters. DOS. 525 m.
Eindstand: I. SHOT. Den Haag. 73 punten: 2.
DOS. Rotterdam. «1 punten: 3. Holland. Leiden.
45 punten.
De revanchewedstrijd heelt te Septemoe» te
Lelden plaats.

POLITIEMANNENDOEN

ATLETIEK
De Hagenaars maakten
geen slechten indruk

De resultaten.
De uitslagen lulden als volgt: Om het juniores
clubkampioenschap van Nederland:
Kogelstooten. 1. van der Hoeven, Hellas 13.59 rn:
2. Verhulsdonck VI en Lenig. 12.66 m; 3. Ut A.C.C.

12.16 m.

800 m: 1. levers, A.V. 1923. 2 min. 6.4 sec: 2.
Rappert. V. en Lenig, 2 min. 9 sec: 3. Oobes,
A.C.C« 2 min. 9 sec.
100 m: 1 Spree. V. en Lenig. 11H sec: 2. Zwaan.
11.6 sec
A.C.C. 11.4 sec; 3. van Zeventer,
Speerwerpen: I. Wolvetang.
5K.08 m.: H.
Westrlk. AV. 1923. 5022 m: 3. Krans. Vlug e»
Lenig. 49.44 m.
300 m.: 1. Martini. A.V. 1922. 37.8 sec; 2. Ver»
huisdonck. VI. en L., 36.6 sec; 3. Ziepreerder.

A.C.C 39 sec
'Hoogspringen: 1. Wolv«tang. A.C.C. 1.65 rn: 2
Truyvers, Hellas. 1.6 m; 3. en 4. Koppel.
en
Heykoop ten Ham, Vlug en Lenig, 1.53 m.
Verspringen: 1. Spree, V. en L., 6.18 m; 2. Zwaan,
A.C.C.. 6.05 m: 3. de soode. Vl. en Lenig. 5.85% m:
4. van Dijk. A.V. 1923. 565.!, m.
Discuswerpen: 1. van der Hoeven, Hellas, 38*3
m; 2 Ut
35.08 m: 3. Krans. VL «n Lenig
334)1

Er schuilen in onze Haagsche politie»
mannen goede athleten. Dit is weer eens
gebleken op de Zaterdagmiddag in Arnhem gehouden athletiekwedstrijden om
de kampioenschappen van den N^».SZ.
Hoewel zy groepsgewijze minder gelukkig waren
in dé estafettes bijvoorbeeld
zyn de individueele prestaties lang
niet slecht geweest Vooral agent G. A.
van Doorn viel op. In de nummers hinkstapsprong en verspringen met aanloop
wist hij de leiding te nemen. By het kogelstooten was hy tweede «n by het
hoogspringen en 100 en 200 meter hardloopen kwam hy als derde aam De
Haagsche Politiemannen Sport Vereeniging mag op een zeer geslaagden athle»
tiekmiddag terugzien.
Tal van justitie» en politieautoriteiten
woonden de wedstrijden by.

—

—

m.

« Lenig
X 100 m

estafette: 1. A.C.C. 45.5 sec; 2. Vlug
45.7 sec; 3. Hellas 48.4 sec.
Totaal-uitslag
voor de» Wouter llroanesteyn»
beker: 1. Vlug en Lenig 5? punten. 2. A.C.C. 58 X
punt. 3. A.V. 1923 37 punt, 4. Hellas 35 punten.
200 m horden om het kampioenschap van Nederland: le serie: 1. Hagedoorn. Trekvogels. 26.7 sec;
2e serie: 1. Wellerdleck. Hellas. 25.4 sec. tevens
nieuw Nederiandsch record: 2. Nelis-e», VI. en L.
25.5 sec: 3e serie: 1 Butselaar. Hellas, 28.8 sec.
Finale: 1. en kampioen Butselaar 256 sec; 2.
Wellerdleck 25X1 sec; 3. Hagedoorn 26.00 sec
10.000 n, on, het kampioenschap van ««««land:
1. en kampioen «lest, p.s.V., 33 min.. 45 sac: 2.
Bakker. A.C.C.. 33 min. 54.3 sec; 3. OverdUk
34 min. 2.1 sec: 4. van den Berg, Hellas. 35 min.
16.3 sec: 5. Brouwer, A.V. 1923. 36 m. 9.2 s.
Polsstokiioogsprlngen seniores: A-klas-e: 1. Lamore. Haarlem. 3.00 m.: 2. «osies. Trekvogels
3.60 m; 3. Butselaar, Hellas. 330 m.
C-klasse: ll Carlier. A.V. 1923 3 m.
Om den Herman van Leeuwen-beker: Olympische estafette '800—400—200—200 m.:
1. A.C.C.
3 min. 36.8 sec: 2. Haarlem 3 min. 38.8 sec; 3.
Trekvogels 3 min. 49 sec.
4 X 100 m estafette. 1. Trekvogels 3 min. 433
A.V. 1923 43.7 sec: 3. A.C.C. 44.8 sec
4 x 400 m estafette: 1. Trekvogels 3 min. WH

en

Hoe veel spannender, emotioneeler, tevens
amusanter, was het andere heerendubbelspel,
van Van Olst en Van der Helde tegen Beidt en
Van der Oraaffl Hier heelt een tweede kans
voor Leimonias gelegen om het kampioenschap
te winnen. Had Van der Oraaff den druk kun»
nen doorvoeren, dien hy in de eerste helft van
de derde set zoo goed had en waarmee hy den
in mineur geraakten Beidt meenam, dan zou
wellicht na 3e de nu wei zeer kritieke zevende
game gewonnen zyn en dan zou vermoedelijk
ook die setaan Leimonias gekomenzyn, want die
game was de service-game van Van der Heide!
Telden zal merkwaaodlger dubbel, met ongewoner situaties, met verrassende wendingen
met expressiever gebaren en met onverwachte
scoreslagen, vooral door den tennlsfantast Van
der Heide, in dit selzoen gespeeld zijn. Elke
game opnieuw was er een of ander sensatletje.
Met 7—3 verloren belde Jannen (D.D.V.) de
eerste set na 5—4 en 6—5 geleid te hebben,
Met 6—2, via een scheidsrechterincidentje dat
He<dt in reactie bracht, wonnen zlj dc tweede.
Op 3—3 kwamen zy ln de derde. Zes deuces
volgden. Alles wat er van D.D.V. was en heel
het publiek op de tribunes volgden met span»
ning de wonderlijke rallies waarin Van der
Helde het zwerven van een Smit op het voetbal»
veld verre overtrof. Ten slotte gaf een effectservice hem advantage. En vlak daarop een
magnifieke smash, hoog uit de tucht, de game.
nlet dan nadat zy by 5—4 vler match»
pointe te nlet gedaan zagen, wonnen de
D.D.V.»ers dit tweede kostbare punt
Zoodat de belde gemengd dubbels de beslissing weesten geven. En beide kwamen tn
twee sets aan leimonias! Mevr. Van Heikel,
keurig op dreef en goed combineerend, en
Harsten wennen de belde Hughans na ettelijke
nmteb^lnts. In Heldt, wederom e» dreef, e»
«et Xe» einde, bad In mevr. len,n»« «en
greeter steun aan het ne» dan Van der Helde
aa» mevr. Van Nnllek. lleeda» de wedstrijd in
eindigde
e» d» e»ev«a^eld aal me,.

«aar

»-«

Trekvogels
punten.

—

WELLICHT OOK MEER
EENHEID BIJ KORFBAL
Geen reden tot pessimisme
wat het korfbalspel

betreft
In Amsterdam heeft Zondag de Nederlandsche Korfbalbond de 37ste jaarvergadering gehouden. Ondanks het telt dat
verschillende vereenigingen juist op dezen dag serie- en vriendschappelijke
wedstrijden georganiseerd hadden, was
de belangstelling toch zeer groot. Algevaardigden van 63 vereenigingen. van 13
erkende bonden en van alle districtscommissies waren aanwezig, toen voorzitter
S. A. Wüson de vergadering opende met
zyn langzamerhand zoo bekende voor»
treffelijke overzicht van het afgeloopen
jaar en van de plannen voor het komen»
de seizoen.
Spr. schetste den toestand van spel en bond.
Er is gezien de omstandigheden, geen reden
tot pessimisme. Wanneer de besturen van de
verschillende vereenigingen de zaak goed aan»
pakken, dan kan men door het feit dat er
misschien minder gelegenheid tot ontspanning
bestaat, toch nog een vooruitgang bespeuren.
Uitvoerig ging de voorzitter daarna in op
het probleem van het adspirantenkorfbal. Dat
verschillende vereenigingen den wenk van het
bondsbestuur begrepen hebben, blijkt ult het
toenemen van het aantal jongere leden. Nu de
lichamelijke opvoeding meer in de belangstel»
ling komt te staan is er ook voor korfbal een
betere kans om propaganda voor het spel te
maken.
De eenheid ter sprake.
Wat de eenheid in de korfbalsport betreft,
merkte de heer Wüson op, dat de Nederlandsche Korfbalbond met den Ohrlstelijken Korfbalbond reeds eenige besprekingen gevoerd
had. welke nog niet tot een resultaat geleid
hebben. De mogelijkheid van een Federatie
werd onder oogen gezien, maar voor verdere
plannen zal men afwachten, wat de Stichting
voor Liohameiyke Opvoeding zal doen.
In het laatste deel van zyn rede besprak de
voorzitter het werk van den bond. waarby hij
het uittreden van de heeren Parfumeur en van
dr ir J. P. Mazure naar voren bracht. Voor
het vele werk, dat zij in het belang van den
bond gedaan hebben, kreeg eerstgenoemde het
bonds»eereteeken, terwijl de laatste tot lid van
verdienste werd benoemd.
De propagandabeker werd toegewezen aan
den heer van Drlel voor het vele werk door
hem verricht in het belang van dc korfbalsport.
De verschillende agendapunten werden vervolgens vlot afgehandeld. Het bestuur werd
herkozen, alleen in de plaats van den heer

Mazure, dle ziel» niet meer herkiesbaar stelde,
werd mevr. M. F. Stempels-Piet gekozen.
De competitie zal waarschijnlijk 15 Septem-

ber een aanvang nemen. Om het komende jaar
geheel opnieuw te beginnen heeft het bestuur
besloten alle straffen, behalve de royeering,
kwijt »e geitelden.

m»
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H.C.C. WINT VAK
H.B.S.

Bodand slaat den nationalen

Met 1 run en 1 HvieKet
in handen

Spannende strijd in het
Olympisch stadion
OOK VAN AMSTERDAM
ONDERSCHEIDT ZICH

Rood en Wit wint in Noord I
Na een zeer spannenden strijd heelt H.0.0. 2
de plaatselijke ontmoeting tegen HHH. gewon»

nen met 1 run en nog 1 wicket in handen. Deze
beslissing viel eerst in de laatste over van de
tweede innings.
HBS. won den toss en verkoos batten. AUeen
S. A. Huinder. 13 en F. H. Everard. 16 kwamen
in de dubbele cijfers. Op 76 hadden allen een
beurt gehad. H.0.0. maakte er nog minder van
en zat voor 53 aan den kant AUeen P. Kien,
die tot den staart behoorde, bracht het tot 14
als eenige man in de dubbele cijfers. Dit was
in hoofdzaak te danken aan het goede bowlen
van Wunder, die 6 wickets nam voor 11 runs.
Vol vertrouwen trokken de gastheeren voor de
tweede maal naar de mat en brachten het nu
dank zy goede scores van Breda. 46 (2x6.4x4)
«n C. Huinder. 18 (Ixs. Ix4) tot 103.
Toen H.0.0. voor de tweede maal inging was
«r nog één uur en 29 min. te spelen, waarby
de bezoekers voor de taak stonden 12? runs
te scoren of den tijd uit te spelen. Zij verkozen
Act eerste en we kregen zeer levendig cricket
te zien. Elke minder zuivere bal ging onherroepelijk naar «te boundary. Van Oven. die met
Henny opende, speelde zich kalm in en legde
er toen het hout stevig op. Ook Deutz, die als
zesde man inging, bracht heel wat runs by het
totaal. In de dubbele cijfers kwamen v. Oven
34 (2x4); Henny. 11; Deutz 35 (2x4. 2x6); O.
Planten. 12.
Het overzicht van het spel luidt als volgt:
HBS. le innings 76 (O. A. Huinder 13; J. H.
E. Everard 16; Laboyrie 1—16: O. W. V. Bakker 4—30; Dubru 5—17.
51.0.0. H le innings 53 (P. F. Kien 14) L. O.
F. Wunder 6—11; C. A. Huinder 4—37.
HHH. 2e innings 103 (O. A. Huinder 18; Broda
46) O. W. V. Bakker 3—23; Laboyrie 4-32;
Dubru 2—34; Van manen I—o.
H.0.0. n 2e innings 127 voor 9 (Von Oven
34; Henny 11; Deutz 35; Planten 12) Wunder
4-79; Huinder 3—47.
Om Noord I.
Rood en Wit heeft zyn laatste kans op het
kampioenschap van afdeeling Noord I goed gebruikt door V.V.V. aan den Zuidelijken Wan»
delweg te Amsterdam een gevoelige nederlaag
toe te brengen. De uitslag luidt
V.V.V. le innings 170. Extra's 56. Bowlingcijfers: L. X Sodderland 7—62; A. v. d. Togt
1—45; A. Berendsen 0-31; X Nijhuis 2--26.
Bood en Wit ls innings 179 voor 2 wickets.
Extra's 17. Bowlingcijfers: A. v. Stuüvenberg
1— 5. Alders 0—30; W. Boodenburg 0—21;
13. Pelser 0--20; W. Engel 0—17; W. Slagter
0—16; X Slagter o—l 4.

CRICKETUITSLAGEN
NOORD l.
S. C. H. C—Haarlem.
Gewonnen door S.CMXC.
met 3 runs op de le lnnlngs. (Nog 2 wickets in han-

—

den).

Haarlem 1« lnnlngs 119 (A. Hertog 28; D. van Tig»
Boeree 23; A. v. «l. Bergh U) ltake»
beeke 2-33; C. Breunwg 2-23; P. C. G. Xabouchere
1—23: F. van Oorde 4—28.
S.C.H.C. l« lnnlngs 122 voor S (L. Hupkes 17;
O. Abendanon 11; C. Breuning 19; H. Breuning 2»;
jhr Hoott^raailand 21; Obbink 14 *) A. v. d.
Bergh 2—26; O. Abendanon 1—25: V. Peschar 3-39;
i
P. Groénevelt 2-»ll.
ZUID I.
H.B.S.—
O.
Gewonnen door H.C.C H
«net 1 wioket Enz.
Sparta—
Gewonnen door V.O.C met
Kl runs op de le lnnlngs.
V.O.C. le lnnlngs 380 voor 7 lgesl.) X Kieuwenburg 40; A. Terwlel 80; A. Nieuwenburg «7; P. C.
van Eek 36; F. Kanert 55-); S. Praal 31*) F. Schilt»
buis 1—41; X Sönneveld 1—95; L. de Bruin 2—51;
X Wenster 3—52.
Sparta le Inning, 99 (J. Sönneveld 17; X Smeeta
16; F. Grondhout 11) A. Terwlel 7—2»; 3. Nltm»
wenburg 1—40; A. Nieuwenburg 2—16.
Sparta ze lnnlngs 83 voor 4 (opgeg. door V.0.C.)
(L. de BrvFN 44»; X van Avoort 15). Terwlel 3—29;
G. Ingelse 1—
NOORD H.
V.V.V. N—V^tA. H.
Gewonnen door V.V.V. II
met innings en 40 runs. V.V.V. 151. V-RA. 89 en 42.
R. en V?. N—Kampong.
Gewonnen door Kampong met 91 runs op de le lnnlngs. R. en V. 63 en
42 voor 2 (opgeg. door Kampong). Kampong 154.
NOORD DX
RXO—
DX
Gewonnen door RXO. met
lnnlngs en 47 runs. VRA. 79 en 78. RXO. 204 voor 3
(ges!.; D. van «lemen 120).
Haarlem
V.V.V. DX Gewonnen door Haarlem UI met 159 runs op de le lnnlngs. Haarlem 194,
<P. Goossen» 101') V.V.V. 35.
ZUID IV.
Gewonnen door
Quick (H.)
V.CX?. IX
Qulck (H.) Hl met 64 runs. Qulck 66 en 86 voor 3.
V.C.C. .68 en 20.
NX.C.C. Gewonnen door HOC. IV
H.CC.
met 16runs op de le inning». H.C.C. 105.NX.C.C. 89.
gewonnen door VRA. Bowling»
A.C.C.—
cijfers VHA.: H. Klink 4—10; J. Paters 1—22;
Popping 2—15; Ndven 3—
VHA. le lnnlngs 104.
extra's 6; ACC. 1« lnnlngs 71. extra', 3. Bowling»
cijfers A.C.C.: Sanders jr 5—50; Sanders sr 2-26;
V. Staats 0—0; D. Prent 2—12.

stayerkampioenZwartepoorte

Het slechte weer «ter laatste «lagen zal er
ongetwijfeld toe hebben bygedragen. dat de
belangstelling voor de «vanch««vedstrijden der
nationale kampioenschappen in het Olympisch
Stadion maar matig was. Een beter nationaai programma, dan dezen middag het wieier»
publiek werd geboden had de directie van het
Stadion onmogelijk kunnen brengen. Dat de
kopstukken het elkaar thans zeker niet gemak»
kelljk zouden maken, bewees wel hm» ernstige
training in de afgeloopen weken. Inderdaad is
het een zeer interessante en spannende stryd
geworden, waarin de stayers Bosland en van
Amsterdam zich bizonder hebben onderschei»
den. Schulte bleek niet in goede conditie en
staakte ontijdig den strijd.
De groote belangstelling ging natuurlijk uit'
naar de verrichtingen van onzen nationalen
stayer-kampioen Adr! Zwartepoorte, die thans
onder bizonder moeilijke omstandigheden zou
moeten bewijzen, dat hy zyn titel niet louter
aan toevallige omstandigheden te danken had.
Inderdaad werd het spannend. De volgorde by
den start der stayers was: 1. Wals, 2. v. Amsterdam. 3. Zwartepoorte. 4. Schulte en 5. Bosland.
De renners begonnen dadelijk met een goed
tempo. Het bleek, «lat de eerste 25 km in den
fraaien tijd van 21 min. 47.4 sec was verreden.
De renners ontzagen zich kennelijk dus niet
Op de helft van den strijd, dus na 50 km lag
Wals nog steeds aan den kop met Bosland op
20 meter op de tweede plaats. Op 1 ronde volgen 3. v. Amsterdam en 4. Zwartepoorte, op 16
ronden 5. Schulte. Een aanval van Wals om den
nationalen kampioen te slaan had geen succes,
al werd Zwareepoortes positie er niet beter
op. Na 150 ronden lag Bosland aan den kop, 2
Wals op 200 m, 3 van Amsterdam op 230 m. 4
Zwartepoorte op 2 ronden en 5. Schulte op 16
ronden. Schulte staakte hierop voor goed den
stryd.
Als nog 12 ronden te ryden zyn onderneemt
van Amsterdam een aanval op Bosland. De
aanval werd evenwel te scherp opgezet en mis»'
lukte. In den stand kwam hierdoor geen ver»
andering meer.
1. Bosland (Wiersma) 1 uur 25 min. 15.4 sec.;
2. v. Amsterdam (Sterke) op 100 meter.; 3. Wals
(Xaeser) op 430 meter; 4. Zwartepoorte lv. d.
Bom) op 2 ronden.
PeUenaara wint bij de profs
en onafhankeiyken
Zaterdagmiddag heeft te Tegelen voor de Se
maal de ronde van Tegelen plaats gehad De
deelneming was grooter dan in de laatste jaren
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het geval was. De weersomstandigheden werkten echter ditmaal niet mee. er stond een felle
falies over bet geheele parcours. De prestaties
werden nierdoor uiteraard zeer bemoeilijkt
Van «Penning wa» niet veel sprake. HleuweUn.
gen reden een afstand van 26 km te 26 ronde,,,
amateur, 66 km over 45 ronden. Van de profs
en onafhankelijke luidden de uitslagen: L C
Pellenaars t?erhelden) ln 2 uur 45 minuten; X
Van Amsterdam (t«er»em): 3. G. van Gent
(Rotterdam): 4. Fan Hrasptüming (Prineen»
hage); 5. G. Saes (Weert).
«et van Nek wlnt met grooten voor^e-mg
de Range van Valkenborg
Onder buitengewoon groote belangstelling,
ruim 15.000 toeschouwers, werd Zondag de
Ronde van Valkenburg gehouden, waarby ge»
reden werd over het befaamde Oauberg^lrcult
over een afstand van 128 km. Aan dezen eersten internationalen wegwedstrijd in dit setzoen namen 41 renners deel. Hierby wist de
renner Piet van Nek een fraaie overwinning te
behalen (3 uur 43 min). Tweede was de Belg
Lattauer met 3 uur 47 minuten.

HAAGSCHEVOETBALBOND
Wassenaar I wint van
postalia I

A.S. Zondag om den Zilveren bal
Gisteren werd de eindwedstrijd gespeeld om
den Zilveren Wassenaarsche Courant-Beker,
tusschen Wassenaar 1 en Postalle 1. Deze beker
was tweemaal achtereen door Postalla gewon»
nen, zoodat door opnieuw de finale te winnen,
het kleinood definitief eigendom zou worden
van Postalia. By de rust had Wassenaar reeds
een 4—l voorsprong, het einde bracht een ver»
diende 6—2 zege voor Wassenaar, welke dus
dit jaar den beker won. Beide clubs hebben
nu tweemaal den beker gewonnen.
De gisteren gespeelde eindwedstrijd voor het
Zulderpa-k»tom«,l.ESDO I—BTC 1 werd door BTC
met 7—4 gewennen, die hierdoor in het derlt kwam
van het fraaie 2ulderspo>tpark'Wls»eldeeld.
De verschillende prijswinnaars waren als volgt:
Groep 6.: BTC 1, 2wart»Blauw 1, IIVC 1 en CVS 1.
Groep B: ESDO I. DVIW 1, SVC 1 en Spoorwijk 1.
Scheveningen en CVS. twee sterke NVB»
clubs, gaan combineeren. De combinatie zal den
naam van „Scheveningen" blyven «Iragen. Meer
dan 18 elftalen zullen hierdoor in de nieuwe
competitie uitkomen.

* ♦"

De jaarlijksche wedstrijden om den Zilveren
Bal. uitgeschreven door „Archipel", vangen as.
Zondag 1 September aan, op het terrein Buurt»
weg. Het programma voor de eerste ronde
luidt:
Spoorwijk, Cromvliet—SOA, OranjeBlauw—CVS. SVGEB—Celeritas, Archipel—
ESDO. Postalia—Rijswijk.

gelen 10; H.
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Steeds meer eenheid om het leder
Alle braden in de hoofdstad in één organisatie
vereenigd.

In een bijeenkomst van de verschillende
bonden te Amsterdam is besloten, «lat de
A.V.8.. A.V.V.8., A.X.V.8., NL!., A.V.B.
de afd. Amsterdam van den Ned. Chr.
Voetbalbond en de afdeeling Amsterdam
van den NA.8.8. in een bond vereenigd
lullen v/orden.
DRIEHONDERD WANDELAARS EN TWEEHONDERD FWTSERS LANGS VIJF MOLENS
De Zondag door de Zaansche Vereeniging

voor Vreemdelingenverkeer georganiseerde
«-Molentocht waaraan door wandelaars sn wielrijders werd deelgenomen, ls uitstekend geslaagd, mede door de gunstige weersomstandigheden. Uit 40 a 45 verschillende plaatsen van
het land, waarbij er waren uit Eindhoven, Arnhem, Wagenlngen en Utrecht, waren de toeristen naar de Zaanstreek gekomen. In het
geheel zijn er 538 startkaarten uitgereikt, waarvan de ongeveer 800 wandelaars een parcours
van 21 Km hadden af te leggen, terwijl het
traject voor de circa 238 wlelrljders, «lat de
deelnemers door het schilderachtige Assendelft
voerde, 27% km bedroeg.

CONCENTRATIE
Op initiatief van mr J. J. C. l». van Kurk,
voorzitter van de nationale stichting voor
lichamelijke opvoeding, heeft Zaterdagmiddag

te Amsterdam een bespreking plaats gehad tus»
schen de besturen van den arbelderssportbond
en de N. A. U. Ds athletlsk-groep van den
Ned. Arbelderssportbond heeft zich onmiddellijk en zonder eenlge restrictie bereid verklaard
zich aan te sluiten blj de NA.U.»organisatis.
Binnenkort zullen verdere besprekingen worden gevoerd met de overige alhleUckbonden
lnooals «te «UI, da Christelijke, het N. O. V. "*.

B.M.T. definitief bezitter
van den

Olympiabeker

Spannend tornooi te Gouda

Van der Lem plaatste vier

doelpunten
Te Gouda werd gisteren het voetbaltomooi
om den Oiympiabeker gehouden*. De wed»
strijden werden gehouden by goed weer en
mede door het uitstekende spel is dit tornooi
een groot succes geworden. 8.M.T., die reeds
tweemaal achtereen den zilverenbeker had gewonnen, wist nu door haar overwinning definitief beslag er op te leggen. Sinds 1916 wordt om
deze boeaal gestreden. Aanvankelijk was het
de opzet dat alleen eerste-klassers aan deze
wedstrijden zouden deelnemen; het eerste jaar
legde V.V.V. beslag op den beker, in 1919 gevolgd door «luick uit Den Haag die nem ook in
1920 won. Later werd de animo van eerste»
klassers minder en moest men zich tevreden
stellen met tweede en soms ook met derdeklassers.
B.M.T. won met 3—o van Olympia. De strijd
Neptunus—Gouda eindigde met een s—o over»
winning voor Neptunus. Olympla—Gouda werd
I—2. Tenslotte won BMT. van Neptunus met
s—l; Van der
maakte 4'döelpuhten:'
De uitslag van" dit tornooi is dus: 1. DHI.T.:
3. Neptunus. 3. Gouda, 4. Olympla.

De wedstrijden, die de ZeUvereeniging KraIlngen Zondag op den Kralingschen Plas heeft
georganiseerd, droegen eens een wat ander ka»
rakter dan de ontmoetingen, die men meestal
op de Plassen aantreft Het meerendeel van de
deelnemers behoorde niet tot de „klasse"-zeilers
en zoodoende verscheen een dusdanige groep
van zeilers van diverse pluimage aan den start,
dat er twee handicapwe«lstrljden waren samen»
gesteld.

Het tweedaagse/. eoneour«-hippio.ue in het Westbroekpark in Den Haag heeft een
uitstekend verloop gehad. In het heeren springnummer werden de prijzen gewonnen:
n.1.n.T.; Ie prijs door den heer Weuler op ,Mr", die den beker ontvangt uit de handen van Graaf van Limburg Stirum; 2e pryg Hansen op .^piccolo"/ tweede
2e prijs f?gt«n- va» Wissekerke op „Shuggy"; 3e prys D. H. Pasman op ,jsellö" en
se prijs Oietrieh op „Ankara".

Kunst en Letteren

KURHAUS
ZONDAGMIDDAG
Dirigent: schuricht
Solist: Van Itterdael
Reproductief was er geen verschil tusschen
vóór en na de pauze. Composltoriasl des te
meer. Gluck (Iphlgenie) en Tartini (Concerto)
verdragen elkaar best. Maar van hen naar
Tsjalkowskv is «en afstand als van uiterst West
naar uiterst
Een groote bloemenschat, den solist Van
Isterdael aangeboden, was wel het duidelijke
bewijs, dat men den ex-knieviolen-aanvoerder,
die nog pas met de stille trom met zijn cel ver»
dwenen is, nog eens fameus wilde huldigen.
Men kan er in komen, evenals hij er óns liet
inkomen: in het hart van Tartini's Adagio, dat
een geschenk uit den hemel is, aan cellisten
en aan muisstil luisterend auditorium. Een
treurzang van deze diepte en stilte
spreekt wei uit vat er ln stilte geleden wordt
ln deze radelooze wereld. Het ls daardoor, dat
solist orkest en orgel, den rouw zoo nobel
hebben opgedragen. Dat was groot, en Van
Isterdael een gevoelig medium. Ook de. om»
gevende deelen kregen zangschoonheid en lichtlevenden stijl. En ik dacht even aan Slegfried,
als de Wanderer tot hem zegt: „ich liebte von je
deine lichte Art". De instrumentatie van dit
Concerto van Tartini strijkkwintet, twee hoorns
«n orgel (middendeel, gedeeltelijk alleen) is een
uitmuntend passend kleed, dat veel „punten"
zou kosten. De organist Ksulemans was heel
goed in klankkleur en idee.
Siegfried»Wagner, «n: Wagner-Von Gluck,
passen ook bij elkaar. Men weet zeker wel, dat
Wagner de opera van Gluck omgewerkt heelt,
en het slot bijv», in overeenstemming met de
saga, geheel veranderd heelt Zoo ook do
Ouverture, die ln het slot a la Mozart Jubelend
eindigt (de vereeniging van Achilles «n
lphigenia). doch die bij Wagner met het herhaalde figuurtje (noodzakelijk: zóó lang)
eindigt, in stilte. Maar aangrijpend in «ijn
eenvoud van drie lijnen blijft hst klassiek»
tragische begin, waarmede da Ouverture

fa de eerste acte beginnen, als AgamMnn»

klaagt over het offer van Iphigenie: .^lllane
impitoyable! envain vous I'ordonnez eet affreu-c
sacrifice, envain vous promettez de nous «Ure.
propice, de nous rendre les vents. par votre
«»<lre enchainés".
Dat wordt zoo, in de visie van Schuricht:
gewijd-groot en met diepen zin gespeeld. Het
lijkt o zoo eenvoudig, maar menigeen «I het
beseffen, dat we het zoo elders niet hooren,
zoo in een concentratie van dramatische
simpel-groote waarheid, die het Grieksch»
strenge gezicht heeft En toch ook niet met de
groote styleerlng er zoo dik boven op, noch met
een expressie in de tragiek bulten de hoogheid van ,4« stof".
Tsjaikowsky's
Vierde Symphonie
(f-mol) is wel de meest ..Russische". Maar
Schurlcht legt op dat Russendom, zooals en
voorzoovir het er is, geenszins den nadruk.
Deze zijn Tsjaikowsky is vel vóór alles zoo
nobel als 't mogelijk ls. Het ls moeilijk onder
woorden te brengen, hoe deze dirigent den
grooten Rus op hethoogst denkbare peil brengt
Hier werkt juist bizonder goed wat
Schuricht dikwijls geeft: bovenal groote lijn,
samenhang, nauwsluitend, één doorlevende
vlam, vermijdend détails en ik-vondsten,
mijdend zeer beslist alle temperament, dat aan
den buitenkant ligt en te veel is. Dat kan zich
niet ieder toleieeren, zóó in te houden en
daardoor juist zoo in de diepte te gaan.
Alleen met deze wijsheid en superben smaalt,
met dlt groot»menschelijk mee-lljden en toch
gaan, krijgt hij een Tsjaikowsky,
niet
die plotseling een veel grooter sympho»
nleus blijkt (schoon op zijn Russlsch»romantlsche manier) en dle zielespanningen weet te
projecteeren als weinigen, al is het nooit van
den stijgende» en overwinnenden mensch.

-

..verloren"

Onder dc rivier de Maas op ong. 180 m. afstand van den rechter oever.. Een KM),
in de Maastunnel. Arbeiders zijn bezig met de bekisting van «ie ventilatiekanalen
in een der gangen voor het snelverkeer.
race, dezelfde, de hoofdprijs kwam In het bezit

van Blauwe

GOEDE WIND,
GOEDE WEDSTRIJDEN
De Xagers slaan goed figuur op Alkmaarder meer

—

—

—

AVONDBLAD B

Op het Hlkrnaardermeer
Onder gunstige weersomstandigheden werden Zondag op het Alkmaardermeer de «nationale wedstrijden der Zaardandsche zellvereenl»
ging beindigd. Vah de uitslagen vermelden wij
het volgende: 45 Vlerk, m klasse: le race:
Blauwe Vogel van P. Molenaar (Zaandam); 2e

KAMERMUZIEK IN HET RIJKSMUSEUM.

Vogel.

Regenboogklasse: le race: 1. Duke 2 van F. v.
d. Velde (de Kaag); 2. Klikker van I. de Vries
(Zaandam): 2e race: 1. Saenden van L. de Wit,
(de Kaag); 2. Duke 2 van X v. d. Velde (de
Kaag). De dagprijs werd door Duke 2 gewon»
nen. H. X van Werkhoven uit Den Haag werd
met Hiphaan derde van de 12 vlerk, meter
Sharpies. In de tweede race der pampusklasse
met bijzeilen werd H. Stompe uit De Kaag met
Oppassertje eerste.

"

"

*.

Zondag heeft de Watersportvereeniging IJsselmonde onder groote belangstelling een nationale wedstrijd gehouden op de rivieren Nieuwe
maas en Lek.

" ""

Kampioenschap 12 voets» en Dlympla-lollen
De verbonden Nederlandsche watersportver»
eenigingen hebben thans definitief do wedstrijden vastgesteld om «te nationale kampioenschap»
pen der twaalfvoetsjollenklasse en de DlympiajoUenklasse. Deze ■uilen worden gehouden
op Zaterdag 14 en Zondag 15 September en «oo
noodig voortgezet op een of meer volgende Zaterdagen of Zondagen, op de wedstrHdbaan van
de zeil-, roei» en meterbootvereen. De Kaag.

ZWEMKAMPIOENEN
toonen zich hun titels
waardig
Goede prestatie van Jo Vaalberg
De Ht»enu«teedsche Poloclub hield gister»
middag in den zwemvijver «Groenendaal'' na»
tionale zwemwedstrijden, welke voor een be»
langrijk deel golden als revanche van de Ne»
derlandsche kampioenschappen. De kampioenen
hebben getoond, dat zij de titels waard waren en
behaalden de overwinning. Vooral Jo Waalberg
was op dreef, want ondanks het nogal koude
water slaagde zij er in beneden de drie minuten den afstand van tweehonderd meter
schoolslag af te leggen, een prestatie^ die zij dit
seizoen nog niet heeft verricht
Rie van Veen won met slechts 'n tiende sec.
verschil van Bep van Schalde in het nummer
honderd meter borsterawl. Het heerennummer
verliep niet minder spannend, want Hoving
kwam als eerste aan met een nu^imumverschil
voor Scheffer.
let van Feggelen won het nummer honderd

De Nederlandsche voordrachtskunstenares
Roosje Driessen zal in het komende seizoen in
Den Haag Amsterdam en verschillende andere
steden des lands ten gehoore brengen: De droom
van een belachelijk mensch, van F. M. Doste»
jewskl (vert ir D. Kruytbosch).

VEREEINGDE SCHOUWSPELERS

Naar aanleiding van hetgeen wij uit het opstel
over Chopin van de hand van dr W. van Bern»
melen hebben geciteerd verzocht de schrijver
ons mee te deelen, dat het ook verschenen ls
in Morks Magazijn.

Voor hun veertiende speelseizoen lullen De
Vereenigde Schouwspelen, directeur Pierre
Mols, de volgende stukken op hun repertoire
nemen: Fabienne, van Claude Vocorrl; Wiegelied (Le chant du berceau), van Martinez

Sierra; Vrouwenblecht. naar Henri Lavetten;
The animal kingdom, van den Amerikaanschen
schrijver Vhlllp Barry. Het ligt voorts in de
bedoeling, twee Nederlandsche stukken te
geven.
Op het repertoire blijven: Sootland Yard,
Weenen in drie dagen. Bolbèc contra Bolbèc
en De Rozenkrans.

L. PH. WUHNMANN
. Te Zutphen is, «1 jaar oud, plotseling over»
leden de heer L. Fh. Wönrmann, de oudste
vennoot van de N.V. Boekbinder!) voorheen
firma C. H. F. Wöhrmann en Zonen, De overledene die in de plaats zijner, inwoning werd
geboren, genoot daar de algemeene sympathie,
Zn tal van vereenigingen had hij als bestuurslid zitting. Meer dan veertig Jaren was hij lid
van den Herkeraad der Luthenohe gemeente.
Van 1031—1930 maakte hij deel uit van den

.

De violist Jan Kubellk heeft de eereplaquette van de stad Praag gekregen.
De Munchener componist Hans Grimm werkt
aan een buffo-opera, Signor Formicer getiteld.

Heinrich Tiemer. Rammenlnger van de
Steatsopera te Weenen. is op vijftigjarigen leef»
tijd plotseling overleden.
Friedrich List, vroeger lange jaren voorzitter
van den Duitschen Zangenbond, is, 71 jaar oud,
te Mm gestorven.
Het Stadttheater te Memel krijgt een koor
én een ballet, zoodat groote operettes zullen
' kunnen gegeven worden.

Friedrich Hebbel» tooneelstuk Der Diamant,
een
slechte weinig gespeeld stuk, is door Bernd
gemeenteraad.
Rehse vernieuwd en voltooid. Het zal ln deze
nieuwe versie ln den loop van he» seizoen
1940/41 in den stadsschouwburg te Chemnltz
NIEUW TOONEEL IN JAPAN
gegeven worden.
Een telegram van Domei uit Tokio rept voor het cent
van den prikkel, die van den nieuwen koen
op het tooneel uitgaat Twee «proletarische
De plaatsje, Schlttbeck en Wandsheck dU
troepen" met sociallstlschen Inslag zijn «ven» Hamburg
vieren het 200-jarig bestaan hunner
als de genootschappen, die ze beschermden, plaatselijke kranten. «Ue „Schltlbeoker Poet»
zoodanig buitengewoon.
ontbonden. De leiden hebben beloofd rich hom" en de
Bote". Dlt laatste
In een langdurende ovatie klonk zeker een voortaan te wijden aan de ontwikkeling van, blad, waaraan«Wandsbecker
onder Mathias Olaudlus'
eens
gelijke opinie. Schuricht eert de musiel ook het tooneel ln tulver Japanschen stijl en volleiding Goethe meewerkte, had grooten invloed
even op zijn beurt dom huldiging. A.«.V, «et» 6» Japansche ideologie.
op het «ndtureele leven van vultanhl>«l,

Maar niet alleen Schuricht is hier bizonder
groot, het Residentie-Orkest komt tot een
reproductiehoogte, tot een extase zonder gevaar,
tot een vertolklngsvuur zonder brand, dle waar»
lijk ongekend zijn ln het bestaan. Er is nu «een
ensemble", dat speelt onversaagd, ononderbroken geïnspireerd, onvermoeid in hoog»
spanning, die al «spelend" gegeven wordt Zóó
heb ik de hoogste bewondering voor de muslei.
Gistermiddag was vooral het ensemole»als»

De

uitslagen

lulden:

100 meter borsterawl dames: 1. Rie van Veen
IRDH.) 1 mm. 8.6 sec; 2. Bep van
Sehalck
(Meeuwen) 1 min. 8.7 zee; 3. C. Botte (Rotter-

dam)

l.mln. 12.4 sec

100 meter borsterawl heeren: 1. Hoving (R.Z.C.)
1 mm. SS sec; 2. Scheffer (D-XK.) 1 mm. 26 sec;
3. Slpkema (DXX.) 1 min. 45 sec
200 meter schoolslag dames: 1. 5o V/aaiberg
(AD.Z.) 2 min. 59.2 sec; 2. Tony Byland (H.Z.C.)
3 min. Va sec; 3. C Koster (V.Z.V.) 3 min. 6a.
100 meter schoolslag heeren: 1. Smltshuysen, 1
ml». 182 sec; 2. de Bruyn (HP.C.) 1 min. 21.8 sec;
3. llerkens (Nereus) 1 min.'22 zee.
100 meter rugslag damt»: 1. Ida van Feggeltm (De
Meeuwen) 1. min. 18 sec; 2. Nida Schelter-Sentk
(ADH7.) 1 min. 21 sec; 3. Dinny Kerkmeester (Rotterdam) 1 min. 21 sec
3X20 meter wisselslag dames: 1. Rotterdam. 1 min.
48.8 sec; 2. Meeuwen. 1. min. 51,2 sec: 3. ADH.
1 min. 52.6 sec.
3X50 meter wisselslag heeren: 1. l«^.. 1 veda.
40.4 sec: 2. D.WH.. 1 min. 41.8 sec; 3. Haarlem.
1 min. 422 sec.

H.B.S. zet tornooi
om A.R.O.L.bekergoed in,
Ajax met niet minder dan 5—0
geslagen
De uitslagen van den eersten dag van het gisteren ih Amsterdam begonnen AR.O^..-tomooi

luiden: HH'.C—Zeeburgia 1—0; AF.C^-D.V.V.

Van heden tot Zondag 2 Sept treden ln het
Rijksmuseum op Claudine Vitsen Elias (voor»
dracht) en Johannes Rontgen (piano). De voor«lrachtkunstenares heeft een programma samen»
gesteld van balladen, liederen, fabels en sprook-

jes o.a. werken van Anna Bijna, Bredero. Huy»
gens, Bouten», de ia Fontaine. De pianist speelt
de sonate op. 101 van Beethoven en de ballade
op. 23 van Chopin.

meter rugslag en de dames N. Scheffer»Sentf en
Dinl Kerkmeester kwamen gelijk aan. Na over»
zwemmen bereikte Mevrouw Scheffer 't eerst
de finish.

4-0; D.W.V.—D.W-5. 0-3; Ajail—HHH. o—s.
Dat HBS. met zoo sprekende cijfers gewon»
nen' heeft/ is zeker niet in de laatste plaats te
danken aan het feit, dat Ajax een proef heeft
genomen met het befaamde stopper-spilsysteem.

De doelpunten zijn wel op sensationeele wijze
gekomen, want binnen zes a zeven minuten
hadden v. d. Vegt en Langelaan (2) al voor «en
3—o voorsprong gezorgd. Na de rust was het
weer Langelaan, die het net wist te vinden. Ook
Herklotz, de middenvoor nam een doelpunt voor
zijn rekening. Vooral ook de doelverdedlger van
H.B.S. kan op een goeden wedstrijd terugzien.

museum

Vissingens

Morgen is het Stedelijk Museum van Vlissln»
gen een halve eeuw oud. En voor deze gelegenheid heeft de conservator ervan, die teven»
archivaris der Scheldstad is. H. G. van Grol,
de geschiedenis ervan en van zijn voorlooper
in de 18e eeuw geschreven. Het is een aardig
boekske geworden, dat een tiental afbeeldingen Van belangwekkende stukken bevat en beschrijvingen van mooie aanwinsten in den loop
der jaren.
Burgemeester Van Weelderen, die veel voelt
voor het museum, waaraan hij zijn eigen verzameling munten en penningen heeft geschonken, heeft een korte inleiding ervoor geschreven. Ook dit museum heeft de loopbaan van
rariteitenkamer tot modern museum gevolgd.
Het 18e eeuwsche museum was dat van het
Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen,
dat in 1789 in VUsslngeu is opgericht, maar in
1801 naar Middelburg verhuisde en met het
genootschap gingen zijn boekerij en zijn museum naar de hoofdstad der provincie. Tot 1890
heeft toen een museumlooze periode geduurd.
27 Maart van dat jaar werd onder aandrang
van particuliere zijde besloten tot oprichting
van een gemeentelijke oudheidskamer, op het
stadhuls. Daarvandaan verhuisde ze naar den
Gevangentoren aan den Boulevard in 1895 en
12 April werd ze in haar derde woonplaats aan
het Bellamypark geopend, wat gepaard ls gegaan met de herdooping in Stedelijk Museum.
Vllsslngtm heeft al net zoo raar omgesprongen met zijn bezit vah oudheidkundige en ar»
tistieke waarde als vele andere Nederlandsche
plaatsen, het oude Vlissingen wel te verstaan
van meer dan een halve eeuw geleden. Want
het heeft 28 Mei 1881 aan het Rijk vermaakt al

wat het restte na het bombardement van 1809
toen het stadhuis verbrandde. Voor f 18000 heelt
het de zeven zilveren voorwerpen van de hand
gedaan die een plaats in het Rijksmuseum kregen. Een ervan is in 1925 als bruikleen terug»
gekregen.

Het schenkt voldoening te lezen hoe de echte
Vlissingen tegenwoordig op hun museum ge»
steld zijn en hun best doen om het zoo goed
mogelijk te maken. En we begrijpen ook de
voldoening van den heer Van Grol, dat hU in
het feestjaar, luttele weken geleden, van een

zHlvenmldstlrma in Amsterdam voor het muten geschenke heeft gekregen den zilveren beker, welken de naam voerende afstam»
malingen van De Ruyter in 1841» dus circa een
eeuw geleden, hebben vereerd aan den voor»
zitter van de commissie tot oprichting van een
standbeeld voor onzen grooten admiraal.
Nu het stedelijk museum van Middelburg te
loor is gegaan, dat onbeschermd was gelaten,
ls het een geluk dat. dat Van Vlissingen be»
waard is gebleven dank zlj den tijdig genomen

seum

herglngUmaatlegelen,

