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De in te zamelen gelden zijn bestemd tot leniging
van den nood van allen, zonder onderscheid van
godsdienst, die in ons land door de «toimramp zijn

Avondblad, D.

getroffen.
, ,
,
Mocht bij het doen van giften door de schenker»
het voorbehoud worden ecinaakt dat zij slechts voor
een« bepaalde gemeente of voor l_epaalde personen
bestemd zijn. dan zal aan die voorwaarde worden
voldaan.

Nederland.
De steunverleening.

Uit verschillende plaatsen des lands meldt men
plannen
no? de oprichting van «neuneomites en
daartoe.

Gift van de Koningin-Moeder.

De. Koningin-Moeder heeft f 2500 beschikbaar ge»
Al<-eme^n Centrale Bankverg. v. d. Middenstand te
«tteld ten behoeve van het Nationaal Steuncomité Heek
v. Eiland en s-<l'r2ve!!zan_l" stelt zich gratis
voor de stormramp.
te
beschikbaar om l_iften voor Borc.ilo in ontvangst
temen, die in onze kiant verantwoord zullen worden.
'«-Gravenhage
T

De juiste opbrengst van de inzameling door het
niet
Boode «.ruib Zaterdag alhier gehouden, is nog
bekend, aangezien nog verschillende giften zijn binnengekomen, dis tegelijk met het resultaat dér straat»
collecte verantwoord worden. Deze laatste heeft ruim
thans ruim
f 22000 opgebracht waarnaast aan giften
f 7000 is binnengekomen. Onder de giften zijn er
twee van f 1000, n.I. van mevr. B v. S. en van den
heer v. d. O.
,
3chevemngen
Net strijkorkest r,idadihé bracht tenoemde f 2200
bijna, f 1600 bijeen, die in de bovenge
begrepen zijn.
Te Amsterdam.

In een Zaterdag bijeengeroepen spoedbestuursve-"2dering van het Rembrandt Tuberculose-Fonds
van Zwakke en Frae-tuberculeuzo Kinderen is het besluit genomen f 250 over te maken aan
den burgemeester van Borculo voor de hulp voor de
zwakke hinderen zijner gemeente.

ten''behoeve

Te

Schiedam.

De opbrengst der Zaterdag.te Schiedam gehouden
inzameling welke v.-.n het gemeentebestuur is uitgegaan. heef. ,cd,a,-e:, f 2705. Dit bedrag zal aan het
Nationaal S.^r.comit,. worden overgemaakt.
Te Baarn.

A. van d^r sehnvfs
Ook de fiima X.V. 5.
3tcom> oo'reederij heef» zie'i '.ereid verkil-ld goederen. bestemd voor Borculo en geadresseerd aan de
officieele steuncomité"*, veorloopig gratis op haar

*

vervoeren

lijn üetterda^- Xutphen te

van

Directeur-generaal

marine.

generaal bij het departement van marine.

van Kol.

D"or een autosohok in Frovevce heeft het oudEerste Kamerlid de heer IP van K^l een kwetsuur
opgcloepe... die hem nog wekenlang verplicht, tot
absolute rust. terwijl hem alle correspondentie is

verboden.

DeLoouraad bij deNederlandsche Spoorwegen.

To Utrecht heeft gisteren de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Traniwegpersoned een con-
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Weerbericht

Warenwet.

De Nederlandsche vereeniging van Vlschhanddaren
heeft, zich tot den minister van arbeid, handel en
nijverheid gewend md de mededeeling. dat door haar
reeds eenige malen onder de aandacht der regeering
is gebracht, dat. naar gelang de toepassing der AVar< n>
wet voortgang neemt, er voor den winkelier-detailli.-»
voor a.lerlei waren, zooals conserven en comestibles.
alles aan gelegen moet ziin om te weten, dat de verkochte waren m het land van herkomst aan slrenge
keur zün onderworpen. Ten deze zouden volledige certificaten van oorsprong en keur ter plaatse moeten
worden afgegeven.
De vereeniging herinner aan haar bezwaren tegen
het denkbeeld om aan de grenzen speciale laboratoria
renwet
te bouwen. hetgeen de. toepassing der
nadeel.-,
maken
ten
duurder
zon
naar baar inzicht —
van de schatkis'. de. verbruikers, den handel en vooral
van de winkeliers.
De

.

manoeuvres.

De Fngelsche regeering heeft een uitnoodiging gericht tot de Nederlandsche regeering om do Fngelsche

Het Witte Kruis.
Naar wij vei nemen zal de algemeene feest ver?,idering der Noord-llollau.l'che A'ereeuigiug het AVitte
Kruis ler gelegenheid van haar öO-iari? bestaan op 17
en 18 September fe Alkmaar worde,, gehouden en op
Donderdag 17 September des n.m om 4 uur de hygiënische tentoonstelling worden geopend die tot 27 da
geopend blijft. Aangezien hef aantal deelnemers aan
deze tentoonstelling z"o groot is dat alle standhouders
niet in het gebouw Harmonie onder dak kunnen gebracht worden zal op het aangrenzend Doelenvoll.
daartoe door hd gemeentebestuur afgestaan, een bijgebouw verrijzen. Tijdens de tentoonstelling zullen de
beide Aliddenstandsvereenigingeu een inkdweek organiseeren en in diep tijd zullen ook do landbouwfeesten
gehouden worden. In beginsel is mede besloten tof het
van den
houden van een bloemencorso ouder leiding
publieke
Werdirecteur
van
C.
Alar^odanf.
heer D. fl.
ken. md medewerking der A'ereeniging voor A'ieemkeer.
delingen
De afgevaardigden ter algemeene vergadering, zullen
door het gemeeiitebesfuur ten sfadhui.e worden ontvangen

deurwaardersklerken.

De Bond van procureurs» en de„, waardersklerke»
in Nederland heeft Zaterdag j.l. Fe Rotterdam z»»n
jaarlijksche algemeene vergadering gehouden.
De secretaris bracht verslag uit over den toestand
van den bond. Net ledental steeg in het afgdoopen
vereenigingpja.'».'' va? 140 tof 183. afdeelingen kwa»

ROTTERDAM.

Wijzigingregling prijsreduetie bij grootverbruik

van gas.

Het tarief voor de levering van gas door de gen_ee„<e'g.i^f,,!„ie!.en bevat sedert 1920 de bepaling,
dat voor een gemiddeld verbruik van 1000 313. of meer
per maand. behoudens, 's raads goedkeuring, door burgemeester e» 'wethouders bijzondere overeenkomsi-n

kunnen woi'bn tzl-'lolen.
!_. v. rbaud me! deze bepaling werd ingevolge het
voorstel van het college van 19 April 19'! in de raadsvergadering van 2X Apiii d. a. v. het formulier voor
grootverbrnik^conlracle.. vastgesteld. Nadat daarin
op 15 Alaart d. a. v. wijziging is gebracht, wordt
sindsdien voor hel gas berekend:
a. voor een verbruik van 12.000 AIS. (6000 AN.) per
contractperiode de prijs, die volgens he, geldende of
nader vast te stellen tarief voor de levering van gas
ook aan andere verbruikers in rekening wordt gehneh». <„.!. Ui cents per Al?..);
1.. voor bef verbruik boven 12.000 Al.'.. <f!000 A 13.) per
coniractireriode de sub a vermelde prijs, verminderd
met 4 cents per Al"
c. voor hd verbruik boven -.'.OOO Ah.. (24.0«Xl AR)
por co„_r_.._li>er_o..e de sub a vermelde prijs, verminderd me! 5 een» per Al!l.
lloewel op deze basis in de laatste, jaren contracten
zijn tot stand gekomen, blijken er toch vele gevallen
te zijn. waarin de bovenomschreven prijsreductie niet
voldoende is om in hei bijzonder de Ixdalisshebbende.'.,
die betrokken zijn bij de z.g. klein-indusfi ie. er toe le
brengen op het gebruik van gas de keuze fe vestigen.
Zoo kwamen o. ui. aanvragen in om mededeeling van
d> voorwanden voor gaslevering onderscheid >nlijk
voor slagerijen, koffiehuizen, viscbbakkerijen. banketbakkerijen, hotel, en pen, ionbedrij ven, c"nfeciieIndrijven, drukkerijen, waschinrichtingen. slrijke.rijen
inrichtingen voor moffelen, enz., doch in al deze gevallen bleek de geldende prijs eon overwegend bezwaar legen totstandkoming van een overeenkom.! op
f« leveren
""'m de/o reden is de vraag overwogen, of het mogelijk ep verantwoord is te achten de thans in he»
tarief voor
verbruik opgenomen grens van 12.000
A1... «OO»'"» AI".) zoodanig jf verschuiven, da» ook voor
oen verbruik. ...» bene.Mn deze grens lig», prijs
isdn.i e werd! toegestaan
Plijten^ ,lo beciitoringen 7011 er geen
beswaar
taan. om do <hai_°' !oogep!,>< wordende, voor
tegen
een jn,.i voi _Mil>k boven l^'.OllO Al 5 geldende prijsvermindering mof 4 een»,- per XV.. reed« »e doen ingaan
Midi op he» jaarverbruik de I'oo AIS. overtreft. Door
liet groo»vorbr.iiks!a. ief in dien zin Ie wijzigen. -al
in do eerste plaats kunnen worden tegemoet gekomen aan de reeds langen lijd dooi de houder!, van
bovenvermelde bedriivn me! be»>ekl, ing tot hel g»bruik vnn gis voo» hunne inii'elil ingen geopperd»
beswaren, terwijl de beoogde wijziging levens lei,
goode zal komen aan hen. die in verbind mof om»t»nd'cheden vip bi,-endoren aard «verbruik v"or
Verwarmingsdoeleinden e. d.) een hooger verbruik

,^°'''^ bete£
"°s^..«nl 3,

*

lllrorelceninz: ROtterdam

S^^Sdo
yU s^;"^' .^d« mheewsch. eiét'
an^odev^iu^^^^^.^^'
zouden
s!^^! zoo'^^u wvlee.

Procureurs-en

het
dienst, heeft in een brief aan den president van
meer
v_»n
gezondheidscomité
den Volkenbond onder
het volgend» geschreven.-

824!

»s>t sl'üld 'N Voo'dl'^'l^u» e» I treeli» terwijl
P'mlxirg ,» «ü..!.'"! lot >>r.'>!til!g viu een af'ieelmg

>

... ' l'

£ ...
e>.^.^

manoeuvres te doen bijwonen door een Nederlandsch
officier
Hiervoor is bestemd de. luitenant-kolonel van don
Neneralen Stat jhr. XX. Roel., hoofd van de tweede afdeeling van hel departement van oorlog, die begin
loonniveau, alsbij het hoofd» September benoemd ,s tot commandant van bet <'l>.
aan daartoe reg. veld-artillerie. Overste Röell zal tegen 16 Sepin verband daar» tember zich naar Fngeland begeven.

word» naartoe

>>e^,»emmeu,

"v.,l"°""b« ««vat »«t
bj het zenden

b^^ie^ dp'poo" -

Postbus «o

heb ik jan
..f wee iaar geleden in Nederland zijnde,
he,
Vmis-ene van
een landbouwkundig ingenieur van
landbouw gevraagd of het hem mogelijk zou zijn op
te sporen, of er een of andere wijziging «->.. geZeekomen in de planten van enkele eiland. i> v.m
land en.de districten van Xoordlloüand. ongeveer
15W. het tijdstip, waarop de uioeraskooi's is verdwenen, terwijl zij op andere eilanden bleef voort-

Jus-

noAg

"U^n^^
_.? L
!^d7n.^ochf^

-

«pee.
ie. grootte 25 r.) MeM-adv. en betrekk.ne^k.CondMgesch.
Onder d*
K»lt >«ri.-s. Werk. Ktand 25 c. p. r. cont. Min.
rubrieken «-trekkingen, P^»r«l.lli°_;^.l...
M»
10 «.,
AVonw^en. min. aantal r. 4. __l«vijz°. (verplichte opcenten)
rui

Hoofdredacteur: Mr. L. 6. v. d. HOEVEN.
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gres gehouden voor ambtenaren en schrijvers bij de
bespreking van het
Baarn 10 Neder!ai>dsche Spoorwegenen ter
rapport van de minZaterda" is van wege het Steuncomité de
het
huizen advies van <>n Loonraad
de nieuwe loonAu«- 192? een collecte <rehouden langs
dien
Raad
inzake
derheid van
6110 heeft opgebracht.
regeling.
Na een openingswoord van den voorzitter, den
Te Renkum.
heer N. AP. 11. Lansb^rg. voerden echtereenvolgens
P.
Zaterdag een het woord de heeren Landskroon en hoe Aloltm^ker.
de stationsHet steuncomité in Renkum heeft
Van
AVel
zette
uiteen
heer
De
oppositie
zijn ten
op<.n_.chaalcoll?c.« langs de huizen gehouden. Fedorp
in
jaren
hun
ambtenaren reeds vele
en dit in bet ad»
hrenest. in het onder de gemeente hehoorende
bij
andere
ambtenaren
gesteld
achter
de
dorp Renkum
Oosterbeek Indroec f 3626 en in het
van den Loonraad wederom tot uiting komt. De
gemeente
Renkum vies
totaal
de
in
werd ontvangen f 1844
houding die de R.A.N.3. daarbij tegenover de haltete denken. Het
bij
P?n°ing. chefs aangenomen heef», xeeft veel
algemeene bonden
Buiten dè?e collecte kwameennogbedragden
van
de
drie
minderliêidsrüpport
van f
mee'ter van' het comité in
van doet echter aan de stationsambtenaren recht wederbedrag
een
ontvangen
alzoo werd in totaal
varen.
f 7407
.De heer Landskroon zette uiteen dat het streven
Te Zwolle.
van den vakbond moet zijn om in het algemeen een
ge» goed loonpeil te verkrijgen, waardoor het loonpeil
gehouden
de
te
Zwolle
straatcollecte.
zijn. De
De
beet. van de groepen vanzelf behoorlek zal
teisterde streken in he! Oosten van ons land.straat»
loons»
en
heeft
de
R.A.N.3. is daarvan afgeweken
.opgebracht, Vrijdag a.s. wordt een
plm. f
heeft
tal
van
Het
verhoudingen
dardoór verbroken.
collecte onder de marktbezoekers gehouden.
groepen naar omhing gehaald cm daardoor de eigen
groap op te kunnen voeren. Fen dergelijke daad ver»
Te Ommen.
zwakt de positie van het sersoneel. schept kunst»
tegenstellingen en kan daardoor nooit in
matige
Oosten
In he». 1,!_,..p van de Orde van de Ster in fhet.1080
zijn.
,
ophet
helanL. van het personeel
te Ommen. is voor de geteisterde streken
di»
succes
van
groote
Het
Loonrand.advie» was
geh»_»ld.
voor den vertegenwoordiger der directie, mede door
Te klampen.
de hulp van den R. A. N. 3. Op den duur moet n.l.
een terugdringing van de maximumloonen van welI)e coßecte. " Zaterdagmiddag gehouden heeft ruim
licht 80 pet. van het personeel groote financieele.
Daar3200 opgebracht.
voordeden opleveren voor de maatschappijen.van
het
onderlinge strijd de positie,
dat
de
hij
komt
Te Enkhuizen.
,s
door
dit
ader
personeel verzwakt en bovendien
vies de gelegenheid geschapen om de loonen van de
voormalig
"ostenrijksch
het
Te Enkhuizen heeft
hooge ambtenaren nog hooger te maken. Zonder de
de
comité f 2650 ingezameld voor de slachtoffers in
hulp van den R. A. N. 3. had de directie die winst
geteisterde «treken.
voor de ambteniet kunnen behalen. De voordeden
de versleet,zijn
met
naren van de schaal 10 tot I.'
Voetbalbond.
Noderlk-iinschen
Van den
tering van de andere loonschalen te duur gekocht. Pc
belangen der schrijvers, bureelambtenaren e" sta»
heeft f 1000 beop
Voetbalhond
Nederlandsche
De
tionsambtenaren zijn in den Loonraad behandel»!
van de stormteleurgezeer
heeft
schikbaar gesteld voor de slachtoffers
aan il« «en wijze die de Intrekkenen
ramp. Een collecte onder, de deelnemers van den steld en die hel personeel nog meer tegenover elkanvergadering
een»
gisteren gehouden algemeene
der heeft gesteld. Spreker wekte daarom op zoo te
opgebracht.
f
79
heeft
ruim
het
Loonraad-adv.es
tegen
drachtig
mogelijk
houd
nog
Aloltmaker meende dat de ambtenaren
het
feit. <lac
alle verheugd moeten zijn. gezien
niet
Huisvestings-comité
zal
mets
loonregeling
Ned.
R.K.
van
het
Vet bestuur
de directie wil dat de nieuwe
mede:
"ehendo
deelt
de
vier
op
ons
vervolgens
's-Hertogenbosch
wees
te
Spreker
hij den
gemeenten m Noord» kosten.
kuikens uit de
destijds door de Nederl A eieeniging
punten
dit
op
,s
samenwerking
berichten.
ontvangen
de
waarna
Eu
Loonraad ineediend.
onderbrenging van dakloozen met
honden tot stand is gettoschen de drie algemeene
verdere
geen
voorloopig
een program van
daarvoor
daarentegen
men De directie had
zoodat de comités
overgroote deel
van
het
de.
loonen
medegedeeld ter„'?dr_n"_ng van naar voren gebracht. Fn die aanhet personeel
verlangd
Hit oo^ePblik «een giften in natura dan zal vaNeu óp het loonpeil van hd lagere personeel kon3. daaraan medebesefte bluken.
den gelukken doordat de R. A. V
.gedaan.
mededeeling
ambtenaren kregen verdaarvan nog
Enkele groepen van
alWll
thans allee»
uitgenoodigd
loopen
v-in het overgroote
dus
worden
de
De comités
koste v..n
beter
grootden
met
doen
voorstellen ,nen dit te
te
d°d van het mindere personeel. Onzeafschaffing
der
van het «roiidloon
sten spoed.
-zake
vooiges.eiizoo goed als alle
den nadruk vierde «Vonklasso en
verworpen
ire» Kei.t__„r wenscht er uitdrukkelijk
werden
_....»_>,<«
correcties
wo .e... voor schaal 4.
amendementen konden werden
ze vernorien.
7
en 1 hereiken, overigen.',
den
Leonr.a
van
3^oker hoopt, nu de voorzitter
■

JAARGANG

'<,^eri

Naar het, Vad. verneem» i.' kapitein-luitenant »er zee
A van lleniel. directeur van de hoogere krijgeheel
der marine, "bestemd- om ep te treden sis directeur-

H.

1925.
17 Augustus 227.

baandag

»<. «liL».

««, «aa, 15754. A'llan, 33,50.7«l«ll«-a«a-!i>«5 «U««. «'«la», «aa, «fA'da».

Tel, N»dam ««. 7500.'« nachts v. 9«e __f«000.

Advertentiën _-__r.^""»-^'"£^
tt
c.
tarief. b«p. pl»'*
tJ n««. «<.-,«<,. «lub»,
dubb. tarief,
s.!«t« 20 e.-»"««°"tleht.t,!.
'ui. Al* «enige re-!«.,n« o», een^Xh»^_i _>«_??

No. 40. Amsterdam

«o.

3862.

ven

Haag Ho. 37_i»>

Stormramp 1925.

Inzameling

In samenwerking met het Rotterdamsch
Comité wordt door ons een inzameling geopend.
De ingekomen giften zullen voorloopig dage»
lijks verantwoord worden.

Aan de Lureaux van de N.R.C, te Ro_t3rdam.
Amsterdam en 's-Cravenhage. worden giften
tegen kwitantie in ontvangst genomen.
Alen kan ook gireeren op No. 40, of remit»
teeren per pO-itwissel, cheque enz. aan de
Directie ti.R.C, te «otterdam.
A'o.r het Rotterdamsch Comité lijn de
navolgende bedragen ingekomen-1 ffïy. >.ei,aai<lag
23.04k.; Mr. M. F te 1..
AA', te, F.
10; 11. '. /■
dames
2";
am
li.
R.
5;
1
.c
/
->:
«".
W.
te X.
1;
10;
C
te 11.
P.>r v X. Ie R. /
1-0;
II
2
J.
den
v
te
50.
Al
d H.
R.
10;
2.50; Al?>j Al le p. te R.
Al. ..'e V. ,e F.
R,
te
7;
d!ei,e,tmei_.jes.
5;
<! Al t^ F f
van twee
de
10;
25;
spaarpot
R.
Nit
S-;
te
1'
tt
.1. de 1.
te
10; v. PTeei
2; dames. 11. te R.
van A
G. te F.
100; Directeur
lle-^iau Po. te F. f 150; (i. D. AI.
en g.is.en ttrnnd Hotel de.-> A_rdenne_» té Dieilirch
R. H, »e R / 10: Kantoorpers. der N.V. Ph.
/v 2:0;
211.50; F. F.
"!„li,r:'n_. 3<heepv. Indrijf te R.
25;
C.
P.
v.
1..—A1. AA.
R.
R.
te
10;
te
>.N.
3; A. I. 3. 3eh.
te V. / 10; Th. .1. v. K. te R.
_.; Mr. P. v. F,, v. D. te S.
10; A. do R.
te H.
10; A.
A.
P.
v.
R.
te
'5-ttr.
'^-Pr
Dr.
5;
te
p?.
10;
100; Mr. AA. A. P. te 'Z-ttr.
v. d G.
te R.
3oh.
W.
W.
P.
v.
KI.
te
10;
Dr tt Th. 6. AV. K. »e
ioo. .thr O. G. R. v. T. te L^ttr. 15; P. R. Cm.
R.
'te F f 25; .1. Al. D. te R. 2.50; W. A. K. te’1;
D.
E.
te
R.
spaarpot
en
15;
25; lik C. te R.
J. t. H.
'faro. R. v. d. R. te G. 10; N.V. V. M- v/li.
10; F. K. te 's-ttr.
.O; Mr. A. P. v. 8. te 4.
te. V.
V.
5; A. _«. 3.
10; Ir A. de J. A^. te 3eh.
2o;
10; 3. G. R. te R.
15; 3. F. »e R.
te R.
10; 3, W. R.
5; 3. D. N. te E.
11. v N. te R.
5; F. Al. v.
A.
G
v.
V.
te
X.
te R. f 10. .Ihr.
R.
W H '7. te R f 1<»; fa. Volman di- den Arend te R.
10; S. P. AV. te V.
f 50; Mevr. .1. G. H 8. te 1..
3.;
H.
10:
R.
A.
Tt R. te R.
10: Dr. P. XX' te
/
50; Dr. R. TI. de V..
Ir. W. P. v. V. V. te R.
25;
10; A. Z. te Z.
te P
10; Mei. A. TT. te N.
25;
5.
G.
3.
te
F.
11.
D.
11.
f
10:
Dr. .1. 11. v.
te
10; H. F. te R.
25; .1. D. te R.
v. H. te 'e-ttr
f 10; fam. V. te P.. / 10; 3. F. W. te R. f 20; All-.
10; W. W. .Ir.
AA. .1. ,e R. f 5; Dr. 11. F. D. te R.
2.50; s». R. te F.
10; Alej. A. J. R. te R.
Ie R.
25; V 11. te '.--Pr. ’1"; Dr. K. Th. H. v. R. te R.
f.«;
C.' K. 5. te li. / 3; Mr. F. H. .1. W. te D. 2_50;
/
7.50; fam. AI.
90; v. P. te X.
.1. G. XI. »e '5-<_>'..
te R.
1750; N.V. Koffiebr. en Theehandel v'h.
ttebr 3. A. en A. lleoff Ez, te T. f 100: Dr. 5. Ph.
10;
P. te D. f M; Mr. F. AI. AV. v. 21. te '-..-«r.
25; G. P. f. v. d. Z. te R.
5;
4. D v. F te R.
Al.
te
F.
H.
3.
.T.
R.
de
’5;
Al
v.
P.
P.^-3.
te
A.
50;
250: Mr. G. R. P. te R.
100; I. P. »e R.
2.50; AI. A.
C. H. X. te '.»Pr.
5: H. d. 3. te R
I'X>; N.N: te Pr.
5; F. T. AV. te R.
P. Tb. te R.
v.
10;
V.
11.
.1.
d. V. te T. / 5;
H.
T.
.1.
v.
Ie
’5:
10: Dr. 3. TT. T. te H.
5;
K, .1. de 1. te. >-ttr.
2. 50;
2.50; A. Al, K. te R.
.1. 1». .1. W. te D.
Rotterd. Soda en Phein. fabr. v/Tj. P. K0».,,.!,,
10; Ale... p I*.
250; 11. d. P. te R.
«éhnlte l« R
10; fa. PI
v d R te O'K. 5 25; G. D. V. te VI:
23; Ir. 3. F. te R. / 25;
B-lazer
Alew te R.
«' v. K. le F.—
25; W. Z.'.le- H ’;: ;
Ace. .Kant.
Alej. AY. X. te 11. 2.50; 11. Hl. te Ry 10; To 'en Pa»
10; sam. J. .1. N. en
te F. f 2; W. 11. M. te R.
6;
25; G. X.te P.
P.
F.
P.
VIL
1.. 3. te F.
L.'te
2.,-';
5: Al. 11. te R.
7.50: Ir. F. K. te Al.
.T.
161.
Al. ci. X te P.
10; fam. V. te V.
M. P. te G.
10: Mevr W. v. U.^tt. v. W. te ,A. ";
5; P. F. 3.
F J. 3. t« R.
25; .T. W. F. v. F. te R.
10; Mr. A. "-- V- te R
te P.
5; TI. G. P. K. te R.
250: P. 3. v. W. te
10; fa. R. v. d. 81nv«. te R.
20; Ph. 11. sr. .e R.
'«.'yir.
10; TP .l. v.'G. te R.
105; .1. S. S. te P.
10; 'C. L G. V. te 6-Gr.
10; P. P 3.
-»^br.«. 8. te R.
10; A. J. F. te F.
3; shr. v. d. Al. v. '».
te '.^-ttr. f 10; I>. v. D. te R.
K.
L.
10: Ir. Dr. A.
te
/ 5; H. v. d. G. en
te R.
F.
te R.
10: Prof.
te
'.--^.r.
Mr.
.1.
35;
familie
f
10; 't, liveDr. .1. .1. A. Ah te Z. f 100; Al. F. »e R.
10; F. ) R.
uurtje te '^ttr. 3.50; AI. .1. de B. te R.
.1.
v. d. HL
10;
AV.
M.
RM.
R.
IT.
v.
te
f
10;
»e
f
10; Air. A. R te R. f 10; Alej. M. H. O. te R.
te AV.
10; Alej.
10; v. d. F. te H. f 5; J. N. v. O. te R.
40: C. Hl. R. te
F 3. G. te R. f 25; .T. H. H. te R.
R. ’.10: Personeel Poet en Tel. hanteer te Harderwijk
f 16: AA. R. te R. f 5;. Dr. .1. A. TT. te V. 5; Dr.
25; F.
F. AI. F. R. te 2.
10: D. 3. v. F. te R.
20; A. v. C. te V.
3 R. te D.
10; A. C. C. te V.
10; A. F. AY. te V.
10; Alej. AT. D. R. C. te R.
100;
f 7.30; J. H. te N. f 100; Al. v. R.-H. te R.
10; Ah 3. F.
.T. v. P. te R. f 3: Dr. .1. D. D. te R.
C.
»c R. 50: P. 3 te R. 10; C. 3. te R. 2.50; C. 5;
10; F. te F.
3; TT R. te R.
de AY. te F.
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te
R.
10:
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familie
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10; A. J. R. te B.
Al. V. te s-ttr.
18.30;
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F. / 10: K. G. le F. f 2; M. J. .1. N. te R.
10.
2.50; K. v. d. P. te O.
5; 3. v. d. V.
Al P. .c F.
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rostroom f 4«.50; Technisch personeel N. R. C
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25; N.N. Ie F. ’1 ; 'ï. W. V. te TT
2.50; .T. .T. S. .Tr.
25; Mej. 3. TT. te F.
25; Jaarvergadering
ie 3.
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E. AI. te TJ. f 5; 11. v. A. te F f I: A. E. S. ie R.
f !<>; Persen, el Ziekenhuis Coo^mge! f 315.?!',; S f.
10;
te IJ ,' 7.-0; RE. te R. s 15; Alej. H. te R
fa G. E & 7h. te R. f 200; AV. AI.
te R.
5;
C. l v. d. E. te R. / 5; Air. Th. R te F. f 250;
Alevr v. d. S »o R. f 10; .1. A. S. _v C. te R j 20.
10; pi,, de V. te R. f 25:
A. «'. do X. i-« F.
on Patiënten van het Diakouessei.bui.s. te R. f 112.2*;
lu.amelii!g Gr. Schouwburg voorstelling
j:
avoul 15^ to F. f 7405; Ch. E. v. W. te F
KV);
p.;
M,
Alevr F. E. te R
T. 11. te R. /
Al. »e F.
f 12,0; >V>lbelmieu!je. Reppie .11 Arie 3: G^m<-.'g.e
E'egelclul. Rotterdam-Zuid f 50; E v. D. te R.
J";
Me» >alwaa's>l_appi, S A Ales & Zon»
f °50. X.X.
I" R. ’5; S. X. Ie R f 30; Mej. C. .l. E. te R. f 2.50;
s.m. AA". 11, D te R.
25: Personeel
11.ven
Aibcids-Rosorve .lob^weg 50.50; Al. Sch, te, R f 2 50;
Eoioge beambten van de Folter! Rankve,, te F / OO;
TlKius^u's Ilave.il'cdiiif «e R. f 1000: Mei AV. ry de
1, t(. 's.Gr /5; Mevr. Al F. T. t"
Gr. ’5; H. 11.
'2.50; Atevr R. te 's (ir. f 2; s. E. te "s-Gr.
(e 'sGr.
.' 10; S. V. Ie 's
f J'>; Alevr. At.'Sch. te 's.Gr.
X.
's
Ate,
Scb. te Gr. f 10; F. E. to '-.-Gr. f ??.;
f
F A. de Al te "?Gr f
A. v. E fe 's-Gr. /" 5. II
5; .1 P te
AY A. »e "s-Gi f '5; AY. F. te «Gr
's-Gr f 50; 11 E. te 's Gr
10: .1 Al V V te '-.-Kr.
/ 100; Alevr v D fe Gr. / 2.-0; Alevr. IE E. I—o.
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COURANT.

»<«_r___i__u,^i»«o»l,

i_illi«_s-_^___i

eind© te bereiken, dat de uitkomst van het
thans nog loopende dienstjaar zoo weinig mogelijk
door do invoering van de hierboven aangegeven wijziging van hot tarief zal worden beïnvloed, zou het
collego als datum van inwerkingtreding daarvan wil»
len vaststellen 1 December a_s.
voorts
Het tot stand brengen van dez© wijziging zal
wel
door
geschieden
en
wijze
kunnen
eenvoudig©
on
per maand", voor»
do woorden «1000 kub. M. of meer
gastarief. te vervangen
komend© in artikel 2 van het
per maand."
of
meer
kub.
M.
„100
door
Burgemeester en wethouders doen den gemeenteraad
in verband met het bovenstaand© do vereischte voorTen

MHlollvllvsllngvn en Aanbevelingen
* A7^<duiten verantwoordelijkheid van de Redactie).
■

Gebruikt voor Meubelen, Auto en Vloeren steeds

II mmmm

■
I

lmp. N.V. v/h. CHARLES DE STERKE, Rotterdam.

»e W.

f 10; Mevr. G. M_. v. B— t© 's^^r. / 50; _lh_. M.
«T d© B. IC t© 's^r. / 15; Mr. 11. G. G. te s<lr. / 10;
100; Wed. Mr. A. X.— v. d. B. te
8. d© W. te '.><lr.
s.Xamens
's-Gr.
enkel©Hollandsch© en Duitsch© gasten
Hotel Miihlbad / 90.11; Mevr- v. d. I».— te R. 50;
L.

’

’

’
’’

I. M. te E. / 10; V. 8. te E. 2.30; fa- 3. 5. B te
f 10; 5. v. K. t© E. f 1-. Mevr. le 11. ie E/ 10;
11. le. E. to E. 3; N. 1© E. te 1!. 2.50; Am. Vetrol.
Cv. t© '6 Gr. f 1000; Mr. .1. ,T. v. >V. ie E- / 50; L- B.
te' E. 25; G. W. d© G. te E. / 10; J. L-11-te E.'s Gr-5;
te
D. W. M. / 10; Dames M. te E. 10: M.
250;
100: E. L. te E125; J. P. X. t© E.
X.V. Arnold I- van den Bergh's EmbaUagefabr- te E.
1; O. te
s'; E. te s «-r.
500; J. G. H. t© 's Gr.
's Gr.
11.
E.
B.
te
10;
's Gr.
v.
W.
te
's
Gr/
10; IV. 11.
25;
D.
G.
te
's
Gr.
to
Gr.
11.
1;
8;
11.
B.
's
.'/
t© 's Gr. / 5; E- & 8. t© 's Gr. 25; Mevr. 11. 1). li.
te 's Gr. / 5; L. L. te 's Gr. 10; G. J. P. 11. t© s Gr.
f 50; Dr. E- J. J. t© 's Gr- f 5; J. 3. de G. te 's Gr.
/ 10; -personeel Gvd© Imp. te 's Gr.,/ 16.80; Tien,
Henk en Joost te 's Gr. 2.50; L G. E. te 's Gr- / 10;
Mej- M. A. E» te 's Gr. 20; O. te 's Gr. 10; Officie»
ren, onderofficieren en manschappen l?e reg. inf. te
100; 8. A. V.
Venlo
291.41- J. v. d. B. t© E.
to E.
10.
M. v. 8. / 25; v. E. / 25; Familie D. / 30; T. K.
B. 100- L de .1. 25; A. L. B. / 200; W. B. / 10;
100; A. v. dG. B. X. L. G.
1000; W. v. d. N.
H. 100; X. v- d- V. / 100; Wed. L v. d. 11. 50;
8. V. «^ L. / 500; Kantoorpers. Zlrs. v. d. H. 8. f
.'P. HL E. / 15; E. v. X. 12.50; N. A. G. W. / 25;
82.55; Personeel Gebr.
oorpersoneel 11. A. L.
de H. /4; Wed. L.—B. 10: B. H- f 10; .1. T- B. &
Zn- f 100: .7. C, v. W. & Go.
Zn. 50; G. D.
'/ 100; Ned. 11. L H. 2.50; X. X. f 10; Mev. L. 5. Gv. E. v. V. 500; M. G. G- E100; I. v. E. _v_ Zn.
.7.
.T.
51.
s 5; Xantoorp. 8G.
van
D.
8500;
10;
'/&
52; 3. de B. 2.25; Ambenlaren E. v. A. / 41;
G^.
L. O. H. Zn. 55.80; W. F. v. It. f 25; .7. E. v. V.
/ 27.50; H. G. 25; A. v. H. «.-- Go. / 8000; G. G. / 10;
V. 10; V. O. O. M. / 1025; „llfra.'' f 200; Is. & J.
v. X. ’5; X. X. 2; li. 8. A: Zn- s 150;! Veiling
Z. H. E- 327; G. M. D. E. / 100; Kinderen 17. 250;
Mej. G. E. H. 500; H. .7. 1.. 100; I. G. d© X. f 10;
E. d© M50; M. «'. 51. de G. ' 500; A. E. / 25;
100: H. E.
J. X.
100.
'Directio Dagblad Do Eoltordamin^r f 500: persen,
fa. E. A. Voïgt tt Go. te E. /45: G. G. Ta R. /'25 ;
M. van E. t© E. /10;5. H. van li. te E. /10; Wed.
Gl. to E< / 5: M. R. to E. f 5; .1. X. in n. to E. f 5;
W. J. 11. t© E. /2.50; A. L. to T. 2.50: E. N. E.
/2.50; 11. v. d. B. to L. /2.50: fam. X. te R. /4;
G. B. te E. /3.30: E. 8. te 8.
2.50; A. G. to E. fl;
W, .1. K. to E. /1; E. do B. to E. fl: Benrsje van
bruiloft Hooglander, te E.
Eoel? /1; collecte 25-j.
/8.60; L. v. H. te E. /2; A. to E. s l.50: IL v. d. B.
te E. /5; G. te E, /0.50; -.V. L. to E. /"2.50; 11. G. D.
te E. /3.50; G. H. G. to E. /1; A. A. T. te E. /l;
5. IL P. to E. /2.50; A. V. to E. /5; A. d. B. to E.
/10; tante Klaar to E. /2.50; X. F. E. te IL /IO;
Dagblad van Rotterdam 100; o>, voorstel van on?©
verengelschte vriend Max /12.??X>: X. X. /12.50;
B. L. te Dordrecht /10; N. ,T. H. /l: fam. '.V. /3;
11. L /10: L K. /25; fam. M. D. fb: fam. M. /25;
J. H. A. /15; L. D. /5: W. 3. T. Ta den Haag /25;
E. IL M. t© Utrecht /IO; L. J. 8. te Gouda /7.50;
fam. A. L /40; A. L /25; 8. te Rijswijk /10;
mej. H. J. H. /IO; AY. & v. d. D. tn Vlaard. slO; J.
AV. s2S;G. /15; S. /35: persen, fa. G. .7amin / 406.85;
.7. T. M. do G. /100; IL A. L. /2.50; E. B. 'f 10: N.
X. 2.50; 11. B. /10; L. te E. /1: Th. P. to E. /1.50;
J. v. Z. lo E. /1; X. X. te E. /1: B. G. te E. /5;
op Pa's verjaardag door fam. M. D. f 11.65; B. .T. Gr.
sa; L. D. B. /1; N. v. X. /5: fam. v. E. /7.50;
P. d. K. ’5; A. B. /50; AV. IV. /IO: G. H. /15;
L. G.. f 10; 3. v. d. B. to E. /2.50-. E. E. 11. /5;
11. G. 'V. /25; G. 81. Gzu. ,10: fam. v. d. IL te R.
/5; fam. 8. /6; van Kleutertje /2.30; V. V. /5;
kellners I'ivoli /5: British»American fobacco Gv.
Ltd., Holland gecollecteerd onder het person. /48;
E. v. T. /6.50; van een Ei.juschipper 1300 halve centen; G»öp. Vooruitgang ..Oosterbakkerij" /7.50; IL
G. v. D. to E. /3; mej. I.'. /1; Wed. E. 8. G. do G.
te E. / 25; mej. L. E. B. te IL /2.50: J. E. Er. te E.
/50; collecte Zilverfeest /12.32: A. G. V. Z. /10;
ïooperi» en loopster,. courautenbez. Eott. Xieuwsbl.
520.77;520.77; van Fred /0.25; van Maut /0.25: .7. V. /5;
'_. G. en L 2; IV. 3. to R. /5. E. N. te E. /2.50;
Wed. G. v. d. E. fl; A. do L. /16.50; -persen, H. H.E.
f 18; «Het Oranjelint" /4.30; A. M. Gz. sö; 3. E.
en Go. /10.
'Pot aal met inbegrip van vorige opgaven:
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113,23».i_»tt'/<.

Verder© giften worden ingewacht door den penningmeester van het Rotterdamsche Gomite, Mr. N. A.
Mees, p/a. E. Mees «Sr. Zoonen. of bij d© directie der
X. E. G. te Rotterdam, per giro nr. 40 of per postwissel, cheque enz., terwijl aan de bureaux van de
X. E. G. te Rotterdam, Amsterdam en 's-Gravenhage
contante giften tegen kwitantie in ontvangst worden
genomen.

hebben dan het normale en die mede reeds bij her»
haling om ecu gunstiger tarief hebben gevraagd.
In de bovenvermelde omstandigheden heeft do d!»
recteur aanleiding gevonden het voorstel te doen om
het grootverbruikstarief aldus te wijzigen, dal voor
het gas zal worden bereken»!:
a. voor een verbrui!, van 1200 313. («00 313.) ') per
contractperiode de prijs, die volgens het geldende of
nader vast te stellen tarief voor de levering van gas
ook aan andere verbruikers in rekening wordt ge! _._.„.
bracht:
(000
313.) per
wvcn
1200
313.
het
voor
verbruik
b.
prijs,
verminderd
contractperiode de sub a vermelde
, .
met -1 cents per 313.:
c. voor het verbruik boven 12.000 513. tOOOO 513.)
per eor.tracipeiiode, de sub a vermelde pnjs, verminderd met 5> cents per 513.;
,a,,„„
.
d. voor het verbruik boven 50.000 313. (2>,,000 313.)
per contractperiode do sub a vermelde prijs, verminderd met O cents per 313.;
e. voor het verbruik boven '>«».000 313 t 2.'.0,000 313.)
por contractperiode de sub a vernielde prijs, verminderd met 7 cents per 313. '■).
De door den directeur becijferde, achteruitgang m
ontvangsten, welke van de invoering van het bovenvermelde tarief het gevolg zal zijn. bedraagt rond
f 135,000: bli.k.ns zijn rappe,l, d.d. 30 December 1.!.
zou de beteekenis van deze winstderving echter
«slechts theoretische waarde hebben, aangezien een
zou zijn een
verder gevolg vau de tariefswijziging
becijferden
den
welke
toeneming van het verbruik,
zon
aanmerkelijk
uog
ontvangsten
in
achteruitgang

...

....

stellen.

van gas»
In verband met voorkomende gevallen
verwarmingscentrale
vau
levcriu" voor hei stoken
alleen gedurende de winterinstallaties. e.d.. diozijn.
blijft de gelegenheid open
maanden in werking jaarlijksche
contraeten ook halfdo
naast
gesteld om
ialirlijlisch© at t© sluiten.
eenheidsprijs van
21 Volgens den thans geldenden
die een contract
iemand,
bel "as zou derhalve aan
55.000
kub. M., in ie»
van
verbruik
aan"aa. voor cc»
1)

-

-
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De aanval

5_

kub.

Huurregeling

voor Vreewijk.

den diiecleur
en den woningdienst gemachtigd
Vreewijk voor <1© verlaging van

l_ur«eme«sler en

l^uw^iolitio
i"n"o«rl^n?et
van d©

wethouders hadden

J©

lïFm^&^
aandacht
teS

van het college op. dat z i. met
er o©
volstaan, omverlaging niet zou kunnen worden volkomen ge»
huurprijzen
van
in
dat d©
lijkwaardige woningen door de huurverm,nder,ng
gedeelte»

de^o onAlijkheid
laagst geliouwd© complexen slechts noemde
voo7^le
worde,,weggenomen Als voorbeeld
Wk zou
type D met, huren van
voorkomend©
hi het veel
Cijfer nu wel»
50 tot 7.25 per week. welk laatste
’J4
voor welk
doch
teruggebracht,
i^w^r tot / 6.75 was

’

zonder nader© rege"he verschil in huurprijzen
door «en ver»
hetgeen.
dan
blijven
grooter zou
ligging, grootte van den tuin. enz-, gewetvan deze ongemotiveerdeinhuur»
zoode directeur het «ogenblik
en
ver gunstig, dat thans geleidelijk bovenin he : "W***

N
schNlknd©
''^o?"wKeming
verechHle^achtto

wonwgen

V«^jk

bened^»

van matige huurprijzen
Vila gereed komen e» een arbeidersgezin.

vaneen

Het Vad. schrijft:
Naar aanleiding van d© geruchten omtrent de be»
dreiging van het natuurschoon in de Waalsdorpeche
wij nader, dat d©
duinen door kazernebouw, vernemen
een
ver gevorderd
in
ontwerpen
reeds
plannen en
stadium van ontwikkeling verboeren.
De kazerne zou bestemd zijn voor de huisvesting
van d© regimenten grenadiers en jagers, die sedert
den brand van de Oranje-kazerne in het barakkenkamp
op d© vlakte van Waalsdorp zijn ondergebracht.
D© ligging van deze barakken te midden van de
schiet» en oefenterreinen heeft groote voordeden, om»
dat daardoor veel tijd voor heen- en wcermarcheeren
hespaard kan worden. Het nadeel van d© groot© afstanden van de woningen van het beroepskader moet
daarentegen wel aanvaard worden, te eerder omdat
sedert Oorlog de terreinen van de Oranje-kazerne door
zijn getalm verspeeld heeft, het moeilijk geworden is
om troepen in het centrum der stad onder t© brengen
althans zoolang do anderen niet was inschikken!
I>© legering in de barakken heeft echter ook groot©
nadoden.
Voor het rijk is het een dure aardigheid. jaarlijks
moeten groot© sommen worden besteed om d© houten
gebouwen zoo goed en zoo kwaad als het gaat be»
woonbaar t© houden, en op den duur is dat resultaat
alleen maar te bereiken door ze van tijd tot tijd te
vernieuwen. Voor den minister en het departement is
het niet prettig om er elk jaar aanvallen over t©
moeien verduren uit de Volksvertegenwoordiging. En
voor d© bewoners is het er 's zomers warm en 's win»
ters koud. Het is dan ook alleszins verklaarbaar, dat
er over gedacht wordt om de barakken te vervangen
door kazernes, al krijgt men di© waarlijk ook niet
voor niets.
Al heeft men echter plannen gemaakt voor den
bouw van een kazerne in d© duinen, geld voor dien
bouw is er voorshands niet beschikbaar. Op de lic»
grooting voor 1923 is er geen cent voor uitgetrokken. Men kan plannen en ontwerpen maken zooveel
men wil, maar voor er tot uitvoering wordt overgegaan zal d© volksvertegenwoordiging het geld moeten
toestaan, en uit het voorgaand© blijkt wel, dat er dan
nog eerst het noodige over gesproken zal! worden.
Dit sluit echter niet uit, dat het departement reeds
dus bij voorbereiding, een overeenkomst met, een
bouwondernemer nopens het afgonden van duinen
zonder kosten voor het rijk, in overweging kan ge»
nomen hebben.
Zoolang evenwel niet vaststaat, dat d© gelden voor
den bouw eener kazerne zullen worden toegestaan,
mag er o.i. van het sluiten van zulk een overeenkomst
geen sprake zijn al zou het departement daartoe bevoegd zijn.

Uit het vorenstaande en uit den alom hekenden
oudere
van de Kamers om nieuwe groote uitgaven
tegenzin
duurdere
dat* huur
leger
het
te doen, vollgt o.i. dat er hier alleszins
voor
complexen van Vreewijk met »»
'. 'w
h"* aanleiding bestaat om in geen enkel opzicht op het
gereed komend© complex een .eerhuur als het
thans Kamervotum vooruit te loopen
ves-in" legen praciisch dezelfde
dacht
in, tot
Do
directeur
«geboden.
wanneer het o.i. tegen de waarschijnlijkheid
verwoont kan worden na
bij
Waalsdorp
bouw
van
een
kazerne
mocht
licl77en'gang
den
van zaken
AJla
verdienen
complex
overweging
zou
om
die
kazerne
komen,
het
naar
het
dientengevolge
woning onm,<ide»
lm.ir van de leeggekomen oudere wordt, terwijl in» t© plaatsen waar zich thans het barakkenkamp he»
vindt. Het natuurschoon kan dan ongerept blijven;
0 ik oo het nivelscers,ieil gebracht
men behoeft geen ander terrein in orde te maken
daarvan met en kan van de reeds in of bij het kamp aanwezige in»
de
huur
wordt,
gegeven
de voorkeur
richtingen, voor zoover bruikbaar, egbruik maken.
tusschenpooze» van 3 maanden met f
bereikt is. Wellicht is het de goedkoopste methode om gaande»
nivellceringspcil
het
totdat
-verilt verhoed
zeker weg do houten barakken door steenen gebouwtjes te
de directeur verder
Het zal -"zoo schreefoudere
teleur- vervangen, o.i. zelfs d© eenig© waarvoor de Kamer
een
complexen
voor vel© bewoners der
wijze voor de keus zullen te vinden zou zijn.
7ÜD dat zij op die verwonen
óf een woning
VermoedeUijk zal tevens de overplaatsing van het
..f neer te -aan
to 15e reigment infanterie uit Delft naar Den Haag hier»
valt
niet
Hieraan
te
ef

"»£» *

""^«'""^JffiJ^
"^fa£

d'itn^n'voo^zelto'..woning «ato^JJ^g
o^.' £***£
-

LriliM
iL«^/m
bc-irekken.
van min"er"er
zal moeien inzien, dat h',
De
betrokkene
ontkomÏÏ
heeft gewoond ten
goedkoop
tetlTeht vele iaren lao<<K*
k^van"ziji/7oortgenosten.
"3[ H
*"J£
gelegen
.mar toevalli" in een Nieuwer complex
En ik geloof dat indien de zaak
stalen.geregeld,
biur mo^
voor
de
wijze
wordt
!"e7e
e,

bij in beschouwing komen.

ANDERE GEMEENTEN.

w^hheden
zooveel mogelijK

LEIDEN. Blijkens het heden verschenen verslag
van den toestand der gemeente Leiden over 1924 bestond de bevolking op 1 januari van dat jaar uit 68,162
verhuizingen
personen
(32,747 mannen en 35,415 vrouwen) en op
Men kan
plaats vinden, is een ander© kwestie. maar ik 31 December 1924 uit 68,470 personen .33.094 mannen
_doeri, de huur en 33,376 vrouwen).
hieromtrent bezwaarlijk voorspellingen
dat
aan
met
s^g,
huurders
Het aantal buiten echt geboren kinderen bedroeg 91
schat het aantal
boven
het vernui
geven
verhooging de voorkeur zal
j. 87).
(v.
naar het doven» of bo»
het ziekenhuis der rijksuniversiteit hadden in.
In
kundat dan ook di© huurverhooging zal
1924 320 geboorten plaats; 118 daar geborenen behoortot d© bevolking van Leiden, 202 tot de bevolking
den
van
nog enkle moeilijk© gevallen n.l.
van andere gemeenten. Van de geborenen tot de bede.buur »6 volhing
I". waar praktisch
Leiden waren 101 echt en 1? onecht, van
woningen inVreewijk I t/mwoning
-*de- elders 149vanecht
van
en 53 onecht.
laag is dat zelfs in Vila een
met het oogepde
Het aantal geborenen behoorend© tot de bevolking
óf niet voorkomt of
aanmerking komt. Dit der gemeente bedroeg in 1924 124 minder dan in 1923gezinsgrootte bepaald niet in
In het afgeloopen jaar werden 12 kinderen van het
mannelijk en 8 kinderen van het vrouwelijk geslacht
bij erkenningsaki© voor den ambtenaar van denburgerrlijken stand verleden, door de moeder erkend.
comvan
15 kinderen van het mannelijk en 16 van het vrouD©
wordt
hier eenige spe- weiijk geslacht werden bij de huwelijksacte door de
saldo,
zoodat
batig
plex sluit met ecu
isouders erkend.
ling in do huren financieel mogelijk
VII
Vreewijk
Vila
van
530 huwelijken werden voltrokken en 28 echtscheiverhuring
op
de
Met het oog
dingen werden ingeschreven.
omtrent deze
is
van
de
directie
Het aantal overledenen in de gemeente (levenloos
mlideliik- het is zeer gewenscht, dat
gevolgen
aangegevenen
de
te
niet inbegrepen) bedroeg, na aftrek van
omtrent
idterlijk
1 Juli
Vreewijk
woonachtigen
(204) en met inbegrip van de
d© elders
dragsliin zekerheid heeft.
„._,„;„„.
woonachtigen
en
andere gemeenten (16) 559,
alhier
in
bouwpolitie
De directeur van d© bevorderen, dat voornoemde n... 25? mannen en 302 vrouwen.
t©
dienst stelde dus voor
In het academisch ziekenhuis overleden 11? personen
krijgt in bovensiaanden geest te tan,
directie opdracht
m
een
woning
tot d© bevolking van Leiden en 140 per»
een
behoorend©
van
dellen Als toekomstige huur
ge
moeten
daarbij
z.i
behoorend©
tot d© bevolking van ander© ge»
sonen,
zal
der complexen I t/m. Vla
te
stelvast
aantal overledenen behoorend©
geheel©
woningdienst
meenten. Het
den een in overleg met den
straat,
bedroeg 59 minder dan
zooals
per
bevolking
de
van
Leiden,
tot
en bedrag, dat past in het totaal
in
1924.
dat laatste in net
zounen
D© sterfte per 1000 inwoners was 8.90 (v.j. 9.92).
Waf do complexen VII en VIII betreft, oogenhet
Voor
Lr vestigden zich in 1924 in Leiden 3708 personen
worden verzameld.
nadere
weinig
complexen
en
er vertrokken 4330, zoodat er 622 meer personen
van
deze
exploitatie
b ik geeft de
uit
leegstaande
Leiden vertrokken zijn dan er zich gevestigd
moeilijkheden. Het aantal
andere
ook
terwijl
hebben.
2,
en
resp.
1
droeg op 8 Juni 5.1.
in d.e ma.e
De opbrengst der plaatselijke directe belasting
van een te hoog huurpeil
exen
2,085,023 bedragen, (v. j.
coinp
naar
het inkomen, heeft
aanwezig zijn, dat momenteel voor <«««
tooneelvertooningen en
direcbelasting
op
De
geacht.
2,386,487);
worden
d©
/
d© nivelleering urgent moetterugkomen
opgebracht
51,219
vermakelijkheden
heeft
ander©
teur zou hierop dus nader
„.__^,
vergunningsrecht
(v. j.
8978
48,150),
j.
voorsiei
het
/
<wm
«'t
(v.
Vreewijk
had
f
De directeur van
vereenigd.
/ 10.368).
kennis genomen en zich daarmede
van
den
De gemeentepolitie werd uitgeoefend door een
van
stadpunt
het
op
Gelet mede
ds
e
een hoofdinspecteur, 3 inspecteurs
commissaris,
de
on
aaneen
van
arbeid handel ei nijverheid ten
de eerste klasse en 3 inspecteurs, 1 administratief ambcomplexenll tm. Vla en op de omstandigheid dat
tenaar, '2 klerken, 6 hoofdagenten. 5 brigadiers, 99
van de hu,.i ve,la,in> voor dc nieuwst© comagenten lste klasse en 27 agenten 2de klasse. De
"d.ccl voor rekening van <!e gemeenle moeten kosten
der politie hebben Indragen / 356.035 (v. j.
genomen, hebben burgemeester en de bouw- 356,532). De kosten van de brandweer hebben bedravan
in de motiveering van den directeur gevonden
29,743). Voor straatverlichting
27,353 (v. j.
voor gen
aanleiding
woningdien.l
en dc»
gasfabriek
aan
de
betaald / 83.330 en aan d©
complexen machtiging fe verleenen tot werd
Voor uitbreiding der
f
19.815.
elec.-icitel.sfabriek
.I,en
van e.n regeling al. door
12,169 uitgegeven.
in
straatverlichting
werd
1924
dat daai!»
wei.l voorgesteld, in .'e overtuiging,
armbestuur
burgelijk
van
het
hebben
uitgaven
De
huurders 7.ooveel
c de belden van de hef rokken
204,761.
Ixdragen
/
eenig.-in»
antwoord van dc. minier maar
n.
mogelijk was, rekening wordt gehouden.
NIJMEGEN. De vierde iVijmeegsch© handelstentoon»
steling, welke ruim een week heeft geduurd, is giste»
ren gesloten. Zij is door ongeveer 1»,000 personen
bezocht.
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Oost Indië.

heeren en
«ezeilendeland
5.0 emet. de hem
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ons
in
verblijf
zijn
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een
overste Schuurman* beeft vandaag
veilen
gebracht.
zoek aan Botterdam
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be-

De provincie West-Java.
overtreffen.
..
(Aneta.) De regeering stelde Batavia als zetel van
hiernovcli aangeven
on
aan het slat ,,;„„
Bii do lx_hai.d«-ling vau hei
en voor :
Te. elf in»- arriveerden de heerengeveden
in den
de
ven
voor
bedril
het
de
provincie West-Java vast. Het aantal zetels
do
commissicn
naar
voorstel in
KM.; i" auto's werd
eerste,
on
personen
do
.'e
bedragen
voor
in
I.aad
zal
20
on tProvincialen
d© financiën bleek een meerderheid
zich t.allnn.. vaar de burgemeester bet gezelschap an van inhecmschen landaard en 20 voor Nederlanders.
pav.
ren minderheid in do laatst gemelde. <ommis>m
joon
het
naar
..ng. Van bier werd gereden,
enigen. De meerderMnas.
met dit -voorstel te kunnen financiën,
Koninklijke Roei- on '">'steniging De waaraansluizich
de
commissie,
voor
<>o
heid der
havens,
Faillissement.
co» rondvaart door de
minderheid der com- Daarop vol^le
tende bii do zienswijze van d©daarentegen
de.
en
haWytema
.'.
burgemeester,
van meemr.
(Aneta.) IV. schulden in het faillissement van do
aan ook de
missie voor de Indrijven, was
deelnamen
dat
11.
L.
.1.
"enmee.,er.
aanwezig
de heer
Zweedsche Oost-Indische ,'ompagn,© bedrassen dn©
>V.!in«e.
is.
ning dal geen voldoende zekerheid
op de. rivier is in l e
tocht
maatregel
veroorzaakte
«len
millioen gulden. De baten 85,000.
van
voorgestehlen
afloop
>..
de door den
Met
gebruikt
van
toeneming
verwachten
j>avilj^n van De Maas het nocnmaal
winstdervin.: door een i<_uiteraard
vermeerdering van den trein van 3 u. -9 is de generaal weer naar B.»->Staking.
verbruik,
waarvan
het
zal woelen opgehe» -sel vertrokken.
he;
gevolg
za!
zün.
onit ln verband hiermee achtte zi het to riskant,
(Aneta-) len deel van het personeel «lor opium»

’

vinkten
"el
een bate
om onder de thans geldende omstandigheden
gedeeltelijk
"f
f
vaVrond 137./ M P"*'-*

fabriek op .«.alembah (.Meester Cornelis) dreigt met
cc» staking; de leiders daarvan zijn drie communisten, di© wegens het maken van propaganda voor
communisme ontslagen zijn.

j>ri.,s te

bovenvermelde bescheiden
De scheepvanrt.
de
conclusie
h<^f?burge^^
in wethouders tot
ex»
i_^-_.
bet m<t het <*>■> on <en economisch©
In .Ie beide etmalen na Za'eidagv«orn,!<ldag
wormoet
he7ga.'>'ediiis.
r^-'z..kelük
v.
«le. l.av.n aangekomen 77 en vertrokken t.tl
mogelijk
ga.»
V,n
zooveel
dat d© afzet
schepen.
van «u.

ffif.i?
?ln
?vord^
iordfle"eht

7,1 kunne» worden
eerder genoemde,
der
e.s
indien de houdersde ge egenh.
,d v orden geklein-bedrijven mede in
hunne inr-.h ingen 'o
«!<xl_? «ras als brandstof voor V-v,:
.»,.„> a:.-dm*
op dezen grond
voorstel bun d,,n e.,:, .e.,..,i«1,k
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Communis lische propaganda.

resident vau Batavia heeft _1,.n vut
s'hineescbe schoolhoofden 1© Batavia, en te 'l andjonggeven vo«r
-I'riok. de lx>.voegdheid om onderwijs «e zij
«1© </"n»
omdat
ontnomen,
jaar
«Ie» t.,.1 van eén
propasioen»lat.sen
van
munistisch© denkbeelden
( .neta.) De

geerden.

(duiten verantwoordelijkheid

on Waalsdorp.

gv^rrdde nSlo'11»» kub. M. HM cents per —
kT
kV
en met
h vooV het verbruik boven 1200 kub. M. tot
i2?^£ Ahri^ '^'i2H kub. M. fottot enen
'1.
'°? 55.000 M. i cents per kub. &
M.
mei'

Mededeelingen en Aanbevelingen

De Stormramp.

's-GRAVENHAGE.

Te Boreulo.

Met

_

Men schrijft ons uit Borculo:
Verrassend snel hebben de genietroepen en «e bur»
gerwerklieden orde gebracht in den chaos te Boiculo.
Toen gisteren de troepen voor hel weekend per ex^ratrein huiswaarts gingen, was dat verlof meer dan
verdiend.
gisteren
Duizenden en nog eens duizenden bezochten
deze
Ison
voor
stadje.
verwoest©
vandaag
het
en
op
«le
been
is
politiemacht
streek ongekend groote zorgen,
dat het verkeer .11
gebracht om er voor te
deze omgeving geen slagnatie ondervindt. Van heinde
en ver komen auto's en autobussen, volgepropt me.
menschen, om de gevolde» van de ramp te zien. Voor
wie er nog komen van het wellen uil is het best ie
lijden via Zutphen. Vorden eu Euurlo. Men kan 801-culo dan verlaten in 'le richting van Locliem en heelt
dan meloen een mooien rit ook langs nog ongerept
natuurschoon.
Men mag gerust verwachten, dal de l.orculo'ers. nu
zij eenmaal weten te worden geholpen door de landgenooten, zelf de handen uit de mouwen «teken. Zij
zijn goedsmoeds en waren gisteravond nog laat iv
de weer om de fragmenten hunner huizen iet wal water»
dicht te maken, althans zoo. dat het bij regen er met
al te nat zal zijn. Glazenmakers herstelden ook ai
veel en voortdurend worden dakpannen aangebracht,
strekkende voor de niet ingestorte daken.
De vele duizenden bezoekers zien er rustig ion'!
en geven blijk van hun deelneming, ook in klinkende
be»
munt. Wie met een auto door Borculo wil rijden, gul»
meisjes
een
de
collecteeiende
taalt daarvoor aan
den. D© politie zorgt er wel voor. dal een bekwaam
ongelukken aanricht.
autobestuurder in dc stad geen dan
in de afgeloope',
ook
gemakkelijker
Lr kan nu
dichtweek tegen diefstallen worden gewaakt. Door
men
kreeg
deuropeningen
spijkeren van ramen en
meer
veiligheid.
_,
,
,
iets
De collecten, in het stadje gehouden, brengen gee-,
lukkig veel op. Het aanzie» van de bouwval
publiek.
prikkelt de milddadigheid van het
In die
ruïnes trekken het meelt dn belangstelling.
entreegeld en het,
hef:
men
kerk
de
Hervormde
van
loopt er storm, ook al moet men «loor een nauw
poortje binnentreden c„ dan "ver puinhoopen en
balken in het middenschip geraken.
Natuurlijk moeten nog ontzaglijke hoeveelheden
puin en balken worden weggeruimd wil men aan ordelijken herbouw kunnen lieginnen. maar. naar verzekerd wordt, zal het bouwplan energiek worden aanVerwondering baart het ook. welke reusachtige
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de Pyreneeën
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de Ardennen
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Parijs en Omstreken

«*

* **»M'

*ep;*

*'

" "
14 en 2' »»p--

C.lé
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Wat de piijsopdrijving betreft, heeft de burgemeeshand.
ter dc panneu- en stecncuindustrio reeds inhijdeon,»id»
Zcodra de p, ijzen opgedreven worden. zal
dellijk ov<»,gaan tot hot plaatsen van beton-vonlngeu.
cement pi ijzen zijn reeds vastgelegd. De beer De
met komen 221.
Muralt h<:opt echter. dat het zoover
uittvondig
fraa*. werk
ecu
aang<vi-*u met be ton nooit
,. <
gclc-cl-I kan worsen.
lei, slotte nog even een c^fer om ecu indruic te
--even v-i-i de dliikt<. gistcicu. Voor den ing-ing ton
het studje *~tond op con gegevcn oogenblik een file
auto's van 7.2 K.M.

.

.

1»e Vee» en vleeschhandel deelt mede. dat de veemarkt
te l'xuculo doorgaat en wordt gehouden op eene weide
nabij het station.

Te Doetinchem.
van,
De burgemeester van Doetinchem confereert
de
getrofdaag met de rijksregecring inzake steun aan

lenen in deze gemeente.

Te Neede.
Vanwege de groote stormschade heeft men de
O.L school te Loehuizcn gem. Neede moeten «luiten.
De woning van het hoofd dier O.L. school heeft
worden,
ook zooveel geleden dat die ontruimd moest (dorp)
te
Need©
die Inwoners hebben nu een huis

belrokken.
.
Voor enkele landbouwers die dakloos
worden ecodwoningen gebouwd.
Hulpder

.

zijn

,

.

.

gewoide,

Koeren.

dranken worden aangeNaar wij vernemen heeft, de Jonge Boerenstand,
van het ver»
bezoekers
voerd om zooveel duizend"n
Noordbr. chr. Boerenbond,
een onderdeel van denwaardoor
ongelukte stadje den dorst te lesschen. De brouwerijgeregeld 100 jonge
maatregelen genomen,
wagens zijn telken.' n.«r dan gewoon bevracht. boeren uit de omgeving te Zeeland en 100 te Langen»
Prachtig voor de opbrengst van den accijns op het boom behulpzaam zullen zijn bij het verrichten van
l)i_êr
verwoestingen noodig© werkzaamhet daarmee ter plaatse van de
enkelenneringdoenden
Maar al hebben misschienander©
heden.
goed. n.I. de caféhouders, do
kunnen
hun
Inden nog groole schade. Vele winkeliers
Eervolle vermelding.
gunstiger
moeten,
daarvoor
openen
en
nog
niet
zaken
omstandigheden afwachten. Men is het er wel alge»
verde middenIn de Dienstorders wordt de volgend© eervolle b,
meen over eens hier, dat de schade voor
adiunct^ommiea
omdat melding' bekend gemaakt: ..De
standers wel het zwaarst zal zijn te dragen,
B. J. Timmer te
in
lijden
hun den post» en telegraafdienst N. 6. klasse
verlies
zij een bijna niet t© Inrekenen
IV. Baayen
ls
en
d©
kantoorbediend©
Arnhem
.
winkelzaken.
.
werkzaam
te
Borcuto.
tijdelijk
Doesburg, beiden
moeilijkheden, in
D© meeste huiden in het stadje zelf zijn weliswaar te
bijzonder©
ondanks
het züu er.
Augustus, elders gete herstellen maar de vraag doet zich voor of_vor> om
in den nacht van den Henomvang
van
toekomstige
welstand
en deteekem«
op
den
met het oog
vestigde autoriteiten omtrent
stratender
ten
behoeve
ware
ook
vóór
enkele
beter
uren die
ramp.
welke
culo. niet
van de ernstig©
lichten,
verbreeding sommige huizen, di© nog wel te repareein
te
getroffen,
gemeente had
ren zijn, af te breken en meer achteruit opnieuw op
in belangrijke mate
hebben
ingemaatregelen tot hulp.
slecht
tal
van
ook
met
Zoo
is
het
t© bouwen.
tot bespoediging van de tegenover de gemeeneen
niet
hoopt
maar
vAeening^zich^ derhalve
richt© woningen, die, naar men
schap zeer verdienstelijk gemaakt.
zonder meer zullen worden opgelapt.
bijna
land
van
het
Oosthoek
Lr is in den heelen
geen auto of autobus meer t© krijgen. Alles wat op
naar
Buitenlandschedeelneming.
wielen staat is. zoo het schijnt, aan H rijden
Borculo. In vrachtauto's maakt© men d© vreemd»
pas»
regeesoortigst© betimmeringen ©m ze toch maar voor
Ook de Spaansch© gezant heeft namens zijn
deelneming
betuigd
bezigen.
sagiersvervoer t© kunnen
Nederlandsche regeering
die thans ring d©ramp
D© belangstelling van de vel© duizenden,
di© het Oosten des lands heeft getroffen.
met
de
geld
het
van zijn
mee,
toe
er
ongetwijfeld
werkt
hier komen
De Perzisch© gezant heeft persoonlijk
wederopbouw.
den
t© doen toestroomen ook voor
sympathie doen blijken.
Maar toch blijft het wat jammer, dat het reisgeld, nu
besteed om Borculo en omgeving te bezoeken, niet
wat
zonder meer aan do comités wordt afgedragen, aan»
troosteloozen
nog
aan
den
heeft men tenslotte
blik van dez© stad? Niet temin. het publiek denkt
er anders over.
Frankrijk'sschuld aan Engeland.
Daar bij de kostelooze uitreiking van schoeisel een
plaats gehad, heeft «e
zal daillam,
klein© onregelmatigheid heeft
LONDEN. 17 Augustus. Naar verluidt,
door d© polionmiddellijk
een beburgemeester de schoenen
eerlang
financiën,
Fransch© minister van
&m
tie ,n beslag laten nemen en do volgend© proclamatie d©
Ohurchill.
met
brengen,
om
zoek aan Londen
nit__T6YA&i_*clï__rcl *
*
?ransche
der
kwestie
kanselier van d© schatkist, d©
Een kleine onregelmatigheid in d© kostelooze mtDe datum van hit
reiking van schoeisel aan eenige burgers, heeft mij schuld aan Engeland té bespreken. vermoedelijk zal
vervolge
den
in
maar
den
is nog niet vastgesteld,
voorloopig doen besluiten nu
de voldie op» bezoek
naam van eiken burger van mM gemeenle.
het eind van deze of het begin van
tegen
op w-elke het
zettelijk dergelijk© onregelmatigheden,
■_
_.„„_--,_
dat gende weck vallen.
wijze ook, in de hand werkt, op het schandbord. aan
eenig© Fransche
zyn
zall
herinneren
zich
Naar
men
voor het stadhuis is opgericht, in het openbaar
enkele weken geleden t© Lon, »,.__ financieel© deskundigen
,
te teekenen.
.
te
van de
deskundigen
ati© den geweest om met
Het gevolg van een en ander is geweest, dat
in
zich
caili»"goeder
dagen
heeft
overleg te plegen. Dezer
schoenen, ongeveer 120 paar. die overigens te
jourtrouw waren uitgereikt, op het gemeentehuis werden een onderhoud met Engelsche en Amerikaanscheis -yn.
voornemens
Frankrijk
teruggebracht.
nalisten verklaard, dat
verplichtingen na t© komen en dat Hij
financieel©
hij,
mede,
dat
De burgemeester van Borculo deelt
Engeland een „gentleman's offer" zou doen.onderlinge
steenmet het oog op den naderenden winter, gaarne
Het beginsel, door Engeland inzak© d©
kolen voor huisbrand in ontvangst zal nemen, bestemd schulden der Geallieerden aangenomen, is uiteengezet
voor nooddmftigeii.
komt neer op een aanin de z. g. nota van Balfour enverschuldigde
bedragen,
merkelijke vermindering der
De drukte van Zondag. 106,900 bezoekers.
vraagt
meer
met
bondgenooten
zijn
daar Engeland van
is.
t.w.
verschuldigd
d©
Ver.
Staten
31en schrijft ons uit Laag Keppcl: verwaobtingen dan het zelf aan
mi_l£
dan
de
60
Hierbij
overeenkomstig
de
komt
per
jaar.
£ 37 millioen
Het is gisteren
bedrag
om
on.zet.end druk geweest t© Borculo. 's Ochtends
lioen
di© reeds aan Amerika zijn betaald, welk zoonog
di©
dan
zeven uur kwamen al drommen fietsers,
annuïteit van £ 3 millioen
langs overeenkomt met een
per jaar vraagt. £ 40 nulEngeland
een dertig kilometers voor den boeg hadden
som,
di©
later be» dat d©
den straatweg van Hummelo, een paar uur
bedraagt.
»,
gonnen d© auto's te rijden. Tegen tienen was het een Uocn
geschat
wordt
o?
Engeland
aan
schuld
vier»
D©
Fransch©
by
den
waar strawinsky^onceit van autotoeters
sprong. Van alle kanten kwamen ze opzetten. Even £ 623 millioen.
van Holhalf elf arriveerde een gezelschap uit Hoek
Een
gegaan.
was
op
stap
Frankrijk en Spanje in Marokko.
land, dat 'snachts om 5 uur
gezelschapsHelder,
autobus
uit
uur later kwam ecu
tele-,
wagens uil, Uaix-cht en Venlo, uit Dordrecht, om kort
PARIJS, 16 Augustus. (Belga.) Volgens een
tegenvan
ons
land.
operatie
le gaan uit alle deelen
gram uit Madrid aan de sournal is do
deGelukkig maar, dat men streng© maatregelen gehet eilandje Alhucemas, in de baai van dien naam. zal
nomen had voor het verkeer, anders zou hefc ze»er
ontschepmg
bat) finitief op 24 Augustus bepaald. De
spaak geloopen zijn. Er waren in eeen richting 3
in d© buurt van Sidi Drias teneinde
auto's eu motorfietsen gepasseerd. Desondanks is er plaats hebben
vallen. Alle toebereidgeen oogenblik tagnali© in het verkeer geweest en Alhucemas in de flank aan te
De selen zijn gereed. De gezonden versterkingen hei
alles is zonder een enkel ongeval afgeloopen.
Zutphen
kapitein Boellaaidt van d© Hlarechaussee's uit
dragen 40,000 man.
Van <.©r
had in overleg met den brigadecommandant
FES 11 Augustus. (Havas.) Maarschalk I>yantey.
Krol uit Ruurlo alles geregeld. Net 48 marechaussees.
de
is
met d© generaals Nolin en de Ohawbrun den
20 man politietroepen en 6 rijks veldwachters
weer dan heeft
bestudeerd, die voortspruit uit de
orde prachtig en uitnemend gehandhaafd,geen
enkel, nieuwen toestand
is
er
geweest,
er
personen
zijn
stammen en uit
100,000
maar ontmoediging van talrijke dissidente
proces-verbaal opgemaakt en niemand heeft ook
een nieuw offensief
zy het weidoor. d© mogelijkheid van
het geringst© letsel bekomen. Dank
dacht©, zeer streng© en correcte optreden; want .^
FES, 17 Augustus. (Havas.) De Franschen hebben
burgemeester en d© commandant zijn onv©rbidd©tijk.
geduld.
O/er
met
moeilijkheden Skiffa en Babtaza van levens»
zonder
zelfs de minste tegenspraak wordt
burgemeester
middelen voorzien. Daarbij hebben zij eenige gevahkapitein Boéllaardt als organisator is de
genen gemaakt.
dan ook vol lof.
._-_-_. -o
ttuurt©
D© brigadecommandant Van der Krol uit
Ten Noorden van IVezzan hebben d© dissidente troeuur, nadat
Twee
gedragen.
uinemend
ook
heeft zich
pen, die verspreid waren na de operaties van. Sardar,
het stadje verwoest was, kwamen twee Borculoscn© zich gedeeltelijk weder verzameld ten Noorden van
jongens geheel ontdaan te Ruurlo hulp halen. OnmidZaidoer rondom den t^aid Haddoe Elriffi en eenige.
dellijk ging v. d. Krol. die zijn handen te Ruurlo
noodig Riffijnsch© contingenten.
vol had. op weg. Ruim anderhalf uur had hyhoornen,
met de fiets om over al de omgewaaide
PARIJS, 1? Augustus. (Havas.) De Spaansche bladert
stapels dakpannen, palen enz. heen te komen. Des
en
kon
terug
standplaats
zijn
zeggen, dat er veel deserties plaats hebben in de
nachts keerde hij naar
hulp
om
plaateen
omliggend©
do
rangen
van Abd el Krim. D© strijders van een stam,
uit Ruurlo toen naar
seinen, met het gevolg dat reeds Dinsdagochtend van die veel te lijden heeft gehad van een bombardement
en
alle kanten redders kwamen opdagen. geplaatst,.-..
Dat der Fransche vliegers hebben hun chefs gedood
Ei is nu te Borculo een schandbord
gevlucht,
vervolgd
Rif-troepen.
door
bergen
in
beter dan zijn d©
werkt ..„stekend, zegt de burgemeester, die
op
wat
menschen,
procesverbaal en cachot. Alle
MADRID, 16 Augustus. (Belga.) In «en mededeede kerfstok hebben, komen op hoogo beenen aanzetten
ling
de
schande
van het directorium over d© onderhandelingen
aan
om zichzelf aan te geven len einde
wi©
weet:
wordt gezegd, dat all© stappen op
Want
met
Abd-el-Krim
iedereen
van het liord to ontkomen.
onmogelijk
niew uitgeloopen zijn, zonder twijfel omdat Abd^l»
daar met zijn naam opkomt is voorgoed
geworden.
enkel tijd had willen winnen om den oogst
.
Krim
.
geleid
in
ds.
een
kerkdienst
heeft
Ort
«lisleroch.end
binnen te krijgen en een offensief voor te bereiden
een van de minst verwoeste cafe's, de gemeenteleden of d© werking te verminderen van een spaansch offenz.iten op planken en tonnen. In deze verwoesting was
Frankryk en Spanje hebben grondslagen voor
h,t, «le ontroerendste, plechtigs!© godsdienstoefening, sief.
onderhandelingen
geboden, waarbij zij tot de uiterste
«lic men zich denken kan.
hoeveelheden

bier en and«-r©

««^«A

Szi

daardoor

.^««sr^

.

Telegrammen.

. .

—

schatkist

—

.
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vamrmVß »«^r______^^__«Wo-«ll

3

_Abd»el-

- maandag 17 augustus

<l?«V_^___»L

Te Washington. Zliani, «yhicago en New-

«ta-

Yenzen der edelmoedigheid gegaan Zijn eu
de metselaars. Thans hebhen 40,000 leden
grondslagen zeker kennen. De voor- ken
, _Amer. meteelaarsvakhond verklaard bereid
rgarden
im moet deze
van
een
van _Abcl»el-I_.rim waren in strijd met de ver» te Zijn een sympathie-staking te beginnen.
«gen en internationale overeenkomsten en het was
u» ook onmogelijk met hem te onderhandelen. De

ROTTLUDAHI.

To Drioliergon is de h^er S. uil ..ij», bij Duur»
stolo. /_a_enlaga.von<l door een trein overreden on

gedood.

(Gr.) zijn gisteren gearresteerd 5.
V. en W. «"., «lo o^r-to te Torapel. do tweedo laat»
stelijk te Alm.!., a/s d.ulers van de inbraak op
25 Juli il. fin luiizo v«ui den geincente-ont.angcr
11. Stoker ia 'l^pel. J. IV. legdo een l>o__onten,s at;
beiden worden W beschikking der jnsl-H.o gesteld.

Te Oorapv!

PARIJS, 16 Auguslus. (Hava-z.) Volgens het blad
s«lair zal maarschalk I^aule? in overleg met do
gn«cho regeering zijn kuur te Vich? tot een zoo
»l! mogelijken duur beperken.

Aanstaande besprekingen te Genere.
LONDEN, 1? Auguslus. busten Ohamberlain zal
,er de leider der Dngelsche delegatie naar de as.
silkenbondsvergadering zijn en daar Vriand «n
lindervelde ook te Ueneve komen, zullen de drie
.«.slieden daar vermoedelijk overleg plegen over
>

aanhangige veiligheidsvraagstuk.

De onlusten in China.

NAXIIOD', 17 Augustus. (Reuter.) Dr hebben verdere
sprekingen plaatsgevonden tusschen den Vritschen
usul-generaal en den (.hineeschen commissaris voor
de ver»
buitenlandsche aangelegenheden betreff
diging van de buitenlanders-concessie.
Er werd geen resultaat bereikt,
De (.hineezen hadden voorgesteld, dat uitsluitend
.inecsche soldaten als gewapende macht in Hankou
uden optreden en ook in de buitenlanders-concessie
uden patrouilleeren.
vit voorstel was echter voor de buitenlanders niet
naemelijk. De Vritsche consul-generaal stelde voor
( bij plotseling dreigend gevaar de üuropeescho
.jwilligers het binnen-cordon van de verdediging
llen betrekken, terwijl de bewaking der wegen die
. de concessie toegang geven ter bewaking zullen
s>rden overgelaten aan de lyhineezen. Dit is door de
-meezen geweigerd.
.

ondom het

Zionistencongres

te Weenen.

WEENEN. 1? Augustus. (Part.) De politie heeft de
«r hedenavond aangekondigde groote antisemiet!»
>,« betooging teg?u het Zionistencongres verboden,
Weenen.
ltober. do hoofdcommissaris van politio teuitgevaar»
eft aan de pers gezegd, dat hij het verbod
5.1 had, daar het buitenland al genoeg ongunstige
.rukken gekregen had door de agitatie en hetooginn. die tot nu toe hadden plaats gehad. Bovendien
Iden de a.nti.«e_nieten ook 's avonds door de stad
Hken, hetgeen onvermijdelijk relletjes tengevolge
a hebhen. daar geen der vereenigingen, die de he»
gingen organiseerden, de verantwoordeijkheid voor
t bewaren der orde op zich wilde nemen.
Er zijn op het oogenblik COOO man politio en geudar.s te Weenen. Overal ziet men suhhele politie»
troeljes en veel liereden politie.
De antisemieten zijn zeer verstoord over het verbod
inner vergadering. Zij kondigen represailles aan en
?gen. dat zij de v^gadering toch zullen houden.
Er wordt verder verteld, dat er gisteren steenen gewaarop
irpen en schoten gelost zijn op een schip,
zieren een aantal reeds aangekomen zionisten een
___t op den Donau deden en dat de Zionistische vlag
«ide.. Niemand werd. gewond.
Ds Maandagochtendbladen constateeren, dat ondanks
n bijzonderen toestand, geen enkel lid der regeering
Weenen aanwezig is. De plechtige opening van het
n^res zal namens de regeering geschieden door den
mister van sociale voorzorg, die terugverwacht
o-dt. De Engelsche gezant te Weenen heeft opdracht
m zijn regeering ontvangen heb congres officieel te
groeten.
Overstro mingenin

Japan.

TOKIO, 16 -Augustus, Reuter.) Te Xagoja, hebben

'«rstroomingen zware schade aangericht. Het bedrag
'r schade wordt op 10.000,000 jen geraamd. Verschel»
'o ovens voor do steen- en aardewerklahricage zijn
prnield. Men gelooft dat er vele dooden zijn.

België

en Luxemburg.

’

vereischte
Benoemd is tot leeraros in

BRUSSEL, 1? -Augustus. (Part.) Minister Vander!><le heeft vandaag oen besproking gehad mot den Ii Vcoumte
-xemburgsohen ministerPrum teneinde te komen tot
» oplossing van do moeilijkheden, die 2_eh voordoen
ij het economisch verdrag.

h
het Duitsch aan
to
Arnhem
f.
schreiher
'/ utp 1' e n mei.

ï«*£

Gemengde Berichten.

Amer. zaad merk Xli «tiud fls—;
t.opt./De«. l«v?. / 15.40. Duitscbo lijnkoeken al lavrieli
Au», all. f 13.75, Sent.[Dec. levg. f 11.35. «aw<.nxaadmeel
(50 'i Tcxa«) Aug./lSept. all. f 11.15. lulanuscbo Voorsla.;
Lijnkoeken, lo«o / 14.35. 3ept./oec. lev^. / 1450, dito Li)!ilevss. fl ; dito
koekscbiller» loco f 14.75 : «ept./Dec.
dito
levg. f 12.75;
Dec.
loco
Xov.
12.15;
Oocoskoeken
f
Raapkoekeu loco f 10.—; «lito I'almpittenkocken loco
f950, alles per 100 kilo en gedeeltelijk tweede bands.

,

Suiker prijshoudend. Per Aug. f 19%. ,>er Sopt. f lO^
gelaan. per Dec. f 18%, per Hlrt. 1 lO>i gol>o'len.
Una polio vliedend 1 50 p. 100 kzs.
4«. 4i'A. 4. ; Lopt.
Lij nol io vliegend £ 50^; sept.
Deo. l 46%; Oct./Dec. l 16%, 4«; Jau./April i 4<>xi p. ItO

K-g. f>te!_in<!n<_ traag.
01 i«5 n (bericht van -Uatthe . & Porton). Itaapolie vliegoud 159^. Lijnolie vliegend f 41' Aper Hectoliter.

Buitenlandsch Nieuws.

"-

-

-

- nachtwaker
-

—

—

*""'"^"

—

—

— .„

£ 62.15/-.
«3.15/- verkoopers; settlementprijs
£ (W.lO/- koo,>ers en £ 6!».- verkoopen,.
seleetecl'^ 05.10/- koopers en £ 615.15/- verk<^,pers.
tin standaard mutant £ 257.5/- K<x','ers en £
-verkoopers; idem op 3 mnd. X 259.15/- koopers en £ 260
verkoopers: settlementprii». £ 257.10/-.

Kooper» en £

_-

Lood. Vreemd prompt _c 7,7.17/6. op levering £ 30..,t>,
setilementprüs £ 37.17,6.
„„_,,.
Zink ordinair prompt £ 36.13/9, op levenn^ X 36.7 d,
soltlenientprijz __! tW.I7/0.
lianka Tin £ 263.5/-. Overige metalen onveranderd.
IlA.üP.t.llO. 1? AUGUSTUS.
ui kor. s>l, 6<>ge«leeld door den makelaar >'. Le,,,-.
Rotterdam). -Witto kristalsuiker op lermijn. Opening > < ■-<:
Augustus 16.50 en 15.!>5 verkoopers en kooners. s?e>>t.
16.50 en 16.10, December 15.75 en 15.70. blaart 16.15 en
1...1<.. stemming vast.

.

Marktberichten.

—

50—12.75.
Erwten kleine groene in de prima kwaliteit onveranderd overigens lager f 14 tot f 18. Alles per 100 K.G.e
AMSTERDAM, 17 Augustus. Ninn en 1 and »c b
wingranen. Nieuwe tarwe f 13—14. roe.?." l
tergerst, f 12^»—12%. haver t 12— 12,'>. groene erwlen
l 11—20. valo erwten 1 20—__«, alle? per 100 K.G., karvüzaad 1V.% per 50 «O.
AMSTERDAM, 1? Augustus. Nnitenlandseh e
p ran on. v.a.g. condities. l_lais. Java mi_.«^l stoomeixto
? 2.40; la Plata «lasselijkscl» verwacht t 2.11>. dessin September verwacht { 2.40. eind september verwacht t -_.:*>.
Gerst. Donau stoomen_le f 2.46.
Lijnkoeken S.K. stoo_nen«lo f 14.65. B.X. Xoord-Aiuerik
zaad etoomeudo £ 14 05. Amerik. disp. f 14-55.

'

Zondagmiddag is de vijl-jarige l^laggic Sluiter, van
de Geerkade te Maassluis, in de Koordgeer voor het

A AROAsPI-LI^X.
ROTTERDAM. 17 A'issn.^'.iis. Aardappelen. Priel-lcbe
Eigenheimers f 2.503.10, Xeuwsebo eigenheimers i 2.30
2.70, blauw© eigenheimers i 2.50 3. bla._wp-f-e.rs f 2_s^i
3.50, per 100 K.G.; poters f 1.25—2 per HL Slet t-.meiijken
aanvoel. stilROTTERDAM, 17 Augustus. 7-ee»wsebo eieren l 8—9.26,
Ovoriuaa«clie do. f 8—0.25 per 100 stuks.
GROENTEN',

Aanbevelingen

(buiten verantwoordelijkhêill van de Redactie).

IDE WERELDKRONIEK! !
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■"£*
46i;8
1"'.
-«11/ a 41Vs
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m*
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Maart
Mei
September

[,4*,
- I.'.^.
«4,.
<*{*
1? '
4»/*

-
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42vast.

42-

.

'"'

44i/8

Rauw

.

42-

vast.

vast
Stemming
Om.et 7000 bn.
„"^'^>°" l.a.b.
h
Loco Robusta, 61 et.7T
Loco Superior Santo. 70 et.
k.g.
per
knstaisntller
100
Suiker op termijn Witte
netto in entrepot :
Vorige not.
Hsc>«n.
Gelaten Geboden
Gelaten Geboden
'".,
l!"/i
Augustus
jfs
September
-«".
}|r
J|<*
j ft
lK.,z
October
—.. 1?"
November
»'W]£*
December
'^'/i
""
.O.g
Januari 1926
*"'»
15°/,
S
191..
Februari
'«
»»"19Maart
-!,'..
ij—
i;"
»'<
ia?/8
191 ■■..

:

9
J^B

l-.'^

A'
"'
A"
'^»

-

mïT_::::::::::."~.
M^."^««"^."-»
Juni

-s-s

.

x 50 ton V?«ok-o°i?«t -X 50 ton

Nootmuskaat

Peper (l.awponi?)

Augustus
September

December

..-

Heden. vor. Not
30.'2
130./.

Ver. Not
".',

Hellen.
4.1/5
43W->

«j/a

-»:::::
kal
^
i
^
IRub"b'ör"öp"tërmija
«rmi^r^^-t») :
.al__.

/■\

«*

(per Ji K.G.)

——

Crêpo

Crfipe.

Augustus

.._..-.....-

September

Juli/September
October
November
December

-

kalm

kalm
"""

_ _ —_. _ _

i^--"'l»'—

ZZ

l«',z

j.ï'?'U.2

ZZ

"-

I"°',;115'<339','a

St^mwg'"".'."..'.'.'.'.'"

"''«"

1^"

vUt

L. 2.

„

H.2.

Ne,. Bankinstelling

dito Pandbrieven

.....4,:

u

«1

b

Hypotheekbanken.
(Werkzaam in Nederland).
301
Algoineeno Hyp. BankP. 5

fc o t93
SSSS-fö-K
dito Pandbrieven

DordreehtseheUyp.Bk. Pf»
Frieseh-Oron. Hyp.Bk.l'. 5,
dito Panubnoven
4.--.
5
Uaarl. Hyp. Bank P
Hyp. Bank v öedorL Pf>
Insulaire Hyp. Bank P. t.
ln«reomm. Hyp. Bk. P. I.

Il'l
301

'"
101

lON'.
301

-

»

aK

a*

'001/2

*

=-

'00

--

I»et_rnle»n,»»n«le^nen,in3on.
45»/»
Perlak Petrol. Mij.Aand.

—
——

«e..eepvaa_-l.«aa.«ekapp«en.

Stoomv. Mij.XoderlandA
Arondsburg Tabak-Mij A

3-^
4t*

,

nn

diversen.
..

n
Do
Landbank

nKI
Obl. s.O

.0

B»«,»r'vess-^la»««ekappUon.

_-

--

34S*/4
DoU Spoorweg Mij. A.IM.
Mij. tot oipl. v. St.sp. A
VElt. STATEN v. AMERIKA.
dito Pandbrioven
4.^ 91
Ateh. Top. A«lj. Oblig.
4
dito Pandbrieven
»^,<
«Rto Reo.v.Adj.Hyp.ti.
fiJi
:«.,
«lNed. Hbk. «VeondamP. "» .■_
C. Rel. en LO. 5
Kansas
]
genoteerde
Conds.n:
Voorloop.5
101
a
D»/
90
N°d.
2
Seh«,essh...
4JJ cC
dito Pandbrieven
100
Hypb
Provlneialo
b'/.
—"
4
dito Pandbrieven
Do beurs had een kalm verloop. Van Tabakswaarde» bleven aandeelen Dcii Mij.
aangeboden In Beleggingsfondsen was bevredigende handel. Cultuur- en l-clleepvaartaandeelen trokken weinig belangstelling. Kaar Amorikaanfehe l?poorwegaandeelen was
vraag op te merken.
, ..T'
"»je Namens d» «onuni«»io voor 6» nol__«ing,

"N^Nor^^?:
?SSmff&rlm^.

..

H
S"

,

Berlijn- „
Parijs...
80l <^ö_._ „

5.9.06
11."''
11.10
46.20
35.—

?°-7t.'erl."
Weenen. „

11 Aug.

12.0G'/.
f.P.11
II.'"
D.17
,8.271/2

Roponh..
l-tookh.»
0510......
A merik»
MadridMilaan-.

58.90

«»«««

56.80
66'"'/- 66.80
<'.90 *"»

„„
„
„

f

2.48>/< 2.4V/«

3^.80
».v«i,
KOERSEN DER EOELE METALEN.
Zoon, Anmteida»). ,
(Medegedeeld door H. Drijfhout
»
Ongelineerd goud in baron f 1650 por K.U. Ma.fijnK.G.
per
baren
.
ia
55.—
I
Ongelineerd Zilver
35.—

33.80

e.Ja

__.

49-

1.-

10..10li/_

W>/,

49-

£

263/

2G'/4
5—
ld/3

'^

»ii-mo'«°^.lo2/i;
Me-J2?«l«0_«li. 16 9

101/iqz
16/3

M/3
30,/.
«°°
86/10*
«j/J*
6K«UI«n«?-°h.
Ven.OilC.gw_«h. 55/? i 54/4l£
Phoenix OQeh. 13/1i

««l.Pstr.^ 31'/»

lu.psr. Tob. «h.104/- 104/11.8Htoel C.gw_3 l2o>/, 124-81/_>
AnacondaCop.^
Cen_r.Min_-Ng_e 147/3 147»
Rio Tuito
£
4A«
De BeerZDel.zh. 260/- 250/»Rand Mine»sh. 62/6 ei/lOz
RusHo As. C.
o/4 b/6
B.3.A.Chart. lh. ■!</<* 27/6
Ang^utcnP_«h. 56/10* 56/l!tz
KnalaL.RnbHh. Cs/9 68/9
Br.Am.Tob.«h. 10./- 10,/3
Couns.L«.
128/9 ,
Cnu.B.B.Co.Lh. 16,9 16/9
Mar«WT.gW-«h. 2?.- 20/?^
vdßergh'sLg^h 21/3 20/7/6
Vick_Ltd.gw__!h. Ub
. Part.di«<:ontO-«. 4^2 *y&
31/,
Call Mone?..-.. 31

....

8A

ehl^^i

—

65—

(R.8.D.)

.

sa

..

—

...

'

(R.8.D.) WISSELKOERSEN TE LONDEN.
1? Aug. 15 Aug-.
17 Aug. 15 Aug.
Singapore... 2/4?/^»
Hongkong.. ~ll~i*
2/47fei

.

Kobo.._.

.

.int
!,vcr

......

.ngkok
l/10i,.,
4.85.VS
Montroal
84/1H.2 84/lU</2 Alexandriö. 97.50
ïls/ig
321/ i I'l.dizoon.o.

Sjanghai... 3/-.<.<

1/s>>y_2

5
'-' ?
l/b ll

1/102/,,
4.Bbi,',
97.50
3isja

(R.11.D.) WI_._^I'LKOEI.?I'X IE LOXDEN. 17 AVG. '
Koersen v.m 10 u. Mi m. v.m.: Xow-Vork 4.35K, Parijs
Zwitserland 2">.ot, Amstordanl
l.!l.:<o,
llnis.c!
12.5>.'.,,y Bcrlün 20.41. K,.p, nliagen 21.20, Stockholm 18.07^
!.>_-!o 2>'..:!.'., Rio Janeir,.
Parijs
Koersen van 11 u. 1"> i». v.n>.: Xew-Vork
101.-_>', Brussel 10-*.23. Uo-no i:vl>'7, Madrid 33.67. Zür!<___-2.").0:t.
[..sterdam
Bi-rliin 20.41, Kopenhagen 2L23,
>ioelil,oin, 18.(is. Oslo 2,',_.7>. Il.'ls_i,gfors 192.G2)H, Traag
1
rai!o 272. Soiia- ',7t>, üoemenië 939. Booda.p»_,i
:Hi.,(K>ti, l.io <!o Janeiro 5",'-.;.

MAANDAG

4'/: «1
dito Pandbrieven
Rolterd. Seheepshypotli. 51/2 101

———- .
—--———-,
—

12.GG'/g

17

AUGUSTIS

Naar de officieele noteeringen van da Vereeniging van Effectenhandelaren.

/^^-^ot:^^"'-

-

17 Aug.

/

781/H
A. Canad.Pao.? 148— 147—

n.

iP -** (na 10

Zeeuwsche Hyp. BankP.

87

Londen.,

WISSELKOERSEN TE IX>ND-__N.^
1? Aug. 1-, Anz.
17 Aug. 15 Aug.
l_!o«kar_«t...
942/z 940.25
New-^ork» 4.857/3 4.857, gBoedapest...
346C00 346000
101.09
Frankrijk... 104.32
107.92 Buen.-Aires 453/»
Relgiö
1K8.G5
45»/«
l/e2/_>2 1/68/32
R!4.25 «alcntw
134.
Italië
25.02 Bombay
25.04
IM/32 „1/63/
Zwitöerl
33.69
-.3.67 Ronstantw. 823.— 822.—
Spanje
-15
Portugal
31!-;7r
~v=li2 Athene
31v~
24!/,
241/2
Amsterdam 12.tM'? 12.0ü>/4 Mexico
Denemark.. 21.1 S 21.22 Montevideo. «s»'.
.
,^«
I63_Mj
Praag
26.
Noorwegen. 2G.37
fc'
6—
18.07 Rió-Janeiro
13.07
Zweden
40.20
llelsingtor-. 192'/,
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A BUNDEL CASTLE. st. 15/8 v. East London u. Pr.. Natel
ASCANIUs. st. 14/8 to Kaapstad v. Clvde.
ARXFRIED, st. 14/3 te Tenorillo v. Hamburg.
AIDAX. st. 15/8 to Madeira v. Ceara. Vork n. Londen.
AMERICAN BANKER. sl. 13/8 v. New
AMERICA, st. 15/8 (o New Vork v. Bremerhaven.
P.ALLENA st. t/8 v. Hampton Roads n. V.K.
1? AREXDRECI-IT. sl. 35/8 t. Alexandriö n. Constantinonel
I'I.IDGEPOOL. st. 15.'8 v. Port Natal n. Porim.
Londen n. Fremantle.
BORDA. st. 33/8 te e» v. Kaapstad, Liverpool.
T.ATA. st. 13/8 to Port Hareourt v.
BOUTRY. st. 13 3 te Burulu, Australiö n. V.K./Cont.
HATUI'I^T. si. 13!8 te Bun..!, v. Liverpool.
st. i>. 313 'I'.uerisle. Londen.
BAAtPTON
COXXESS PEAK. st. 11/8 v. Post Houston n. Havre.
CONVVAY, st. 13/8 v. Palo Alto n. V.K.
CROSTAFELS-. st. p. 16/8 Perim, Breinen n. Kurrachee.
CROBBY HAI>L. st. 14/8 v. East London n. Port. Nalal.
CITY OF ALEXAXDRIA, st. 35,8 v. Algoabaai n. East
Lenilon.
COMMISSAIRE PIERRE, si. 32 8 to Saigon v. Leene»,,

BEURS VAN ROTTERDAM.
pot.

BA^.

Uruguay.£ 65—
3__ Vonelnela-L 781,-2

St.
PUI.HA>s CA>Tl,._, st. IN'B
EXGLAND >IARU, st. 15/« v. Baltimoro n. Antwerpen.
F.KARI. st. 33/8 v. Duala, n. Liverpool.
st. U'S v. Teneriffe n. Londen.
FL
Marseille.
GEXEI.'AIi VOYROX. st. 13/8 to St. Deuis v. I_iver,x.<>..
st. 14/8 te Dela-loabaai, Beira n.
GEXERAL BELGIIANO. st. 15? te Madeira v.
vertr. ii. Hamburg.
IH.'Di'OX. st. 14/8 v. Port, Houston n- Havre.
HA/-EL BRAXCII. st. 32/8 v. Colon n. Livernool.
HOMERIC. «t. 15'» v. New Vork n. Southampton.
1-XOVBLF.V HALL. st, 33 8 v. Yokohama n.
LÓ^VTHER CASTLE. st. 11/8 te Havana v. Antwerpen.
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Roa.ls n. Liverpool.
DISCOVERER. st 158 v. Hampton n.
Dakar.
I'UXGEXE^.'st. 14 8 v. Kaapstad
Helen.", n. Beira.
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PDLDA. st. 16/8 v. Tsingtao, Japan n. Rotterdam.
KA-dO >lARII. st. 14/8 v. Colombo, Japan n. Rotterdam.
MERK»
st. 14/8 to Ponanr. Japan n. Rotterdam.
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«t. 15/8 v. Pdiladolpbia, n. Raltimore.
JAOATRA. 17/3 v. Port Laid. Tjilatjap n. Europa.

J|-«

l»o jaarbeurs to Koningsbergen, dd
x.g. oelm<.^<>. i» gisl^rei, geopend in tegenwoordigbeid van dr. .-.!_re_!«'r. «hu I'rui.sisehen minister van!
handel. !'» belangstelling vooi «lo^o niekLO is zoras
I
groot. vooral van l!u^>i>< lio xiido.
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X ÏEUWE WATERWEG aangekomen 1? _-.ug. nm.
l? ran k »
12 u. 55 m. b' il ld a, st. Hamburg
Cast o r, st. Ltolpemunde; 1 u.
fll rt, st. dito
10 m. Th al ia, st. Hamburg; 1 u. 25 m. Na»
tav i c r I. st. Bordeaux
2 u. 45 m. Se i r
-, 2 u. 5i m.
stad. st. Xarvik voor Vlaardingn
Il, rsn e, st. Nor>lulllstone, st. Dundee
deaux.
Vertrokken 1? Ang. n.m. 2 u. Vecht d ij k, st.
Antwerpen.

AMSTERDAM. 1? AUGUSTUS.
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Stoom- en Zeilvaart.

Handelsberichten.

.

(R.8y0.) BEURS VAK LOXDEX. 1? AUGUSTUS,
1?
1*
nu
2^^Eng.C«._c SGUi C61.2 A.C.A.Lp.gew^ 77- ?6»/<
ir, A^.«onoldHp._c 31-- 30y»
5% Eng. Warl.^ 10,1,2 ]01--/
I°/» I',,
-Fundi-C St*.- «>',. Mex. Nat. 11... 981,2
98>/4
KU.",
c9i'.
Eng.Vict.l.o
e^Dnderg.lno^.
4%
tic'/!, Ang.PX)gw__ih. 66/6 66/3
4>i^Eng.C.l.^

J1 j —1.05.
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Koffie. Noteering op termijn.
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1? Aug.
Gcht. Midd
Koltie^ontiao.
Augustus ..«
54'/. 551/,
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September

en

HUIDEN', LEER. WOL «X OTV-DRsNI.
van do
ROTTERDAM. 17 Augustus. Vlas. (Opgaat
_i.a--__t-nees.er-.). 1500 K.G. blauw. schoon 1 1.3)— I.W. 2000
K.O. Oroninsssch f 1.30—1.60. 6100 X.O. Holl. geel t 1.8
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LiLI.ILXAXI ."!'. Lo! liLlil HIL, *='. 1^ te «ode
ANtyHL>TISR ?.IL>i<'HAXT, si. 15,8 ie lliüadolM» v.
„__„,
,
.Manchester.
r
>!L!l( IAX. et. 15? i^ N.-.V (>_!<a_.s v. LiverpooL
-.ILLV'ILLi'. ..t. 11.8 v- i>i!e..__c n. Huil.Londen.
XIAOLIX'XIA. si. 11 H v. hiü.^üo-ekl n.
KWAM-A, .'. 15 -= v. N.--.V Votk n. Londen.
u. loonden.
XOI.U^X, s. !";■■> v. Si. 11<!>
XAl'lLlllAX ,s,. 1! 8 v. L>..--,.m n. Hamburg.
te l.ag'.s V. 1.i.. i,""!.
< X11>!!A. .-, 15!
..XT VRIC .-! II ie New Vork v. Havre.
Roods n. L»verp.
I'HILADLLPHI AX, st. 35 ; Sv. Hai,>,'tou
I'LXHl'l^Hiy !,..!'. 15/8 f Porto li '. Hunnes Have».
PAKLHA, si. 15.8 v. 'leüciitto n. l.<^^den.
IMP . st. L! <o T..!l«i i>>'" v. I>leu>e!,.
I,'ï XMOl.'l' ,t. 15 >,' ie Philad'li'hil. v. LiverpooL
KI .111 >!'.!. 15* le t'oloil, Londen n. Auckland.
SCHOL _!.-... 15 te Savaiinah v. Liverp<^>l.
Dakar.
.-< (>l.l'.*Hl'. .-'. 15 6 v. Port, Nal.-.l n. Xaial.
_<'KOK. s,. 15 8 io Algoabaai v. Port
!»ROl:__._X!>, st. Il* v. Tenerillo n. Havre.
!ss A'Tlll \N. st lt/* v. Hos».'!! ik Londen.n. «la-gov.
'tX>PV 'j>H'A.'st 118 v. New Orleans
TI.(T'.MAX. -t. 15.8 te .M._'l-._^ v. Hamburg.
'!ROJAX>TAI.. si. 13* ie Tier.t.iv v LiverpooL
'll_l <!.!.. st. 118 v. Hongkong u. shanghai.
l MVo'l I. si- 11'« te l..'i»v«.i v. Te<>.
I >Rl'O.M. st. 11/8 to »iii.
v__^^_^
s'. i>. 15/8 Cibraltar. s^nslan^a n Londen.
V.
Kouth_«np.on.
Kaapstad
u.
XV .LMI !! OABTLL. St. 11» v.
.'. !'*l'ls ii. 13^ to Tcneiifse V. Hamburg.
OK.AH.Xc.D.
JOX.:l_ AXTHON'V. AVapping. lt Augustus. Aan Net
Xe<'e.lan^<!,c stoomschi,. Jou»:» Anthoi.v. van Londen
«vier
<!>".>" d" sleepboot .xinlisb do liOOgto
i.."ar Rotterdam, dat
u.
10
M.
ter
hedenavond
8
brak
!s..«lce'>t werd.
'.a'u'llo'r,. .--(airs. bothe-hitbe, de s.eep'ro.-. Dientenge»
.«-.p-o kv.am het -_ch!,. eü-.t in aanvaring met do b«-ge
Va»
(ianison on vervolge»^; n.et do sleepboot Luai.
laail'^nocmd schip werd de bakboordsboe» beschadigd.
lietVtooinscbip. dat do rei-, voortzette, bleef ogenschijnAntbonv »mHik onbeschadigd. (Het stoomschip Jongo
-veerde Zaterdagavond vau tarthagena laatst van Londen
to R.'ii-rd.am. Rol.).
.^
Do positie van hot *****&'
KMIH V Hamburg. 15 Aug.
ochtendblad)
is niet gevsaMftc?
s.hip Kinden (7ie vorig
lading
me» verwacht, dat bet spoedig vlot /.al komen. DolicNtel,
welke voor P-ieno Rcl!v,>r bestem., is wordt in

j

ORAXI2X enz., MEEL ,n OLI !!.>'.
RO'l'Pl.-RDA-»!, 17 Augustus. Binnenlandse lm
Granen en peulvruchten. Tarwe ..eer ruim aannaar kwaliteit
geboden, moest lager worden afgegeven
van f 13 tot 13.75. .l.tg>e»oc.b<o Kwaliteit tol f 14.50.
Rc-i-e lager f 12.25-12.75.
Oer^t la"er (devalisr f 13 t<»l l 1325. Wintergerst

Te Hoevelaken nabij Amersfoort is de 31-jarige .1.
v. d. H. uit Amsterdam, die met zijn zwager, ook uil
Amsterdam, per motorfiets naar de verwoestingen m
l.orculo zou gaan kijken, van do duozitting ge»
vallen, vermoedelijk omdat hij onwel geworden
was tijdens de reis. Per auto is hij naar hel zieken»
huis te Amersfoort gebracht, waar hij is overleden,
waarschijnlijk tengevolge van beschadiging der her«enen. Hij laat een vrouw met eén kind na.
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LONDEN. 1? AUGUSTUS.
Rubber. (Medegedeeld door do makelaars t/antüMr
van 12 u.: litennn^g
«!t Schalkwijk. l.otteraan.). 'lel. 'JX>V,.
Jan.'Maart 2'4X>.
!>,.,
3j'3'A.
/Der.
t^repe
flauw.
(R.U.D.) LOXDLX, 1? AUGUSTUS.
>lotalen 2 u. 20: Koper «landaard contant £ 62.1 y'<>
koopers eu £ 62.15/- verkoo,>erl_: idem op 3 mnd. X' <«.12 O

Vannacht om hall drie is te leeuwen bij Tiel h^t
van E.
wooniiUll. en de da_vr_»ii beboorende garage
van den Boeg a.daar met dr.e autos geheel algebrand. De kinderen werden met moe, te gered

October/December

E. C. C
In do Kruisstraat alhier is van juffrouw metcenig
portemonnaie
oen
uit do Jan Porcü...-straal
«'eld ff oro Id.
is vannacht in een
I'en Vmerll-aan^e!, koopmanlv_onaplein
van de Oana»
alhier, boRij een botsing vaneen trein Lethbridge
van
het
omgeving
in huis 'ii do 700 dollar.
ian Pacific met een locomotief zijn, tetre,npersoneel
rooid van
.^
stoomschip Nieuw Amsterlderla, Canada, tweo lieden van het
van bünr! van liet
gekwetst.
do
is
uit
Nood. Tweo passagiers zijn licht
lVilhclmin__k__«le
alhier,
dam '.."geilde aan do
wan-de
ter
scheepZnool
hul van li. .1- v*n T. e?n
van f 1", ges tol e n
Sjanghai
uit
ontvangen
Te Berllijn in bericht
in
Do prov.a?idvrta,-.l?r A. V. is gaangehoudenb'er'daar <!<__ cholera is uitgebroken. Er zouden verband
van
I
r
i
n
e
met een vorduis
t' nu toe 500 gevallen zijn voorgekomen, waarvan
toebehoorendearm den bierhaudelaar W.M.
llssschen.
afloop.
f met doodelijken
G. B. uil de .Volphaertsbocht.
als verdacht
Vrouw .1. <' M i» aangelwnden
internaop
het
'it Parijs wordt gomeld, dat
(_'. van A. in do D'ibbolegang in
tL
vrijdenkerscongros aldaar onder deu
Zonaal
do Twexlo liomliardslrnat alhier te hebben bo r o o ld
(
ern motie aangenomen is, waarbij hot Italiaansch
De reiniger A. V. is aangehouden als verdacht
'zcismo veroordeeld word. Verder werd liesloten
een fiets lo hebben verduisterd van J. O. rijn telegram to zenden aan do Poolscho regeering om
in de Zoomstraat alhier.
'n ie dringen op volledige vrijheid van godsdienstige, wielhandelaar
mvdiinisl si. M. ml de SneHii-ckstraal
Van
den
en af"'i'i-eke en soeialo overtuiging, op amnestie
is op het in de l>>r-to Kalend roeht?ohehaven alhier
Haslin" van de doodstraf in politieke zaken.
«iggende stoomschip Nieuwland een armbandhorloge
wo- eu «enig geld gestolen.
['it Melbourno wordt gemeld, dat oen .ild-,r
Uit o-mi schuur op het orf van D. >. A. aan
vUioger
N Italiaan aan den Italiaansohcn
don Dordtsehen straatweg alhier, zijn 11 kuikens
'nedo en dien» mecanieien elk 500 pond sterling gestolen
_..,,_ v
gezegd hoeft, indien zij met hetzelfde
vliegtuig,
het stoomschip West I^orranns.
van
boord
Aan
zijn.
bcf^nnede zij naar Australië gevlogen vanHomo
liggende in de l.lselhaven alhier, heeft de haven»
den waw»n op 4' November, den verjaardag
arbeider D. K. van morgen iv hel ruim een he.seh
Ntilstand op het Italiaansche front.
palen tegen het lichaam gekregen. Do man ''i-a!-een boon en werd aan het hoofd verwond. 11,., is
«ij een treinramp in C ali for me. op ecu
een in het ziekenhuis opgenomen.
W van de Xorthwestern-Pacific liailroad meer llan
zijn
lom reed een anderen in den rug
Vannacht, heelt men zich door middel .an braak
11,11e»
[*»alf personen zwaar gekwetst.
toegang verschaft l''l dc «t. l_.,dutn<_ke«-k to
vun
afzenden
van
het
Op hol 00-enblik
Volgens een bericht uil landen (via Duitschland) gcw.x^g.
lx>
bijzonderheden
nadere
nog
geen
zijn
dit bericht
"n sir^ohn Hiadburv aan uagbladcorrespon»
kend.
">t<„ hebben verteld dat do Engolscho regeering
der bespre»
hem do leiding zou toevertrouwen der
F_e„ nachtwaker, dio in den alge'.oopen nachtdienst
«chuKt
regeling
met Frankrijk over do
gola.tn op d^> SU.dhoudersk.ule nabii de llobbohal
"n Irankrijk aan Engeland. Dio besprekingen zullen
lc. ArnZtetdai». tor bewaking van materialen
kaneen zoodra do Fransche deskundigen in l»n- mazlraat
van lwstrat...gswerken. werd gisfrinorgen vernist,
zullen zijn leruggekeord. _ __,..
zou zi.,n geHet vermoeden, dat hii te water begon
onlo
frankrijk moet zeide air .lohn Hradbiiry even
to dregbewaarheid,
toen
men
raakt,
werd
'^i-n op zijn financiën, ander» zal 60 frank
later op don dag opgehaald.
lijk
gen.
Zijn
weed
'"l. dalen als indertijd do mark.

-

Lijnkookon.

Zooals wellicht sommige lezers zch nog zullen her»
inneren, werden in den avond van bondag I*l Augustus 1!)1_», r^p. in de I'atil lirugerslraat en ,!o
.^h^d^traat.. te Vli?z>ngen twee meisjes «ïoorlre._een onge»
kend ma.n_-p2>i-'oon aangerand en met een
hot
spoe<lig,
mnir
tweegena..
vrij
csrsio
Het
staken.
op 5 September
de. moj. Diva ll___rgn>e.ver, overleed ecu
zeer uitgewonde.
Ofschoon
de bokoir.?n
breid onderzoek werd ingesteld, mocht het de poltie niot gelukken den dader lo vinden eu ook een later door hei in loven gebleven slachtdier te 1.0/'er»
da,m aangewezen man, bleek u.et de tlader te zijn.
Thans schijnt men na 6 jaar den d.'.der van
te hebben. Do 3?dezen misdaad gevondenMiddelburg,
die en
uit
-jarige werkman V. F. I.
voorloopige heeht»>ni^ zit wegens aanranding vaneen
op
klein meisje te «ouburg en poging tot moord gelejaar
t>
namelijk
hebbem
lakend
dit kind. moet
den de beide moi^es lo Vlil-singen te hebben gestoken.

hu is verdronken.

...

.
146%.
t^edr.
(Bericht van do Xl
Krijger). Xoord-Amorikaansehe. loco / Il.50; _,tmd f 11.50;
lovg. /1460; >'ov.Maart lovg. f 14.00; dito
«cid^Deo.
dito van K.-Amor. zaad, loco f 14.55 ; l>tmd /14.^» ; i.ep,./
Doe lovg. f 14.00, Xov^laart lovg. f 14.70 ; dito dit«
Vmerk l_«. loco f 14.75; _zt,n>d f 14.70; dito dito van1^.10;
Aug./Bept. lovg. 1
, ,
Makelaars

April

naar

kan worden
in
twee
eikaars
lijke nabijheid gelegen gebouwen aan de Lange Torenstraat on de Dellt_chevaart.
Dc commissie voor het openbaar onderwijs heelt do
vraag opgeworpen, of d© raming van de eigenlijke
verbouwingskosten ad / 125,000 niet eenigszins aan
den hoogen kan! is eu of dit bedrag, zonder do degelijkheid van het werk aan t© tasten, niet lager gesteld
zou kunnen worden bij gebruik van minder kostbaar
materiaal. Het ligt in dy bedoeling van het college
om bij eventueel© uitvoering van de verbouwing aan
dit punt de noodige aandacht t© schenken en 200 mogelijk te bewerkstelligen, dat do verbouwingskosten
125,000
beneden het bovengenoemde bedrag ad
blijven.
Met de Commissie voor het openbaar onderwijs
meenen burgemeester en wethouders, dat thans nog
geen aanleiding beslaat den raad ten aandien van de
exploitatiekosten der in het scholencomplex aan de
Drievriendenzlraat te vestigen school eenig voorstel
t© doen. Zij nemen zich voor daarop terug to komen
zoodra, bekend zal Zijn, 'welk standpunt door het rijk
ten aandien van do subsidieering van deze nieuwo
school wordt ingenomen. Hoewel zij zich niet ont»
veizen, dat het onder do tegenwoordige omstandigop den voet
heden twijfelachtig is, of van rijkswege
exploitatiekosten
in
Xijverheidsonderwijswet
der
de
der nieuwe school zal worden bijgedragen, zijn zij
van oordeel, dat in geen geval zal mogen worden nagelaten het daartoe strekkend verdoek tot den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen to richten. In dit verband meent het collego echter in berin»
nering te moeten brengen dat, zooals reeds bij het
voorstel tol. toekenning van een aanvullingesubsidie
aan do Vereeniging „School voor Vrouwenarbeid" ten
liehoevo der op te richten school aan de Dillenburgstraat is medegedeeld, de minister afwijzend heeft
beschikt op het verzoek van het bestuur dier vereeniging om te bevorderen, dat voor laatstgenoemde _?ohool
een bijdrage uit 's rijks kas sou worden verleend.
Intusschen koesteren burgemeester en wethouders
de verwachting, dat do minister ten aanzien van de
thans voorgestelde verbouwing van het scholencomplex aan de Dricvriendenstraat een ander standpunt
zal innemen. Een grooten «steun voor inwilliging van
dit verzoek achten zij nu. het feit. dat, blijkens do
aanvankelijke goedkeuring van het ontwerp der te
bouwen school aan den Westzeedijk. ook door het rijk
de behoefte aan uitbreiding van de gelegenheid tot
het ontva^en van onderwijs in vrouwenarbeid in
deze gemeente is erkend en dat in deze behoefte door
de beschikbaarstelling van het gebouw aan de Dillenburgstraat en do verbouwing van het complex aan
do Dricvriendenstraat op veel minder kostbare wijze
kan worden voorzien, dan door den bouw van de ge»
heel nieuwe school aan den Westzeedijk mogeUijk zou
zijn geweest.
Terwijl namelijk voor laatstbedoelden bouw de
kosten werden geraamd op t 432.000. ongerekend de
waarde van den grond en het meubilair, zal thans
ten hoogste slechts f 153,000 noodig zijn. Dit groote
verschil zal zich uiteraard ook weerspiegelen in den
jaarlijks terugkeerenden post voor rente en «klossing, respectievelijk huur van het gebouw. Daarnaast
dient gewezen te worden op de omstandigheid, dat
tegenover de bijdrage ad 70 pet. in de exploitatiekosten der nieuwe school aan de Dricvriendenstraat
staat een vermindering van rijkssteun voor de school
aan de Lange Torenstraat ad 70 pet. van de exploigeschat,
tatiekosten van pl.m. 70 leerlingen of, ruwlicht
mag
70 pet. van t 10,000. terwijl voorts in het
van
nie«^
meistoelating
do
worden gesteld, dat door
jes tot do vrouwennrbeidsLcholen de scholen voor
B en u.1.0.)
verder strekkend lager onderwijs (g.1.0.besparing
op
belangrijke
dus
een
worden ontlast en
lager
onderwijs
het rijkssubsidie ten behoeve van het
wordt verkregen.
ligt
Onder mededeeling, dat het in hun voornemen
instemming
de
denkbeeld
indien
het
bovenstaande
om.
der ervan den gemeenteraad verkrijgt, het bestuur
noodigen
te
uit
eeniginz? School voor Vrouwenarbeid
onverwijld tot deu minister van onderwas, kunsten
en wetenschappen het verzoek te richten de nieuw
te openen school op den voet der Niiverheidsondcr»
nalaten
wiiswet te subsidieeren en dat zijditniet zullenkrachtig
inwilliging
verzoek
van
hunner zijds op
voor
aan te dringen, terwijl zij alsdan, na overleg, na»
een
het
noodig.
met
iiik.«sehooltoezieht.
zooveel
de thans
der voorstel zullen doen tot, opheffing van
ge»
scholencomplex
aan
dc
Dricvriendenstraat
ni het
wethouders
en
i vestigde scholen, dienen burgemeester
! de
voorstellen bij den gemeenteraad m.

1? AUGUSTUS..

- avowbbiad, d.

-«col. Do door don makelaar A. IL do Jonge A.ll«n.
in veiling 01-ngeboden 100 ton La l'lat___ tarwebloom w«»den
verkocht tot l 12.60—12.45.
Lijnolie. (Ollicioelo noteer____g van de Vereen. vo>r
door Julius van ltoo«<_ndaal,
«len Oliehaaidol, medegedeeld«opt.
147. Ootober 146%, Jan./
Doldi«_lit). Vliegend löO^i,

Onderwijs.
bedoeling eindigt met de overtuiging uit to spreken,
en
en
Spanje,
met
van
hulp
Magden
Frankrijk
,t de
ladclend onder een hoog ideaal van beschaving en Verbouwing scholencomplex Drieverienden.laogelooshcid, de overwinning zal behalen.
Schoolvoor
straattot
Vrouwenarbeid.
tti.6.ermi,l'b'g niju op den lio2tv^rlare_is<ira^t.veg,
Reeds in 1922 is er melding gemaakt van plannen -.-<« aulo!»o>>.'.!>.n n.et elkaar in botsing gekomen
LONDEN", 17 Augustus. (Havas) De Times ver»
der Vereeniging school voor Vrou«en dame werl uit den wagen van den hoer 11.. een
wint uit Tandzjer: De Riffijnen te Tandzjer met in- van het bestuur
tot stichting van een makelaar, ..onmdi le Amsterdam, geiziüigord. Zij
te
Rotterdam
wenarbeid
_Abdel
Krim
van
de
van
wen»
partijgangers
■grip
nieuw schoolgebouw aan den Westzeedijk. Voordat b,!.wai!i vei..i.!-<...!eno wonden en werd in een iwJ>ijhen, dat deze de gelegenheid zal aangrijpen vredes» echter
deze plannen tot uitvoering konden worden ge-e-gen villa s;e.!r«gen. Haar toestand was van dien
verhandelingen aan te knoopen. Zij zijn van mee» gebracht,
werd bericht ontvangen, dat de minister van
da. »ii n'^_ v:rvoerd mocht worden. Ook uit
a g, dat I'ransch-spaansche voorstellen Zeer mild onderwijs, kunsten en wetenschappen in verband met aard.
den auto van <l'_.i lie«.r W uit Haarlem, wnr.l ie.nnnd
m en als grondslag voor onderhandelingen kunnen
den toestand van 's lands financiën voorloopig geen geslingerd, de er evenwel mot, den schrik is alge»
en en. De correspodent van de Times voegt er aan medewerking kon verleenen.
komen.
_, _
In de overtuiging, dat nog steeds aan verruiming van
e, dat -Abdel Trim thans de keus heelt tusschen een
Het vooeloopig onderzoek heelt uitgewezen, d.it do
de gelegenheid tot het ontvangen van nijverheidson- lioxii'H te wij __._.:_ i._ a._.n het lei', dat de heer n.den
irvolle oplossing en een krachtig r'ransch offensief
derwijs voor meisjes, gelijk dit aan de vrouwenarbeids» hem achterop rijdenden auto uit Amsterdam niet lij»
i is van meening, dat de Rillijncn en Djehallas geen
scholen
wordt gegeven, dringend behoefte bestaat, meedig liet past,
afhankelijkheid zullen kunnen genieten zonder een
thans, in overeen»
burgemeester
nen
en
wethouders
,riode van voorbereiding.
/>at(_r>l'igiiiiddag werd te Leiden het 5-jar.g Knaapje
.stemming met het daartoe strekkende eenparige advies van de commissie voor het openbaar onderwijs, W. .1. Il verm!.... Aangezien het 's morgens spelen»
Vichy. volkomen gerechtigd te zijn te adviseeren, de verbou- <!>. was gezien a.ii den Ouden VoZt, heeft de pol-tie
Vetain
Marokko. Lyautey
wing van het «-eholencomplex aan de Drievriendentot laat in ,1'a avond daai.' gedregd en 0-r_°trce.<s 11
bevestigt,
Men
dat
(Velga.)
mogelijk
het 1 ij kj c opgehaald.
z»vNIJ3, 16 Augustus.
straat 1© bevorderen. Daardoor zal het tevens
thans
Torenstraat,
Dinsdag
.Lange
zal
di©
zijn
naar Marokko
ver»
do school aan do
aarschalk ?6tain
/ionlagliilddig i.., tijden,- de afwezigheid van «le bomede van localiteit aan de Delltschevaart en aan do
ckken.
De Ja^erstraat gebruik moet maken, in zooverre te weners, te X->dan,.^.r<_cl.y2 (gem. OnB_..<_dde) de boeMaarschalk I_saute? zal van de tegenwoordigheid
id
Ken
in den vervolge het onderwijs geheel renbe<!_,-izing van llarm Kroeze afgob r a nis
Pclain gebruik maken een kuur te Vich? te gaan. ontlasten, datgegeven
gered.
in
onmiddelde
g?leo.!e van d.'a nog.__ ging verloren. Nie'.s

naar
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>5W fsoooa.VisseherijMij.^Mereurius" Bod.
GEVRAAGD:
No.
r.lO Gev. «and. 's Zomers Builen
.Bod.
Ut .and Vederl Katoenspinnerij te
Offerte. '512 f !"00 5°5 H. Maria v. innipeg. Bod.
Hengelo
146 Aand. Nation. Levens Ver__. Bk. Offerte. 1:.!:) .' 15,0.0 5 % St. Leo Church >«
Ta coma
, ' Bod.
11.1 Aand. do -Nieuwe Maasstad. .Offerte.
516 / s^o aand. (_;eh. uitgel.) Rotterd.
150 /2WOa.(Ui gest.) Rott.Scheep.
Diergaarde
Offerte.!
' Bod.
llvu. Bank
.'
151 opr' bo.v. Rott.Sclieep^ l!vp.bl_. Offerte. 5,7 y,V^ aand. {f 250 uitZoDßotterd.
Diergaarde.
»'<«'.
Offerte.!
152 s 500 aand. Molkstal de Vaan
15) a. -Smit en Co. Transformatoren Offerte. 520 f s'O aai:d. (f 12.. uitbel.) Rott.
Diergaarde.
Offertes
f 25U
151 Aand. Zomers Buiten
Offerte. 521 f 0.1'" aand. Loop. >leubolma155 Pref. aand. 's Zomers Buiten.
kers Ver*. „vooruit
Bod.
-156 f 1000 aand. Rott. Hvp. Bank. 225 '7. !
Bod.
523 /' 3/100 _'/2 % Rotterdam
15? Aand. /100-/ 1000 Am. Gilissen's
Offerte. 52! /'5OO
% z;est.).Molenaarsbelang Lod.
Bank
Offerte. 525 f 1000 aand. l.uvs' Handolsverg.
Bod.
153 Aand.' Asser Bron'va.er.eidin?
100 JJ
Offerte. 527 f 1001 5% 11. Ant. v. Padua.
Willemskanaal
'
.
'
159 Aand. N.
Bod.
.'^ Aand. Handelmij. Proteclrix
160 Aand. Drentsche Veen _fc MiddenOfferte. 530 2/00 aand. Techn. Bureau v.h
Kanaal
Bod.
i
do Groot «fc Co
161 Aand. Tram-v. Mij. Gron.-PatersBod.
Offerte. 531 f 2000 5 *; Maasbode 1.<15
vvolde Eelde
.fc Vis... 500 %
162 Aand. Nederl. Scheep* Hvp. Bk. Offerte. ',33 / 1000 aand. Kolft Ijsfabriek
Bod.
102 :. !53< : 501 ö.'i Coi'.p.
163 f 1500 8 X t'oöp. Ijsfabriek
.535 / 1/1175 aand. </' 125.— z;c>st.)
161 Prof. aar.d. Holl. Cacao «fc Choe.
bod.
Offerte. 1
Nederl. Transp. Ver/. Mij.
fabr. Bensdorp
45 &
537 / 200 3*; Beider Belang
(25
Mij.
538
Aand.
Ver/.
«est.)
No.
AANGEBODEN:
%
;
»od.
Neptunus
500 f 2/500 4". Par. St. franciscus
Bod. i-.539 f 5/100 V. Beider Belang
v. Ass. Rotterdam
£
(510 f 5000 (10% gest.) Rolt. Hyp. Bank Bod.
502 f 500 4% Verg. tot Chr. Ver/.
541 f 5000 aand. West Java Landvan Krankzinnigen in Zeeland
Bod. j
bouw Mij.
(leening 1010)
'?"»»
5,2
Bod.
Aand.Cacao A. Cboc.fabr.Lingers bod.
Rotterdam
504 f 100 3^
505 3 '/, oblig. Rott. Zeilvereniging. Bod. !
tenteen, die ih»
Voor opneming van fondsen in Ceze lust en voor inlichting»» omtrent
yan, act yfitaamizinê
alle
lt»»»'
men
v«_v<x««»_
opgenomen,
kan.
bii
lijst
»ijn
d«««
~..**._*__..... ■"
L»U»<l_»«.
v«» t!tt^t«l_>h«--_l«l,^»'N
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Mours van Ila<a»la.
Batavia, 17 Aug. (Aneta). De volgende koersen kwamen
heden tot stand. Certificaten ?ied. Handel Mii. 131, X.-l.
Handelsbank 139. Kol. Bank 172. 11.V.A. 49.;. Ineulindo
Olie 2'/i, Unieb-uik 14, Poerworedjo 110, Rcdian? bedong
2<»4.
Jarn-suikcr.
Soerabaja. 17 Augustus. (Aneta). Op de twee/.. ..and-.suikermarkt werd superieur Augustus afkomende t,-geu
f 10.20 gelaan. terwiil er voor Sept'ort. leve.inu tegen
f 10.12'/^ vraag wa«°.Oet./Xov. / 1031' Anominaal, Ka»
naalsuiker Aug./Sept. / 5.50 nominaal.

Volgens een telegram uit Lissabon aan de Times,
leeft het filiaal te Ivourenco Marques van de Ban co

—
—
.— —

kolentrust in cl<* Ver. »_a_on.
In financieele kringen te Xew-Vork verluidt, dat
promotors den weg trachten »o effenen voor de, vorming van e?» kolentrust naar het voorbeeld van he
U- S- Steel Corpora!ion. De voorgestelde, combinatie
zou de kolcnveldeu van Pennsylvanie. West-Viiginié.
Kentucky. Ohio en Illinots omvatten. De ramingen
omtrent het kapitaal der nieuwe onderneming wisse»
len tusschen 500 millioen en een milliard dollar.
H_On

Beo* 5^»»7 S?___!2-!li.
iHBECES VAN AMSTERDAM, 17 _AI'OUSTI3.
De beurs opende, mede wegens gebrek aan belang«telling, in een gedrukte stemming. De- beroepshandel
nam over het geheel een afwachtende houding aan.
wel het gevolg, dat de koersen bijna in geen enkele
afdeeling belangrijke veranderingen te zien gaven.
De terughoudendheid van publiek en lieroepshande.l
Kwam vooral tot uiting in de rubber afdeeling. De
i-lhherprijs, te Londen bewoog zich ongeveer i «1.
onder de slotnoteering san de vorige week en zoo.''s
het, in de i-übberaldeeling gewoonlijk g?at. kromp bij
gebrek aan een stimulans van loonden de handel tot
«en minimum in. De koersen waren voor « nk^le
soorten iets lager, overigens hieven de no^s-'-^n
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VERBETERING.

.

l^o^-'/i.

Nederland.
Steuuverleening.

2<3»da.

Alvansche

—

Nijverheid en Technische Kunsten.
Radio-nieuws.
All-A.merican''.l__lgtre<,'ientt.ranstormatorVan de
en. geïmporteerd door het Xed. Industriekantoor te
.Amsterdam ontvingen we type R 21 ter beproeving,
met «en transformatieverhouding van 5 op 1.
Volgens de bijgevoegde grafiek, opgenomen met de
Amerikaansche lamp C. V. 301 hij 93 vcüt plaat- en 1
volt roosterspanning verloopt de versterking van lreg.
800 tot 4000 volgens een rechte lijn met een zeer geringe daling na lreg. 2500.
De heele transformator is geblindeerd met zwart
ijzerblik. waardoor hij gevrijwaard is voor electri»
sehe» en maehanische invloeden. Teneinde doorslaan
te voorkomen is tusschen iedere laag der windingen
geparaiïneerd papier aangebracht.
Bovendien is het geheel in een isoleerend© mass^
onder vacuüm uitgekookt.
Lij de beproeving hebben we met dit radio onderdeel heel goede resultaten bereikt.

De minister van binnenlandsche zaken heelt hedenmiddag het Nationaal Steuncomité ter leniging van den
-!<>_.'. in de geteisterde streken, geïnstalleerd, met een
iede. w aarin hij er op wees. dut de ramp. di-? vergeteister,-. e-r.
schillende d el:le. van ons land heelt massaal
k1"'*»l-zoo
tegelijkertijd
zoo buitengewoon en
begrepen
algemeen
is. dat
vrij
draagt,
dit
terstond
ter
behoor,
leed
de natie haar als een gemeenschappelijk
te aanvaarden en dol de gevolgen voor de rechtstraks getroffenen door aller samenwerking behooren
te worden 'erzacht.
Om de ingekomen gelden op de juiste en hilnikste
wijze te besteden, is eenheid van handelen noodig. Dit
heelt den minister er toe geleid tot de vorming van
een nationaal steuncomité, welks taak, naar hij verder
opmerkte, veelzijdig zal ziin.
Zij zal niet slechts bestaan in een waardeermg der
geleden verliezen, en het stellen van regelen, waarnaar deze worden vergoed, maar tevens gericht moe»
ten zijn op de bevordering van een zoo economist»
mogelijke wiizo van herstel, opdat aan de beschikbare
gelden het 'hoogst denkbare rendement worde ver»
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zekerd.

van _
De stormramp. Zondagsdrukte. Installatie
elders.)
en
(Nederland
Nationaal Steuncomité.
en !
(Blad D. pag.
-'
Me,,,
De wereldkampioenschappen wielrennen.
wint het kampioenschap der amateurs; KaufmZnn ,
der beroepsrenners. (Sport.)
(Dl. A. p. i
van
den
Nederlandse!..
De algemeene vergadering
Voetbalbond. (Sport.)
A p

'

Buitenland.

Daily Tel,
Do diplomatieke medewerker van do
bijzonderheden
over.
graph "eelt belangwekkendo
on
besprekingen tusschen Chamberlain en Briand
Duits.,
arbitrageverdragentuslchen
beoogde
trent do
land. Polen en Tsjecho-Slowakije. (Buitenl)

.

maarech...

Marokko,

Pe'ain naar
I_vautev naar Vichy. (Tel.)

Maarschalk

(B!. D. pag. 9)

Mededeelingen en Aanbevelingen
(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

voorzien."

Installatie Nationaal steuncomité

-

Binnenland.

-

Laatste Berichten.

grond.

(R.B.D/i BEURS VAN PARIJS. 17 AUGUSTUS.
D» beurs was heden gunstig gestemd. Vet, parkei was
onrePiiishoudei''!. Bankaandeelen si il. Suikeraandeelen
gelmatig. l>i" Tinto en aandeelen van kuns'me.«i'iollenvaster.
f.brieken waren vast. Galieiscb« petrolyumfendsen
InierRu.sen en Turken weifelend. De coulisse was vast.
«le arbitrage.
prijshoudend.
nationale fondsen stegen op aankoopen doorstemming
de
kalIn de petroleumaldeeling bewogen Koninklijke» Cedurende het verloop der beurs werd
stil.
wisselmarkt
was
onregelmatig.
werk.
De
handel
was
De
vorige
de
en
het
slot
boven
het
van
mer
slot
zich iets
dag.
11
voorzichtigheid
aan den
17
14
legt echter een groote
1?
——2-2—
3»p«i
«10
bijzonder
gering
bleven.
De
vele.
46.70
46.90
4%
de omzetten
»N?i««s<.heß.
R. 59.50 58.75 b % «u-1.-906 19.50 19.L0
berichten over de winning van olie uit steenkool, heb- b Pr. R. 1913
4)j
46.13 46.65
% Rush 1909 13.3 a 13.£0
4% Pr. R.1920 71.73
hen niet nagelaten indruk te maken; bepaalde conclu61.90 62.2
71.90
4
% Turkije
6?
«es waagt men echter nog niet te trekken. Voorals9a3.—
65.10 Bano. Ottomaue 960
61.93
6
Pr.
R.1920
%
nog wacht men al, of de in Duitschland toegepaste B__h_.t_k.bn» 1922 473.— 47?.— Rio Tinto
4600— 4a53—
213.50 24ü.bestemen voor de practijk van groote beteekenis zul» Credit nat. 1921 415.- 413— l'inCaontt-honcs
1360—
len blijken te zijn, of niet.
Credit nat. 1922 456.— 435.31 De Boers Gew. 138/—
114.— 1«.50
wak gestemd waren tabaksaandoelen. Zenembahs 6% «t.Parüs!9l9 270.— 270.— Goldliélds
Mei^agleGew. 100.50 100—
werden nog steeds flink gekocht en waren wet enkele BiUKiuedeParis 1300-1290—
312.—
1435— 1481— Rand Mines
Cr«d.
Evonnais
333.50 331.?0
Socs.6t«-G6n<zri_lo 713— 7.«.— Kon. Pelrol
Provenier»esubeter.
i k ratdeeling ging niet veel om. De koerIn de
Act
DB5O 11690- Shell Transp.... 468.— 46..—
8o«a
«en waren 200 goed als onveranderd. De grondtoon Tnom«.Nous_ou 354.— 354— Steana Roman» 343.— 336—
"Klprfxf ■YfltS'tTll_nsatl. ge»». 123- 123- Asti» Romana- 700.— <20.—
16.61 18.75
'
Van Amerika ansohe aandeelen -waren Wa- 8», ge»
Kashehare-z -willig.
(R.8.D.) BEURS VAN BERLIJN. 17 AUGUSTUS.
uafrieden stil. _luigen-i
Vinncnlandsehe
De tegenwoordige gedrukte stemming in he: oeconomien aandeelen kunstzijde lager.
s_he leven, welke in de eerste plaats is ontstaan door de
Op de staatstondsenmarkt waren Brazili» alletcrisis
en den geldnood, wordt nog verhoogd door de
2»ns«he obligaties beter.
vrees,
dat. de Aga aangelegenheid storend /al verken op
Prolongatie 3)4 pet.
do verdere afwikkeling van de verplichtingen van het,
concern slinnes, waardoor mijnfondsen veelal een of twee
V»»ll»»l»lF genoteerde rondden.
procent,
verloren. Phoenix aandeelen zelfs 2—2% Net. en
Gas
&■
12?:
Am.
Amsterdam
II
c.
v.
aand.
Rubber
Essener
steenkolen 2), pet. Vterstand toonden de aane.
&■
>lanh.
R".
Eleetr. goud obl. 6 net. 91'/; U'id-ou
eenigo klcurstollabrieken, zooals Badi«ohe
deelen
van
v. gen-, aand. 33) j; dito e. v. prel. aand. 73; Ned. Gist & Anilin en Elberlelder
Ea,rbeu, daarentegen daalden Riedel
Bpir. Eabr. eert. v. aand. 31154; Hongarije «blig. <..»
sterk
aanbod
en Rutigersverkeu 3)« pet.
pet.,
2©
6
ouder
529:
dito
9414; Billiton )lpij. le Rubr. eert. v. aand.
kouden
A. E. O. en AkkumulaVan
eleetriciteltsaandcelen
Rübr. vert. v. anad. 4sO. Berbadjadi eert. v. aand. 2«^l
)las,.hinenbauaktien varen
handhaven.
goed
6
Zwitserland
toren
/ich
ja.-,
pot.
obl.
95>A;
Holl.
ree.
v.
10
<7y
Cuba
schuber! & sal_>.er waren vast,
1933 5 "net 96}-.; Mpij. E. v. K. )laekiibeo eert. v. aand. 2 pet. lager Alleen
mi,nn!ark!
varen de laken beperkt in
26)
op
Behalve
do
i: dito R 30: dito afwachting
119- Kon. Noll. L10.v.1 A prol. aand.
verloop van
verioop
net
verdere
veio<»»e
van uv
«le Aga-zaak.
A
;
"hung van
Uvp.
oblig.
van
het
dito
lo
15'
pc*43-4;
_llyp.
oblig.
4
2e
ink.
»m,»«*»*-«»»««!>«>^^!

y

Inter. Mer<^ Marine eert. v. aand. 8M,i«.
Senembah Mij. eert. v. aand. 484 M.
llouth. Wm. Pont £«w. aand.
Wabash Railw. Cy. eert. v. gew. aand. 42%—43J4Sewarang Cheribon stoomtr. aand. 144.
..„.,. ,
Sumatra Caontch. nieuwe aand. 215—217.
f 300 5 pet. Indië 1913 Blooldk. 100^ moet, zijn '00!^, __>>«,.
Aand. Kon. Petr. ?e k. 374 375^.
7 pot. Rotterdam 1921 102>i g.l.
5 rel. Rotterdam 19,5 100%.
Nessa R. Mij. A. 372 381.
, .°
Salatri PICM A. 177 178.
Claim«: Xed. Kunstzijde 397 403: Trans-v. Bank a«.
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Kva'tta A 60'/i.
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Delft 1925 5 pet. 100>i.
.
„„ ,„„,
Denemarken Kopenhagen £ 100 1901 1 pet.
Dito 500 1901 4 pel. niet genoteerd.
Bank Assoo. f 130—300 gew. aand. 42'A.
Dito 500—1000 gew. aand. 42Vi.
v. d Beigh's tabr. «and. B 1 1000. 90%.

_
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den omzendbrief tot de gemeetitebesluren
..In de zomerzitling «ler Staten van di. gewest
hebben wij naar „.inleiding van een tot ons geric.i'e
ie vraag on? her?id verkiaar,! een onderzoek in
omvang
geneeskundig
van
het
den
naar
slell-n
en daarna
schooltoezicht in deze provincie Invordering
maatregelen
hoever
tot
overwegen
in
te
van dat toezicht wenschelijk zijn t« achten.
u ons te wilIn verband hiermede verzoeken wijen,of
bijzondere
openbare
voor
de
of
I-n berichten
is intoezicht
geneeskundig
scholen in uwe gemeente
ges«d. in het toestemmend geval, ons van de desbs rellende verordeningen een exemplaar te doen toekomen. Hierbij is uiteraard niet alleen te- denken
aan een a__onde«_ijk geregelden sohoolartsssudienst.
n,2.ar ook aan een regeling, waarbij een moer of
minder ver reikend geneeskundig schooltoezicht ,s
opge_t>agen aan een of meer gemeente-artsen, als
dien funcondedeed van een meer uitgerede taak, verordent!,.11
derhalve
opgelegd
Komen
tionarissen
gen bstref'ende den gemeentel-jken geneeskundige!»
dienst, of wel betreffende de geneeskundige armenverzorging, of wel in instructies van gemeente-artsen depa_.!_ge-- omtrent geneeskundig schoolwez^ht'
voo», dan wordt verzocht ook daarvan nw_leleeling
aan ons te doen onder bijvoeging van e?n exemplaar dier verordening of instructie.
Gaarne houden wij ons ook aanbevolen voor m.dedeling of naar uwe meening do regeling van het
geneeskundig schooltoezicht in uwe gemeente vel
doende is te achten fff wel, indien zoodanig? regeling voor uwe gemeente niet bestaat, of zulks net
als een leemte wordt gevrijd, en op welke wijze dan
naar uw oordeel daarin zou behoren te worden

." Non»» van A«-U.lerdosc.

«

Nieuws in dit nummer.

GeneoAkundiK sohoolloeïlcht. volgenGal. S'aien ;_tn Zuid-Holland hebben den
gericht:

-

.—

- avokj-*bi_a». »*

Onderwijl.

leeScheepvaart- en bankaandeelen onregelmatig. Duitsche goed
Buitenlandsche leeningen
ningen eerder flauwer.
buitenlandsche
i.iiisbo'idend. Voor valutafondsen. speciaal l>«ndbrleven
en
üemeentelseningen. was belangstelling.
°taatsleeningen van voer den oorlog iets lager. De «el'l-markt, was gemakkelijk gestemd, eendaags geld 8-9>§, eenmaands lO^j—ll^.

Mareoni Wir. of Canada Cert. v. A. 10555 9Yt
Java Rubber
Andjasmoro Rubber Cult. Aand. 99!^.
Rotterdam
Bandoeng 1925 6 102.i.
Mpit. Aand. 136.
>at. Railw.
Batavia 1923 SY, 100^.
2© doening 100%.
Eever's Zeep Mpij. «'blig.
of Mei. C. v 2© Pr. A. 2". >
< ult,
Cv.
Aand !fc.Ji.
Intern. Viscose
5'A 97",
Verschure A- (os Binn. St.v.
Mpij. Priok Aand. 104.
Bauda Cred. & Uvg. Pr. W. A. 925-.
Obl. 5 96.
Tilburg 1915 5 99V, ',
Pasir Xangkl, Cult. Aand. 500.
Sumatra Caoutchouc Nieuw Aand. 21»'— «. Oostkust a
Batavia
Gouda l<N'/.__,
,100 l"t
dito 1000 177—9
's-Gravenhage ViYt
ps>'. e
Denemarken UW*.
Koloniale CulBemberg 105%.
Marland Oil 1030.
tuur 131.
WISSEI.KOERSEX TE AMSTERDAM.
.
1? Aug. I'^ng.
1? Au^. 15 Aug.
Londen., f
f„ 66. <5 66.80
12.061/- 12.06!/, Ltockli-.
4a.90
Oslo
45.95
59.11
Berlijn.. » 59.10
l.iet«wo_<.
11.56'/, 11.60
België....
11.10
ll.lS'/z «.»?«_..» 2.48V4
30.821/2
«.Mltsorl» 48.221/2 43.23 M»_lri__8.94
Italië.... _,
Weenen.
39.05
33.05
7.37
Kopouh_- „ 56.93
Praags- »
56.85
Xew-Vork
f
2-41%
2.48Yt dito
zicht
Wisselkoers (Part.)
Dollars (bankpapier 2.47 2.49.
cable i2.t8% 2.48'
Kronen per 100 sh.
Marken (bankpapier) 59 59.15.
Prnscne
Belgische francs liankp. 11 11 20.
31.50 33.50.
Engelsch bankpapier 12.05^ 12.0. '/,.
Mark 6.20 6.2?^.
Pranseh bankpapier 11.50 11,63.
_.-...,
Praa" 7.33 7.4". Madrid 35.75 3355. Italië 8.90 89/^.
Boedapest, 034% o.3ö>_, .l»pan 1.01 1.04, Warschau 42.00
47.50. Buenos Aires 100^ 101- Indië cable 1.00.'4 %,
Indiö zicht 1.00 1.00.!.. Boekarest 1.32^ 1.30.
«R.8.D.. BEURS VAK EOSDEX. 1? AUGUSTUS. .
De /aken tor beurde ondergingen geen bijzondere uitbreiding en het koersverloop was onregelmatig, doch de stemming was over het algemeen opgewekt. Eersto klas beleggingsfondsen waren wederom willij:, Pransche leeningen
bleven vast. Binnen«eniakkeliik. Bra?.iliaansehe fondsen
doch Argentiin-ohe sporen blijven
landsche sporen
gunstig gestemd. Industrials waren onregelmatig. Dunlep
Rubber trad door een gunstige houding op den voorgrond.
Tox.iel'-ndeeleu stiller, tabaksaandeelen onregelmatig eu
prijsrubbers lusteloos. Petroleumtondsen waren stil dochsoorten
verschillend©
miinatdyeling
vielen
Op
houdend.
de
d.^or een gunstige houding op. Diamantaandeelen waren
weder willig eu Burma Corp. trad eveneens op den voor-

P«Z»-«

tüolonlal e Agrieola Portug__ez zijn oetalingen gektaakl. terwi.il ook de Banco Commer.
dia.l do Porto haar deuren heelt gesloten.
De directie van laatstgenoemde instelling verklaar»
de, dat dit, een tijdelijke maatregel is, te_, einde een
gedeelte der activa te kunnen realiseeren.
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maandag »7 augustus 1925

Gemengde Berichten.
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Mei. W. B. oud 26 jaar. uit Oosterhout wer^l cetlert :
een week vermist. Gistermiddag is zij teiuZ: < vcn:leu .
in een greppel bedekt met heidestruiken, achter den r
Duiventoren onder Oosterhout-Dongen. '.Vaarschi.>.'l'ik
is zij met een touw van het leven beroof!. De jus»:- i
tie was gistermiddag reeds ter plaatse. Op het lijk !

Te Amsterdam.

Het Amsterdamse!! comité 10 Augustus 1925 ver»
zoekt dringend, ter voorkoming van vertraging, alle
correspondentie en giften to willen richten aan bet
lleerenadies van den «.ecre-_.ris-penniiigmee-.ter gemeente
gracht 548 to Amsterdam, telefoon 43424,
girorekening no. A. 700 en postrekening 118020..

W. G. Graco —do vcrmallrdste crirketsneler die «

—
cricket 126 „honderden' gemaakt. Dat recerd is n
'" klas
geëvenaard door Hobbs. di' er thans ook 126 heeft, 5

'

Moord.

M

A liqueur in cigars.

had in ziin carrière in Ilritsch eerst

ooit geveest ir.

dio daar hij nog op het toppunt van ziin cricket b,
kvaamheid staat en nog pas 4.1 jaar is. zeer zeker het
centim
record van. Graco niei alleen mot een voleendo
zal
maar hei in den verderen loop van zin
carrière ver zal voorbijkomen.
Belangrijk is eveneens «lat Hobb. in dit seizoen ree,
13 honderden gemaakt heeft. Dai is ook een gelijkmaker.
Want dit is record. Veertien haalde er no«_ niemand ü
één seizoen Zeerste klas cricket in P.neeland.. Wel v._.
hei aantal 13 bereikt, to veten door Havvard. Ir? «
HenOren.
Nog <^en eenturv en Hobb- i» ook in dat opzicht boven.
aan. Zijn kans lijkt niet slecht. Hij heelt nog een weel
ol drie-vier cricket voor do borst.
Voetbal.
L'kerv.edstrijden vn n de vereeniging Iliddeburg.
Walcheren—s_avast I—2: Middelburg— Vlissingen 4-l

is sectie verricht.
.
H.
Rutien.
ongehuwde
is
de
voerman
Hedennacht
Land- en Tuinbouw.
uit Aalst, die bij e?u vechtpartij te Valkeiis wand !
van 6 Augustus deelde vij jet? m_ck
In
het
ochtendblad
j
ziekenhui.-,
Eindin
het
te
is,
gestoken,
in den horst
j over een 15ngelseh wetsontwerp betreffend het voorzit!
hoven aan de gevolgen overleden. Inmidde!' is de ! van ingevoerd vleeseh. eieren, kaas en honing van e?n mcrt
dader B. naar den Bosch overgebracht, ter beschikking waaruit blijkt, dat de producten uit het bvi.',_ land ...kom
i

.i..

'

i stig zijn fruit eu groenten vorden in het ontwerp niet :»
! no-md. Naar de Fruitgrover mededeelt zullen echter eeuw
Sport
I lan«lbo„vasgevaarc!igd?n amendementen indienen. va ar.looi
Ori ü k, t.
t ook
en groenten van het merk van het land van hef.
Robb, scoort den gelijkmaker.
! komst zullen moeten worden voorzien, en vel zoodanig, ds
Rotterdam.
I Jack Hobbs, de beroemde. Enlrel^che beroeps _rieket- ! j bü den verkoop in winkels de producten nog moeten z>.i
heer
de
belanden,
speler heeft heden te 1/aunton ir. de» vsdstriid tegen !! gemerkt.
«ociale
voor
I
De wethouder
op
dezer,
c,
2,.n 126stn honderd in Biitseh eersto klas
Bomerse:
25
i
U^vkoop. zal Dinsdag IS
Pit de gehouden boomvru^.t
gescoord.
cricket
Toen hij 101 runs had werd hij uitge- I! wyijli BIJ DUURSTEDE.
j
bpieekuur
houden.
geen
Dinsdag 1 September d.a.v.
van
rwverkoopingen
verden
'f 4—5 en 7 per H.D. op hei
I vangen.
| De«_> century was een gelijkmaker rn dubbelen zin. II hout bez! eed.

.

van d» justitie aldaar-

van oorlog
De gevoye audiëntie van den minister
hebben.
plaats
Donderdag
20 de?er niet
zal op

'
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Avondblad, C.

legen, dat wanneer Frankrijk en Engeland samen «"""u
opmarsch door het Uijnlaud hadden gedaan om I'ob n
intevete helpen, het moeilijk zou zijn om niet teFi_in.'clio
na liet
nieren, wanneer de Duitschers
leger te hebben teruggeslagen eveneens door het Rijnland trekken. Hierdoor zou Engeland toch nog automatisch in een oorlog verwikkeld worden in verband
met een conflict dat zuiver de Oostgrens van Duitschland betreft.
De diplomatieke medewerker behandelt voorts het
gerucht, dat indien de aanvraag van Duitschlaud om
lid te worden van den Volkenbond niet bijtijds door
de Volkenbondsvergadering kan worden behandeld de
beslissing zou worden overgelaten aan den Volken»
meent de correspondent
bondsraad. Dat nu zou
onmogelijk zijn, daar over de toelating moet worden
der volledige
beslist door een tweederden meerderheid
vergadering en een overdracht van do bevoegdheid tot
het nemen van deze beslissing niet kan geschieden.

—

Buitenland.
I>c toestand.

In Duitschland begint men de optantenkwestie,
waarover nog onlangs in den llijksdag zulk.e opgewonden «-.«batten zijn gehouden, allengs rustiger te be»
schouwen. Vele bladen oefenen vrijmoedig kritiek op
de rijksregeering, die zoo lang van te voren wist, dat
Polen vastbesloten was de Duitsche optanten over de
grens te zetten, dat zij voor een betere ontvangst van
dis stakkers had moeten zorgen. Andere bladen zijn
evenmin te spreken over de propaganda, die onder
de optanten in Polen is gemaakt. Zoo schreef de E_öluisehe Ztg, welke toch zeker niet klakkeloos de regeering zal afvallen, dezer dagen dat verreweg de meeste
officieele Duitsche vertegenwoordigers 'in de aan
Polen verloren gebieden, de optanten op het hart hebbeu gedrukt, voor Duitschlaud te stemmen. „slechts
weinigen hadden den moed om met gevaar voor impopulariteit hun aan te raden de Poolsche nationaliteit
te kiezen, ten einde in hun woonplaatsen te kunnen
blijven, waar zij ondanks alles toch heel wat beter
af waren dan bij verdrijving over de grens. Die goede
.raadgevers hebben daarvoor weinig dank geoogst; ge»
brek aan vaderlandsliefde was nog lang niet het ergste
verwijt aan hun adres, sterk nationaal gevoel is noodig en mooi, maar als het de perken te buiten gaat,
houdt het op verstandig te zijn. Eu het is niet te ontKennen dat de, overigens welgemeende, raad aan de
Duitschers in Polen, hun nationaliteit trouw te blijven,
politiek onverstandig was, want het benadeelde het
„Deutsohtum" in Polen en droeg koren op den molen
van het Poolsche nationalisme
'
Deze beschouwing in ecu bezadigd orgaan, dat doorgaans de politiek der rijksregecring voorstaat, heeft
zeker veel bijgedragen, tot de kentering in de openbare
meening, die zich ook wel bewust is, dat voor
Duitschland eu Polen de omstandigheden niet gelijk
zijn. Polen heeft zooveel minderheden binnen zijn
grenzen, dat het er prijs op moet stellen, in de voor»
malige Duitsche provincies de Duitsche minderheid
zooveel mogelijk te beperken, terwijl de zeer geringe
Poolsche minderheid binnen de Duitsche grenzen, die
bovendien nog sterk verspreid is, nooit eenige last
kan geven. Dit hadden de Duitsche autoriteiten vóór
ds optie moeten bedenken, te meer daar de Poolsche
legeering nooit onder stoelen of banken had gestoken,
dat zij van plan was van het haar in art. 12 der
Weeusche overeenkomst toegekende recht van uitzet'

ting gebruik te maken
Het in ons Zondagochtendblad opgenomen telegram,
dat de gouverneurs van Posen en Pommercllen uit

Warschau opdracht hebben gekregen, voorloopig niet
tot verdere uitzettingen over te gaan, zal in Duitschland dan ook aangenaam hebhen verrast.. Is het een
teeken dat de Poolsche regeering het op 10 dezer door
Ltresemanu gedane voorstel, om de kwestie te laten,
zooals ze nu staat (m. a. w. wederzijds van verdere
uitzettingen af te zien) in ernstige overweging neemt?
Zoo ja, dan zonden nog tal van Duitsche optanten,
wien op 1 Xov. a_s. en 1 Juli 1926 verbanning wacht,
daarvan profiteeren, evenals de Poolsche mijnwerkers
aan de Roer eu de Poolsche landarbeiders in het
oosten des rijks.
Het is natuurlijk.ook mogelijk dat in het telegram
het accent moet vallen op „voorloopig". In dit geval
zou de Poolsche regeering, om redenen van menschlieveudheid, met de verder« uitzetting wachten, tot
de vroegere zendingen elders in het rijk zijn ondergebracht. Daaromtrent dienen nadere berichten afgewacht.
_De onderhandelingen tn»»oh«n Briand

«n t_?h_»mhe_rlain.
Het R. C. bureau te Eenden meldt ons d.d. heden:
Naar de diplomatieke medewerker van de Da'ly
Telegraph verneemt zijn hij de jongste onderhandelingen tusschen Briand en Chamberlain twee verschillende redacties besproken voor de arbitrageverdiagen tusschen Duitschlaud aan den eenen en Polen
en Tsjecho-Slowakije aan den anderen kant.
De eerste redactie stelt het. Poolsch-Duitsohe verdrag niet onder de individueele garantie van Frankrijk, doch onder de algemeene waarborging van den
Volkenbond.
Iv ieder geval zou wanneer de Volkenhond
Duitschland aanwijst als aanvaller van Polen, aan
Frankrijk samen met Tsjecho-Slowakije en andere
lauden als mandatarissen van den Volkenbond worden opgedragen, de noodige militaire stappen tegen
Duitschlaud te doen. In dit geval zou dus Frankrijk
het gedemilitariseerde Rijnland enkel met toestemming
van den Volkenbond kunnen doortrekken.
Voor het geval echter, dat de Volkenbond een beslissing zou nemen ten gunste van Duitschlaud zou
het voor den Volkenbond moeilijk zijn een mandataris tegen Polen te vinden.
Volgens de tweede redactie zou het in het geval
van een conflict aan Engeland zelf overgelaten worden een onderzoek in te stellen naar de feiten en te
beslissen of het al of niet aau Frankrijk geoorloofd
zou wezen door de gedemilitariseerde zone te trekken.
Daar echter een gedemilitariseerde niet tusschen
Polen en Duitschlaud bestaat, zou het daar in ieder
geval moeilijker zijn om uit te maken, wie de aanvaller is dan in West-Europa. Het zou echter mogelijk
zijn ook tusscheu Polen en Duitschland een dergelijke
zone in het leve» te roepen.
De groote moeilijkheid voor Engeland is hierin ge-

—
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Duitschland.
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Een medewerker schrijft ons:
Nu in de verhouding tusschen Duitschland en Frank»
aangenaam
lijk een kentering schijnt te komen en de ouderhande» toe^tan.l tot dusverre, allerminst
dan eens
meer
en
lingen over het garantie»lractaat het uitzicht openen voor do l'uitoho studenten
vei»
openlijk
zouden
zij
niet
of
Midden-Europa
zii zich beraden
op ecu tijdperk van rust in West- en
lidmaatschap
o,«
hei
g'-i prijs meer 1° stellen
is het van belang om te onderzoeken in hoeverre
van tact zoowel als van dooronze hoop steun vindt in de opvattingen van het thans
zoon stap 1 "'S onder
opgroeiend Duitsche geslacht e» in het bijzonder zicht heeft het getuigd dat do
uiteindelijke samen»
weg
tot
nomen en «lat de
van do studenten.
gebarricadeerd.
is
hunnerzijds
niet
In de geschiedenis van Duitschland hebben de werking
van de
Voor de» leider van Ik* Auslandsam»
studenten meer dan eens een nationale rol van groote
2"»mcr«
de.i
heer
beteekenis gespeeld: bij de bevrijding van het Napo- Deursdie
verstandhouding met de (..I.E. dan ook
leontische juk bestond het beroemde Jagercorps van kan do betere
werkzaamheid
Eiitzow bijna geheel uit studente», en op de totstand» als een l^kroning op zijn langdurige
.
koming van het Duitsche keizerrijk heeft de actie van worden beschouwd.
dat
Maar men zou toch verkoeld doen te meenen
de Duitscheßurschenschaften een onberekenbaren inook
alle
nu de eerste zonnestralen
vloed _sehad: want al is de opneming van dc hondszijn Ook de oeut.cho
staten in het groote conglomeraat van het Duitsche wolken plotseling verdwenen
lijnen de buite
groote
rijk slechts door de» invloed van de» oorlog van Studentenschaft volgt in
c.
de
maai
k._..!_scl.e
regeeringspolitiek
1870 tegen Frankrijk mogelijk geworden, als wegdo
uu wat
bereiders voor deze Duitsche concentratie hebben «ie gaan verder. --> reken openlijk
aansluiting met ""«■"■n.l.
nadere
h.!."..t.
wel'icht
geweldige
Bursehenschaften reeds sinds lslB, ondanks
voor Dautzig. Oppermoeilijkheden, hun idealen gemeen goed gemaakt. Ook rijk en gio<^«er belangstelling van 'Isjecho-Slowak.je.
en de liuitsche. doelen
het percentage studenten dat in de oorlogen van I^7o Sile/ië
Elzas-Eotharingsch<i
kwestie word «>''""'<'!
vrijwilligers
De
miliciens,
hetzij
als
en 1914 hetzij als
di* komt treffend overeen
en
voorgrond
gesteld
ten strijde zijn getrokken was opmerkelijk groot. En
cc» garant'eiraetaat. dat de
nu na dezen oorlog Duitschland vernederd is en groote met het streven naar
depolitiek
van Stresemann karakteriseert. Verdere en
stukken Duitsch gebied „irreden.a" geworden zijn.
het
nationaal
verlevendiging
van
a
hebben weer dc studenten het voortouw ter hand gebetrekkingen '"°< de lande u
siambewustzijn
goedo
en
strijders
voor
nomen en staan zij onder de vurigste
een
omsloten houden, maar
die geen inedenta houding
nationale herleving en nationaal verzet. Om het gedo
van
aanzie.,
ten
wicht hiervan naar waarde te kunnen schatten moeten minder plooibare
we bedenken dat een vergelijking met Nederlandsche
Studenteudag waren alle lande»
studenten-toestanden geheel mank gaat. In ons land
(d.e
Bolivia en
bemoeien de studenten zich slechts in zeer geringo uitgenoodigd. tot zelfs
geu.iot
Berlijn
studeerend
een te
'«'«
mate met b_nnen_a»d.-che of buitenlandsche r>oli._ek beiden door
maar 1-ranschen. Belgen.
vertegenwoordigd)
.vuren
..spes
dan
is
de
gebeurt
wel
eens
en wanneer «lit soms
Tsjechen eu lioemeuiers waren
patriao" bitter weinig verwend met de belangstelling Italianen. Polen.
de
Deutsche Studentenschaft met
«-epa-sseerd, omdat
die aan hun streven besteed wordt.
studentenorganisaties dezer landen geen „vriendIn Duitschlaud daarentegen loonen de studenten de
betrekkingen onderhoudt!
uict alleen een warme belangstelling voor alle soorten schappelijke"
éen'stormachtig
toegejuichte rede verklaarde
In
vau politiek maar ook hun invloed reikt veel verder;
op het congres in
het
Auslandsamt
van
de
leider
bovendien verlaten ieder jaar ongeveer twintigduizend
afhankelijk vau «le
is
gedragslijn
..Onze
afgestudeerden de universiteiten en hoogesehol.n e» Berlijn:
gedurende eu na, de»
stalen
houding
der
verschillende
nemen hun plaats in de maatschappij in, om wellicht
Frankrijk e» Duitschland staat de
over luttele, jare» leiders te worden op velerlei gebied. oorlog Tusschen-Munster, tusschen Polen en DuitschStraatsburgscho
Om de houding van dc Duitsche studenten ten opland een strook lands van Dantzig tot Opper-Silezie.
waarde
kunnen
van
naar
te
zichte
het buitenland
tusschen Italië eu Duitschlam! het lam! vau Walter
schatten moeten we eerst de organisatie van de stuv. d. Vogelweide. Al is ook een dergelijke opvatting
denten aan een kort onderzoek onderwerpen.
niet studentikoos maar politiek, aan. den andere» kant
Alle Duitsche studenten zijn op grond van hun instudent in de eersie plaats Duitscher
schrijviugskaart aan een der universiteiten of hooge» is do Duitschetweede
plaats student".
pas
in
de
en
scholen lid van de „Deutsche Studentenschaft". Boopvatting van den huldigen
algemeene
Dit
is
de
vendien omvat deze de Duitsch sprekende studenten Duitschen student; een rustig zich neerleggen bij den
van Oostenrijk, Tsjeeho Slowakije en Dantzig eu welteeenwoonligen toestand kan men er moeilijk in zien.
bewust is zij zoowel uiterlijk als innerlijk een GrootDuitsche organisatie, völkisch opgebouwd en dus de
Te Essen is gisteren ouder deelneming van duivolksgemeenschap van allen die van Duitsch ras zijn zenden
belangstellenden de Roer-ontruiming
en de Duitsche taal als moedertaal eeren, stellend gevierd. De eerste burgemeester dr. Bracht heeft do
hoven de statusgemeenschap, die „slechts menschepgehouden.
werk" is. zooals de kleurige waudkaarten over de feestrede
buiten
de
taalgebied
verspreiding van het Duitsche
Ee» commissie van Spaansche medici ros.
huidige grenzen ons suggereeren. leder jaar organihet oogenblik in Duitschlaud om er de weseert de Deutsche Studentenschaft een congres ter op
hygiënische eu sociale instellingen
tenschappelijke,
bespreking van allerlei inwendige kwesties terwijl te bestudeeren.
dan tevoren do algemeene richtlijnen die de StudenHet eerste bezoek heeft Berlijn gegolden, waar de
tenschaft zal volgen worden Inspreken en uitgezeer hartelijk zijn ontvangen.
gluten
stippeld. Dit jaar was het plan om ter herdenking heeft de rijkskanselier huu een afseheidssouper aanvan het duizend-jarig bestaan van het Rijnland het geboden, waaraan ook de Spaansche gez_.nl en de
congres in Bonn te houden, doch de geallieerde RijnSpaansche consul-generaal aanzaten. Vanochtend is
laudcommissie weigerde haar toestemming en gedu-te de commissie naar Frankfort a.d. M. vertrokken.
rende de vorige week werd de ..Sludenteutag' uu
Berlijn gehouden. Op verschillend gebied heeft do
Men meldt ons uit Berlijn:
Deutsche Studentenschaft haar gevoelens niet onder
De arbeiders vau M a uüo mohie lfabrick
gesproken
stoelen of banken gestoken en veel is er studenten.-.ga to Berlijn.l__ichtenl.erg wien dr. Ixlmond stinnes
over de verhouding met de buitenlandsehe
'2 millioen aandeelen in de onderneming ten gecorporaties. De verhouding tot de Duitsehsprekendo voor
schenke heeft aangeboden hebben nog steeds met te
en Dantstudenten van Oostenrijk. Tsjecho-slowakije studente»
kennen gegeven dat, zij dit geschenk aanvaarden Dc
zig was geen vraagpunt meer. daar deze
lx>dr_jfsraad. niet goed wetend wat te doen, heeft de.
volkomen gelijkgerechtigd ziju met alle andere leden hulp ingeroepen van den icgceriugscommi..saris der
van de Duitsche. Studentenschaft. Maar voor een ?.e- provincie Branden burg en heeft deze alle iv aan»
-derlauder was het toch merkwaardig om deze als vanmerking kamende personen to,' een bespreking uiige.»
zelfsprekende, verbroedering te zien tusschen de Duit» noodigd die. vanochtend zal plaats vinden.
sehers en de. Ausland-Deutschen. vereenigd door stamDe bediijfsraad heeft al het mogelijke gedaan om
en taaleenheid. en slechts gescheiden door, wat een
stopzetting van de onderneming te vermijden. Hij
Oostenrijk betreft, d.-n wil van den Gezautenraad. heeft zich tot alle mogelijke instanties gericht en is
terwijl eveneens slechts onmacht de Duitschers uil achtereenvolgen.», ontvangen door de» I'ruis'sche»
Tsjechië eu Dantzig belet om zich met hun landslieden
staatssecretaris X.eissmaun. door levering. Pruisisch
in ' Duitschland te vereenigen tot een Groot-DultschBchlieben
bedoel/, minister van binnenlandsche zaken, door
land. Voor wie begrijpt wat een Oostenrijker
rijksmiuister
eu
rijksminister
vau financiën
Xeuhaus
met. de ..toenadering tusschen Duitschland eu de oveneconomische, zaken. Zij allen hebben hun hulp toede
.ed-.
va»
liet.
taalgebied
he,
Duitsche
"
ge deelen vau
Frank gezeul maar er aan toegevoegd dat zij de zaak eerst
van den Oo?tei_rijkschen gezant te Berlijn, dr.
A';
nauwkeurig wencellen te bespreken.
uog
teeaan duidelijkheid niets te wensche»!
vermelding
dat een
ken des tijds verdient ook nog
De Berlijnsehe timmerlieden hebben zich gisteren
Wee,,.,, was,
der drie cöngiesleiders een student uit de
met. algemeene stemmen uitgesproken lege» de regeStudententerwijl in hel dagelijkse!, bestuur van
ling die cc» einde moet maken aan hei con f lic. in
Praagsche
collega
een
192.'.jaar
voor
het
schaft
het bouwbedrijf en de daarin voorgestelde .oouen
werd gekozen!
die lager zijn da:. de^o:>tre"Ns bij het begin der staking
de houaanboden. Dc metselaars zullen heden vergaderen en
Een moeilijke en ingewikkelde kwestie
andere
huite..de
jegens
ding van de Studentenschaft
zullen waarschijnlijk bet voorbeeld der timmerlieden,
<"_. opzichte
speciaal
stu.lente'.organisalies
>>n
volgen, hetgeen voort/-.0. t ing van de staking zou belandsche
van de Oonfcdération Internationale des l.tud.ants toeken"!!.
(C.1.E.) Deze vereenigt. met uitsluiting van Duit-
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De Donaulanden.

rden gei>le«-g.l. E. » -'l-...iiige k. i _.li<.tar!x-i._< t
n
«i.ze e< >i in<!«'. aan z >u
maakte op vn, /.<»_.'!'i l

'
inlautene-patrooii

plant-.. »i een
Hij ..tak in
l.v.
plofte w.t* hij zoo erg verwond dat
aan. Toen d' ze
hij tiid'-n^ het tiau».!«',t naar het ziekenhui overleed.
In e»..! der oudergKUidstations poogde e, n '.^..,ar.1.<!
verkoopster van «le tunnelslioor zie!' te <lo«xl. n
kaar!
van
door het openzetten van de gaskraan. Arbeid,
de tunnelsooor konden haar redden; zij werd naar het

1 .! Praag word' gemeld, da, de patroonsfederatie
d u ..tri vau Bohème., «len e.sch
text ie 1
in
procent

dè
£!h voor 23

..

._

d., -.rlx i-bis tot »-."» l.,»»..veiho.'gi»g vau '2i>
.Ven vooiafgewezen heel! met '212 Hg.» 1-' st.mm. n. ongeveer

17..^1

ziekenhuis "gebracht.
.
1» het west.n van Berlijn vergiftigde zich een
weduwe door het neme» van morphine. lit minne»
smart maakte een 19-jaiige di<iistlxxle een einde, nan
haar leve» door de gaskraan open te zetten: een werklooze en een huisbewaarder deden hetzelfde. Ook een
gehuwde vrouw die ruzie met haar man had gehad
pleegde op deze wijze zelfmoord. Al «le/o levens»

ii»..!ui"iig. die
omvatten zal.

Augustus

arbeiders

episcopaat

Het '| e jeeho-51owaaksche
weer
heef' «e» nieuwen herderlijk.» brief uitgegeven
viede
logen
f
e
est.
he,.
11
.is
m..r ......leiding v..u
geprotesteerd. De
ri-i' van het feest wordt heftig het
stuk vergezeld
bisschoppen hebben
vvoid.
"""Iking
do
waan»
do. n gaan van ecu I.rief.
d"
..ges,., ord m..ssa-l.e,oogi»g." tegenhet
<.^he "ovo.
c,r"ani.ee,.». Het blad van B'nes.,,
«le» bege»
van
opstelling
wijze
vau
en
«Hit de» toon
openeen
het
to
aa_'l.
dat
brief van di.n
lijk-» opstand in Slowakije zou kunnen leiden.

Sl.?va:ks.he

„

moeden konden niet meer worden gered. Ten slotte
hebben een '.'«-jarige vrouw en haar i,!.jarige
schoonmoeder door het openzetten van de gaskraan
een einde aan hun leve» gemaakt. Toen de man van de.
jonge vrouw thuis kwam was zijn moeder reeds dood.
zijn vrouw overleed weinige ooge_il.lil.l_en _a^er. De
oorzaak van dezen dubbelen zelfmoord is onbekend.
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de manoeu«
De Frans, he generaal <:
week te
volgende
de
zal
bijwoont,
v.e* in Pol»»
dij
de
manoeuvres
Augustus
zal
Prea" komen. Op 2.1
bijwonen.
vau de iusauteiie^livisie van Praag
ont»
Te Tslaslaf in B o h e m e n
opgeHe
is
och.
1
ter .ere va» maats.balk
van het '1 sjechor eht door hei infante,..regiment
aan de gevechten in
Slowaak-ebe leg..- dat. deelnamlocli
ctiaaz,!.
de Argonne, e» de» naam vau

ous " "-^,

Te Wittingau bij Berlijn werd Zondagochtend op
den straatweg eet, stervende vrouw gevonden die weinige oogenblikken later overleed. De
vrouw had ta.rijko wonden over het geheele lichaam.
Vlak bij haar lag een gronde houd wiens rugg^gia-it
gebroken was. Hei die' dat veel pijn leed vod door
een agent met een revolverschot afgemaakt, liet staat
nog niet vast of er misdaad in het spel is dan wel
of do vrouw het slachtoffer ia geworden van een
aiitomol.»iel^>nge!»k. De iAde.'.di.eil van de overledene
is nog niet vastgesteld.

'".""monument

...?

-viazim. de voorzitter van de Tvrk sch e Nationale
to Wee»
Vergadering bevind», zich met zijn familie
raadplegen.
specialist
ne n 1 i, k.m't er een medisch

Polen.

Frankrijk.

heeft

(.rabski. de Pool-<he minister-president.
over dc o pt antenno < eeni-e verklaringen afgelegdonder
meer nog aan.
Hij heiiunerdo er
regeering
iv Februari van dit jaar
«!. de Poolsche
kategor.een ""Duitzekere
uitdrukkelijk
aa»
nog
dat zo ,n gevolge de
weten,
lat.»
ha.l
«.,...-:
sche
nten
1 Augustus
voor
D»i.^!.-Poolscho overeenkomst
legde
er
nadruk op. dat.
Hij
Poe» moeste» verlaten.
tusschen Polei,
betrekkiuge»
de grondslag voor goede,
het eerlijk
zijn
moest
in
e» Dvi, .ehlaud gelegen
verdragen.
gesloten
naleven van

osso'N^elukkou in Frankrijk.
Het wordt een sombere serie en de Fransche bladen
geven uiting aan de ongerustheid, die do zich zoo
i««>i..eg!.l_g< lukken iv FiTinkrijk
«.nel opvolgende
bij het. reizend publiek doet ontslaan. „Een tragi.-ché
balans zegt een blad, en *omt dau op: ..ln 18 «lagen
12 s,»ooi wegongeliikken niet .'.:. «loden «n 190 ;:f-wonden." Eu een ander schrijft boven aan zijn
kolommen: „De Fransche si»».: .vege» zijn moorddadiger dan een lÜftiinsch offensief.

kwestie.

19.^

e.» bericht uit Berlijn heeft de Poolsche
ter beperking van den uitvoer van
geld
het reizen van Poolsche burgers
Pools, h
Allee» do
naar het buitenland te beperken. toegestaan.
noodzakelijkste reizen zullen worden
Volgens

België.

regeering Insloten

De gemeente Antwerpen, die het vorig jaar cc»
tentoonstelling gehouden heeft vau alles wat den toi.t:
der kathedraal vau Antwerpen betrof, zal «li* jaar een
tentoonstelling wijd. n aan de Schelde. In
de stedelijke feestzaal op de Meir zulle» documenten,
schilderijen, afbeeldingen, voorwerpen, enz. worden
bijeengebracht met betrekking op «le Schelde, zoo»
wél op wetenschappelijk e» economisch gebied, als
op dat van kunst en geschiedenis. Het plan
ook de medewerking van do streken e» gemeenten
langs den stroom.
De tentoonstelling zal plaats hebben van hall September tot half Octolier.
Onze correspondent te Brussel meldt :
Ouder grooteu* volkstoeloop heeft gistercu. Xondag.
to Aalst do belonging plaats gehad. die doe,- do pari'l
op touw gezet w-is als
der Vlaamscho national
huId c aau den volksvei tegenwoordiger Pioter vau
Opdenbosoh. die eeuige wekeu gcleden door de
re^eeiiii" afgezet was als wethouder der **tad Aalst
omdat hi] op 11 Juli de ltelgische vlag aan den gevel
van het kadhuis door dc Vlaamscho leeuwenvl.13 had
doen vervangen.
's Ocliteu!., is door eon veel-tigtal verecnigingen op
het graf van pa«<<oor Uncus en dieus breeder Pieler
liaens. de groudleggers van de ehrisls-u-llemocratisclio
partij, welke tbans"tezamen met de Vlaamscbe frontpaitii de partij der Vlaamscho natiouali.-teu is Leworden. eon bloemeuhulde gebracht. In den namidda*.* is
een -optocht van 130 vercnigingen met outelbaie
door !e
leeuwenvaaudels en zest ion
--.tad getrokken. Nelegaties uit alio hoeken van het
werd
Vlaamscho laud mareheerde!, in de» -sloel. Vooiopwtoo*-,tond.
dat
alio
gedrag,
waarop
*n,
een sf>andoek
gers -olidair waren met wethouder van Oi«b*ul»nsch.
terwijl andere spau'loeken opschriften droegei, als
Vlaandereu aan de Vlamingen" en ..Vlamiugcl,. eischt
niet meer uw recbt, maar neeiiit bet."
In de nicest volmaakte <»<!e I»egaveu de duizendeu!
lietoo^eis zich naar de won big van van Oi«leubosch en
voortduieud spelen
bracht^en hem in triompl, onder
van het lied der V!aauis''ho L^eilw naar het kring--*
lokaal der Vlaamscho nat'o-ialisteu. waar Herman Vos.
kamerlid voor Antwerpen, mr. lleudrik Borgignon,
Herman van Puvnbrouck. algemeeu voorzittcr van de
pailij der Vlaamsehe, natioualisten en andere epreker.--.
hulde biachtei! aau kamerlid van O'-deuI^ch om zijn
trouw aan het Vlaamseh nationale beginsel. In de stad,
waar hot tot la.it in den avond zeer druk ldcef, dedeul
zich nergens incidenten voor.

BuitenlandschNieuws.
karavaanweg
Uit Rome wordt gemeld, dal op den
een botsing
Gyieuaika
tiis-clie'. Egypte en de
Arabieren
opstandige
ttissche»
heeft
geluid
plaats
belast
en een Italiaansche troepenafdeelnig. die
ij.
Een
officier
smokkelai
was met het tegengaan van
en een ambtenaar ziju ernstig gewond.

De Prins van Wales is gisteren uit Uruguay
vertrokken naar Buenos-Ayres.

Portugeesche Kamer is uiteengegaau
aangenomen zijn.
zonder dat de voorloopige twaalfden voor
bijeengeroecongres
nu
het
Daar zal misschien
pen moeten worden.
Do

Uil Angora wordt gemeld, dat dc onafhankelijkTurkat Salahie 11 lx?»
klaagden ter dood veroordeeld heeft wegen»
begunstiging va» vreemde overweldiging en van
en beherstel der theocratie door het voorbereiden dorpen.
Westelijke
opstand
i»
de
vorderen van «le»
21 beklaagden hebben dwangarbeidstraf gekregen en
Il zijn vrijgesproken.

->e_.!sre<ht!>ank in het proces

Koning Fai kal is incognito te _,larseille aanga»
komen. Hij is op weg naar Donden om een medisch
specialist to raadplege». Daarna komt hij nog een
kuur doen in Frankrijk.
(Vor volg van

do Xe ol a__>_ss.)
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Mededeelingen en Aanbevelingen
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Ka. Vin:

twintigste hoofdstuk
„Ik ook, maar lantetje kan haar andere afspraken
niet in de war sturen."
„Ik !."_, nu een gelukkige, week lang bij u geweest',
dat u mij zult misse», mevrouw tempest, zeide Hoger zuchtje.-, «.«wijl hij zich in ecu stoel
lk hoopmij
zal u erg misse». Het is eeuwen gelede» ,_.!,..< mevrouw Eane ueerwierp, ..en ik snak ernaar
ik voor
mij
ik
zoo goed geamuseerd hel, als met u." i't Ie zeggen, hoe goed al uw vriendelijkheid mij gedaan
sedert
Bij hun thuiskomst zocht Barton dadelijk zijn oom Ixxft. Het is mij onmogelijk, u en .lim ooit erkentelijk
en tante op eu deelde hun mede. dat hij den v01g.».'..» genoeg te zijn voor de. grootmoedige behandeling vau
De Hooghartige Dwaas
,
dag weg zou zijn.
knecht, is, maar de hemel weet,
ik wegldiil, iemand die maar een
„'t Is maar voor een paar dagen, datdus
stel!"
op
prijs
hoezeer
ik
het
een schat
t."ute 'Slurf', zeido hij plagerig, „wees
wij
genieten meer van jouw
door
„Malle
jongen,
Elli-O»
hier
en kijk niét zoo verwijtend naar me. Als
het
jij
vau
onze. Ik bon opgetogen
gezelschap
dan
wa-;. zou het niet noodig voor me zijn. dat ik wegging
goede
vrienden zijn, Rogei-".
zulke
jij
en
Beth
dat
H.
BEACH-WEBB.
ik mis die» schavuit elk oogenblik".
trotse!,
gelukkig
en
met dé vriend..Ik ben erg
Ik heb geen medelijden met je", hernam zijn tante. schau
Beth.'
juffrouw
van
«Je bederft je. knecht en je vriend allebei."
„Ik had gehoopt dat .lim mij Beth tot dochter zou
l.o<-er is' niet te bederven, tante. Er was maar ecu geven, maar gisteravond nog hoeft hij mij verding dat hem de. ellende kon besparen om hier te zeker»! «lat zij het er eens over waren dat huu
' XXIX,
Ik hoop eerlijk
komen en dat eeue ding is gebeurd.
vriendschap iets te zeldzaams en te kostbaar was
afspraak
te houden.
de
blijven
mij
om
aan
genoeg
te
om haar door een huwelijk te schokken".
„II hebt verzuimd mij te vertellen van de laatste
Wat zal dn! puikje doen wanneer jij trouwt,
„Zij zoude» een ideaal paar vormen, moedertje,
hem
lachend. Claude?" vroeg de vrouw. „He! zou mij niet verbazen,
van Gillies", beknorde zy
nraestaties
"
op de
ik vrees dat Jim zoo iets zegt. hij het ook
„0, die goede dwaas is smoorlijk verliefd slaat
je, wanneer ecu vrouw win,, een hoog gewaag maar
als
hij
werkelijk
meent."
kamenier van .ante Mary natuurlijk, en nu
knecht verliest. Ik ben altijd benieuwd,
geloot ik ook. en nu, jongen, wilde ik je
godin te mijmeren. deerden
..Da!
tikje
een
onrust
aan
de helft van den tijd over zijn Itoger
er
met
zij
jongen",
voegde
en hoop dat beste„wie jou
een vragen, of je een paar minuten voor oen ernstig
Ik snak weer naar mijn eigen
buit zal opeischen
slot.e
als
toe.
ten
gesprek voor mij held?'
zijn geweten hem plaagt, dat hij een hulpeloos man
int je, of een blondje?"
,
„Zeker, moedertje.
is
uu
gel«_en.
Nlllisou
een
vast.
als mij in den steek heeft
Cl.iude trok haar op zijn knieën en hield haar
Lucifer
ofje heclemaal niet gelukkig
maar
trotsch
als
onwaarmodel-bediende
..Jim zegt mij datmijnheer
„Wat ik met Ellison zal doen in de zeer
moest
Barton. Wil je mij
geoefend
bij
mij
hij
va»
Nu,
hij
toen
noemt?
natuuromstandigheden,
schoon
kwam.
die u
bent in dienst
schijnlijke
Vrij
dikwijls
kop
moest breken.
hem te maken e» te Zien.
worden en ik zijn
lijk hem houden. Niets kan verandering brengen in de toe-daan een praatje met het
aanpakken,
streng
en
moeten
combinatie
of
geen
leven gemakkelijker en
heb ik hem drastisch
of ik iets kan doen
trouw waarmee hij mii dien., zelfs
en
op
met
redeveeren
maken?"
hield
niet
van
die
nog
je
de
een
twee
voor
te
pretl!«er
want
schavuit
va» bruin en blond, veel minder
discussieere,,. Ik was stellig van plan geweest hem alleen."
Hoger verbleekte, terwijl hij dichter naar zijn gastvertoon",.",
klaagde
hierheen, mee te brengen, maar ik heb water door
vrouw toeboog.
„Je moet dien model-bediende
en
bestorm
zelf
mijn wijn gedaan en hem niot laten meegaan, zooals
Vis u hetzij de omstandigheden, hetzij m.julieei
vrijgezellevestiug
je
zij. „of ik zal
op
een
om
aan,
Hij
had er
hekell
hij mij verzocht.
-Barton kende, zoudt u het uoodelooze ervan inzien,
naar hem komen kijken."
hem te
een
bof
alleen
door
tante,"
hij,
komen
en
is
daar
de Laurels te
om te mijnen behoeve eeuig beroep op
„H zoudt meer opkijken dan
verkiezing
wil
eigen
vrije
en
aan ontsnapt."
„Ben je niet bang dat iemand dat pronkstuk van je doen. moederlief. Uit
_.
den man dien ik dien
„Waarom heeft hij er een hekel aan? Is hij hier weglokt?"
ben ik in eere P,el^,ii.leu aan
„
een tusschenkomst van den
"
,
al eerder geweest?"
„Heelemaal niet. Niemand zal ooit tioger van mij eu noch oen rebellie nochhun
geweld
dat.
Mary
den toestand ook maar
wil met alle
„Nooit, maar tante
vandaan troonen. Hij heeft zichzelf tot een vast kant van mijn vrienden
voor
kerel
wat
doodelijk
nieuwsgierig,
boosaardig
Zij
vermaak. iets veranderen."
hij komt.
is
meubel gemaakt." Hij lachte met
-Lllisou is, dat hij het zoo lang bij mij heeft kunnen „Het is goed voor mij dat hij zoo heclemaal bij mij
Is er -.een hoop op een compromis, mijn jongen.
Mijnheer Barton is «e veel inge»
ui. houden."
gewend is, omdat hij de beste heerenknechl is die er
Kogen
naar
en
naar
gaat
terug
u
huis
volmaakte
noemt ..den vrede van zijn huiseRondloopt
hij
en vrede.
„Waaneer
nomen met wat
op twee beenen
van
plan
en
hen
gegeven
mijn
vroeger
weken
zoo
om <"" ook maar aan lc denken
omstandigheden"'
drie
gebracht
lijke
heb
hem
heeft
in
Ik
vrede meestal,
verandering
Ik zal mor» hevig
le brengen. Af en toe
omstandigheden."
positie
huiselijke
mijn
in
omstreeks denselfden tijd terug «e keeren.
beroerde
eerlijk gezegd ligt de
maar
toorn,
zijn
gen naar Londen moeten, dan kom ik hier terug en
mij
treft
mij
als
aan
hem; soms hou ik
aau
blijf ik tot u vertrekt, dametje. Ik wou dat u langer
schuld evenzeer
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heel dom eu na zijn langdurige eu zorgvuldige op-

leiding moest ik beier weten dan mijn plicht, to ver»
zuimen of zijn bevelen ongehoorzaam te zijn."
De toon iv ziju stem meer dau ziju woorden maakte,
dat zij een oogenblik afdein_.de.
„Is mijnheer Barton da» niet altijd onaardig.

...

Roger''

_
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Importeur van
23 GLASHAVEN
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—

RDAM.

meisje, bracht zijn vrienden voortdurend samen en
brak zich he! hoofd niet over do schipbreuk, dio do
twee mensehen. van wie hij hield. te. wachten stond.
Terwijl hij in den lommerrijken boomgaard rond»
weken
dwaalde" en in zijn geest de twee gelukkige
vergeleek, met de trieste ellende van «ie jaren, die voor
hem lagen, werd Boger onverwachts Beth gewaar,

_. terwijl zij bevallig op haar

„O, nee! behalve op een enkele uitbarsting na of
wanneer ik zijn gezag in twijfel trek, is hij heele»
zoodra je maar zijn
maal geen kwade meester
wilt
wel zoo goed zijn,
U
kent.
heblx-lijkhedei!
kleine
spreken,
moederliel? Beniet met hen, over mij te
mij
dat".
loof u
„Ik had je allee» maar willen helpen, mijn jongen.
De hemel behoede mij ervoor, dat ik jou den last nog
._
zwaarder zou maken".
„E' bent een engel des lichts geweest, lieve, eu i^
kan u niet zeggen hoe geweldig ik u zal missen,
wanneer ik weer aau mijn weik ga".
ligt,
,lk weet dat de naaste toekomst die voor je eenminder
je
een wat
niet vroolijk is, maar als het
zaam gevoel zal geven, indien je af en toe wat van
mij hoort, zal ik 'je niet vei waarloozen."
„Lieve moeder, brieven van u zullen ecu genot
zijn". Hij sprong op en hoog zich over haar heen.
iets echt moei»
„toe, zeg u mij wat ik kan doen
vriendelijk»
nl
uw
waardeering
voor
lijks
om mijn
heid te toonen."
„Speel wat voor mij Roger. Ik vind het zoo heerlijk
als jij improviseert."
hij
Hij'knikte gretig, en met blinkende oogen zocht
om
te
weer
neerzette
hij
zieli
waar
piano
op,
de
vergetelheid.
en
dwalen in het land van muziek
<Vl te snel vlogen de dagen voorbij, waarvan elke
De kame»
stil geluk bracht aan Roger's gewonde hart.
Beth
Bomers
eu
geest
tusschen hem
raadsehappelijke
kameraad»
gevaarlijke
een
uur
nam met elk
toe
schap, naar zij allebei voelden, maar toch zoo vol»
maakt dat geen van beide» wilde denken aan de ou»
vermijdelijke scheiding van den baud. In die dagen
leerde het meisje (71:iud<, Barton met hartstochtelijke
zij alleen van Roger's kennissen
felheid haten
den
kende
kluister die hem aan zijn meester verbond
zij alleen wist, dat enkel zijn manhaftige, lijderlijkheid hem .«det had vrij man te worden. Dit haar
manier van doen tegen Boger sprak hartelijke, dank»
tevreden zich
bare vriendschap, en de lijfeigene was _.im
geven.
die zeker
aan do stveeliug ervan over te
het
platonische
gevoel
zijn
eigen
voor
was van

—

6. HASEKARfIP,
Havanasigaren.

toonen stond. Haar eene

hand hield een zwaar .«laden tak van een perzik-

boom vast. de andere trachtte een bijzonder lekker
eruit ziende perzik to bereiken. Hij sloop achter haar
aan. plukte met lielachelijk gemak «lo begeerde vrucht
eu hield die bij haar mond. Zij lachte meisjesachtig.
..Ik dacht dat ik baar nooit zou kunnen krijgen.
Boger
ik was y\i>t van plan om te verklaren dat
die, bard en zuur en afschuwelijk was eu te pi-obeereu
een laser hangende te grijpen". Zij ging met haar
witte tanden de sappige vrucht tegemoet die de man
haar nog altijd voorhield.
Hij stond haar een hapje toe, daarna bracht hij haar
met een vroolijkeu lach naar zijn eigen mond.
Beth uitte haar afschuw even heftig met haar oogen
als met haar tong. „Bog^ l'.llisou. jij gulzige, ongajij. schandelijke, kerel, dat was de heerlante
lijkste perzik in den lx.om gaard.''
nadat jouw lippen haar aangeraakt
..Pat was zij
hadden", lievestigde Hoger.
„Maar. ijdele man, ik ben jouw voorproefster niet",
beknorde zij hem vroolijk: daarna hopende een
nieuwen buit te bemachtigen, richtte zij Inrekenende
oogen op den boom en toen zij achteruit liep struikelde zij. Eu zou. als Boger haar niet in ïijn armen

—

—

onbevangen

had.

gevalle,, zijn.

Pc innige aanraking met haar volmaakte lichaam
bracht hem tot hot besef van do waarheid. Hij hield
van haar, deze wonderbaar]ijkt* vrouw uit zijn
vroegere wereld, hij hield van haar. met een liefde die
nooit vergaan zou. Vastberaden zijn gevoel van uitgelatenheid ouderdrnkkenle, liet hij haar echter los. Hij
was on lijfeigene, eu als zoodanig had hij zoomin
den .stand als de rechten van andere mannen. Wel was
het nieuwe besef hem zo,, lief dat hij het innig koes»
terde aan zijn hunkerende hart. en trilde van het
geluk dat hem dit verschafte. Beth zou nooit iets
van zijn liefde weten, eu daar hij alleen zou lijden.
Zeide hij verruk! tegen zichzelf: ..Pe dag van heden
met zijn liefde eu heerlijkheid is do mijne; die van
morgen ligt in de» schoot der goden: wat van mij is
zal ik vasthouden zoolang de dag duurt.

(Wordt vervolgd.)

,

I«__«7^^N aovr___.-iA2!is[s€sca

6

droomli.a. ka:, do «verdi.Klit plaats hebben d«or
maar
do.
!«".<«',
moe.lnktte weg,
U!!l<'^"ig. dit i* de
a!^ m< n op
«-hij.
mgolagen.
Morden
moü
die. «d>
a>,.l< .<' wijze het doel niet ka., l'e'e.k.n.
___>>__..-_ geeft spieker e.» «hiidel.jke. iv haar »ul^>
ii> ' li.tuinden g.,<>. te volden analv.'.! van een .neetal
i werp
» zijner patiënten. Het
dr«..uilen van
behandeling
iv
een
leen,
tot
zich echter niet
hiervan

(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).
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de vitte veiliglieidsbrandstof
ter vervanging van spiritus wordt
door duizenden personen zoowel
thuis als op reis dagelijks gebruikt.
K.eta is onontp'.ofbaar. zeer zindelijk

gebruikt men bet doelmatigst I
in de verschillende Kleine Meta» I
Apparaten. Overal verkrijgbaar __ j
pi. 145 per carton k 100 tabletten
of 18 schijven. Monstertabletjes
worden gratis en franco toegezonden
door de importeurs:
1.. V. GABA-BAZEL, HILVERSUM
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Heidelberg.

Een deelnemer schrijft ou»,
Den lien dezer herdacht Act Duitsclio volk de totetandkomiiig in 1910 van de nieuwe grondwet te Weimar; do voorzitster van hot congres, moj. dr. liotlen,
opend© dien dag de. zitling met ecu korte rede over
»J IS dier wet, waarin vcrklaard wordt, dat het onderwijs dlcnstliaar bchoort to woideu gemaakt aau do
opvoeding dor kinderen tot liefdo voor hun land, tot
vorming van ecu national© eeuheid en tot verbioolering onder d© volken. Daar-ia gingen onze congreslodcn onvermoeid voort met hun i»ogi!ig<->l tot verbrotzdering.

Dr. Ferric re, de zoo Ix kendo leider van het
,,Bnreau international des denies n<»uvel!es" te Genilve.
do onvermoeido strijder voor d© „Ecole active" hieId
een lezing over: ..l'sychologiselie typen in Kind en
ras." Lpreker meeut dio t- p< to kunnen uitze<l<!i op
een twee-assig stelsel, waai vail op de e> no .is aehlereen volgens komen: a. het Lensoriscile, b. het imitatieve, c. het intuiticve, d. Iiet ratione< le; op de andere:
-gevoel, intellect en wil. Zoo ontste.at ecu 12 <al typen,
di© bij ras en kind zijn na, te gaan. Onder a. ki-'inen
wij brengen: de primitieve jagersvolken, ond<>l' >>. hot
patriarchal© gezin, de oervoim van den anti< k<» stadklaat, onder o. renaissance en revolutie, onde.,* ,1. he!
kolidai-iteitsideaal der tockomst. Voor het kind van
0 lot C jaar: a. de egoist met bet verlangen naar vocding, verdediging, kleeding, enz.; b. C—12 jaar: de behoeft-o nan leiding en autoiitcit, ordo en begrenzing;
c. 12-18 jaar: het veiz»et tegen d© autoriteit, het zieli
zelf willen zijn, zelf d© i-aken ter hand nenieu, do
leeftijd van het Hollandsche .,tussehen sei vet en tafel-

laken"; d. 1824 jaar de nieuw© gel'oorto op
geesfelijk gebied, do kristallisatio van het eigen
wezen, de wenscli naar discuteeren, naar de
vorming van jeugd-milieus. Voor den volwassene
elemt hiermed© overeen: a. het verlangen naar
-goed ©ten en drinken, naar genoegeus van
allerlei aaid, b. het verlangen om bij bet leger le
worden ingelijfd, of zich aan den dienst der kerk
te wijden; onspeiciaal d© Itoomsch-lvatliolieke
der c. vaNen de uitvindeis, zij. di© de wetten der
psychologic willen nagaan. d© paedagogen, zij, die als
een avert apostel willen optreden, zij. di© d© m-vsa
willen regeereu; en on<!er d. do gcleerden-, de sociale
organisatorcn, d© elaatslieden.
dit in antwooid op een vrocger door
Geen type
lietegen deze indeeling
Jung
geuit
liezwaar
dr.
ander;
to
dan
een
worden
hooger
beschouwd
ho^ft
wel echter kan ieder trachten, in zijn type het hoogsl© t© worden. Dewey heeft zich in zijn laatste bock
verzet tegen do vaststelling der biologisehe wet, dat
ras en individu een gelijk.-o-7-iiig verloop van outwikkeling zouden hebben, ni.^i- al wil Feiii^re
gaarno toegeven, dat zijn parallellism© niet al te
wiskundiir genomen moet worden, bij meent todi. dat
Dewey onjuist deed door zich zoo zeer naar het verleden t© wenden en nit het ras de individucelo eigen«-chappen to willen vcrklaren. Het in eon ii'dividu
*t meest overwegend© moet zijn type l>epalen; na
een onderzoek in scholen Week 25—28 pet. onder a,
d
55—CO pet. onder b, 10-12 pet. onder c en .' onder
dat,
er
aangenomen,
t© behooren; verdcr kan wo«len
aan gezonden onder a vielen 80 pet., onder b CO pet.
onder c 40 pet. onder d 20 pet.; bij d© abnormalen
gevolgen van
is dikwijls d© afwijkbig te zoekeu in enz.).
(alcoholisme,
den toestand in het ssezin
Het Bureau international des eeolea nouvelles heclt
in eamenwerking met het lnstitut Jean -lace.nes llouskinderen cen
scan te Geneve voor elk ty->o van
lijnen
van hun opde
dat
opgemaakt.
progiamma
stippelen
Bij de
voeding en onderwijs tiaelit uit to
behandeling meet dan niet vergeteu worcleu, <lat
ieder tv^ op zijn eigen wijzo reagcert; het a-type
op bclooning en straf; het b-type. op prikkeling van
zi,,n gede eerzucht; bet e-type op een be roe. op
gezond
verop
zijn
voel. het d-type op ecu beroep
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stand.
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.
A
i«
Over „De beleeken,s van het onde.ibewuste vo<,r de
Jung
dr.
nit
-*.prak
prof.
individlieele, opvoeding"
men: lode
Zurich- Bij de opvoe<ling o:ideischei<!t
op-reeding door hot voorl>eeld. 2. de l«w!ist collec
tievo opvoeding. .1. de individucelo opvoeding.
1 Het kind oudeigaat in stork© mate. den invlocl
van zijn omgeving. Bij zijn opvoeding kan daarom
het voorbeeld van groot© kiacbt xijn.
wa.ir

Even-eons is dit het geval hi.-, zielszieken; Bree.g!
eoms i-aad'-eviiigen en !,< velen niet^ uitw<!lken.
men hen in bij eon ai'-eidsgroep. dan kan liet voor- ;
tot werken brengen
beeld der aixieren hen
(lit kan
hun aandacht wor.lt van de kwaal asgelei^l en
bijdragen.
lot hun genezii'"v
.*
is van
Dez© factor (do paitieification mystique)
kinderen
l»j
bij
hen evcnals
groot lielang. wat —
o-.voewel blijkt uit den tegenha.iger. dat d©
omlci
als
cen
sled.t
vooi>eld
sa.^I!.
din^mefliode
invbx!,!
doe.
hen. dio op**evoe*l moellii worden, zi^n

-

—

!^te

eolleelicve, opvoedin,--.
S\
Hieionder verstaan wij de
vasK,
zij
geseh.edt
waarbij d© leerling weet. dat
i.aa

regels. principes en methclen; gaat In., bierop m, <!.»
en <!oor >!iwordt hij met .>-.<!erc*»i geregelil geoefend
van net
do
vormii.g
laatst© wordt mede^ov. rkt aan
aan'ek,.
van
de
karakter. Daar het voor'.>celd
nid-vx.,,
kan die opvoeding voor een eemgszins zwak
ook.
is
.lan
editor
haar groot nut hebben. m<!»/<elijk
e„ onveiloie,,
gaat
die
ma-^a
dat hot zwakkere in
wij leven in eollec.tiviteit en dc colderg.'iat; echter
is nondzakelijk: wij mogen Iiaar
opvoeding
lecliev©
terwijl
wij teveus l>e<le»K.',> ]-*«w»■'.'.'■
nooit loslaten.
whoeft to zi.,n. als 1,< t bi,,altijd
verlieH
dat het niet
mo<*l. men
zonder© in een der individnen verdw>jn<n
l>edorven
kimleren.
en
denke daarbij aan verwende 'likwijls ve.ld.» ii-le
Do eollectieve opvoeding is
alleen-zaligmake.-de beechter zij mag niet als do
make
er geen prmeipe van;
men
schouwd worden; op
de kinderen. die er z.eh lege.,
tovens lotto men
vorzetten; gewoonlijk zal l.ij dezen con psydi.s.bc
afwijking to conktateeren zijn.
op^edmg. die ver,«.ehl
Ad 3 Bij dc individueele en
voor do blonder bezwakzinnigen
wordt voor dc
specale behandel.ijzonderheid
e.n
gaafden, wier
regel.«. pr.nling vrangt, worden alio anders geldendc
g.-xteld.
zij'le
cipc* en methode" ter
kinderen komt ml een veikeer.
Von decl vankandeeen
l^spreking me! de ouders a
n-ilien; noma
in andere. geval, n ■-.
brengen.
verandering
voel
door I.e. kind zelf »i beban.
t« '«
is dan. dat de onnemen Het
bet
kind ,eager,top
hoe
arts
we.en.
en do
>er,l
als wi, bekriigt;
«.«
WA* Wt van buiten toegev van bet .,„',e».-..»de lot
i
Kin
zich
.« boo let
l«ei kind
griipen.
verder. l.eekeu
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—
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,l7ehta"
'^eiken
SLii-nnTto
erwsj.er
,.
lloe

k^'"n
hrtSiOwiiato «...ovcibreuSar
°U
T»\^iffJiita
h
..I'eberti-agung'
£,.
5 Frond
"

.

.

,

het

vraag»! »k

over to spieken", meende de beer Osw a ld B
I'o we 11 van de Bcdalo, .<,< hooi. l'eter^field, Engeland. wien 111.1. verzocht hl:<! e, u voordracht te houden over ./,'.> «'liK-atiou at Beilale.''.
Dc heer I'owell «helde mede, h<»e hij van de «priel.ting vau 8.d111e..; af, eei>! in l^u^ex. later in
11a,..p.<---_e, uu! den stichter en liea.lma.^ter. «Ir. üadlev,
had .'..mengen,,!_..
le begrijpen, wal de invoering
«liint men to weten,
beleekende,
eo-«.«luca<ie
er
van
en voor de vrouw
hoe do loe^lünd voor het mei
in vroeger .jaren waren, «at «loor het volgende al
da.hdiikg.kalak!,! >_-<><>»<! ....idt. Ir wa». een koninklijk,», <'«_»__ii.<. i.. benoemd «>ni «ie <>pv<.e!!___g>k..<>._.<_.. te
!«_.t»<leeie»; «Ie lehliug van het mei^j» was schromelijk vel v.a iil«.<!-<!, muur toen m<
gelijl^gc >e< btigdlici-l
vroeg voor haar on voor den jonge», heette het: Wij
kunnen „de »iaa!.«elia>»>« lijke <>..!."' niet verstoren!
I.__ <!<
tijd der w.ffragcHes __. men t.^-h ook uog niet
vergeten.' I^ang.:aamaaii i.-i echter dc verandering
gekomen.
Do Iledah'ii tcl.ool, «lio in '$!>_. .nel 12 leerlingen
zou l . ginnen - " van wie er echter !! uicl o,.kwamen,
omdat, do op/e! ../co .<!._ ni«»_v.," w^:°l
Wil nu
-_!:.<!
leerlingen; aan bi.ite.ilaii.hi>. _iiiu <laa.<»n<l<r
meotal e. ni^, I>'.!_>!<>.! en Holland, o. een «nkclc
maal een K««i of el-n Zweed. In 1X!?> kwam hel eel_.to
meisje do le^^u volgen; in lülK! w.<.<_ voor <I<> «ei.te
een l-!_-._d..c_:..
eaolaia van de
maal een ,__e_sj«
.«'hooi, ia 11-! wa.^ voor bei «<",-.-_ een mei.<i«, redactrice vau (ho Bedalc.°_
Do meisie_. gaan
gelijk op met <_!« jongens; eigenlijk kan er „iets meer
van verteld wo, len. ineen... >>>i._-.>ke_'. «lan «lai hel bij
om. een heel gewoon l«.ve»!j« i.-. Do meisjes ftpelen
cricket eu (ent.ir. mei «lo jongen/.; -'t m< i«jo /.ili in het
I<> elftal; voetbal i,-. ' winlei., voor <!« jongens la< .<:>>evoor «Io rn« i-;e>:. Hei leerplan i.i ruim en breed
tol den ir.-jarig.-ii leeftijd; daarna -kom. c«n _<|di!..jug
naa.' individueel!, wenschen: .som.) hebben l"' a '20
en bclüeii-j. , geregeld»
jong !>.i
_^pi<ki!i^<-n mei do h eraar., en 1. e!.iic.^<'l>. De g.vm»
nu gegeven volden» hei '/weed.ehe
iia.^tie!.
fywdcom, terwijl er daarbij 1 h.'i per week in in kenui., va,» het men.^chelijk li'haa'n. Aan «lo o»dk!« leergeeft de
j.ingenii en meisje.'! lexamen
linden
hij alle.»;
waarvan
biologie,
leo
in
zelf
mei hei, In-handelt1.
Als ouders, en onderwijzers op©!! spieken ©ver het
eu
.-©-.neek leven, dreigt er geen gevaar; kinderen
justiuc»
zij
soiK-ek
opgroeiende» moeten weten, dal
als andei© INten" eve»g«_<-d hebben te behterseheu
stincten, Leven in dc open lucht, tooneel, muziek
herhaalde, ma(het ©keu koor en het eigen orkest, di©
len per week oefenen. en welko bij <!«. gewijde Zondagavond-bijeenkom
en ,'e feesten nooit genikt zouden
dat
alles helpt mede om ©en gezonwolden),
kunne»
do sfeer to scheppen, terwijl daarbij en in d© school
het zelfbestuur «kr leerlinge» dc ouderling© tiich^
oudsterkt. Bij het ©inde van het, schooljaar komen vele
!<xili_.'"-u over om met allen een weck-exd door t©
..-._-,'->»
en voor geen geld zou <!© heer Powell die
bijeenkomsten willen mis"», waar oud e» jong vereeukd is: dit jaar ware» J_-0 ouderen komen me©feesten! „Opvoeding in a nutshell", zal men zegge»,
manmaar allee., fris-echo, ©or.proukelijke, durvend©
opvoeding
geheele
daarin
de
zulle,,
u. n e» vrouwen
kunnen liergen, want het is een levenskunst! Durven
wij, Hollanders, in doorsnee zóó het leven te verstaan? vlochten onder de lezers van dez© regele» op<leerlinge» va>, Bedaks zijn, laten zij da» van ,»>j
heer Powell ben in een gesprek,
moge» hooren dat
dat ik met hem mocht hebben, met naam en toenaam
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Onderwijs.

het bewuste op-verk.

van
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_V.eta

congres te
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«-. n« ti u. >ie ei, < -e»! Ti «■ al i e aan de orde
;;. «ec-l «ii nog .-te.dx i» hel ni«t geheel opgelost
..Men maakt de zaak veel t^ in>^ lc_>.<.>i,t door er zooveel

elf blijft steeds, ook bij liet branden,
vast en droog.
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Nieuwe bewaarscholen.

Mededeelingen en Aanbevelingen

p.j «lo 0111 pr,aeal_eH in handen va» burgemeester
et,
va» Kotterdam gebelde adressen,
boud
l.oüor.lam van den Bond van On»
il-,
aldeeling
van
dcr«ijz-l'^ci> bij het I'r.iheloudern ijs, vnn de «f
.1, «1 ng J-oitord.-ui, van ds Vereeniging Volksonder»
w.!« en van do «ide.ling l.ott.rd.m van liet Nedergelil'i.l'ieh ()!>de!«ijzers<!enoolschap is nan denoprichovergaan
to
tot
willen
ui'cll.ei.ad veizo«it
openbare bewaarschool in de sl«d«geting v.i»
del.!'e_. He* 1 vehoozcin. Tuindorp Bloemhof en Tuin»
dorp Vre/wizk. Naar aanleiding hiervan do?!eu bur»
".edeg'!,»ue..cr eu w".houders thans het navolgen
l.ofte,
den
door
de
!>^g,-'.!ickd
-1» hei ."icid'le^l.
(..ooswük.., lic inge!. den lloezoti«!r.gel en den Hoezem, bcvin ten zich vijf openbare ««waarHcholen, nI.
.le.,'U.ZK.ade. de !.p!ege!nisserstraa', den.
ai»
<!"
..roo^.iiki.chew,.g. d- I«ai.c lludertstrart en de Poot!.ir..a!. Behalve nan do s-dtoo! aan <le Poolstraat
waar e>u vo'^lig uontol l>la?sen is gevormd, is aai»
dezo schol»,, voor eventueole uitbreiding der schoolplaatst, mte 1 cscl Ikbaar.
..ol'ilng nog voldoende
!_'., iügeile'd onderzo.!. >..<>r do wiouplaalz der leeraan de Pootbü^en her».'-, uitbewezen, dat de school kinderen,
die,
v.ordi
«loor
_.!.-..!
"roetenleis !>?-/.oeht
goed.
zoo
>>e!e!.
even
n.et
.1.5....i»l
b"t."lt.
d
>?.
wat
naar en der vi r aüdeio l> wa ir.?^!io'.en zouden kunne;! g'i.n, do.!, «ier oiu<7. ao» >>!>..t'"g va» hu»'
hinderen op do in e?a n uw2i' g^houw gevest gde
bewaarschool aar. de. l'o/...tr.iat de voorkeur gaven.
Xoolang do plait^ruliine o'> «Ho <^!''.ool zulks toehe!,
ge.-n bezwaar aan de wenschen
er uit vu
ien hun de keuze van
g>>-»o.t
der ouder..
<" kon.c
!«, .school te laten. >V052» i hare ligging op slechts
de
korten a'sland van don Ile-ervelioezem is echter
_.>wa.ir_...l_,.o_ aan «le Peil.*! raat in de eers'e plan»
stadsgeaii.-le.wez.» om <!o kindeen uit di! nicaiwe dan
ook
bet
vervol?
-uden
n,
mcii eu in
op to
wijken
dezo
school
tot
nit
de
andere
kinderen
«loldits
worden toegelaten, indien aan de aanvragen voor
kind-ren uit den l.C'ervoboeze.n 1« voldaan. Cc cornmissie voor hl.t openbaar onderwijs verwacht, dat
voor het tegenwoordige door de bewaarschool aan
de Po_>>.!>r._.-_^ .11 <lo behoel.o aan openbaar bewaarschoolondcrwijs voor den lie,crve!>oczem kan worden
voorzien, c-, onder die omstandigheden zijn biirgemooder en w.-!iou lor, mci. haar van oordeel, dat het
tijdstip voor <!"n bouw van een nieuwe openbare
hewaar-jchool in dat (stadsgedeelte eerst zal zijn aang>!»_.okon. wanneer de ovengenoemde school geen voldoende ruimte meer biedt om aan alle aanvragen v t
den l'.cserve'ooe/. .ïn te kunnen voldoen
Voor lis: «tadijlee! :e» zuiden va» de I'ut.sehelaau.
waarin ze!, bc. Tuindorp Illoomhol bevindt, is do
toestand anüers. l.e mecit nabij deze wijk gelegen
is die aa» dc Tweoboschopenbare bewaarschool
bevolking
n«e> eudeeiL ontvangt uit
straa... welke haar
genoemde laan. Uczct
van
ten
noorden
omgeving,
haar
school is geheel liezol; op 1 Mei ...j. konden van de
«laarvoor i„'»c_.e..reven kinderen er 57 net worden
geplaag.. Hoewel de bewaarschool nan de Twee»
bo.4eli,!ra_.t in-.--oliieu eenigszins kan worden ontlast
«loor goh."delijk voor de nieuw ingeschreven kinderen.
voor zoover hun woonplaats daartegengeen bezwaar
de niet geheel hoz.olo bewaorscllocll aau
oplevert
,le.il Parallelweg arm lo wijzen, kan niet worden out
kend, dat iu!"l>!oa<l voor hel zich sierk iiit.br?i.lei_do
Is.l">el t<.u zuiden der Pu^eho laan geen voldoende
>»e'.e?enhei<! '. oor het ontvangen van openbaar l>e
waarscl.oolo.idoi-w.jD bestaat. Voor do beoordeelinZ
van «la maio der be!io?lte an, «!it onderwijs in
!_olo-'!d stal.geleoüe geelt, gelijk de con_".issie voor
hel openbaar onderwijs opmerk», het boyenver, relde»
ai.ital tekort komen!o pla_:-eii nan de bewaarschool
aan de '!'we?bHs-d.straat geen goeden maatstaf. Voor
vele ouders toch 1. zoowel de vrij gro.^le aleland
naar dez^ se'i'e' als het drukke autoverkeer langs
do Putschl mn .een lx.zwaa_r c»m hunne kinderen naar
die school to z'.nien. terwijl ook de geringe knus op
plaatsing velen er van .orughoud. hunne kinderen te
doen inschrijven. lot ligt dan ook in het voorne.
men van burgemeester en wethouder., ecu plan voor
den houw van ecu openbare .X-waarsehoo! in of in
de onmiddellijke om_.ovi!,g van h?l Tuindorp Bloem,
hof to doen voorlioreidcn
Voor «k «tkhüng van een epenbnro bewaarschool in
hot 'Puindoej. Vreiwiik, bij totstandkoming waarvan
ook «k I,cvc>uer._ van hei meest zuidelijk go-lee'.'e
lei, worden,
van l_ke.».ho.' voo'kopig geholiie,»
i.iimen
niet lan.
gemeenteraad
college
don
lir.opt be<
gen lijd een plan to kunn?n .aanboden.
-iu!"o-..ee-!te,r en 'vetlwuder^ maken ten slotte meiding van een l.^.e.iouw-Ug. waartoe de behandeling
vau de voormelde adressen :n «k cominl«°.«!o voo» het
openbaar onk.r.vij, aanleiding hee". gegeven. l_lnkek
Iel'» dezer commissie, hoewel op z.eh^<df geen bezwaar he.'»!«>nlo tegen «kv bouw van open>>aee bewaarscholen, gs.ve» al. I.uu meening te kennen, dat.
nk! l«-_lchil_i over oheetieve gegevens
zooion.-;
„.„trein do I^ho>.>'te «a» op?i,!iallr of aan bijzonder
do
bnwaar-.-.iookn-krwi.iZ in ccli l©p.-va!«l stadsdeel,
noodzakelijkheid va» de opening van e.u openbare
bewaarschool aldaar niet mot. voldoende e lolligheid is,
aan te oonen, In iekr gev.al zal naar het oordeel
dezer kien. ....'.len lot stichting van een openbare
rekewlng behonbo'..-a"/r«!hool wordt overgegaan, ook
lie._oe!te nan bijzonme!
de
gehouden
reu k workn
de.» b,waar'"!ioolindowi.ik_ Met Wem werd door deze
kie„ dan oo'c> aan'<©k->ngcn op spoedige toktandkoherziening van do
e"n T.f» hanige
min?
subsidieregeling voor de bij zondere lewaar.^cliole!,, «kt van gemeentewege de gelegenheid
wordt g.'.mapon om ook r/.n die behoeft© tegemoet
to kom in.
Nnler n.ole.ee'.in?, dat een voorstel tot herziening
van do eve.ngenoe.-nde subsidieregeling in voorl^rei
ding is, geven burgemeester en we'.honders den genie!>n!er.ad in overweging bon ie maeh^gen aan Óo
voormelde adressanten. io'<r voer zooveel noodig»
me Ie te .looien, dat voo, do opr.ehtina van een open"'n.seele-.'.te, dat wordt
b._»-e "■.^vaarschool in het
aangeini! als l.c,.?rvebo.zem, vooralsnog geen aanaa.>!e'<!ii>t. wordt gevende.:,, doel, dat maatregelen
zijn gen,men on, de be.'^ande bewaarschool aan de
I'ir atv. voor zooveel „ood.g voor in dat stadskinderen toegankelijk >o stellen en
g.'.e^l.e.
.n de. behoefte aan bewaarschooldat ter voorzien.
loe^üte!, in lic. Tuindorp Nloemhof en in het Tuin.
dorp Vreewijk de noodde voorbereiding wordt getri-ffen.

(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).
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Ds vacante pos!- en teleKraa'lliree ies
burg (D), Dokkum en I"er Apel zijn
verzuiling opengesteld.

te Valken-

«er

wede.-

Het lelcgraafsl-,tien le I^oosdrecht 15 vervangen door
een hülplelegraalkantoor. hetwelk wordt gevestigd in
hot hulppostkantoor aldaar.
Ingeval zich gseue moeilijkheden voordoen. zal de
v.v.
lreintel^fonie in de sneltreinen Uamhurg-Berlijn
de
t.-einaar
het
verkeer
a
4
weken
ook
in
in 3

nen wor>i:u opgenomen.

Do Belgische plaats Attcrt is opgenomen in het
Xederland«eh Belgische telefoonverkeer.

De buitenlandsclis posttarieven in A>geriB zijn verhoogd voor brieven lot 20 gram tel 1 frank, veer
briefkaarten tot GO centimes eu voor gedrukte stukken tot 20 centimes per 50 gram.
Naar Estland is de verzending per post verboden
van aankondigingen on coupons betreffende handel
door middel' van het z.z. sneeuw!.alstelsel.

Hot Builey», 3tit>3..e,ue mcnsuel de la di echen,
génerale de la sili!_»t<pie van Bulgarije, b?ve.t de
volgende gegevens be..-ef'-iid? den pos-spaarhankd.ensl,
daar te laudo ever 1924 : de spnarbankdieuat werd,
in 1921 li°j 7G nieuwe postkantoren ingevoerd, zoodat liet gelal der tot dez.u d'.enst toegelaten postkantoren

lo'_

407 is geklommen. Het getal der nieuwe
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Stilte,

wl^ck^

ï~~ «vaklce vind. N"" waUge
vil"I. /TT?" stormachtige vil» 6»«
sneeuw, S mist, JS onteer)
rege? .

Krachtige

/TT"
/777Tstorm,

*

"

spaarbankboekjes be.lroess 16008 tegen 13931 in 1023.
Ho' golal der inlagen bcl.oeg 111.501 tot «eu l«drngi
De lijnen zijn getrokken over de plaatsen waar ia hare.
van 11_».481.Y<« leva» (toeneuing: 35.?3_>.t.34 levas). meter ongeveer even hoog staat, opklimmende met 6 mM.
standen van 760 mM. Eu lioogel
Het gZtal der terugbetalingen ty4.11. tit een be..r_ig! Zij zijn doorgetrokken voorstanden.
De cijfers bh de plaatsen
inleglagere
geheele
tegoed
gestippeld
der
en
voor
leva>,.
10i"..458.-__i!;
Het
van
in
Celsius; staat hiervool
temperatuur
graden
aan
geven
do
-ijnde
gers bedroeg einde 1924 1!.?,331),4k« lova«.
graden vorst.
dan
dit
teeken
beteeken.
het
een vermeerdering van 11,012,014 levae.
„Stijgen.." on „Dalend" geven voor een gebied de wijziUU bovenstaande cijfers hüjkt de toenemende ont
aan van den barometer, ove_: do laatste 3 uu-, d— v»
ging
wikkeling van den postspaarbankdienst in Bulgarije. 3—B uit voormiddag». _.

—

-

De koers van de postwlsselF veer venemarken
l_>B, voor
was op G Augustus j.l. 100 kronen
Noorwegen f 41.
Do koerZen van de postwikeek ult België naar
Nederland waren op 31 Juli j.l. f 100 87« francs,
op 1 Auguslus 873 francs, op 4 Augustus 379 francs
uit Denemarken op 28
op 5 Au<;ii>:u-, S»\s'
Japan, op 26 Juni
uit
Juli f 100— I£o kronen:
lON
ven 0.1,01; uit Noorwegen ep 27 Juli f 100
221.75 kronen, op "O Juli 220,75 kronen, op 51
Juli 219.50 kronen, op 1 Augustus 222.75 kronen,
op l Augi.s'i._ 221,75 kronen.

, —

Visscherij.
AMziEllslX)!,. 15 Aug. Van 10 tot en met 15 dezer zijn
on do lalnizegeuviss-horij De Koekkoek to Tienhoven gevan^e» 8 Jakobzalmeu en 1 scbotzalmpje.
BRUI'NIssE, 16 Aug. Do vorige week zijn van hier verzouden naar Holland 35 tonnen mossels, prijs f 1.t.0 per
ton, naar Engeland 375 zakken mossels, prijs f 2 per zak,

....

naar België 1800 tonnen mossels, prijs aan lr. 6—lB
per ton.
ENKHUIZEN, 16 Aug. De uitkomsten der dotvisscherij
waren hier in d« afgeloopen week matig. Do vangst dcdroeg 82?8 pd. hoekbot (voorafgaande week 11,245 pond),
nrijs f 30.15—10,30 per 50 kg. laatste markt van Zaterdag
't 21.20. Zuiderzeesc-hol, 2000 pond, was laag in prijs
en gold f 6.75—10 per 100 pon,'. Korbot, 1000 pond. go.d
ook per 100 pond.
f 18.50—
U<X.!I.N, 15 Aug. Aangevoerd door 15 vaartuigen (529
pond bot 23'A—21'/ e.. 208 pond aa! 45—77 c. per pond;
, "■-"-.
2 manden garnalen f 1.50 per mand, _.
HUIZEN, 16 Aug. Do ootvisscherij k de afgeloopen
week voor do Zuidwal-skepers njet gunstig verkopen:
do aanvoeren op het eind van de week resp. 212 kg. Eu
derde gedeelte Tan
61 kg. (laatste afslag) zijn skohl.» het
Hierbij
kwam (nood»
vorige
week
sloot.
waarmee
<k
di".
van
de sf^kl.'
opkopen
zakelijkerwijze) ecu beduidend
noteoring en zoo «kot deze week me!.... 44 c. pc, pond.
In het, midden van de week trad do periode van winddo
stilto in, die de viseehers reeds zeer vroegt!jdig--naar
have» deed terugkeeren, daar vrijwel geen nieuwe vangsten doven werden gebracht. Ook de aalvangst is de geheek week zuinig geweest: de geringe omzet werd hovengesteund.
die» slechts door beperkten aanvoer van elders nog
«ven
middelbesomming
bedrijfssohuikn
der
Dat de
in
de f 50 haalden was dan ook alken te danken aan degarDe
een
vlotten
afzet.
gevangen
viseh
en
de voorweek
naknvkscherij kwam eveneens op ceulgszws lager resultaat, wat eehler door een kleine prijsstijging we.r.l goedper
gemaakt, en waardoor het leveringscontract ad l
de na-veek
ben nu en dan weer buiten werking kwam. In
werden groote partijen Xoordzeeviseh en product voer
do rokerijen ult IJmuiden afgezonden verhandeld on drie
(particuliere) visehmijncn voor do venters- en rooiers-

.

_,_.,,
levendigheid,

groepen.

In het anskvisbedrlil was eenige meerdere
de afgifte van 4000 ankers in het Centrale Veem wees
daarop trouwens reeds. De pakkerijen alhier begonnen

.

met de expediliegereedmaking voor het a.s. herkkeizeen
(Duitschland..

M<A??I.MB. 16 Aug Aangekomen van do har«ngv,«met 10 last.
s«ne'r!j MA 176 me! 6 "last, eu MA 76 bolafslag
445 pond
SPAKENBURG. 15-16 Aug. Eaatsto
66 kg. a
16—17
e.:
zeeaal
kg.
.. 56—30 e.: garnalen 88 a
t

N.01—1.15: een partij schol deed

6^—lo^ e.

per pond.

439e Staatslote rij
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Trekking 17 Aug-.
3de klasse _ste lij.-).
sX.ar de voorloopige lijst.)
Prijs van f 5000: 6006
2000: 17.V0
''
«00: 58)2 10028 19788
4100
Ï00. 2,050 6868 .021 14115 14010
.' "„
Prii.. van f 45.
351
266
338
200
210
5
'48
67
103
«05
508
632
647
«60
410
.■*:
?91
408
000
011
052 1007
803
770
781
555
76?
1218
10.12 1067 1077 1083 KW» 1123 1126 1172
..».-'
1541
1537
1..20
1488
1520
I"7>«> 1209
1470
1368 1505 1507 16*6 165? ..'5B 1601 1875 1883
H?» «WO 2000 2137 2260 2301 2335 2101
"-KW
"444 W!
2500 2581 2613 2727 2750 2820 2840
3100 3100 3141
5.0,8 **V-) 2074 3010 3055
3511 3612
3167 3325 3338 3367 3371 3440 3101
3705 3710 3876 3026 3030 3076 4027 4172 4170
410 4456 <»7.20 4720 4768
4185 4*27 438, 4304
182. 40!,. 5016 5050 5004 5100 5120 5212 5270
5)01
5<3l 515! 5158 5406 5407 5531 5561 5565
6055
7.588 5702 5713 5815 58 l 4 5017 5078
«301 «3.5 6378 6114
006, «106 «172 6233 0282
6665 pft?3
6173 6176 0183 0516 6535 «.,0 658» 7040
7038
7114
6023
6050
0730 6808 0853 688!
7827 7836
7142 725? 7112 7423 7503 7565 7503 700?
7008
78.0 7863 ?8«2 7001 7022 7011 7051
8210 8220 8255 8324
80fB 8053 "078 8114 813)
8820
8,373 8101 8153 8475 «WO 8717 8753 8761
0143
0163
012!
0031
0012
0120
8030
0005
8821
0305 0306
0173 0187 0221 0224 0225 0226 0275 060)
0612
«344 0301 0438 0141 0473 0530 0536
«VNO 0810 0014 0022 0020 001? 10061 10062 10200
10250 10272 10317 10362 10375 10380 10137 10501 10565
10686 10753 10830 10870 10006 10010 10036 100.5 10075
10070 11035 1108? 1,080 11154 1115? 11170 11201 11237
11250 11301 11338 1131? 11415 11441 11453 11527 1170?
1228',
11700 11878 1,855 11071 120,8 12063 1222! 12266
12331 12375 1?_l.) 12535 12658 126f0 12731 12743 12766
,3168
I'Bosi 12837 1202? 12066 12000 130??. 13053 13070
135)0
13850
13508
13200 13211 13260 13370 13106 13171
13010 13072 13075 11107 14145 11147 14170 14260 .342
144".', 11444 14488 14672 11571 14671 11766 14822 11863
14879 1)870 15033 15057 15205 15280 15205 15365 15372
1563,
15446 15,08 15563 15573 15576 15582 15580 15507
1505?
1580?
15826
15025
15040
15N.1
15731
15630 15603
16163 1627!
16002 16005 16014 16003 16,03
16306 16111 16108 165,7 16518 16645 10712 16733 16771
1600? 16053 16001 17010 1705. 17067 17070 17114 17273
17420 17477 17488 17515 17517 17518 17510 17536 17540
1750" 1758! 17626 17721 17782 17783 17786 17801 17810
17811 17852 17874 17015 1702? 17035 18016 18113 18222
18220 18211 18340 ,8440 18100 18575 18588 1861? 180.^
iow.l 10686 18714 18771 18778 1878? 1870? 18708 18810
18870 18011 18015 18020 18030 18071 10018 10036 10075
10486
10110 10206 10222 10251 10380 10126 10448
10535 '0553 10570 10618. 1066? 10663 1067?
.0510
1«.01 10707 10?'1 '0740 10807 10021 10827 '0830 ,0815
108)0 IVNN "'.O "0?3 20123 20207 20208 20263 20366
20127 20131 ___1477 20523 205«6 20606 20032 20641 20604
VNO.» 20717 2VW Krbl 20781 20320 20886 20838 20021
20018 20950

.'.'.

'
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Weerbericht

van de huid en veeten. Doelwitten hij
Vielrijden. Schrijnen en Smelten der
huid verzacht en geneest men met

6.9

»

_^VV^D»K^__D, 0.

- 8«->C_!ooo«n

directeur de I'Ecole. des Koelies
cleorgcs Kei-tier
ziel,
dio
tot onderwerp had gesteld:
te Vemen il
leiderschap', meende
van
het
,De ethiek
allereerst den nadruk te moeten leggen op het grooto
belang voor het kind, dat zijn lichamelijk© gezondopdat liet
heid zooveel mogelijk wordt, lx:vordwd.
ontwikkeling
kan
hen,
1". volk
individueel© in
liet
zijn
school
in
«lat
aan
hij
deelde mede.
konenlaatje, jaar do gymnastiek volgens het Zweedselie
slechte toehoe uitstekend overigen.
stel.el
e.a..
voorkomende,
gebreke».
"<'."t wordt om
bij
bliezen, terwijl do lichaam^oefeniugen dichter
1«,I©'natuur zijn gebracht en als zoclauig wordt
werpen,
-oefend hot l.ar'lloopen, springen, klimmen
d.w.z
zwemmen. Ik eigenlijk.- sport,
korfbal, cricket, baseball, tennis, lichte athletiek
eu georganiseerd
wordt .«oefend ouder d© leiding van
'U
handenarbeid
door «le leerlingen zelf. Ook d©
ziju n.eest. nuttigen vorm voor het practische leven
neemt, ecu ruime plaats in op het programma, omdat deze niet alleen van groot loting is voor Het
>'' «>©
individu, maar ook een factor mag hecten leiding
Ook
d©
werken,
opvoeding tot sociaal keren
van dit vak l>enist, bij ©en groep leerlingen, di© verapdeeld zijn in: „premier maltrc. m.aitres en
,
rjrentis."'.
„
, litteraEr is e©u club d' anglais. die .1© Engelschehistorie,
tuur Instudeert, ©en club voor natuurlijke de. bijendie zelf zorgt voor de instrumenten, di©
k©'«. nagaat, die. medailles uitlooft voor uitstekend
enz. Het vrije
.vork in dit vak. enz., ce» fotoclub,
park eu bosch
e©n
dag
in
leven "©durend© 2 uur per
hooger gedoor
toezicht
geen
van 55 H.A., waar
tot de gezondheid
Plaatsten wordt uitgeoefend, draagt
school komen
ten zeerste bij. Erausch© oudeis. die do bemerken,
'lat
zij
onthuts»,
als
bezoeken, zijn wel eens
zijn,
er "een conciërge is. «lat ©r geen suppoosten
overgelaten,
dat "alles aan de leerlinge» zelf wordt
dus
moet
het ook gemaar
dit kan .mi eenmaal e»
dei
hemen Zoo ook is de ,©_,©_;.- in de. 11 huizen
ieljonge,
h..n.ki.
van
«■hooi voor ce» groot deel ia
c
der-- het. aansteken en uitdraaien van het lie'it. ';,n
ti<!.<enhergp!aa!scn
de
in
<k kk-edkameis.
e"
,k. «louehel.amers. de uitdeel in.- van het zakgeld
uitg,,^
„die-,,
'!©
ren.
van
de
regeling
.nske"els. d©
dagelijks.!. 1. richt, van het maan.'., eu het
van
hebben ©en taak.
iaaivei^la": z.dt's «k allerkleinsten
als
kering©»,'ezie!,
'oa het voorlezen va» het
la
gouvernante
aan latei hebben "../ei. Naast de
on
.k
ca,.,«,»ne >-' „taines
m.ison" staat in ©lk huk verder
zi», er de
Dr. 11. «...erh.ü.s ,_.!.?.._. te l'«,"c!i! is aangeweme! zijn ..xuis-capitaine".
nawelke
ha-aste
genera!".
,!e
..e.>,d»ai„c
.'eek" eu
zen als gen>.-k,in-l!g adviseur b.j het staatsliedrijf
verantwoor.klijkheid
<>'
van
post
l:i-oo!e
tuurlül. een
van do posterijen, d(. telegrafie on telefonie.
intrede; op «e
heeft ln 1011 «ie.-d de. padvinderij haar t-prek©.- acht
leerlingen zijn nu k^O boy-scout*.
!>,
bij «lon post- en teüegraaid enst,
hierkj
omdat
belang,
groot
van
.engdlKweging
.k.e
,1. .1. ._,n Kverliiiüen is verplaatst van (.'„lemü'org
jongens tol ml "S :
ouders
der
belast, met de waarne
he instinct,
at.i!"-lhen even eed bestaat
na.^? 1.-ienen a/l. V vht en
bij
zal worden vervan,':antoor
kin komen.
directie.
bit
m.'.ig
der
©r thans
moederlijk instinct bij <> meisjes, waarvan
d"or e.o.x bijkantoor, toegevoegd aan ho: post-en,
gen
'«.
, de s.-lioel aanwezig zijn.
lelegraalkantoor te lir">i>.elen.
"
IK, problemen van liefde, jongeu.ann",,' en gczinsaandaarvoor
in
1. ven worden u.et de leerlingen, di©
Tol. voor/.lu-.'r van de Commissie van Nec-oep voor
werkin >- komen, open behandeld.
h-t. l.t!_!,'.-l_e!i-iil van do posterijen, de telegrafie en
moet,-,, wijze» ©p
5i h'ijver dezes zou nu nog verder
telefonie is gekozen do heor W. Il I. V gel, hoofd..!-,»'lijke lezingen van prof. Ik"'© uit 'Veenen va'i
>,i,.»ie. der posterijen te Amsterdam, -hans plaats>,<rz ,-lt sttnt'liail. leiden werkend op keken gewed, . >,->'->..?e„_l voorzitter en 10l plaatsvervangend voorwaar de laatmaa' ' ,d< rlini.' ontzaglijk verschillend
zi '<r de heer I. llogerzeil, directeur va/n het teleweipsychologische
toepassing der
«.»<> 0,.: hts uit is op uiteenzetting
gri'skontnor te e<_!ravenha«o.
vroeger
omtrent zij»
te»'o» .1.- nadere
op bel. vijftal sé.anc.cs.
-rehouden le/ing door dr. l?n>>er, ideeën
In het gebouw van het Koloniaal Instituut «e Am©p muziekgebiee
zijn
«ruin de beer .lakobv
«lord.in,
zullen van 7 tol 10 Zoptember tijden» het
va»
-cel ,'ader tot zün hoorders bracht, op de lezing
voor t,ngeval!enge
Congres
Internationale
Vierde
«ie,, h©©r 1.1ar.-,-,ii'lt over d© philosophk- van Bergson nee<k„n.b' en l.ereepsziek.en gewone, aangetee.kende
nog 20 andere, kleiner© en per expresse te bes-o!le.n stukken algegeven kun__oe«l geteld
over
l,.zi»"ei.. die in de ochtend- of middaguren worden
non worden, welke vóór de verzending zullen wor2 dage» afwisselende teeboud. > over «k om de vermoedelijk
den voorzien van den afdruk van een bijzonderen
is er van he",
<oo,'s!©llin"en. enz., maar
«stempel, benevens telegrammen.
<'<duld van d<n kz"r al veel te, veel gevergd.
..-orden over die
N, dsi'^teur-generaal P. en T. heeft bepaald, dat,
"Er zal dus hier gezwegen
maar
.alko/e uil ing. van goeden wil e» inspanning,
nu geldeken is. da! bij versohillende in wellingen nog
moge men levens in Nederland uit dit verslag «le „iet e„ .elan.-,rijke hoeveelheden omsl.gen en kaar!»
,>ev< ."trekking maken, hoe in de. tegenwoordige gelei nu.lieren. bedrukt met de opschriften en aandnl»
neratie opbruist en opjaagt he! verlangen om aan he. dingen, welke voor I Januari 1021 golden voor
tot volledige on'wordende gedacht de gelegenheid
portvrije «lukken voorhouden ',ijn, dezo lot nader
wonderlijk
mooie levens
opgebruikt
plooi,!" te g. ven. Da! is he!
tijd, orde,- kunnen worde»
voor de vooruitstrevende paedagogen vnn
dat zij allerwegen ziel, gesterkt weten door de onMei ingang van heden wordt te Apeldoorn-de
zijde
baal/u.l.lige bek'igst.-llieg in hun werk van degevoel.endrn.h. een hiilplelefoonkanloor voor hel algemeen
strevenden; dat zij
van eveneens zoekend.» e»
verkeer opengesteld.
gedragen te wolden dooreen stroom, waarvan zi,
oorsprong niet hennep, maar waarvan zij v..óiDe ..lerse lelegraafdienst ten kantore Rhenen is
te»
©orden kult
vcekn. 'la, hd he» naar beter
De l<.legrmnw".s>««llng zul voorla»,,! i.er
opgeheven.
bate van degene», die na hen komen. Geen rijker telefoon plaat» vinden door tti6«ehenkomkt van het
arbeid in deze tijden dan de. hunne.
kantoor .VagenIngen.

--
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0.Z.0 3 nevelig
Vest ManLer. 761.7
763.6 760.6 Stil O nevelig
Thorshaven 763.4 762.5 N. 2 zw. hew.
I_erwiek.
N.W. 3 regen
.761.5
756.3
N. 6 betrokken
Bost
Valdersund 757.7 761.7 N.W. 2 regen
Skndesnaes 758.0 764.2 WNW 4 zw. bew.
Stornoway
765.9 769.3 StU O betrokken
ylacksod
3 liehtbew.
766.3 770.8 O.
764.» 770.4 N.
2zw. bew.
Valentia
4 zw. bew.
Scilly.... 764.7 769.8 O.
762.7
Stil 0«w. hew.
Bres»
lloehelort.
764.9 764.8 WNW 4 betrokken
Biarritz.
Ilarmonth
765.7 768.5 WNW 2 onbew.
?»5.7 770.5 W. 1 licht dew.
Shields
765.2 760.7 N.W. 3 bewolkt
Skagen
Blaavandsh. 7«0.5 764.1 N.W. 6,«trokken
Hamburg
762.8 764.1 N.W. 3 betrokken
Groningen .765.2 766.3 W. 2 belrokken
Den Helder 765.6 767.4 WNW 2 bewolkt
766.2 763.1 Z.ZW 2 liehtbew.
De Bilt
766.4 768.6 Z.ZO. 1 onbèw.
Botterdam
Vlissingen 766.5 769.5 2ZW 2 onbew.
Noord Hinder 766.7 763.8 WZW 3 licht bew.
Calais.
766 2 ?b9.7 2.W. 1 lichtbew.
766.0
l-e Havre.
Haparanda 750.6 758.4 Stil O betrokken
752.4 7.6.7 WNW 2 betrokken
Steusele.
N.W, 4 onbew.
Hernosand 751.7
754.5
N.W. 4 onbew.
753.8 756.4 WZW 2 liehtbew.
Stockholm
754.2 757.2 NNW 2 licht bew.
Wisby.
Memel.
755.5
Z.W. 2 regen
757.2 758 7 WZW 6 «w. bew.
Danzig
Swinemunde. 759.2 761.3 WNW 3 zw. bow.
Kopenhagen. 758.6 757.6 N.O. 6 regen
763.0 762.9 WNW 4
bew.
Breslau
Dresden.
764.7
Xarkruhe. 766.6 ',67.3 Stil O onhew.
Z.W. 1 onbow.
München
767.2
Zurich
.766.8 766.1 StU O onbew.
Maastricht
767.5 769.7 Z.ZO. 1 onbew.
Brussel
766.7 769.4 Z.W. 1 mist
Parijs
767.2 769.8 StU 0 onbew.
Dijon
766.2766.3 N.NO. 1 onbew.
763.6 764.4 Stil 0licht bew.
Louloiise

9.0
8.0
10.0
11.0
11.0
11.0
12.0
13.0
14.0
14.0
18.0
19.0

.

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

Sevdisfiord

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

10.0
12.0
10.0
13.0
12.0
14.0
14.0

16.0

20.0
12.0
13.0
17.0
16.0
15.0
14.0
16.0
16.0
14.0
16.0

.. ...
.

.....

14.0

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

17.0
12.0
13.0
80
13.0
16.0
14.0
17.0
14.0
15 O
15.0

20.0
12.0
13.0
17.0
14.0
14.0
16.0

0
O
O
0
0
2
0
16.0 O
15.0 O
15.0 O
15.0 O

14.00
15.0
10.012
9.0 6
0
"
O
13.0 1
15.0 1
3
18.0 O
15.0 0
15.0 O
12.0 0

130
13.0

11.0

15.0
13.0
15.0
17.0
19.0

......

1
O
0
3
1
0
0
O
O

12.0

14.0 0
O
16.0 O
13.0 O
13.0 O
14.0 O
15.0 O
22.0 0

* Hoogste sedert gisterochtend gevallen.

Etmaal van gisterochtend 8 .1. tet hedenochtend 8 n.
Hoogste temporatuur gistermiddag 3 u. 18*.9 C.
Laagste temperatuur hedenochtend 6u. 12.4 C.
linden. Normale temperatuur te -_.ob_erd-.ni voor heden»
ochtend 8 u. 15*.9 C.
Temperatuur te Rotterdam te 11 n. 30 min. 19 .2 C.
Over het Noord Oostelijke deel van neb waarneming»gebied ligt de depressie terwijl de barometers hoog staan
over het vasteland en de Nritzcho eilanden.
De wind is in het depressie-gebied matig ult West tot
Noord en waait elders zwak uit verschillende richtingen.
De bewolking is vrij zwaar in de Westelijke kust»
plaatsen, maar in alle andere «treken 1» «ij hy lraai
weder zeer gering.
, , _,
De temperatuur wijkt weinig van de normale al, _le
veranderingen zijn klein.
Hoogste baromeferstand 767.5 te Maastricht.
750.6 te Haparanda.
Laagste baron,eters
Verwachting van het Kou. Ned. _»leteorol. Instituut te

Do Vilt (tot den avond van 18 Auguslus) :
Zwakke veranderlijke wind. licht tel halt bewolkt,
droog weer, lets warmer.

op 17 Augustus

Waterstanden enz.,

.2 dagen vóór N. M.)
Waarnemings» Water- lijdst.v. Bed. 16 Aug.
punten.
hoogte waarn. *) hooger lager
Rivieren.
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in cM.
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v
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0
l.w. -I.SS
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0
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ROTTERDAMSCHE COURANT._
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Neden overleed In haar Neer
en Heiland, ruim «9 jaar oud,
onze innig geliefde Moeder, Be
huwd- en Grootmoeder.
Mevrouw de Wed.
De. P. E. BARBAS gei.. H,»!»»»»».
Haarlem, 16 Aug. 1925.
J. BARBAS.
Nengeloo G.. 8. A. BARBAS-Bmer
en Kinderen
N. A. M. BA UBAa.
Haarlem,
F. E. BARBAS.
J. S. BARBAS-

fy&aoaa&Qmytoto&lD^^
19 Augustus a.t. bopen onze £
■bliefde
2
5 .'
FRANS LEKKERKERK

I^^^^—BM

"

§

L

TEUNIS.

latvangdag 29 Augustus
van —6 uur.
I'dam. G. J. Mulderstr. 9a.
H<U«_<_l><N<_»<Vai_^-r2^^
36238.18

* !,

_

MVJ>

j

K" '

Heden overleed te Apeldoorn 1
onze lieve Moeder. Behuwdmoeder 1
I
en Grootmoeder, do Weduwe
2
»rl-l)»l»IA __A7-.A1.11-A
DE MEYïcR van der _,rd«. I
in den ouderdom van 78 jaren. I
Uit aller naam
G. DE METIER.
14 Augustus 1925.
Eenige en algemeenekennisgeving >

-

«rlootd:
KENN? N^RMEIJER
en
A. J. DEMMERS. s. i.
36126.7

!eer!!n,«n»«al>en»v«n«s«,oen«d.l,w/tu«u«.u.
van 9-6 (op verzosk 00. op andere uren): alwaar
leven,
l>ll« inlichtingen
betreffende net dlplom,
levenB -lle
lnl!oht!n«en betreffend,
vtsztrc!.t
Muijek
Ne(J
«te. wo
».«rllen
rdenverstrekt
def
Ao v «uii«k etc>
To,.
13212
Tel. 132,2
Qebt Mauritsweg 4

y
Q mT^mmVmVL
> l> lU^
M>M R»»_lD_^
43
V
4--^-érmm^mmmWV^
l""^--^»
>
[opgeM9l7.Dlr.JotHolUUß«|

n\_rr

.

-

ndertrouwd:

'mmmimum'''m''mnW'''''^ouhT^l^

Mr. G. J. DE RUXTER
e»
Dr. M. A. '.VAMSTEKER.

IV-Al I C-LÖ

S

jj

IJitonzt

I»« Neer e„ Mevrouw
11
VA» UILT-L-'l-Euuri:
,ttordam
bewijzen
de
danken hartelijk voor
, 17 Augustus 1925.
belangstelling, hij do geboorte
van
35436.7 van hun Dochter ondervonden.
.iden
35«X>6
Breda. 17 Au?. '25.
» Neer en Mevrouw
van
Voor
vele
d«ol- -==5
l.oor onderstaande bijzondere aande
bewezen
jË_\
A. V_3RMUNT-Rl«_-l»
overlijden
bij
!
betoond
hei
neming,
;
,n kennis van de voorspoedige
bmlin't gedurende deie tnaand zullen
36174.6 ! ' van onze innig geliefde Eohtgenoole
«rts hunner Dochter
"
Mevrouw
lieve
Moeder,
en
wij alleen ris laatste _"«.«).<./«« ««oJONAKNA.
=Ë£
==
JONANNA BERENDINA
dam, 17 Aug. 1923. Schieweg 3». |
«<«/ie«
dispositie
s=
dellen. te . Uvier
GLAUDEMANS geb.
Heer' en Mevrouw
dank.
hartelijken
wij
onzen
betuigen
geh.
v. V««»
FRANBBVN.
G. J. GLAUDEMANS.
>a kennis van de geboorte hunner
||j
Moderne stoffen, geheel met zijde gevoerd, bontkraag
A. A. GLAUDEMANS.
bter
Ss
C. W. GLAUDNIANS SS
LOEKE.
Manchetten. <?»« bekend goede coupe en afwerking.
en
«n Verloofde.
««rdam, 14 Augustus 19N.
36560/1'
de 50.
Rotterdam. Augustus 1923.
26336.14
Bergsingel 264 a.
Neer en Mevr.
van
deelnebewijzen
—Schootembijeb
Voor de vele
IORTEMEUER
overlijden
het
van
ons
betoond
ming,
geboorte
bh'
kennis
van
de
en
van onzen innig geliefden Echtgei Do—
noot. Vader. Behuwd- en Grootvader.
PEP.Aug.
1925
Heveningen. 16
Prof. Dr. JAN FIETER VETN.
'
36412.7 betuigen wij onzen hartelijken dank.
«sschestraat lis.
Uit aller naam,
36230.16
s Neer en Mevrouw
A.
D. VETII—DINSS.
Heiksiüb
VORNOUT
36163.80 $
«OTTERDAM
Amsterdam. Augustus 1923.
«n kennis v«n de geboorte van
ido Dochter
ANNA <_NRIBITNA
iiil!».,,.li__.ii,iii!ii,,,ii'""
''>l!I!!II!l!!l!!l!!!ll!ll!!!IllI!l!l!lllll>>l!!!ll!!>l>>>>>'«lll>>>>>l»>>>^
36366.9
ran hunnen Zoon
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Maat-Afdeeling
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I

Prof. Dr. E.

-EVERT

en hierbij kennis van de geboorte
36374.6
hunnen Zoon
LOUIS JAGOUEB.
[elmond. 16 Augustus 1923.

Nieuwben. hoofdleeraar viool FRANCIS KOENE

i

"e Neer en Mevrouw
F N. KNOTTENBELT—

TEJJ DoeL3o»-_TI!

en kennis van de geboorte van
364423
DOCHTER.

J. H.

—

„

lI

|!

H

«nden. 14 Augs. 1925.
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I
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"'««''g^^W^^A^
ZALSYA^ | |
l)>n hoer zoekt tegen I Kept. i»
_i6_6i.B
het '.Vesten een

GOED TEHUIS

het beste materiaal, de a.euraatste
afwerking, den minsten plijs. 2_!i?l,.L
voor twe- scl,oo:g^"»> jongens van
M. S-l-NoWI.IK. Opticien,
of
Rdam. 16 en 17 ja,,. Llel.t bij leeraar
Jonker Eransltraat 93.
onderwijzer Br. mol opgavo van eonditiën, L. V., Bur. Nw. Binnenweg __34

//ME.TWESTEN''
f w_.b2el»»gTll.H'?'«''T___!.:zO7?

Xaashsnl-el. met bannen- en buitenlandscho relatie', welke door
«iek<e van don eigenaar likwideert,
biedt ter overname aan haar

Befxzn<^y&tfGt_£_r&

lI»«as-5/»-H!-^.' e«l/v»i«o— '^ J
I * Aasihetf;D.\&.d*iU3it_\
,4Ult 1»

welke redt. Mer <!»!l I<^ jaar bestaat, benevens <!e li.i-. d.-r ..uivi,!,'.>>
II
e» psenten.
VERKOOP j debiieureu
8,.. No. :_N«t«. Uur, <!<___. Courant.
-

31277,12

INKOOP

BRANDKASTEN
Kluisdeuren, w.o. een

»

V

« «pallnat.

3 U5»

LOMPEN
Leschadigd

VN. _!©€> bsiß@n

minakade

A. «lEWIT

j36258/42

-

«OTTERDAM

~~

~"

AMSTERDAM.

__■___»—..—l——

lAan

Gasfornuizen
/.an de Spits der LaslornuKen

I

meilc
liet merk
steells het
neg steeds
staat nog

JONKER & RUH Fornuizen enComforen

len in onze Toonzaal voorradio.
Zz Alle modelFABRIEKSPRIJZEN.
SELTEÜ,
FBSiANAAia, _ 1! Wijnnaven
Tel. 847.
Z.Z. 110.

StOOMWASÖCMEQÜI

.TIEL T-

«T-H-*-*

-■---"

s,. «ii» iülll». & Co.,
Fa. LIPS, Dordt.
v/h. Chefwerkmecster
Il _»_,__>» «—««dele».
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Mooie Duitsche Plano (gebruikt)
«eer billijk eenizedoden. 36416.»

J. P. HUJSERS,

GORTER %ll MllHl HHllßHll l f l lHl MHßnilil l Hl l inilinil l l l l l l l l l l l -l l lfl l —l liy OPPERT
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Groenlandstraat 7,

18 AUGUSTUS 015
PRAKTIJK.
30446.6
KEEL», «LUS.. OORARTS

HERVAT

,'

GANOELEN
,LM«
______ ! heeft praktijk HERVAT.

Eenige kennisgeving.

Dfl

van diverse Soorten, min of meSr d^r welwater
op den wa! aan de V^Me'»
ex °- .VOl.E.Xl>^.>,". aihier
en aldaar te
en l.yinhaven opgeslagen liggende
bezichtigen. Inlichtingen zijn te bekomen bij den
Makelaar en Expert.

»

,»i»no LQRs!!.IA2LcN»A!.
cOUAR2
EDUARD FLIPSE
fl-I?SH
«
„ solozang GERARD
«

36334.8

'

l!11

namiddags ten
op Dinsdag ,0 Augustus 1925, des
binnen de Beurs te «otterdam, van:

o'»
I
|
»

M
elementair- en m!dde!kl-«,en
staan onder «er«nelde CONTR*"
de de.de.rettende «00Fl>l.eeNHN5«

AFWEZIG

« Neer en Mevrouw
FIGEAVD— van Welt

0

''"'""«««__

1- PIANO.

GERZON

JU

KM»!

SolOZdny
_ lprlv»»tl«) per kwart f 20.

is tot half September

oorburg. 14 Augustus 'l92s.

Heer en Mevrouw

D

s?__^> [05^1 [125^1

I
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»

AMERIKAANSCHE OPTIEK,

»>
I

Augustus 1925.
te>rdam, Bergschelaan 96 B.
Vavre-Graville (France).

t

beginselen der Toonkunst 10l
l
volkomen ontwikkeling, zoowel
voor vakmu»
ais «-"e---«Het secretariaat I, voor inschrijving van nieuwe

!

f

______BM_H_

'
VEILING

PUBLIEKE

I B

______!

SCHOOLJAAR
NIEUWE 8e»ll°!..^l.
zzz^o^?^
»r?
HET MUM
beqiht DINSDAG 1. SEPT.
kl"";rkr,'tls.- ||
Elementaire
riemente!le««''!372'.ll..
OPLEIDING vanaf de eerste
■
klasse cello, orgel, f -JO 75
I

_ _! UaaWïmWËMmWvß&
!>
8X !!
H^MMW^MsV»
.ottTvenl-riviGiivG
D
"■"
> IN*S
te gedenken.
fl» ■_""
5 i>
>M«»,
Hunne dankbare Kinderen:
!' >
I
MX
B^^vw.
Blaaüw.
>
JAN.
¥
*!
eenige
«enige en algemeene I
> 1 <<-^^!!W^__T_
8 " !D Volstrekt kennisgeving.
GERRIT.
I I
>
\JljMjfJ^fcyi--^y
c;

en
ARKENBOUT
hunne 25 _»» IGe

ADRIANA

H

_________Plli_____________.

»»»»»»»^^^,............!...........«....i^«...«^«^-«...i........!1....

n
gmma%___
, >! jISHIHIM
<MWM«^

- AVOTTOIH^C.

17 AUGUSTUS »32«

______

*y*fv f

MBÏ|£ra*^jSVijjra

_________■

*^^^^^^^^«_^^^*^B|^^^M__^_
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36336.6

. ..86488^ A.OVEE_STRMD,

FERF-^Din^«wxc_«!ll

en kennis van de geboorte van
aen Zoon
NORATIUK ABRAHAM,
rmerveer. 16 Auzustu, 1923.

ARTS.

hoef! de praktijk HERVAT

TUINZINGT
de praktijk hervat.

j' Br:

.

Den Haas..

heeft

i

,H. JONGEBREUR-Mo,.6sz>n.

.| heeft de praktijk HERVaT
arts.

-'t

Vertegenwoordigers: .X.V. Teehni^ehe N^.ndelMij^ v.h. JAN "ULDER.
2393..ht)
Rotterdam. Stationsweg 47-4!'.
■■_■■___■■■*■^-o■-BK■■«_■■■■-■■i"■-»*-■-^---

GA NIET OP REIS ZONDER

ARTS,

'*WAPf

heeft de praktijk HERVAT

J. POST, Arts,
! AFWEZIG
tot 7 SEPT.

e«i.»_ri.>B.
!»mblenaar't»ij de visscherij te
Natoe-Toonten (Ned. Indië),
nlgens telegrafisch bericht al.
>'«l is overleden in den leeftijd
jaren.
Augustus 1925.
12
Elkerzee.
F. 2ANSE.
Vrouw en Kinderen.

MvNvM
j
!

,a tot

Mevrouw de Wed.

ONAK-.A WITHAAR-

n den ouderdom van bijna? 6 jaar.

!

5. J. M. VAN DULLEMEK.

-

j

j

«■■■■«■■■■■■■ !
Heden overleed in hot Elisabeth
Gasthuis «e Leiden onze Broeder,

-vrager en Oom, de Neer

A. A. JACOBS,

in deo ouderdom van 57 jaar.
Uit aller naam:

KAREL JACOBS.

D*n Haag, 15 Augustus 1925.
"'eteringkade 62.

ktristc en algemeenekennisgeving
>»«»>>>«»»»»»»»»»«»>»»»»»»»>'
Heden overleed tot mijns diepe
-loelheid mijn lieve, beste Man

Mr. JOHANNES ANTONIÜS

EMANUEL BINK,
-.«tonrechter te 's-Nertogenbosch,

het
Schoolopziener
Arrondissement Oirschot,
»n den leeftijd van ruim 57 jaar,
doorzien van de laatste N.U.
Sacramenten der Stervenden.
Mevr. A. BINK, geb. Boots.
Augustus 1923.
B«rtogenhosch,ls
'«
De plechtige Uitvaart «al plaat,
hebben in de parochiekerk van
l-<Leonardus te 'a-Nertogenhosch,
Dinsdag 1» Augustus om 10 uur,
~»arna Begrafenis op het Kerkhol
,n

l-enige en algemeenekennisgeving

36234.6

Gevestigd

te /_n,»lerdl>_», l

Tel 29421.
De Lairessestraat 5.
Spreekuur uitsluitend In de Inrich»
tlng veer Urologie,Rnldekoperstraat 21,
Telefoon 26355. dagelijks van 2-/4-3»/»
uur, en voor mindervermogenden
Maand., .Voensd.en Vrüd.?-«uurn.m.

!

!

Vu.penhouder

ONMISBAAR.

Hoofdagentschap;

VULPEN IMPORT MIJ.
v/»,. GEBR. POLAK
Markt 10.
Gr. t>larkt
N0IILNl>H»l, vr.
ROTTERDAM,

AMSTERDAM, Warmoesstraat 182,
182.

hoek Visschersdam.

86.24.66^

j

!

,

::6678/io^
PETERSON,
GORRIE

PIANO-ONDERWIJZERES,

HERVAT 18 Augustus haar lessen.

36290.6
"
, fER OVERNAME AANGEBODEN
PRAKTIJK
jTANDHEELK.
der hoofdplaatsen van Java.
op

een

Nieuwe, complete, moderne instel»
latie. Overname billijk. Spoed ge-

_
Arts-praktijk,

!' wenseht.

Pr.. No. 35766. Nur. d. Grt.

'

af

/8

goede buitonpr.. TERST. AANGEaan spoor, bij sloden. geschikt voor jong arts. event.
ongel,, Geheimhouding verz. en
ven. Brieven onder letter 34 S., aan
lIEcTOR's Boekh.. N. Blaak A.

3331219

"ELISABETH VAN REEOE

7429/?
Oud-leerlinge LOUIS 2IMMERMANN
en Uooger onderwijs
«eelt Elementair
te Den Naag, Rotterdam en Utrecht.
Adres,zntenle Nu^ekstraatsS.den Haag.

___»_«___, Ta "^

.«-««..V,!,-?»

ÈB_W,

nd^_^B

TVan
z^^W^
«^^«F/

iK^W»/

Vlernmhnehtsstraat 16t.b.

l_______.

|^

______■

'
____■

_________V

het allerbeste ml,t«rl»2l
Vllnliel2!lerbeBte
materiaal
uit»
zeshonderd uitfabriceeren ««boncler^
6en
vaklieclen den
nemencle vaklieden
nemende
N.
dl. R.
«. V. l_«ont2-vV__n6el.
Mo nta-Wandelschoen voor U. Met het vol«te vertrouwen kunt gij Uw
keus op dit merk laten vallen.
Als gij Van den Bergh's
Stoomschoenfabriek('s Hertogenbosch) vertrouwt, zal
zij Uw vertrouwen niet be-

voor wintersport, speciale gelegenheld voor opvoeding, prachtig Rilmaat. Zuidkust. Hollandeehe «-»&
renties. Box W. W. H.
SON, Strand House. London.
3"
Nngland.

BM^N
v?A2

V^^^
WE?>
V^^?
\\___
>V__lB
\X_\_\
_?
\ltUV»
lig
IK

ÏÏK

11%

I7llte4vt7feyerm4iimi\

Tel:2s4^'J
!. y>t^^I2c^v^!Ho/^^^y?^l
%.OpPEDT V42:
j .:■"",'.;:

-U"'>_»■■„ ■

n-

-T_iri->ll'fllirlrl» IBW

WÊÊ^Ji>

I^vv/v.

octsc«ok^>

57229,160

Handel in Edele Metalen.
Comm. Vorm. H. LOETÉ «t Co.
AMSTERDAM - Tv». 33289
fiinoal 289-293
te Fmj,^
Agê"eh.^ MARRET. —BONNIN. LEBEL NUIEU.

_

"

1

\

I

..^^^^^^^^^M^B^h

<^v9___^___l

__H__i»--_____-^______P-V__P___P_H_9^___^_______^^

3757,10

Jubileum-horloges
In ___.«_»«««
,1. 40.-, «. 45.-, «. 50.-,
mooi plat model, Anker Uurwerk,
met garantie, inscriptie gratis.

—
Borculo

foon M.
MAK. OOSIPLEIH 8. Tele36244.10
Een Engelsche Familie van goeden
huize, de man repetitor (M.A.),
dochter 20,

SN

kan Jonge Dames
Heeren voor Engelsche

BflßßW^^^^»>^M>»^^al»»»»

Studie huisvesten.
Eigen
Groot eigen huis. Veel sport.
«««.Alle
Een
minuut
van
badtenten.
comfort en ouderlijke «org. Beste

Adres Mrs. L. GORRT—?—_-_______--,
Dolbigs House, 32, Bouverie Square,
36294.18
Eolkestone. Engeland.

Ü____-_!^«

Opwekkend
verfrissehend

Het laatste nummer werd. niettegenstaande de vergrootte oplaag, uit»
verkocht, zoodat velen teleurgesteld moesten worden. Slechts voor
nieuwe abonné's is een beperkt aantal gereserveerd.
Wie zich thans abonneert met ingang van . September a.s. ontvangt
zoowel dit als het bijzonder interessante nummer van deze week.
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UITSLUITEND

BETERE UURWERKEN

zoomede een waardevolle premie, gratis.

s-

26175.16

KOOP,

Mahoniehout, snelvarend. 4 cxl.. 12
P.K. bootmotorinstallatie. 2 banken.
2 rieten stoelen, voorruit, compleet
billijk.

Aan de Administratie van de Wereldkroniek, Rotterdam.
De ondergeteekende, wenscht zich vanaf l September 1925. tot wederopzegging volgens de daarvoor bestaande voorwaarden, te abonneeren
op de „wereldkroniek" a /2.5Nper kwartaal en verzoekt gratis toezending der komende Augustusnos. en van het nummer van 15 Augustus
/<dreal

-

"VOORLOOPIG KOSTEIiOOS.
Bii vonnis der Arrondissement,Rechtbank ,<_ Rotterdam dd. 12
GUST....E
4,.?>,5t_,5
1925 is
JAdOMH MARIE JUD« VER»

HEGGEN', student, wonende te Rotterdam aan de Goudsche straat 64 b,
verklaard in slaat van faillissement,
zulks met benoominl. van den E.A.
Neer Mr. J. J. TER MATEN tot
Rechter-Commissaris en van den
ondergetekende tot curator.
Mr. J. VAN NUS.
Rotterdam, 15 Augustus 1925.
36355.15
Leuvehaven 22.

INTEEKENBILJET

s.aam:

3646312

BINGNAM & LIGT.
81epers.es., Rotterdam.

2c.03<;/237

De K.L.M. maakte van geteisterd Lorculo een
aantal luchtfoto's in opdracht van de Wereldkroniek. Deze opnamen, die beter dan iets
anders een beeld van de ramp geven, zullen
groot en helder gereproduceerd worden in het
nummer van deze week.

parfumerie Joyzel le, Haarlem

uitgerust,

«lllllllllla^»»»^—

,Luchtfoto's

J/M^ MOTORBOOT
TE

Volmaakte pasvorm
Sterk alsyzer _«-UA____. //Mm
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BUHSE en FEHRj
/>« bij
Tel. 8841.
PASSAGE 18 a
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Violiste

Énoeieche familie kan
'^Goedel
HUISVESTEN
"ONG «e,B.e

____!____________

referenties.

H
Dr. HENORiKA LEEMHUIS ( Wf1 1 IOtTT
4»—
is weder te consulteeren.

Dr.ArtsJ.A.Weijtlandt
I
veer riekten der urinewegen.
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33233.6

Oosterbeek.
1. N.
VAN DULLEMEN-

!F. A. N. V'ITNAAR.
'. E. NITNAAR-Lr«,._-,.
M. S. A.G. BUKGE-N'_-».^n.
T. BROER—^-?»"-'N»'. BROER.
Den Haag.
ARy
». NITNz
Rotterdam.
la. WITNAAR
en Kleinkinderen.
Laarn, 15 Augustus 1025.
Nieuw Baarnstraat 2.'.
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'^O^T^'>pr>»H^^M
NAAMPI»U£N
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'"
„SWAN"

jéÊ?

J&ÈSr
JjÊÊ^

Van Hulsfeyn, «

i, weer te consulteeren

_J^
_^_W^

jéjLwSr

36243.7

14 Sept afwezig.

■.

Irootmoeder

In den trein
In Uw hotel
In Uw pension
In het Postkantoor
Op de boot

««««Hill. st«-!l: Dr. SCHiTTE.
Feijenoord: 11,. GHIILIET. lllllll»», 11111111.
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Inplaats van kaarten.
lieden overleed plotseling te
!»»rn tot onze diepe droefheid,
»l« lieve Moeder, Behuwd» en

:-:-"

De Pentamotor,,;,:»,

j. A. STEHFERT KROESE,

36396.6

Lij dezen vervullen w« don
teurigen plicht U kennis te
!«vcn dat onze geliefde Zoon
a Broeder

'« Orthen.

36232.6

!j S.P.A.HAOS.

en Kleinkinderen.
apelle a. d. Ussel, 13Augustus'2s.
mmÊmmmmmmm*amK3^8 mmm Il
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heeft Ie praktijk HERVAT
36326.6
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MOLENAAR—Nac>_!__!lo»l.
. MOLENAAR.

»n

■^>__'-^'

mm _f_____}t__f____

"

(

t.aHelle a.d7lJssël,
. cd. J. MOLEN A AR—v«» Vi_,«__.

MOLENAAR—

■__■____■_-§.

'jtc

' Tandarts B_,vv!_!^i

Beden overleed zacht en kalm,
den ouderdom van ruim 88 jaar,
lijn geliefde Echtgenoot» ome
»der. Behuwd- «n
loeder, Behuwdbroeder en
dé Heer ANIS MOLENAAR.
i

. O. JONGEBREUR.
a. d. Ussel,
.[. Nieuwerkerk
.1. MOLENAAR.
BE Joi>n
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Woonplaats:

H

Indien de tusschenlcomtt van een _._». l_l.ande!char wordt verlangt»dit hier te vermel.len svp.

I

Wereldkroniek

B"

de beste illustratie mmmmmmmmmmmmmmmmmmÊf °

NIEUWE

8

- »^_IN»-^ I*7 AUCHTSTUS

«,5M^«»»»"'"««»ll oovl-^IIM.

—

1925

AVOM_B_AD, C.

*

Intern.Tentoonstelling voorde Schoen- en Lederindustrie
WAALWIJK

Exposities
Schitterende
—

»

Machinehal in bedrijf

»

-

Turnfeesten

_._.._...__...._..........._.__________—_—-_

22-31 AUGUSTUS
Behendigheidswedstrijden
I

03

BÊNÉDICTINS k

naar BATAVIA, CHERIBON, SAMARANG

Eerstvolgend* afvaarten

.

Ven AMSTERDAM:

"

v,n ROTTERDAM!

IV! 4,

l_

00 7 6
zz au8 s.s. „PATRIA".
„P4?m4«.

.

(wekelijks)

or WITT".
wi??«.
s.s. „JOHAN
Aug. «.«.
ao
2« K««.
^o»^« DE
ia «ept. s.s. „KON. D. NEDERLANDEN".

»

«ept s.s. „TJERIMAI".
«/_NBl»l_._.e
via
via SOUTHAMPTON, ALGIERS. <_il-^U«
l3l»l_.HW^«.o_»l.l.
SINGAPORE.
beide via PONT»2^IO. SUEZ, COLOMBO SABANG,

Antiseptisch en Verfrissehend I I{E ï
M
l»
Maken de tanden Helder wit. II NII
m
W
Vraagt Uw Kapper of Parfumeur. l>/ ij l»
Ve_»te_!«s.vv<,<,l'6-«eps voorNEDERLAND f-MW V
■ *_W>l)
/^-Slï^».^^^Wv
_^T-_«^
«''«e'.ox'cx .N.vVITTl__l00l>l»0? s^l'>N i/
E
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- Festivals enz

Hypique

STOOMVAART-M AATSCH APPI JEN
LLOYD».
„ROTTERDAMSCHE
„NEDERLAND".
en SOERABAIA.

"

BH MONDWATER
TAMn:|t§fA W 'M
MT/.Xl)l3oN3T_»_.3>^>A>^U.Pll^l)__.N /// tg)

- Concours

Draverijen

■

SOUTHAMI^ON. T^Len.

SNELVRACHTDIENST
(veertiendaags)

IflftX^
?MH^^M^.

laden ook voor SABANG, 8^1.1« PAPAN, MACASSAR.

3 Sept.

g \^^3a--^'-»^S'*»g^Holendpechtstraat.l».AMSTEßDAM.

s.s. „DJAJJBI».-3__«!_oc_.c»«y
s.s. „RADJA", fi te* JJgiffiF
I 20 Nu». E*'losbsvens: l>«0^«<_!,
extra loshaven: Sel-I-Wl-X.
I
VRACHTBOOTEN

TEGAU
«e^

_

laden ook voor BELAWAN, SINGAPORE.

29614^0

, 2I 2SP.V.
Z."^ VJiïï?"'

_.»». „s»»*!-*-»-*."
„KANGEAN".
ia au.. s.s.
.»»««.

'

GENUA.

2

IPH*
BSïaEßffi'
SWETTENHAM.

„SITOÉBONDO",

**»" »-«'
Bd,, loth.vens: pc»</t«L. PORT

Voo» VERDERE AFVAARTEN EN NADERE BIJZONDERHEDEN WORDT VERWEZEN NAAR DE AFVAARTKAARTJES DER MAATSCHAPPIJEN.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

t

wenscht haar bedrijf in Rotterdam uit
te breiden door overname van bestaande
zaken van verschillende expeditiebedrijven tegen winstdeelname van
laatstgenoemden. Eveneens bestaat
mogelijkheid van een samenvatting van
verschillende expeditiebedrijven zonder
Kapitaaldeelname dezer firma's.
64
Brieven No. 36115, Bur. 6e__. Cour.
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GEMEENTE
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Sedert tientallen

a6»__t.i.l!«
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«II!-,-, financieell-
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vooraanstaand*

andere advertenties.

Geregelde bijlagen:
,
,

Na» L«tn,t__r.
Va, I«__,u!«__>e Blatt
Blatt Na» Blder-Blatt
Va» Blatt für l_o__,»<-__ul« u»6 _l»<«__6
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SUPERTWIST

S

proefnummers bij onzen vertegenwoordiger voor
PRINS MAORITSLAAN 59.

D

=

S

Dit beroemde materiaal van buitengewone elasticiteit werd door Goodyear uitgevonden met net
oog op de buigzame zijvlakken eu den lagen
luchtdruk, die ballonbannen Karakteriseeren.
Door middel van genomen proeven met banden
waarin SUPERTWIST verwerkt wa». i» dewezen, dat, laag voor laag, dit materiaal den
levensduur van banden aanmerkelijk verlengt.
Wat deze proeven aan het licht brachten, wordt
bevestigd door de praktijk.
Uw Kantten moeten de voordcelen bezitten, die
alleen SUPERTWIST biedt. Die zekerheid hebt
gij, wanneer gij <3oo6vear banden Koopt.
(3ooclvear Ballonbanden zijn verkrijgbaar zoowel
voor de nieuwe wielen met Kleine middellijn, al»
voor de wielen van Uw tegenwoordigen wagen
indien zij draadvelgen of 30 x 3'/, bielvelgen

s

J. JONAS. S-G HAVEN

lm »!!IIIII!!I!!>!!ll!!!!I!!!!I!l!l<!ll l l l!!!!ll<!!<!i!<il!l!!!!!!ll!l!l!!!!!lil l!l !!Mll l il i!«!^^

Export Ned.-lndië.
Kapitaalkrachtige Exportfirma met eigen kantoren
op Java, zoekt verbinding met
fabrikanten en export-agenten op het gebied van

provisiën

SN

dranken

waarvan monopolie Kan worden afgestaan. Brieven
onder No. 36024, aan net Bureau dezer Courant. ,4,;

(Wilt
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dan aan:
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BEUKERS' fflJUiiS Mij.,

D

D
Dll

W
W
W

systeem:
Goedkoop in aanschaffing.
Voorcleelig in exploitatie.

I
. H
■

Voorvoelen van dit

Geen radiatoren.
Bevriezin?sgevaar uitgesloten.
Elke brandstof te gebruiken.
Eenvoudige bediening.

B

Pubïïëke Veiling

namiddags
op Dinsdag 18 Augustus 1525, des
binnen de Beurs te Rotterdam, ven.

«en

AMSTERDAM, 12 Aug. 1925.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

B

BALLONBANDEN
Vervaardigd van

-

''

&

SUPERTWIST

VAN ROSSUM O Co.

#

_^»st«_.6,m

Wegens verandering van ons gebied
voor de Oakland-vertegenwoordiging,
N ruimen wij een groot getal 88

N

*
„
4
Katoenafval
5 balen
diverse kisten en vaten Chemicaliën, Rubber, Cacaoboter
SS. „JONGE
'leren. 2»e_! ssl.__»lssen uit liet sse:c>nl.enW4»«l_NK3___-.
on verdere
&
Lubricating Oil

C/_TN^ltl^^.' en thans aan hot terrein van de la.
!^-,l«r<ll_m in loods en in lichter liggende
ZOON aan de Schiehaven te
Maandag en Dinsdag as. Notitiën
en ter plaatse te bezichtigen op
en inlichtingen zijn te bekomen bij den
Makelaar en Expert
36260.74
A. ICIEIWITi

Rotterdam-Amsterdam

lage prijzen

Vraagt

Hst

en condities

op.

88

N.V. GEBROEDERS NEFKENS'AUTO MIJ.
UTRECHT

362250

I

Cultuur Maatschappij
„Ariana".
i
<j-—

Buitengewone
__xemsene Vergadering
van AANDEELHOUDERS,
te houden op
MAANDAG 5 OCTOBER 1925.
des nam. 3 uur,
In Hotel Duinoord, te 's-Gravenhage.
Punten van Behandeling:
Voorstellen van het Bestuur tot:
a) Statutenwijziging, in verband met
Kapitaalsuitbreiding.
b) Uitgifte van nieuwe aandeelen.
c) Aflossing der Obligatieleening.
Bovengenoemde voorstellen liggen
ter visie van aandeelhouders ten
kantore van den Directeur, Stadvan
houdersplein 87,
de Firma H. G. TH. CIIONE te
BATAVIA en den NOTARIS te
SOEKABOEMI.
Herinnerd wordt aan Art. 20 der
30072/41
Statuten:
DIK aandeelhouder Kan op vertoon van zijne «aixleelou of van een
bewijs, waaruit blijkt, dat die aandeelen bij derden «iin gedeponeerd
en waarin de nummers zijn vermeld,
de algemeene vergadering büwonen. |
DE DIRECTEUR.
's-Gravenhage, 15 Augustus 1925.
'
N.V. Centrale Handel
'
Maatschappij van Onr. Goederen
„VREDESJAAR",

Vennootschap.
De agenda ligt van heden af ten
kantore te;- inzage van Aandeel-

te wonen,
dering wensoben bij
herinnerd worden aan art. 8 der
35822/20
statuten.
Deponeering van nnnlleelen bij de
HAAGSCHE COMMISSII-BANK,
Den Hang.

N.V. 1. v. i. lM l --.'MODEMABAZtIBEH - Haarlem
GEW. AUG. VERG.
op 25 Augustus e.s. 's namiddags
2 uur, tenkantore derVennootschap.
Aandeelhouders worden herinnerd
aan art. 25 oor Statuten.
Punten van behandeling liggen
voor Aandeelhouders ter inzage
36-33.15
van 10—3 uur.

Commissarissen:

Mr. Dr. <?. P. M. Naren VAN HUGENPOTH TOT AERDT, Lid van
den Raad van State te 's«_»r»venb»ge.
J. J. STIELTJES, Inspecteur-Generaal van Spoor- eu Tramwegen ,n
Nederland, 's <3rav«nb»ge.
P. J. OTT DE VRIES. Ingenieur, Oud-Directeur v/h. Departement van
Burgerlijke Openbare werken in Xe6.ln6iö te 's tlravendage.
Dr. M. VN HARTOGH, Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland
te Amsterdam.
Dr. «3. F. IN. BAERMAN, Directeur N.V. Cultuur Mij. ..^ormtzi"
te Bulu»tra's Oostkust.
H. v. BLUNTSCHLI, Directeur N.V. Midden Bumatra Handel Maatschappij
te Bu_n«t-___'s Oostkust.
Directeur A. WVIBB, Directeur van de Hlgemeene Exploratie Mo', te
Amsterdam.
Mijnbouwkundig adviseur: Prof. 8. J. VERMAES, Hoogleeraar leolm.
llloogesebool te Delft.

M

AMSTERDAM

Ondergeteekenden berichten, dat zij in opdracht van dunne principalen op

Dinsdag 18 Augustus 1925

■ Voor financieele deelname aan groote opdrachten
gevraagd door oude voorname

-Ges.een LEENING TOT

■
I

I 2 Millioen Mark I
voor ca. een jaar tegen goede rente en winstaandeel.
Allereerste waarborgen worden gesteld. Off. onder
A.D. 4ff7, aan RU DOLF MOSSE, Berlin S. W. 19.

6.111700.— M

8

M

D
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2s AANKONDIGING.

OPROEPING
Verloren Cedullei

Gedut No. 81433. oorspronkel.
B 20 Vaten Boter, dato 24 Juli 192
met restant 10 Vaten;
(!e6>ll No. 81390. «nrspionkel.
G K 20 Vaten Boter, dato 29 -ll
1923. met restant 17 Vaten:
afgegeven door «Ie N.V. Blaau»
KoeilsnveomVrlesseveem te _.»>
terdam reüp. dato 29 Juni 1925 t
27 Juni 1923.
Men wordt verzocht deze Cedullfi
bö aanbicdiug niet te koopen, notl
te beleenen, doch van de aanbied»
onmiddellijk Kennis te geven ie
«ier X.V.
BLAAI.W
Kantore
HOEDEXVEEM—
33390/3
I.e»veUnven 227.
Rotterdam, 17 Augustus 1923.
EERSTE BEKENDMAKING.
De Directie der X.V.

Landbouw Kaatschappi
„PREANGER

REGENTSCHAPPEN"

....

_

Gewone algemeene vergadering vu

Aandeelhouders, op Maandag 24 AW
ten kantore der VennootsoM

De punten van behandeling Hsi!-*J
vanaf heden ter visie van N-mclet
houders ten Kantore der vennoot!-''!!»!!
30438.13
DE DIRECTIE
Rotterdam, 17 Augustus 192'».
GEVRAAGD tegen I October

__

’

10,000 lsw hyp.

ft 5 % op 1 Huis. Tuin met nienf
Druivenkassen, 30 -% overwaard
geen t»ssol_euperk!onen, tenzü X<»
of Makelaar of Particulier.
Br.. No. 30252. Bur. tl. Crt. _J

Van Particulier

door nette Dame, wed., wordt f _BOo>'
ter leen ((evraagd voor vestigt
«ener zaak, 10 % en maand, aflossing
(Spoed). «r. lelt. H.X.'l.. NIJGH &
olT.V_.4l_'s __._lv.Nur., Haag. 36J7-»
j_.ii._n

i

■■ ■
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Sedert 40 jaren bestaande voorname

IMPORTFIRMA
voor Hollandsche en Amerik. producten vraag'
tegen eerste klas waarborgen (HYPOTHEKEN
op uitgebreid, waardevol grondbezit en dergel.) etegen hooge rente:

n. .50-200,000-

«er Beurze zullen introdueeeren »l.000.000.—«enlloolen
vast

Aanbiedingen onder X. W. 5920 aan
De eerste Koers van Uitgifte is vastgesteld
MOSSE, Keulen.
op 37 %

RUDOLf

seis?/*

Aanmeldingen, «elke en I» Augustus e.K. vóór 12 uur 's middags bij
en_l«r»sle«ll«n6on zijn ingekomen, zullen zooveel mogelijk tot den
eersten Koers worden toegewezen.
Exemplaren ven het desbetreffende bericht en aanmeldingsbiljetten
In verband met het op 14 dezer door de Rechtbank te
35690/120 uitgesproken
zijn bij on6erl»,»eeken6,n verkrijgbaar.
faillissement van M. GAARKEUKEN handelende ondf
den naam firma N^HERt.AND3OHE ADVERTENTIE EN ADVIk-'
l92scoffeng
BUREAU I. DE HARTOGH. Uüsbert v. Amstclstraat 32. Amstcrö""
vestigt ondergeteekende er de aandacht op, dat hij op
In de beide vorige advsrtsntisn (zie avondbladen 12 en wille me» dat faillissement ol het gemolde Adver.ent_e»__lur«-'
Maatschappelijk Kapitaal 2.1000.000.— lets heelt ult te staan.
dezer)

Bekendmaking.

Amster^

■ Amslevirdh?,Lar
■

■

,

)L|l|

genomen I 285.000.—

■
I
I

NeserveZ

mankt bekend, dat. dij haar is is
gekomen eon, schriftelijke aanvrat
tot afgifte van een duplicaat «
liet AANDEEL No. 237 in hu
Maatschappij, daar dit aandeel i
verloren geraakt, De houder van h'
verloren «tuk wor<_. verzocht dil li
Knntoro der Vennootschap, 61»'
Hertoginnelaan 66, 's-Travei.-,»<.«'.»
30300..
vertoonen.
Deze bekendmaking geschiedt «l
'sl_!rav«n__aue.
voldoening aan artikel 4 »
Statuten.
Vergadering
Algemeene
Gewone
van Aandeelhouders,
N.V. MAATSCHAPPIJ
te houden te 'S-Gravenhage, op VOOR LANDBOUW-CHEMISCHÉ
INDUSTRIE,
Vrijdag 28 Augustus 1925, des
avonds te 8 uur, ten Kantore der
Rotterdam.

Kapitaal f 2.100.000-verdeeld in 2100 aandeelen van f 1000,— elk, geheel
geplaatst en volgestort.

van bovengenoemde Maatschappij, waarvan reeds

I

f 25.000.000—

REISWISSELS en VREEMD BANKPAPIER
SAFE-LOKETTEN
BAGAGE-

ga

. .

NIEUWE OAKLAND'S

2.30 ure

—tivriM/-^! 4CSS" <x)t»osci-l-;-____»-<_____ 229

Volgestort Kapitaal

gL.

Maatschappelijk

361G7.150

tegen

"s<_il^v_^uHae

’
1 REISCREDIETBRIEVEN

gevestigd tv AMSTERDAM

OAKLAND

■

-

BQTTEDDAM

houders, die, wanneer 2Ü de verga-

GOUD EXPLORATIE MAATSCHAPPIJ

B

495 Blokken Staal, wegende ca. 123000 «o.
403 platen IJzer, 4 X _ Mr.
32 sull» Rond Staafljzer, diverse lengten en maten
268 bundels Staafljzer
436 rollen IJzerdraad
diverse kisten IJzerwaren
70 vaten Beendervet
„ Soya Vetzuur
21

30003/110

KAMPAR SUMATRA

B

36226.60

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ.
NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK.
NEDERLANDSCH INDISCHE ESCOMPTO-MAATSCHAPPI J.

-

'«<3__eve»l>»ge

1

tot den koers van 02 '/ _» pvt
te hare kantoren te Amsterdam sn bij hare Agentschappen
te Rotterdam en 's-Gravenhage.
De gelegenheid tot inschrijving is mede in NederlandschIndie opengesteld.
Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij dekantoren
van inschrijving verkrijgbaar.

KOOP VOORTAAN

|

SCHIEDAM.

van* des voormiddags O tot des namiddags 4 uur,

Onverschillig welk type gij Koopt» let op bet
<3oo6vear merk bet beteekentx „Duurzaam".

MODERNE VEHINfi SYSTEEM »1

Schrijf
» Bc.Kri^

Dinsdag 18 Augustus 1925,

hebben.

|jI

net
gi^j iets weten omtrent het
gij

/ 6,000,000.—

Ondergeteekenden berichten, dat zü do inschrijving op
bovengenoemde f 6.000,000,— 5 pot. Obligatien, met recht van
voorkeur voor houders van obligatien van per 1 Augustus 1927
resp. 1 Januari 1926 en 1 Januari 1927 aflosbare 71/2 pCt. rssp.
!
6 pCt. en 6 pCt. geldleeningen, openstellen op:

waarborgt U voldoening
en een zuinig bandenverbruik*

_:

Geldleening groot

Nominaal Kapitaal V_!«6srlan«l8ol, Courant,
verdeeld in Obligatien van /1000.».

|

voor aU« soorten hun-
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Witte Muis, 1e Etage

Tincassobank"
»

Ds Burgemeester van Lsmarang maakt bekend, dat ds
gemeenteraad van 3emarang heeft besloten tot algeheele
tusschentijdsche aflossing per 1 Augustus 1927 van ds
71/2 pCt. geldleening 1921, per 1 Januari 1926 van ds 6 pCt.
gsldlssning 1921 en per 1 Januari 1927 van de 6 pCt. geld36006/60
leening 1922.

llo_len_»ee

"

HYPOTHECAIBE

KOOPEN E!%

per 1 Augustus 1927 van de 7^2 pCt. geldleening 1921.
per 1 Januari 1926 van de 6 pCi. geldleening 1821 en
per 1 Januari 1327 van de 8 pCt. geldleening 1322.
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Avondblad, B.
■"

’

10.

moeten
Hoe lang al en hoe lang nog! Hoe lang alergeren,
er beurtelings om lachen en er ons aan

/we

de vreemdeling, de Amerikaan, meent met pofbroek en windmolen heel Nederland gezegd te heb»
hen. En hoe lang nog zullen we zelf er op uit zijn, die
vage voorstelling van het buitenland vast te leggen
zelf van onszelven in dat buiten»
aan wat wij dan toch
eu propaganda»
land laten zien: op allerlei reclame»vreemdelingenvervoor
vereenigingen
van
materiaal
geen reclame» of
keer en handelshuizen en nu weer
propagandapapier. maar een met nog grooter verspreiding —op onze bankbiljetten van / 10: „de gegraveerde afbeelding van eene vrouw in Zeeuwsche
dat

—

kleederdracht."

Of moeten we hierin zien een tegenwicht tegen de
bevoorrechting van de groote steden" op andere
bankbiljetten, die Neerlands ..drukte en gewoel" aki.

embleem verkregen?
op dit
Maar eigenlijk is dat het ook niet, dat ons
land of de
het
biljet
het
nu
verveelt:
of
nieuwe
etad. een oude kleederdracht of moderne bedrijvigheid
als althans onzo
is. die hen tooit, wat deed het ertoe, prettigs,
iet« van
goeds en
«ierkunstenaars er iets
gemaakt.
tijd
van
hadden
Hezen
En dan was het misschien nog niets geworden, mom»
avonpelt een mismoedige terzijde, die het herhaalde waar»
En
spiegel
ten
houdt.
postzegels
met
onze
tuur
om moet een bankbiljet nu nog mooi zijn ook, denkt
«en nuchterling; het is al mooi, als je ze hebt
Het

Vrijthof te

n (o.a. langs
lis gaven vrij aa**zienlijk© ver«chill«n. ten posi'tieve het onderzoek van kiuino en kininepill,
verhandeling
van
prilarimetiischeu weg); verder een
.Sachs Georg^i (in het bleed) ging in 17.3 pot. der «ebepade
ouautitatieve
het
den
lieer
X.
Kek
over
l.
van
vallen gepaard met ecu ncgatieve >Vassermann,
ling van bloed in facces.
het geval.
,l
omsekeerde «as in 7 pet. der gevallen
In de veterinaire afdeeling deelt veearts H. *>"
Vermeldcnswaard is dat in cen geval van liesmette
I-'renkel nadere bijzonderheden mede over zijn voor»
-ljjk© geelzucht (zieki© van Weil) van den mensch mdrachten n ein.sussen voor vleeschkeunngs»veeartsen,
derdaad d© leptospira ictero-haemorrhagica gevonden
(l--tiechtover het bezoek der Volkenbondsartse». over het
werd en ook bij vier van de 20 onderzoohte
dysentericonderzoek
dat
eenmaal
van vleesch en vlecschwaren oi» steriliteit
slcchts
sche) ratten. Verder
zijn
en op voor den mensch pathogene miero-oigan_smen
amoeben gevonden werden. Aan dit hoofdstuk
gevallen werden deze
bijwetenschappclijke
<in 3 van de '21 verwachte
voorts ©en tweetal belangrijke
tweemaal paratyphus Bgevonden,
dr.
J.
van
der
n.l.
hand
van
inderdaad
van
de
tocgevoegd
dragen
eenmaal de enteritisbacil van Oi-ertner).
Hoeden. bacteriolooir der afdeeling. over „de reactie bacillen < nue.de,,
serumdiagnosdoor hem een groot aantal geheele
voor
de
Verder
van Dalla Volia en Benedelti
cadavers. uil.'heidiugs- en afscheidingspioducteii «n
tick van syphilis" en over,.«crodiagnos4ische c-nderpraeparaten van dierlijke
zoek ingen bij de tu lierculose". uitvlokkingsreaeti© voor i.athologis: h.-,n..l<»niisehevan
nnnseheliikel herkomst
(en ook gedeeltelijk
Wat do genoemdo nieuwo
rapiort beireflem.e
schi,-ambtelijk
komi do
onderzocht.. lit een
do serumdiaguoso bij svphili* >>etlcf*voodooing
ontsmet.---,
geen
van
het
er
onderzoek
naar
een
ver tot do gevolgtiokking dat
met het oog op
speciaal
-,Va«5erl„an!i
leerlooierijen,
en
8achsvan
afkomstig
van
if.
om
reactio
reden
do
verspreiden
vervangen.
an
voor
het
>
gevaar
het
van dit afvalwater
Georgi door dezo nieuwo reactio te
blijkt,
dat voor
bestudeerde d© van miltvuur «.mier mensch en dier.
de serologische tu berou lose readies
van
1.- maal
toevoeging
piaeeip,lat,o
readies
ontsmetting
de hierin.loei.!.,
schrijver achterecuvolgens do
van
is
aanbevolen.
agglnlinatiereactie
do
hoeveelheid
ehloorkalk
pof.
de
3
van >latofy en Bonacorsi.
Als wetenschappelijk!} bijdragen zijn aan dit ge»
Fornet en do complementbindingsreacties van ivas- j
buiteiilau'l deelt.' vau he, verslag verhandelingen van do ban van
nermann en Besredkan, waarover in
litciaonzo
Xederlandsclm
gewerkt
veel
is maar in
de» heer r'renkel te.gevoegd nl. ..de toe!aa.baarheid
van kleurstoffen in ve^ling^mi-ldelen ' (behandeld uit
tuur nog zoo ongeveer niete. to vinden is.
scheh kon ook do schryver do gunstigo resultaten di© ! veterinair oogpunt t?r Xle conferentie voor voeling^middelseheiknude). ..de runderziekte in Limburg -:'.
onkelen met do praecipilalio en agglutinatiereac-les
zi.,n
wareu
ook
en
nie,
bevestiLen
Noord-Brabant (Diir.i.er lün brsenc^e'); ..neuro»
l-ereikt hebben
daai-vele
buiteulauders
xanlhomalo.um"; en ..en hamar»
van
fibro-liaemangirn,:-.
resultaten evenals dio
do
kl.n.scb.o
onbevredigend.
Ondanks
in
de
lever
van bc! schaap. Vermeld zij
toblastoma
>'«'-'"'''<'"
medo
bleken
verbonden
j
gevolgtrekking
met Intrekking tot de l.eoorallen de
aan do complementbindingsreaeti©
betrouwen
altijd
l>!mb:irgsche
ids
bruikbaarder
rundcrziekte uil hel oognog
de
deeling
dezo toch
v«n
dan
schr.iver
door
den
evenbaarder (daarover werden onderzoekingen me. men- punt van vle..._. ..keuring. Deze is ii.!eenl<o!>ei!d
zijn
veri
de
vroeg
reek
stadium
ook een uitgebreider
als het sectiebeeld. In een
schelijk© en dierlijk© sera verrichtl. loch '«««. h" anderingen vaak z«-> geiin_. dn', na volle-li-. >'.ac!«-i_o.
tot goedkeuring kan
oordeel ook over do t„belculo.°e-XVa^c,mann reactie
gevoe- i logisch vleeschonderzoek toch
velgend
weinig optimistisch luiden. Zij blcek weinig
stadium me! blo»,
overgegaan,
In een
worden
aandoeninlig en nog al eens bii niet-tuberculouso
dingen in de ingewanden maar nog zonder bloeding -«
gen. met name diphtberie en lues posn ef ml te valin de niuscii.a.uiir. zal het vleesch naar de vnjbank
'an
leu terwijl zij vaak onderdecd voor do
kunnen worden verwezen, terwijl in het laatste sta'
van da! dezo laatstc. method*
gaf dium, waarin ook liet vleeseh bloedingen vertoont
u.tkomden
positievo
moet
evenmin
afkeuring
tot
.'het
altijd
aanwezig
aleemeen
is.
in
infectie
kt© bijna
sera van runderen in.het bez.t van ".kaenteovergegaan. Tof. heden zijn geen gevallen beweiden
afkomstig vaa
tuberouleus© haarden. toch bij.p-»ra<ubcrculeu«e
dooi van kend, waarbij hel eten van vleeseh.
hebben,
geleden
ritis lecn chronischo aandoening verwekt
ziekte
runderen,
die aan Nrabantsche
volmaakt to o«der«b«don innrnadeeligo
gevolgen
gehad
heeft.
"'t''elen Onva«t© baoillen) beid© readies i^!<!et
Het jaarverslag wordt beslc.en met een kort overvan
hydro-biologische afdertusschen is afgezien
r zicht van de verrichtingen derKomijn.
giillige afwijkingen het oordeel van den
dr.
Om do onderleiding
onder
deeling
van
van
do
reactio
monsterneming
van
vooral op
waardo
do
moeilijkheden
over do
vonden
met
der tuner
vao
Hij acht dio onmiskenbaar voor do klinie«
een
stelsel
ondervangen,
rivieren
te
werd
grootere
serevan den mensoh en de voile
en
ontaangroei
."
bodemmateriaal"'
voor
..collecleurs
logon en klinici waardig. Toch
van worpen. Met deze toestellen worden thans proeve»
sera
n.e.
verkrsLen
positicvo
uitkomsten
werden verreactio
di© u>et 1* genomen. De hulpmiddelen tot onderzoek
Zeiss-Dhilips voor
Hjders aan syphilis, lepra
volgens
rijkt,
met
een
toe-tel
verband nebrachi konden worden met tudercuioso.
projectie van het microscopisch beeld.
onderzoek van vele dierlijke
belangr.iken factor to
reactie blcek d© diersoort. een
vorwen.
, .,
Onder de dwergen van Maiakka.
Bii runderen werden zeer bevredigende uitkomslen
deze method©
liet tijdschrift De Hatho'ieke Milieu deelt een en
als waardevol diagnostisch middel kenmerkt.
bru.kler mede vi» d? ervaringen die pater Bcl.el.esta op
Ook b*j p-mrd en gelt werden voor dc| geboekt. Ook in an
zijn
reis ondor de dwergvolken van Malat-ka heeft
resultaten"
baarheid ..hoop wekkendewerd de roadie stork pc-*,- opgedaan.
Dez? smdioreis is ondernomen met toehd aHerl«.«te stadium
b.j
verhoudingen
de
tot
van
den Paus en linancieelen steun van
stemming
tief bevondon in tegenstelling
Rome.
,
d
zegt pater Bchebesta
gedeelt© bevat de
„'t Doel van mijn reis is.
van na de moeilijkheden zijner reis van acht maanden gelijke gei-evens over hot toxicolog:sch onderzoek
do afzonderlijke nolerzettingen
schelst te hebben.
on genotmiddel. verdacht van 8'«'3'le'd.
pos,.
d.erproeven
f?
bezoeken
en de grenzen van do
inboorlingen
Llechts zeer zelden leverden de, naar de slerkt© der
stellen, 't Is goed geverschillende
vast
te
stammen
Neve resultaten op. Het onderzoek
evenle
niet
eens de namen van
lukt. Tot nu toe kende men
van 8 monsters digitalisbladcn en tinduur
antbropologen aan
(gemid4.8
door
benamingen
*k8
en
deze stammen. De
een valor schommolend© tukLchon
(e zijn.
geenswettigt
blijken
scheldnamen
gegeven,
ulammen
(Z>i
deze
good.
deld 4.25) dus was zeer
In
Negrito's
de
Maleicrs.
naar geregelde ijking van ovorheids^ Klef Semang",.Semang" bedoelen de
zins de vraag overeenstemming
terwijl
de
bet:
besncdenen.
beteekent
geringe
met de
vranZ 't Hollandsch
we*-e. zij is in
de
zonder te weten wat 't beteekent
Maleiers
voor gestandariseerde praeparaten l)
z.
onbcsnedcnen
le
d.
w.
noemen,
„Panggan"
onderzoekingen naar
dwergen
Herhaalde vergelijkende
ons land
in
De Negrito's zijn nomaden, niet echter in dien
bepaald
insuline-monster
een
van
waarde
onveiklaarbare
ze maar doelloos rondtrekken. Alleen a!« de nood
groote
en
dat
en in Engeland leverden
aan den man komt verhuizen zij. leder dorp als ik
, *
verschillen op.
physiode
't zoo noemen mag, heeft een bepaald gebied, dat
onderzoekingen
naar
Bij vergelijkende
niet verlaten wordt. Verhuizen zo echter, dan gaat
logische waard© van vloeibare hypophysis-praeparageregeld
zal alles plotseling.
, ,
ten, welke vermoedclijk intcrnationaal afdeeling van
onschuleen
lNegrito's)
«emang
De
en
z.zn
Bakei
hygienische
worden. blcek hot door de
dig maar erg schuw volkje. Ds eersten die ik ontstandaardden Volkenbond he«chikbaar Kesleldt© bcantwoorliepen bard weg; zooals ik later hoorde, wamoeite,
praeparaat van Voegtlin aan het doel
in
ren ze bang. dat we hun 't hoofd zouden afsneden.
don. De sterkte der handelypraeparaton wisselde 0.4
Ben je eenmaal met hen bevriend, zooals het mij
vergelijking met dozen standaard zeer (tusschen
reeds in veel gevallen gelukt is. dan zijn ze «eer
en 6.9). Xa de ijking block d© golsoleerde cavm, -,
baarmoeder even gesehikt als de blooddrnk van ge- vertrouwelijk.
Ne bouwen hun hutten in 't bosch onder de boomen
deeapileerde katten, beid© leverden overeenstemmende
en zijn niet te bewegen, in 't open veld te ksmpee
uitkomsten.
ren. Hun hutten staan in een kring, 't Voornaamste
Evenals andere jaren werden door dr. Bijlsma
Negrito's z.jn een
wederom een aantal onderzoekingen verricht voor het bestanddeel is de legerslede. De en boetelingen. /s>.
kluizenaars
Hijks-instituut voor Pharmacotherapeutisch onder- voorbeeldop van allegespleten
ban.l>oe_at-cn. Naast hen
dikke
slapen
Xle
op
de
conferenti©
«!oek. Voider wenl door hem
nacht. Omdat hun slaapden
vuur
voor
uitgebrandt een
voor voedingsmiddel-«cheik„nd© een rapport
wilde
zoo weinig beschermd zijn tegen de
bracht over d© toelaatbaarheid van kleurstoffen in plaatsen
mannen,
van
de
gedeelte
een
dieren,
slaapt slechts
voedings- on genotmiddelon. Het is in nitgebreiden
waken.
vorm aan dit verslag to© Zevoegd (ondertusschon word terwijl dc anderen moeten
eigen hut. De grootteder
haar
heeft
ledere
familie
gepublireeds destijds ©on kort resum6 in dit blad
aantal
kinderen. Dat een man
hut hangt af van 't
ceerd.)
vrouwen
heeft is zeer zeldzaam.
meerdere
gelijktijdig
D© chemisch-pharmaeeiitische afdeeling van het vermaar
één geval bekend, dat
streek
is
heele
In
de
gegovons
over d©
elag brengt weer de gebruikelijke
deze man is onder
heeft;
vrouwen
resultaten van het verrichtte onderzoek van water een sakei drie daarom zeer veracht. De kinderzeaijn
stamgenooten
(drinkwater, oponbaar water on afvalwater). levensik bezocht heb, zeer groot
en gonotmiddolen. genees- en kwakzalversmiddelen en gen is bij do stammen, die
,
Helaas is ook de kindersterfte zeer hoog.
andere middelen, verder di© van vorsehillende, toxii's
met.
Potten en pannen kennen de menschen
oologisohe, physioIogiLch-ehemische en andere onderbamboe-tokken,
zij
in
geelt,
koken
rijst die men hun
zoekingon.
vruchten, of zooals
Vermelding verdient alieen, dat uramine wordt gewoonlijk voeden zij zich met
zijn, met worZuchten
geen
als
er
jaargetijde
dit
aanbovolen all geschikt middel om den loop van grond- in
'n p.mt.gen
Met
vinden.
water, opporvlaktewater of welwater na to gaan tels die. zij in de bosschen
uit;
ze wo?
zij
ze
graven
hun
handen
(0,0001 mgr. per liter kan noF worden vastgesteld!). stok of met
e_en
leesch
gebraden.
>
eerst geschrapt en daarna
Voor de control© van do kwaliteit van gedistilleoid den
water bleken do Ph-indicator-tal>lets van Aller fu ze weinig.
Met hun blaa.?rocr jagen zo op kleins dieren en
Hanbury minder geschikt dan ecu oeuvoiidiger koolgebruiken sommigen nog pijl en boog,
zunr-tetratie. Als wetenschappelijk© bijdrageu zijn vo"els. Ook
w.apen
schijn! «.'gedaan le hebben.
maar dit
aan dit gedeelte tocgevoegd eon viertal korte verstammen,
waar ik als gas. vertoefd heb.
alle
Bü
handelingeu van apotheker K. 8che,inga. resp. over
en dans De muöek. dio ze
men
van
muziek
over
houdt
volgens
nitraatbepalingen
Grandval en I^aioux,
anders
dan het slaan van do
maken, is niet?
het water-aantrekkond vermogen van enkel© zouten. er bü nioi
do
De
minnen reciteeren
bamboestokken.
over een gevoeligo reactio op koper of broom en over miat

Van andere zijde meldt men ons:

Ds verkeersweg aan den druksteu kant van het
Vrijthof zal een meter of acht worden verbreed, vol»
genk eene lijn, die het confectiemagazijn Drapean
beige" met het gebouw der Nederlandsche Bank ver»
die moeten vallen, worden
bindt. De lindeboomen,
vervangen.
Reeds ziet het ge»
spoedig door nieuwe
exemplaren uit.
opgeschoten
flink
naar
meentebestuur
Het plein zal weinig van zijne bekoring en eigenlijk
niets van zijn oppervlakte verliezen. De onfeigenigg
en afbraak van het complex huizen op den hoek van
de <3roote slaat zon een paar ton kosten.
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De Blaricunmsche molen.

' Dm-trent den voorgenomen verkoop van den Bl.iri»
eumschen Molen naar Amerika heeft de Gooi- en
dat de
üemlander van den burgemeester vernomen,
vader van de eigenaressen van dezen molen, zijdelings in aanraking is gekomen met een geforfuneerden Amerikaan, die er inderdaad over denkt een
om deze als cullollHndschen molen aan te koopen.
landgoed
te plaatsen.
zijn
Amerikaansch
riositeit op
molen in
is
de
Blaricumsche
oogmerk
dit
ook
Met
oogenschouw genomen; van een bod daarop of van
eenige verdere onderhandelingen is echter te bevoeglier plaatse niets bekend.
Onze landgenoot, do tenor-zangerI^ouiüDorna.y.
gevestigd, besind?. do laatsto 4 jaren te New-Vork
voorbereiding
zijner
in
Holland
ter
vindt zich thans
voorgenomen kunstrek naar Nederl.-Indie. welko hij
December denkt aan te vangen en waarbii zi.no echtgenoote, mevr. Betsy fulp. hem als soliste en aceompagnatrico zal vergezellen.

Men meldt ons uit Hamburg:
In hot museum voor Hamburgsche geschiedenis
wordt morgen eene tentoonstelling van schouwburgdecoraties uit de 18s eeuw geopend. Er zullen buiten
een aantal aquarellen van I. R. Martin uit Hannover
en ontwerpen van I. Hlenicke. Hamburg, ook kamers
in verschillende stijlen en uit verschillende tijdperken,
Nenige
en verder etsen, en drapeeringen te zien z,jn.
19_tc
eeuw
de
poppenspelen uit de tweede helft van
schouwburgdécoratiss
en interessante Italiaansche
maken deze tentoonstelling bezienswaardig.

Wetenschappelijke Berichten.
Het Centraal Laboratorium voor de
volksgezondheid in 1924.
Het zoo juist verschenen Juli nummer van de ver»
slagen eu mededeelingen betreffende de Volksgezondheid bevat het verslag van de verrichtingen van het
Centraal laboratorium te l'trecht over het jaar 1924.
Aan dit verslag is evenals vroegere jaren bijzondere
zorg besteed en naar gewoonte is weer een aantal
belangrijke wetenschappelijke bijdragen van leden van
den s.af opgenomen.
Melding wordt gemaakt van de vergrooting van
het gebouw feu behoeve van het Ilijksseriologisch Instituut, van de moeilijkheden verbonden aan het nieuwe portbeslnit inzake den portvrijdom eu aan het bezoek der buitenlandsche hygiënisten die ons land
onder de auspiciën van üockefeller Stichting en Volbenbond bezochten. Het personeel onderging geen belangrijke wijzigingen.
Het bacteriologisch gedeelte bevat de gewone gegevens die geen verschillen van eenjgH beteekenis
met vorig verslagen vertoonen. Het aantal inzendingen blijft sehoumielen on, de 50,000 per jaar. het aantal positieve uitkomsten bij het sputumonderzoek op
tuberkelbacillen om de 22 pet. en bij het neus» en keelslijmonderzoek op diphtheriebacillen om de 15 pot. (tot
virulentie onderzoek op groote schaal is alsnog niet
overgegaan). Vergelijkende proeven met de. reactie
van W.issermann en LaohsGeorgi bij siphi-
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nog niet lang binncn zijn, kenuen l«halv© de melodi©
ook de woorden en 't is voor hen heel prettig ze wat
Gevangenisleven.
zachtjes, want luid zingen
zachtjes moe t© zingen
is strong veiboden. Vooral dat huilen kan zoo mooi
uitgevierd worden, net of 't werkelijk huilen is en in
de eel maakt dat con eigeuaardig effect. Die hier
niets
te
heele—aal
vandaag
geen
nieuws
lang zitten. kennen de woorden niet, wat jammer is,
Ei- is
wijl zij nu de emotie van het mechuilen misseu. Er
zien of te hooren.
Gisteren was er een groote vlucht duiven, oie een
zijn er hier heel wat. die verscheiden straatdeuneii
tijdlang boven het hooge huis van bewaring, dat op hebben hooren opkomen en versteiven. zonder de
eenigen afstand parallel aan vleugel A staat, cirkel» woorden or van to kennen. Ze merken hot ontstaan
dien kant, waar de
straatwijs, doordat zeaf en toe
de. In de onderste c.ellenrij aan kleermakerij
zitten, van een nieuwe
lakenwerkers en keurders der
dezelfde
melodic
hooren schreeuwou door
telkens
die, wijl voor hun werk veel licht noodig is. wat luidiiichtig© stiaatjongcns. soms ook 'snachts door
grooter ramen hebben dan de andeie celbewoners, een bruiloftspariij in de bnnrt; z© zitten echter 1-? ver
dat. door af, om d©
Ihadden allen die duiven gezien. Ze konden
z©
woorden good <e kunnen verstaan. Als zij
dan
boven,
en
naar
gaan
staan
vlak tegen hun raam te
kcunca
opgenomen,
worden
op
slraatorgel
dan
het
langs de schuin ingeplante matglazen plaat, welke de melodic en begrijpen, dat dat nn d© nieuw© straattusschen
de
tra»
belet,
hun het uitzicht recht vooruit
wijs is. Dikwijls bromt er 'smiddags een vliegiuiZ
lies door, naar buiten te loeren. Hetopis onbegrijpelijk,
en dan gelukt het altijd eenigen
die vogels op» over de gevangenisals
hoe zij allen zoo onder hun werk
ze onder hun smal venstertj©
©von te zien:
merkzaam waren geworden. Eerst had de troep ver» het
loeron, krijgen ze eon smal
boven
staand
schuin
naar
van
be»
scheidene keeren boven hel dak van 't huis
strookje
"to zien
wanneer de vlieger daar
waring gemanoeuvreerd en rondgedr.aaid, was daarop tocvallig lucht
kunnen
zc hem waarnemen. Men
passeert,
op»
neergestreken, na korten tijd klapwiekend weer
het bekond© gerucht zoo
dat,
op
kan
er
van
als
beschreven,
aan.
wijde
bogen
gevlogen, 'had dan nog wat
hoog
van
nil do lucht komt bromnion,
om vervolgens plots te verdwijnen en met terug «e vrij plotkeling gevangonen
in alle deelon van het gealtijd
de gevaner
vol©
keeren. Er vliegen wel vaker duiven bijenkele
gaan staan speubuitenmuur
hout»
den
tegen
dikwijls
gauw
bouw
zijn
genis ; vooral bij vleugel A
maar rcn of ze hem ook kunnen zien.
huisdniven te zien talrijk
duiven en bontgekleurde
zoo
en
zijn
niet
Ik zou wel eens willou weten of de aandacht van
elkaar,
bij
zoo
die hooren niet
vlieger wel eens valt op het stervormige bouwgisteren
't
Die
waren
don
eén vlucht.
vlieden nooit in gevlieg
tusschen al de duizendon huizenbouwdoosjos
doosje
der vogels had wat vreemds
niet geweest. Het
huis
van
op
het
bene'den
hem? Of hij er wel eons aan denkt, dat danrgeen
duivenplat
gehad
er was toch
in meer dan nriohondord mensclien zitten opgeslolen
■Arm T* ITI t"1* I
hokjos. die probeeron hem in 't oog t© knjDat was voor de mannen beneden in A iets geweest in kleino
en
voor
wie 't al heel wat nieuws is, als ze hem
Fen
<m over te denken.
Er is ©en gcvangene.
voorbijschieten*
gele peppelblaren in de lucht» even zien
Vanochtend lagen erliggen
dagen
logon de stad moet
Plas
vlak
veertien
di©
aan
hier
er al wel
don
maar die
plaatsen
vliegtuig hoort. Er schiel
het
hii
zoo
vaak
denken,
iederen ochtend.
Plas
dan namelijk te binnen. hoe. als hij op denhoofd
Het loof der slanke populieren, uit sommige hem
zijn
boven
dikwijls
zal,
vliegtnii*
te
dat
geheel
visschen.
luchtplaatsen zichtbaar, is haast
b aren Het zweefde naar de huizonrijen dor stad toe. Telkens als
«Heen in de boomtoppen zitten nog wat
door» hij don brommenden motor hoort. ziet hij hot Plasis herfst geworden, wat men ook kan merken,„orden.
water, waarnit duizend lichlflit«en hem in do oogen
begint
te
aardig
koud
dat het 's morgens al
er een «ra»»' sl'an. zoodat 1 hem moeilijk wordt. zijn drijvortje.
lederen Dinsdag en Zaterdag speelt
tijd steeds dat heel klein is en maar even boven hot water uit*langen
orgel in de 'muit. Zijn gedurende
aceoor- ste-ekt. in hel oog te houden. Af en toe -slaan een,g©
valsehe
kermiswijzen
en als de
dezelfde twee
hooge. ge» eondon nan '1 kwaken en als hij heel stil zit. komen er
den uit de ontstemde orgelpijpen tegen debinnen
soms van die zwarte duikertjos in de n^bijheid van
la»
vangenismuren schetteren en de cellen
zijn bootjo. Daarop proof! hij tabnk on jenover on nu
waaien, neuriet haast elke gevangene mee. I»°n'gei.
ge»
is het vizioen moteen nit, omdat hij thans pas good
tijd eelede.n is er een nieuwe deun op het orgel Namerkt. hoe het niet echt is. wat hij wanrneemt. Het
dan moet ik huilen.
komen: „Als ik .jou zie.wijs
met den Plas verden eers.en den besten vliegtuij*' is in zijn voorslolling z<->**»
tuurlijk heeft ieder die
hij
het hoort: „dat
hij
wanneer
denkt.
zij werd afgedraaid, direct opgewerkt. Die bonden, dat
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wie weet uit hoe verre strekomt van den Plas"
ken het komt gevlogen, over eindelooze vlakten met
tallooze steden en dorpen, rivieren en nieren.
Neen, vandaag is er geen nieuws; ieder moet maar
zie» of hij iels vindt om aan te denken.
arbeid- er zijn
Wel. elk heeft zijn dagelijkschen
aardappelschilblikslagers,
bankwerkers,
kleermakers,
niemand, of hij heelt zijn bezigheden en in de
leis
sch iflulii ljcs en vrijen lijd zijn er de bibliotheek-boek .n
en voor sommigen de studieboeken. Maar wie eiken
dag in een klein hokje jassen voor veldwachters en
brievenbestellers zit te snijden naar vaste patronen
van dik lx>idpapier, of uniformjietlen zit te maken of
oj. een stukje ijzer te vijlen of met een groot soort
daar»
schabloon zwarte letters op postzakken verft enstudeebij 's avonds en 's Zondags wat kan lezen of
ren, week aan week, maand aan maand, jaar aan jaar
soms, die wil wel eens wat andere stof hebben om
over te denken, dan hij uit zijn werkluigelijken ar»
beid en zijn boeken kan opdoen; wil wel eens wat
weten van de wereld der vrijheid rondom hem, dio
zoo ver
hem zoo nauw omringt en waarvan hij toch hun
celop
kunnen
als
ze
verwijderd is. Sommigen
krukje gaan staan, door een «et in het houtwerk van
kozijn en raampje naar buiten zien. Anderen welen
als
een smal strookje buitenwereld waar te nemen, der
gaatjes
speuren,
de
kleine
ronde
boven
door
ze
ijzeren vcntilafiekap van f venstertje, elk zoowat 1-5
c.M. in middellijn. Zoo wordt dagelijks de omgeving
der gevangenis in «luizend lichtingen afgespeurd en
't weinige, dat binnen he! liereik der blikken valt,
nauwkeurig opgenomen en bestudeerd. Aan één vlengelzijde vallen de achtergevels van eenige huizen binnen het gezichtsveld der celbewoners. Laten de bewoners dier huizen er zich van overtuigd houden, dat
hun doen en lalen op dc balkons en bij de vensters
aan dien kant hunner woningen, scherp wordt nagegaan door ongeziene kijkers.
De oude rotten, die dikwijls en lang hier zitten,
weten zich nog 't best fe schikken in hun isolement,
naar
maar ze blijven meestal tooh erg nieuwsgierig
hun
je
voorvalt.
Als
celdeur
alles wat buiten hun cel
hebt geopend, om iets te zeggen of te brengen, kun
.jo haast niet meer van ze afkomen. Al pratende komen
de cel te vliegen
'ze bij de deur staan, nietomom uit hoofd
door de deur»
ma.ar
hun
och heden nee
wijden
vleugel
in te kijden
s,!cken
en
kier to
Ken
nu, er is daar nooit iets bijzonders fe zien.
Toch blijven ze pralen, om maar te kunnen kijken
links en rechts, zoodat je tenslotte moet zeggen : „pas
op, de deur gaa<t dicht", waarop ze wel haastig hun
hoofd moeien terugtrekken.
Een vrij uitzioht op een straat of plein heen men
hier uit «en vleugel ueiMene. 15 den «n tijdlang in
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vrouwen er bij danken. Hun ge..i<_r'_k«..-.'»eei.<).
zang klinkt erg vr<?e,,^l, ..nar !>.<_.
ge.,._iakl
k>ii>_
ige
.?..."g>._ge,.
Hij 't dan-en worden
dingen
sieraad
lic!..»-.'».
Voor
liet
m-t. do handen en
zij vooral paarlen. verder ook kransen van «roe.»
met bloemen er ..i_sc!_e_i. Het nepboon n dikwijls
bij de vrouwen meer dan bij da mannen -doorboord. Bij feestelijke g'/egenlx-den wordt er een s-ok

liederen, terwijl de

d. Hevden. Ot«»

V,W.-.:l,'.iJd l,R 46:''iliM--i.d-... W-» »-""-. J^t-riidera
1. J.
:--'
b^l.^mg.
M i' h-id. Dirc
on
'
F. V.
H.
/.
3
M
11..,.>■■":
</0!!n... d".
"i'
:
f".-..
t "3 mn.. -"»;
H..,.,.!,0n. dm

dm

Haag ■■['

„ii
'- .:o!<a
4 mm.

*'«

"

-""'««"

* *"

.^_.

'i l,aal,!o!.'l>.n. 4*<> Meter- Junior-rijden.
beslissing. 1.
<'"
.„.,.. boven 7.V. c M.3 inhoud. Directe
0..
4umi.
Davldson
llarlov
0,,
den
llaa^
Il V. >licbi.l.en.
6
HarloyDavidaon
Haag
op
514 5 .e. .'. i. lliuda. den

-

..'.'d<!r_i<l

-

doorgekeken.

V.

.

Op mijn reis wis ik zoo gelukkig, «en >>._»nang
bo__>ra'enis te kunnen bijwonen, 't Zal we! deeer-lo
4 baanronden. «MO meter. Lenlor-rijH»»
Het
out'l
I_t>roix..s>n
dat
e?n
meemaak:.
zijn.
k-T
tot 3'^> c>l.3 inhoud.
«l^«
664,16
de k-ein. nog kunll.," -.erb: 1. 1!. H ltubingh op Omega 2 mul.
roerde mij tot in do ziel- Ik had
zich.
5«
sec.
_.en,.'ii»i;-e!'geiye
bij
,„
.'.J.B
2
min.
Oplat
op
t^ol een
n?n doo)ien.
«,
sec. 2. J. >t> htien
snie: 1. J. H. Il ijk op t-impl«z 3 mm. *-'»■««■
zou he',!>eii. noemde ik haar Angcla.
»4.5 sec. In do
l^e Xegriio's van leram en .lalin. !_egraven bun 2. M. Ilinlein.an op I.X II3 min.Jansen
geplante
J.
P,
hun doo» wordt
do
"".
doo'le.l. de l'.ock.l echter nie,. Deze latei,ziekten.
in 3 mm. 13 l/o »eo. «tuut
de <e.i.iit al! derdo eindigde hier
den ligg-i! en vluchten uit vrees voor
war.
14.5 sec.
dood
na» UU Groningen op A.J.6.
Ah pr"o_.!".- en mis«io!ia.,'s interes.eerde mij
door
uitgeloofd
ex-r.,
priis
\*£"£_*,£*£ te
Dc
tuurüjk vo >r.'.l de godsdienst vun dit oervolk. Op '>Gravcul.a>.o
do»! B. 11. liubmgv op
gewonnen
weid
mijn vraag wat of wio ..Karci" ("t hoogste wezen,
4000 Meter.
ander
vsn dil oervol:) wa;. kreeg ik nooit een
D. B«!!-<mg over 5 Baanronden3 mm.
20
hij
0,. Ome.;a
de
zou
en
donder,
..hij
i»
do
..lu^l^naal
woord
dan
:
BH
Jiubin-.'!..
an
1
X 10
I->.
Haag
o»
llin-e„,.an.
Toen
ik
dezo
Den
<««'.
.«cc 2. M
woont boven", mevr wist mei^ niel.
.' 7 i 1.!»!.» Den Haa__ op A. J. S. e mm. 34 4/5 sec.
s'cldo a?n een 'ong opperhoofd
vraag o)k enZ
4000 Meter. Senior-rijders op
5
zei bij :
o
..Kaï-y-i" is een soort l'engulu (opperhoofd)
Xow-Vork op Indian
menHaarlem op
anders
uit
dan
dc
Mij
z'x
t
c^.
J.
van
Kooten.
(koning).
Hal-a
!..
in 12 J.. "c 2. 3.
Berg. den Haag op
v.
d.
5
J.
_?_.-!-".-. Alle, h door hom gemaakt : meiüclicli. hoo.'3
sec
mi...
S
M":., s-'e?!."!!. Mij /.-."telt boog boven ons en slingert
Senior-rijders op
grooe sten":!. .Soms dondert hij en eischt bloed.
(-.„„«^rmotoren boven W c.M.' inhoud.
Al, 't vr'^-lijk onweert, wordl er «loor de vrouA P, van Ha.nerzvold.
1.
beslissing..
zich
.'au
Dirccw
K,i-.'.i.
kerven
_!
geo"-n!
Zij
aan
J. HcMiem.
wen Idool
4 min. 12 35 sec.
«n Harlcv David-on
in 't ..eu-beel,. nemeii wa! w.a'er in de holle hand. bert.
D_.vid.on 4 min. 31 3si sec. 3. F.
Ha.lev
de.
_./_. sec.
vermengen di. met 't bloed en werpen het in do v-,„
Vloten den Haag on Indian 4 mm. i>4fus«ohen
de ba3
wed.frijden
hoog o.
iden G. K. cv >'.
dtuyvauvan
5.
J.
mijn
re's
X J. Baar. P. Bri.-.Khol.
Wanneer ik thons do 5 maanden van
e_".is overzie, mo ■.
i. <!od^ leiilen-le i,ai> 1 erkennen.
O*
Zond-'r ov^.-drijviug kan ik nu ree IZ zeggen, dat i Velde 4 ...in. 1 3.5 .<... 2. P BrinkholMotcr..!.
4mm. 3 «°. 3.
aantekeningen
uitgel'r. ider zijn dan do beide
mijn
Baai. op»
.>_. van Üluyvcnbcrg 4 mm. 4 IJ» ««o. 4. K. J.
tot nu 10..- v»rs> he»''!! literatuur over de öeniHiig.
->.
Te."li z'd ook mijn kennis 1104 onvolle<!!g blijven,
K ovor O baanronden 4800 Meter. I. C 15. 4
omdat bel gelvod ie uitgestrekt is. «Alleen mi-siona» < Velde 3 min. .* 8» sec. 2. J- 8.
r:.=;sen, <lic ia_7en lang in deze ..treken doorbrengen, min 3 J,'. «cc. 3. P. Brinkhol. 4 mm. 4 2/5 sec. 4. X. J»
zullen in slaat zijn volledige studies en gegevens to
12 baanronden 9000 Meier..-LP.
verzame.cn ove«r dezo al eZzins sympathieke dwergen.
X.
2.
b«
mi...
4/3 -cc
? mm. 10 1/5 sec. *. d. o. v»
'2 5 sec 3. K. J. Baar
Den huwelijks bureau op <. «lobos. In hef S.ovvenl'eru. tijd niet opgenomen.
4,
d. Volde, den Haag. op India».
F.ndu l<>3^. 1. 0. X. v.Rotterdam,
Fuli nummer van do Tilburgsclx. Annalen staat ie lezen:
Indien, S punten;
op
8,_K1,01.
" P
..Daarbij vind! men lo Ton, >hon i>"g het bekendo zieke»,
0,. Indiaan. 9 punten;
I
van sluwenborg. denopHaag.
huis st. t.alterus. dat al jaren lang te klein is om te
D_.vldson. 11 pin»
H^rley
S
J'
Baar
K
verpleging. ledereen
aan al do aanvrage,,
vertrouwt zich gaarne aan de /«-Ors ter verpleging toe,
"vcdstri,d M. 1? baanr-mdeu 25 J* K.M Categorie
wanneer do gewondheid lo .vendellen overlaat, Om u een
tot 3.N cM3. inhoud 1. P. Groen Amidee te geven wat er op dit Ziekenhuis te doen valt. noem rijder, opopmachines
U
Ma.cbleès. in 19 min. 38 l/o sec; 2 F
ik een paar gelallen over het jaar 1921. In dat jaar waren s erüam.
19 min. *>I'° »|£w
op
Zarolea.
Gvervoen.
v.
d.
Hevden.
er «.Vtl patiënten dis het Ziekenhuis bekochten; hel aantal
m 19 mam.
3. E. W. Kaangs, Groningen, op Koyal Entield.
consulalies bedroeg 21.826. het aantal verstrekte medicijnen «.-523. Daar nu dc zusters aan al dit werk haar banJunior-riders op machine, lot 600 cHf3. Inhoud.
den meer dan vol hebben, zagen zij uit naar hulpkrachten 1. J. Gollner. '6 Gravenhage. op Norten. m 19 ««.243/»
uit do missie zelve en zoodoende zijn er steeds een Al il sec- 2 H. P J. Hamilton. 'e Gravenhage. op l-orton. ra
50 meisjes uil de ziinah? ssa. die bij de zusters inwonen: 19 min. tl 3/5 sec: 3. D. G. Hartman, 'e Gravenhage. op
om er allerlei huiswerk lo verrichten, Hieruit volgt een
dubbel voordeel. De zuster., zeil hebben aan deze meisje.,
door het weekblad Auto-Leven voor
dooi
een kostbare hulp voer alles wat er in een groole huisin dezen wedstrijd, werd gewonnen
ronde
de
snelste
houding zooal komt kijken, en do meisjes vinden er van den heer J. Gollner op Xorton in de derde ronde in 1 mm.
zeil ecu goedo huishoudschool, dewijl zo steeds werken
onder toezicht van een der zusters. Te worden er gevormd
0. 30 baanronden. 51 K.M Categorie Seniort"t degelijke huismoeders die van jongs af er aan gewoon rijders op machine, tot 350 oM3. inhoud 1. M. Pwitennau.
V.
worden, zelf do handen flink uit do mouwen te steken;
'.» Gravenhage. op E.X.. in 3, mm. 4.-. 2/" sec.; 2. J. H. G.
3.
komt,
1
ronde
bij
goed
en
al
waf.
daar
Matcliless.
achter.
Amsterdam,
goed
wasschen
op
ze leeien er
Jansen.
koken, goed naaien en herstellen, en alles proper eu zinStunt. Groningen, op A.J.5.. 1% ronde achter. cM3. inhoud.
-y,n
op machines tot 500
Categorie
delijk houden, iets wat in warme landen nog voornamer
Davi<.Kon,
in
op Harley
is dan in koudere streken. Menige jongeman heelt, dan 1 J v d Ber«. '«Gravenhage.
op
ook reeds zijn vrouwtje bij deze meisjes gehaald en ik 33 min' 43 sec; 2. K. M. B.u.lage. 's Gravenhage.
Kotter,
ben er zeker van. dat zo er woed mes gesteld zijn. Onze ton in 33 min! 471.5 sec; 3. P. v. wijngaarden.
levensgezellin
ronde.
dam, op Xorton. op 1
_,"-i_-~~
..«__.
catechisten vooral halen heel graag hun
Gravenhage
den heer M. fremer Eindhoven fe 'aAn^er«>n
De
bij do meisjes der zusters. Nog pas geleden vernam ik,
op
wordt gewonnen door D.
hoe een der eatecl.is.e-,. in een andero missie werkzaam, uitgeloofde beker
dus
m
een
«nel»
recordtijd
goede
een
van
531/3
«cc.
vragen
of zij niet
Indian in den
bij moeder Overste kwam
-.„.._*,
vrouw voor hem onder de dienstmeisjes kon aanwijzen, beid van ongeveer 305 K.M. per5,«ut.
K.M. Categorie Jmnor»
al heel
VedstriKl P. 30 baanronden.
vö Moeder haalde er een in de spreekkamer en spoedig,
Eenig aanUo.
rijders op machines boven 750 cM3. inhoud. Davi6__on.
gauw was de zaak beklonken en hij vertrok weer
men<lo J. Bind», '«Gravenhasso. op Harley 7«l c»«. ingelukkig, naar zijn werkkring."
Categorie .«lenior rijders op machines boven
Tomohon. beter Tomoeöeng (menschen bi, do bron) in
op Harley Ha»
hond
het,
dislr.K.
Tomohon
1 X. P. X Hamersveld. .«oe«terber_..
hoofdplaats
van
is
de
do Ninahasa.
Rieden, 'e Graven»
2
.1.
v.
sec..;
min.
tl
2/5
_llina^
do
vi^son.
in'
33
zending
in
brandpunt
der
Sarongsong. en het
222/5 sec; 3. J Aohtien,
van het ha"e. on Indian. in SI min.
hasa. protestantsche en katholieke. De schrijver i»
Davidsoi,
in 36 mm. 52 2,5 sec.
Harley
op
'<,
Gravenhage.
mgr.
opstel waaraan hel bovenstaande werd ontleend
nit,geloo««
'««Gravenhage
_-ce.vlena
fo
De door de X.V.
I,V. Panis. prclckt vah cklebes. Wij hebben opzettelijk
ge»
snelste ronde in dezen wedstrijd w^rd sec,
voor
de
beker
niets erin veranderd.
1
man.
5
4/o
Hamersveld,
in
A.
van
door
P.
wonnen
hetwelk een gemiddelde over deze daan beteekenlt va»
92.78 K.HI.
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Sport

Waterpolo.

« t-%
Utrecht. 17.2.0. 2-D.?_. «—«.
Gouda: 6.2.0. 11--2.0.

Motorwleirijden.
De wedstrijden op Vuindigt.
Op Duindigi zijn gisteren motorwedstrijden gehouden,
wel^e georganiseerd waren door de X'ederlandschs Motor»
van de
ren -sport (lub. De heer H. Fels. oudvoorzitter
K.X.M.V. had op de laatste algemeene bestuursvergadering van «c X.X.M.V. gepleit voor een Hinken steun aan
het Xederlandsch Olympisch Comité voor de Olympiade
IM?. Vermoedelijk omdat do motorsport niet voorkomt
op het programma van de Olympiade, had de heer Iel»
te
niet het .succes hetwelk hii verwachtte, en het valt, de
neerzitten,
doch
ging
pakken
hij
bij
niet
de
loven dat
X'ederlandsche motorrenners om zich vereenigde om wed»
snijden te houden, die klonken als een Klok en waar»
van de baten ten poede komen van de Olympiade INl».
In september wordt een tweede wedstrijd georganiseerd
die. als het weer meewerkt zooals gisteren, groote belangstelling zal trekken.
De baten van den programmaverkoop zullen gestort
worden in de fondsen ter leniging van de nooden van de
slachtoffers van de eycl.cn.
De technische uitslagen zijn als volgt:
Wedstrijd A. 4 Baanronden. 3200 Meter. Junior-rijders
,
op motoren tot 350 c.M.3 inhoud.
«co.
lste Serie: 1. J. Luvmes. X'ew Imperia!, 3 mm. 14 Vil2. F. L. L. v. d. Heyden, Sarolea 3.213/5. 3. J. van
sieren, 3.25, F.X.
._-_--,«._.-.-,
3.16. 2. P.
2de serie: 1. E. W. «aangs. «oyal Enlield,
Groen. Matchless, 3.16 2, S. 3. H. P. J. Hamilton, A.J.-5-,
3-7 3/5.
De evfraprij.. uitgeloofd door den uilgever van bet
Motorrijwiel eu de Klein-Auto werd gewonnen door J.
_,
Luvmes op New -Imperia!.
, ,
Beslissing tusschen J. Luyincs. F. L. L. v. d. Heyden,
E. W. NaanFs, P. Groen en J. van Vilsteren als snelste
derde, over 5 baanronden, 4000 meter.
Wedstrijd H. Uitslag: 1. P. Groen. Amsterdam op
Matchless 3 min. 463/5 sec. 2. E. W. «aangs, Groningen

Mededeelingen en Aanbevelingen
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voor 200 wie
l.echtszaken". verdwijnen
men de rubriek
eon andere gevangenis werkzaam gcweost, waar
hen
mtLesnreKen!
gebouw wel had. l.r maanden of jaren, als het over
dat op een enkel punt van het een
luidt?
vleugel
eon
steevonnis
was daar op icdereu hock van
wanhoop in
dood te moeten zijn: de doffewijst
non wenteltrap. als een tore.ntrap ,ngebouwd. In 0© deloevend
int» dat
binnengekomene
pas
oogen van een
een venstert-o aanrondo wandcu was hier en daar gak
onmogelijk
Het
komt
hem
toelijkt.
althans
zóó
het hem
over den gevangebiacht on 6cn dier venstertjes
het is ook onmogelijk. Hel,
da! te kunne»
genismuur heeii. uilzicht op een stukjo straat. loen voor.
leven iv de. buitenwereld moet, wat op den achter»
ik eons voorbij dat venstcrtjo mocst. slict ik met miM grom! raken en n.et iedere week zal het dat. vani-eH.
gevan^ea©
hoofd haa^t tegen do beoneu van ecu to
het! méér. Het wordt niet vergeten, maar hoe verder
dwcilen
hij was op d© trap. om den boel daar
het
ietsmeer
liggen,
komt
.2
hoo
rug
tr,
i >s,
achter den
do
die, half met zijn handen hangend aan
hei!
onwezenlijks zal krijgen, iets van een legende
traptiede.
!ol>r
een
zijn
met
teeneu
half steune.id
werkelijkheid,
nu
in
de
ja*;;,
terugkeeren
was
in
eens
vei-cbept
toch
en
zoo
zal
-t venstei lie naar buitcn keek
daarop maai. lang genoeg?
hooren
aanechter
het
wachten
had
als
hij
mo
met
dat
hij'waarnam.
'tgeeu
zooveel moois l© duurt, krijgt dat toekomstbeeld ook iets onwezenlijks,
komen. ,,-iVel,'' vrocg ik, „is daar
en dan kan het gevangenis^
ids heel on go iets als uit een sprookje
zien>"' Verschrikt, als had ik hem op
'stille,
weg.
suffe bestaan in de cel*
be-i-imen;
zijn
uitki-k
leven
het
oorloofd*- bctrapt. sprong hij van
kleinigheden;
een
waarvoor die
op
act
dat
let
leven,
't
mooi
was
het
„of
0," zoi hij opgewonden,
gaan.
aannemen en
zag
kleinigheden
mets
afmetingen
groote
maar
ecus,
ook
keek
tocu
biescoop." Ik
als
voor ons de
hebben,
een
schijnen
dan
kwam
te
gewicht
hetzelfde
dan ecu saai stukjo straat; nu en
groote dingen; het gevangenitdeven. dat speurt door
anger of ecu fieiser voorbij; ecu enkel© hl'oodkar *passecrdo en dan een tram; men kon oi^'lili-k gaatjes eu vensten-eten. om iets f e kunnen ontdekken
van cen huis slechts het geheel© front zien. "'"■""""'"n van de wonderwereld om zich heen.
dat een paar grooi© helecu ..sigareumagazijn" was,
Voor den wijden poortdoorgang onder hei- gerechts»
kleurig© reclamcplaten voor d© rameu bad hangen. getouw, die naar de gevangenis voert, ligt de rustige
govangene, gezellige singel. Een mat, zonnetje verguldt, de gevels
Dat --aaio stukjo straat ©ven'.vol had den
net,
bioscoop
een
jaar
ecu
binncn
bijna
was.
dio
der huizen en vervroolijkt het straataspect. Een helgelekcu!
gele tr.amwaxen glijdt spiegelend van lichtsehittering,
mof luid _x_.getinl.el voorbij; een tont geschilderde
)leu kan zich niet half voorstellen, hoe helangwekgangetje aanrijden en
doch bet is o. zoo weinig reclameauto komt in een matig vermaakte
kend de cell-ewoners alios
door rond»
op.
die
zich
een
jaagt,
waarnehond
liikt wat ze van de buiteuwereld kunn.n
naar zijn eigen
vergeefsche
jx>gingen
geen
in
heel
draaiend
vindt
"costal
verblijf
eigen
de
men. In bun
te bijten. In het heldere, donkere singelwater
stof tot nadenken over wat hem zintuigl'ik troft. Hot staart
roeien
wille eendjes gulden rimpelingen en in het
gistei-eu
zijn vandaag dezclfde muron en tralios als hot
groen
der gazons a.a» de boorden, liggen afgevallen,
en wat anders is er ?
waren en 't morgen zullen zijn
bladen
als plakken goud.
gele
dat
dan
voorstellen.tod,
Kan men zich monotoner bestaan moeteu
Over
liet
luwde
trottoir gaan wat voetgangers: een
aan
zij
der celluair opgeslotenon? >Vaar
een
werklui,
paar
juffrouw, een net gekleed burgerlieven langeu dog? 0. hot lecreu leiden dor
denken den hot
de juslitiegebouwen kijken zij
meneertje....
bij
op
stof
concent
van den gees*
ijedaohten,'
gix'ot nieuwS-lierig naar de hooge muien met de grootere
nit ontspannings- on andere leotulir heeft zeker
getraliede vensters v.m het huis van bewaring en de
nut, vooral voor de mensehen hier, die buitcn kleinere der
strafgevangenis. Voortdurend zijn eu
b'jna
uitmeo-stal gewoon zijn hun stof lot denken ziutuiglijk
wandelaars,
die nieuwsgierig naar de gevan»
de
ouder
sluitend <e outvangen van wat hun
blikken,
waarachter zij zooveel vreese»
genismuren
treft; wier geest geheel boheorscht wordt door lijks
vermoeden
en
als
de celaulo aanrijdt, om onder,
onmiddellijk©
wat zij in den kleiuen kring hunuer
de pooit te verdwijnen, blijven de daar passeerenden,
maar haast geheel veromgeving zien on hooren
om te kijken. Ve
den goost staan en komen anderen aanhollen,laten
stokeu <© zijn van zin«waarneminj-en. meetbrengen
s-en auto een
gaan
open,
deuren
on
zware
groote,
wel in een 'slant van onevenwicbtigheid
zich dan weer voor
en
sluiten
binnenplaats
oprijden
Net
nil
te
houden.
is voor een normaal mousch niet
gaan die dan
mag het eigenlijk no**- wel leven de teleurgestelde kijkers. Ontnuchterd
Ix-staan in de eel
de
hooge
naar
muren
op
weer
en
blikken
heel
d©
verder
zijn
is
heoto,'.? Is het niet vceleer dood
zitten, die dag in. dag uit. op allo
zij
d©
waarachter
graf.
waarin
eigenlijk
geen
groot
gevangenis
te Kijken,
misdadigers vordwijnen, van wier verOordeelihg men mogelijke manieren n.aar buiten trachten
toevalli** -^©l «en» hoort of 1ee«t in do kraut onder
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Wielrennen.
Van de baan te Ktlen.
uitslagen
zijn:
De
Wedstrijd I.
volg ing uien-dingen (max. _.T> ronden)
lste serie: J M. v. Heers, 2 M. v. d. Broek. 3 J. Heeren, 4
Adr. Vermeulen; 2de serie: 1 G. He» _»>-_. '2 M. Koks, 3 'Ir.
t. tmnd«rt. 4 I. v. Zundert,; finale: 1 I'r. v. simden. '2 ii. v.
Leer». 3 P. v. Zuudert. 4 J. lleeren.
Wedstrijd Jl. 6print amateurs (3 iond<-ü) lste serie: 1
Nraspei—mg, '2 v. d. Hors,, 2de serie: 1 v. d. Kloot, 2 .'alentiin; finale: 1 Braspcmiing. 2 v. d. Horst. 3 Valentijn. 4 v.
-L Kloot,
Wedstrijd 111. Koppelwedstrijd voor nieuwelingen (in 2
««ri«_» over CO ronden), lste serie. IJ. Koks—G. >feeren, '2
<_! scihraver—G. Hu.vbreohts; 2de seri": 1 Hl. v. Beers—J.
v. d. Brock;
lleeren, 2 Kools— Jong, 3C. Koning.?—
Heefinale (50 ronden en 2 kla_«emonten): 1 v. Beers
ren met 1.1 = 2 p.; 2 Koks—G. Heeren met 4.2 = 6 p.; 3
Kools—de Jong met 3.3 = 6 p.; 4 sohraven met 2.4 —"■ p..
Wedstrijd IV. Koppelwedstrijd amateurs (150 ronden en
6 klassementen). Deze wedstrijd vormde wel de clou van
het programma, v. d. Kloot eu Braspcnning waren een en
ai actie en gaven Jan Maas en Valentijn de handen vol. De
Lteenbergenaar hield hen echter .la bedwang en won hoe»
wel op 't kantje af.
_l>e totaal uitslag is: 1
Valentijn met 1. 2, 1. 1, 2,
1= 8 p.; 2 Braspennlng—v. d. Kloot met 2. 1, 2. 2, I. 2 .--.
10 p.; 3v. d. Horst—Heefer met 3, 3, 3, 3. 3, 3. =13p. de
laatsten «not één baan achterstand).

—

Zeilen.

-ltottnsaniache __.eil _ er«enigin«.

De Nobterdamsohe «eilvereeninging houdt Zaterdagmiddag 23 de«er op den Kralingsohs Plas alhier voor haar leden en jnnlorleden zeilwedstrijden. Het programma luidt
als volgt:
,,_.
2:
Klas 1: 12 voetsjollen te splitsen in klas A en B; klas
klas!
Lcheldejollcn;
gemengde
klas
4:
voetsjollen:
klas 3:
15
klas 5: sloepen; klas 6: Kiel- en middenzwaardjach.en M.
460—Hf. 650 grootste lengte; klas 7: kiel- en midden-_waaidjaohte.il. Id. 5-50—M. 6 grootste lengte; klas 8: kielen middemlwaardjaohten M. b—XL 1 grootste lengte; kla, MKiel- en middenzwaardjachtteu boven 7 M.; klas 10: regenbogen; klas 11: platbodemjachten (boeiers tjotters eu
schouwen onder M- 4-?0; klas 12: nlatbodemjachten (boeiers
tjotter» en schouwen) ii. 4.80-._.l_ 5 groots:» lengte;_«.klas
_>—
13: platdodemjaehten (boeiers, tjotters eu schouwen)
»_. MO groot_>te lengte: klas 14: platbodemjachten (boeiers,
tjotters en schouwen) M. 540—M. 6 grootste lengte.
De lengte der baan is ongeveer 12 KM.

.

.

Op 31 Augustus lal onder leiding van den heer H. E -4.
Weygers admiraalieilen plaats hebben op den Kraling'
«ben Plas. Voorts vindt een vossenjacht voor motorbo oicn
«n «en legelmatigheidswedstrijd plaats.
" ,»^.
Om den üliss Blanche-beker.
Zaterdag 19 en Zondag 20 September lullen op den KralingschenPlas wedstrijden van 12 voetsjollen om liet kam.
nióenschap van Rotterdam gehouden worden die lijn open.
gesteld voor leden van een bij de KA.*-WA. aangesloten
vereeniging te Rotterdam met een geinexn 12 voew.oJ.
De Vtttoria Egypt—n Cigarette Company heeft voor deze
wedstrijden een zilveren wisselbeker beschikbaar gesteld,
dio driemaal achtereen of vijfmaal in het geheel moet worden gewonnen om in eigendom over i« gaan.
Zwemmen.
Aa heeft gisteren
De Almelosche. Zwem- en Poloclub de
waarvan
de uitslag
gehouden,
polo-wedstrijden
«wem- «i
heeren :le pr. W. Bindriks (t Wenst(H.Z.C.) 364 sec
2 ?r. W.
dames : le Pr. G. de Weerdt (de Aa)
MM. vrije slag.
45.7 sec.
45 sec. 2e pr. C. schiepen (de Aa)
pr. de Aa 2 min. 41 sec-,
4X90 M. estafette heeren: le 'tWenssthag
gcdis<,ualifi2e pr. U.Z.C. 2 min. 45 sec
estafette, dames : le pr. de Aa 3 min. 16 sec.,
-4X50 MWensthag
3 min 37 sec..
ypr. 't
: ie nr. '.Wensthag 2s pr.
de Aa I
„J 2,} ivensinag
Polowedstrijden-Ze Aa 'b"o°/bag1 3—o,
I—
U.Z.C.
'tWensthag
I—3;
UZC I
, „ «
lI—U.Z.C. II 0-2.
Dames de Aa— Wensthag 2—o.
ZaterDs Almeloscho «wem- en poloclub de A»hetheeft
kampioenom
dag een wedstrijd van 1 K.M. gehouden
1.
«hap van Almelo. De uitslag was als volgt: Heeren.
m
22
m.
Tyhof
2.
sec;
40
88. Schopport in 18 m.
: 1 mej. C. Schlepper in 21 min. 3 sec. 2. mevr.
J. Abbink in 21 min. 24 soe.
Borg heelt gisteren,
De Zweedsche «wemmer Arno
meldt,
een nieuw record gedienst
naar ds draadloos
1304
en do 880 Yards m
te Oslo door de 1000 M. in
10.26 te Zwemmen.

W5O u'v^s.ag
«"s^

h-A

Touwtrekken

Volako^wski

.

_

I^Z.C.

Jr

makt

Voetbal.
(Breda) »-».
Antwerpen: Berohem Sport-*
Luik: Bredania^C. S. Tongeren 4—2.
7

4-0;
Om den Gnlden-VUes-beker: Helmond—
HOAD—Dongen 6—l.
de Oranje VereentDen vorken week Zondag is. nadat van
Steeds Hooger
RVtt_dam-Oost op het terreinhet clubgebouw
van
«eriewedstrijden had gehouden,
Steeds Hooger afgebrand.
ln samenwerking
N^araanseiding daarvan heeft-ioh
Vereeniging RotOranje
de
van
met de Sportcommissie
trachten gelden
zal
gevormd,
dat
terdam-Oost een comité
verbijeen fe brengen om een nieuw clubgebouw te doen
van
de
Oranie.
wedstrijden
de
tijdens
rij-en. Gisteren is
bet laten
vereeniging daarvoor reeds gecollecteerd en door
doel
te befijn
hoopt
het
comité
lijsten
circulecren van
reiken.

gjA
C?

.

Lawntennis.
Duitsche kampioenschappen.
slaat mevr.
Beslissingen damesenkelspel: mevr. Neppaoh
->,h—_,io—eFriedleb?n zeer onverwacht
Heerendubbelspel: FroitHeim en Kreuzer slaan Demalius en Moldenhalier o—2, 6—3, niet
67-*- beslist.
De andere nummers zijn nog
Cricket.

Haarlem: Rood en Wit 2 (128 en 120) verliest met
(lis en 115).
15 runs van
Amsterdam: A.C.C. II R.1..H. II gewonnen door R.C.H.
II met 106 runs op de le innings.
Zaandam: Albion I wint met mnmgs en 59 runs van
Leiden:'Ajax II verliest met innings van V.O.C. 11.
Cricket.

Nagekomen uitslagen: D<-rde klasse. V.V.V. Hf—VJeerinnings en '_.*»_*"
mvizen <-ew<nnen door V.V.V. 111 met
150, Vleermuizen 1.0 en 19 (ingelasobte wedstrijd).

V V V.'lll

_

Athletiek.

Onze «por.corrcsponden. Fe Antwerpen meldt:
Het at hletiekkampioenschap van België
van de en tboud mg
te Gent was zonder belang, tengevolge
vertegenwoordiging
van
geringo
Luik
eu
de
der F C.
.„n meter.
,
,
Beerschot.
Hoogspringen: (h<-nn en Bauer. La Gantoise. 1.60
100'meters vlak: Lingenraedt, La Gantoise. 111/5 sec.
Gewichtwerp,'n: Theo Hclaender, Gantoise. 11,3<>H meter,«enige deelnemer.
speer.verpen: Hauman, Gantoise. 4«.»o meter.
400 meter vlak: Coco.u>t, Gantoise 53 2.5 sec.
ol l^V sec.
5000 meiers: Delleurquin. Gantoise. 16 mm. meter.
37.W
Scbijlwerpen: A. Delaender. Gantoise.
36 sec.
1500 meters: Wijnants, Beerschot, 4 min. 17
Gantnise.
3'o sec.
Hagen
Ha>im..n,
110 meiers:
Verspringen: Pauwels. Gantoise. 6.71 nieter.
800 meter: Couson. Beerschot. 1 min. 59 sec.
Polstok^pringen: van Boven. Beerschot. ?.._> meters.
800 meter aflossingskoers: La Gantoise -i-alkover.
punten.
La Gantoise 94 punten. Beerschot A. C. 18

_

.

De
I'ried. Krupp en de Rheinischo Hletall»
««.««sproken door den voorzitter van hel fee<_tcomil,<,
gemeenschap
kapelaan J. G. Verhoef!, die den jubilaris het cadeau der waren- nnd Maschinenfabiik hebben een
Krnpn-!_heinm«»
belangen
den
naam
parochie, 5000.— , overhandigde. Dit werd door den bevan
onder
Kerk. tall Lokomotivba u gesloten voor het bouwen
giftigde bestemd voor het opnieuw schilderen deron.
De
Zondagochtend droeg de jubilaris een hoogmis
en verkoopen van locomotieven.
feestpredikatie werd gehouden door den heer I*. J. M. Jvan do
pastoor van l^choleu. Deze ging na de
De onderhandelingen van de Deutsche Spareerder Kapeliaan van den ju!>ila.i<
l>>i.'>!erl_i__>>
een
kasse und Girover band te Berlijn met
,--.i weblde
laan te Amslerdam en pastoor ie ..'«il-croo!:
M.
120
een
van
bankgroep
leening
over
,k uit over de beteekenis van het priesterschap. De, Amerikaansche
goed
zoo
als
Ztg.
de
volgens
rezouden
Köln.
millioen.
middags we»! in de pastorie een zeer druk bezochte
ceptie gehouden.
tot een overeenkomst hebben geleid. Hoewel de bijTijdens het Danklol. des avonds, heeft de jubilaris een zonderheden nog niet definitief zijn geregeld, ver»
toespraak gehouden, waarin bij allen oprecht dankte wacht men toch. Dat de leening op gunstige voor»
voor de hem beloonde aanhankelijkheid. Ds, avonds om
waarden in de Ver. Staten zal kunnen worden onder»
die evenals de gebracht,
10 uur i» den jubilaris van den toren
evenals kortelings met de leeningcn van
voor «en ingang van de kerk opgestelde eerepoort, iedeBerlijn
en
Keulen
het geval is geweest.
een aubade
ren avond lm. Vrijdag a.s. wordt verlicht
s_.
Gaecilia".
onderaldeeharmonie
door
de
««.bracht
ling dor i^t. Jo-epbs-Gelellenvereeniginss. De officieele
Volgens een telegram uit Berlijn, zou dr. Edmund
hnldiging^avend is Dinsdagavond in een zaal. Dan wordt
een s.innes met een Amerikaansche groep, waarschijnlijk
uitgevoerd liet m.?lerie-spel: 3acer<!<is alter
spel f"t verheerlijking van het priesterschap van kapemet de Zludebaker «üor^ration. met veel kans op
handelingen voeren over den verkoop van
laan W. C. <_'. M. van Alphen, welk spel dc^e week nog succes,
eenige malen zal worden vertoond.
Automobielfabrieken Aga.
aan-K-elen
der
Op het programma staan verder no» verschillende Men verwacht de spoedige afsluiting van een overeen»
gezellige b! <-?nl_o.«sten van enderscheiden groepen.
loomst.

’

——

—

—

Jubilea.

Volgens een draadloos bericht uit Stockholm heeft
ton bePater Viuc. Jansen O. p., pastoor van de de Zweedsche invoer in enJuli 699.000
in Klei.
ton
in
Juni
tegen
Weg
dragen
ton
578.000
668,000
0. L. Vrouwe Kerk aan den Berg en Dalschen
bedroeg do
jaar
dit
maanden
van
In
de
zeven
blijken
van
eerste
veel
gistere»
onder
te Nijmegen, heeft
invoer 3,676.000 ton tegen 4.252.000 ton in de overbelangstelling zijn 25-jarig priesterschap herdacht.
eenkomstige periode van 1924.
heeft de heer J.
De Zweedse heuitvoer beliep in Juli 2,020,000
Onder zeer groote belangstel!.
ton tegen 1.804.000 ton in Juni en 1,631.000 «on in Mei
O. Visser, pastoor bij de parochie lleeren.-een en
in «le eerste zeven maanden 9.092,000 ton tegen
gisteren zijn gouden priester-jubile herdacht.
6,387,000 (cd in de overeenkomstige periode ran 1924.
der
H.
Dc uitvoer van hout bedroeg in Juli 546,000 ton tegen
De heer J. G. J. Padberg, pastoor
la
heeft
(Gr.)
513,000 ton in Juni. die van papier en pulp 175.000
Oudepekela
Willibrordus-parochie te
ton tegen 165,000 ton en die van ijzererts 1,06:3,000
dezer zijn 25-jarige ambtsbediening herdacht.
ton tegen 998.000 ton.
heeft
te
Zoeterwoude
Meijer
Pastoor I. J.'M.
Zaterdag onder vele blijken van belangstelling zijn
.Ven schrijft ons uit Praag:
25-jarig priesterjubileum herdacht, dat kerkelijk en
Blijkens de jongste statistieken heeft de I's jeehogevierd.
feestelijk is
81owaaksche suikerindustrie in Juli 1.1.
JosephVrugemann.
heer
de
ten bedrage van 49.630 ton, dien van Juli 1924 met
Gisteren herdacht
voor
dag.
waarop
hij
mini 27.<)00 ton overtroffen. De enikercampagne
pastoor te Middelburg den
is
die
40
jaar
Van
gewijd.
1924/23 is thans ook formeel geëindigd. Sinds hel
priester
werd
40 jaar tot
Zaterdagavond
Middelburg.
van de campagne werden van het beschikbare
begin
te
jubilaris
jaar
18
de
tijdens overschot van meer dan 10 niillioen g-, in het «««teel
werd reeds een godsdienstoefening gehouden, Enken,
dezelfde
944.390 ton uitgevoerd, tegen 643.700 ton injaar
welke den jubilaris bij monde van den heer
ongedit
kapelaan der parochie, een fcestgeschenk. beslaande periode van 1923/24. De export is dus vorige
jaar.
De
aangeboden.
het
dan
communiebank,
grooter
werd
drie
millioen
veer
«z.
uit een marmeren
gis» ge_samel!ike waarde van den uitvoer zal dit jaar onhad
herdenkingsgodsdienstoefening
eigenlijke
De
uitgewoond door dei. geveer drie milliard kronen bedragen, bij een
terochtend plaats en werd o.a.
Koningin en den totalen record uitvoer van meer dan 10 millioen 0...
der
waarnemenden commissaris
b«- welk cijfer in Augustus en September zal worden
der
Staten
griffier
waarnemenden keurig
hield
de
heer
is Italië, dat tot
kerk
versierde
bereikt. De voornaamste afnemer(1923/24:
eenkomst in de
te
102 milliseminarium
van
het
2.5
millioen
0.
dusverre
kocht.
professor
P Vriigemann.
op
de
1.0
(1923/24:
millioen
o.
Hamburg
betrok
2
Heemstede, een toespraak, waarin Des middags oen);
1.76
g.
(1923/24
ingeland
1.6
millioen)
en
millioen
het
priesterschap.
waardigheid van
werd een receptie gehouden, died ruk bezocht was. millioen).
p.a. door vele autoriteiten.
van handel
Naar het Amerikaansche departement
ndelspr
ij
a
zen in de
zijn
h
groot
de
mededeelt.
Vor. 81at én in snli met 16 pet. gestegen, vergeleken met Juni j.l. Do grootste stijging toonden de
prijzen van landbouwproducten.
Mr. J. A. E. Bink.
_^s»oNaar uit New Vork gemeld wordt, heelt de
over?ennsvl»
jaar
-ciafion «as and Nlectrie Cv. de
Te 's-Herfogenbo-oh is in den ouderdom van o?
m van ! a 1.1 cc <ri o dorpor t i on. een der oudste
leden mr J A E Bink. kantonrechter alhier. Geboren
in de Ver. «Ta»
$£ e^ge^omovéerd te Amsterdam in J893 oefende h.. de maatschappijen op electriciteitsgebiedmaatschappij
beEerstgenoemde
ten, overgenomen.
millioen.
175
van
kapitaal
een
schikt thans over
's-2ertogeneoscb.
te
daarna
en
Helmond
arrenOp de effectenbeurs te New ?ork werden
v"»» hij tevens schoolopziener m het
Van
aandeelen omgezet
in do af"eloo,>en week 7.75.0.000
week en
voorafgaande
juristals «en.«er bekwaam
tegen «.460.000 stuks in do
van 1.-..4.
week
overeenkomstil.o
7^lo 000 etiik« in do
gemiddelde waardo van twintig der voornaam»
toont
Faillissementen.
ste ter' beuren verhandelde spoorwegaancleelen
voor de afgeloopen week een «-tijging van van 1.36
pet tot 101.9 pet. en die van twintig der voornaamste
Opgegeven door Van der Graal K Co.,
tot
(afd. Handelsinformatiën).
mdu^trieele aandeden een stijging van 2-2? pet.resp.
140.20 pet. Een jaar geleden waren deze cijfers
92.1Ó en 101.62 pet.
P
Augustus C. Wijbenga
S.nek van
Groningen. Kerkjaan 109. R.-C. tbr. mr. E. J.
(8.8.D.) BEURS VAN BERLIJN, 1? AÜGTOTUB.
St. Jansstraat. Eendaags geld
,03.
«-9. ' «e, f. d. Unt. ,02%
68»,
'O
_R,-c. jhr. mr. E. J. Lfricli van Emschoten: Cur. mr. r.
0.140
-rh.Ool«l«chniidt
0.1323
6 N Dnitsch^lll.
Waggon W*.. 2o
d« Jong.
0.21
0.20
Groningen.
van
4
Pruü.Ccns.
J.
Feenstr^ ohaufkeur te
Uamm. 3pinn._. 1»! 'o/l
0.2125 0.22
3*4 *kr
jhr. mr. E. J. Stnck van Lm26
Gouvernestraa. 26a. R.-c.
Uannov Wg.fb: 27
0.2125
0.195
schoten; Cur. mr. C. H. Wevb
%
Hrb.
N.
Gummi
<
Behant-«l.dabn. 1%
»-", ?«%
Geëindigd:
Canada t»acifi« 35.4
35%
Sappemeer.
t«
Jonge
39
Uasch..
D G de
t?%
«artm.
40%
-6.6
Paketl...
Bamb.
Nirsch-Kupfer..
87
A. Klok te Vlagtwedds. t« Beert».
71.9
.2%
Bamb.
Liidam...
H. Huizing, timmerman
Nan^aDampLch. 681. 71^ Uochsfer Parb. 112% 114
B. W. Perk lo Musselkanaal.
b'ordd. Lloyd... <6.6 46'/; Uoesch Eisen... 9.3 76%
9 1
Barmer Baukv.
1% 1% rlohenl. .Verte
39
Humb.
Uasch...
37
lZerl. Hand.ges. 124
«jij
81'/.. >2
Comm. Priv. B. 94% 94% Ilse Bergban
90
«ahlbaum
9u./«
111%
Barmst. Bank... 109%
LO
'14',> Kali Aacher!.... 119
Oeutsehe Bank 1,3
80
liattow. Bergb. 9% ?%
B. 50
V.sche
103% I^lo<_knerw«ke. '.% -0
viakonto Cm. 103
100.0 b.oln. Bottweil. .6% ''%
kondigen af, dat l)re«de°er Bank 100
LaMahutte ._.. 31%
80
80
Lpiig.
Ged. Stoten van vriesland
Credit..
121% ..«--e Hoffm.... 46% 3,%
122
per 1 Octolier a^. in haar geheel -al worden afgelost lteicli^ba-ik
108
l<u<_w. Loewe... 10?
de vijfde E 1 eo trio iteitsle sniiii^ groot schullh. ratz... Ht% '16
&
annesm.rohr...
53%
6/»
102.6
I'.^>,2
pet.
f 2.000.000. aangegaan in 1921 en rentende
td-mnf. Bergb... 53
t.0%
46%
Adlerwerke
Motoren l)en_ü 40% 42
A 01. Anilin 115% 1!3%
«orsd. Vvolle... lOt 105
93
vergadeA. E. G ~~7~. °-'2.2
De Zaterdag alhier gehouden algemeene
Kramers
Ob^chl.
si«enl>. 35% 3?
92
92
11. H.
AneloCont.
rin" van aandeelhouder» der XV.
Obers.Lisenm.l
-*% 3<%
A_,g_b.Xürnb-.
balans
i
de
95%
heeft
do
951/»
& Zoon'« Boekhandel
tO%
Oder«ohl
Hok.
121%
««ft
1-1%
goedgekeurd.
Er Bad. Anilin
winst- en verliesrekening over 1024
<.ren.^.!.opnel. 4-% oO
3.N. 38
llamag
uitgekeerd.
69,,-. Phöni- Bergb. 58% 6%
wordt geen dividend
Ber-m. l2lektr. 67% 667;
Do heer mr. C. M. van Lillevoldt werd al« com«arlsr.
65
f «hem Brannk. 10% 111%
Berï.
«hem. Sletall... jo
26%
missaris verkolen.
Berl. Uachn.b.. 49% s_>
«.I 50%
49% "bem-lahl
Lm«. tinemb... «%
o&
D Riedel
llocL. «usstahl. CC 55% l.«omh.bütte
J8%
_...
36.z
6edr.85b1.4C0.
,
si<._,«<_ ondernemingen in X^d.ln.lii;.
-«6% 3.%
Buderug Eisen..
35.6 3? 1 H. l-ch.mandel '00
100
62
Bchl.Bb.Zlnl-..
O»
afdeeling Cdarl t, Vvass
50%
W
Schnckert
&Co
Op de uitloopere van den Patoeha. buiten de
117",
119%
zullen '.er60%
Bandoeu^ en wel in het Tjiandjoersche.
38%, 40% siemen- Halske 60
Daiml.
Motoren
Reeds
werd
gesticht.
34
.> ettuivr V
.M
schillende ondernemingen worden er
.1
Oeszaoer
«as...
691/.
ondernemingen
de
«icbeck <I^. Uu,
gemeld, dat. de Koloniale Bank
6.3
Deutsch Atl. 1. 6%
2.-,
Co.
«toebr.
singkoep en Kolebere zal openen.
-4
6'/.
I.nx.l'.
nader, dat de
nu
verneemt
Dagdl.
"_lgem.
lnd.
Het
Ltolioereer^mk
Deutsohe t!r6öl 67% 61;
Bank een Worloopi}» toezeg^g
4.'%
-6.4 lel. lllrlincr.... 44
26
l>euti>cl.e Kali...
ter
bouw»,
op
2doo
erfpacht..rechten
42.6 Tran-.-l.adio
<<% < %
hei verkrijgen van
Keulsche^aZcn.
42%
nog
in
deom verdere 3000
Wezteregelu... 19
l.»/^
wi l een
Dvnamii Nobel t"% 18
alhandelilK» is. De te verkrijgen grondstukken worden
I>3'. ?.immermanllw. !«'< JSi/112%
Llberl.
I'arbcu
-'4.1 -lb
721', Otavi Xinen
gedeeld 5n theelanden vau .1000 l.ouws.
El. l^iolerunssci. 70
tO% c 4
Wen hoont nog dit jaar met de ontginning >an d.ngkBetr.
9u% ventzcbe
Dl. Licht l.ralt 30
beginnen en m 1926 gaat het dan me. rellen
4>/z
& UuiJl. Il0!,i 114% Llomann Lalp... 4'rt
46
Gelsenk.
<4%
..TjiBer«l>.
onderneming
is aangeleund aan de
gombong".
(8.8.D.1 XVlLsHl^l.c»lsLljl.!< .H BLIll.!.!».
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Aanbestedingen.

<5'

biljetten. Laagste inschrijver do heeren Gebrs. J. &
A. Janbroers. Amsterdam, met l 39,300-.
het malcen van een vaste brug over het Noorder-

Ingeko-

Amslelkanaal voor de Bernard Kochatraat.

men

12 biljetten. Laagste inschrijver de heer G. do

Leeuw. Amsterdam, met f 72,000.

BOSKOOP. Vanwege de bouwvereeniging Onze Woning
i* aanbesteed hef bouwen van 20 arbeiderswoningen. Aantal inschrijvers 4. Lafste de firma Vergunst. Daudey «n
Ce. te Lisse met / st.?_!o.
GI.OX IXGEX. Bij een vandaag door B. en W. gahouden aanbesteding can het bouwen van een openbare dubbele school op een terrein aan de Jan Hissink lan..senstraat was laagste inschrijver N. Knol
!e Kampen met l 79,530.

.

Visscherij.
Men schrijft ons :

Ds kreeftenvisscherij in de Zeeuwsche Stroomen is
zeer goed, maar de prijzen zijn gedaald, wat niet
alleen verband houdt met deze ruime vangsten, nlaar
ook met de concurrentie van elders aangevoerde
schaaldieren. Het is we' opvallend, dat het bedrij!
alleen wil tieren in do. Goster Schelde, de zijtakken
daarvan en in >1" Grovelingen langs vreischor, terwijl tot heden in de oester Schelde de kroelt nog
steeds een rariteit blijft, ondanks pogingen om ze
er te planten.

«eden kwamen aan de Vischmarkt alhier 2 motorkaffers en 2 kustvaartuigen. terwijl van IJmuiden
werden aangevoerd 160 manden. De prijeen waren :
Middelsoort schol f 16-30. kleine schol l 3-3. schel«sch f 3-7, groote tong f 66-30. kleine dito 124-32.
tarbot 120-36. gullen f 2-4, kleine hanen f 5-6. rog
f 4-6, schar 13-5 .per mand.
Il___l3l__L_r__, 16 Augustus. De afgeloopen week wergeden aangevoerd ongeveer 2600 stuks kreeften
K.G.
per
f
1.25-150
prijs
1600
K.G.
gewicht
schat
XI. Al_. IXQ3<2Nr_!V_____.B. 17 Augustus. Aanvoer één
kleine ?omer2alm f4.50 en vier St. Jacobzalmen
225 li 3.10 per half K.GMAASSLUIS, 1? Augustus. Binnen van de haringvisscherij MA 3 met 22 last.
OUDDORP. 16 Augustus. De garnalenvisschers
hebben de vorige week van 400 tot 500 K.G. gar-de
nalen per vaartuig, tegen 11 cent per K.G-, aan
pellerijen afgeleverd. De 3 weren gaven slechts 1
groote _-_>mer__-ilm van 20 pond.
Vl^^llD lXülM, 17 Augustus. Binnen van de barll!»visscher!j VI. 84 schipper N. Brouwer met 2»
VI. 53 schipper I. Visser met 15 last, VI. 106
schipper B. Schaar met 16 last. VI, 156 schipper
A Napenaar met 14 last. VL 56 schipper f. «ui6'last,
per met 9 last, Vl_. 11 schipper 5. Rog wet Vl_<
ei
last,
met
8
Never
B.
de
schipper
353
SCH
lik
last.
schipper A. de kuiter met
Prijzen waren heden voor volle haring «oord
f 33.70. maatjes
137 20-3910 volle haring Zuid f 22.10-22.70
ma«aatjes
Zuid
Noord f 2330-29.40.
kool2oule.v_._ch
kantje,
t
<2.
per
kreel f 30.60-36.90
visch f 17. leng (37.60-40.50 per «on.

.

.

last!

Handelsberichten.
.

«Ol^_B_3VA>l, 17 AUGUSTUS.
(Medegedeeld door de Ver. v. d. aooterenli. te Lotterdaw)
lt Aug.
vr nl l . «
17 Ane.
gMidd.
Ocbt.
a
°«%
56%
Augustus
*6%
561/,
k 6%
?« .< »6%
September
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Juli «157%

'ler

-

H
'"

«-—

—

'-

*|~

48-

J|*?—

""
JS-S-T-TÏ.
K u bbc rop termijn :

Augustus .September
October
November
December
Januari 1926
Omzet

Vo». not.

__led«nmidd.

Bledenocht.

Augustus
September

-..

orep«

1«-

<-^___...
6-1*64-

1«%
1«"«f»

"

.

4«—
-<-—

prh.

Ltemmwg

In Vetten. Oliën en Oliezaden.
Botterd. Lermnnhandel
Beugel op.
11 n.
Vor. not.
Contract C
laten
bieden
laten
bieden
Augustus
103%
'°««"'

..

3^n"e''"""'"'..'.J^uarj
stemming

'00-

90%

U.'

m-

«**
94-

I°l9*-

»-

-><-■--'

i-aim.

Omzet 2 X sept.

llotterd. Vereeniging voor «ten _r«rmij_.and«l in Granen.
ilais op termijn.
„ ,
Koers van heden.
Hoogste. Laagste. Vroegk. Llotk. V0r.,1.

.

.

Collie.

(Medegedeeld do<«

Goederenhandel

Brailelstatla-lek löAug.
w -"
_laneiro.

»--,

°V?«ht"»«t.°.d.Ver.Bl«ten°t. 70ct^b7.
Ve«eheping°nnaarV^g»t°n^ 0000
"

Nederland

;,* l>»!ikrijk
BelS
1L»U«°.."7.'.7..'.
". -jcandinavia...
«—..

_

"

""
Booten"w

"

...
..

overig Europa

3p.d.«.N00p
lad. n. Ver. Staten

„ » « n. Europa
2t«ten
! Ve«^ep_n«ennaa»
„ Ver.
„
UuiiecNiand..
.._..«—..

Nederland-,...

n.^er.Btatei!
n. Europa -...

..

bracht'per

—

»o°o
4000

.

,
J,

«.tor lal

.

M

»

onitsehland
overig Europa
elders ..-.-.—

Ver.°hepwgennaarVer.^t«....

8 Aug.
60 tol
.1000
'-«'-^
2000
1000
9.00

29000

2000
6000

160.0
2

32000

4

a

1««0
19000
34000
13U03

75000

-2002

22000
33000
---

3000
1000.0
I23ott>

10/-+lO%
«k naar llavre:
3
Booten in lading n. Ver staten
3
„ „ n. Europa
-.».««
llahia: Ontvangsten
Voorraad
-»
»«"»
Verschepingen naar Ver. staten "*.

„

B
N!?

Vewantmln* '«» -W.
.oe^«otterck,<n.
»p:

.."« België
_?r»krük
"I
lAie.-.
"" Scandinavië.5
Diaconale
U
Adriani.
Dr d
»„ Engeland
»,
Perspectieven (uüg. lie.^hril'eii
overig Europa
de
in
>cd.
v d. l ederatio v. Diaeome .r.
„
"
Herv. Kerk. z. j). re.1ev0e.,..« voorge_ Kp.d.Q.Hoop
1 ol.le ve'rk. der week

r.di...^u.!«.,.v0r.
op 21 April lb. is ««... v.'^piekeml
e.i.iging
zelfstandig k..,«k'er
„leidoos voor bet behoud van het
de., ...........1,,. ..rmag
kerkelijke ain.en7.org. Mc-"
' <-' <!« ,!.»k
verwarren
niet
..ld».,
schrijver,
de
-beid.
*,«
om
da
armoede
organen,
matschappelijke
van do
-c nemen. ..Nimmer", aldus «lr.Adr.an. heelt «Ud.tte...
x.)
l.»w««.'d.
>!e7e ..retentie gehad en nooit heelt zij«...„nen
'»'.
1.'"",.
zou
oplossing
armenzorg
de
door haar
!.-!l>!>eliike vr.lgen."
!
1. aan de d.a<>.n.«
Hei s aar eigen beginsel, dat >.van
beginsel
haar
gemaakt
haar belang verleent. „Los
ver.ehrompeld tol een becteelingsinstituu'. verliest 7^,

130^ton/<l.V.st.

"'Phemasphosphaat

AMSTERDAM. «et gemeentebestuur heelt vandaag
o.a. aanbesteed: het rioleeren van het August
Allebeplein en omliggende wegbanen. Ingekoven 14

""

'e ly'icx.l.l

.

JofeO-

Armenzorg.

Di, betoog, door den schrijver als
vergadering der tied Herv. f
.-rage» i»

_

Bra«icl^o««t van 1 Juli tot li

.

BS3K:__ ST- ït -" __
3!' k r-^:^ z,^r!..--"""
g.
maal
50.^.
«
Omzet

gg
6.51
18 87
W

De beweging van den

Aug. 1925 in duizenden balen.

19»
*«6 1«4 tw>
1925 1924 1923 Haak»
schen menschen en menschen tot zedelijk, verhoudingen Rio»J.n«iro:
1118
SN
1232
Aanv.
1/6.hav..
Aanv. i/d.har. 528 656 035
maakt."
2,9 368 306 llttv. p/Euro*. «3 681 «7
Uitv.n/Eo«°.
Da schrijver wijst ep nieuw» mogelijkheden, om da dito
921 61, 53
77 ,36
n/cl
diaconie een blzondere. haar passends taak fe doen ver1380
1205 1336
Voorraad...
182
351
816
gelegenheid Voorraad...
richten en noemt in dit verband de meerdere voldoening,
tot individuallseermg; voorts erkent hii met
Katoen. (Xoteerlng van de Vereeniging voor den
hos onder de diakenen een nieuwe geestesgesteldheid, Ka-oenhandel,
Rotterdam Cotton Associat.on.) l»eo
taak,
zich
meer in overeenstemming met hun bizondere
"
28 m.M. staple / o.?s>z.
universal
middling
heelt geopenbaard.
1,.
J.
(Bericht
van
Kunstmeststoffen.
Terloops doet hij ook nog «en goed woord voor «ls
disponibel / 13.70, Jan. / 13.»,,
bekende synodale diaconie-voorstellen, die. n,»r men -ohili^-«lpefer WA pet.
weet. inmiddels verworpen zijn.
Zwavelzure Ammoniak 20 pet. disponibel 13.60; Jan.
.„ „
f 14.25. Feb. en Maart IUO.
3uperphosi»haat 14 pet. disponibel f 2.56, najaar / 2.».
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In een belangwekkende beschouwing over derubber»
firma
deelt
de
wij
in
?.mes.
markt, «..dus lezen
en
mee
een
.ander_
te
landen
Hope and Bon
het
welke
stijging,
de
opmerkelijke
over
loopende
van rubber den laatsten tijd toont. Waf het
het
eenige land.
niet
zij
is
Amerika
betreft,
zegt
iaar
verwacht;
dat meer rubber verbruikte dan men had het bijzonin
allo Europeckcho landen en Duitschland
verder hebben meer rubber verbruikt dan men had aanMotorrennen.
wacht. Dientengevolge zijn de rubbervoorraden
,
zienlijk
gedaald
Draadloos wordt gemeld:
,
samengesteld van het
Aan bed eind van de week zijn er twee wereldrecords
een
statistiek
De
firma
heeft
««ndlev
geslagen op de 200 mijlswedstrijden ie Blokland
landen in de wereld
rubberverbruik der verschillende aannemende,
wedstrijd voor
dat het
op ,'n Rei Asme Blackburne den
-9.5
en
halfjaar
in hel eerste
snelmachines van 350 c.M3. inhoud me' een gemiddelde
jaar op
dit
helft
van
in
de
tweede
zich
op
een Cotton verbruik
uur en Weners
heid van 78.33 mii! per
machines van -50 dezelfde hoogte handhaaft, komt zij tot ««n totaal
Blackburne won den wedstrijd voor
419.000
wereldverbruik in 1925 van 553.600 ton tegen
oM met een gemiddelde snelheid van 59.2» m.,,1 per uur.
32
Deze
pet.
van
vermeerdering
een
zijnde
in
1924,
ton
beeld
geen
Luchtvaart.
zuiver
firma,
cijfers geven echter, zegt de
»,,^ mr.**- ons uit frankfort aan de Mam:
van het geheele verbruik, aangezien er geen rekening
WasserKuppo
T)o" >.üe'-^edstrijden zonder motor te
voorraden
is gehouden met de vermindering van deverbruik
begonnen. Onder de vliegers
gisteren
m
gebergte,
zün
werkelijke
lßbön
van
1924.
Het
begin
het
sedert
de favorieten.
opmerkezijn Marie,.-. i-t^am er er. Espen
zeer
voorraden
daling
de
van
de
19"4 toen
lijk was. kan dan ook op 470.000 ton worden gesteld.
Bokeen.
7«aargewiebt van
Ten slotte komt de firma lot de conclusie, dal. inIn l>sen beeft gisteren de -kampioen
Kampioen
-wanrn.id.
f
t
e
dien het verbruik op dezelfde wijze als tot nu toe
Duit^cVard l. r e i t e n s r a r den
dengewich' van Europa Cl cm ent op punt.^ «verwonnen. blijft stijgen, de eerst vozende jaren een ernstig
terwijl, intekoit aan rubber zullen te zien geven, vermindert,
belangrijk
dien daarentegen het verbruik
de. productie het volgende jaar bet verbruik aanzienlijk zal tebovei. gaan. De daling van de voor__.-> ialir geleden dat de h.-Kt Pdaarmede verband houdende stijging van
pastoor raden en de
va-i li 0,. d a
prijzen
moet. volgens de firma eerder aan
de rubber
Hemelvaart,
dn blei1.-^l.
Vrouwe
r
O L
het
verbruik dan aan de ..elemmestijging
de
van
wiJding ontving. Dit jubileum ring
van de jaarlijksche stijging van de pioduct.e
'Ie
dl. eenl-e da.en elders worden toegeschreven. Dat de productis. ondanks hel
blijven süigen. is groo„ ml ccl.<.
belemmering
gevolg van de, grootere productie van inlandsche rul,ber, die. zoo zeg, de firma, nog steeds leekenen van
uitbreiding geeft.
jubilaris
werd de
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haar beteakenis" „Er i» behoof.o aan «en «rm«nv««or»
ging, gegrond op een beginsel, dat alle verhoudingen tos.
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Brussel: S. C. Anderleoht—Eindhoven V. V. 4—o.
Utrecht: Hercules—Spart» 2—4.
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16/20 pet. Lept/Oot. Kor. «n Vee.

1? AUGUSTUS.
Koffie. (Mededeeling van de Vereen, voor den Kollia»
handel.) Aan ds markt 18 Augustus 323 bn. Nobust«, ex
Tos--ri": 500 ba. 3. R. Rob___.(__, ex „Peis—der*.
OVERZICHT DER WEEK.
Huiden. (Bericht van de makelaars Fflughaupt). Gedurende do laatste week was de hnidenmarkt wederom
bijlonder kalm en bleven de omzetten »e«r beperkt. Van
de La Plat» meldt men den verkoop van 4000 Frigorifie.
>Vilson ossen 537 >. eire» Wt d. cil. en in Saladeros 4000
San Anlonio Rio Grande Bags ossen 29 ko. a ? d.. 4000
ko. _ VA d.
Concordia rooperativa koehuiden 22—23eenige
verkoopen
In droge huiden van 10—11 ko. vonden
plaais legen 11% d. en -ouden waarschijnlijk meer gedaan lijn indien verkoopers 11)4 d. hadden willen accep»
teeren.

Java-Huiden. Ook op deze markt ging weinig om met»
tegenstaande een meer tegemoetkomende houding van
verkoopers blijven de vraagprijzen voor inlandsche b«»
heeften alliid nog te hoog.
Inlandsche huiden en vellen. Markt uiterst kalm me»
min of meer terugloopen«le prijzen.
"
looistoffen. Over het algemeen een kalme markt
met vaste pr.jnen.Huabracho extract stijgende vraag»
prijzen.

SCHIEDAM. 17

AUGUSTUS.

Mout wijn. (Officieele noteering, medegedeeld " door
H. J. Jansen, namens de commissie uit de Kamer van
Koophandel aan de beurs) f 1? per H. 1/. ad. 46 pet.
leader fust en «onder belasting.
22 per 2^_«.
Melasse-Spirif vs ad. 100 pet.
Spoeling / 2.10 per ketel.

’

LONDEN. 17 AUGUSTUSSuiker Witte Type A opening Au*. 16/1& verkoopers,
16/0) i koopers, Dec. 16/0) i verkoopers. 15/11% keeper»,
(R.8.D..

Oot./De«. 16/» verkoopers. 15/9« koopers. Maart ls/3% ver16/3 koopers. Mei 16,6) l verkoopers. 16/6 l_eop««_
S.«mmm« beter. Weinig handel. Gedaan: Aug. 16/0)l en
Mei 16/3&.
LONDEN, 15 AUGUSTUS.

koopers,

Granen. De week-nitvc^r van tarwe en meel heeti
uit onderstaande nrodn<.__elan<.en bedragen:
13 Aug. 6 Aug.
Sedert 1 Ang.
1924
1925
1925
1925
Ver. St. «n Can. 621.0C0 530.000 1.451,000 1.025,000 ara.
Pacific
25,000
80,000
65.000 „
55.000
Rusland.
-.000
2.000
—.000
—.000
12,000
—,000
42,000
Den Donau.
12,000
IndiS.
10.000 291.000 ,
10,000
—.000
Argentinië.
151,000
92,000
243.000 363.000
10,000
125,600
7,000
Australië
3.000
Overige landen
29,000
25,000
54.000 47.000 „
Totaal.
843.000 1,015.000 1.«60.000 1.ü1.0.000 ,r«.
LONDEN. 17 AUGUSTUS.
Rubber. (Medegedeeld door Wijnend & Keppler, Am»
sterdam) 11 u. 10: Sheets loco 3/3%. Sept. 3/0%, Oei/Deo.
2/6%. Jan./_.la.->rt 2/4. Stemming kalm.
LIVERPOOL, 17 AUGUSTUS.
Reuzel. (Medegedeeld door W. van steeden Sc Co.,
Rotterdam). Per Sept. 90/9 (vorig slot 91/3). per Oct. 91/9

.„

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

.

,

(92/3).

12.46 d.. per Deo.
Katoen. Midd«ign»>feering per
per Maar. 12.46 d.
(Part.) LIVERPOOL. 17 AUGUSTUS.
Tarwe. Nofeering fe 12 n. 30. Per Oot. 1111% (vorig
«l"t 11/IX, i-er Dec. 10/6% (10/7).
(R.A.) LIVERPOOL. 17 AUGUSTUS.
Katoen loco pr!j?h. Verkocht 5000 bn. Invoer 4000 bn.
Amerikaansche per Oct. 12.45 d.. per Jan. 12.40 d. Slemmint: op termijn prijsh.
(R.8.D.) LIVEIRIX)OL. 17 AUGUSTUS.
Amerikaansche Katoen opening, stemming kalm.
Oct. 12.39, Dec. 12.32. Jan. 12.34, Mrt .12.41. Mei 12.48: 2e
net. Oct. 12.40, Dec. 12.32 Jan. 12.35, Mrt. 12.42. Mei 12.48.
Egyptische (sakell). Stemming kalm.
(R.8.D.) ANTWERPEN. 1? AUGUSTUS.
Tarwe stemming flauw. Binnenlandsche dis». 121—
125. Kansas No. 2 disp. 110. Kansas No. 2 Augustus 6.90.
Manitoba 4 disp. 6.90. Manitoba 1 Domion st_nd. 7.40.
Manitoba 2 Domion etind. 7,30. Manitoba 3 stms 6.23. L»
La Plata Barletta 76 K.G. disp. 266. La Piat^ Rosario
79% K.G. stmd 282. Mixed Durum no. 1 Aug. 624. Amber
Durum no. 2 st. 650.
Gerst steniming prijsh. Chevalier Chili lev. 149_^
Tunis st.
1545j. Chevalier Australië disp. 145149. Algerië
Bourga.». st. 108—112. Californië st,. 113—U5jj.
103—103.
Moutgerst 48 pd. disp. 114. Moutgerst 48 pd. 108—UO.
Moutgerst 48 pd. ladende 108—109. La Pla.«, n. o. 61/62
K.G. nieuwe ladende 107)4- La Plata «1/62 k.g. st.
nieuwe 107%.
Mais stemming prijsh. La Plata gele nieuwe disp. 111.
La Plata gele nieuwe versch. UI.. Cinquantine La Plata
rood ladende 15 A.ig. UO. Cinquantine La Pla/ta rood
onderw. 115—121. Cinquantine La PlatH rood disp.

12.38. Jan. 12.40,

127—128M.

Haver stemming prijsh. La Plata Clipped 52 X.G.
disp. 103—104. La Plata Clipped 52 K.G. stmd 107. L»
Plata Fag. onderweg 101—105. Canada Feed No. 1 disp.
105—J08. Canada Fccd No. 2 disp. 103—105. Canada Feed
No. 2 st, 104—105.
Rogge stemming prijsh. Binnenlandsche disp. nieuwe
110-112. Western disp. en st. 113. Chili disp. 118-120.
(R.A.) ANTWERPEN. 17 AUGUSTUS.
Ppfroleum prijsh. Amerikaansche in eitems per
100 kg. 81, iii barrels 8825. defailprijs per 100 L. 80,
gasolie per 100 kg. 52, benzine voor auto's 200, voor ante»
mobielen wedérverk per 100 kg. 150, per 100 L. voor
part. 160, voor degraissage per 100 kg. 285, paraffine per
100 kg. 270—330, smeerolie voor meters per 100 kg. 160,
lichte machineolie per 100 kg. 130—155, zware 1f0—220,
ovlinderelie in fusten per 100 kg. 200—270. gefiltreerde
olie 270—320. locemotiefolie itt fusten ner 100 kg. 330,
stookolie (fuel oil) per 100 kg. 45, white spirit per 100

kg.

130-190.

Meststoffen. Stemming prijsh. Chili-salpeter loco
95 pot. 121, Aug. 120, zwavelzure ammoniak loco 122%,
Aug. £ 11.8, kalniet 12.4 pof. franco stat. Belg. 1590,
potasch 20 pet. per 100 kg. 24, superfosfaat 10/12 pet,
water Belg. 163, 12/18 pet. water Belg. 160, Thomasmeel
Belg. 180. salpeter
15/20 pet, Aug. 170, 15/20 pet, fr.
gerall. 96 pet. 125)4Terpentijn. Stemming vast. Amerikaansche bruto
disp. 800. netlo disp. 805, Fransche 17 pot- tarra 760,
netto 765.
Spek en Vet war en. Stemming vast. Reuzel in
fierces WO, in liequins 990. in euvettes 995, in «aissettes
!>9O, Bellies (doorregen) 11, Short Fat Back 9.40—10,
Pienics Borax 8.70, schouders 16.50.
Oliezaden. Lijnzaad. Stemming prijsh. Bomba? »teo>
mend 212, Juli 242, Calcutta stoomend 235. Juli 235. La
Plata di^>. 212. «toornend 212, Juli/Aug. 211. Aug./Sepl.
211. Koolzaad. Stemming prijsh. Toria Juli 220. Feroze»
pore Juli 21.1.
,„
Lijnkoeken. Stemming prijsh. Amerik. disp. IA
Ang. 129. Sept./Dec. 129<4. binnenl. disp. 123. Aug. 123.
Pepl./Dec. 124. Cocoskoeken Java 120—122. Palmkoeken
102—105. Maiskoeken 106.
HAVRE, 17 AUGUSTUS.
Koffie. (Telegr. van C. van Helk, Amstei^am.) OpeX). I>ev Dec.
ning per Sept. 508 (vorig slet
<£??;
per Klaart «3 (455). per Mei 435)4 («?«). Juli 4175*

■

. ....

510

«£

(_l9>_).

(nTtT)) HAVRE. 1? AUGUSTUS.
Katoen. Opening: Stemming prijshoudend, omzet 200
Dec. 651, Januari
bn.. Aug. 662. Sept, 658. Oet. AprilNov. 655.
Mei
663,
666,
669, Juni 671,
653. Febr. 660. Maart
U

' '

'

NEURENBERG.

15

AUGUSTUS.

Hop. De handel in ouden oogst loopt ten einde. De
voerraden, zoowel bij de brouwerijen als bij den groot»
handel, aan de markt en bij de producenten, vooral in
Beiersehe hop. zijn slechts klein. Desondanks zyn de
houders bereid om lot lage prijzen te verkoopen. want
nu het nieuw„ product aan de markt komt, wordt het
steeds moeilijker om oude hop fe verkoopen. Reeds werden
verscheidene partijen vroege hop uit Tettnang (Wurtenberg) en Hallertau aangevoerd. aVn de in de afgeloopen
week aangevoerde 40 bn. vroege hop vond de helft keepers. Tellnanger hop was duur en werd gedaan tot mk.
350 368 en 385, Hallertauer «ot mk. 330 per 50 KV.
In Tettnang zeil zou voor prima qualiteit reeds mk. 400
betaald zijn. Wat de vermoedelijke uitkomsten van den
oogst betreft, loopen de berichten uiteen. Vaststaat, dat
de «tand van dè tuinen in de laatste weken aanmerkelijk
verbeterd is, maar de oogst zal desondanks niet, de groette
van dien van het vorige jaar bereiken. De hop, die thans
aan de markt komt. is van goede qualiteit en van fraaie
kleur, terwijl het lupul in gehalte groote is. Van de late
hop mag ook verwacht worden, dat de qualiteit goed
zal zijn.
Uit Saaz wordt gemeld, dal daar abnormale hllle
heersehte, die niet gunstig was voor de hopluinen en
die tengevolge had, dat de roode spin zich sterk kon
uitbreiden. In vele tuinen moest de pink vervroegd worden. Den 17den Augustus »ou de pluk vermoedelijk algemen begonnen worden. De uitkomsten van den oogst
vallen toldusver wat de quanlileit betreft, tegen. Op de
markt 14 Saai. hcerschè levendige vraag, engevelge waar»
van de prijzen stegen. Er zijn thans weinig "*%rkoopers
tot kr. 2000 k 2200 op het land werd tever«eef< »_r. 2300
geboden en toldusver werden nog geen afdoeningen van
nieuwen oogst bekei-d.

COURANT.

KTEtrSSrn »«_sl_«__U»-Bll»<»-

11
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ALFA. st. 16,« v. Salll n. n-Rotterdam.
40 m. lslgberl. at. Hamburg; 6 u. 10 m. FeVlaardingen.
BRAGA. st. 11,8 v. Lulea
51.
De6
u.
30
m.
Bordeaux n. Rdam.
Harwich
»t.
Ouessant.
l,
p.
BATAViER
»L
16,8
liitowe.
1) m. Them ia. St. BreRotterdam.
St.
7
u.
n.
Danzlg
dito:
sl.
v.
15/8
CEItEAL.
ni».
men; Sp es c ar l. st. dito: Maa». at. Hamburg: CASTOR, 5... p. 15.8 6 u. 30 m- n.m. Brunsbuttel, Dantzig
n. Rotterdam.
8 u Kan te s, st. Liverpool. om fe bunkeren ;
«...
Rotterdam.
Ut. En o gal. st. La Roebelle, voraoduro. DOTTEREL. _-! IL/8 v. Partington n- Koningsbergen
n.
p.
DBrunsbuttel.
SIEDLER,
tt.
g
Tvnebr
!
d
st.
Uon»
17/8
43
st. Havre: 8 u.
m.
e.
Rotterdam.
.»-_..
Ireal 9 u. 40 m. City of Ev a n vi 11 e, st.
u. 20 m. 5 mijl N.West v.
..». 16/8 v.m. 10 Rollerdam.
est ris. sl. Liverpool-. DOIIEREL.
Hamburg: 9u.50 m.
Land's
End.
M»n<-l.e«!cr
n.
10 u. 10 m. Johannes Maer s k, st. ArchanEFFXA, et. 7/8 v. Xew-Orleavs n. Rotterdam vla Bremen
10 u.
'
gel
10 u- 13 m. Xedja n. st- Vereev
en Hamburg.
«...
EIFEL, 5.,. 15/* lr- Malta, de Donau n- Rotterdam.
25 m. Oa k lord, st. Hamburg. 10 u- 55 m. No rmijl West v.
360
bergingssleepboot J aFIDELII AS. sl. 111% n..n. 7 u. 38 m.
manna. st. Gibraltar, per
Montreal
1)
Valentia,
et.
nRotterdam.
le,
rachonle
son; nm. 12 u. 30 m.
FERXEBs». ff. u. ir,... (luessant. Braila n- Rotterdam.
Bomb2v 1. v. Antwerpen.
GLAUCUS. st. p. 16/8 Perim, Japan n- Rotterdam.
Vertrokken 16 Aug. 12 v- 45 m. Batavier IV. GOSLAR.
sl. Il,» v. Malta n- Rotterdam.
si. Hull;
2 u- 30 m Tasso. e». Algiers; HERBERT Sll MI.R.l!, «f. 13/8 v. Leningrad n. Rotterdam.
O c eana. st Barry v. o. 3 v. 10 m. Am
AND. st. 12/8 f o Sundsvall uitgeklaard n. Rotterdam.
Poeld i c p, st. KASNMIR.' si. 10/8 le Londen. Japan n. Rotterdam.
sterdam, st. Duinkerken:
NJASS4. st. 14/8 v. Port Said. Beira n- Rotterdam.
3 n. 4) m. Schie. St. KoningsKings Lvnn;
bergen ; ' 5 v. I' rin< on. St. Harwich -, 8 v. XECKAR. st p. 13 8 Faro. Constanza n. Rotterdam.
ODEN. st. vertrekt 18/8 n-m. v. Amsterdam n. Rotterdam.
Bel got. St. 3». petersburg; 8 u- 25 m. RaBona n. Vlaardingen.
PEDROSA.
ot. p. 16
Japan;
o.;
v.
Be
na
st.
ree.
«lix. st. Bermuda
Rotterdam.
v.
n.
Uleaborg
RUN.
st.
16.8
Hamburg:
n-m. ST. PALAIS-. sf. 118 n.m. v. Bordeaux n. Rotterdam.
10 u 30 m- Budapest. sl.
3 u. 50 m. Tauru e. st. Ken : 3 u. 15 m. Bo
SAINT DL'NSTAN, st. p. 15/8 Ouessant, Buenos Avres n.
rus sla, st. Londen: 11 u- 30 in. Emanuel.
Rotterdam.
st. Kopenhagen; 11 u. 55 m. Sl. Geor g e, st.
SILTOX HALL. «l. 15/« nm. 8 u- 11 m. 180 mijl WestValentia. Wabana n. Rolterdam.
Harwich.
STRINDA, _!. j>. 16,8 Dover, Montreal n. Londen en
17 Aug. v.m. 2 u. Buenev e s t a. sf. lenenlfe-.
„.
Rolterdam.
_
O u. 20 m. Stad Dordrecht, st. 8.-Avres
Grande n. Rdam.
i»AMBRE. sl. 14,3 v. 1.... Palmas. Rio
n
in. 12 u. 20 m- Fr i, st. Oslo.
n.
Rdam.
8.500
-.000 25.000
Londen .._.._>....^^»
37.000
TACTAR. st. vertrekt 17/8 n.m. v. Duinkekren
«md : Oost. flauwe koelie, kalne «e. heiig.
4,000
2.800
—.000
Glasgow .._.._.......«
TEKLA. st. wordt 18/8 vin. v. Biornvik te R dam verw.
4.000
Augustus
10
Vi» THOR.
-.—
3.000
—.000
—.000 H7?LLEVOETSLi_i IS .ingekomen
z. lls v. Exmonll. n. Rotterdam.
Leith..—
0.000
1,000
-.000
St. ll« v. üeir^i n. Rotterdam.
7,000
val, st. Plvinoiill. voor Xwijndrcch..
4.000
liowilaatle
—.000
«...^..»
-.000
-.000
WEST
HARDAWAY.
ei. 8,8 v. Mobile n. Rotterdam via
-.000
Wind : Xoo»l-Xoord-^"st.
,
KnU
1.000 IJMIIIDEX aangekomen 15 At-.g. Inga KunstAntwerpen.
Bristol, Kanaal
23.000 -.OW -.000 -,000
«...
-.000
H.OOO
Aug. Bat jan. st.
Belfast
8.000
WAXGNNI. st. 15/» te East Lodnn. Beira n- Rotterdam.
Rotterdam:
16
ma
nn.
st.
-.000
--,000
-.000 -.000
st. 15/8 v. Las Palmos. Walvischbaai n.
Dublin «_____.
Xewcaslle : Thea n o. ft. Bellast : Bretagne. WAUAXDA.
-.000
-.000 -.000
And. Ene. faaV.
2.000
Rotterdam.
l.
v.
m.b.
Curacao
et. Wiborg: slarinula.
-,000
-.000
-.000 -.000
Voor order.
»
sl. Londen: RijnLingcstroom,
Zhellhaven;
-.000
-.000
llng«L
n.
23.000
-.010
Pacif.
ANTOXIO DELFINO, st 11/8 le Montevideo v. Hambudrg.
13,000
Frankrh_c --......«_.
stroom, st. Hu>! River Ora k e. st. ttoole; ALTOXA.
16.000 -.000 -.000
st 14.'8 v. Marseille, Macassar n. Amsterdam.
-000
Laverock,
Londen-,
st.
-,ON>
België
Astarte, st. Bremen:
114.000 22,500 83,000 42.000
ARTUS.
st
11/3 fe Montevideo v. Hamburg.
Hamburg
._' alli s f o. st.
:
Nederland
64.000
88.000
St. Hamburg
Viola.
ATTIKA.
st
14 v. Bat.cm n- Poli.
20,500
6!«,000
41.000
1.000
S«andinavi«/Oo»tzee
Aug. Lies,-! Halm. st. Hangö: spring17
Londen n. Soerabaya.
ATHELBEACH,
st 11/3 v.
-,000
-.000 -.000
Itali»
29.000
Homburg: Arostels f r o o m. st. ADMIRAAL DE RUYtER.
lontein.
st.
16 8 Elseneur v. Rdam.
psf.
-,vOO
Spanje ai Portugal
-,000
-.000 -.000 24,000
Brlstol : P erse u s. st. Kopenhagen Bowling ALCHIBA. sf. 15/8 fe Antwerpen v. Montreal.
ouits«hl«,d ..«.".»
62,000
21.000
19.000
,
sf. Leith: Aurora, et. Hamburg: 1? Aug. ALPHARD. Sf- 14,8 v. Rosario n. Huil.
-.'X» -.000
Oostenrijk
»-.000 -.000
AALSLM. sl. 1? te Marseille v. Montreal.
9,000
Jupiter. st. Archangel.
Groenland
«.
10.000
-M> -^.000
AMSTELS7ROOM. p. 168 Dover v. Bristol.
-.010
-.000 -.000 r-,000 Vertrokken 16 Aug. Ato s. st- uleaborg.
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._.
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15,8
ALEXAXDRIAX.
<°t.
-(R.8.D.) ALEXANDRIE. 17 AUGUSTUS.
Heins, alle EmdenKatoen Opening Sakellaridis Xov. 44.60. Jan. 43.40.
AJAX. si. 15/8 v. Liverpool n. Yokohama.
EwVertrokken 15 Aug. Hof l n vn g. Liiltevmann:
Ashmoeni. Oct. 31.10, De«. 31.N.
ALAUXIA. st 16,8 te Llverpcol v. Montreal.
ra a. Hattéberg Kat h e. Gahde Plan e t, st.
AMRUM. st. 12 3' v. Balik Papan.
l-ijntrans 13. Precht; Lotte. 3midt: LuAXGERS. st. 143 v. i-ingaporo n. Marseille.
(Aneta.) BATAVIA. 17 AUGUSTUS.
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Harend.
i
n
c.
:
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vraag.
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Adolf
AMIRAL PIERRE, st. 14/8 v. Dar-Es^alaam n.
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v. Soulbamptou.
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VEE en
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st. 11/8 fe Hornillo v. Susab.
lieden aangevoerd: 358 vette runderen, 192 vette kalveren,
ing HoHo- BEVERWIJK,
Aug. Kin?
16 AugGepasseerd naar Antwerpen lö
BIN-V-_AVIJK, sf. p. 138 Ouessant, Yarrow n. Bouceau
607 schapen of lammeren. 1018 varkens. Prijzen per ft
Avres
Man o.la. st.
BRITSEM, sf- 16/3 te Lodingen v. Archangel.
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wel. st. Buenos Tilbury
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h
«t.
a.
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BOOMBERG,
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Rotterdam:
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La p
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Londen,
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st.
land. st- Boiithampfon: Bran dLonden;
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Marie B. Mitchell. m.s.
BI'XEE^CTOR, st. 1t« f« Londen v. Calcutta.
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Ure, v hart. St. Londen; «ta
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o
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Gr
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een. St. Middlesbro; In nis ban non. Gm.b.
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Londen : Zwijndr e c h t, st Rotterdam
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:
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e
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BATAVIER IV. st. 16/8 v.m. 8 u. 30 m. Fe Gravescnd v.
penha3en. Mal in es. St.
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Rotterdam.
.#_..,_
geheel hooger. Voor enkele puikbeste kalveren werd nog
wood. st. Londen: Mode. <_«. el.lioiman:^l Oa-e. BI4FFRA.
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Liverpool.
noteering.
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st.
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o
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castle Kitano Mar u s< Londen
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Mardi n i a n, «t. Hull
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L.mon.
reg
i
s
heden
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st.
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st. 14/8 v. Lissabon, Z. Amerika n. Hamf850—53Ó p. stuk; 69 vette kalveren, Ie kw. 96—100 et., 2e
Middlesbro; G a liv m. sstburg.
Tr
enl
wood.
kalveren,
f 16—26 p«w. 84—96 et. p.
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OF
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st, IA .' v. Liverpool n. Rosario.
AYXE.
st
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e
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r.
wielt- Paris. st. Oslo:
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er,
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Palmas n. Genua.
CÊRVINO. st, 13/8fev. Las Las
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U'S
en
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CHAMA.
221',
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3ollt
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Batavia
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15/8
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'1
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CLAX MACEINNON.
Ni°uwc a p p e I
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Land's End. Rotterdam "- New
st
KART<SRUHE.
Am""" "- KRETA,
AVAALDI.IK. 13/3 v. Rio de Fanelro. Am.
st 14,8 le Mersina v. Hamburg.
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t>- IA m. GalSdon la. el. Hamburg:
ANNIE HEGO
v Rosario.
Augustus).
55
m.
Beurseinde
(reis
Bergen;
3 u.
Rotterdam
KING DAVID. st, 15,3 le I_««rpool
m. 2«ta. st.
nRio Grande.
n
Londen.
's/8
v.
12,8
el.
K*"'r.
v.
Santos
„
Fern.
ARIADNE.
st
KERKAIXT,
4
u.
Narvik;
A
n
Alrllca
st.
Oolt
AlrUca
ft'eln.
'«
st. 13,3 v. Lissabon,
Hamburg; 5 u. ADOLPH A.OERMAXX.
LATVIS. st 14/8 v. Riga n. Amsterdam.
3 u. Hrsula Liemers.,Ust.<3r«««e»'"tUi;
5
u.
Rotterdam.
ne
15

Te Kaas werden de volgende oog»U»eriohten bekend
le^_d,
.«waakt: Spalter land (Beieren): Stand «eer verschil
ongeluk»
veelal «wal. Holledau (Beieren): Stand zeer
matig, «en verweckt «en middelbaren tot goed middelbaren oog»-. TeUiang (Wurtemberg) : Middelbare oogst
van vroege hop. De uitkomsten van de late hop, waarvan
de lllollvorwing pas begonnen is, zijn nog onzeker, daar
de pluk eer,» over 3 i f weken begint. Eizaa (Frankrijk):
«tand «eer ongelijk; de opbrengst wordt op 60 i 60 pet.
van den vorigen oogst geschat. De producenten weigeren
biedingen van fr. 1200 a 14.000. Baczka (Xuid-Slavië):
Stand 1/3 zeer goed. 2/3 middelmatig tot goed; de opbrengst van bebouwde 1300 Hectaren wordt op 20,000
i 29,000 Ctr. geraamd, tegen vorig jaar 40,000 Ctr.
LONDEN. 17 AUGUSTUS.
Thee. (Telegr. can Bunting & Co LM.). In de heden
««houden Indische veiling, groot 37,735 kn., bestond v»>r
fijne soorten goede vraag, ordinaire soorten waren gemak»
keiijker koopbaar en lager.
XEW-YORK. 15 AUGUSTUS.
Katoen. Volgens het weekbericht van de Fin. Chroni»
cle is het wede* bijzonder gunstig geweest, uitgezonderd in
e_nige districten ven het Zuidwesten en het Oostelijke «entrum, waar de regenval onvoldoende was. In Te»», maakte
de oogst redelijken voortgang in het Westen, maar elders
bleef de etend slecht tot tamelijkXEWYORK, 15 AUGUSTUS.
De uitvoer van de Ver. Stalen en Canada
«ranen.
Keeft^ gedurende do afgeloopen week van onderstaande ar»
tlkelen bedragen:
Rogge. Haver,
Naar:
Tarwe Meel
er».
«lc.
«ra.
«l».
Uvsrpool —......1.«0
-.000
S.OOO
48.000
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—.000
1,000
38.000
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LAPEYRADE, ,t. p. 16 8 «^u»s_ant v. Rotterdam.
LI BELLE. z. 15* le Londen v. Schiedam.
v. Archangel n
,
LEEIISI-M. st. 15/8
LYOXS M ARd, sl. 15/8 te Suez. Yokohama n. Liv-rpo'd.
LIBELLE, z.«. 17/8 te Loixlon v. S<!>i.>da!.<.
LIESBET'. n..«. 16/8 v. Lovisa n. I'ivmouth.
v. Rolterdam.
LAXRICK. al. 16/8 n.m. te Leith
LARA. m.b. 15/8 te Londen uitgeklaard u. Shell Have».
LA CORUXA. sl. 15/8 v. Bahia n. Breinen.

.

LARACHE, st- 158 v. La? I'->lmü< ,i. Hamburg.
LIXOIS. »t. 11/8 te Singapore v. li»i>>heng.
MARTABAX, «f. wordt 17,8 v. Rangoon te Plvmoulh verwachtn. Santa
MAXXANAREZ, st. vertrekt 17,8 v.
Maria.
MOREA, st. Il te Napels, do Levant n. Hamburg,
MOORDRECHT, st. 15,8 v. Kotka n. Londen.
MARGIT, st. p. 16/8 Elseneur v. Rotterdam.
MINNETONKA. st. 16,8 v. Gravesend n- New Vork.
MARGARETHA, m.b. 16,8 te Londen v. Schiedam.
MEISSONIER. st. 15/8 te Londen v. Xarat-.
«Al^tAXfil.l.. st. il 14.8 Lizard, R'dam n. Porti^l.ead.
MAGDALENA REITH. st. 11.8 le Stettin v. Rotterdam.
MALTI^., st. 13/8 te Rio Janeiro v. Hamburg.
MIXXIE DE LARRIXAGA. st. 12/8 te Chinampo v.
stamarang.

MAKALLA. st. 14/8 te Calcutta v. Liver,.ool.
MORETOX BAY. "t. 15/» te Colombo. Brixbane n. Londen
MADURA. ül. 15/6 v. Kilindwi n. Aden.
15/3 v. Rio Janeiro n.
MAASIWRG. sf.
MARÓL'ESA, _^t. 153 le Montevideo v. Londen.
>lEGAXTIC. st. 15/8 te O'.ebec v. Liverpool.
>fONTCALM. sl. 11/8 te yuebec v. Liverpool.
XUViAX, st. lf/3 v. Boston n. Anlwerpon.
X DALLA GAXDO. St. 15 3 te Las Palmas. Delfzijl n.
Luanda.
XEERLAXDIA. z. 15,8 fe Holtenau v. Aarliuus.
NOORDWIJK, .<t. p. 168 Di_ngcncss, Biloao n. Orangemoüth.
IüIL/io.
NAALDWIJK, st p- 16/8 Dungenes'. Rotteid.-!,!
XIRPURA, sl. 15,8 '. Batavia n. Colombo.
NERO. si. 16/3 v. Hol.ena'i n. Stel tin.
NEREUS. st. 15/3 v. Vigo n. Amsterdam.
NEPTUNUS. s<. 15/8 v. Gibraltar n- Oran.
NI'PPUXUS. m.b. 15/8 v. Cardifl n. l^rry.
XUDDEA. st. 153 v. Liverpool n. Brisbane.
NIAGARA. sl. 15/3 le eu v. l.as l'alin,s. Urenet. nirvana.
st. 168 te Goole v. Ilarlingeu.
NOORD
Montreal.
OXOXIAX. si. vertrekt 17.3 v. Avonmoutl.
OOSTZEE 11. m.!>. 15/3 v. Gravescnd n. Amsterdam.
ORAXJE.'OLDER. si- 16 (o Londen v. Rotterdam.
OBERs'X. sl. 15/3 lo Alicanle v. Rotterdam.
OUSEL. sl. 15,3 v. Manchester n. Amsterdam
Londen n. Brisbane.
s»l>>OVA, «t. 15/3 <»
st p. 13,3 Bona, Bourgas n. Hamburg.
I'ATIA. p. 16,3 Bcachv Hc«d v. liotterdam.
PACIFIC TRADER, 'st. p. 16/8 Dover, Vancouver n.
Londen.
PRINSES JULIANA. m.b. 16 3 fe Londen v. Nieuwpoort.
PORT VK'POR. st. 118 te Londen v. Auckland.
I'LUTO. sl. 15/3 te Tarragona v. Barcclona.
PLAS DINAM. sl. p. 15,8 Lizard. Rotterdam n. Preston.
PERI.I. st. 153 le S»e^. s-il^utta n. Londen.
PATRIA. st. 153 lo Sl.ields v. IJmuiden.
PEXXSYLVANIE. st. 16 8 ls Liverpool v. Taleab-.iano.
I'LUM BRANCH. st 15,3 (e l>iverpo,.l v < orral.
si. 12/8 v. Barbados n. Falmoufl. v.o.
PERSEYMOOR.
PHE_>llU.^. sl. 13/8 v. Penang n. port Swettenham.
PORT lIUNTER, st. 15/3 v. Colombo n. Liverpool.
RAGNHILD. st p. 15 8 Elseneur v. Rotterdam.
Rs»YSTON «RANGE, »-t. 158 te Londen v. Bnhia Blanca.
RIXDA. sl. 15/8 v. Soerabava n. Brisbane.
I'.ILYKTOR. .«f. ltB v. Montevideo n. Las Palmas.
I.s'UXTOX CRAXGE. st- 14/8 v. B. Ayre_ n. Si. VincentK-V.
S.VRTHE. sl. 14/3 v. Rio Gra.xlo n- S»nlos.
ScHOKLAXD. st, 16 to I^ith v. Rotterdam.

..

.

AD ZAANDAM, st. 15/8 v. Harburg n. Ulenborg.
><
Sl THERLAND GRAXGE. sl. 11/8 v. Montevideo «.Londen

SPAR. sf. p. 15/3 Lizard. Rotterdam n. Galveslon.
SUDERdY, t.t. 15/8 te Xorlolk v. Rotterdam.
STELLA. st 15,8 le Hamburg v. den Rijn.
SANTA FE. st. p. 13,8 St Vincent KV., Hamburg n.
Z.-Amerika.
STAD ZAANDAM, 5t 15,3 te Hamburg v. Vlaardingen.
SAX ANTOXiO, uit». 1!I3 to Lissabon v. Casabianca.
STARLING. sf. 16 8 f e Londen v. Harlingen.
SILVERCEDEI.. st. 15/8 v. Iloilo n. Balik Pappan.
STELLA, sf. p. 15/8 p. Gibraltar. Amslerdam n. Algiers.
SLAVIC PRINCE, st. 16/8 to Soerabaya, Hongkong n.
New Vork.
PT 4XHILD. sf. 15? to Port Talbot v. Rolt.rdam.
SUEVIC. st, 158 v. Liverpool n. Australië.
SALAGA, st. 15/8 v. Liverpool n. West-Aliika,
SEVERX, st 15/8 te Bahia v. San Francisco.
SANTAREM. sl. 12/8 ie Rio Janeiro v. Havre.
SULIMA. st. 13/3 v. Accra n. V^.K./Conl.
TRITO. st. p. 16/8 n.m. 6 u. Lizard. R'dam n. Dublin.
TAXGAXJIKA, st 14/8 te Kaapstad v. Rotterdam.
'!'ANG's'l'<'X. st. 16/8 te Soerabava v. Rangoon.
'IA ITO X VILLA, st, 14/8 te Las Palmas v. Constit'ifion.
THALAfIA. st. 15/8 v. Colombo n. Port Said.
UPO MEXDI. ,t 14/8 fe Barrv v. Rotterdam.
VILLAGARCIA, st 13/8 te Sao Francisco do Sul v. Hamburg.
VREEWIJK, sf. 168 te Snnderland v. Rotterdam.
VESTA. sl. 16/3 te Venetië v. Fatras.
VEXUS, sl. 15/8 te Por'imao v. Almeria.
VALKENBURG, st. 15/8 v. Braheslad n. Antwerpen.
VRE.l.E>l;U!.<i. s,. 16 8 te Hamburg v. Montreal.
WILLEM VAK DRIEL SR., st p. 15/3 Ouessant. Vlaardingen n. Genua.
WINDSOR CASTLE. st. wordt 17/8 v. Z. Afrika te Southamplon verwacht.
AVARAYIOESHIRE,
wordt 17/8 v. Rangoon te Londen
verwacht.
WEST PACOOE. St. 13/8 te Hamburg v. X. Amerika.
AVINSEAI. st. 13/8 te Slettin v. Archangel.
AA AAL. st. 15/8 v. Hadersleben n. Xvsfad.
AVII_.DEXFF.LS. St. 13/8 to Suez. Bomb.iv n. Hull.
AVARFIELD. St. 13/8 te Port Said, Londen n. Bombay.
AVITTE ZEE. slbt. 13/8 v.m. 7 u. 11 m. 123 mul Z.AVe?'.
v. Land's End, bestemd n. Singapore.
AYESER. st. 158 v. Las Palmas n. Hamburg.
AYERDÉXFELS. sl. 1./8 fo Madras v. Hamburg.
ZAVUNDEECHT. sl. 16,8 te Antwerpen v. Rotterdam.
ZANOs 81FXE0, st. p. 15,8 Lizard v. R'dam om de AYest
GEMENGD.

XORAIANXA. Roltordam. 1? Augustus. Het Noorsehe stoomschip Normanna, dat in Februari mei
brand aan boord even builen de haven " van _?ant.^
Gruz. Teneriffe, aan den grond wa« gezet en vol
water gelonpen was, werd in Juni door den l>ergingsötoomer Jason vlotgebracht ("ie Ochtendblad
24 Juni.) De machine, en ketels waren oogenschijnlijk onbeschadigd ,erwijl het casco dicht was. Het
schip werd voorloopig gerepareerd en vertrok naar
Europa, geassisteerd door den bergingssloomcr Jaeon. Hedenochtend is het schip in Rotterdam aangekomen en heeft ligplaats genomen aan boei IS.
stoom.chip verkoopen.
Da assuradeuren zullen

Het is nog niet bekend of het stoomschip, dat geheel uitgebrand is. nog gerepareerd zal worden. Indien Insloten wordt het schip niet meer te rep.ireeren, dan zal het zoo spoedig mogelijk voor sloop
verkocht worden.
SCOTTISH AMERICAN. Rollerdam. 17 Augustus. Het
Engelsche tankstoomseliip Seotiisl. American is Zaterdag
jl. in een dok van AVillou alhier opgenomen voor het
ondergaan van maeliinereparatien. Op weg van 'lampieo
naar Londen was het schip 21 Juli te Charleston (S. C.)
binncngeleopen met defecte hooldsloompijp. Deze seliailo
wordt thans hersteld.
SLEEPBEDKIJ.
Rotterdam. 1? Augustus. De ?eeslcepboof Friesland vertrok gisterochtend van Cowes naar Alonfrenl. sleepeude
het n.otorsel.ip Puloe Brani.
De zeesleepboot Heclor arriveerde gisteren van Antwerpen te Londen met twee lichters op sleeptouw.
(Bureau AVijsnuiller.)
VRACHTENMARKT
Londen, 15 Augustus. De eharterzaken stonden in alle
markten stil; de vrachtprijzen waren normaal onveranderd. Tengevolge van het buitengewoon groot aantal
boekingen in do Zwarte Zee afdeeling, werd een opschorting algemeen verwacht. In de Zuid Afrikaansche afdeeliil" schenen de verschepers de meest dringende orders
geplaatst te hebben: verdere eharferz.il.en voor vroege
posities zullen waarschijnlijk op veel kleine, schaal zijn.
het heden een feeslilag
De Plafarivier was onaelief, daar
een
in Zuid Amerika was. Voor Maandag verwacht, men
Leveringere handel in Buenos Ayres. met het oog op het
bezoek van den Prins van Wales. De zaken in de Noord
lot kolen van
Amerikaansche afdeeling waren beperkt tegen
M cent.
Hampion Roads naar de Sl. La.trens
Oore, 7000
Au-ustus. Bevracht is o. a,: -Time-eharler: st. rondreizen,
en AVitte Zeevaart een os twee
ton? Oost. Hoek
van Holland. 3 sh. 6 d.. einde Auguslus.
opleveren

DRAADLOOZE VERBINDING.

Rotterdam. 1? Augustus. De volgende passagiersschepen zijn Dinsdag IS Augustus in radiole.egr.ilisclio verbinding mcl do daarnaast vermelde kuststations en via die stations rechtstreeks le bereiken.
<?ommewijne. Onessant T. S. F. -. F.dnm, Scheveningenhaven : Gelria. C'u^liaven : Insulindc. l olon.
Jan P.clersz. Goon. Zabang Radio: Kawi,
bo Radio
Ornuin.
Marseille T. 8. F.; Maasdam, Havana.Barbados
-.
Olinda Pornambuco : Oi-anje Nassau.
Pr. der Nederlanden (K. W. L M.), Paramaribo
Radio Pr. der Nederlanden (Nederland) , Singapore
Radio : Pri»se« Juliann, Port siidan Radio -, Rotterstuydam, Cape Race -. sslamal. Port Budan Radio
Tambora. Lisboa Rnvesanl. Lo Hnvre T. 5. F.
dio: Volendam. Cape Race; Vondel, Ouessant T. _
F. ; Zeeland!-. Bio de Janeiro.
. Holland.)
(N. T. M. I'-."
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B"-('..n-l-r,
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E,,1.,, «t. 15 A»^;. ,'J ;-"!;».. 11 A,l>:. 15 gn<.
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lata.la
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naar Rotterdam,

....

/ndel.

R .!>!>:,u: (!. A. D. van
Naar M,/. i!b>
mevr. T. 11. And,.- .!>. I-;» _'_...!>„,__.!,.,'. ««". >»-w.Ba*M.
taerd .-.i l kd.. A. D. J. do Be,^!.. mevr. «lo wed.
ll.sc!>. me^. «. ten
ln BoschWiinma!'t,. mej. M. !
I.
Bosch. mevr. 4.'. 11. 805',!",. «'. 1!,,w.,!'!a. fam. A. J.me,.
Buvsma». A. Brinkman en 2 k.... mej. A. Buisman,
«.'(.'. Buisman, lam. J. I. J «i. Bierman, A. <_ y. d.
<- 11.
Borden. A. D. Boet ja.», mci. 11. 1.. B,...__an. mevr.
«. Doornbos,
Mc Citbbin. E. Caücber. I v. Dammo.
L. Dekkers, fam. D- J. F. -van Es. fam. L. I'verls mevr.
kn., P. -1. l'e,er!«. mevr F. <'11. J. 1". E_se!_!".,-_ en
(ietiitsvnvan Schalk e» 3 k,,.. fam. A. J. Gotika, mei.
A. P.
f.ouka. Jou^eb'er _!,>>____., Jongeheer <_lou!_a.P.fam.
X.
Groot,
fam.
X.
Cr»"..
W.^L.
Pon
Gewav.
C. Guddec. M. Greb. C. l! ck-ma. M. Hoekstra, fa_n. 11.
mevr. M. M. de
J M. Hoogeveen. fam. E. X. J. Hoorweg,llulsliolf,
m<_>. J.
Haas en 2 kn., A. M. Ha vers. Jongehr.
Kan».,
T.
do
H.
A.
Jong.
Jonge.
«'o
lam.
Intveld,
E
P.
Kore,»-!>
E. 11.
mans. M. A. Kam",mans. tam. f. A.Kurver.,
Kroos. Th. I. v. Kuppvcld. .1. B. J. l>,um._ii, 11. A. L
mei. E.
do Leeuw. W. van Loosbroek, J. <_'.
J.
Lucas. L,iv Mook Fo. fam. <'. van Marie. U. Moroau. D.
Cl,_M. va» -liaanen. fam. I<y !. Molyenaai, W. Meyer
W. F. vau
wen. Xgoo Sik Gwat, lam. Hr. Noolenboom.
Noord, A. «..Herman, lam. A. J. M. IL Oife_m._n. mei.
A. H. Overl>e<>k Bloem, lam. U. A. v. Oevelen, fam. J.
W O. Peis liiieken. S. ( Pels Rij< ken, fam. L. O. van der
Plas. fam. J- Al. Prev. W. lxv. G. W. M. ll.iupp. F. W. M.
v. Rave_,evn. lam. C. A. F. M. lvilcliei. mej. J. van der
Sande. faml J. Scbraver. mevr. R. Slomer en 3 kn., mevr.
M. IL Stufkens e.i 1 kd.. la.», f!. J. Sucrmondt. R»<l n
Ma« «oebanto, P. J. Snijders, fam. H. il. v. d. Spoel; mevr.
H. Tieland en 2 kn.. tl. Timmerm^n^n.evr. Th- K. M. I.
Timmerman, M. Timmerman, lam- W. v. d. Valk, mej.
W. ('. v. d. Valk, mcj. M. E- v Vri.ibor^lie do <?oningh.
E. Wac,uier. fam. <■. <.. Weynseh.:.!., lam. J. Weehen»
siroo, A. van Wieei ingen, H. Wol!<r-, A. A. G. >Yolff_

-
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RIJVAART.
De s». Cornelia. Mouse, Charitas. WiUem Anton, XeUza,
Esperanto, Poseidon, Touiuai. Gelria, W. Am Rhein 2,
Xantni, Frans, St. T^rond,
Ludwig, Johanna,
Marie, Vaii. Edilb. Reve. J. Gardin», K. Vaart 16,
Martini. Jacobus. Hcnny, l><eaui, 2, Clara ElisabeOii, Hordin, Victoria, Diana. Teuna, Je<iu Pierre. Vara; ld»
Uaiha.. «leenhof: Hilde. ilamelwik: S. 11. V. 27. 'Tromp;
Joka. v. d. Bosch; Wilicbis, Meijer; Brouwer. V_Wijn;
Bronziu<, Hendriks; Willem, Ileij-nen: Elite, Verbeeok;
Maria, v. d. Horst: Helene, Bock; Cbarlois 3. Oosterwük;
Rbeinlali.-l 5", Kielzc.: Marianne. Scl.ueider; Germania,
Meeuwsen; Johannes, Weyt; Willen., Bonis, alle Rot_eld«__»
Sl. Anlonie. I'ols; Cornelia, Kuylen, beide Sas van
Maria, Tamboer, den Helder; Sl. Antonius. Di ______;
Bernnidiue, I'ogerd. beido Pullei-zhoek; Wilhelm—a,
Baslian. Amsterdam: Maria. Bones. Driel; Goede Verwachting, ?_e»s. Mil!i:.gen; Maris, Bierl.auü, Ams.ordam.
Rival, Boerlien, Gendt; Hom»
Mina, Xeyenholl,
berg, Bongards. IJmuiden.
Josepbine, Welvis: Victoria, de Broecke; Raymond,
Toelen; Edouard, Wijckmans; Si. Anna, do I'Or, alle
België.
De si. Hele»» 3, lde.il. Corn». Adriautt?, Gretha, Saga,
Adiiana, Albatros, Limburgia, Kronos l, Jupiter,
l Avenir, Dollar, Urne, Boma. Hekla, Ecudracht, Fiat 13,
Walsum I, Janna. Klara, Fiat 12, Gerardina. Simson,

Sarthe, Xieuwe Zorg. Succes. Goliath, Irmingard; ConW. Am Rheiu 5, Aenna
fiance, Tam. Elisabcth.
Paula; Geerlruida Jacoba. Vogel: Hupe. Vermeeron; Boden 4. I^essel; Ivombok, Beun; Ingiid I. Xass; Tangha,
B.'sdorl; Salurnus, Evers: v. Dijk. Schilperoord; Elisabe..li, Brien; Ver. Tr. Red. XI, Knuelelmann? Kurwenal,
Paul. A.niuerlaan: Xooii Gedacht, v. d. Pot;
Hol-cl.onn, ?. Xobel: Piela. Krüger: Baden 7. Wcmer;
Ev.rlje, Wijnen; Hendrik.». Reuver: Walaum I. Gels: Walsurn 3, Braber: -lu.gens 12, v. Lier: Consülenlia, Kinzier;
Aotnos. Goos: Union I, v. Driel; M. Stinnes 40. Kressler,
allo l.uils. hland.
Grien.. Reinar?; Les A'orges. Engel; Oplion, Hol!; Baldur. Alellinghoff; Genius. 'Ihielmann; Salvo llcgina. Fett;
Aster.... Rohinann: Christin». Röehner; AVodan. v. Holt;
A est... Rauie; A eriias. Xennkirclien; Wilhelm, Gr_n inger;
Duero. Oerlemans; Jlendrika Regina, Krnidh<>f; G<lria.
s!.; I',.id.'!_ia l"!. Eaulmann; Koeln 35, l'.eysiegel: Willem
I. .: < !as!!ia. Sl<^.nstra; Xiederrhein 11, Grcif: Vesl...
Raule: Hendrik» Regina. Kruidhof; Neplun 52, Dennert;
Pax, ]{ --?ba<li. alle Rollerdam.
lnierni-t-onale 5., Tennissen; Daeoia, de Mcv; Fluviale
21, Ve_.»<...le:-: Fluviale 33, v. "Woerden; Dahon,. v. F.'irct;
Progres. de Jongh; Josepbine, v. d. AVijganl; Jeanne,
Solinger: Xausika, Siegmund; Xiobe, Dekker; AgneN.-i.
do Bol: Leoriter, v. Maanen; Perus Anlonius, Zwaan;:;
Richard (>, v Laak: Alemling. Troost; Fort de Franc-,
Zoller; Lo Morvan. Kuiler: Hamel. Oliristiaan, all" België.
Trijntje, de Boon. s-Gravendeel; Adriana. Frsini.is,
H-irdinxveld; En Avant, Cornelisscn, Schiedam: Tijd leen
bij Duurstede;
alles. Furman: Martha, Noul. beide Wijk Vonk.
AmsterAnna, v. Look. A. leringen; Zuid-Holland.,
dam; Margaretha. Vonk. I'ireeht; Xeelfje, v. Santen. AVestmans; de Gruyter 22. Tophoven, Harlingen; Onderneming,
Hoogendoorn. Hoofdplaat: Regentes, Bosman. Haarlemmermeer; Maria. Vrewoeri, Steenwijk; Maria Jacoba.
Sebreuders, AA'addinxveen.
Cornelia. Vrsleeg: Fran_s, Sonnet Alarlha. "Wouters: Esperanto, v. d. Heyden; I^e Reve, Hagen; Gerrii. Gerard,
Roos, allo Rotterdam.
Elise, Hooglander: Bavaria 30, Brand: Xeptun 13, Eber';
Amalonex. v. d. Boon; Pollux, si.; Streven. Terpsira:
de sl. Doeswjjk. Akswijk, Vreeswijk: Alanubeim l*. AValter: G.e.a. AA'inpel: Rhenania. 35, MaUmann', Trio. Koops:
Aladerl. Musset; Elw.ild, Revmers; Intern 70. Trinborn;
Ivarcb;
Natilulis 3, Dhond; Congo. Fae.hinger: Bl.var!.i 22,Mijnrat,
Fromm;
Elmermann;
Fluviale 13.
Jusfin?i Anna.
Verwey; Thetis. Knvpers. alle Duitschland.
Karlsruho 11, st.: Rio I, van Vugt: Helena. van Dijk;
allo Rotterdam; Flora. Sanders. AVeurt; Johanna, Maria 2,
van Deursem. Alphen: Maria Helene, Hermann; Napbla
L Goo>>. België; Sabeüa. Alelselaer: Onderneming, van
Grejo. Hiefbrink: Alerva. de
Nood; Rijnzeeviiart 2.
Vries; Aquina. Ro7.enboon>: St. Jozef. Roicnt'oom; Fralernil<!. Hoenderop: Alsatia. sl.: Morgenster 1. Bal; 50p1,!,-. 1. van Xvenboff: Limburg, si.; Rijn en Binnenvaart
W. van Bogaerd; Kees, AVieringa: Tremonia. Visser;
A. einMars. Motor.sehin; Amsterdam, de Vries; Duisburg.
Alontana,
gardt: Xannchen. AVillwolil; Einden.
v. d. Dussen; Rubens. Geelhoed: Arago. de Vos: Turouase,
Kramer: Sis Rolvers Euller. st.: AAalsum 2. Blaak;
Kriemhilde. Duchenne: Kimdry. Bolt; I'cnnyson, Hoogen»
dijk:
do Vries, alle Duüsehland.
Anna. A!icbel<. Nijmegen: Walhalla. Melsen. Sluishil;
Petronella, Xijenhui/enn. AVeurt: Panline. Se.huuppen,
Alaardingen: Ri.... A'erweil. Heek en Donk: Jantje, de,
Vries, Deventer: Eendracht, v. d. Kamp. Mastenbroek: Last.
drager Kleine De Steeg: Vertrouwen de Korte, Delft; An,
na Cornelia, v. Gils. Alaurik: AVilhel,',,. Eehes, Adam; Davo Slooter, Sneek; Volonie <!e Dien. Joosien, Adam; Mar»
cel Louis. Kiefer, llarlingen: Ammon 2. v. Capelleveen,
AVeesp: Binnenvaar! 7 l.oos. Kinderdijk: Verwisseling,
Bakker. Vreeswijk; Onder»
Koster.' Den Helder: Hendrik:..
neming, v. Dorsten. l_ee>i« arden: Bate Ov. AVerkhoven,
Dordt f Avontuur, Aerslnis. Leerdam: Eben haezer. Verkam,
men. Poort, liet Alaiis si.-lla. Kutjes. Adam; St. Anioni„'.
Arnhem.
_
._.,
Sl Anlonius 1..,n1nk. Sl. Maria, de nes. Run gelielde lt
A^oltu
Subite.
Regulus,
Jong.
de
Topper.
si.. De A'adder'.
Po'!«. llelveüa Bal, Clenienllne. v. Damme. Alaroc. Seel»
dravers. Alvslere l.ussens. l>abel!a. Wilk-ut. Patrie. Ear»
tels. Julia,' Ruilen, l^mbur^il'. 2. Gorissen. Tic...... Albert.
Komaan, v. d. I.oss.lie. L'tei, u, Dn-s.Mi. Deux Soctns. l.orlh.
l>._kol.-!.de M.-ij. Fluvi.ilo 21. Aermeuy-», Fluviale 33, v.
AVoerden, Ombrel. Marx, Cnron.i. Salm.

.

__ .

"WATERSTANDEN. 17 AFGL'STFS.
v.m., 1 -S'J in.—0.02 m.
v.m., 3.6" m. 0.01 m.
< onslan/.
o.t>3__..
v.m., 1.72,».
lluningen.
O.'^m.
Straatsburg, v.m., 2.72 m.
Alannheim, v.m.. 3.2* :n. 0.1 Im.
2.00 m. — 0.06 m.
Bingen.
( aub,
v.m.. 2.10.11. — 11.(8 m.
v.m.. 0 17 m. 0.1!» m.
Ibiisburg,
0.72 m. -r 0.23 in.
Rnbrorl,

Keulen.

R01..,'!,...!.-.

.

——
—
—

AVATERIiOOGTI^X.
!s!e

getijde 1

IR AFGFSTIS.
tl m., 2do getijde ' u. .f!» re.

Mededeelingen en Aanbevelingen
(buiten verantwoordelijkheid van dc Redactie)^

het Anker j
Achter
.
door ALIE SMEDING

Prijs «2.50. Gebonden »3.50

jI NIJGH & VAN DITMAR's Uitg.-Mij.,
ROTTERDAM

WERELDKRONIEK]
[DE
s heldere, groote illustraties #t ]

—

—

avowpbl&ii, b.
a
buandag 17 augustus 1V25
noTTERDAiascnE coubant,
UCHM|4 KIVDEBJUrrfIOUW
KEUKEN- WERKMEISiE
mg. «chooloploldlng b.
venhage"
„'s-Gra
Pension
AD¥ERTEiNI]£N.
f
Ultï'i
zsf^°
voor
terstond gevraagd.goedkunnend»
jongens, g.k. naaien en v. licht huis7» A - DEN HAAG ~
Uathonesserlaan «>«».
werken,
1 k 3v*■« 7« A BEZUIDENHOUT
z
I
430
a.
361
>5.4
bankinstellingen
bekends
te
Amsterdam
worll.
ölathenesserlaan
Op
één
der
,
g !I
J5-»
da«. l>tk.. Badk.. lelel. »
'Z&.l = liawer met 1.
N. V. EAMtrtmO ABI'ANATNi.
WORDT GEVRAAGD
eleetr.
Groot mod. huis m. tuin I>lel. 7135». *"*?"=" i
I Bob'ABBIBIIBX
25 CENT PER PORTIE I-: -«^sien
8V8TBB» COQ.,
5/4.~, het ceherl« J*ir
«e«uldea!>»ut ?«!^ .-o-3
utrecht,
Jaloezieën
7 » 5^3?
to
Jiij 10porties in ij?dra^er thuisbezorgd. ö-^^s
le
m be.chlkb. vanat t «»ep<.
SECRETARIS(ESSE)
I
een PARTICULIER
COIFFEÜSE
VRAAGT voor onmiddellijke in3ti'2»è.l4b
Speciaal adres
:«!132.8
in bruikleen.
diensttreding
een
fl
AANVANGSALARIS
tusschen
3000
GEVRAAGD tn Augustus
I der directie.
36335.S
of
Fa. *3. S. WEUL
C. DE KLERK, U.»Vli«lU4lil:!:ii.
en 4000 gulden.
fl
J. Rookx, Bindstraat 7. Breda.
Adres:
!fl
, 9 Brieven onder «o. 2066 A. G. Advr.-Kant J. H. DE BUSSY, ■ Correspondent
UOIM.STKAAT
Goudscheweg 150.
Bollerrinm.
3-211'3<
nnsirwxj

12

VERRUKKELIJK IJS

a

-

(Zla^en

pens.

■*

4 per

_

g5

twee zevenj.

v^.g.v.

»

door.

a.Xaae

-,„-»

Noodhulp

257,
IA

7 «I, Kl'lw.v Siit.

3PECI^I.«TEIT

N.>,!»!>«

n.

1I>:«»«»T

Uit ss baud te Koop

le A,»e.

KAMERS
Donderdag 27 Augustus
te tien uur. in bet Ftalgebou» I pevraa«d. ronder pens,. door Heer.
binnenval. 1 Sept., o>^r. van lelel.
va» het t.andgoed l.a Forel4
Br.. Xo. 36121. Nur.
park ie Doom, <!.>!»!>al>e Klerken. l
j
'
de»
11oo«XVe!f!e!»!r«e:!:>!<». voor
INWONING GEVR.
/..,<

in Goedkoope
Boeken
Kinllerleetuur21545/15

de^'rt.

prachtig KECREHK'JfS,

1>..7<« ll!-?r Jonkheer LOUIS VAN ! «net huiselyk verkeer door net persoon
LOON. om contant geld. OPENBAAR , ! l'.t».Br.».«e!vensteiju.liolterdamseheV^N«ook'^«: de» «zebcelen. bijlen- ! ' straal 47, lie'iuveniü^en.
itiioOA
der traaie.., bekenden

ook gesebikt voor handelshuis, mooie
Botermarkt, naast
ligging TE
recht
den Vlaamsolipn Schouwburg,tjalkeop het Stadhuis. Belfort e»
EX
draal, geheelmodern ingericht: water,
eleclriciieil en W.C. op elke verdiep.,
Rusthoflaan 55—57. b-j de N. Boelri.«scbe keuken, linoleum in alle ver7.e,n!^«r.. lö en 2« pTAGES, met trekken, spiegel» in twee salons,
30.—;
l^r'ler 37.50. «onder Erker /
lra.iie gangen, ruime kolen- en wijnbij D. BOLLE,
Bel étage «net souterrain-pakhuis kelder, badkamer, marmeren corri7
: pakhuis / 20. alles p. m.
dor, warm e» koud water en verdere
Hang l/d. Viz^markt, RÓTTEROAM waarbij: prima Rijpaard, twee prima
, , ' 32.
30173?
gemakken.
Rijtuigen,
fraai
Tuigpaarden, 17
Telei'hoon lntere. No. 69.
Voordeelige condities: zich te wenTuigwerk. dadels. Dekens, Nekken. ;
30122.22
den tot
I'!!>!<1<. SitiKelü. Halsters. ii«eeoe>, !
enz.. Lantaarns. Stalmatten, Stalde- j
VAN DEN BIIYABBT. Bankier.
ries, en?.: voorts Kleeden. looneis , TER OVERNAME AANGEBODEN Botermarkt No. 10. Gent. België.
t.l!»«o»-!auT'«
1
en Antiek Aubusson Louis XV! goed ingevoerd Ing. bur. met veel
Onderwijzeres A01515T ruimt)
5
BRANDKASTEWHANDEL,
Tapijt. Alle»: gaal en compleet. werk op het gebied van waterbouw137,
Rotterdam.
Catalogus a / 0.50 bij Nolaris. BeNieuwe Haven
kunde.
l!rn«tige gegadigden (geen tusWoensd. 20 Aug. van ld 4,
Lel. 3219. is het adres voor alle zichtiging
m.
0.25. Toegang: voor bezichtig- sehenpersonen» gelieven te schrijven met pension, lielat Vesten. Lr.,(rt.
solide merken 2» hand» brandkasten. a
Tevens ruim gesorteerd in diverse i ltiiksstr. over l<lerkenburgerlaan: op onder No. 30344. bur. dezer c!rt. 10 priisoi'g. <»<!cr No. 3!><lo. b. d.
32481/IN verkoo>xla« ook aan Arnb. Bovenwee.
Kantoormeubelen.

w

imk k!as
Sfal-lii¥Süfaris

prentenboeken.

TE HUUR,

—’

_
’
| Bisgë!B3@Bsrs-bureau

MZVLM?W.

217- E» SLAAPK.

’

Etage
; Wrije Eerste
fe huur,

Undüém

met bet-étage te huur gevraagd, in
keuken, gas. water, bet Westen. Huurprijs
800.
! 4
kamers.
a
eleetr.. "W.C. 3 min. van llurbaus
1000— p. j. Br. lr. No. 5083.
p. m. Adv.Bur.. BRIL, Zlatb.laan 314.
en Spoor, voor direct, / 50.
133, Scheveningen.
Bezichtiging na 8 uur 's avonds.

Lossehestraat

30181.10

Dam*» ZOEKT in Bot*, in besehaald milieu

Kamers met pension.

6
beroepspension.
Br.. No 3Wlli. Bar. dei, courant.

(leen

f^LÜNCHROONS^
f
M

f

«Voor

31001 HUIS, met koetspoort, atelier,
eroolon tuin. Onpe'.vlakto ca. 7
aren JACQUES >VAI.ZciIAS)ieT,
Avenue vaill^ 233. Tel. 561.69.
30448.8
Bebaerdeek.

f
Vooral te ROTTERDAM
el- behalve bekende
I
>, daar

de

z^oede gelegenheid toe, nu

I rfJlt» STANDARD i

f

l

■

JK@fc LUNCHROOM
31

''Vr

■i
»

U
M

f.
ft

1

?N?V^

I/
\
f/

_\
V

«enizen

tijd

tt

CITY LUNCHROOM

)
/

NOORDBLAAK 71-73-75

O
X

Van die o»tra belezenheid wordt druk gebruik gemaakt,
want 't ie er vol in beide laken. « Het lkotterdamseh
publiek weet, vaar het zijn moet on» goed bediend
te worden voor billijken prijs; bet
raAS en

'M

en Vergaderzaal)

"^

B

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

en

Drinkt

D

dan bok by voorkeur te
Noordblaak 71-73-75

ROTTERDAM
ROTTERDAM
AMSTERDAM
HAARLEM
i
LEIDEN
BREDA
DEN HAAG, in aanbouw

. . . . .......

..

I

f
T

voor
OFFERTJE
de

slachtoffers

ollerbuasen in

»

$£

\

f/

Korte

BRENGT EEN

van de ramp te ,
Voroulo. Lr zijn

m

.

LUNCHROOMS
bh wikkels

.'B^dx

F^v

J f^TP^sfê
/

V

mmmtf**. j^^ts^-^

|

van elk

§

Prima Hollandsche referenties.

W

§j

VERTEGENWOORDIGER
P.R.BRÜCKMANN, Den Haag, Korte Voorhout 13

g

31303 ss?

x=

IN DOOZEN

van 1 en 2 kilo netto
Verkrijgbaar in alie EERSTE KLAS zaken.

f

§ DTl^^F?
■5

I

JE

I van
I

■

I
W

H

de Kraft-Maclaren Cheese Cy., Montreal.

I Verkrijgbaar

in de N. M. I. Winkels

Fl. I.— per pond
Of „ 0.20 „ OnS.
2

UUI

Delicatesse! I

De originoole, Canadeesche
zonder korst
roomkaas

*

26113.50

's-türavenbage.

10/50 Bic. zeer

te

wegens aanschaffing van gesloten
auto. De auto is als nieuw, pas gelakt

en nieuw bekleed. Proefrit toegestaan
aan serieuze reflectanten. Inlichtingen Nieuwehaven 120. Telefoon 2010.
30386.8'.
T» koop gevraagd
!
NISTTBB BlZciiltllßßN.
13 X 18 camera, met of zonder optiek. .
Brieven m»'- prijsopgaaf eu/., letter
N.0.. BI.7NBVOBI'. Boekb.. Zwart
janstraat 7
35106.6
i

Alleen een lste kracht komt in aanmerking.
sollicitaties met opgave van volledige referenties aan ons
kantoor Beuvehavens—

GERZON
ROTTERDAM

SEfïAULT
waether.

10 8.X.. All
luxe. /'l£oo.
T<>ler. 1246.

—

!8
>

Coupeuse,

"

een complete

22

!nss^i3?i?llll^L^«^H?llss,
1

36394.14

Chauffeur-Expert
Mecbicien.
kindere», 35,

bekend met

Soliste: Mevr. CATH.
■■——-■ ■■■■

dezor (!rt.

b.l.a. Brieven No. 36170, bur.
.lon^e Name, v.g.b. alg. ontw.x^ekt
plaatsing voor
36162.6
COR. HOL.-DUITSCH,
adm. op bur. of als secretaresse. Br.
A.O.S. NHgh& v. vitmar's Adv. B. Haag

MTdThen,

20 .lahre alt. gesund u. krakt!g. sucht
StcllunQ llum 1. oder 15. isepl.
Offerten x. riebten B. M. Bül^lN<3BN. b. Heilbronn. Ileinriehstr. 2.
:>0240.7

»i«zzioiiili««2

GROOTE SCHOUWBURG.

De Politierechter.
IMnadag 18

log. 8

aar

Geopend van 2—12 uur.
Ingang eool,lng«l en Baagschs Voer
Entree *5 «ent per persoon,
Kinderen 7% cent lncl. sted. bel.
Eiken avond van 8— 10 uur:

"W«

Mg^ CONCERT.

BOEFJE.

|9 Vermakelijkhedenß
Elk
wils
1

'

Woen«d«R

19

Anss.

8 nnr

Potasch en Perlemoer
Amerik»ünseh Succesblijspel.

Donderdag 20 Aug. IIzMX wegens
generale repetitie tan

!!!! llil'z Avonturen
Jüt
" " " "'
'■'■',

■

36350.37

wat

l!

Zaterdags. Zondags en Woensdag

Matinee van 2—5 uur.
Bet bezoek is voor geienden en de
opbrengst voor arme «wakkekinderen
uit A1.1.« gezindten.
36274/30 I

BART JORGEN
LOEBORST

I

D

I

fl

flW

plaatsing van een

INGENIEUR.
ELECTROTECHNISCH
practiik strekt tot
langjarige
Hoogere Techn. opleiding en

Diploma
aanbeveling, öchrittel. ,o!i. or.der Nr. 36169, Bur. dei Court.

14

Jonge vrouw vraagt «en waseh,
keurig gestreken, 7 cent por stuk,
buiten drogen, v. g. g. v. Adres:
letter M. 95, aan dit blad.

wa«s«K«n,

Strijkster vraagt nette

gemangeld of keurig opgemaakt 5 en 8 ot. per stuk. Adres:
letter L. 95, aan dit blad.
Biedt zich aan, zoo spoedig mogelijk,
net meisje, 21 jaar, als hulp in de
huishouding of huishoudster, kung. g. T.
nendo koken en werken, v.dij
blad.
Adres: letter W. 95. aan
B z. «,. keukenjuffrouw, voor deftig
gezin. b. get., een noodhulp en twee
buitenmeisjes. To bekomen Bur.
Intercessie. Noordsingel 70 b.
Huishoudster. Nette juffr., P. G.,
«n. 1., zoekt plaatsing in degelijke
omgeving bij Heer of Dame, kl.
gezin. Brieven Bookh. Boxen.
Volmarijnstraat INc.
Br b. z. a.. 1 of 15 3opt., een 2e of 3e
meisje, h. do 25 j, P.G. g. k. teleld.
Hlej M. v. Aspcrcn. teh. Haringvliet.
droog

Bi
B SEINPOST
(Tel.

3639042

52153)

Artist. Leider: HBGO HELM

Operette Ensemble lülerlé
laatste

v»n »30
van
830 tot
«ol 10.30 uur
ut»'

RH

SCHITTERENO

|

Operette van CH. L. PLICL.

PROGRAMMA!

VARIÉTÉ

en van 10 30 tot 12 uur
is het in de

Donderdag 20 Aüg. 8.30 u«l

I

Première
Der

H

DANCING «ui. GEZELLIG I
WEEKDAGEN ENTREE

Mustergatte

VRljg

Blijspel met muziek van
AVERY HOPWOOD

Titelrol fritz Hirsch
PEPI UW - LllElll II«EEE

PORTRET FEN

-

E&ON BROSIG HEIHZ JAFFf m
Plaaisbesprekillg kosteloos

BIOGRAPHIEÈN,

te drab,
CtefeeMdea f *.«"

PrU*/I.SO.
NIJGH & v. DiTMAR.s Uitgs.-Mij,,

b. HAc^» «QT«. K. Poten 1?
en aan het Seinpost Theater.

Botterdnn.

Zondag populaire Matinee

««Hl, « Van Niilnar', Uil^llii. ll«ll«<a«

N-v- Ver- NotterdamsebNolstadTooueo,.
p,r. Cor v.d.l.uz?t «leiserten r.N.ïartaud.
I'BlJD.lfi 21 AV«t. en volgende avonden, 8 aar.
Eerste voorstellingen van

0nk«. . .Onk«.....h>
GrOOle SCnOUWDUrtJ.

f«.n «l«

H

DINSDAG 1» AUGUSTUS

Kluchtige fantasie met

Entree f 1.23 of één coupon.

schouwburg door M. 4. VXX »«B I.!.'^ MELSEttT.
Xieuwe Verlichtingsapparatenvan de Biowens-Bcbuckert Verke en 1.. IV. Kok
Nationale Zeeuwsche) costumes v. d. la. H. N. Mulder, Utrecht.

Optreden v. h. Trio Speenhoff in zijn nieuwste liedjes

Talreelen : 1. De hemel op aarde. 2. Volle streken. 3. veloting. 4. Do leven;redder. 5. Bet groote tuinfeest van het circusSaranelli. 6. De eerste stoomtrein
Medewerkenden: v?mes 1,. Louwmeester, 3ul. Boos, 51. Bandheer—Tels. Beeren: l?'. Tartand. Th. I'renkel Jr., A. Iloemer, J. VerL. Vervoorn, C. Oommelshuilen,
straete. J. v. d. Poll, 2. v. Les, B.
J. Snoek, J. Kaart Sr., W. Bu^smans, G. Grotenhuis, G. Treslem, B. Lorel.
Prijzen der plaatsen van f0.40 tot ft.— pl. Bel.
36268/66

fGEVONDÜr
1
dat men in de

(DANCING PSCHORR)

9
fl
fl

COOLSINGEL 22

—

ROTTERDAM

hedenavond een zeer genoeglijken avond Kan hebben,
waarvan de geheele opbrengst ten bate der noodlijdenden van de ramp te Borculo Komt.
a
Welwillende medewerking der voornaamste
fl Hollandsche en Buitenlandsche Artisten.
Aanvang 8 uur, einde 2 uur 's nachts, (Na elf
fl
uur geen toegang).
fl
DE DIRECTIE.
fl 36388.60
_^

3*5302.26

te |<0| uur

koren

Nrooten

. 8.15 UU»

WAGNER-CONCERT o. I. v. Prof. GEORG SCHNÉEVOIGT

Jut en Jul'szang,Avonturen
en dansen

■

opvoeringen
DAS

TEUFELSMaDEL
slitl tlirsch - Pepi Zampa

M TeOHEELSPELESS"
en

GROOT VUURWERK
PALAIS DE DANSE

—

SCHEVENINGEN

«OIRKEWXS.WTE.
| THOLEW & VAN LIER
| TYLDA & LEE
MADAME WALKER'» 8 ALNANONRA GIRLS
t
in a cl»»rn,inn vocal and dancing «con» :
THE FAMOUS LO«OQ« «Q«ORA BAND
l
Van 17 tot en «et 21 Augustus wordt 59 X der netto winst afgestaan
aan de slachtoffers der stormramp te Uorculo. Dioidag «S An^nai»»: Op
het Lalcon gelegenheid tot bezichtiging van het vuurwerk.
36464.24

T

T

!

l"

I «RAND

THEATRE.

Tot en met as. Donderdag optreden van

1

in haar nieuwste suecestllm:

W

VRIJDAG A.S.

==
Mj

Romantisch fiimwerll naar de beroemde opera
van J. OFFENBACH, voorafgegaan door een

35366 50

f=== «OFFIVIANN'B VERTELLINGEN 1=1
VUSO»!«S«,.>»ROe.OOG.

IW
M
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l THALIA THEATER.
slechts
=
Nog

VIER DAGEN optreden van
Revrouw ADRIENNE SOI.SER als

TANTE BET
f De Koningin
vanden Jordaan

I

$^^^^^^P^*

_%\

I DE WOLVEN VAN IWNIMNIN!: \_=\D

D

OM HAAC

>

>

GLORIA SWA^SON

--^

I

gelegenheid tot

geh.
B.z.a. nette
week disp. 8r.8.95, bur. dezer Crt.
»»l«n»»»st«r, ook kunnende verstellen heelt nog 2 dagen dispombel,
1.50 p. d. brieven lett. A. boekh.
Dunk, Bpiegelnisserkade 19.

!■:■■■ ■,',?■■ ■■■■■■■f slechts t/m. Woensdag

doorl
VAll
Ingen. t4.SO Geb. f 5,50

zoekt deeliongmensch. algemeen ontwikkeld, in bezit van
Accountantsonderzoekvereischt.
van
handelszaak.
name in.ol overname
Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 9062, NED. AVVLKT.
36434.16
& HECL. BUREAU, Witte de Withstraat 59», Rotterdam.

begaat

Stand.
Werkende
jonge werkster,

I
PSCHORR
INGÏ
D fl VARIETE-DAN
HOOGSTRAAT fl1
KORTE
«oNTL »00cl5Tl?HaT

Annie V. d. Lugt Melsert-v. Ees in

Tooneelbewerking naar het boek
van J. M. BBBBSB.

[

S1Rotterdamsche
Kermis
in den Doele-tuin.

COMPAGNON.
Kapitaal,

Bij «root EleciriciteiLbiüirijf in Nederland

36342.9

Naarden.

GEYSEL—gestman

1
1

gen. huisw. te verr. P.G., v.g.g.v.
Tijdel. adres: „üleln-llubroeek".

DIERGAARDE

ie Sopraan Ned. Opgra

i

N.V. Ver. Ilotterdamseh-BolstadTooneel. Dir. Cor V45 DER BüU?
Alelsekt en B. B. Tartaud
ZO.WKBPRI.IZEV
van f o.*o tot f 2.— pl. «el.
Hedenavond 8 nnr

HUiSHOÜOING en VERPLEGING fl

met Harenals partic. wenscbt dame «aar te nemen voor
j chauffeur in Amerika en geheel
echtpaar of hoer of dame
! Europa, zoekt passende betrekkin». verkond
tegen vergoeding van 2 ongein,
1!> Nerlaerstraat. kamers, lulorm. te bekomen
' M. WERKEN, 41894.
36163/8
Telefoon Bdam
/«
Br.. No. 36282. Bur. d. Crt.

ge!,., geen
lange ondervinding

g. g. V.. bij 2 meisjes van 5 en
7 jaar. Bii voorkeur Hollandsehe,

>

Nieuwe Muziek van rugene Beekman
NieUWe DeCOrS, vervaardigd op het atelier van don

«MM» GEVRAAGD; M^W

Benthulzerstraat 60a, R'dam.

Kinder juffrouw,

V.

bewerkt naar een Duitsch gegeven door J.n. B^eenh»ll. Regie Nerm. Lcbwab

ißßi^BanMßanßßßaaHHMi^i^i^OTm!n>aaMMi

'

DIStSÏBOOE.

Dinsdagavond: BUITENGEWOON CONCERT

HARLEY DAVIOSQN IS

35702/20

winkeliers en grossiers laat
U een goede boekhouding
aanlegen, bijhouden of con. troleeren door geroutineerd,
gediplomeerd BOEKHOUDER,
teosn zeer matige conditien.
4cim. Kantoor P. 't HART,

ïH

net en zindelijk, goed kunnende
koken. Ned. Nerv. Pastorie. t^t
36362.7
I'hilipsland.
GEVRAAGD tegen 1 sept. een
held pro
ne^te,

KEUKENMEISJE,

r^^^M^S^^SMfÊË€fMS^^^^^^MMMSS£uM

1^1.6

Eenvoudige Dame, P.G.,

M
W

iets vnitsch kunnende spreken en
genegen de huisvrouw behulpzaam
te zijn. Gel. te schrijven aan Mevr.
hoofdzakelijk voor het afspelden van Talllecostuums on blouses. Br. lelt.
3041^.20 1 HIABf'HANV. Baan v. N. 0. Indië
X. 200, Adv. Bur. «ebrs. GEVERS, Rijnhaven 42
36177.12 J
211, Den Haag.

22,23. met veel

Duinbergen, 'lelel. 33.

DAME, Hollandsche, eigenares
van de belangrijkste autogarage,
gelegen aan een der hoofdverkeerswegen van Gent, met hall voor luie
en vrachtauto's van 37 M. frontbreedte bii een diepte van 60 AI.,
talrijke privé boxen, alle verhuurd,
reparatiewerkplaalsen met moderne
outillage. zoekt COMMANDITAIR
VENNOOT of DEELGENOOT,
beschikkend over 100.000 a 150.000
francs om baar «aken uit te breiden.
Schrijven: Avenue Blisahetl, 21.
36106/17
«ent.
TERSTOND GEVRAAGD

Ifl HUiSMOSIBSTER,

Sollicitanten moeten in bovengenoemde branche als zoodanig werkzaam I
goedo getuigen. Alsmede een bekwame >I
be-it van goede
«ijn geweest en in 't bezit

Viorgaardelaan 56.

ie koop wegens overcompleet,
250 K.M. geioopen. DItIL33L«.
Cartesiusstr. 1, Haag. Tel. 31394.

Zaak m. toekomst.

Eerste Verkoopster R.K.

"

Conduite interieure, ze3plaatsen, op Klerc?des chassis, 16/45 B.X.
luxe discuswielen, A.R.R. versterking, Boschverlichting en starter,
schokbreker. Condities en proefrit: i. WOESTIJN, Hotel Station,

j

36382 O

W
■
B
A

*

?n do moderne talen. Zelfstandig , Mevrouw KOLFF, Vsesterstraat 25,
kunnende werken. Schriflelijko solli- [
vraagt Sopt. of Oet.
cltatiön met uitvoerige inlichtingen
36376.12
aan bovenstaand adres.

Genk kunnende werken en eenigszins
bekend mei koken.
Zich aan te melden na 7 uur,
<3roote vamesconlectie-aak te Botterdam (beter genre) vraagt I v. Vollenhovcnstr. l».
3S<O2.U
3
tegen 13 september of 1 Oetober
later,
voor
«"reet
Kov»>aH«r^
»'
U«»«f«<«5«
boschaaltla

i

I MERCEDES.

I
BI Boekhouden.

2?^N»^LNV<3^.

——^i—i—
mtmnamwmmwmaama*

nieuwe

te Binkebeek (België) Be de Bobinson, in één geheel of in gedeelten,
70 aren te koop.
boomri.ik terrein^ hijvijver.
35972/0
Ben hectare met

ca. 90 a 100 X V A 380/220 Volt 50 Per.
Offerten onder No. 36436, aan bet Bureau dezer Courant.

I i 22llpEN^I'EVE SUIKERFABRIEK & RAFFINADERIJ I1
„bfi^TEë-OÖRD"
li§1
B
"
Sen

van

g,

DINTELOORDSUIKER

,936,60

„DRAAIENDE DROOGTROMMEL
«NT VERDEELSCHOTTEN".
A. «BBBAtÜN. te Xordhausen
biedt aan gegadigden de
overname van xijn bovengenoemd
octrooi of een lieeutieverleeningtegen
nader overeen te komen voorwaar36246.18
den aan.
Reflectanten wordt verzocht zich te
wenden tot bet NBVBBBANVBVN
os-TBooiBDBBAI', 24 Baan Opes

W

I

K: "!

-NiW,5

Nederlandsch Octrooi
No. 548«.

g
m

W
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VRACHTAUTO
te koop, tevens als luxe. prima in
orde. Desk. onderdoe!: toegestaan.
Te zien Adrien >li!dersslr. 60,

type en draagvermogen
Loópkatten, Lieren enz.

E

,

Rotterdam.
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36128.4

Dm

COUPEUSE

3.

Witte en

\

:—

»

FABRIEKSGEBOUW
■
HUUR
met ca. 150 M arbeidsruimte, half

poesjes te koop. Allard-I'iersonstr. 13a.

'IL
mi/tHrnf
1
mmmmmiWC^^i V

KRANEN

/8

AUTOMOBIEL sTeÏge'r
Poes.
Angora
Angora
zwarte raslillvers
billijk
koop.

1

\

hm^-j^xLr itn? /
o^^%L
/ / V^^! /HF^^jSe H
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MASCHINENFABRIK :: CASSEL
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HEINRICH RIECHE

W

(Vo r

IVlgatglllsoling
onze Maataffdeeling
on-o
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»'»A«ILSI
VKUiEI wij voor direct eene

uitdroieling van
an
Voos tlo
de uitbreiding

M
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bewoning van eerste étage.

Br.. No. 36214. Bur. d. Ot.

flink BOVENHUIS, 6 Kamers, badkamer. Keuken en dienstbodekamer, spoedig te aanvaarden. Huurprijs billijk.
16
Brieven onder No. 36420, Bureau dezer Courant

V

Spui 2-4-6

op provisie basis j>lus vrij abonnement. Alleen zij, die bij den Handel
goed ingevoerd zijn. komen in aanmerking. Brieven met volledige
20
inlichtingen onder No. 36171. aan het Bui eau dezer Courant.

I
z
i
j
n
groote Mi.iMU

voor

Hf

L

Brugstraat 11-13

««WW?

TE HDDR DIERGAABDEUAN

W

CoolsinFel 31

voor de Provincie Zuid-Holland, bii voorkeur woonachtig te Rotterdam,

36376.8
Mr. in de Rechten, wonende bovenhuis eersten stand Rotterdam met
huishoudster en dienstmeisje, zoekt

»

H

«ieuvendijlc 192
Kruisweg 22
Stationsweg 11-13

REIZIGER RADIO,

GEVRAAGD
Fel^KvloerZcb, balt eerste verdieping, hoogte ca. 6 iVi. met
stoomketel (ca. 75 M. ver^varmin^gvlak). Goede waterverbinding. Aanb. m. uitv. ml. onder No. 36292. Bur. dezer Cour»

TE

V

__\_f_^S

GEVRAAGD

TER o^LNNAIIN AANGEBODEN,
WINKELZAAK IN IJZERWAREN, van eigenaar, wegens vertrek, flink
riant «edouv» HKKBKVHI'I*.
BOUWARTIKELEN, ENZ.,
a'de straatweg te Blllegeisoerg <n bH
in onmiddellijk» omgeving van den B'dam) bevattende 12k. t!?.raüe, centr.
Haag. Brieven motto l^xerwaren. verwarming, voor- en achtertuin
NI^CII H. v. VlTslAll's Adv.Bur,^ + 75U M- met ged. p>as. Zeer b'llj^k.
Br. ond. No. 3G152 Lur. d. Crt. il)
36160.10
Ilaa^-.

/

geopend is (met Afternoon Tea Salon

W

f pet

\f

ook reed»

oitM

I
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COOLSINGEL

|

ïiröicnnoo? ROTTERDAMSCHE

IJZERWAREN.

\

’

’

Te koop of ter overname aangeboden:

TE KOOP,

M

elke beur,. Voor eiken stand"

—

!fl

■

36476.

Amsterdam.

tegen Sept.

Bezoekt vooral de eersto voorstelling, want de
E drukte is eenvoudig niet te beschrijven. Kaarten
I zijn reeds op den dag verkrijgbaar. Cassa geopend
Toegang voor klein en groot.
W van lVz-3 uur.
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ROTTERDAMSCHE COURANT.
hebbeu gewonnen, dooi den
Frauschman i-chilles geslagen ton aa houwe van
ten minste 14000 landgenooten die gekomen waren om
nog wel op
hem zijn vijfde wereldkampioenschap
eigen bodem te zien behalen. Regelmatig is hij
geslagen, wel is waar met nauwelijks waarneembaar verschil, maar geslagen en nog wel regelmatig.
Er viel over het zonnige Stadion, dat in feeststemming was en waar de jubel niet van de lucht was,
een ijzige koelte. Het werd er een moment benauwend stil.
...
. ,
Moeskops geslagen, jui« nu, in he< wereldkampioenschap in eigen land, da* had niemand verwacht. Moeskops stapte van zijn machine, bedaard. En me, bedaarde passen schreed hij over het middonterrein..
Wij gingen naar hem toe.
Kerel! gecondoleerd!
gezegd met gevolleerEn toen volgde kalm. maar wist,
hot, ik had er op
de oogen, dit antwoord: lk
g<Moeskops had te Rotterdam waarheid gesproken.
Hij was zijn overtuiging kwijt. Amerika had hem
bijna ziek gemaakt- Hij was verzwakt, hij had zijn lust
voelen verknagen door heimwee. verklaring
Daarin, en daarin alleen ligt de
nederlaag van gisteren, die vermoedelijk met geleden
zou zijn wanneer Moeskops hier voertien dagen eerder was aangekomen..
Hij kwam om te winnen.
als een kerel. Onbezl^r"ii^i^oeg zijn nederlaagkalme
passen. Geen
wet
hij
voort
wogen
weifeling. Maar het was
gebaar, geen kreet, geenerg
stal.
stil in het Nadien, heel
Belg Dcgiaeve to

Avondblad, A.
Sport.
Wielrennen.

De Wereldkampioenschappen.
I>e »print«e«l»triiiden.
wereldkampioen der amateurs; Kaufmann

IloiJ2l'
wereldkampioen
Prachtige

van »1« beroepsrenners.

successen van de Nederlandsche amateurs.

Meijer wereldkampioen, na een prachtigen eindstrijd
tot voor kort een onbewet Mazairac; B. Leene
een uitstekende derde,
op
banen
grootheid
de
kende
nog
méér kunnen wenschen 1 Op
had Nederland
vraag
past»
het antwoord: immers neen!;
een
als deze
«aar ditmaal moet zij, hoc tevreden, ho» veihcugd
wij
dit groote succes onzer amateurs eok mogen
«jn, bevestigend beantwoord worden, want Nederland
zoo
had nog gewenscht. ja: Nederland had er wel »xthalf en half op gerekend, dat Moeskops. de
door de omstandigheden
Hollandsehe. zij 't mogelijkMoeskops,
voor de vijfde
ver-Amerikaniseerde
wat
parcs zou
inter
primus
maal in successie zich de
speciaal
maar
was
dan
toch
Moeskops.
Hij,
toonen.
voor deze wereldkampioenschappen naar hier gekomen en dat zou hij stellig niet hebben gedaan als
hij zich niet zeker had gevoeld van zijn zaak; als
hij niet de overtuiging had kunnen meebrengen dat
hij ook thans zijn tegenstanders, van hoe groote
wezen, dc baas zou blijven.
tracht zij ook mochtenwij.
in het algemeen dc zaak
geloovcn
Zóó weid.
bekeken on daarom beteekendo Moeskops nederlaag
tegen den befaamden Schilin den halven eindstrijd
Was de groote wan
teleurstelling.
een
hevige
les
on macht en
zijn
kracht
zich al te zeer bewust van
Wij
he!
met Do deweten
noodlottig!
hem
werd dit
Moeskops.
oen
hall uur
ceptie was een feit en toen
dien
Micbard.
nog
klop
kreeg
van
later, eok
n^n toch
fluis—-,
wij
hoorden
toen
klasse
minder
waande.
een
teren dat 't met riet gedaan was: dat Moeskops ?un
desten tijd had gehad eu dat hij nu maar 't verstandigst zou doen. er spoedig meo op te houden, wilde
hij zijn roem niei overleven
En zoo kwam Xaufmann. de geduchte Zwitser, de
man met 't prettige, vriendelijke gezicht, met schilles
in den eindstrijd. Hij won. hij word gelauwerd en
gefilmd en gekiekt, on toen hij zijn eereronde reed
juichten do mensehen hem toe als ware hij Moeskops
zelf. hun groole favoriet.
Do menigte is sportief; althans ten onzent. Het is
al vaak gebleken en het bleek ook dezen middag,
niet slechts bij de hier bedoelde gelegenheid.
Dat or uitbundige vreugde was over do victorie van
Meyer, behoeft geen betoog. Want Meyer is
Jaar- -jder
Ho!!:
en Amsterdammer tevens. Lijn overwii!.,::,^ word toegejuicht als 'n kostbaar Nederlandsch
doelpunt in con internationalen voetbalwedstrijd on
toen de jonge held van zijn fiets was gestapt, dadelijk
omringd door 'n schare van* geestdriftige bewonderaars, werd hem, terwijl hij links en rechts en
van voren en van achteren werd gefotografeerd, terwijl er een zenuwachtig gedraaf gaande was met
bloemen en kransen en oranjelinten, de kampioenstrui
aangetrokken on werd hij inmiddels omhelsd door.
zijn trotschen vader, die zich met moeite een weg
door de menigte had weten te banen.
Do naam Meyer heeft ineens een anderen klank
gekregen, hoorden wij iemand neggen....

——

—

o>er

—

—

—

—

—

Onze Haagsche sportcorrespondent, dien we slr,ks
het woord zullen laten, heeft in zijn voortreffelijke relaas van wat er Zaterdag op de
Stadionbaan is geschied reeds van de ver»
sprintMijdende
belangstelling
voor
deze
wedstrijden gewaagd. Gisteren was 't bepaald vol;
slechts op de overdekte tribune waren wet plaatsen
onbezet gebleven. De veronderstelling lijkt niet gewaagd dat 't nóg drukker geweest zou zijn als het
er jn de ochtenduren niet zoo kwaad had uitgezien
met het weer, want die donkere wolken on die regenbuitjes deden het ergste vreezen en in den trein,
djc ons naar de hoofdstad voerde, ontwaarden we
menig gelaat vol sombere bezorgdheid. Gedurende de
wedstrijden is er evenwel geen vuiltje aan de lucht
de
geweest en hij wijlen kwam zelfs de zon.
Oranjezon. moeten wij zeggen, als we gesteld zijn
op traditie hij de woordenkeus voor 'n sport verslag,
het fleurige geheel nog verlevendigen.
We moeten nog meldinZ maken van tandem- en
oiorwedstrijden.
bij welke laatste "t ijselijk hard
o
ging, mitsgaders van ccnigc „handicaps tusschen niet
geplaatste amateurs en dito professionals. Het puUliek
had weer machtig veel plezier om don vrool ijken
Egyptenaar, die den wcidschen naam van Mohammed
Mailkour schijnt te dragen, on de vreugde bereikte
haar hoogtepunt toen deze gebruinde knaap, vlak na
den start, in het gras tcland kwam. doordat zijn ketting van 't rad liep.
Do regeling was weer ganschelijk in orde. De heer
A. P. M. Moussault zorgde ervoor dat de pers alle
inlichtingen kreeg die zij wenschen kon.
Onder dc aanwezige autoriteiten waren de heeren
Schönfeld. vertegenwoordiger van den minister van
waterstaat; de Bruine Ploos van Amstel. commissaris
van politie te Amsterdam; Waller en Hirschman. van
'

—

het Nederlandsch /llympisch comité.

Moeskops geslagen.
Haagsche sporteorrespondenten schrijft
ons uit Amsterdam het. volgende:
een
'n Kennis van ons. een wielcr-enthousiast enbleek
plotseling
zoo
een
die
vaderlander,
geestdriftig
en dan plotseling rood kan worden, zei ons na afloop: ..Van verdriet zijn mij dc tranen op de vangen
gekomen, maar van plezier heb ik ze er af gelachen
geLijn verdriet, was de nederlaag van Moeskopsamaweergaloos
onzer
succes
weest, zijn plezier liet
teurs, die zege na zege bevochten en ten leste met
het wereldkampioenschap, den tweeden en den derden prijs gingen strijken.
Wat te zeggen van Moeskops? Wij hebben hem
Dinsdag van de boot gehaald, welke hem uit Amerika
geen hart on:
teru" bracht. En om zijn concurrenten
verzwegen
wat hij
w,j
te
hebben
riem
steken
Zen
der
heeft
Rotterdam,
Loos
te
bij
ons. daar op het terras

Een onzer

.

Ik hen er uit!.... ik ga niet! Mijn beenen draaien
mijn
niet makkelijk meer. Ik hen mijn overtuiging,
geziek
bijna
mij
heeft
Amerika
kwijt!
lust hén ik
diep te leur. het ontnuchterde ons
Het'stelde onsWant
wij geloofden stellig, dat het

dit to hooren:
komen van Moeskops een Hollandsche overwinning
was weggegaan,
beteekende. En toen hij van ons 2ur,ch
en Parijs.
New-Brighton.
wij
ons
herinnerden
die hij
wereld-kampioenschappen,
Ook daar. vóór de
gedrukt
en
had
zich
geweest
hij
down
toch won, was
uitgelaten. Ook daar had hij gezegd, dat hij er weinig
vertrouwen in had. Aioesten wij het dan nu zwaar
opnemen? Noen!, dat moesten wij immers niet.
Maar hit zag er toch mager in het gelaat uit.
Xoo smalle, ies als wij hem nog nooit gezien hadden.
Ja' toch! het maakte ons onrustig- Maar twee dagen
snel
later zag hij er beter uit. Hij was weer thuis;
ons
vertoen
keerde
En
gevuldzijn
gelaat
zich
had
trouwen weer terug. Moeskops was opgeknapt, hij
zou het winnen, gewis.
Maar nu gisteren is hij. na gemakkelijk van den

.

Mededeelingen en Aanbevelingen
(buiten

verantwoordelijkheid van de Redactie).

streed

wij niet
On van Nek. die tegen Miohaid reed, hadden
en op Van Kempen, die öchilles
als ons respect voor het bijzondere kunS evenmin. BijKempen
hebben wij hem nimmer als een
nen van Van
sprinter kunnen zien. De "«-« ??»"'!'
Schilles hem sl<!eg heeft on-e meenmg
digd. Van eene bedreiging was <zel/s
Miohard uit
knikkerde er op resolute wijze
geslagen
had
Moeskops
«'?«««
en toen Bchilles ook
en

gerek^d

-ft
"ft

t°c
Imperia!

Zoette.

?oll7lê klasse

««rec^vaar««?*£«*?"

Iv^ufmann

den

beslissing tusschen den Zwitser

Franscjman.

,n een
nmod.«en
liaufmann heeft gewonnen
on sloeg
kop
Hij
nam
den
rit.
gereden
vol overtuiging
af.
w 300 Meter drie aanvallen van den
op
bocht
en
laatste
hij
in de
Inderdaad is waar, dat
is gel.°°Penhet laatste rechte eind iets omhoog
"
h
zoo
dat
on
geestdriftig
zoo
reed
de Zwitser
*«*
zou
gewonnen
zw.epeitjcs
die
volgens ons ook zonder
h(
Ope aansticht ing van oen Fransch journalist diende

Fransman

Eaufmann in.
Schilles protest tegen hot rijden van
wedstrijdcomde
avosd-itting
hebbon
Maar in cene
Voor
hand
gewezen.
van de
missarissen dit protest
veel
na
helooning
overwinning
de
,'on Zwitser is deze
toch
Tweemaal
energieke pogingen en na veel kansen.
Parijs)
en
te
Antwerpen
(te
eindigde hij als tweede
en eenmaal werd hij derde (te Zurich) Nu Hij zij
behaald.
heeft hij den begeerden mcestertrtel
September 1926
tot
dan
langer
hem gegund, doch niet
gaarne aan
weer
zeer
Milaan)
(te
wij
hem
wanneer
vallen.
een Hollander zullen zien ten deel

«ndel^k

plaats rilden. Begrijpelijkerwijze was de belangsle.ling voor deze» rit zeer groot.. Immers wou Leene,
dan zouden de le. de 2e en de 3e prijs in het Wereldkampioenschap voor amateurs aau drie Hollanders
ziin ten deel gevallen. Maar daar naast liet zich nog
in geduchte mate gelden, dat men de overwinning zoo
gaarne aan Leene gunde omdat de Hagenaar door zijn
verrassend goede rijden op slag aller harten veroverd had. Welnu, Leene heeft de menigte tot een
enorm enthousiasme gebracht. Vol zelfvertrouwen
nam hij de leiding om op 300 M. eerst iets te vertellen.
,
.
Hij reed toen z.g. halve baan. d.w.z. dat h^j op
gaatje
dus
een
Hij
liet
hel midden van dc baan reed.
voor Osmella open om binnen door te gaan. maai
toen deze poogde gebruik te m.-.ken. sloot hij het
gaatje af. Geen 20 meter verder speelde zich hetzellde
af. Oszmella poogde daarna buiten om te komen,
hetgeen echter mislukte. Want direct demarreerde
Leene om Oszmella in de laatste bocht aan de buitenzijde te houden. Dc Duitscher viel voor dc tribune
nog heftig aan. doch Leene beet vinnig van zich af
en sloeg den Duitscher zeer gedecideerd. Donderende
toejuichingen volgden. Bernard Leene had zich als
een nieuwe groote belofte ontpopt.

De beslissing.
En toen volgde dan de beslissing tusschen
bleMazairac -n Meijer. Het schot v.el en.... beiden tien.
ven aan den start stilstaan. Men balanceerde
twintig, dertig, vüf on dertig seconden. Mon stond
dwars op de baan
stil en bij het gewring kwam Meijer
Meijer
on hij ging
te staan. Vooruit dau maar. -ei
kruipen
on beide»
kruipen
en
voorop. Het werd
kropen hoog de voorlaatste bocht ,n. Bij het uitkouit. Hij
men schoot Mazairac plotseling achter Meijerhij
even
zoo
dat
bruusk,
wel
omlaag
zich
on
stortte
hom
zekei
Dit
scheelde
op het platte kantje kwam.
oen volle lengte maar desniettemin nam hij 3 lengtoi.
voorsprong. Meijer was in veler oog een ""oret.
man. Maar de Amsterdammer reed weergaloos goed
achon vloog den wanhopig spurtende*, Zoomenaar
op
80
M.
hij
totdat
terna. Meter na meter won
vuur
door
zat.
Vol
eindstreep
Mazairac
achter
van de
ging
zijn inmiddels ontwikkeld superioriteitsgevoel
sloeg
X***1"
hij
en
over
hij toen tot don aanval
op magistrale wijze. Hij
200 M. in 1./. S.c)
'A lengte te winnen. (Laatste"rak
na dezen
orkaan van
aangerenden rit los. Mc ver werd het 1 .< 1. ti'«ten.kreeg
gefeliciteerd
kanton
trokken, werd van allo
bloemen, f oen kwam Mazairac hom gelukt enschen.
Het publiek jubelde den /oomenaar toe on Meyer rukte
het oranje lint van de bloemen en schonk den bouquet
de
aan Mazairac. Leone*.... Loeno! schreeuwde toentoen
Ln
om
Oszmella.
menigte. Er daarna riep men
kregen wij een pakkend moment. De v.er finalisten
reden een' eereronde. Voorop Meyer met het oranjemet de bloemen, toon Leone
lint. daarachter MazairacEen
deliriseh gejuich volgde,
ten
on
leste Oszmella.
een storm van applaus brak los. Het volkslied werd
wee
overstemd. Eén oereroude was niet voldoende. zegedc
drie
En
toon
gereden.
er
wordon
moesten
vierende Hollanders andermaal de tribune passeerden,
begon het publiek op de overdekte tribune te zingen.
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Dc heroepsrijders.

Kwart-beslissingen van den wedstrijd om het kortehebben
komen,
zij
afstand wereldkampioenschap voor beroepsrijders
te
Om dan nu tot de amateurs ons
overdiuiland een
over 800 M. (2 rond"»). Do winners worden in de
ouder donderend enthousiasme
geplaatst.
halve lies!'.ssi
fend succes bezorgd.
w^wv^im*
e
sing
kwart-b2-!issing.
le Michard (Frankrijk) n.g.
lo
Men weet. dat Bernard Leene in de
).> lengte. 200 Jl. 14 soe. Na eenig gekreeg,
zich
«et
Klaas
v.
Nek
tegenover
den Fran-chman Galvaing
Hagenaar, balanceer moest Michard dc leiding nemen. Bij de bel
was een kwade partij voor den jeugdigen
gezet.
zooals dat heet, nam. v. Nek dc leiding over om de voorlaatste bocht
maar hij heeft er Galvaing in
jeugdig renner hoog te rijden. Bij het uitkomen van die bocht liet Mivoor
een
on eene wijze zoo superieur
chard zich omlaag vallen. Van Nek liet zich hier verkomt eerst seZert Mei op de baan uit), dat he
Doornat
geraakte.
rassen. Hij geraakte 2 lengten los, kreeg op 120 M.
nubliek er door in vervoering
had weder contact en kwam in de laatste bocht met zijn
geslagen had en Leene
om de derde Mats voorwiel even naast Michard. Van Nek hield goed vol
van Mazairac. moest Leene toen
applaus sloeg en viel op het rechte eind weer aan. Hij kon het
uitbundig
Onder
roden met
en echter niet verder dan de bracket van den Franschde Hagenaar den Duitscher, iets waar wel niemand
gerekeml
n.et
man brengen.
hij zelf in de
daarna'usz
2e kwart-beslissing, le Schilles (Frankrijk), n.g.
Stoffes
er
eerst
<"
had. Mcver knikkerde
Leene.
vervolgens
Piet van Kempen VA lengte. 200 M. 13 4/5 sec. Na
mella uit en Mazairac Krewer on
Meyer
tusschen
het
toen
een zeer langzame ronde nam v. Kempen even na de
plaats
ging
Om de le en 2e
rit
dien
verloop
van
bel de leiding over. Op 220 M. wilde hij den spurt inWij hebben het
en
zal
er
precieMen
zetten, doch Schilles zette zoo fel aan, dat v. Kempen
n den hreede beschreven
Mais
geweest.
direct los en een geslagen man was. Schilles won zeer
toedracht
de
vinden hoe
u
ue
zal
toepassen
gemakkelijk.
zairac had andere taktiek kunnen
zuchten:
..als
3e kwart-beslissing. le Moeskops, n.g. Dcgraeve
zullen
allicht
zijn
vrienden
een ze°«e'. on
"ad."
Er
is.
(België) N 1. 200 M. in 13 2/5 sec. De Belg ging digeraakt
het°platte kantje maar nietopmerkingen
plaatsrect voorop en kroon de laatste bocht hoog door.
dit geven wij toe. voor vele
nooit
hij bij het ingaan van de laatste bocht wilde veruitgesponnen
en
Toen
uitgeplozen
echter ook
Mavan
trekken
overwinning
demarreerde de Hollandsche athlcet zoo forzal men tot do creatie van een
midabel,
dat hij in het midden v."u de bocht reeds 3
in
kunnen komen zonder
voorsprong
de
had. Hij deed het teen maar kalm
&|«
lengten
beslist
Meyer
rfa?«e
dat
met deze waarheid.
zijn
Meyer
nog naast hem kon komen.
in
Dcgraeve
aan
waardoor
was Mever op do hem bekende baan.
wij
kwart-beslissing.
le.
Kaufmann (Zwitserland),
jongeman
dan
andere
4e.
eigen stad. was een gansch
wiellengte.
200 M. in 13'/»
bravour.
(Engeland)
g.
Bailey
N
hebben gezien. Hij reed met een van hem n.
hem
Kaufmann
in behoorlijk
nam
Oudergewoonte
wij
sec.
nimmer
met een wil en een moed als amateurs,
eenvoudig
begon
hü op 400 M. dè
tempo den kop en als steeds
zagen. Hij was gisteren, voor
hebben,
voorsprong
Hij
lengten
nam
aanleg
te
twee
spurt aan te trekken.
een
ongenaakbaar en hij toondeden
winnen.
Moeszou
scheen,
opvolger
hij
gemakkelijk
dat
zeer
van
on
het
zoo enorm, dat wij in hem
verwacht, werd on kwam
gudan
maar
Bailey
reed
echter
beter
reeds,
niet
7n
1927.
IN2L
kops zien. Niet in
overgang naar nog bedreigend opzetten. Voor de overdekte tribun©
neer hij do teleurstellingen die den
brengen,
te !x>ven kwam hij naast den Zwitser die zich nog tot het laatste
het professionalisme hem zullen
zal tookaraktersterkte
hij
moest inspannen om te winnen.
wanneer
voldoende
is en
nen om het leven der dcroepsrenners de baas te
Halve beslissingen.
blijven.
1923
derde
tweede,
in
de
waar
Holland
Na Zurich.
le. Halve beslissing. le. Schilles (Frankrijk). 2c.
en vierde plaats in de wereldkampioenschappen benumbanddikte. Laatste 200 M. 13 sec. Schilles
een,
Moeskops
geworden:
nummer
zette, is het dus nu
langzaam tot Moeskops op 350 31. hoog
en
een
leidde
zeer
drie.
Een
onverwacht
mer twee en nummer
boven
hem
in
de voorlaatste bocht kroop. Vijftig meter
gekabeld
ongekend succes. Een formidabel succes dat
de leiding over en toen Schilles
Moeskops
verwonverder
nam
dan
te
worden rond den aardbol. Is het
wilde inzetten demarreerde hij zoo fel. dat
deren dat de golven van het enthousiasme gisteren de spurt drie
longten los was. Alocskops beging toen
Schilles
hoog gingen in het Stadion?
de
niet
alleen
fout
om
niet
door te zetten. Schilles sloot zich toen
en
lof.
Wat de regeling betreft, lof, lof
op
bij
200 31.
hem aan en ging bij het uitgaan van de
uit onzen mond doch ook uit dien dor buitenlanders.
laatste
bocht
tot den aanval over. De Eranschman
zij
Het best georganiseerde wereldkampioenschap dat en reed in een woord
schitterend. Centimeter aan centiBelgen
ooit zagen. Dit zeiden ons Éngelschcn.
meter winnend schoof hij meer en meer naast MoesFransehen. Dit zeide ook de stichter van de C.C.I. kops.
1 31. voor de streep lagen zij gelijk dooh toen
Paul Lousscau.
gebeurd. Met nauwelijks waarneembaar verwas
het
verliepen:
Doch laat ons nu verhalen hoe de ritten
schil had Schilles gewonnen. Even volgde een beklemmende stilte, de uiting van een diepe, diepe teleurDe amateur».
stelling. Doch toen kwamen toch ook dc toejuichingen
het
kortelos. Hèt zeer sportieve publiek was zijn ontgoocheling
wedstijd
om
Kwart-beslissingen van den
800
over
voor
amateurs
te boven gekomen.
wereldkampioenschap
afstand
beslisin
de
halve
2e halve beslissing, le Kaufmann. 2e Alichard 55
winners
worden
31. (2 ronden). De
wiellengte
200 M. in 12 3/5 isec. In dezen prachtigon
singen geplaatst.
de man die or van overtuigd
le kwart-beslissing. Ie B. Leene. n.g. «alvamg rit reed Kaufmann alsHij ging aan
het hoofd en zette
was te zullen winnen.
(Frankrijk) 1 lengte. Laatste 200 M. 14 sec.
«rukken den spurt
plotseling
31.
on
niet
zulke
welke
300
zoo
gereden
op
rit
Een zeldzaam mooie en tactisch bracht. Leene
lengten
los
was.
nam
dat
Alichard
2
in,
opwinding
het publiek tot groote
Halve baan rijdend zette Kaufmann alle zeilen bij;
resoluut de leiding en Weef in het midden van de baan
vloog hem achterna en kreeg hem bij het opvergeleidelijk
Michard
rijden waarbij hij na de eerste ronde
op
doch was
komen van het laatste rechte eind te pakken. Kaufmann
snelde. Hii wachtte den aanval echter af in
de laatste scheen verloren. Doch eerst toen gaf hij alles. Hij hield
zijn mii vive. Juist toen de Franschman
Leene
de spurt Michard naast zich en won met N wiellengte. (Laats'e
zette
komen,
bocht naar voren wilde
even los, kreeg 200 M. 12 3/5 sec).
in Do Franschman geraakte toencontact,
Hierna reden Alichard en Moeskops om den
doch kon
op het laatste rechte eind weder
derden
prijs. Miehard ging voorop tot de voorapplaus
komen.
Een
donderend
met eens naast Leene
laatste bocht. Alocskops wilde hem toen pasrijden.
bcüoonde Leene voor zijn prachtige(Duitschland)
ng.
seeren doch gleed omlaag. Om niet te vallen leunde
2e kwart-beslissing. Ie Oszmella
hij even met de hand op Alichard's schouder, hetgeen
Oszmella
in
sec.
13'/,
M.
Boiocchi (Italië) '/. l. 200
gemakkelijk.
verboden is. Doch direct bij het inkomen van hot
kwam op 300 M. naar voren on won vrij
n.g.
Krewer
voorlaatste rechte eind, hield Alocskops in on stond hij
3e kwart-beslissing. le Mazairac
poogc." onder applaus de eerste plaats aan Alichard af. De on(Duitschland) 1 lengte. 200 M. 14'/, sec. Krewer nart
de opzettelijke overtreding was dus weer ton volle goed
200 AI.
hii het vertrok te ontsnappen doch na Manirac,
nam
gemaakt. Alichard had toen een pair lengton voorpakkenHollander den Duitscher te over om op 200 31. de sprong
en zette meteen de spurt in. 3loeskc,'s nadonlo
toon meteen maar de leiding
snel
doch
werd met V, wiellengte geslagen, zoedit
spurt in te zetten en royaal «e winnen.
Alichard
Ie
en hij 4e was.
(Duitschn.g.
Steffes
kwart-beslissing.
Meyer.
le
4e.
poogde
land) VA lengte. Laatste 200 M. 14 sec. Steffes
geen
De beslissing.
gaf hem
■telkens te ontsnappen doch Meyer vloog
de
Hoülander
150
op
M.
gelegenheid toe. Eerst
'Poon volgde do beslissing tusschen Schilles
naar voren om spelend te winnen.
en Kaufmann
Het publiek sprak zijn sympathie voor Kaufmann
Halve beslissingen:
uit en moedigde hij het vertrok den Zwitser aan.
Ook nu. terwijl Schilles toch had getoond in splondid
,e halve beslissing, le Meyer. 2e Oszmelln wtiitsehte zijn. rood hij vol overtuiging. Hij nam.
land) meesere longten. 200 M. in 13'/,naast hem om condition
de leiding on versnelde bij de bel om eerst
als
steeds
leidde tot 250 M„ 3leyer kwam toen en
a e,«k op 300 31. den spurt in te zetten. Kaufmann rukte
hem midden in de bocht te passeeren
hierop
er geweldig aan on Schilles vermocht niet naast
geie winnen. Een protest van den Duitscher zou
hem
te komen. Bij hot ingaan van de lantsto bocht
hebben
omlaag
dat 3leycr he in de bocht
ging Schilles andermaal tot den aanval «ver. Bij het
gedrongen, werd verworpen.
uitkomen lag Schilles naast den Zwitser die gesla% gen scheen; maar toon liet Kaufmann iets extra s
H.
2e halve beslissing. Ie Mazairac. 2e
Mazairac zien. Hij duwde toon weer zoo hard. dat Schilles
200 31. 13 2,5 sec. Leone leidde totdat
den aanval «f. plotseling weer aa» ziju wiel zat. Voor do tribune
op 300 31. passeerde. Hij "achtte «oenkwam. Mazairac kwam echter Schilles weer „aast don Zwitser. Deze.
die in hel midden van do laatsto bocht D» Hagenaar gaf toon echter alles on alles waarbij hij iets omhoog
achter zich tot op 30 M.
nan.
den /oomenaar. liep. Schilles lag er naast on rukte or wanhopig
Do
laatsto
kwam toon met zijn voorwiel naast
hij
geslagen.
echter
wiellengte
werd
Met
brengen.
doch verder kon hij hot niot Iwslissing
gaan tus- "00 31 had Kaufmann weder in 12»/» soe gereden;
zou
de
dat
vast,
dus
oen besto tijd.
clou voer de Ams!ordim?ehe baan
trui
arm on wachtte oven
schen Meyer on Mazairac en uiteraard werd de
I'Cl.
Kanfmnn trok dc
„
arm to bieden welke
de,
bloemen
tot het laatste bewaard.
om
hem
op
Schilles
derde
Eerst liet men B. Leone en Oszmella om de
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hij van het lint had ontdaan. Lchilles liep echter
nijdig naar het rennerskwal tier, bewerende gebladerd te zijn. Inmiddels had de muziek het Zwitsersehe volkslied ingezet en donderend toegejuicht
reed de Zwitser een ecre-ronde. ljchilles het zich
niet meer zien.
Aanvullingsnummer»

Van de aanvullingsnummers vermelden wij slechts
de uitslagen.
Een wedstrijd met voorgift voor de niet geplaatste
amateurs had tol uitslag:
10. E. Hansen (830 M.); 2e. li. Jcnsrn («20 M.);
3e. Mohamed Madkour (700 M.); 40. >lormillad (800 M.);
üe. szvmczvk (820 M.); n.g. Graue ("30 M.). A>x>gg!en
(800 M.) en 3teffes (830 M.)
Eenzelfde nummer voor de niet geplaatste profs
weid eewonnon door Gottfried (800 M.); 2e. G. Leene
(840 M); 3e. sp-oars (810 M.); 4o Ellcgaard (820 M.);
se. .>lori (820 M.); oe. Bailey (840 M.)
Een tamlemnuminer in 3 ritten had tot uil-lag: le.
Ikelaar—Anspach 1 + 2+l-4 punten; 2e I'ullcken—liossen 4+ l +3
8 p.; 3e Aandowiol—s. v. d.
Berg 3 + 3
2 = 8 p. en 4c. Eolles—Ooms
2 -f 4 + 4 = 10 p.
Een wedstrijd op race-motoren over 8 ronden in 3
ritten werd spelenderwijze gewonnen door onzen besten motorrenner llorculeyns. die alle drie de ritten wo»
voor den Italiaan Borgh'otti (3 X 2e) en den Frguschman Baudelocque (3 X 3e).

-

+

Wedstrijden te Arnhem
Op het Vitesseterrein zijn gisteren de wielerwedstrijden
gehouden, uitgeschreven door de Ken- en 'l oeri-'tenclub
Het
De uitslagen zijn:
Achteivolgingswedstrijd: 1. F. Fieckuick. Zutphen. 2.
F. .«taal. Arnhem. 3. J. J. O. v. d. starre.
öpiintwedstrijd amateurs: 1 H. van Bockkum, Ilumpen t pt.: 2 D van Dijk. den Haag 2 pt.; 3. J. Fijnenburg. Tilburg 3 pt.: 4. M v. d. Wulp. Amsterdam 4 pt.;
D. li. Brilman. Amsterdam 5 pt.; f>. 5. J. v. d. Heiden.
Amsterdam G pt.; 7. E, J. v. d. Bos, Enschede 7 pt. Ne
punten in dit nr. behaald worden geteld bij die van de
achtervolgingswedstrijd voor amateurs.
Achtervolgingswedstrijd amateurs: 1. H. v. Bockkum.
2. J. pijnenburg. 3. L. J- Bos. 4, V. van Dijk, 5. 11.
Brilman, C. M. v. d. Wulp. 7. J. v. d. Heiden.
Dezo wedstrijdpunten werden gecombineerd met die van
den vorigen wedstrijd, le prijs H. van Bockkum, Ruinpen; 2« prijs J. Pijnenburg. Tilburg: 3e prijs: D. van
Dijk. den Haag.

amateurs: 1. G. Ileulemans,
v.
Vleuten; 3. J. J. WielA.
G.
d
Bosch.
'2.
Arnhem:
heezen. Arnhem.
stedenwed-<trijd Arnhem— Utrecht Gewonnen door de
gebroeders v. d. starre. Bos en Daalderop.
Koppelwedstrijd over JON ronden met 5 klassementen
van 20 ronden: 1. Hl. van der Wulp Amsterdam eu J. J.
O. v. d. Starre Ameisloort met 23 punten en l ronde voorsprong: 2. H. van Nocckum. iiumpen en A. O. l'aalderop.
Hilversum met 12 punten: 3. J. Fijnenburg. Tilburg en
G. >teulemans, Arnhem met 4 pt.

.^printwedstrijd
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Onze speciale medewerker «einde ons gisteren uit Louth,
ampton :
andaag zijn de deelnemers mer aangekomen, te weten
>
Australiërs,
drie
elf Uuitscbers, zeven Nederlanders, drie
Noren, 03 Engelsellen, ter verzegeling van hun machines.
Allen zijn voj 10l over ds regeling. Het weer is schitterend.
Cricket.
l»e wedstrijden

va» gisteren.

Met een viertal eerste klas wedstrijden werd gisteren
programma van de hoofdcompetitie van den
>»p van het pro»
afgewerkt. Over een regelmatig
gramma heeft m onwerkelijk in dit seizoen niet te klagen
gehad. Het weer werkte bijn» voortdurend mee. zoodat
slechts een enkele wedstrijd, die tussohen H^V.V.B. en
Hilversum in dit seizoen door regen niet kon worden uitgespeeld en zelfs hier zou het mogelijk geweest zijn tot
een beslissinng te komen indien do heeren slechts wat
geduld badden gehad.
Ook op den laatsten dag van de oompetitie heeft do
weerklerk z'u zoo gewaardeerde medewerking verleend
Ho kampioenen eindigden hun seizoen, zooals wo ook
hadden verwacht, met een inningsoverwinning op F.W.,
dat in de eersto innings voor slechts 22 werd uitgegooid,
waarbij Max Jansen de merkwaardige cijfers van G
run, dio
wickets voor 7 runs had. Do 8 wickets voor 1 genomen,
Ilinckcr eens in ten wedstrijd in Schiedam heeft
blijven op dit punt tooh nog altijd maar een blijkbaar niet
to verbeteren record voor eersteklas cricket in on» land.
Do Hagenaars hebben het totaal der thuisclub beantwoord met 163, waarna F.W. nog 78 maakte.
Ook het tweede elftal der Hagenaar» heeft gewonnen,
zoodat het slot van het competitieseizoen voor do Haagscho uitstekend geweest is. In den Haag werd n.l. Rood
en Wit niet minder dan 12? runs geklopt. Po Haarlemsch© club vertoond© zwak bowlen en vooral in de eerst©
innings zwak batten. Do jeugdigen Hagenaars fieldden
uitstekend, Het batten der H.C.C. was voorts in het begin
ongelooflijk «aai en vervelend, doch tegen het eind© der
innings werd dit veel beter. In een tweed© innings
rehabiliteerde do Haarlemscho batslieden zich weer wat.
On een inningsnedorlaag bleek geen kans t© bestaan.
H.D.V.B.
in Schiedam getoond iets sterker t© zijn
dan V.V.V. door do 108 van do Amsterdammer, met 158
t© beantwoorden. In dat betrekkelijk lag© totaal der Amsterdammers had A. Offerman met 7 voor 44 geducht do
hand. Voor d© schiedammers gaf dr. Vuylstok© het goed©
voorbeeld met 52. In de tweed© innings lieten d© Amsttrdammers zien. dat z© wel heterkonden door voor 5 wickots
130 bijeen to brengen, waarvan Kost een hardgeslagen
50. doch toen was het kwaad van d© eerst© innings niet
meer t© herstellen.
het seizoen met een overwinning weten to
Ajax
beëindigen, hetgeen een kleine vergoeding is voor de vel©
teleurstellingen, wolk© d© Leidenaars dit seizoen bobben
ondervonden. D© bowlers hebben delen wedstrijd vrijwel
beslist, want nadat V.R.A. uitgegooid was voor slechts 68,
kon Ajax maar juist d© dri© cijfers halen. Eigeman, Rico
en Riiicker waren do bowlers van dezen wedstrijd. Ajax
is hierdoor tenslotte boven V.R.A. gekomen.
D© eindstand der competitie is:

hot

Gew. Gew. Onbesl. Verl. Verl.
of
m.
m. ?nt.
m.
m.
Inn. w.o.r. gel. Inn. w.o.r.
HOOI
3
8
1
25
12
9
1
2
19
Haarlem
12
14
7
4
V. V. V
11
5
1
S
14
Hilversum
12
1
14
4
3
3
1
1
H. P. V. S.
12
7
5
13
Rood en Wit 13
1
6
6
12
12
N. O. O. II
7
7
1
2
1
1
Ajax
12
8
7
V. R. A
12
3
1
4
8—2114
V. O. 0
5
4—5
9^
P. W
Gesp.

.. ..

...
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—
—
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—
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Henne, 0.V.8.—V.V.V,

Gisteren heeft H.V.V.S. haar laatsten wedstrijd, tegen
V.V.V., gewonnen. V.V.V. gaat eerst batten; in het begin wordt er zeer langzaam gescoord. Op 26 wordt Koopmans op een slowbal van A. Offerman gcstumpt voor 6.
In dezelfde over bowlt A. Offerman, die goed op dreef is,
J. J. Grootmcyer voor 20 (2—27). A. Kost maakt het niet
lang en wordt door H. Jansen gevangen voor 1 (3—32).
ïjeuth is het vierde slachtoffer van A. Offerman en wordt
door dezen voor <! gecleand. (4—54). X. slag en W. Grootmeyer houden dan geruimen tijd stand. Op 79 speelt X.
Slag een bal van H. Offerman in zijn wicket voor 38. Dan
vallen do wickets weer sneller, De Haan wordt goed door
on W. Grootmcyer
P. Kappelbof gevangen voor 2 (fi—
wordt voor 9 runs door dr. Vuylstekc ingerekend (7—92).
De staart brengt cr weinig van terecht. J. O. Grootmcyer
is met 12 niet uit. Met 9 extra's wordt het totaal 103.
Rowlingcijfcrs: H. Offerman 2—33, A. Offerman 7—44,
P. Scheffcrs o—l7, P. Kappclhof o—s.
H.V.V.B. opent met dr. Vuylstekc en C. Vischer. De
eerste over van J. .1. Grootmcyer levert dr. Vuylstekc
al 9 runs op. Op 1? komt do scheiding, wanneer Vischer
voor 3 door J. Grootmcyer wordt gecleand. P. Kappclhof
brengt met Vuylsteke con stand van 33 op on wordt dan
"©vangen voor 10. H. Offerman voegt een harde 15 bij
dan
het totaal, dat intusschen 54 is geworden, en wordt
eveneens gevangen. Op ongelukkige wijzo gaat A. Offerbehman dan run out na een keurig© 10 aan het totaal tetotaal
Met. P. Ycheffers wordt het
bon toegevoegd (4—
van V.V.V. overschreden. Spoedig daarna op 111 wordt
P. Scbeffers voor 12 gecleand. ,T Xolet en K. Pomcs bron.
gen bet <ot IS ou 17, ze worden heiden gevangen. H. Jansen 2 en G. Xolet 4, Pr. lindeman O niet uit. Met 8
extra's is het totaal dan 153.
Met V/. uur speeltijd gaat V.V.V. dan nog eens in.
H.VV.B. 'slaagt er echter niet in eon inningsoverwinning
te behalen.
PW-H.C.C.

p.w. lo innings 22 runs. Rowlingcijfcrs: M. Jansen
6 voor 7: Koeloman 4 voor 11.
lt» runs. waarvan Koeleman 31. A. Scbül 25.
({. Schilt '20, do Reus 25. extra's 17. Rowlingcijfers Wageer 4 voor 79. Hoepink 6 voer 54, van Ilossum N voor 13
P.W. 2o inning» 75 runs voor 9 wickets. waarvan ter
Kuil" 16. O. Jannink IV P.. JanninK 14. R. H.pink 10.
Rowlingcijfers Koeleman 0 voor 14. 31. Jansen 7 voor 41.
i Vis O voor 19. P. Janson 2 voor 13.

11—Ilood en Wit I
met een flink
Net i' H.C.C 11 gelukt, do Haai lemmers
behaalden 238 runds waarto
score»
Ook
van 15 slip een voorzichtig* 75 scoorue.
waren
en
resp
30
41.
jhr.
en
F. Feith.
Q.
innings en h.
iet.r "o^l. Op 236 sloot ir. de Klerok do
27
runs niet uw.
met
bloven
ieder
v.
>looisei
Borel"en J.
van
liueren 32
l^mmorts
„off
da?",
liood en Wit had een
bleven
en Borneman 20 maakten ds moeste runs; o „peters
was
ditmaal
bowlen
Maar
het
cijfers.
dubbele
beneden do
ln de tweede
ook niet van buitengewone kwaliteit,
(0 runs waren voor
innln"« was het baten boter; teen er afgezien.
2 wickets, werd van verder spelen
van
Kruscman en Wackwitz openen op het bowlen
do eersto
Xeuerbur" en Sodderland. Kruscman wordt in wackwitz
voor 2. l^ammerts van Bueren en
óver gebowld
s v Bueren
scoren lang/aam verder, totdat op 50 lammertKort
daarop
.'c-°tumpt wordt op het bowlen van Bore!.
gevangen voor Vj.
bowler
den-eldeu
op
Wackwitz
wordt
dan gevangen door
W. v. Manen maakt 11 runs en wordtBorel.
intusschen is
Xeuerbur". ook op het bowlen van
Keuerburg weer gaan bowlen eu hij heeft nu racer succes,
en als do laatste man
lle wickets vallen tamelijk snel
gebowld wor.lt blijft Borneman met 20 niet uit.
leith.
H. C. C. 11 opent met ir. do klerok eu ihr F. speelt
Op I. is de eerste run out voor 4 en ihr. sandberg
op 23 een bal in do slips, waar Bouwman een mooien
stand
van" doet. Fbr. Feith en F. Slip voeren samen den
vang. dm
op Tot 65. Kruscman doet dan oen zeer fraaien
Deze had 41 runs
do innings van jhr. Feith beëindigt
met 1.. diip
.smaakt J.. t-odderland. die nu inkomt, speelt
geen succes,
heeft
bowlers
van
Wisselen
voorzichtig.
/eer
K. on
"»"I{'.'T.
De honderd gaat op. het totaal van
gaan spelen kr,j^
passcerd en nu do batsmen wat vrijer 14..
J.
d. "w*ll
gostumpt op
K. I'osthuma Sodderlandwordt
J.
gebowld,
Wormald
dan
door
-laat «nel 16 runs en
out.
run
run
gewaagde
tweede
op
een
Op 180 "aat E. Slip
verdwijnen..maar J. v
snel
Campioni
en
Kalft
ziet
Borel
Moorsel scoort snel veel runs. In «en over van W ormalH
rs«
worden 22 runs gescoord, waarvan 19 dooi- V'
(2, 6, 4, 3, 4). Als het totaal 238 is. sluit de Kerck ds
innings van B. en W. duurde ongeveer 50
70 runs gemaakt. Kruseminuten eu in dien tijd werden gingen
met opeenvolgende
man 21 en lammert, v. Bueren
Wormald 8 bleven
Manen
en
v.
13
van
W.
ballen
Borel.
«.<..(..

to"!l "aan' u/u.C.C.'ers
«3 SodSc&nd

«.

«J»»

"""'tweede

"vo"bowlingri!lers waren:

H-C.O. 11. lo innings: KeuerO voor 19. Borel 3 voor 43.
38,
sodderl«nd
voor
5
resp. O voor 19. O voor 9,
innings
2:
tweede
Kalf O voor
Wormald 3 voor 74. O. 5. Mn. O
voor ?2. F. Hoomans 1 voor 30, 3. Fosthuma 2 ,oor ob.
A. do Jong O voor 14 en W. Wackwitz O voor 1?.
V. E- A Ajax
burg

'iöod 'e^Wi?"°

door het Eeldsch©
4 ls al weer geslagen, ditmaal
bij deze Ambatten
dat
bet
goblokon
i»
Aiax
war© Kweker
zwak
is
en
zéér
verocniging
stsrdamsche
dan zou
nog niet steels «en bowler van do beste klasse, wedstrijd
Do
to
beteckenen
hebben.
weinig
do
aanval
oot
niet alloen werd er
was allesbehalve interessant, want
laag gescoord, maar het scoren ging ook uiterst lang18 runs to
zaam Zoo wist b.v. Eigeman het tot slechtszoon
tempo
scoren
in
unr
Als
het
tijd.
brengen in 1%
,
"Opbiedt zakt do animo wel ©enigszins.
,
" V R. A batt© het eei^t on bracht hot tot «eu totaal
G Hamburger ovenvan' 65. Alloen J. do Kostermetmet11 14,
haalden
do dubbel© cijeens met 14 on K. Eoeser
fers. Rincker verdween «1 op 6, gevangen door dozson op
het bowlen van Eigeman. Voorts waren er 6 extras.voor
D© bowling cijfers van Ajai waren: Eigeman 4
7, W empo 0 voor 4.
23, Rice 5 voor 27. vupon 1 voorthuyscn
en Eigeman, di©
Ajax opend© daarna met Schil
brachten. Beiden
zicht
overwinning
in
blokken
do
na lan^
vielen "op het bowlen van Riuc.ken, doch eerst nadat zij
met 23 on 18 tezamen 41 runs bijgedragen baddon.
niet
Hoogenstraaton werd topscorer met 27. Do rest droeghiernog
werd
toch
102
met
doch
het
totaal
bij,
veel meer
dat V. R. A. in
onder slechts 3 extra's, waaruit blijkt duidelijk
uitkwam
het veld actief gebleven is, terwijl ook
,
dat I^eeser weer op zijn post was.
D© bowlingcijfer» van V.K.A. waren: «moker 8 voor
48, v. d. Cluij, 1 voor 20, Hamburger 1 voor 10. Stroeve
0 voor 3
Ajai won du, met 34 runs op do eerste innings
V R

Opnieuw

.

Lawntennis.

Nederland—AnstraliC

(dames).

Au«tr»li» wint met 102.
Evenals Zaterdag wonnon do Australisch© dame© ook nu
slechts één

vijf van de zes partijen. Ook nu ontglipte hun
enkelspel. Ook nu waren zij, en meer nog dan Zaterdag,
superieur in tactisch, rustig-tactisob spel. Het een© punt
dat Nederland won was niet van mej. Bouman afkomstig,

die do minst sterk© der Australisch©
doch van mei.
ploeg, mej. St. Goorge. in 3 sets sloeg.
Het is een gevoelig lesje geweest, deze ontmoeting. En,
daar zij al» zoodanig georganiseerd is, heeft zij ongetwijfeld
dames hebben kunnen ervaren wat
haar dool bereik!.
tactiek is. Zij hebben het in verschillend© vormen kunnen
waarnemen: tactiek gecombineerd aan snelheid en aanval
bij mej. Boyd, di© dsllrdoor vooral haar niet-vermoec?©
overwinning tegen mej. Bouman t© danken had; tactiek
gecombineerd aan positiespel bij mevr. Harper, dio zich
nu, evenals trouwens all© Australisch© damos al veel be»
ter op d© hard© banen thuis voelde dan Zaterdag eu di©
een prachtig© exhibitie van „herson-spol" t© zien gaf in
haar partij legen mevr. Stroink. En dan die uitnemend©
tactiek in het, dubbelspel. Alleen eon sterk afgezette aanval met eon voortdurend gebamer van harde slagen, en
dan ook gegrond op tactiek, kan over deze Australisch©
dames zegevieren.
Met dit spel opend© mei. Bouman togen no. 1 der
Australisch© ploeg : moj. Boyd. Het lag voor do hand.
Want mej. Boyd speelt een zelfde tvpo spel Zij
een „open spel : een hard© vrijwel rechte service,
eon volle drive mot vrijen zwaai en mot. fikscho vaart,
een goedo volley en een dekselsch goede smash. )lej.
Bouman stelde ér hetzelfde typ© spel. doch vooral d©
drive tegenover. Direct was zij op dreef. En na één game
had zij haar spel opgevoerd tot he! hoogst© peil dat zij,
wellicht ooit in ons land gespeeld heeft. Een strijd in
snol tempo ontstond, met een vaart voor dames ten onrent onbekend. Ho© snel eu luchtig mej. Boyd ook over
d© baan spurtte, ho© scherp zij den bal uit dm hoek ook
langs d© lijn in den anderen hoek joeg. mej. Bouman had
een scherper terug. Na drie, vier slagen vond zij den
slag die scoorde, een plotseling versnelde lago drive ol
een kort© cross bal over 't net geschoten. Geen valstrik,
en
ken van dropshots en effeetballen steld© mej. Boyd
op haar eigen forsch© spel -werd zijn met 4—o gevangen
voordat zij ©en gam© behaald© dank zij een paar zeer
fraai© vollies. Nog één game kreeg zij. te danken «?>n
vliegend© returns. Een waarlijk schitterende strijd ontstaat bij S—2 met snel herstellen met vliegend© schoten
van beiden op ballen di© reeds winners leken. Mot een
uiterst pogen tracht mej. Boyd do set t© voorkomen, dri©
winning strokes t© niet to doen. doch forehand en
backhand van mej. Bouman zijn even secuur : van beid©
komen hard© slagen met goedo lengt© ; zij vreest, d©
smash niet en al werkt mcj. Boyd di© schitterend terug,
op den halfcourt bal eindigt moj. Bouman do set mot ecu
magnifieken, onhoudbaren. dwarsen drivo in don
hoek: 6—2.
Wet snelheid vermag, bewees mej. Boyd in de eerste
game van d© tweedo set. Tweo smash achtereen, één links,
één rechts, haalt zij en op den volgenden een fraai passeerschot! Zij wint er do gamo mee. En met een ncversay-dio verdubbelt zij den aanval. Een intens© strijd nu,
een strijd van athleüsch karakter wegens do «nelheid
t© veel
©n vaart der «lagen die Kilos van beiden vergt
vergt van mej. Bouman, dio reods eerder teekenen van
moeheid gegeven heeft. Wa» het tactisch dit bloot geven
van intredend© reactief Op het veld is men eikaars natuurlijk© vijand, ook onder dames. Mej. Boyd, sterk en
goed getraind, viel feller aan en do eeuwig© wisselwerking, ©ven eeuwig, als het ©wig weibliche, voltrok zich
weer. Afej. Bouman's aanval minderde; mej. Boyd kon zich
achter 't net nestelen, haar volley capaciteiten toonen on
game na gamo winnen. Of minderde mej. Bouman, di©
toch altijd zulk oen stoer speelstertj© is, om op verhaal
te komen en do derd© set met vaart in t© zetten t
Even leek bot zoo, toen do tweed© set met I—6 verloren was. Doch wil en lichaam zijn twee. De arm deed
nog niet wat bet oog begeerde; de slagen misten do
scherpe zekerheid. Pas bij o—3 kwam do heldhaftig©
poging. Een lang en fel drive duel. waarin mej. Boyd's
baekhand hevig bestookt wordt en waaruit eindelijk mej.
Bonman met oen gedurfd© smash als winnares to voorschiln komt. Doch alleen van dio game. Want opnieuw
heef! dc Australische het initiatief on met een superieur©
combinatie van drivo en volley, zoo ver doorgevoerd als
dames liet zelden doen, wint zij ook dez© set met 6—l.
Het was ook aan do drivo te danken, dat mej. Lhoest
mej. St. Georgo met 6—4 3—6 —1 sloeg. In do eerste on
derde set had de zuidelijk© speelster di© zésr goed te
pakken. zóó goed. dat zij hooger plaats in de ploeg verdient. Moj. St. Georgo is niet snel, doch haar vordediging
is fraai. Het is niet alleen terngspelen, het i, voortdurend
wisselend plaatsen on voortdurend had moj. Lhoest tot
taak om to scoren door buiten bereik l© spelen. En dat
is altijd een zware opgave! Net Inkt© vooral in do derdo
set, toen do Australisch© bet velo spurten blijkbaar begon
te voelen.
Geen spoor daarvan bij mej. Akhnrst. Hoo luchtig on
vluchtig tripte dio weer over do baan. Er is ook looptechniek to leeren van do Australisch© dames en van mej.
Akhurst in do eerst© plaats! Haar spel zou mon «en cornbinatio van mcj. Bodd's en mevr. Harper's kunnen noemen. Het heeft snelheid en berekende vastheid. Bii Intuïtie gaat de bal naar de pils!,? plaats, al is die dikwijl»
oogenschiinlük niet juist. Mej. Akhurst heeft nl. sterk do
praktijk van spelen op do ..wrong leg': snel naar donzelfden kant als de tegenstandster naar den anderen kant
ondanks enkel©
wil gaan. In bovendien was „iel,
«chitteronde forel>>nds. <nvas» op backhand. Of dl© dua
ook bestook» werd! Mc! 6-2 6— won me!. Akhnrs».
Mevr. Hipper won »ic( i.os' stevke,- eiilors: fl—p 6—l.
van mevr. Slroink. Toch snoeide mevr. Stroink niet slecht.
Slechts miste zjj vaart in haar «pel on juist daardoor kon
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-prijs E. G. Bodd© ll met 1165/10 punt.
Movr. Harpor haar mot allerlei puzzle.slagon in moeilijkSchoonspringon voor dames «elfde sprongen al» de
ftedou brengen. Do service bad nog meer effect dan Zaterdag; de droplhot was nog verraderlijker on de lob hoeren, 1© prij» mej. M. Braun met 1216/10 punt, 2e prijs
mej. O. Lins© (beidon 0.D.Z.) met 119 punt, 3e prijs mej.
Magniliek.
Ook in hot dubbelspel waren da /lu»l!rall««h© dames O. van Oort O.D.Z. met 1106/10 punt.
Haiper sn mej. Akhui*t leek het ala
Aterker. Bij mevr. togen
«on twee-sonheiH
het niet al to sterke, tolden geZondagmiddag is hot 4 woed© godcel te van hot programma
vaarlijk© spel van mej. Lhoest en mej. Oantors: 6—l, 6—2. dor Zwolsch© bad- on zwamvoroeuigiug Zwart© Water
In hei ander© dubbelspel, dat Tan mcj. Ijouman «n mo^r.
Ook dozen dag ontbrak hot in ds verschillend©
Ktroink legen mcj. Boyd on mej. St. Goorge was hot tot afgewerkt.
nummers
niot
aau spanning, hoewel d© Zwollenaren ovor
4—4 een goed on spannend gevecht. Mei. Boyd on mej. liet geheel genomen in de meerderheid waren.
Bouman waren do aanvals-olomouton, mevr. stroink on
De Zweedsche estafette tO-80-120'200 M. word. dank zij
moj. i>t. Georg© d© verdedigsters, di© tevens hun kans het uitstekend zwemmen van van dor Kolk, die d© 200 M.
afwachten. Do eerst© dool hot mot goode, nuttig©, want zwom in den ftaaien tijd van 2 min. 43 sec, ©en Zwolsche
dikwijls onhoudbar© dwaï^© vollies, do tweed© met diep© zege. waardoor d© Holmigwisselbeker nog tijdig genoeg in
lobs. Hot werd 4
Toen had mevr. Stroinck een moeiZwolsche bande» kon overgaan om niet definitief in het
lijk© game, geconcentreerd als alles op baar werd. 1© bezit van do Groningers t« komen. D© estafette 4 maal 50
veel groep mej. Bouman in, to veol bleek hieruit do M. werd mot ©en onbotookonden voorsprong door de Groonderschatting van haar partner, 'l© veel en ten onrechte, ningers gewonnen.
ziet 4—6 ging d© «et verloren. En in d© volgend© kreeg
Voor het overig© verwijzen wij na»r do uitslagen:
«nevr. Stroinok a! hot moeilijk© werk. Dat mej. Bouman
Xweedscbe estafetto. Zwart© Wator 5 min. 58 sec (J.
haar aldoor aanspoorde om dicht op 't net ie blijven, ook Nurghart. H. Timmerman, S. d© Ilaer eu H. K. van dor
als d© andoren naar voren kwanten, dat zij dit meermalen Kolk); Groningen 6 min. 12 2/saoc. (R. Bohma, K. Beerta,
2olf deed, was een tactisch© fout. dio bovendien niet J. y. Vos. R. G. Lever).
50 M. vrije slag dames. Mej. R. Slendobroek Z.B. en Z.
tactisch uitgeroerd word. Mevr. Stroinck weerde zich
<!app©r; h©t misken -van moj. Bouman wa, belangrijker 39 45; mej. A. van der Kok. Zwartewater 40 liö, mej.
factor in d© o—6 waarmoe di© set verloren ging.
A Stegink, Ncptunus 43.
Mot een vriendelijk© toespraak hooft d© voorzitter van
50 M. vrije «lag heeren : B. G. Hoidondaal, Z.B. en
mej.
gehuldigd
Australisch©
dames
on
aan
A. van Veen. A.Z.C. 36 1/5; A. Sluiter. Z.B.
N.L.T.B.
do
Z.V
'M
den
Vov<l don beker uitgereikt-, uitgeloofd «toor het Hilversum- en Z.V. 36 2/5.
Parenwedstrijd 2X so M. vrije slag. Mej. R. Slendebroek
sch© gem©entob»»t uur voor «l« dam© die de meeste overB. G. Hoidendaal. Zwartewater, 1 min. 17 3/5 ; mej. A.
winningen behaalde. Moj. Itoyd heeft all© vier partijen
mej.
Boyd
doch
mej.
ook
Akhurst
gewonnen
wat
dood.
van der Kolk— ll. K. van der Kolk, Z.B. en Z.V., 1
had bet moeilijker. M©vr. Harper, d© aanvoerster, gaf min. 18; mej. A. Stegink—A. Bauman. Nept'inos 1 min. 32.
Dstafott© heeren 4X51 M. vr^jo «lag : Groningen 2 min.
uiting aan do goed© indrukken hier opgedaan en beloofd©
Zwartewater 2 min. 21 2/5; Z.B. en Z.V. geen
een schitterend© ontvangst bij ©eu eventueel tegenbezoek! 24
tijd.
D© uitslagen zijn:
fotowedstrijd: Zwartewater-Groningen J—o.
Enkelspel: mej. Bouman verliest van mej. lloyd «—2.
J_<;. j—
mevr. stroink vorli©st van mevr. Harpor o—6,
I-J",; mej. <.antcr« verliest van mej. AkJiur«t 2—6, I—6;
De uitslagen van den gisteren t© Arnhem gehouden
mej. Lhoest slaat, mej. H. Georg© 6—4. 3— 6—l.
volkszwemfooston. uitgeschreven door de A. Z. C. NeptuDubbelspel: m©j. Cantors en mot. Lboest verliezen van nu s. zijn:
„
,
30 M schoolslag voor jongens tot 12 jaar. 1. G. Minkman
mevr. Harpor en mej. Akhurst I—fi. 2—6; moj. Bouman en
moj.
3t.
30
Goorg©
sec
movr. Stroink verliezen van mej. Bovd en
291/5 sec; 3. J. Chokas
263/5 sec; 2. J.30 Poelman
<-<:. 0-6
M. af. Schoolslag, jongens tot 15 jaar. 1.
30 M. op en
Wedstrijden te Zandvoort.
W. I'eerink 1 min. 63/5 «cc; 2. P. Slijkhuis. 1 min. 13 sec;
3. A. Gouw, 1 min. 153/5 sec
(Laatste dag.)
30 M. op en 30 M. «f. vrij© «lag. jongens van 16 tot 18
jaar. 1. E. Daniels. 58 2/5 sec; 2. W. leoriuk 60 sec 3. H.
Heerendubbelspel : halve eindwedstrijd : Scheurleer «n Berondsen, 1 min. 2 sec.
30 M. op on 30 M. af. heeren boven 18 jaar. vrije slag.
zlarinkcll© sl. Mendes d© I>«on on luiers mot 7—5. 6-2.
1. J. Horning, 57 2/5 sec; 2. A. J. Rutgers. 1 min. 5 2/5 sec;
Eindwedstrijd: Timmer en Wetselaar «1. Scheurleer on
«arinkelle met 0-4. si-2. 6-3.
3. t!h. 'I. Jas. 1 min. J2sec
30 M. af. schoolslag, meisjes tot 15 jaar. 1. M.
Gemengd dubbelspel: halv© ©indwodstritd: movr. Mac.
Mollerus
©n
J
Mollerus
met
25 3/5 sec
Iloill en Mao Neill sl. mevr.
6—3, 5—7. 6—3; mevr. d© Bru.n, Kop, ou mr. J. Bryan sl.
30 Hl op en 30 M al, vrije «lag, dames boven lo jaar.
6—4.
met
6—l.
1.
A. Rvzemus. 1 mm. 114/5 «ec; 2. H. Tolman. 1 mm.
Straub
Mondos
de
I>on
mevr.
on
Eindwedstrijd: movr. do Bruvn Kops en mr. J. Bryan 22 2/5 sec; 3. O. Vriesman, 1 min. 23 4/5 «oc.
30 M. op en 30 M. af. rugzwemmon. 1 v d. Weydon,
«1 mevr. Mac. Neill en Mac Neill met 6—2, 6-2.
„
Dames-dubbelspel: halve eindwedstrijd: mevr. Straub 1 min. 211/5 sec,
„<
on mej.
Hindornisbaan jongens tot 16 jaar. L K. Lokkin. 26 sec;
dansen on mevr. van Gulick «I. mej. .1. Alsbacb
Th. Hoogen. 27 3,5 sec.
li. Alsbach mr>f. 6—2, 6—3: mevr. Biiloveld en mej. Brauns 2 W. I©erink. 26 4/5 «cc; 3. .1. jaar.
1. 'I. Nijenhuis. 304/
HindernisKaan dames tot 16
al. me-vr. d© Vries Oruys en mevr. Hartman met 6—4, 7—5.
Eindwedstrijd: mevr. Straub Jansen on mevr. van Gulick sec; 2. A. Rijsemus. 313/5 sec; 3. G. Sanders, 34 2/5 sec
Duiken voor jongens van 12—1? jaar. 1. A. H. Willem«1. mevr. Bijleveld on mevr. Brauns met 6—4. 6—3.
vamos-onkolspel: eindwedstrijd: mevr. Straub Jansen en, 24 4/5 sec: '2. E. Daniels. 26 sec.; 3. K- Lukkin, 26 sec
120 M, mot 3 keerpunten. 1. J. Horning. 2 min. 13 2/5 sec;
d. mevr. van Gulio met 6—2, 6—3.
lUtzondoriugskiasse.
2. E. Damiel', 2 min. 21 3/5 «cc.
, «
« «
Tweede ronde: 55>Isolaar sl. J. Brvan met o—o, «5—4.
De uitslagen van do gisteren gehouden wedstrijden van
Halvereindwedstrijd : C. Brvan sl. Mende, do Won met
6-4.
Bossche Reddingsbrigade zijn ais volgt:
Nryan
met
10-s.
do
6-4, 6—4. ziarinkolle sl. J.
50 55, borstzwemmen voor juniores. 1. F. Zondervan.
C. Bryan sl. 51ariuke!lo met 6—3, 6—3.
Vugt.
N» do wedstrijden, die om zes uur beëindigd woren, 45 25, sec. 2. Bh. Versei. 3. A. Willems. 4. Adr. v.
Hij
bracht
een
5.
.1.
Goossens.
prijzen
uit.
d'Escury
Collot
de
reikte Baron
50 M. borslzwemmen voor dames. 1. I.ilie Zety. 551.5
woord van hulde aan do leiders van dezer wedstrijd, de
en aan de sec. 2. Bertha Bettonville. 3. slariet,je Westenbroek.
hoeren De Vries van Buren en Holienkamp.
50 51. borstzwemmen voor leden. 1. F. v. Alebeek 42 3 5
spelers. Aan genoemde heeren werd een gouden berin3. J. Brouwers
neringsmedaillo uitgereikt. Scoringprijzen kregen mevr. sec. 2.
Estalotewedstrijd 4 X 30 M. D« Dommel—F.Z.V. ('Pilwerd
Do Vries van Buren en do hoer A. Kuinders. Verder
burg).
»an den heer Scheurleer als prijs voor hel meest stijl50 51. rugzwemmen voor junior©» 1 F. Zondervan 52
voile spel oen boekwerk uitgereikt, <^ior den >ederi.
gesteld.
beschikbaar
sec.
2. Adr v. Vugt. 3. J. Goossens.
prijs
liawntonnisbond als extra
50 51. rugzwemmen voor dames: 1. l<il!o Zetz. 103/5
Na do uitreiking van de prijzen bracht do heer De Vries
baron r"I!ot
sec. 2. Betrba Betonville.
van Buren oon woord van hulde a,naandeel
M. rugzwemmen voor leden. 1. v. d Boom 5215 sec.
d'Eseurv en echtgenoote, dio zoon grootwedstrijd. hadden 2. 50Fr.'loc.kplenhurg.
3. B. Brouwers.
gehad in de voorbereidingen van dezen
Bebendigïieidszwemmen: 1. Th. v. d. Griendt. 1.20 sec
2. l^ilio Zet*. 3. L. Cra»no. 4. sl«rielje Weitenbroek.
Waterpolo.
Ongekleed popdniken. 1. B. Brouwers 261,6 sec. 2. H.
Goossens.
3. Fr. Teokelenbnrg.
Om het kampioenschap van Nederland.
Gekleed rodderzwemmon. 60 51.. waarvan 20 met psendodrenkeling. 1. Fr. Teckelenburg 1.22 2,5 sec. 2. Mommers.
O.ZC. I-Het V I (1-3)
,„„.,,,
3. H. Tookolonburgh.
Waterpolo-wedstrijd Do Dommel (den B"seh) F.Z.V. (TilAudora dan in het ochtendblad van gisteren is bericht burg) 6—l.
op gezag van hol Hdbl., is dezo wedstrijd gistermiddag
Internationaal
zwetmle tse Antwerpen
Gouda toch
ln do overvolle stedelijke zweminricbting
gespeeld. Onder leiding van scheidsrechter C. Minnes Jr.
België: 1.
200 51. stroekzwemmen. kampioenschap van
,
2
etoldon do «oventallen zich al» volgt op: Smit, J.
in
min.
59 soe..
zwemvereeniging)
Farvs
«Gentsche
C. den van
G.Z.C.: A. G Klop (doel), mr. S. 11. dr. D. A.
Belgisch record met 1/5 seconde; 2. Deraeve,
klopt
bét
IJsBoor, G. Ruiter {achter), ir. W. Bokhoven,
Idem.; 3. I'ornboff (Cerele Xatation Anvers».
eelstijn, ir. J. P. I*. van do 1100 (voor).
100 51. rugzwemmen dames, kampioenschap van België.
Cortlever,
G.
Bohlander.
G.
Hot V: K. Stm?« (doel). J.
Mevrouw I>amot in 1 min. 421/5 sec, klopt bet Belgisch
1.
van
W. Bohlander (achter), Jac. Kohier, G. Bohlander. J.
met, 3 seconden; 2. mej. F.yckmans. 1 min, 45 2/5 sec:
record
,
,
Kellhout (voor).
mej.
3.
Meul.
, „
komt echter' al
Hot. V is hot eorst bij don bal. Dezoinzendt,
prijs var. Antwerpen. 1500 51.. vrije slag. 1.
Grooto
schot,
dat
door
spoedig bij IJsselstijn. dio een mooi
Blitz in 23 min. 6 4/5 soe; 2. Boone, 23 min. 49 sec; 3. van
Ktruys wordt gehouden. Eon schot van G. Bohlander gaat Hazeion, Do Jonge Kampioen, Amsterdam. 27 min. 7 sec;
6. mej.
over. Daarna missen IJsselstijn on Bokhoven door onzui4 Hevnen. idem, 27 min. 45 sec: 5. Casier.
ver schieten eenigo kansen.
Blantonga. D.J.K., opgegeven.
idem;
Demaéro.
Een aanval van het V wordt besloten mol een mooi
Blitz slaat het Belgisch record 500 51. in ? min. 23 sec,
«chol van Kohier, dal door Klop -wordt gehouden. Ui,
2/5 seconde.
1000 M. in 15 min. 1»4'5 sec; 1500 51. met
«endt den bal -weer hot vtld in. do vrij-liggendo Kohier is
zwemwijzen. 1. Antwerpmaal
50
51..
vier
Bloekoers
4
«r -nver ving bij on het V leid (0—1).
on Eantsogbt.
Z? C. me! (J. Blitz. Xeeckx. DelabaveAmsterdam,
schot van IJssel^tiin. dat door scho
met
5Vü zien dan oen prachtig
Jonge
Kampioen.
2
min.
30
1/5
sec:
2.
Slop weer aan in
Llruvs mooi wordt gehouden. Dan wordtRee;
en Dekkers in '2 min. Tt
slosset.
van
Hazelen
Moïenaer.
deze zwemt
het -werk gezet. Hij plaatst naar van dor
sec; 3. Antwerpsche Z. C; 4. Waterratten; 5. Maiinos
op en geelt dankeurig over aan IJsselstijn, die onhoudbaar S. C.; ss, Anlverpia.
gelijk maakt (1—1).
Bloegkoers 5 maai 50 M vrije slag. 1. De Jonge KamDadelijk daarop is hot rust.
Amsterdam, met slolenaer.
t-«i.i
Tt on. Dekker, N Z.>!{pioen,
door Kohier ger
Ka do rust volgt een aanval van hot 'i , plaatst
2
51
2. Antwerpsche Z.t
Hazelen.
in
min.
sec:
van
en
mot een schol besloten. Slop vangt den bal.IJsselstijn,naar 3. Raeing
Antvcrpta:
5. Mannes
Mechelen;
t.
Swimming
dio
van der Beo, deze geeft den bal door aan
Swimmingelub.
,
zijn
hem naar Bokhoven doorzendt, vozo weet echter niet
Zwtrniclub—ll
Antwerpsche
Waterpolo wedstrijd
club do leiding te bezorgen.
Rust
2—l.
3-3.
Even daarna weet G. Bohlander na oen scrlmmage voor
met een onverwacht tam schot Slop
het dool van
Athletiek.
„ „,
te verschalken (I—2).
Ka den ingooi gaat do bal weer naar de i -helft. BokNederland—HVe»<.l»ni<sel,land.
hoven zendt een hard schot in, do paai redt. Bokhoven
vangt den terugspriugenden bal op en zendt wederom
West-Diiitsebland wint met 63—49.
hard in: weer redt do paal. Ka <euig been on weer spelen,
bemiclüigl van der Ree den bal en plaatst naar Bokhoven;
deze zend", den bal door naar IJsselstijn, maar diens schot
Lr was voel belangstelling voor den wedstrijd Nederland -West-Duitsebland. die gisteren op bel Huickterrein
gaat over.
Vlak voor bet einde verhoogt, van Silfbout den voorte Nijmegen beeft plaat" gehad. Het aantal aanwezigen
sprong vin zijn club met een fraai schot in den linkerbedroeg ongeveer 3<X>o. Vooral op den eersten rang was
bovenhoek (l —3).
do toeloop groot.
Hel V heft met deze overwinning bet Xederlandscbo
Naar verwachting hooft We^t-Duits. hlan I gewonnen;
kampioenschap.
met enkele uitzonderingen toonde het zich over do geheel©
onder meer hun
linie <lo sterkste. Bij do gasten ontbrak
1 .Z.C. I— Dolfijn I (14).
aonol. die op dat
sterke man op dn 100 51.. Iloube». op hot
meer word gemixt dan Bro,s b" onze landgonooHet eerste zevental dor Utrechtenaren kwam uit zonder nummer
Dozen
waren vooral in de minderheid op do 400 en
Herman Minnen, wat in de verdediging goei merkbaar ten.
"10
de seboiv-i'.ig van Paulen. wiens afwezigheid
51.
door
was.
8 punten hoeft gekost.
vermoedelijk
en
tentet
tweemaal
Nederland
Dolfijn
door Hot
Voor de ruM scoorde
van
dn
beste leverde hot resultaat vai
verrassing
Diji
een
l>n
maakte W. van
do^r van der Velde. Ka de pauze
welke door dn onze» werd ge<e»enpunt;
van do Dolfijn, bracht '^n stand do 4 maal KM» 5L
recordtijd. In het hoogden
Nederlandschen
wonnen
binnen
op 1—
springen bracht 'Ihesingh (IL) het tot het recordtotvan Best
aparte
(1.80 51.). Overigens geven dn prestaties niet
Zwemmen.
vermelding aanleiding.
Om haNdrio betraden do i^uitscbers he, veld. gevolgd
Nationale wedstrijden van de I'treehtschc Zwemclub,
door do Nederlanders, waarbij de muziek de volksliederen
spoelde. Zij stelde» zich en linie op voor de tribune, waar
De nationale wedstrijden van de Itreehtsche Zwemclub alle bezoekers, onder win de ga,r.L"
commandant en
lijn weer een groot succes voor dezo vereenilling geworvan de koloniale re,..', ter begroeting
dn
commandant
de». Dn uitslagen zijn als volg,:
zich van bun zetels hadden verheven. Namen-- do Deut50 meier borstzwommen Juniores. In prijs <". r. Leenscho (lesellscwitt te Nijmegen werd den Duitschers een
heer. Triton, Weesp in 30 1 5 .«cc; 2o prijs S. van de krans aangeboden.
5-oyleprijs
Jan van
Meer. D.W.H.. Haarlem in 31 sec: 3e
Voorzitter-kampiechter was de heer H. N. van Leeuwen
kom Maas in 31 2 5 sec
, ,,
uit
Amsterdam.
100 nieter borsizwomme» voor hoeren: le pnts 11. van
bereiding van dn wedstrijden was bij bet bestuur
De
6.
J.
prijs
sec;
2e
.1.
Pronk. van Yiii.k in goode handen geweest: het veld zag er
F.sson IJ in 1 min. 10 15
Dolfijn in 1 min. 10 1 .'."> sec; 3e prijs O. Hoogesteyn, keurig
uit. Voor de rest zorgde de uit Nederlanders en
A. 7... in 1 min. 12 2/5 sec
Duitschers samengestelde jury.
50 me,er horst zwemmen voor dames: lo prijs mei. M.
Op bet middenterrein was oen minimum aantal personen
Braun.
in
moj.
51.
2e prijs
Baron. O D.Z.. in 32 4 5 sec:Vierdag.
toegelaten.
Ir beerscbte een volmaakte orde. Daar in elk
St
r,
i*
15
AZ.^P.
33 1,5 sec; 3c prijs me,. 51.
,weo deelnemers van elke partij uitkwaslechts
iiimmer
geen series enz. verloopo» werd"n. zat e, gang
er
men
en
prijs
A.
J.
van
50 meter rugzwommen voor beeren: ln
in de afwikkeling van het programma.
Wildenburg. A. Z.. in 30 3.'5 sec: 2o prijs C. r. Leendon
Ook door de uitkokende hulp van >1 n megafo„is|.goed
Ankerman,
beer" Triton, in 41.25 soe,: 3e prijs J. D.
publiek
alles
uit,
het
l'recht,
kon
beer Munzort
H.Z.^P.s.. in 42 2 5 sec
vol go».
meter: lo pr>,s
>.
ps,afetin zwommen voor heoren
">"
Medegedeeld werd dat Broos o» voegers negens onge"
.<chro,ido
hoeren
W.
Dolfijn,
bestaande
uit
de ploe^ van
vallen verhinderd ware» voor Nederland uit tn komen.
-do- I' Xuiner. P. van dor Velde. .1. Hottontot. en .1. O. .1.
de
Voor Broos viel op do lw M. Lamp en in do estafette
2e
van
prijs
ploeg
do
Pronk in 2 min. 40 1,5 sec:
hn
ploeg
van de 4 maal 1"0 51, voor voegers Duhen in. Ook in de Duits,
Maas in 2 min. 40 4 5 sec; 3o prijs d^
wijzigingen: iioiben was verwaren
verschillende
ploeg
5
sec.
.„
, vangen door Otto. Boeeher door Hohl. Wollmor door forH.Z.^P.r. in '2 min. 43 4
4 X »0 motor om
I'^afo-'e zwemmen voor dames prijs
nel!,is. Wal port door I,»nberg e» Junghom door ste»r.
de
gewonnen
door
kampioenschap van Nederland lo
pms dn
2T,
sec.;
27
2o
Dn wedstrijden hadden bot volgende beloop:
damósploog van
2
min.
in
record
4><l
M. hardloopen. .Vod. record !!> 5"... Duitsol,
1' 7. (-'.-ploeg.
(D.) loop,
i><l
meier
4
I>3 se. Dn Hollanders loopen slecht.
<
F°tafett» zwemmen voor hoeren
va» stapel i' gei,.open. ei,
-»la" (Hu?, school. z!5 en vrijo slag,, lo prijsdo dn ploeg in op Heuser (11.,. die hard boel,!
om o»',o,!reigd te winhoeren
dozen
do
laatste
passeert
bestaande
uit
in
van dn Watn'ra't^-n Haarlem
! ilder
nen,
toont,
5.
van
moordere
va» Kit (IL».
(inrz,
Bruyn
en
!!>.>
4 I iozenberg. "'. Vrugt. A IL do
A.Z.
7.1.!
S sec. 2. <!erz, D.. r>2." se... 3,
stovos,
5
van
in
IV.
prijs
2o
dn
1.
2
min.
252
sla":
ploeg
Moor in
f in 2
punten ll..Hand
IL I'uitschland
«."user, IL, i Kat,
2 min. M sec, 3n priis i'o ploeg van do 1 7,
■■.
3
sec
31
do >r
!<»i M. iiardioopo». V<-d. leeord 1".7 soe. D. ir.-. fti^. sec
Dn r lor" van dn Waterratten uit Haarlemditwon
nummo,voor
kampioenschap
Van de» Berge »H > noemt onmiddellijk de leiding on bo
dezen uitslag dit ia."f hoi.
heeren o,» liet, kampioenseliip houdt de?., in goode» -lij!. !«!,,". die 7.,»vankelijk do
-"Oll nieter schoolslag
>! op S.-heuller.
Nederland: 1» pri,' W. .1 Bank 5 Z. in 3 min. 13 IT. 1 woede plaats bezet, verliest de,e
,11.,
-n...
3o
P'«
2. Solionllrr
Berge
(Di
3
min.
11
sec.
:
1.
d.
I'i'slag
pri"
i"
v.
2o prij' D. dn Man I 7..C
p
>I.i Holland
,!i'. 1125 me
(]> .1 '1 -cc, 3 Lamp 'II i 1.
in
3
51-""
i<orporshook
L.
N. do bui
,
Doit-.!,land
,>.
ln
don:1
popduiknn:
«eklood
:.(■■»> 51. hard!oo,,e». Ved ,e.-. It' min. K'! sec. I>. lee,
»oc, 2n prü- A H f. van sen»s Jr.
ter l'.Z.r, in 34 5
'.'. 1,.i» 11 "* so, Beeds in de e<:'!>. VI» de 15 baan, ouden
Maas in 30 2 5 soe
« Je
i^i
n.e, r
»e,„on
e'
dn
de D'iitsoher. 'loinl'erg on Bodarff do leiding, leer.
L
,r
V.
oa"
P'
(inkleed pond»*""
'
!',.,-!
,er
"DZ.
ne,.
M
mee
leei li»li. '! oiei.n ■;. dio b, «ten be^on stijl loop'
O.D.Z. in 43 3 5 sec. .'o p,,«
haai, Bo'arl!
aanvankelijk
is
voor. maar 'a 1 ronde»bijeen.
blijve» *jj
D' Hollaats:.,
.pmnge»:
rondo
3
bom
in.
Tot
dn
v^rpüehte
Imoro»,
R en voor
do, h op Hinken
d",,
Klaasso
"-,
aan',
'n^rlanden
o»
.p
Dullaatt
,noekdnik mot aanloop, hurkduik mot -,
,-!''a„'! o» 7i; crral'oi, '!^e,>,. ..mor achter. Va do bol
w.e .!^,.^ee
aanloop er,
halv« 'alt" i^nvMTK no, Lotgering
■"
,.^
) »e,
7a-»oss> Tomt.or^ I!e>'aiff 5" M i"or de 1in!«!' en «int
door 11.
Ie vrii' gow^nr.e,,
>r..<in e-n fraaie spurt 3 51 voor Bedaili. Dullaart wo.dt
L^er.burg L.ZL. m^< IJ. 110 P
J
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no 3 op bijna ©on ronde, Klaasse no. 4 met een rond©
achterstand. L'iwlag: 1. 'lomberg (IX), 15 min. 58.? sec;
2. Bedarff (D.) 15 m. 59 sec; 3. Uullaart (H.) IC min.
32.8 sec; 4. Klaasse (H.). Duitschland 7 p.. Holland 3 p.
Discusworpen. Nod. record «0.58 M., D. roe. 46.CC M.
Dat de gaston hierin de onzon de baas zijn, baart geon
verrassing. Ook Paulus (IX) blijft echter nog eon klein©
meter beneden hit Xod. record van Bakker, dien wij tot
onze verwondering missen, om van het Duitsche record
maar niet te «prekon.
I itslag: 1. Paulus (D) 39.68 M.. 2. Stoer (D.) 37.40 M..
3. Selman (H.) 35.75 M., 4. Eysker (H.) 34.73 M. Oiiitsohland 7 p., Holland 3p.
,»»
«
Polsstokhoogspringer Ned. ree. 3,59!4 m., D. Ree. 380
wordt
prestatie
bijzondere
geen
nummer,
M. In dit
waarin
geleverd, gaat do strijd in hoofdzaak tusachen Adams (D.)
en Runia til), l'itslag: 1. Adams (D.) 3.45 M.. 2. Runia
(H.) 3.40 M.. 3. Baltu, (D.) 3.20 M.. 4. Klinkenberg (H.)
3 M. Duitschland 6 p.. Holland 4 p.
110 M. bordenloop. Ned. roe 15.5 sec. D. ree. 14.9 sec.
Paulus neemt
Ook dit nummer blijft beneden de records.
onmiddellijk do leiding, op d© hielen gevolgd door Spel
is
en Kaan, die tegelijk hun horden nemen. Aokermann
en blijft No. i. I itslag: 1. Paulus (D.) 162 sec. 2. Spel
(IL) 16.8 «cc. 3. Kaan (H-), 4. Aokermann (D.). Duits«i,
land 5 n., Holand sp.
»>
1500 M. hardloopen, Ned. record 4 min- 13 sec. U. ree 3
min. 59.4 sec. Do loopers blijven bijoen tot do voorlaatste
rondo, waarin Cornelius uitloopt. Rotteveel zakt «f. Na
d© bel vergroot Cornelius zijn voorsprong en wint op
enkele meters voor Duben. die aanvankelijk do 3© plaats
bezette, do"h in do eindspurt KoM passeorde. Uitslag:
1 Cornelius (IX'> 4 min. 15.3 «oc. 2. Duben (H.) 16.t sec.
3 Hohl (D). 4. Rotteveel (H). Duiischland 6 p.. Holland

. .

.

Ter gelegenheid van het 20 jarig beslaan van den
Goudschen Voetbalbond' zijn Zaterdagmiddag op het
sportterrein I» Gouda athietiekwodslrijden gehouden.
D© uitslagen zijn:
80 51. hardloopen (Junior**) s I. H. Koetsier (Vriendschap» 10 4/5 sec; 2. W. Mallen (Olympia) 11 sec; 3- A.
Treel; (Olvmpia) 11 2/5 sec
10» 51. hardloopen: 1. W. Jaspers (Olympia) 11^ sec;
2. A Henneman (Schoonhoven) 11 4/5 sec; 3. G. Lamore
(.Schoonhoven) 12 sec.
400 M. hardloopen: 1. H. van Evk (Olvmpia) 57 3/5 «oc.
Na loting met 2. 51. Peeters (Olympia), 3. T. van Bommel
«Vriendschap) 61 3/10 sec
Hoogspringen: 1. H. Splinter (Olv-mpia) 1.50 51. Na
loting met 2. H. van Evk (Olympia), 3. G. Lamore
(Schoonhoven) 1.45 M. s>a loting met 4 Jac de Jong
(Olvmpia)

Hoogspringen (juniores): 1. H. Koetsier (Vriendschap)
1.30 51. na lolling met 2. A. Treels (Olympia), 3. tv.
.Muilen (Olympia) 1.15 51.
"CO 51. hardloopen: 1. T. van Bommel (Vriendschap)
1» min. 2 1/5 sec: 2. J. Amesz (Olyvupia) 10 min. 6 2/3
sec; 3. G. Zwanenburg (Be Huick) geen tijd.
Kogcistooten (kogel 7^ kg.): 1. H. van Evk (Olympia)
11.30 51.. 2. H. Splinter (Olvmpia) 11.05 51.. 2, A. Slappendel (Olympia) 10.70 51.
Kogelstoóten (juniores): 1. H. Koetsier (Vriendschap)
in.7l 51.. 2. 51. Mallen (Olvmpia) 8.10 51.. 3. A. Treels
(Olvmpia) 8.15 51.
Estafette 4 X 100 51.: I Olympia T 19 1/10 sec, 5.
schoonhoven 50 1/5 sec, 3. Olympia II 51 1/10 sec
Verspringen: 1. CL Lamore (schoonhoven) 6.04 51., 2.
H. Henneman (schoonhoven) 5.58 51.. 3. W. Jaspers
(Olvmpia) 5.f>4 51.
A'erspringcn (Juniores): 1. A. Treels (Olvmpia) 1.60
51., 2. H. Koetsier (Vriendschap) 455 SL. 3.' W. Mallon
(Olympia) 4.40 51.
Xoord-llollandscbe Atbs?tiekbond
Te Wormerveer hebben gisteren onder leiding van den
voorzilter-kampreohter F. C. Theinert de bekoren atble.
tiel:wedstrijden plaats gehad, dio door den Noord-Hollandschen Athletiekbond waren uitgeschreven en waarvan het
eerste gedeelte te F.dam heeft plaats gehad.
Dank zij liet zeer gunstige weer en dn uitstekende regeling, hadden de wedstrijden een vlot beloop.
Do uitslagen zijn als volgt:
10» 51. hardloopen: 1. J. O. Verbagen. Haarlem, In 11.9
sec: 2. A. Heekman. A.V. 1023, in 12 sec; 3. S. Farro.
Blauw Wil. in 121 sec; 4. D. van Dalen, Concordia, in
12.2 sec
100 51. hardloopen: 1. 1. Nml'baard. A.V. 1023, in 58.1
sec: 2. r. Nadort. A.V.A.. in 582 sec.
1500 51. hardloopen: 1. Jan Zeegors. AA. AC. in 4 min.
in 4 min. 37.2 sec.;
32 s.-c: 2. P. Norbiands.
3. .1. stoo<e»kan,p. Blauw Wit, in 4 min. 37.8 sec.
3500 51. snelwandelen: 1. P. van Broome», A.V.A.C. in
■_>. P. van Doesburg. Blauw Wit, in 18
17 min. 5t!.5
min. 0.4 sec.
Discuswerpen: 1. B. de Boer. .Talm. .".'..«8 51.; 2. Chr.
Vasbinder. A.V.A.. 33.13 SL: 3. 17. Huiler. A.V.A.. 30.W
Polstokverspringen: 1. P. stpaarwater. A.A.C.. 8.21 M.:
2. A. ?tins. A.V.A.. 7.02 51.: 3. H. v. d. Noot, Jahn. 7.85 51.
100 51. Imxlloopon voor voetballers: 1. H, Hennink,
Olvmpia. 12.4 sec: 2. C. Pinkel. Haarlem. 12.5 sec: 3. Jb.
klooien. W.F.C.. 12.7 soe.
«ii 51. hardloonon d:mos: 1. pioj. T. His. Olvmpia. in
11.0 se.-.: o. mci. f. Bunschoten. Olvmpia. 12,2 sec; 3.
,2 3 sec
me» A. Teo,»e. A C.A..
Hoogspringen met aanloop: (dames) 1. mej. T. Ris,
Olvmpia 1.25 51.. 2. moj. H. Bunschoten, olvmpia 1.20 sf.
1 X l"! 51. estafette: 1 Haarlem in 48.2 sec. 2. A/V.
1023 in 4«.<! «cc. 3. W.F C. in 49.1 «cc
4 X -1"" 51. estafette: 1. A.V. 1023 in 3 min. 55,.9 sec.;
2. Haarle,!, in 3 min. »'.O sec: 3. Blauw Wit in 4 min.

.

sec

In d.» wedstrijden om den i>portnarkboker werden de
>>estn resultaten behaal! door: I. Nootebaard. A.V. 1023
in bet nummer 100 51. hardloopen in 11,8 sec; (l. v. d.
J. van GelZoo. Jahn. verspringen met aanloop 5.«0
speerwerpen 44.30 SL: A. W. Hartman.
deren.
Haarlem, polssok hoogspringen 3.20 51. Tolaal behaalde
Haarlem 8200.70 puften. Jahn te I'dam 0002.20 punten.
A.5". 1023 !e Amsterdam «<»7l.<>o punten.
Het ««taal aantal punten van dn wedstrijden to Fdam
ei,
Wormervoor was: Haarlem 15511.70. Jabn, Fdam
13«5>3.275 n» A V. 1023. Amsterdam 13^«7/5 punten, zoodat
Haarlem don sportnarkbokor behaalde.
Voetbal

l>r nljrrni«*ciir

V. O.

versr.'iclorlHsr

Do g!-te,.n i» den

den X.
'""
vergaHaag geholl leo
algemeen,,

doiii'' v.-!U de» Nederland.eheu s'oetb.',!!o»d was op enkele
leden"»,, voltallig. Van he, bestu,r ontbraken de beeren
Spaan.
Hii ebiiian. so!v,>e><!
Lo hoer Nips was in zijn «nening ' "rd oo» ou al
opgewektheid. lift afgeloopen jaar n< emd- hij om, der
mee-.! gunstige j.iren voor den Nederl. V.8.. /oowol organi-aloii-eh al' uit eo» s„oioogpunt besel,o,i"d. Het «eer
werkte buitengen».,» ,„odo. ncardoor «> oompotitios
kond,
worden. spreke, noemde voorts
lijdi
'
ijk
tn
punten de |o, .'andkomlng van
e.-,,
belang,
als
der
oe„ nieuw reglement, dat str.'!^ aan de goedkeuring der
work o
vergadering zou worde» onderworpen, De
i<>g,amii>a nf; de
bolangriik
voorts oe»
inloruationa»!
wedstrijd.» .temmen tot.
resullat.!. on/er inloinationnle
tevredenheid, spreker bie.eh, nut bijzondere voldoening
hulde aa» II.B> dal or in geklaagd i< he, kampioenschap van Nederland (n veroveren: hi.i «e»>ohto don beer
zün vereeniging geluk.
l amev met he« suooos
in bot
Ken «ogenblik bobben wij dit seizoen gestaan
middenpunt v.» do politiek, dat was loon doos do Tweede
Spelen word go.
Kantor de s,ib°!.!ln voor do Olvmnisoho
('iitdrü'k.
d.-l '!» 'port
veli'od D'arbij bloei; woor cnns
mug nl-t
nog vele vijanden beeft', do beteekenis r1,.->i.,r.
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Vor-miingeu me! aanloop. >01. ree 7.06 M-, D. roe. «3.,
M. In dit nummer, »lat voor Holland is, blijft do voer nog
I't'i >..>!. beneden zijn nog niet erkende record van 19
Juli I! Uitslag: 1. de Hoer (H.) l.OiYi >!.. 2. vokormann
(IX) 6.93 51.. 3. R..P» (H.) 6.27 >1., 4. E.«üor <!.'.) S.N M.
Holland 6 p.. fuit^cblanl lp.
«oo M. hardloopen. Xed. ree. 1 min. 58.S me., v. ree
1 min 52.2 sec
.Va «on ronde loopt l'ler (D) uil ou bij bel luiden van
de bel bebben de beide Vuitscher« do leiding en behouden deze, hoenel llohl s»ork bedreigd wordt door Visver
-s«r. die mot minium verschil no. 3 wordt. Holten is (D.)
achter, Uit.'lag 1 l'ler (v.) 2 min. 5/10 sec; 2. Hohl
2 min. 1/2 sec; 3. Visser (H-); 4. volton (H.) vuit-ch,
land 7 p., Holland 3 p.
Speerwerpen, >e<i. ree. 53.92 M.. vuitloh roe. S/.14 »l.
slok dit nummer is voor Vuit.«chland. Haver verz,! boven
he» >cd. record. Uitslag 1 Nauer (D.) 51.70 M., 2 dr.
stoblunder (V.) 53.90 >!.. 3. Schild (H.) 15.30 M., 4. Knol
(H.) 46.10 M. vuit«>hland 7 p., Holland 3 p.
Hoogspringen met aanloop. Xod. roe. IHO M., vuit^cb
ree. 1.93,3 M. Hierbij «oonou onze landgenooten zich do
meevieren. Ibe.lingb klaagt er echter niet in boven bet
Ned. record te komen. Uitslag 1. Tbesingh (H.) 1.80 M.,
2. vuohrmann (H-), 1.75 M.. 3. Paulus (D.) 170 M., 1. rotmever tv.) 1.«5 M. Holland 7 p.. vuit^chland 3 p.
4 maal 100 M. estafetteloop. .X»>l. record 44.2 sec., D. ree.
42.4 sec. vnitfche ploeg: ltto, tzchueller, Eeser on M««t;
Uollandzcbe ploeg: do Boer, Evskor. Lamp on v. d. Berge.
vuit>.ch!and heelt ds binzenbaan. Holland de buitenbaan,
De Uollanderlie ploeg loopt uitstekend on slaat de vult«dhe binnen Xed. recordtijd, D© Boer begint fraai. Evskor
neemt slecht over doch loopt goed. Lamp struikel» en goraak» achter, maar v. d. Berge zorgt voor een schitterenden eiudloop en voert Holland ler overwinning. Uitslag
3. Holland 43.4 sec. 2. vuit>°cbland 43.5 eeo. Holland 2 p.,
vuit.<:chland 0 p.
De totale uitslag i«: vuitüchland 63 punten. Holland
49 punten
Na afloop vereenigde de Ned. Alblotiok I,'nie de deelnemers en officials aan een gemeenschapnelijken maallijd in botel Metropole, waarbij kapitein scbarroo wees
op do beteekenis van de sport voor de internationale
verbroedering en den wereldvrede. Hij reik-to een zilveren
beker alt aandenken aan dezen dag uit. Zijn red© werd
beantwoord door den beer Gerz. den voorzitter van het
Wesldeuisebe Spielverband, dio eenige officials een souvenir overhand'ige. De heer P. L. M. van Waytenburg,
secretaris van de Nijmeegseho V.V.V., bood den heor
Scharreo in verband met diens 10-jarig voorzitterschap
van de N A.l?. de bronzen legpenning vauNijmegen
Vooruit aan.

5.(
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zeer comfortabel.
„lk kan me best begrijpen, dat .Vo/,,/ «o trotsch is O), haar „V..H,»-,.',?" matrassen, diezijn werkelijk
als
geslapen
es» roos.
Gedurende de laatste «leoke,^. welke ik bij haar doorbracht, heb ik dan ook
ijninelkeslaapkamer,,\'i-Spri»g''matrassenfeleggen.
as
„Ja. Dick. ikben dan ook alvast besloten.

werking
ideale comfort van de „Vi-Spring" matras wordt verkregen door de gezamenlijke
-l^l. van meer dan 1000 verkoperde, stalen springveertjes. elk vervat in een apart stevig katoenen
de
zakje De Vi-Spring" matras is een boyenmatras en wordt daarom geplaatst op gebruikelijke
enz.
kettingmatras,
staaldraadmatras,
ondermatrassen als „Vito". Springbak. gevlochten
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Noad. Willesden

aan
«orden onderschat. De voorzitter bracht echter buide
do snortiviteit v.-.n het Xederlandscbe volk. i dat door
spontane medewerking hel doorgaan der Olympische spelen in ons land heelt welen t© verzekeren, spreker wees
er voort? op, dat bij de. jongste verkiezing voor dc Tweede
Kamer twee bekende mannen uit do voetbalwereld gekozen li.in, on we! de beide oud bestuursle6en mr. Droogleever Eortuvn en mr. Arts
Spreker herinnert daarna aan de ontzettende ramp,
welke een gedeelte van ons land in de vorige week heeft
besloten heeft
effen. Hij deelt mede. dat het bestuur
van de ramp een bedrag van f 500
voor de
beschikbaar te stellen.
De voorzitter gaat dan over tot de behandeling van
de agenda, waarbij de notulen der vorige vergadering
worden goedgekeurd.
In behandeling komt daarna bet jaarverslag
wKarom do heer
De heer J. Keppels (Bonden) vraagt Orgaan
van den
Moorman, redacteur van bet Officieel
bond, dl,<,r het bestuur verplicht geworden is voor het
lidmaatschap tan de algemeene vergadering te bedanken.
Juist daar de heer Moorman steeds een buitengewoon
nuttig lid der algemeen© vergadering is geweest, betreurt
h:j het desbetreffende besluit.
De heer T. van Dentekom (derde klassers) wenscht een
uitvoeriger jaarverslag, waarin meer bijzonderheden te
vinden zullen zijn. Hij wijst vooral op do onvolledigheid
van de verslagen der verschillende commissies, hetgeen
hij mot voorbeelden staaft.
De heer J. Kruizinga (2e klasse) vraagt waaorm do
districtswedstrijden dit jaar in het Oosten werden gehouden en waarom ook niet eens oen Noordelijk elftal als
tegenpartij in e<m oefenwedstrijd van onze nationale
ploeg is gekozen. Hij wijst op enkele fouten in het verslag7 waarin o.a. van een wedstrijd van een Noordelijk
Distriets Xltal wordt geschreven hoewel van een dergelijken wedstrijd in het Koorden niets bekend is.
De heer W. H. A. Burgwal (2e klassers) wijs! op het
feit, dat in het laatste jaar de uitgaven voor verschillende commissies zoo aanzienlijk hooger geworden zijn.
Hij vindt voorts, dat de onkosten voor de internationale
veel te
wedstrijden, vooral wat do receptiekoslen
boog zijn. Ook de toer van bet Nederlandsch elftal naar
Parijs ier deelneming aan de Olympische Spelen, heeft
naar sprcker's meening, te veel geld gekost. Hij rekent
voor, dat bet bedrag van ruim f 18.000 neerkomt op
f 50 per persoon eu per dag.
De heer Hans. (Persoonlijke leden) verklaart, geen be'angenvereeniging achter zich te hebben, doch geheel
voor zich zelf te spreken. Hij brengt de bekende gebeurHolland-wedstrijd ter
tenis van den laatsten
sprake. Het jaarverslag had over dezen wedstrijd wel io!s
meer mogen zeggen dan hot veel gebruikt© zinnetje „een
gelijk spel had beier de verhouding weergegeven. Hij
acht hel opzettelijk spelen van den bal met de hand niet
onsportief, doch wél vindt bh, dat de overtreder van hel
"«beurde mededeelingmoet doen aan den scheidsrechter. De
levend© geest vah het spel gaat volgens hem boven
dogma's en boven de dood© letter!
Wij moeten iuonze internationale wedstrijden, en vooral
in dio met België, alles doen om wrijving to voorkomen:
De heer F. X. A. Drilling (Eersto klassers) zegt, dat de
Westelijke Eerste klasscis op bet standpunt staan, dal
bij internationale wedstrijden wöl vergoeding wegens
loonderving gegeven zal moeten worden. Over dit punt
wordt nog overleg gepleegd. Een voorstel daaromtrent
zaï. t. z. t. worden ingediend.
Hij brengt voorts de ongevallenverzekering ter sprake.
De N.V.B heeft zich hiormedo op een terrein begeven,
waarop bij niet thuis hoort. Do verzekering bad buiten
bet X.V.B, verband moeten blijven, de zaak kan thans
bet secretariaat veel geschrijf en daardoor dus ook veel
,
kosten veroorzaken,
>
.^
De beer Mr. Kalma (lo klassers) vraagt of bet be-tunr
omtrent
het
regeling
bereid is, in het komend jaar do
in
samenomslag,
herzien
te
hoofdelijken
heffen van een
werking mot vakvereeniginge» en vereenigingsmenschen,
zijn. Hij
welko van deze zaak volkomen op do hoogteorganisatie
vraag! voorts waarom de N.V.B, zich met de
bevan den wedstrijd Zuid-Nederland tegen Luxemburg
last en merkt ten slotte op. dat naar bet hein voorkomt,
do N.V.B, veef te veel betaalt voor liet gebruik van bet
Stadion voor internationale wedstrijden.
Alvorens de verschillende spreker* te beantwoorden
die eenigo
beet do voorzitter de beeren Hans en Drilling,vergadering
jaren niet aan de debatten in de algemeen©
bebben deelgenomen, als goedo bekenden welkom.
Dat, de redacteur van bot officieel orgaan niet meer ml
,! mog, n zijn van de alg'tueene vergadering spruit voort
uit
door do algemeene vergadering gemaakt©
bemerkingen. De vergadering beeft het zelf zon gewild.
Het bl"t!!>,r is we, bereid de zaak nog eens to overleggen.
Aan den wensch van den heer Deutekom om een meer
gedetailleerd jaarverslag te geven, zal zoo mogelijk worden voldaan.
Wal do di-,tri(?t«wedstrijden betreft, wordt opgemerkt,
was. Daar men >n
dat de beurt eigenlijk aan hel Westen
geen prijs stolt, heeft men ze aan
het Westen hierop echter volgende
maal komt net .Voorden
bet Oosten gegeven, Ken
aanmerking.
in
Den heer Burgwal word» geantwoord dal getracht wordt
ook do commissies zoo zuinig mogelijk te doen werken.
Dat do kosten der oommissies het eeno jaar iots hooger
zijn dan bet andere, is niet te voorkomen. De onkosten
acht hot bestuur gemot,dér internationale wedstrijden
heeft do bo?r
Parijs
Wat
de
toer
na.ar
veerd.
Burgwal blijkbaar niet geweten, dal de betrokken p»st ook
de kosten van oefealle voorbereidingskosten bevat. o.m.homogeen
gezelschap
nen Hot is uiterst moeilijk oon zoo
11
gedurende
had,
bijeen
gebracht
N.V.B,
Parijs
als 'de
in
«lagen bezig te houden. Daartoe vemen autotochten on
dergelijke vrij kostbare uitstapjes noodzakelijk.
De voorzitter is het met den heor Hans eens, dat een
sportief optreden van on^ spelers in international', welstrijden noodzakelijk is.
wordt opgemerkt,
Wat do ongevallen vet zekering
om goal.
buiten
het
N.V.8.-bestuur
geheel
dat dezo zaak
wat boyenHet bondsbureau is slechts doorzendkantoor,
die» ruim verbood w^rdt zcidit de N.V.B, er zelfs nog
ia» verdient.
,
hoofdeOver herziening ,on hel reglement inzake den
organisoelijken omslag «al' overleg geploegd wordon. Hot
ren van den wedstrijd van Zuid-Nederland tegen Luxembur^ spruit voort uit het feit. dat Luxemburg aanvankelijk'legen Nederland wen^cbte to spelen, wat mot hot oog
op bet reeds vrij uitgebreide internalioimlo programma
/.uld-N'ederland
niet goed mogelijk was. 51"!! loal doorom
spelen. Do voorwaarden, waarop dn N.V.B, in bet Stadion
zijn internationale wedstrijden spoelt, ziin de boste voornaardon. welko men beeft kunnen bedingen.
Nadat enkelo boeren de mededeelingen van don verzittor nog hebben beantwoord, wordt overgegaan tot stemming over dn commissie van beroep, waarbij tegelijkertijd een uur wordt gepauzeerd en gemeenschappelijk bot
noonmaal wordt gebruikt.
,
Na heropening der vergadering wordt medegedeeld
lat de Commissie van Beroen in haar geheel ls herkoz,»!,.
Bovendien doelt do voorzitnr mede dat een tijden, he'.
noenmssl gehouden collecte voor de ramp lo Borculo
f ?s!.lt> beeft opgebracht
Naar aanleiding van dezo mododecling stolde dn beer
L,mov do vraig e! hot bestuur er bezwaar togen zou
hnkbou. indien het mor do ramp uitgetrokken bedrag

.
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Junction, l.ondon N. W. 10.

De vergadering gal
dit
vooretel
te kermen,
instemming
mot
applaus
door
waarna hot bestuur verklaarde zich er mede «e verAATIi^Oll
"
Vervolgens kwam in behandeling een motie van den
Burgwal,
door dezen heer ingediend na»r aanleiheer
ding van de bespreking omtrent hot niel uitoefenen va«
voetbalpoliliek© functies door don redacteur van het Officieel Orgaan. Deze motie, luidende: „De A.V. enz.
dring! er bij het bondsbestuur op aan, in het contract
mot den hoor Moorman niot op te nomen ds clausule omtrent het bekleeden van een voetbalpolitieke functie ,
werd mot 34 togen 3 «temmen on 21 stemmen in blanco,
aangenomen.
Uicrna kwam in behandeling de goedkeuring van het
nieuwe huishoudelijke reglement. De voorzitter zette in
kort de wijze waarop dit reglement i» tot »t«nd gekomen,
uiteen, waarbij hij liet uMomon. dat hier een zeer uitgebreid, commissie, waarin alle richtingen van den «.v.B.
verte -nnoordiga waren, oen buitengewoon verdienstelijk «tuk werk is verricht. Hij bracht hulde aan den
werklust van de commissie, die uren on uren had vergaderd om dit voor don boud zoo uiterst belangrijk werk
tot «land te brengon.
Hoewel hij meende, dat volstaan kon wordon mot een
eenvoudige stemming, verklaarde hij «ioh bereid «log
eenigo besprekingen toe te laten. Hierbij kwam «1 dadetijk naar voren, dat oon gedeelte van de vergadering van
meening was, dat de commissie van samenstelling bii
haren arbeid haar bevoegdheid t© buiten wa« gegaan en
dat wel bij twee artikelen, hot oone handelende Over
het stemrecht en hol andere over do promotie on degradatie. Doz© kwestie heeft oen uitgebreid debat tengevolge
gehad. Verschillende hoereu achtten zich moreel aan
deu arbeid der commissie gebonden. Had men bezwaren,
dan kon men later mot wijzigingsvoorstellen komen, het
aanbrengen vgu wijzigingen achtte men thans niet moor
mogelijk. Als bemiddelingsvoorstel werd toen ingediend ©eu voorstel om het reglement in «lemming te
brengen zouder do beide bedoelde artikelen, welke dam
afzonderlijk in stemming gebracht zouden kunnen worden.
waarbij da
Dit voorstel werd mot '26 tegen 29 stemmen
tegenstemmen van het bestuur den doorslag gaven
verworpen., nadt, do hoer Kips nog eens uiteen had gezet,
dat het onlwerpreglemont, zooals hot thans ter tafel lag,
niet aan iedereen volkomen bevrediging zou kunnen schengoede zaak ditken, doch dat men in bot belang van de
maal over die bezwaren heen moest stappen. Voor de
volgende algemeen© vergadering zon men dan met wijltgingsvoorstellen kunnen komen.
Ondanks do opwekking van don voorzitter kon het
nieuws reglement niet do vereischte meerderheid behalen.
Er worden uitgebracht 31 stommen voor, 24 togen en 1
stem blanco. Do vereischt© meerderheid van twee derden
was dus niet bereikt ou het reglement derhalve verworpen.
De voorzitter verklaarde de thans gevallen beslissing
diep te betreuren. Wij zitten thans met eon reglement,
waaraan do bond in do laatste jaren feitelijk is ontgroeid,
het bestuur zal thans een moeilijke taak hebben om niet
do oude bepalingen de zaak geregeld te doen verloopen.
Hij betreurde bet verder, dat de moeilijke arbeid der
re"leiiientscoi!!»i!,ssie thans tevorgeefsch was geweest,hetgeen in de toekomst geen aanmoediging zal zijn om werk
voor den bond te verrichten. Ook do nieuwe wedstrijdbepalingen konden thans niot in behandeling gebracht
worden" daar in het tegenwoordige reglement reeds wedstrijdbepalingon zijn opgenomen.
Thans werd overgegaan tot de verkiezing van do linanstommingen
eieele commissie, waartoe niet minder dan 4samengesteld
slotte
commissie
werd
ton
waren.
Dn
noodi"
il de"hoeren Sajet (aftredend lid), vin Benuekom, van
Calcar en Burgwal.
Vervolgens kwam in behandeling oen voorstel om oen
algemeene regeling vast fo stellen over het geheele land
promotie en degradatie en een daaraan verbonden
voorstel inzake de regeling van die promotie en degraeerste gedeelte van dat voorstel werd na debat
datie. Het
hoofdelijke
stomming aangenomen. Het tweede
zonder
daar van do bestuurstafel werd
behandeling,
kwam niet in
medegedeeld, dat do uitvoering van do promotie- on dogra.
datie geheel bij het bestuur berustte.
Aan do nader ingediende voorstellen werd liet eersto,
eveneens gaando over promotie en degradatie, ingetrokken, eveneens in verband met de opvatting van het bestuur, dat deze zaak uitsluitend tol zijn bevoegdheid bohoorde.
Fen voorstel tot intrekking van do bepaling, dat van
gonieuwe vereenigingen een inleggeld van /30 wordt hoer
beven, werd na een geestdriftige toelichting door don
Donkers eu bestrijding door den voorzitter verworden.
Hierna kwam do heer F.ymer.s con motie toelichten,
waarin bet bestuur van den N.V.B, word uitgenoodigd
terug «o komen op zijn besluit om do lijst van geroyeerde
en geschorste personen in den vervolge weer te doen dijVan bestuursboude» door do vereenigingen on bondon.
tafel werd het voorstel bestreden. Do vergadering ging
nam
echter blijkbaar met die bestrijding niet aocoord onvoor.
waarop
ds
aan.
2fi
1»
stemmen
tegen
de motie met
zifter do toezegging gaf, dat bet bestuur do zaak nader
overleggen.
.»
» , van
voorstel
Hot lanlsto punt van de agenda was oenword
uttgonoo.
waarbij
het bestuur
don Haa"sehon V.8..
te
di"d dien bond tot een bedrag van / 100 tegemoet don
wedstrijd
van
den
nadeelig
saldo
komen in bet
vussoldorf, gespoeld op ia
Haag-combinatie
Cit do door don heer Nymers gegeven toelichting bleek,
op oon
dat dezo wedstrijd aanvankelijk was vastgesteld
dag, dat in do 'residentie geon andero voetbalwedstrijd
'..B.
van beteekenis zou worden gehouden, voor don
werd kort voor bet spelen van don bowuston wedstrijd»
vastgesteld. De
voor den Haag een kampioenswedstrijd
Haagsche V. B. slaagde er in dezen wedstrijd in overleg
met de betrokken partijen, uitgesteld to krijgen. Hierna
werd een andero wedstrijd voor den Haag vastgesteld «n,
cok hierbij wist do H. V. B. met medewerking van do
betrokken partijen uitstel te verkrijgen. Men moondo
toen het rijk alloen to hebben dooh tor elfder ure werd
toen door den N.V.B. do wedstrijd A.V.0—«V.0.0. vast"osteld en daarvan kon geen uitstel wordon verkregen.
Het gevolg was. dat do H.V.B, bij zijn wedstrijd vrijwel
1500 begeen publiek had, hetgeen een schade van f
leekendo.
Van de bestuurstafel werd betoogd, dat do wedstrijd
van A.D.O. tegen VOO. niot uitgesteld kon worden on
dat mon in beginsel geen schadevergoeding wenschto te
goAen, daar toestemming voor den H.V.B, wedstrijd was
gegeven, mits buiten bezwaar van hot competitie-programma. Bij do verdere bespreking over dit punt violen
voor bel eerst 611 dezo vergadering eenigo minder vriondolijko woorden. Door don hoer Sajet word n.l. gesprot
kon van „plagerijen" door het bondsbostuur. De voorzi^
ler toonde zich over dezo woorden zeer verontwaardigd
bij meendo dat do heer Sajet niel he! recht had van dM
bestuur plagerijen te verwachten. Do hoor Sajet wijzigde
in verban 1 daarmede zijn woorden in: ..gemis aan medewerking, welko men redelijkerwijs had mogen -verwachten". In stemming gebracht slaakten do stemmen met 1?
legen 17. Do beslissing is dus bij het bestuur, dat *»1
overwegen wat het in verband met do meeningen der
vergadering
bestuurt led on bnhoordon tot do legenzou kunnen wordon gedaan.
stemmer,,
van l 300 werd verhoogd tot f 1000.
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De Herdershonden brengen eerst 3 Hollanders, zeer matig
Belgen met de «cüiiin kwaliteit, daarna 3 ruwharige
Gunsiug
met u. één z.g.
W
G.
oig.
Baronet,
torende reu
oig.
W
G Brand en
Briard Ring van Groot Kevelham.
de
ba Duitsche Herders van goede kwaliteit. Tooh laten
weello
wensonen.
veel
te
algemeen
voorlanden in het
do
voorvoelen zijn overwegend. Ook hior:ijn de toven invom
overhand, ook in kwaliteit. Beste is de teef Asta
Moorbeim. eig. L. Huisman met u. Ook do tweede in teven
Balhun von Daalhuizen wordt met uitmuntend gekwalificeerd. Vooral do winster zouden wij gaarno uitgropender
zien. In renen wint do z.g. Malle von Xudo. eig. 1. >i.-n-n.er>lor Dit ra» werd gekeurd door den bekenden 111.
Ilomelburg. Dortmund. Do eenigo Bobtail Judy. eig. A.
Munslorman. mot u. gekwalificeerd is in '-oorband niet
correct.
De middelgrooten openen met 1 matige Bouvier, de z.g.
Rottweiler loof ?isa, eig. A. Houssant. De eenigo
s«moveed. de prima reu Farningbam Ikon, oig. me.,.
Xellv Dickboff is uit bet «war, is overigens in bouw
schitterend eon waardige afstammeling van do honden
van Xanson. en in zijn verschijnen nropagandeert voor
zijn roomwilto ras. Do eenige Dalma'iner teef is goed
van bouw. onjuist geteekend. Xelly. eig. J. G. Hendriksen
lougdmet z.g. gekwalificeerd. De 3 Boxer» brengen goede«eert.
Th.
de
Tlrpo.
eig.
IL
beste
is
z.g.
honden. De
do
Bij «'o 2 kroespoodol, is do z.g. reu do witte Capi van do
3t. Walburg, eig. mevr. f-obeltoma. do beste. Do ? Dober
mannen brengen weder de bekendo Edle au, der Meimath.
dio met u. wint. Bij reuen Is de
oi». L Schimmel
z.g. Prins Ooi! van de Koningsstad, eig. mevr. E Klein
Willink, de beste. Daarna 2 ?chnauzers. beste Is tTbarles
van Erokelo. eig Max Odieu. met z.g.
De Terriërs brengen overwegend de collectie van mevrouw van der I<eetiw naar voren. Do eenigo Airodale b«teekent niets. Dan de prima 1' Manchester teef Xenophan .«onja, «ig mci. 11. W- van oorst van Beest.
Daarna 37 Schotjes waarvan mevrouw Daondels er fi ter
opluistering zendt en mevrouw van der I/eeuw 2? in
concurrentie. Do 1 ia.'sto wint bij reuen met Jobny. bij4
teven mot Jeann«. beide met IL <".. .^oalyhams. waarvan
do
v»n mbovrouw Daendels ter opluistering. B<«to wordt
bekende Flap of Kano souc.i t'orno met z. g. Eon goede
o^leotie van 5 gladbarigo en 2 ruwharige tos Terners.
waarbij do winners Maud van Torriorlust. gladbang"
toef, eig. J. H. XV. Alberda. mot u. en do ruwhaar teef
l'hurchyards sbin,mv. oig. Max Kring« mot u. 2 Bedling♦ons dé z. g. reu Juin Juni on do z. g. <"ef Blue Gom,
bolde eigendom van P. M. <". Toopoel. De 3 s^airns tor
opluistering van mevrouw Daondele. Dezo exposeert
nog de z. g. Engelsche Hulldog ren Jimmy on de z. g. toef
Jutland Januly.
,
<,
Dameshondjes brengen goed materiaal. <1 *. g. schippert!
Papillen.
matige
1 u. toef
toeff Daisy, eig. H. Mulder. 1
Pokingose Eo-Wen Ti of Peking, eig. mevr. T. s<-baep.
man. Daarna do 27 Dwergpiuehors mot do winners Dotjers
u. reu. Dodo
Frits. eig. mej. T. Visser, als zwart-roodo
Pfiffikus, eig. moj. J. Jansen als zwart-roodo u. teef,
Halcyon eig. B. J. van Ernst, als roodo u. rou on Dotjes
Xolly, eig. moj. T. Visser als roode u. teef. 3Dwerg-Bohnauzers, beste is de z. g. teef Alfia Baltischort. eig.
mevr. C. H. Alblas. Do 3 Affon-Pinchers boteekenen niet*.
8 Dwergkeeozon. waarbij do bekende witte Hansje van
de Prwsonstad. eig. mevr. J. v. d. Spek met n. wint bij
reuen. De witte toef Loukie van Goldberg, eig. moj. E.
Bieverding z. g. In zwarte reuen wint Bmkio van Hittepotlt, eig. mej. E. van dor Hoeven mot z. g. De chocolate teef l^esel von dom Botonbnrg FaKtwog, eig. J. Altona z. g. De 5 goede Dwergpoodols sluiten den catalogus
waarbij winnen de witte reu Wally, eig. W. C. J. van Angeren. mot. z. g., de zwarte reu Lordi. eig. 8. Dekker
met *. g. en de allerbeste zwarte teef AH, oig. D. Hop
met u.
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1. Nrarle. 4 j.. br. h. V.
1. Oppelaar (Ookhorst)
San
m.
2.
sec;
J>il?. 51. in 3 mm. 7 1/6
»«"«""»>**"
51.
: Francisco v. sL<riorio Hall. eig. J. XX. schuyl (J. D.
: t- buy!) 1775 51. in 3 mm. 7 L'o sec.
Commies) 1825 M. In
j Niét geplaatst: Lady sVilwel (A.
51onto farlo (F. J Kool) IW» M. in
, 3 min. 7IS 25i;> sec:
sec.; Voerlooper (Kruithof Jr.) 1810 M. in
8 min.
U5O M
2,=>
sec.. Xe Long Ago. P- <«-Fusin^)
3 min. 21
(J. G. de Boor) id»
B.
Octoroom
min.
32
J/5
in
3
sec?
reglement
ran den H. V. B.
Hel
51. in 3 min. 37 2/5 sec.
11. Concours schoonste rijpaard. Ingeschreven on uitvan
do
voreenl-wij
vernomen, hooft het bestuur
Kaar
gekomen 11. 1. Luckv Day. eig. Baronesse von Wortbern.
ging van <wo«do. dorde on vierde klassoro besloten, zoo »S'H2ge. '2. Hassan.'oig. I'attersall Manége, Kohovenuiepoodig mogelijk het G» do algemeene vergadering ver?2fetv eig. Ad. Klebe, «otterdam. erg
gen:
worpen concept-reglement weer bij het bestuur van den
vermeldingen: As you "ore
Eervolle
welke
artikelen,
>'.V.B. in to dienon, waarbij echter de hebben geleid, von Wertbern.
's-Hago. Pretty Boy. o»g. A. Klebe; White
tot verwerping van hot concept-reglement
Warneko.
eig.
,
mevr.
Hond,
in gewijligdon vorm zullen worden ingediend.
111. Prijs van P^ttordom. Ha»dioapHo2>t^drav«rii Ie
klasje.
Feyenoord—Antwerp F. C. (3—l)
Afstand 10?» Meter.
loopen in series van ten hoogste 8 paarden. De winTe
Gisteren heeft Fevenoord, op haar terrein aan don ners der heats on do 2 snelete tweeden loopen gezamenlijk
Pordtsohestrastwog,'een wedstrijd gespeeld legen de in de beslissende heat.
„«
medaille, aangeboden door de gemeente «otterAntwerp F. O. De gaston kwamen direct zoo overdondeGouden
rond opzetten dat het er naar uitzag, dat Feyenoord eon dam voor den eigenaar van het winnende paard en Kunst«waro nederlaag to slikken zou krijgen. Do Rotterdamverwerp, aangeboden door de Paaa-deueportvereeniging
Rotterdam, voor don rijder van het winnende paar".
echo verdediging was echter op haar post en gaf do aanIngeschreven 10. niet uitgekomen Miss 6olda retor llo*»
vallers geen schijn van kans. De gasten hadden poeh.
._
doordat een, hunner wegens eon kwetsuur het veld moest M.L"Madrigal (1650 M). Boeel (1635 M.).
„
verlaten en lijn met tien m»n verder moesten spelen.
le serie. 1. Silene Nancy. v. zw. m v. Siient. Brigade n.
Feyenoord werd volkomen meester van het terrein en Nonnie. ei". N.
Wassenaar (G. Ensing). 1615 M. in i
wist haar meerderheid in tweo doelpunten uit te drukke». min. 2215"50c; 2. Lady G. 7 j. zw. m. v. c,apt Henry u
Wel naderden do gasten af on toe do vijandelijke veste, Bonnie M.. «ig. Jac. v. d. Graaf (B. Gooneus). 1625 M. in
doch het beslissende schot was zoek.
In de tweede helft, toon do gaston weer oompleet waren,
Emma Harvestor (J. D. Schnyl). 1635 M.
Niet
«t er weer meer vuur in hun epol on zij begonnen met in 2 min. 212/5 sec.
„
<
Atalanta,
een hevigen druk op ho! doel van Feyenoord uit te oefe1. Mojuet. 6 j. br. h. v. Oapt. Henry u.
2o
serie.
2
2310
ton
deel
word
door
VerM.
in
min.
strafschop,
die
hun
viel
1600
(Ockhowt).
nen. Een
eig. M J. Oppelaar
meulen tot hoekschop verwerkt, waarna het leder na sec.; 2.' Patrick Duluth. o. br. h. v. The Harvestor u.Alioe
«enig geharrewar in het, net verdween (2—l). Do gasten Bssosevelt. eig. N. H. Wassenaar (eigenaar). 1630 M. in
badden hierna vrijwel niets meer in to brengen on
moest zich hoofdzakelijk tot verdedigen bepalen. Feye>linn°tonka (Kruithof Jr.). 1620 35. L, 2
Niet
noord wist nog éénmaal te doelpunten, zoodat zij met » :n. 314.'5 sec: Judgo Seott (Pronk). 1605 M. in 2 win.
3—l won.
' 'i;é^n"in^: 1. Silent Nanoy in 2 min. 204/3 sec.; 2.
Seriewedstrijden, uitgeschreven door Tubantia fe Mojuet, en Lady G. in 2 min. 211/5 sec. deadl beat.
Hengelo te gelegenheid van haar 25-jarig bestaan :
Niftt geplaatst: Patrick Dulutb in 2 min. 28 2/» sec.van
Enschedescbe Boys—Hertog Hendrik I—2 ; Hengelo—
IV. Jachtrit voor paarden, gereden door houders
,
Tubantia 6—2 ; Enscbedesche Boys—Tubantia 3—4; Hertog e^u riivcrgunning.
plm. «10 M.
Hendrik—Hengelo o—s.
Afstand plm. 200 M. on eeno eindloop van
Stilstaande start.
De uitslagen van de gister"» gespoelde wedstrijden,
Min. gewicht- SO K.G. voor volbloed paarden of daaruitgeschreven door do sportcommissio van de Oranjemede gelijkgestelden.
Niet volbloed paarden gewicht vrij.
vereniging Botterdam-Oost, luide,, als volgt:
.lagenneestor: de Vries
lste afdeeling: HOV—Transvalia I—2.
Ingeschreven 6. niet uitgekomen: loxia.
2do afdeeling: DOS—Bood Groen 2 o—l, Dindua—Ohar(Schaap); Z.
lois 2 3—2, Siod 3-DLS I—l. na loting door Siod ge1 Voic.ks eig. A. C. Boer Rotterdam
Sebeveningon
(Beleer):
Velde
wonnen.
Boèstord. eig. M J. v- d.
Schomer).
:L Ta.sso. eig. Scheveningsoho Stal (mevr
Niet geplaatst: Poor Torn (l.angeveld). Silver Yueen
Korfbal.
(liahn).
Vr!«
Proviucienboker.
den
Hm
Tij l 52 sec.
kwamen nit
De ploegen van Friesland on Groningenverscheen
Kralii'-eupriis. Kortobaen-draverij-handloap.
V
mot
opstelling.
Drent«
in de aangekondigde
Open voor allo 'in Nederland geregistreerde paarden.
invallers voor de gebroe^er? lleinze.
Te rüdcn in series. Aangespannen.
<00 mot^r.
Als eersto wedstrijd ging Friesland—Groningen.
Naximum-afstand «Kl Meter,
De voorzitter van don N.K.B, ds hoer Broekhnysen
I>rd Audiey (7.0 iI.X
uitgekomen:
10.
»i«c
Ingeschreven
deed den uitworp, waarna zich e,n zenuwachtig spel
)farc«o (7)0 .M.L Nobel t,730 >!.).
(Genontwikkelde. Het duurde eenigen tijd voor or eenigo teelo serie. 1. .Silent Nancy. ci?. X. H. Wassenaar
was voor sin"))
kening in hot spel kwam. De eerste aanval
0
sec.
,
min.
190
M.
in
1
«^
Friesland, daarna kwam Groningen in do meerderheid,
wegens onregelmatig draven: «.onor»
G"e'lisiuali!>.eerd
gaf
Ka
20
minuten
tl. «(J.
kansen.
Meleoso
goedo
aankomende;
verscheidene
doch miste
(D. Pronk) 725. HL. eerst
on Oracle (Ookhor«t,)
Okkin^a do Friezen do leiding. Groningen bleef onvolaankomende
tweede
>L,
7<»
Schuyl)
doende schieten en stond bij do rus! nog <^n doelpunt 710 zi.. vierde aank.
, ,
x >?<«, n» «^
Idylle. «Ig. D. Pronk (eigenaar) 730 M. Rn
«chtor. Na hervatting werd do stano spoedig I—L de
1.
2o
ser-e.
wisseling bracht Groningen in betere positie on do Fr.e1
zen moesten zich hoofdzakelijk op verdedigen toeleggen.
Duluth. eig. X. H. Wassenaar (eigenaar)
Eerst toen Pen wegens een blessuur door een zeer goed
«pelendon invaller was vervangen, vlotte hot bij Friesland
Niet, "eplaa!st: Emigre (Kruithof Jr.) 703 M.
veel beter. Aan beido zijden werden allo kansen gemist.
Besii^ing 1. Idylle. 2. Lilent Nancy. Patnek Duluth.
«eodat de wedstrijd in eon gelijk spel eindigde.
«et Drente badden do Groningers heel wat minder moeite.
Honden
Ia de eerst» 10 minuten gaf Drente aardig pari ij, doeli al
spoedig werd het door toedoen van eon speelster 2-0 voer
Tentoonstelling <o Apeldoorn
Groningen. In de tweede opstelling maakte van der Geest
gisteren hare
De Vpeldoornsclio Kynolog^u Club had
het derde doelpunt en werd bet door Zonderling o—4. «el
»n
georganiseerd
allo
rassen
voor
doelpunten
tentoonstelling
bletweede
herstelde Dronto zich nu eenigszins. doch
Groningen Park Tivoli te Apeldoorn. De vereeniging voor fokker»
tweede
helft
was
In
de
ven aan deze ziido uit.
Dwergpinohers
°»
weer veel sterker door uitstekend spel van den 8.5.5" «■n liefhebbers van. Duitsche hadden
hunne °lut>-«°-solide,
Herdershonden
Club
Belgische
zooda.
speler Ilammers. Drente verdedigde echter
een
waarvoor do
het nog vrij lang duurde voor hot o—s werd. Geleidel ij'< toonstelling daarbij aangesloten
exemplaren,
3
slechts
de
laatste
2?
bracht,
-<.od
van
<*otal
«ord daarna de stand o—7.
zeer goed geslaagd met,
Do laatste wedstrijd Friesland—Drente had zoo weinig overigens was de tentoonstelling
kwaliteit buitengedoorsnede
om het lijf, dat do toeschouwers reeds vóór bet einde liet Nl bonden, waarvan do
All-ronnd sam
Engelsche
al
was
de
zijden
slap
goed
beide
werd
woon
was.
terrein begonnen te verlaten. Aan
do
E's.
royaal
eu
verwat
met
,„„
erg
< mbtreo
en lusteloos gespeeld, waaraan het groote terrein
bond dor tenvoor
bosten
keuring
«ereprijs
scoorde
de
der
waren.
N"
10
minuten
Bii
vreemd
moeidheid niet
speciaal
N.l de toonstelling kwamen uit do geheele
Drente, even voor de rust maakte Friesland gelijk. hierbij
een
linncth,
Bleu
Obampioen
Gievhound
do
spoedig
2—l en 3—l.
naar vore»
hervatting scoorden de Friezen
6
van
een
collectie
was
uit
vroeg^nde reu. die de beste
bleet het.
„
Condra
van
do
leven
won
In
»
on
Brcekhuysen
reikte
do
heer
reuen
teven.
afloop
na,
Onmiddellijk
vnn mevrouw M. A. G. van
ien beker aan don Groningschou aanvoerder uit. Ook de ook met 1 beiden eigendom
brengt ook de overige
exposauto
Leeuw,
Deerde. Deze
der
vertegenwoordigers van do drie noordelijke bonden voerwas. Bovendien wint zij de
1
terwijl
abs?:n
Grovhounds
den nog het woord.
grootst--) inzending met haar totaal "i
eere'piiis
De regeling van do wedstrijden viel zeer te prijzen.
afzonderlijk
in enceintes geëxposeerd «en
bonden', die
zeldzame aanblik vorm
Paarden.
Naast do winnende «irevhound staat do sobiltereiido
H»l»uUo»loyn.
teef «irTeckel die ook in /.eist won. de Zwart-roodofccheveninjam vón Wald^art.m. eig. mevr. C. Wertbeim,
dit ras van
Een mooi programma, rijk aan afwisseling, heeft >en en zeldzamo vertegenwoordigster van
Ook
verder zijn
alle
dooien.
gisteren velen op hel sportterrein Woudesteyn een aankiombeentjos.
af
in
kleino
goei vertegenwoordigd met 20 exemplagenamon middag bezorgd, zoodat do Paardensport
Teekeis
zeer
<lo
ging met genoegen kan terug den on do wedstrijden, die ren. waar' onder 3 l's en i' Z. G.'s. Ook do tweede met
In
voor de eerste maal sedert baar bestaan in de maand l' Wallie eig C. Mevr* is prima, alleen iets te hoog. de
*«
H.
Cornelissen
eig.
G.
z.g.
beertje,
Augustus
gehouden heeft.
roodo rciien is do
aardigen strijd om do Beer no<r een pup. maar veelbelovend, de best«, bij roode
D» 4e klasse draverij gaf oen Oracle,
ten
waarin zich
teven de z ". satanella. eig. mevr. S. F. C. Bebeltoma, in
eerste plaat* tusschen Ncdda eu
Do
aanmengde.
Wilw.l
Lady
nog
dwer-eii dö"teef Waldino vom Birkenberg, eig. G. H. Cor«lotte op het. laatst
daar dit ,no met uiterst, gering nelissen de Beer met U. bij Kaninolien de z.g. teef lik»
komst gaf veel spanning,
verschij de eindstreep passeerde. Orarlo won. doch Nedd» vom Birkenberg van denzelfden eigenaar. Ook de Duitkampioen Hcdwigs sonja, oig.
waakte denzelfden tijd.
, om de prijzen in ehe Do" teef, do gcclo
Bos strijdt tot het laatst mede om do
Een goede collectie «paarden streden
F
J
van
den
aan l!oo"«1e eer. Totaal '22 «loggen met als besten behalve de
het concours schoonste rijpaard De jury kende door
gereden
toe.
Hassan.
prijs
den
eersten
genoemde met U, de z.g/s Jan van Volbloed als goeie
Luckv Dav
prijs on
re», ei". J. S. Koppler .de zwarte reu Boland von eleuMevr.' A. 'van Hobokon ontving den «woeden
As you stadt ei" P. XV.
de zwarte teef Roland» 3elma,
süfetv kroon den derden. Eervol vermeld werden laatsten
■werc," Pretty Boy en White Head. do beu.e mevr. ei<^ 'j. Oosting en do gevlekte teef Roland* Pidnsoss
onderscheidenlijk 'gereden door me r. Klebo en
Rila, ei". Jac. van Munster. Vooral de collectie gevlekheel goed, al is de teekening niet altijd «uiver.
De"dan,es ontvingen van het bestuur bloemen on een tenDoisgroote
rassen brongen 2 malins r.iet als beste de teel
Werklust, eig. E. van Oorspronk mot z.g.. 2
kunstvoorwerp.
Aida
van
st. Bornards met als boste de ? g rei Bendix van den
Den Prijs van Rotterdam, waarvoor do gemeente Rotterheelt
eig. N. G. Pouwels, 3. New-I oundlanders. De
dam een gouden medaille beschikbaar had gesteld, eerste
do
silent Nanev gewonnen. Zij won gemakkelijk
rei Jonker Torn van do Negerhut. eig. mevr. A. Stuur«rio van Lady G. en Emma Harvester en bal ook i» man behaalt z.g., zoo ook de beide toven. beste is Titia,
do beslissing spoedig met baar concurrenten afgerekend, eig. H. .1. .Minderman, de z.g. puppy Katinke. eig. C. Th.
merrie wilde niet, Nobbcs heeft vooral in de kop beloften voor later. De
l.mina Harvester stelde te leur. De
meter.,
aan den start, windhonden brengen nog 9 Borsois, niet de winners Bess«npakkon on verloor tientallen
on de
inhalen
goed
kon
niet
meer
beik« Doiogoi, eig. H. Jansen metbijz.g. bij reuen
kelken achterstand zii
1
z.g.
teven.
Deer.
«ruyff
waarin
1
atrick
mevr.
Pb.
eig
7.t. Remo.
In de twe?do serie, die .Menuet won on
plaats icaaktc bóund. Polvglogban Brave. eig. mevr. H. 'Th. 's Jaeob.
Duluth zich vergenoegd* met do tweedeboyenbocht
twee2 lerseko Wolfshonnds. eig. mevr. van der Leeuw de D
Minnetonka bij het uitknuon vin de
reu Caragh Chieftaln en de I.' teef Wanda of Hindhoad.
waal op dezelfde plaats een fout.
expressie, type on gebit
In de beslissende serie bad SilciU Nancy spoedig de De laalste is vooral in schedel,
vervalt
in do fout van Deerde
eerste
profereeren,
.Mote
af
te
staan.
bereikt,
om die niet meer
oerste plaats
die
hoiindsehedeL
plaats,
Vet en Lady G. streden vinnig «m do tweede
Jachthonden brengen " lerscb" ketters, de n, reu Bosi,
*ij beiden op hetzelfde oogenblik bereikten, zioda! de
eig.
D. Nijhoff on als beste teef de ze. Jelly. eig. mei.
uitspreken.
echter een deid heat moest
({."ll.
algemeen
Piliner va» do llroek. een praeht-collectie van lt
De jachtrit had een vlot verloop. Over bet v.-mi
Duiisehe
g.'
Yoicks
staande honden met de winners Bowler. >*le. B.
genomen.
vlot
berden do hindernissen
korthaar
energieke
wijze
op
Weideman. met u. hij reuen korthaar. Opbelin. BornhranTasso. die
w-ikkeliik. doch wanneer
geun.'t
z.g. van denzelfdeu en do u. stekelhaar
met
niet
teef
den
start
gereden
werd.
mevr Pchlomer
)!. van den Berg van saparoea. Ook de kort1»d, dan h,d Yoicks ziel, ongetwijfeld heel wat meer dino, eig. li.met,
derde
reuen
u. Bassa. eig. G. seegers on >lirald». eig.
baar
!-'""",
«"eten inspannen. Tasso eindigde nog als
B. Havinga, beiden ingesebreven in Nieiiwellnesklasse
<"k mevr. .«ehlomer werd met bloemen gehuldigd.
zijn prima en ecu aanwinst. De eenigo Wiirlenbergor
geeindi!:'!.
programma
»et een kortebaandravei i, is bet
de eenige
Boiastan, eig. G A. Wvteihorst is z.g. Zoo ookwaarbij
na strijd met silent Nancy gewonnen heelt..
2 Hoidewaehtors,
de
Bessen.
eig.
Griffen
.1.
Ida,
*>"DeIdylle
volgen:
wo
hier
volledige uil«ll»gen laten
Erven
met
u.
eig.
.1.
W.
van
von^Hertmann.
Af*<«"
teef
3onta
Augustiisprijs. Prljzendravorij 4o klasse.
eenigo Waehtelbnnd, do toef Ata von Hohen«O!"
wint.
Ook
de
gewonnen
f
Voor
iedere
Belasting:
MO
stern wordt met u. gekwalificeerd. Een matie« eollectle
U- en«eter.
voor iede^n gewonnen Iston prijs N motor. On'bet,van
Coekers met als beste do te«f Kimera, oig, A. J. C.
<
««lfing: paarden, dio nog «eon Iston prijs gewonnenwon.
Uolfman met, t.g. De eeniee springer Dessor, eig. mevr.
<«U 25 meter, dio nog oen Iston. nooh een 2den prijs
meter.
S.
F. C. Lcheltoma i» « g>
60
*« 35 meter en die nl«ts wennen
Ka do rondvraag, -waarbij nog enkelo minder belangfijko opmerkingen werden gemaakt, werd om bij zevenen
ie vergadering gesloten.
Opgemerkt dient nog dat tijdons de vergadering van
|n bestuurstafel do uitslagen van do wereldkampioenfohappon wielrennen werden medegedeeld en dal besloten
*erd aan den nieuwen amateur-wereldkampioen sleijer
zen telegram van hulde namens de vergadering lo zenden.

Ingeschreven 8, uitgekomen 7.
Henry u. Atalanta, eig. 51.
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Dammen.
olnbkampioenachap 2de klasse van Nederland.
Gisteren heelt te 's-Gravenhage do uitgestelde ontmoeting
plaats gehad tusschen twee tientallen van do damvoroonrging Wormerveer en D.I.N. II van Roosendaal om bovengenoemd kampioenschap. De uitslag was:
1. G. Beots-W.F. Lont» 1-1; 2. X. Stolp—J. Jansen
1—1; 3 J. Fritz—L,. Vermunt 2—o; 4. P. Ofman-:'. Vos
o—2: 5' C. P. Moovboer—.l. Delvaen o—2; 6. W. 11. van
Hattum—A. Mol 2—o; 7. M. '!o Boer— A. .Aart 1-1; «. C.
van Hattum—A Markus 0-2: f. P. Dubi^l^-G. Daelo
o—2: 10. S. de Boer—R. Lieshout 2—o; totaal 9—ll in hel
voordeel van D.I.D. 11.
Do eindstand is:
gesp. gew. gel. verl. punt. bordp
3
22'
2
1
10
W.X.D.V. (Arnhem
O
1
1
IN
2
1
Wormerveer
2
2
O
1
I.'
1
D.1.0. (RoosendaaD
'afgebroken partij, vermoedelijk gewonnen voor W.X.D.V

2.'"pa^r3k'

Marine en Leger.

s.

°°

_.

eerste^

...

electie

.

.

voor

..

.

.
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Handboogseh ieten.
,
Te Delft is gisteren op de banen- van Willem Teil bet «lo'concours gehouden van don Noderlandseben,bond van hand.
boogsohutlerijen. Do uitslag is als volgt:
Korps: voorconcours: le pr. Claudius Civllis, Amsterdam
249 p.; 2e pr. Willem Teil. Delft 210 p.: Rozenprijs: De jongé Batavieren. Haarlem 5 rozen, le Bizondere prijs H. 1.
Assendelft. Jonge Batavieren, Haarlem 59 punt.; 2e per',
pr. H. Anlonissen, Concordia. Amsterdam 53 p.; pers. rozeuprijs J. 5. van Hassel. WiÜem Teil. Dolfi 3 rozen.
Groot concours: Korps wedstrijd: Jo pr. Vooruitgang zi,
ons streven. Santpoort 246 p.; 2o pr. Willem Teil, Delf. 211
p.; korps rozenprijs: Claudius «vilis, Amsterdam 10 rozm:
lo pers. prijs: P. J. Verkoppen, Santpoort 56 p.. 11 rozen:
2e pers. Pr : H. I. Assendelft. Jonge Batavieren. Haarlem
5i p., 10 rozen ; pers. rozenprijs J. Maas, Claudius Ci^rli?.
lo pr. P. Bonner 2G p.; 2c
Amsterdam 5 rozen. Personeel,
Civilis, Amsterdam
Claudius
p.
Groot
23
beido
pr J. W de
Bozenprijs G. J. van Heken, santpoort 3 rozen. Wisselpnjs:
le zilveren wisselbeker met goudon speldjes. Vooruitgang
zij ons streven. Santpoort 465 p.: 2é zilv. wisselbeker, W,l-lem TelL Delft 454 p.: wisselrozenprijs: zilv. pLiquotlte,
Willem Teil, Delft, 21 rozen.

Majoor
van Es,
activiteit
Indi<s op

der genie van het 0-1. leger V. N. A.
thans mot verlof in Nederland, ls op nongesteld met vergunning zich buiten Oostte houden.

Majoor L. Schutte, van het lste regiment Infanterie en commandant van het landstormverband te
Leeuwarden, wordt van 14 tot en met 26 September
to Assen gedetacheerd, tor deelneming aan do nalaarsoefeningen dor II Ie infanteriebrigade aldaar.
Kapitein van den goneralen stal G. "l. Zlolhouber,
van het Oost-Indische leger, wordt in Nederland
gedetacheerd en is bestemd voor leoraar aar. de
hoogere krljgssehool te 's-Gravenhage.
Luitenant ter zee lste kl. E. A. Gastmann wordt
van 20 Augustus tot 1 september belast met het bevel over de marinekazerne to Amsterdam.
Luitenant ter zoo 2de kl. H. van Schreven, van
do onderzeedienstkazerne te Willemsoord, is aangewezen om mot do onderzeeboot K. X I half Ootober
naar Oost- lndiS to vertrekken.

Tweede-luitenant .1. G. G- Moorree?. van hot regiment kustarüllerio uit Hoek van Holland, wordt
overgeplaatst bij bot korps pontonniers en torpediZton te

Dordrecht.

Officier-vlieger 2do kl. V. N. FmeK wordt 20 dezer van zijn plaatsing bij het vliegkamp de Kooij
te Nolder ontheven.
van hot regiment
Vandaag is 'e-Mi
Hofland,
van
te Helder aanktistarNlleris uit Hoek
gekomen, om aldaar tot en met 29 de-tor fortoelenngen te houden met oen gedeelte der lichting 1919
van dat regiment, dat voor herhalingsoefeningen onder ds wapenen b? gekomen.
detachement,

Nijverheid en Technische kunsten.

. „„,,„.

„Het Gas".

tijdschrift van 15 Augustus 1925
mededeeling
van het liijks-Instltuut
opent met eene
de hand van ir. E. C.
van
voor Brandstoffeneeonomie
Wirtz O.n. Behandeld wordt de aspirntor en de
; in het bijzondei
daarbij te gebruiken
v-in
koolzuur
door verschilabsorptie
nagegaan
de
is
lende s,xr-vloeiswffen. terwijl wordt medegedeeld,
dat ir. Oberg er in geslaagd is een aspirator te c<u>.
etmeeren uit eenvoudige laboratorium-ingrediënten,
dio aan hooge eischen van nauwkeurigheid voldoet on
waarbij het afgezogen gis slechts weinig met de
spervlèeistef in aanraking Komt, terwijl de aanzuig-;.o
snelheid constant wordt gehouden. Er volgt dan
beschrijving met toekenin.e v.m den asptr.-'w, v n
('l'olg.
, ,
D. Ht.ivorinu» behandelt de zuivering van «leuke»!
door sehiiimllotatie. dio in hoofdzaak hierin Ix^ta.it.
met
dat de gix>l gemalen kolen «angemengd worden
water en eon «tof die tot schuimvomiing aanleiding
geeft. Elmore slaagde erin. in 18M, de zuivering in
het groot toe fe passen: de te zuiveren ertsen worden
na maling mei veel water «ongemengd on pas daarna
Doorleiding van gas,
het llotatiemiddel toegevoegd.
«ehuimmiddel,
bevordert de
na toevoeging van het
liet
Elmorehet
schuimmiddelwerking
van
goede
«zv»fe«« in ietwat gewijzigd door prof. Diehl. welk
Bovengenoemd

«o»bi»»«iv<?«t««m in het Westfaalscho Kolengvbied

wordt toegepast voor

9

verhuurd: te Stiiiarang ziju do huizen meeet^lrees»
„b.pioken '. nog voor dit zo gereed zijn.
„Dy bevolking
van ouds de kunst voor »a«
onder haar bev.nii... n t» zorgen. t<i v iil do middelenl»ohoof
«eohto <«
1,
Ik
.;!'!,><
r
üroisma.
de.
reik zün."
"<
verwijzen naar d.. v.-r.-l ig,n van de» dienst "or peatde.
snijding, om «in «e < oi>>!,. da' de bevolking ln net vin»
dollijk

zuivering

Volgt dan cene Inschrijving van het Elmore-Dieniproces zooals die door Koj,>>er« gegeven is.
zijn©
J Meiier Azn. gooit hel 2d<« g<declte van '.c
der
l^heer
vorhandoling over ..Het financieel
meentelijk^ ttasfabri-kon". terwijl Kreulen '<'« mevaste brandstoffen.
do<l'elt uit do geschiedenis der verhandeling
„prestiiin
een
JI. H van kanten do"t
de. hoog. t
bedrijfsleiding
uitkomen,
dat
do
tieeontróle"
mogoliike prestatienoimen moet vaststollcn e» aanar<
houden, om daardoor cc» hooger tijdloon «anzalo zich
licidei' te kunnen betalen. De Ixxlrijfsleiding
,n 'e spannen
meer da» bij bet stukloonstelsel hebben ailieidsjirestadc
on
fabriekt-organisatie
interne
om de
tic ie < ontioleoren en te veilietoren.
Let^nes JL.kboven lx.^br^jlt dc I'elague's ijskacbol.
<l>t
een ïji-machine. die üs maakt d<^>r verhitting;
het
Overigens
toch
is
de
waarheid.
klinkt i>aia<lo.ia.!.
volgen de gewone rubrieken. ocooi-aanvlagen.
I>ittei!ituurovcrzi<'ht. berichten van Heinde en erre
en de Vragen.»tibiick.

nnlii'f in

ovoruro,.:, meerderheid niet over de middelen

.

bes,hi!<!. om ,ie !,.'s!i>,!N'!„ woningen uaHr do ei«hen -tra»
di"ii dien>t. le verbouwen.
Ln voor do Meden gaat de uitspraak van den neer
Bio.ism^ nog voel minder op.
«1 «e
Het is geen toeval, dat bol aantal huurwoningen stadsge,.^.!! toeneemt. Do eenvoudige
"roote
Lilande, i- Miat',ii> en beschikt daarom slechts zeer
z. !den over de middelen, om zich een behoorlijke woning
te bouwen. Want J°. kan bij daarbij niet rekenen op de

_

staden

—

zooals
kosl.loo/e ! alp van zijn desagenooten
eu 2. stelt dc dienst van het bouwin hot binnenland
en woningtoezicht eischen, waaraan streng de handwordt
gehouden eu dio geld kosten. Voor mij ligt een dor laatde
s<<> bouwplannen van de gemeente isuuarang, waarbij
bouw van het allereenvoudigste type begroot wordt op
f'.KD, waarvoor dan een buisje wordt verkregen, dat
voor ’3 por maand wordt verhuurd, do gropdhuur van
'.«» M*. K ’072 por iaar daarbij inbegrepen. Het geldt
SN
bier bouw op grooto'schaal, waarbij geprofiteerd wordt
van oen jarenlange ervaring, dio do voor zichzelf bouwende Inlander mist. Zou do beer Broersma nu in ernst
BotercontrolestationFriesland.
willen beweren, dal do Inlander wel over de middelen
hes,hikt om zich zulk een woning aan <o schaffen am
1
Mei
1021dat do overheidsbemoeienis ter zako dus eigenlijk overdienstjaar
Blijkens ho, ver-lag "ver het
weelde is?
bodige
der Inertie
-l Mei J'»2.'. vin bot Notei'ontr.llestation
geldt alleen nog maar den bouw van
hoeveelheid
onder
Het
bovenstaande
do
bedroeg
Maal«. ba!!'!i van Landbouw
verschaffing van bouwterreinen, en
do
kg.
minu
niet
d.
i.
11.7""
een
buis
kg.,
.ontrol., bereid., boter 17.:!:N.1""
staat.
op
ook
daarover
vermindering
IN
zal
he! congres wel een enkel woord
der dan in bet vorig.- jaar. Do/e b. langrijke verniel rde.
Wie
van do Indische gemeentegezegd
zijn.
eenigszins
zeer
betrekkelijk
verband met do
hoeveel moeilijkheden de
do
weet
»p
boogt»
zak>!>
is
riii" ven do productie van 40 + kaas.
Nemarang
terroi!,l>«es|ie
en Soerabaja zijn
baar». Katavia.
In het laboratorium zij» op watergehalte onderzocht
goeddeels ingesloten door particulieren landerijen, welker
het
la:
Va„
dezer
V2M%
33:« monsters boter.
Het aantal m..n^r' eigenaren al evenmin aan altruïsme lijden als do grondwaterc.ehallo tusschen LI on 15.5
««■ 0-■«■«.. '"'. eigen:,!!! in >< .lerland. Zii blijven graag op hun grond
met «Teer dan K% water daalde van "'"N
te hou»
«'t
afkomstig
11 van de 1.. ziften: zijn w"l bereid er F.urorioesobo huizen opmaar
alle onderzochte monsters,
ge»
opleveren,
behoorlijke
grondrento
wen,
die een
"Controleerde bedrijven.
beverbetering van d« huisvesting der
1,!,,.word
voor
voelen
vluchtige
vetzuren
" Het verzadiging^'ifer der
minge.oedei,. 1' t brengt som- do noodzakelijkheid van
door de
n^ald van 3017 van do monsters boter
onteigening mode. waarbij zich weer allerlei kwesties
genomen er. 2«0l monsters in hot laboratorium
voordoe,. 'ïüo overwaard zijn !>eeongresd to worden.
verzameld.,
kamen van in de bereidingspla^eu
(. weid
dij
M. do FL. ik zei zoo door kunnen gaan. Ik heb nog nlel
<<>
refractometore.ijfer
roommonsters. Netmonster,
gemineurs
over uitbreidingsplannen, over assaineering,
gesproken
c
bo.or
door
de
beraad v->n 306fi 2"0, monster, verkregen uit do roomzijde van bel vraagstuk, enz., enz.,
de
ae-tbetische
over
nomen en van
meen
mot
het
bovenstaande te kunnen volstaan.
maar ik
weggenomen, dat een congres
do
worden
indruk
moes!
Friesland
aan
«"0"'
D"
In
bet laakt van IV» is
d»
een liuttelooze druk»
volkshuisvesting
V
ïle
inlandsche
«>«
voor
o>>
troleerdonnooit voorgeschreven de iüksnierken
temakerl, i* van enkele Nederlandsche intellectueelen. Ik
van
stempel
met
een
bonten
drukke»
aan .e
n hoop. dal ik daarin beu geslaagd en de overtuiging heb
«-t uitsteeksels voorzien, omdat mc meende .at
fabrieken
do
kleinverkoop
ui
»evesli^d. d^t weinig zaken zoozeer do aandacht verdienet een boterspaan wat den
in perkament,
inwikkelen
het
ne» e.ls iuisl de huL'voMing dor Inlanders.
aandrukken
bit
het
b
en
aan het doel. n.l hot. en-escb.kt maken
Met vriendelijker! '^n'! voor de opneming teekon ik
vooral
ook
beantwoordde,
gebruik,
volgend
Hoogachtend,
öor merken voor
in ponds. en kilostukjes afgepakt, niet ander,
omdat
J. A. VLS?ÜRVEKV.
D.
verpakking
der
d is en wegens do kosten
'25
Haarlem,
aan
den
d.recien
12'?
"w"ring
voor
kan worden dan
had aangeverbruiker Xadat echter de directeur-generaal
«nds
Wij hebban ontvangen de bladen van Java t.«. 21
drongen on uniforme toepassing dervan
helieer
hefc
raad
van
dotorcontr^lo- Juli en die van Dcli Lm. 25 Juli.
schriften Lieeft de
eèn daartoe strekkende circulaire aan do aangesloraad van beheer, naar aanleiding van een
Decentralisatie-besluit.
voor do botoro<«.
vergadering van do controle commissie
laat.
bericht,
dot
in
do
aan de aangeslotenen
De regeering deed don Volksraad ter overweging
boter mot een waterhel percentage monsters
on
pc',
mot
on
10
toekomen
een ontwerp-Koninklijk besluit tot wijziging
van 15.N pot. tot
toestand zal van artikel 1 van het decentralisatie-beslnit.
ontoelaatbare
Deze
gestegen.
i.
aannerkeMk
besteden door do boeten,
Hot ontwer^liomnklijk besluit luidt:
U:> potongele^ aanmerkelijk
oen mon^r boter meer danraad
llet eerste lid van artikel 1 van het decentralisatiehoopt
»o verhoogen. Do
besluit,
zooals dat luidt ingevolge Ons besluit van
d,«
boter
degenen
worden
daardoor. nie« genoodzaakt le
afge4 Oetober 1!»21 no. 12 (Indisch Staatsblad no. .j;i.">),
dan 1'! pot. «ater of die
h^bdo^afgolovord met meer
,n
voorraad
gelezon als volgt:
wordt
watergehalte
zoodanig
mot eon
schorsing voor to dragen.
,er
1.
De
raden zijn samengesteld uit: a. onderdanenhet
bestuur
hebbon. «en
met -ten hoogste Nederlanders; b. inbeemsehe onderdanen-niet-Xeder»
In 10", bedroom hot i>ercen,age monsters
I-; oot 'water 7.<!> l (v. i. 79.K'). het percentage met meer
landers; e. uitlieemsehe onderdanen-niet-Aederlander».
dan 15"pet. water 2LN (v. j. 20.32).
De memorie van toelichting zegt: De voorgestelde
per
ontvangen 12 oen
Aan erploi^tioko-ten werd
wijziging
heelt ten doel, de aanduiding van de ver»
terwijl voor de Bijks100 KN "'ter "f totaal f 21.110.50,
bevolkingsgroepen, waaruit de gemeente»
schillende
merken 'word betaald 12951.10.
raden zijn samengesteld, in overeenstemming te brengen met de terminologie, welke in artikel 2Nh van
de Wet op de staatsinrichting gebezigd wordt ter
Uit Kenncmerland.
onderscheiding van de bevolkingsgroepen bij ds
IloemskorK,
samenstelling van den Volksraad.
:
M"N se^r!js< on« uit
Dot
l^onenea.'npssne.
in
de
midden
«e zitten hier
Ix>wijs. dat de opa-invoer i» zeer groot, we! oen
Belastingdruk en welvaart.
zeer uitgebreid 15.
beplant,
gnv.is
p°rvlnkte. mnt dit
gekomen
en
vroeg
zoo
biti,
niet
N'as
de
jaar.
dit
In
met de bekende motie-Albarda !u«»l!e
de opgereden ziekte achterwege gebleven, zou do het inverband
stollen
to
welvaart» onderzoek en den belas»
geweest.
zijn
aü.nvoer enorm
tingdruk op don Inlander heeft, zooals vroeger reed»
snijboovoor
110
tot
Ü3O
loopen
van
prijzen
Do
tot werd gemeld, do regeering aan den, heer 3,le?ee
n"ii, voor «taniboonen zonder draad wordt 118
en
voon
I'annell de opdracht gegeven te dien aanzien een
12*
50
stok',oonen
f2l
tot
voor
besteel,
li,
f
onderzoek
in te «tellen. Do heer U. R. heeft zich
K.G.
dikke boonen l 10-16 por 100 raspen
in
tu>nhooiien
verband
daarmede tot de verschillende heelden
captt2>jners,
eu
Met do doppers,
loopt he« op zijn eind: de prijzen zijn gedurende van plaatse!ijk bestuur om gegevens gewend. Vnai»
go conclusies werden reed? bekend.
do boel" campagne duur gebleven.
InNaar do Sumatra Post vernoemt, komt de Indruk,
weldadigen
regen
zijn
de
wr>rd'.,
nu
Bloemkool
vloei ltee't do^n voelen in grootore hoeveelheid ann^ dio men voor hot gewest Sumatra's Oostkust (Dcii)
gevoerd. Du kwaliteit ia echter niet van de boZto. heelt gekregen, ongeveer overeen met dien ten aandeel zien van de afdeeling Soerabaja, die luidde :
zoo.lat do aanroer voor verreweg hot grootste
vnn
zijn
prijzen
De
er
Geconcludeerd kon worden, dat de welvaartstoesoort
behoort.
do
lwo?le
tot
gunstig is. De druk van de belastingen op de
stand
Inrolt.
kwaliteit
uitmuntend althans wat lo
hoo»
tegen
lievolking werd over het algemeen niet
Inlandsche
hooveolh.-<len
groote
worden
in
Tomaten
zoo
zwaar
als men het deed voorkomen.
bevonden
go prijzen vorveil»,.
werd
echter
voor
redelijke
prijzen
Wel
Sumatra's Oostkust voorbeworden
besvod.
aarilapp?lon
Voor
houd gemaakt ten aanzien van uitzonderingen op
zijn
duur.
..kokere"
dien algemecnen regel.
BoZson en rambozen wordt slechts ln geringe hoef
55
zijn
beet.
Van
prijzen
De
aangevoerd.
veelheid
Naar do (voorloopige) resultaten van het in optot 165 wordt er besteed.
prijzen
bedracht
der regeering door den assistent-resident
Voor peren worden abnormaal hoo^e
Meyer
in de afdeeling en ter hoofdplaats
Itanneft
doch
ook
uitschot
soort,
steed, vooral voor o"r-lo
Soerabaja ingesteld onderzoek naar den belastingbrengt D^exlo prijzen op.
druk op en den welvaartstoestand onder de InlanAlles bijeen genomen kunnen de Konnemer tuin
echo bevolking informeerend bij den assistent-resider, lot nu too zoor tevreden zfjn.
dent van Soerabaja, doolde dezo bestuursambtenaar
aan het Soer. llbl. mode, dat dit onderzoek, begin
Mei aangevangen, nog niot geheel was afge!ool>en
en niet vóór einde Juli afgeloopen kon zijn.
Uit de reeds beschikbare gegevens betreffende den
belastingdruk
blijkt, dat deze onder de Inlanders
De Inlandsche volkshuisvesting.
varieert tussc!ie:> 2 en 20 procent, dit laatste hoofd»
zakelijk voor de gegoeden. Neemt men het gemid(Ingezonden.)
dolde of Kl procent, dan kan de belastingdruk niet
Geachte Heer
te zwaar worden geacht.
Voorts schijnen er aanwijzingen te bestaan, dat in
In Lw Avondblad van Dinsdag j.l. komt onder den
voor
van
volkshuisvesting"
oen
brie!
.Inlandsche
de
kola vooral de gegoede inlanders bet bedrag huntitel
Dr. R. Bioeisn,.!, dio in.i. niet onwcerlegd mag blijven.
belastbare inkomsten, bij bet opgeven ervan aan
ner
Do schrijver toch, die doorgaat voor ecu kenner van
do
hen ondervragende bestuursambtenaren, hebben
do
geeft blijk van con volslagen onkunde in zako
gedrukt,
uit vre"«, door het juiste bedrag op te gehui«vestiii" van bet Inlandsche volk, en behandelt een ven, later in hoogere l>ellistil>g te zullen worden
het
allertegendeel
van
zaak „ei, bagatelle", dio in
ondervragen van Inlanders naar
hoogst "ewiclit is en zeker waard, dat er oen ..gewichtig aangeslagen. Het
inkomsten enz. schijnt hun wangewijd.
bedrag
woedt
het
hunner
aan
congres
wetenschappelijk'
en
to hebben opgewekt. Dit zal niet bepaald
zien kan Dr. liroersma toegeven, dat do huisvesting
trouwen
is dan leiden tot bel verkrijgen van e>>„ zuiver donkbeeld
in Kampongs van steden eon geheel andero zaak
binnenland,
en
van
bet
kampongs
wonen
in
desa's
het
de
omtrent hun welv.-i.irtstoeslaixl, waarnaar evenzeer
eu tevens dal dit laatst» do groots meerderheid van do "■on onderzoek wordt ingesteld.
bevolking betreft.
Do voorloopig.' indruk is. <!->< de belastingdruk op
l-oeraMaar iii do grooto bevolkingseentra als Batavia,Mcdan,
gemiddelden Ldi'xler niet zwaar, in geen geden
Pekalongan.
Bandoeng,
Oheribou,
baja. Lemaranü.
Xukassür. zienado, om nu alleen maar do grootste steden cal te zwaar w en dat do economische toestand
te noemen, zijn to zamen eenige millioenc» inlanders
onder ben ocor liet geheel niet ongunstig is.
opgehoopt, die voor het meerendeel «lleiticuriust genog
huisvest zijn, en welken invloed dat heeft o,» <!">, geHot soer. Il>d. me!
ik noem
zondheidstoestand is in tal van geschriften
ingesteld" onderzoekingen op
regeering
He
door
dovertuigend aangeslechts Tillema's „Kromoblanda"
belastingdruk
op de bevolking lijn hij
.lava naar den
toond.
uil voord.
«teekproeven-nemen
wijze
van
„te,
de pesibestr,,!En wat bet binnenland betreft: Is
Solo
is
in
Kluten
een district uitI»
de
re<id>ntie
tegen
strijd
slechte
alleen
een
eigcnliik
enkel on
din"
laagland- en
met
belangrijke
bijdragen
gekozen,
nis
een
i°ir>."k
ivpo
woningtoestanden, dio niet dan met
steekproee<>n-e'idwin!ig
do
Indische
euNiir^i,.
te
Als
Xadnt
dn
zijn?
hoogland
verbeteren
gouvernement
van het
ve,rrie>,l
bestuur
de/O
week d«
regeering dezelfde meening was toegedaan als do hoer
zijn,
hs^-fl het
er
Brocrsv'.a. nl. dat de treurige toe tanden niet ontstaan e'r'lo becijferingen ontvangen. Zij tonnen aan, dat
zijn uit behoeftigheid, zou zij er zich wil voor hoeden de druk in vergelijking mei vroeger zeer gering is.
brengen,
jaarlijks groote sommen op de b xiootin^
van voorheen, onder do
vergelijke den
'ten eindo pestgeva.irlijka woningen raitcünestvr!! «e Men
verhoudingen,
agrarische
!to
<lo.«!er^<
tvpi"!,
onile
laten maken.
reorganim',
doorvoering
agrarische
der
<>nderüook. 200 gewichtig maatschapp lijk. is over- int dien
bodig", schrijft de heer Broersma. Do ambtenaren l-ntie.
en Inla"dsch, weten veel, omtrent het wonen
Thans betaalt do lam v>,» d» opbrengsten van?,!jn
Euroi'ceseh
en do woning. Zij weten er juist zoo veel van als eigen 1.-r^>nd eü eigen vrij"" !>rbe!d, in bet Klnieniemand, dia een wandeling door Amsterdam maakt, hier "*ehe I.' h 1-1 pot. landr.nie,
en daar een kijkje, on een" kiekje neemt en dan meent op
Kende de >I"-ani!»!, vroeger moe envijfilg verpbe"de hoogte te zijn van do woningtoestandeu in Adam.
»,>
hnlve !„gdi"l>.<!en per jaar. Umus is hij er me!
Ik durf neer ie schrijven, dat de slechte woningtoesi.ingroote
steden,
tot dusver maar heel /e^-en twintig af. 11? bevolking is tevreden.
6en, speciaal die in dc
voinig belangstelling hebben genoten van de bestuursambtenaren. Eerst d- decentralisatie van bet bestuur, de
stichting- der gemeenten, beeft de aandacht daarop gevesBout-politiek.
tigd on nog ?il wel geen enkel gemeentebestuur zich verbeelden, ren volledig overzicht vn de woningtoestanden
te hebben verkregen. Dat in alle groote steden oen schroXair bet Vlg. ln«L Dgbl. vernam, was ophanden
in Semarang alleen wordt een geheele verandering in do hout-politiek «lor regeemelijk woningtekort beersebt
is eerst door een ring, voornamelijk
het geschat »p circa NlOl woningen
ten aanzien v.m de kwestie der
onderzoek aan het licht gekomen en nog /ijn juiste cijfer, dwarsliggers, Ton «le/e toe!,
zoo schrijft hot blad
welk heerschip
daarover aan geen enkele gemeente bekend Aan blijk,
toestand, die or toe
geheid
verwarde
een
bestaat,
meeste
behoefte
lief
woningen
de
soort van
vernieling
van
bosschen
plaats had arm
aan
dat
praktijk
leidde,
gemeenten, die.
eerst langzame, hand door de
als Seinarang. den woningbouw krachtig en op gr»-de «Ie» oenen kant, terwijl, doordien uitsluitend op djati
doelmagewerkt weid. >l« prijs «ler dwarsliggers automatisch
schaal hebben aangepakt. >Vat de goedkoopste e»
t!g>te wij/ van bouwen eu exploiteeren i-, de genicn'en
«Ie heg!, iiigitg. D.i.ir kwam nog bij dit opkoopera
beginnen er alweer eerst door de praktijk achter te komen.
<!>>,, arbeid «ler gr,>ote concerns ondergroeven. De
men begint met maatregelen", schrijft d" lieer laats!, ii toch g.- ven voorschotten aan do. lievolking uit.
Br»ei-^mc.. ..stuit men op de lijdelijkheid van de bevolniet» vin. De^p. ging aan het werk en als do dwarsliggers konking." Dc deskundige {'.) schrijver wee!
den woide,, opgeleverd.... verschenen do opkoopers,
Nergens lieefi «Ie lijdelijkheid van di- bevolking de verbeweg
gestaan.
De
tering vin «Ie volkshuisvesting in den
kochten het product aan. de bevolking betaalde de
tegenwerking
eens
moge
pestbestrljding
wel
«ler
voorschot
terug en liet het concern zonder hout.
dienst
bebben ondervonden, toen bet gold t> r bestrijding van
In dien toost md wil men nn verandering brengen.
epidemieën snel en krachtig te handelen, de stelen hebben
De leiding v.m het Bo.«c!>ive?en hooft via don direc>>><!'
zeker over gebrek aan daadwerkelijke belangstelling
v.m Landbouw '10 er dus moe aceoord ging)
verbetering van do volkshuisvesting niet te klagen. Vaar tour
aan
do
regeering voorgesteld, aan bona lide maatonmld«la groote gemeenten woningen douwen, worden «e
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schappijen, die in het houtbedrijf werkzaam zijn, oomplexen van landsbosschen in de buiten-gewesten in
exploitatie af te staan, waarvoor zal moeten worden
betaald: tjoeks (nader vast te stellen), een vast recht
van b cent per hectare per jaar plus f 5 aan cijns per
opgeleverden kubieken meter hout.
Betrokkene is dan vrij, het hout aan wie ook te
verkoopen, dus ook aan het gouvernement.
Bjj wijze van proef wordt dan voor den tijd van 3

jaar een contract aangegaan
Het schijnt vast te staan, dat de regeering het voorstel goedkeurde. I'.ct eerst wordt nu een overeenkomst
gemaakt met de labor" (Javan Borneo Houthandel
Mij.) en wel voor een complex van 100,000 H.A. langs
Staat Laoet (2.0. Borneo). gesitueerd langs allerlei
zee-keken. Hier vindt men hoofdzakelijk ijzerhout,
dat zich nog beter voor dwarsliggers leent dan djati.
van 18
Let laatste heeft een gemiddelden levensduurjaar.
van
wel
30
spoorbanen,
ijzerbout
taar op de
Deze politiek beschermt de bosschen niet alleen,
doch leidt er toe. dat b.v. Australië en Siam. die coneurreerend zouden kunnen importeeren, waardoor
Indië genoodzaakt zou worden, hout te gaan uitvoeren,
van de markt worden geweerd.
Ten sllotte heeft de onderhavige methode tot gevolg. dat in de bosschen voldoende bouw- en kaphout
wordt uitgespaard, want roofbouw zal met meer
uoodig zijn.

.

niet willen, goed, dan doen we het daar niet.
Slaagt men er inderdaad in, de opbrengst der gronden iets op te voeren, dan kan het niet anders of dit
moet ten gevolge hebben, dat de koopkracht der
bevolking stijgt.
Dit moet natuurlyk weer zijn uitwerking nebben
op den import, die per slot van rekening toch afhankelijk is van het artikel voor de inlandsche markt.
Dat de handel van Semarang achteruit zou gaan,
aldus besloot de resident zijn uiteenzetting, moet wel
uitgesloten worden geacht.
Er bestaat dus alle aanleiding om het havenplan
uit te voeren.
Rechtshoogeschool.
Voor het eerste gedeelte van het candidaats-examen
aan de rechtshoogeschool te weltevreden zijn geslaagd
de heeren E. G. Noesthoff, Ko Tjay Sing, R. Soewirjo,
M. L. M. van leeuwen. Liem Ting Tjay. R. P. Xoto(Alg. Ind. Dgbl.)
soesanto en R. Iman Hoedt.
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SUMATRA EN OMGEVING.
De

Woekeraars in Solo.

alleszins beEr '«reikten het blad Mataram van
van
voorbeelden
ongeloofelyke
bijna
zijde
trouwbare
in
diens»
ambtenaren,
woeker-praktijken. welke door
van het gouvernement, in Solo moeten werden bedregeven en waarvan de eerlijke armen, de minimaal
morden.
pensioneerde militairen, het slachtoffer
enkell. doen
Wü hebben bier te doen niet met één
I""»"*
waarin
gevallen,
S""
met dentallen
begrijpealtijd
andere,
doch
of
de
één
om
tairen. die
lijke reden contanten noodig hebben hun pensioen-acte
afstaan aan den woekeraar, om deze in vele gevallen
waarschijnlijk nooit meer terug te zien. Zoo is he»
bijvoorbeeld volstrekt geen zeldzaamheid, dat gepeninsioneerden op hun actie twee maanden pensioen
zij
staan
eens uitbetaald krijgen; als borgstelling
de
daarop
toucheert
af
en
dan hun pensioenlwwijs
maanden
bet
volgende
vier
dan
voor
de
woekeraar
bedrag waarvoor de arme drommel zijn beste jaren
voor Koningin en land geofferd heeft.
Door medelijdende personen werd zeer onlangs nog
een gewezen inlandsch fuselier. die op straat bedellend
werd aangetroffen en zich moeilijk voortbewegen
ken een plaats bezorgd in de Soloscbe Ziekenzorg.
heet I'artodikromo. beeft een pensioen van
De
nog geen / 30, maar heeft do acte beleend aan een
woekeraar.
,
,
En wie oefent een dergelijk schandelijk bedrijf ml 7
Het bestuur in Solo informeerde eens. zegt het blad,
onder de eigen ambtenaren van 's lands kas. Onder
van zijn
hen schubt iemand, die teert op de armoededoor
zijn
mede-me!!«eben, daarin trouw bijgestaan

.
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Djambi-expeditie.

Hit een telegrafisch bericht weet men, hoe dr.
Xwierzycki. leider van de wetenschappelijke expeditie naar Djambi. klaagde over het wegloopen zijner
koelies, menschen. uit Xorintji afkomstig, dieenmeer
dus
geld konden verdienen in de rubbertuinen
toezending
van
hij
om
wegliepen. Daarom verzocht
contract-, geen vrije koelies, van Java.
bierHet Alg. Ind. Dgbl. verneemt, dat in verband
De
Koek
P.
U-s'óomer
18 Juli per.K.
mee
Priok
een dertigtal contractkoelies vanvoor
.e
de
om
diensten
zouden vertrekken
die
de
van Malabar.
verrichten. De heer Bosscha
uitzendende lichamen in Nederland vertegenwoordigt,
zorgde hiervoor.

waterdag

Bij het vaste kader.

Batavia.

MAANDAG 17 AUGUSTUS 1925

broer en moeder en die bovendien connecties onderuit Sragen, die hem
houdt met een paar Europeanen
gelid geven om dat op deze voordeelige manier uit
to zetten.

#<

Hei Alg. Ind. Dgbl. meldt dato IS Juli :
Gister eindigde do aanvullings-cursus voor reserve#
10 Juli verofficieren van het Kederlandsche leger. deelgenomen
waaraan
jaar
begonnen
en
werd
leden
Het Alg. Ind. Dgbl. verneemt, dat sinds korten tijd
door 21 personen, uitgekozen om over te gaan naar
Xed.-Indië uitvoert. Het het vaste kader van het Indische leger. Met 20 offi«en firma in Siam hout naar
blijkbaar tegen concuris z.g. Moulmein-teak. dat
cieren werd geëindigd, dio volgens besluit van den
worden.
geleverd
teerenden prijs in Indië sprake kan
gouverneur-generaal dd. gister zijn aangesteld tot
van proefleverinVoorloopig is er slechts
Iste-luitenant bij het wapen der infanterie, ook voor
gen, maar de kans schijnt te bestaan, dat aan particuzoover zij van do artillerie afkomstig waren.
lliere bouwers e.d. in de toekomst geregeld kan worden
Het zjjn de Iste-luitenants J. Eefting. B. Veth. M.
Afgezet.
T. Slagter. P. de Bruin, A. F. J. M. van Gooi. X. J.
A. M. Huijsmans, A. J. Pruijmboom. M. Spiering. D.
Frijlink. J. Tuin, M. J. Baden. J. A. Ghamot. P. J. H.
JAVA EN MAOOERA.
Gooren. M. List. G. J. J. M. IValtmann fvan de
Luchtvaart-afdeeling). M. Haselen (LA). J. M. J.
Wegner (L.A.). J. G. A. Gabriëlso (gaat naar de
Tegenvaller bij de gemeente
L. A.)> G. X. Buijs (van de artillerie). F. Bolderheij
(idem).
Wij lezen in het Alg. Ind. Dgbl. van 17 Juli: commDirecteur van den cursus was de kolonel Gratama,
de financieels
Naar wij vernemen, is door
Bossche en Sielangdurig beraadslaagd leeraren waren de kapiteins Van den optraden
issie der gemeente Batavia belangrijke
de katerwijl
tevens
voor
instructie
burgh.
wijzigingen
ever de noodzakelijkheid tot
en
luitenant
Stieltjes,
dr.
Sedöo
wijl gebleken zou zijn, dat piteins Stalius Muller.
in de begrooting voor 1925.
nogal zijn
inkomsten-belasting
de inkomsten uit de
Een goed deel der betrokkenen gaat met buitentegengevallen.
landsch verlof, terwijl do drio vliegeniers weer naar
wij niet te
Hoe groot die tegenvallers zyn. konden dat
do
L. A. terugkeeren.
de oorweten komen. Wel schijnt vast te staan,
beëindiging heeft in den loop der volgende week
Do
omstandigheid, dat
zaak moet worden gezocht in de
plaat".
een groot
sedert de opmaking van deze begrooting
hun
zaken aan
aantal Chineesche tusschen-handelaren
hebfaillissement
dan
wel
hun
gedaan,
kant hebben
De Dralle-zaak.
inkomstenbelasting van
aanvragen.
Op
de
moeten
be?
deze categorie van bandelaren zou nu bij het schatten
Daar do Dralle-affaire, welke 15 Juli voor den
zijn gerekend.
der opbrengst wat al te ruim dat
behandeld, in
de uitgaven zijn raad van justitie te Batavia werdgewekt, geeft het
Hiertegenover staat echter,
heeft
belangstelling
grooten
kring
meegevallen, Maar in hoeverre de tegenvallers in de Alg- Ind. Dgbl. een uitvoerig overzicht van het reinkomsten daardoor worden gecompenseerd valt nog quisitoir van den officier van justitie:
lüet me! zekerheid te zeggen.
Bij beschikking van Uw college, aldus de officier,
werd het onderzoek heropend en gelast, de administratie van Dralle door deskundigen te doen nagaan,
Het Java-institunt.
gegevens
teneinde te kunnen komen tot positieveDralle)
ten
(dan
wel
vraag
of
Hibbeler
omtrent de
Tegen hei eind van Juni werd te Balavia een alknoeierijen
hebbende
plaats
gehad
van
de
gevolge
het Javn-instigeméene vergadering gehouden door aard
na die te extra voordeel zoude hebben gehad.
van
dien
bijeenkomst
de
eerste
tuut.
Verlangd wordt dus een verband tusschen de ontBandoeng in 1920. Het Alg. Ind. Dgbl. meldt :
van clandestienen alcohol en een zekere hoevangst
In 1925 zullen door den stand van do kas. de
.
veelheid extra-winst.
moeten bepalen tot voortwerkzaamheden zch vooral tijdschriften.
De officier vestigt de aandacht er op. dat getuige
Verder
staat
der
uitgaaf
zetting van de
mej. W. vroeger op de meest pertimente wijze heeft
ep het program do uitgaaf van een platen-atlas begehoord te hebben.
waartoe het ontkend, iets van de fraudes
treilende de Jav. Cultuurgeschiedenis,heeft
met het»
overeenstemming
verklaring
was
in
Deze
genomen.
was
Verheijen
lid de heer Z. Stokvis, het initiatie
haar
mr.
aan
herft hiervoor een waarborgsom geen destijds door
Ds' penningmeester Een
,
.
commissie, bestaande uit de verklaard.
weten te krijgen.
werkzaamheden zouden uitsluitend bestaan in
Haar
zal
met
ds
Koperberg,
en
Kinkes
«ooyen.
heeren
in de fabriek
en een andere het toezicht houden op de vrouwen,
werd,
firma XdN de uitgaaf nader bespreken zlooyen.
terwijl
haar
later
verklaard
door
werkzaam,
Scbnecommissie, samengesteld uit de heeren
laboratorium
dat zij Dralle Jr- wel eens in het
ke en Stutterbeim. zal overleg plegen omtrent inrichting en inhoud van het werk.
De officier verwondert zich. deze dame plotseling
Tegen het eind van 1926 zal te Soeraba^ een te zien optreden als getuige A décharge, die plotsecongres worden gehouden.
ling wel op de hoogte bleek te zijn van knoeierijen.
Van een voorgenomen excursie wiar Bali is om
Bij het onderzoek door den deskundige Kikkert,
afgezien.
Laancieele en andere redenen
te Garoet gebonden, verklaarde deze getuige, dat de
Verder is een commissie ingesteld, bestaande ui de geheele parfumerie-fabricatie door baar geschiedde.
met
heeren Karaten. Nooyen en ziaclaine Pont. om
dat deze getuige
Uit de verklaringen van H. blijkt,
te plegen omtrent
overleg
autoriteiten
knoeierijen heeft afgeweten; trouwens
de betrokken
alles
van
de
woningbouw bij de pestbe3trijding cd.
boe kan dat ook anders, waar zij de ziel was van
de parfumerie-fabricatie?
De officier vermeent te mogen aannemen, dat bare
SemarangZeehaven.
niet verder
verklaringen wegens onbetrouwbaarheid
genomen.
kunnen
worden
aanmerking
resident inHet
van beklagDe heer A. H. Maas Geesteranus. gewezen
antwoord van Dralle op de vraag
van
leiding
de
Weltevreden
die
te
had
brandspiritus
Semarang.
hij
wagon-ladingen
van
3
zicH de, waarom
oog
op d'Anconas
het département van Binnenlandsch Bestuur op
zaak
met
het
dat
de
besteld,
luidde,
de gelegenheid, eenige
12 drums prima
nam. stelde de Locomotief inin verband
vertrek van Paboearan ten minsteboekdeelen
met zyne meespreekt.
vragen tot hem te richten
welk
antwoord
voor binnen zou hebben
beklaagde
van
ten aandien van enkele vraagstukken
schuld
de
acht
moreele
De officier
of
Midden-Java in het algemeen en voor Semarang in dan ook
niet te loochenen, hij wist niet beter, hij
belang.
,
hoewel
voordeel,
het bijzonder van
hem
knoeierijen
leverden
deze
ving het blad aan met
Om dicht bij huis te blijven
voorkomen, alsof deze kwestie
heeft
doen
weliswaar
aanzien
vragen
ten
Maas te
de meening van den heerzeehaven-vraagstuk.
kon
schelen.
hem niets
een boete
van het Semarangscheantwoord, ik ben evenals de
Een normaal mensch loopt het risico van dat
het
D weet aldus
daarniet
zonder
millioen
een van meer dan een
burgemeester enthousiast voor den aanleg van
tegenover ook maar het minste voordel staat.
Dat beklaagde normaal is. wordt bewezen uit bet
van de zaak heb ik met de zaak w
groot befeit. dat bij in 4 jaren tijds een dusdanig
als resident weinig bemoeienis gehad, De
en
gestampt,
grond
heef:
6
den
het
ware
uit
drijf als
natuurlijk ook voor het gewest
een
om
met
geweest,
toch eigenlijk niet op den thans na 4 jaren in staat is
teekenis maar het lag het
kapitaal van 5 ton VA ton netto-winst te maken,
gewestelijk bestuur zich
van
het hoofd
ik
Dat
heb
laten.
dus 50 procent van het kapitaal (met een omzet van
W veel met deze plannen in te
het
in
argument
, en
De
f 2.000,000 's jaars).
bare
markt
de
Indische
beheerscht
van
-aak
die
Rijn
Van
Een
van den heer
«""avaja
Azië
te
over
heel
aangeknoopt
toen
Waar men
relaties heeft
liin achter klemmend.
dat de beier
had als do haven te Semarang
Dat beklaagde niet zou hebben geweten
nietkan niet worden
overging,
uitbreiding
als
is
de
steler
strafwaardig
groote
even
tot een
g°«
van
demaiang. oi«i«<^
van
raad werd bij zyn
die
nu
aan
den 'accountant van den cijfer»
"= i««<««I dan
ten «enen
dat de
onderzoek geconstateerd,
concludaarop
«en
zijn.
zoodat
male onbetrouwbaar
aannehet
evenwel
hij
acht
bouwen;
sie niet valt te
uit
aanwijzingen
meiijk (dit baseerende on de verdere
aanmerkelijk
voordeel
een
de administratie), dat er
door Dralle is behaald, ten gevolge van de geweldige
«,d. v«do»d«» ï«»
wil»»
'«' hoeveelheden clandestienen alcohol.
ït„.nto.*en duuider
maar hierop zou ïfe w«0 *«"
De accountant van de tegenpartij, die over de zeilde gegevens beschikte, neemt deze cijfers klakkeloos
in zijn rapport
als iuist aan. hoewel hij telkens zelf Hij
baseert verde onjuistheid van de boeken bewust
verklarincontroleeren
op
niet te
der zijn rapport
de ofzoodat
zijn
personeel,
beklaagde
of
gen van
wi
uitvoerig
hij
aantt'
detailprys
kosfen ficier van meening is. zooals
mdc
£
""«":
dat dit rapport geheel terzijde gesteld
De officier bedankt de belasting-accountants^dienst
in het algemeen en de heeren Vleming en
deze aanhet bijzonder voor hunne medewerking in
toekomst,
kon
worden
dit
eindresultaat
in
waarfoor
„Ook
aanwijzing welke
e
geen
export
de
„Waarom niet. Er is om aan«\*
dat
gerust hart meent de officier te mogen
enl er toe zou hengen ara te nemen
p»
zijn eisch van f 350.000 boete.
aehleruitgaan?
zou
al, suiker, tabak. Krk a$k:
vooruitgang
een
e
r
va
Voor
van de
1
i>e
e
»
te voorspellen,
rendement, van meer
J""f^
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CELEBES EN OMGEVING.
inlandschebeweging op Celebes.

De

t
.
zlni schrijft aan de Loc vereeld'gmgen
te Uakassar
Tot een van de e^te
ie welke
gerekend.
wel
worden
mag
opgercht.
zekeren 1"^.Lalamon.
ouder leiding stond vin een
"6.>«maeja'oe
1 Chaer.ah
van
'.
onder den °naam
leiding van
z.ch
onder
breidde
vereeniging
Deze
en
-rem"e
op
Ambon
kond.n
tó °en
Het
beleden*!
gevormd.
worden
afdeelingen
>lenado
sociaal
droeg 200. Dezo vereeniging met een zuiver
ledenlandhulpbehoevende
aan
steunverleening
doel.
"enooten. kon zich niet lang staande houden.school,
De Aldjamaijatoe'l Chaerijah maakte echter Ijoegionder de
of liever riep het verenigingsleven
nauwelijks was
en
wakker,
neezen en zlakassarsn verdwenen of er ontstonden
vereeniging
deze ee«e
doeleinden.
andero verenigingen met onderscheidene
60
Hmdia.
Sarekat
de
opgericht
meer
werden
Onder
enz.
Nadji
Mmasa
Kb'boeijah,
de
Aldjamaijatoe'l
de voedi oeleDe laatstgenoemde vereeniging kon
o,k
en
is
mo van Celebes worden genoemd, geuregen de eeyiZe wet
heelt
rechtspersoonlijkheid
ge die
nog -en Klaleiscno school te stich^n. welke echter
evenals de vereeniging niet «oreerde. Een nieuwe
vereniging van gelijke strekking, doch met omkee-

.

ger

Nam^n

van den naam en we! Uinasa Lad ji werd toen,
opgericht. Tegelijkertijd werd mede opgericht de vercnlging v^n Inlandsche ambtenaren, de P^PU.
(Perserikaian Pegawai Loemipoera C^ebes) Deze
de eerste val:laatste nu kan gereken,! worden tot Soenggoeminasa,
vereeniging. met een hoofdkantoor te
en een eigen orgaan, de Soewara Celebes. Daarna
van
kwam nog een <ild»eling van de vereeniging werd,
Inlandsche hulponderwijzers, welke op Java
opgericht en thans nog bestaat.
In 1922 deed de Sarekat Islam op Celebe» haar
intrede en wel te AaKasZar. waar de vereeniging
geleid werd door Hadji slachmoed, den nazaat van
Diponegoro. Onder zijn leid'ng onthield de S. I.
zich van politick en wenl slechts de godsdienst op
der vereeden voorgrond gesteld. De bijeenkomsten
niging waren ook meer godsdienstige bijetmkotnsten.
Noegineezen wist de S.I. een
voor den aard dor verkrijgen.
Hiertoe werkte ook
aanhang
te
sterken
mes de groote vlucht, welke de 8.1. op Java had
gekregen.
Het gebeurde te To». Toli la er een van de zwarte
bladzijden in de geschiedenis der 8. I- op Celebes.
Hlvonals overal elders in de groote steden door do
samenkomst van allerlei, elementen, wist in April
1923 de Sarekat Najat P.K. I. ook te Uakasser vasten voet te erlangen ' In den beginne konden de
communiste roet de S.I-ers samenwerken.
Na het ÜladioenZch congres ontstond ook hier een/
scheiding, en de PL- 1. bestaat sindsdien op Celebes
ring

.
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«iffier le kl. b.d. leidraad te Meden V. R. Pieter,.
ambt. op nonaotiviteit, ld. griffier v.d. landraden te Fort
de Kook ca.
Departement vaa Binnenlandse!» Bestuur.
Benoemd bij het BH. op de bezittingen buiten Java
en Madoera tot controleur le kl. C. L. van der F la»,
ambtenaar terugverwacht van buitenl. verlof, laatste!^
controleur op ds bezittingen buiten Java «n M«o«ra ;
met bep. dat bjj wordt g«plaa<st in de ree. Bali en
, ,
Lombok.
Verleend wegens «esj. dienst «ebt md. verlof naar Ent»pa aan den ambt. voor de belastingen te Tandjoeng Balei
(gouv. Oostk. van Sumatra) J. C. Ceelen, ing. o Aug.
Benoemd tot adj.-nspeoteur voor bet Volkseredietweien,
J. J. de Rijke. ambt. van buitenl. verlof terugverwacht,
laatstelijk die betr, bekl. hebbende.
Ontslagen, op verzoek, wegens volbr. diensttijd met ii«.
op pensioen, u:t 's lands
van 10 Aug. eervol en met recht H
o r st i n g.
dienst, de fd. controleur F. M. L.
Benoemd tot kantoorhoofd op het ass. res.-kantoor te «r.
Cornells M. F. Pieter, thans ««.-secretaris op dat kan-

.

«

AVOJTOBIAD, A.

_

Met ing. van 1 Aug. bij het 8.8. op de bezittingen buiten
Java en Madoern gepiaat«t in het gouv. Atjeh de benoemd»
controleur le kl. Th. J. Xeys.
Tijd. belast met de waarn. der betrekking van adjunct^
inspecteur van den arbeid voor de bnitengewesten H. W.
Stehonwer. thans tijd. ambtenaar ter beschikking van
den directeur der 8.0.W.
Departement van Burgerlijke openbare Verken.

.

In afwijking van dit standpunt der meerderheid
der Commissie, achtte een lid der Commissie instelling eener Huurcommlssie in elk geval gewenscht,
terwijl een tweetal leden der Commissie daartoe in
geen geval zouden willen overgaan, daar naar hunne
meening de instelling eener zoodanige Commissie niet
anders dan remmend op de toeneming van den woningbouw kon werken.
Itesumeereüde komt de Commissie tot ongeveer gelijke conclusies als die. welke in 1921 omtrent het.
zelfde onderwerp verslag uitbracht, behoudens enkele
het voor
nieuwe voorstellen, en met dit verschil, dat
bewoning beschikbaar stellen van aan het Gouver»
nement toebehoorende woningen, als niet meer voor
uitvoering vatbaar, moet vervallen, Met hare voor»
gangster is de Commissie van oordeel dat eigen aanbouw van woningen van Gouvernemeniswege om ver»
schillende redenen moet worden ontraden, o.a. wegens den daardoor veroorzaakten doodenden invloed
op het particulier initiatief.

Regen.

de Amigoe van 25 Juli:
Zondagmorgen tegen het middaguur viel er in de
stad een malsche regen van ongeveer 7 5 8 m.li.,
die hoogst welkom was.
bij een ahOok Woensdag vóór den middagenpakten,
zwarte
windstilte,
temperatuur
normaal drukkenden
werkedan
in
beloofden
ze
Ontheven op verzoek, met ing. van een nader te bepadie
meer
samen,
wolken
len dag in de tweede helft der maand October de tijd. lijkheid gaven. In de stad ten minste bleef het bij
teekenaar Ie kl. E. H. Rei oh 1.
een klein buitje van weinig beteekenis.
Na den middag tusschen 2 en 4 uur kwam de PasDepartement van Vonvemementshedrijven.
saai weer doorzetten en frischte het wat op.
exploitatie
O.L.
naar
bij
Evenwel in aanmerking genomen den tijd van bet
Overgeplaatst
de 8.8. van de
maandgeld
op
jaar zou men uit deze gunstige voorteekenen. reeds
die der W.L. de tijdelijk portier lste kl.
E. W. vandenßroek.
zoo vroeg, wel eenige belolte voor de toekomst kunnen opmaken.
Departement van Financiën
Gisteren vóór den middag kregen we een repetitie
het weer bleef drukkend warm.
■Wegens ongeschiktheid eervol ontheven van de wsam. van Woensdag. Doch
atd.
bij
comptade
der betrekking van oommies-^edacteur
biliteit van hel gewestelijk kantoor te Soerabaja P. J. O.
Waterpokken.
Iloerts.
Departement van

Marine.

Benoemd tot commies eu tot adj.-commies redacteur bij
het appartement J. J. Brouwe r en F. H. D o m i n g u s,
beiden thans belast met de waarn. dier betr.
Belast met de waarn. der betr. van onderbootsman bij
het Marine Etablissement te Soerabaja. G. J. van Gunsieren, kwartiermeester bij de Koninklijke marine.
Bii den loodsdienst overgeplaatst: van Soerabaja naar
Tandjoengpriok de ie loods Ie kl. L. W. Kosters; met
opdracht om zijne bestemming te volgen in de tweede
helft van de maand Juli: van Tandjoengpriok naar Soerabaja, do tijd. wnd. loods le kl. H. W. F. van Rosévelt, met opdracht om zijne bestemming te volgen na
aankomst van den van Soerabaja naar Tondjoengpriok
overgeplaatsten loods Ie kl. L. W. Koster.

Uit

De Am. di Cur. van 18 Juli meldt:
Dr. Derks. chef van den geneeskundig» dienst
van New
heeft bekend gemaakt, dat de quarantaine
opgeheven
is
Juli
«
Woensdag
Port (Sta Barbara)
en de bezettingspost van militairen weer naar de stad
is teruggekeerd.
Dinsdag zijn er 14 patiënten aan alastnm, uie op
doch legeMundo Nobo waren geïsoleerd, ontslagen,vanwie
twee
heengebracht,
lijk werden «r 7 nieuwe
zijn
ziekte
te
aande
droegen
door
alle kenteekenen
getast, de anderen wonend in hetzelfde buis, werden
tegelijk in observatie genomen.
Ook den dag daarop is nog een lijder opgenomen
wet een paar anderen ter observatie.
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Familieberichten.
VERLOOFD: A. J. Orth en R. Reynaers. Bandoeng/

Poerwakarta.
«
ONDERTROUWD: J. van der Putten en O. van GroOlara
Plaat,
E.
ningen, Tjimahi/Blitar; J. W. Schuit en

Siantar 5.0.K./Bai.doeng.
GETROUWD: T. Seberius en Ir. D. W Weber.
BEVALLEN: A. Ullrieh—Oormane. d., Bandoong: G. L.
Pool—Posthumus, «., Bandoeng; Horsting—Aogot, d., Bandoeng; Vogelesang—Gerth van Wijk, z., Bandoeng.
OVERLEDEN: A E. Uanoch—Auzila (v), 52 j., Ban.
doeng; van Heel geb. Weber, Bandoeng.

West Indië.
CURACAO.

Bericht van 25 Juli :
De toestand is onveranderd gebleven, Inzoover, nat
er deze week geen nieuwe lijders zijn bijgekomen.
De overigen maakt het best. De ziekte heeft een heel
goedaardig verloop.
Gestrand. De Am. di Cur. van 25 Juli deelt
mee :

Vorige week Woensdag nacht ten 2 uur ,s het zeil«acht Vencedora (vroeger Zurrah) van Bonaire, eigendom van den heer Ch. Pelegrin. op de hoogte
van Newport gestrand.
werden gered.
De 3 passagiers en de bemanning voor
een waarlading
whiskey
vaartuig
had
een
Het
plm.
deklading
do van f50.000 aan boord. Alleen de
overgevaartuig
ander
door
oen
400 kisten is reeds
nomen en in veiligheid gebracht. De Atlas heeft.tot

nu toe vergeefsche moeite gedaan om de Vencedora
weer vlot te krijgen.
Rapport-Woningeommissie.
Men beschouwt het schip zoo goed als verloren. Het
water.
De woningen,omissie, door den gouverneur op 1? heeft een lek en maakt veel
December 1024 benoemd, met opdracht maatregelen opr
Moordaanslag. De Am. di Cur. van 25 Juli
te sporen en a»n te wijzen tegen den heerschenden
woningnood en na te gaan of het instellen eener» deelt mee :
Zondagnamiddag tusschen 5 en 6 uur hee» er aan
huurcommissie op Curacao wenschelijk is, heelt 7
zelfstandig.
Waaigat westelijk van de vleeschhal een gruwehet
het verslag uitgebracht»
Juli
worden
een
andere
ver»
nog
ook
te
Vermeld dient
Een Venezolaan José
De commissie bestond aanvankelijk uit de heeren! lijke misdaad plaats gehad.
winkeltje.
eeniging en wel van den adel en van de ambtenaren
heeft
daar
een
Uujillo.
P. Polvllet, als lid en voorzitter, H J. C. Hen- !
van het gouvernement, de Padoman Prijaja. welke dr.
Op dat uur kwam een andere Venezolaan daar,
C. de Ridder. J. ''I. Sprockel en B. E.
riquz.
J.
geeft
slapte,
bewijzen
van
wederom
periode
een
na
onderhandelen over den verkoop
van der Veen 2eppenleldt. laier aangevuld met de zooals men beweer^
verkeerden in s erk:e mate
van nieuw leven, dank zij de leiding van den onBeiden
van
aardazlhelen.
heeren P. D. Gorsira, inspecteur der belastingen en
derwijzer der H.IS. te Aakassar zwehammed Saleh.
van
sterken drank. Men verze
invloed
den
openbare
werken.
Den
onder
H. B. Bakker, directeur van
van het verenigingsledat
de
een
te voren een heele flesch
Ziedaar een kort overzocht
heer Sprockel, die wegens vertrek naar Nederland kerde ons.
ven der Boegmeezen en Uakassaren van het gouverhad leeg gedronken.

.
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nement Celebes.

(Ult de dagbladen.)

Departement van Binnenlandach Bestuur.
Benoemd: P. O. Ar en ds, assistent-resident van de af-

deeling Batipoeh en Pariaman (Padang Pandjang) tot
resident van Tapanoeli.

Departement van Onderwij, «n Eeredienst.
Bij het openbaar Europeesch lager onderwijs tijde! yk
werkzaam gesteld als onderwijzeres 3e kl. en geplaatst bij
de schoei te Djember mej. A. G. de Vries, particulier,
wonende te Xgawa.
,
,
«
Overgeplaatst: van de 2de school te Soekaboemi naar de
teneinde haar in de gelegenheid te
idem te Mr.
stellen, den cursus in de Javaanscho taal te Batavia te
volgen, de onderwijzeres 3de kl. mevr. J. W. de Wijn
geb. Meijer; van de school te Djember naar de 2de school
te Soekaboemi, de onderwijzeres 2de kl. mej. M. J.
Hansen.
Departement van Gouvernementsbedrijven

.

Overgeplaatst: van de radiobcdrijfscentrale te Bandoeng
naar het hoofdbureau aldaar de inspecteur A. van Do oren, en van Semarang naar Toeban de commies X. J.
Euntungan.

van Oorlog:

Benoemd de luitenant-kolonel der artillerie, T. G. A.
Perelaer tot kolonel en de majoors der artillerie
inter tot luitenantJD. A. de^Fremery en A. T. H.
bij het
kolonel; bij het korps ambtenaren beboorende
departement van Oorlog i, benoemd tot hoofdexpediteur
de hoofdcommies G. W. Snel, thans bolast met de waarneming dier betrekking.
Tijdelijk belast met ingang van 31 Juli met de
waarneming van de betrekking van leerling-verpleegster
bij den hospitaaldien«t mejuffrouw E. Eb emr cv, J.
X. de Graaft en E. M. Bieri, allen thans werkzaam
bij het militair hospitaal te Tjimahi.
Geplaatst bij de militaire apotheek te Weltevreden, de
adjudant-onderofficier apotbekers-adsistent O ohen.
Overgeplaatst van Tjimaihi naar den gewestelijken en
Westplaatselijken geneeskundigen dienst van
kust te Padang de officier van gezondheid 2i« kl. O. J.
E 1eij n.
Bevorderd tot adjudant onderofficier de sergeant»
majoor Swerissen, hij blijft geplaatst te Eoepang als
administrateur van het militair hospitaal: de onderluitenant O. A. Bout, blijft geplaatst te Willem I en «ulk«
met intrekking van zijne overplaatsing naar Magelang.
Overgeplaatst de 2de-lnitenant van het wapen der cavalerie w. J. llomawinkel van Salatiga naar Tjimahi,
alwaar hij werkzaam zal «ijn in het belang der oprichting van het 2de eskadron; de kolonel H. M. E ach«inger, van het 2de regiment infanterie te Tjimahi,
naar de He afdeeling van het departement van oorlog
(hoofdkantoor der infanterie); de kolonel J. A. Gratama van de lide afdeeling van het departement van
oorlog, naar het 2e regiment infanterie te Tjimahi; de
lste luitenant F. Poortman, van het Jsde bataljon te
Bandoeng naar het garni«oen«-bataljon van Palembang
en DjanM.
Geplaatst de late luitenant I* A. van den Berge,
koerende van gedetacheerd terug bij het 9de bataljon te

...

.

Eervol ontheven van zijne plaatsing bij het hoofdkan.
toor en in sunsistentie hij het snbsistenten-kader te Bandoeng ter beschikking gesteld van den inspecteur de
Sohulman; als enderinspectenr der kustmajoor
artillerie
en geplaatst op het hoofdkantoer te
stelling
en
Bandoeng de luitenant-kolonel K. A. J. Savalle.
Overgeplaatst van de 2de afdeeling motor-artillerie te
Seeka MilMn naar het hoofdkantoor de kapitein P. F. W.
! von Seijdlitz Eurzbaeh.

v.

(Dit de

cognac
In ieder geval kwa,a bet bij die onderhandeling
tot een vrij heftige woordenwisseling, waarop dekoeper den winkelier zijn dolkir.es aan de binnenzijde
van de linkerbovenarm plofte, zoodat de punt aan
de achterzijde uitstak.
Aan de voorzijde was die wond zeker 10 c.M.
lang. Vervolgens schijnt hij nog in het wilde erop
los gestoken te hebben Want aan den schouder en
op de borst vertoonden zich nog twee steekwonden,
Door de politie werd ocx!i nog een revolverkogel
gevonden.
Sorrznige personen beweren, dat hij ook zijn revolver heelt getrokken en daarmee twee schoten gelost,
zeker is bet, dat geen dezer het slachtoffer getroffen

De omtrent deze verschillende punten gevoerde besprekingen leidden tot het volgende resultaat :
ad I°. "Door ondervraging van verschillende categorieën van personen, en uit eigen ervaring vanenkele leien, meent de commissie als hare overtuiging
t? moeien uitspreken, dat momenteel beslist ernstige
woningnood aanwezig is, hetgeen blijkt uit het feit,
dat verschillende personen, hehoorende tot zeer uiteenloopende lagen der maatschappij noodgedwongen
blijven wonen in perceelen, die of niet voldoen aan
de daaraan te stellen eischen, of eene hoogere buur
vereischen dan overeenkomstig het gehalte der woning billijk is te achten
doordat geene andere,
passende
woningen
hun beter
beschikbaar zijn, zijn
bedoelde personen verplicht met de door hen thans
bewoonde perceelen genoegen te nemen.
ad 2". Naar het oordeel der commissie behoort bet
gouvernement, het eenige lichaam, dat naar bare meening voor hot verleenen van hulp ten deze in aanmerking kan komen, zijne medewerking te verleenen
tot wegneming mn dezen bovengemelden misstand, «n
we! door toepassing van een of me»r van de hierna
te noemen middelen :
A. Het afstaan van daarvoor geschikte, ter beschikking van het gouvernement zijnde. terreinen
(Mundo, Nobo, Penw^. Isaalgat) , hetzij kosteloos
hetzij tegen lagen prijs en onder gemakkelijke betalingscondities, aan personen, d?e aldaar woningen
wenschen te bouwen.
B. Het verleenen van bouwcredieten aan bovenbedoelde personen.
De afstand der terreinen, en de verleening der
bouwcredieten, hierboven onder A en B vermeld, zal
naar het oordeel der Commissie moeten geschieden
onder vo'doende waarborgen voor de betaling, eventueel terugbetaling der gelden, b.v. door den eigendom
van den grond niet eerder over te dragen (dan) na
de betaling Tevens moet bij bet verleenen van bovenhedoelden steun bedongen worden, dat de te bouwen woningen, hetzij uitsluitend voor eigen gebruik
bestemd worden, hetzij ingeval van verhuring, de te
bedingen huurprijs niet hooger gesteld mag worden,
dan door het Gouvernement zal zijn vastgesteld. Ten
slotte moeten aan de te bouwen woningen zekere eischen uit een gezondheidsootzpunt worden gesteld, cd
in bijzondere gevallen tevens enkele welstandseischen.
C Hel verbeteren van Gouvernemenlswege van de
verbinding tusschen de hoofd- en de buitenwegen der
stad, en de aanleg van nieuwe wegen op voor wo
ningbouw geschikte terreinen.
D. de instelling van goed functiónneerende autobusdiensten van het centrum dei stad naar de verschillende buitenwijken, waarbij de tarieven zoodanig moeten worden gesteld, en de autobussen zoodanig behooren te worden ingericht, dat daarvan door een
ieder kan worden gebruik gemaakt.
E De bevordering van bouwkundig vakonderwijs
en van deskundige voorlichting bij den bouw van

Volgens anderen heeft José met zijn revolver getracht zich te verdedigen. Doch het staat vast, dat
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Departement

ontslag als »d had gevtraagd. is vervangen door den,
heer J. de Jongh. bestuurslid (thans voorzitter) va»
den C. R. K Volksbond.
De commissie was van oordeel, d>it achtereenvol
gens de volgende vragen eene beantwoording miesien vinden :
I°. Bestaat momenteel in Curacao eene zoodanige
woningnood, dat het nemen van maatregelen tot wegneming daarvan, noodig moet worden geacht ?
a. Welke maatregelen kunnen en behooren van
gouvernementewege te worden genomen of althans
bevorderd, om tot die wegneming te geraken?
3°. Is Instelling eener huurcommissie (na vaststelling van wettelijke voorschriften in den geest der
of
huurwetten, in het Moederland geldende> noodig

Javesohe Courant.

voor zooverre niet reeds vermeld.)
Departement van Justitie,
Verleend, wegene r.es). dienst, acht md. verlof naar

Europa, aan A. E. Prosee. lid van de Weeskamer te
Medan. met bepaling dat hij zijne betr. «al nederleggen

Ing. van 2 Juni tot griffier 2e kl. v. d.
"'landraad
Benoemdte met
Soer^larte. L. W. C-d e G raaf f. thans grif-

grillier
fier 2e kl. van de landmden »e Fort de Koek c.a.: Over2e kl. v.d. landraden te Fort de Eock c.a. W. C. X. Medan;
2e kl. by den landraed te
beek, thans grif

althans gewenscht?

-

woningen.
ad 30. De meerderheid der Oommissie meent de instelling eener Hiiiircommissle, na vaststelling der daartoe vereischte wettelijke bepalingen, alleen als noodmaatregel, en alleen voor het geval .de hierboven genoemde middelen door het Gouvernement niet ter
hand genomen worden, of geen voldoend resultaat
hebben, te mogen aanbevelen, tot welke slotsom zij
komt op deze overwegingen, da! spoedig ingrijpen
dringend noodig is. en de instelling eener Huurcommissie, en de daaraan voorafgaande vaststelling van
bepalingen in den zin der Hollandsche Huurcommis.
«ie- en lluuropzeggingswetten (gesteld daarvoor eene
meerderheid werd gevonden) zeer vee' tijdverlies met
zich zou brongen, terwijl ten slotte de Huurcommis^
sic met vele moeilijkheden te kampen zou hebben.

heeft.

de aanrander niet gewond werd.
werd hel
Uitgeput door het enorm bloedverlies
slachtoffer in hei gasthuis gebracht en daar verbonden. In dezeUdc naoht tegen 3 uur .is bij aan
die wonden overleden. De dader bevindt zich in arro,'. Een revolver werd echter niet op hèm gevonden.
OFFICIEELE BERICHTEN.
Do fuselier Th. van Hek is eervol ontheven van
zijn verdere werkzaamstelling bij de politie.
De persoon van M. V. Sus an a is benoemd tot tijd.
agent van politie 2e klasse.
Aan de vakonderwijzeres mej. L. Me^er is wegen»
meer dan 10 jaren onafgebroken dienst een jaar verlof
naar Nederland verleend.
Mej. S. A. M. Nou man is van de Emmaschool naar
de Wilhelminaschool overgeplaatst en de heer C. M. L.
Ma du r o v.in de Hendrikschool naar de Emmaschool. De
heer O. W. Doesburg is tijdeliik werkzaam gesteld
aan de Hendrikschool als onderwijzer 3e klasse.
Den heer E. C. Kwa r t s is opgedragen zich naar
Cuba te begeven teneinde den terugkeer van de Curayaoscha arbeiders aldaar te regelen.
Aan den heer G. de Veer ep Aruba i» vergunning
verleend tot exploratie van de territoriale wateren van
de eilanden Curacao, Aruba n Bonaire naar sponzen.
Aan den schrijver ten postkantore te Willemstad C. L.
He 1 m r is op zijn verzoek eervol ontslag nit 's lands
dienst verleend.
Mej. O. L. Henriynez is definitief benoemd tot
schrijver op Aruba.
Dr. W. Ch. de Ia Tr? El lis, lid van het Hof van
Justitie in Curacao, is in activiteit hersteld.
Aan den gouvernement^-geneeskundige op St. Enstatius
XP. Lil es is ontslag uit 's lands dienst verleend.
Mej. L. Henriijuez is tijdeliik benoemd tot vakonderwijzeres aan de Emmaschool op Curacao.
De hoofdagent van politie W. M. E oen en is in activiteit hersteld.
De fuselier A. L. Dew i n d t is werkzaam gesteld mj
de politie als tijdelijk agent 2c klasse.
Aan dr. C. S. Gorsira, voorzitter van het Hof van
Justitie in Curacao, is, om andere redenen dan ziekte,
dertig dagen vrijstelling van dienst verleend, met vergunning om zich naar het buitenland te begeven.
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