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raad in antwoord
Augustus
by
van
10
dan
een
Stormramp
niet ziet, schijnt het niet te deren. Het verzet tegen
He» Comité voor de
een tweede verzoek weer: „Neen !", en
bedrag
een
ingezameld
koppiger
lijsten
aansluiting bij een waterleidingplan bewijst welk
met
met
telkens
1925 heeft te Goor
derde poging weer: „Neen!"
dan
behoort
een vooroordeel er moet worden overwonnen.
argumenten,
en
van f2547, terwijl het personeel van de Twentsche
karigheid van woorden
Zeeland mag nog «an geluk spreken, dat het
Ltoombleekerij f540 heeft bijeengebracht, in totaal er een sterk optimisme toe om toch weer de zaak aan»
binnendruppelen
van
geheel uit aanslibbing bestaat. Middelburg
niet
pl.m. f3087.
bangig te maken. En dan is het
Vlissingen
halen hun water ui! de duinen.
toezegging
ternauweren
weer
eens
een
zoo nu en dan
bij de overige weigeraars Schouwen
gaat dit ook doen. Zuid-Beveland
De opbrengst der te Breda door het R. K. Huisves»
om
aansporing
nood
een
lingscomité op Woensdag 1.1. gehouden collecte voor toch nog weer voort te gaan. Maar het gebeurt toch trekt zijn voorraad water uit de ondergrondde slachtoffers van de stormramp Indraagt voor
sche stroomen bij de Brabantsche kust. Tholen
van
inbegrip
Teteringen,
met
voor
ook. En Zeeuwsch Vlaanderen vond nog een volgemeenteraden
NI4S.
Jaonwillige
Breda f
in
In een brief over
Zandbergkwartier. Dijk en Dorp f' 2535, voor Ter nuari 1924 stelde ik o.a. in het licht, dat van de 35 doende winplaats op de kleine hoogere deelen langs
Heyden f1159. voor Gilz. f 1127.
gemeenten in Zeeuwsch Vlaanderen slechte 16 tot het de sren«.

Avondblad, C.

Op initiatief van B. en W. van Noordgouwe
heeft een commissie aldaar flOO4 ingezameld.
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Min.
t>.r.-«»nt.
hall taeiel. Werk. Stand 25«.
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rubrieken Betrekkween.
Woningen, min. aantal r. _. Üe^ii-m. (verplichte opcenten; -U a_

Poetb», Ha. 824. Peso»»,., «a «ln.__l.e_ln»: «otterdam He.

40. Amsterdam He.

3862. Oen Haag He. .753.

Voor Noord Beveland is nog geen oplossing ge»
voor Wal»
merkwaardig genoeg
vonden. En
waterleidingen
zijn
niet.
Wel
voor de
er
cueren ook
twee steden, maar het platteland van Walcheren
heeft niets, behalve langs den weg van d© Middel»
burgsch© leiding van de duinen naar de stad. En
zelfs een badplaats als Domburg, waar het gemis aan
In samenwerking met het Rotterdamsch
goed drinkwater een dagelijks gevoeld iucouvenient
is, schijnt niet de gelden te kunnen vinden om aan» Comité wordt door ons een inzameling geopend
sluiting te krijgen aan do Middelburgsche waterwinplaats bij de Oranjezou, die dichter bij Domburg ligt De ingekomen giften zullen voorloopig dage»
dan bij Middelburg.
lijks verantwoord worden.
Aan de Lureaux van de N.R.C, te Rotter
Ter hei^euking van het 20-jarig bestaan van het
Amsterdam en 's Cravenhage, worden giften
Nederlandsch Verbond van Vakvereeniging en heeft het Verbondsbes.uur besloten
tegen kwitantie in ontvangst genomen.
op de Zaterdagen eu Zondagen der maand Januari in
Men kan ook gireeren op No. 40, of remit»
een 100 plaateen van het land, waar bestuurderbond.u
zijn gevestigd, feest vergaderingen »te beleggen, opdat
teeren per postwissel. cheque enz. aan de
de groote ma^sa der leden met hun vrouwen aan hei
herdenkingsfeest kunnen deelnemen.
Directie N.R.C., te Rotterdam,
Het Staatsblad No. 353 bevat een Kon. besluit van
7 dezer omtrent vermindering van den accijns van
gedistilleerd, uitgeslagen door branders, distillateurs
en handelaars.
Aan artikel 1 van Ons besluit van 15 December 1917
(3t.bl. no. 695) wordt een tweede lid toegevoegd,
luidend© :
Dc vermindering wordt niet genoten voor den
accijns van gedistilleerd dat. onmiddellijk dau wel
middellijk, voor rekening van den brander, distillateur of handelaar, wordt uitgevoerd naar het
buitenland, met teruggaaf van den accijns op den
voet van artikel 1, letter b. van de wet van IS Juli
1904 (St.bl. no. 190).
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1
September 1925 en is niet vau »>oepassi__g ten aanzien
van den accijns van gedistilleerd, waarvan de aangift© ten uitvoer volgens artikel 120 der Algemeene
wet van 26 Augustus 1822 (St.bl. no. 38) vóór dien
dag is ingeleverd.

ROTTERDAM.
Gemeentelijke woningbouw te
Hoek van Holland.

Van de commissie voor de volkshuisvesting ontvingen burgemeester en wethouders d.d. 20 Juni 1.1.
den volgenden brief:
„Door den voorzitter onzer commissie is bij ons
ter tafel gebracht een voorstel van den directeur van
den woningdienst tot den bouw van 42 woningen
(waaronder 4 met winkel) eu 4 pakhuizen op een
perceel gemeentegrond aan de 2e Bcheepvaarl._traat
te Hoek van Holland. Bij de daarover in onze ver-

gadering van 13 Augustus van het vorige jaar gevoerde besprekingen bleken alle leden zich principieel met gemeentelijken woningbouw ter plaatse te
kunnen vereenigen, maar hadden enkele leden bezwaren van aichiteetoni-cheii aard tegen het ingediende ontwerp eu werd de directeur uitgenoodigd
een gewijzigd gevelontwerp aan de commissie over
te leggen.
„Als gevolg daarvan heeft de directeur een gewijzigd plan ingediend, omvattende 4 winkelwoniugen. 40 andere woningen en 2 pakhuizen. Dit project
heeft in onze vergadering van 5 December 1124 een
punt van bespreking uitgemaakt.' waarvan het resultaat was, dat onze commissie alsnog aan het oorspronkelijke gevelontwerp de voorkeur meende te
moeten geven, hoewel een der leden ook tegen dit
plan voor een plaats van het karakter als Hoek van
Holland architectonische bezwaren bleef hebben.
„De panden van het onderwerpclijke plan bestaan
uit een beganegronds- eu één bovenverdieping en bevatten, behalve de vier winkelwoningen, ia totaal
16 vrye beneden- en 22 vrije boyenwoningen, welke
laatste bijna alle een vóór- en een achterbaken hebben. Van de woningen zijn er 10 met één slaapkamer,
18 met twee, 8 met drie en 2 met vier slaapkamers,
terwijl alle woningen voorts over een woonkamer en
een keuken, benevens over voldoende bergruimte beschikken. De eigenlijke bouwkosten van het complex
warden blijkens van dei, directeur ondershands verkregen inlichtingen thans geraamd op f 132,900, terwijl de stichtingskosten op basis van genoemde bouwsom op f 144,200 uitkomen. Bij een huurprijs van
fl5 per week voor de winkels met woningen, van
f 4per week voor de pakhuizen en van gemiddeld f 5
per week voor de woningen zal een sluitende exploitatierekening kunnen worden verkregen.
„Daar als vaststaand mag worden aangenomen, dat
de ontworpen woningen te Hoek van Holland in een
bestaande behoefte zullen voorzien en wy van oordeel zijn, dat de vereischte huren te maken zullen
zijn, hebben wij de eer uw collego voor te stellen
het onderwerpelijke plan bij den gemeenteraad aanbangig te maken.
en wethouDe meerderheid van burgemeester
van
Rotterdam
commissaris
den
zich
met
ders kan
de comvan
het
voorstel
Holland
met
van
Hoek
te
Een
lid stelt
vereenigen.
volshuisvesting
missie voor de
er
in
abnormale
standpunt,
dat
op
het
zich evenwel
tijden aanleiding kan zijn om tot gemeentelijken
woningbouw over te gaan, doch dat daartoe thans, nu
de toestanden weder normaal zijn geworden, geen
termen aanwezig zijn. Naar de meening van bedoeld
het partilid moet de woningbouw thans weder aan
zulks
te meer,
overgelaten
en
culier initiatief worden
woningbouw
tot.
dat
gemeentelijke
waar gebleken is.
groote verliezen leidt.
De meerderheid is daarentegen van gevoelen, dat,
nu al. vaststaande mag worden aangenomen, dat er
in Hoek van Holland aan woningen van de ouderwerpelijke soort behoefte bestaat en in die behoefte door
het particulier initiatief niet wordt voorzien, de gemeente hier een taak te vervullen heeft. Bovendien
zijn de te bouwen woningen self-supportiug, zoodat
ook uit financieele overweging naar de meening van
de meerderheid tegen het plan geen bezwaren behoeven te worden gemaakt.
Voorts wijzen burgemeester en wethouders er nog
op, dat het besluit, van den gemeenteraad van 1? Maart
1921 om op den voet der AVouiugwet medewerking ie
verleenen aan een plan van de Algemeene woningvereeniging Hoek van Holland niet, is kunnen worden
uitgevoerd, omdat het rijk voor dat, project den noodigen financieelen steun niet heeft willen verleenen,
zoodat «lat plan als vervallen kan worden beschouwd.
Op grond van het vorenstaande stellen zij, onder
opmerking, dat hun college met de indiening van dit
voorstel heeft gewacht, totdat de beslissing van de
Kroon inzake het beroep van den gemeenteraad betreffende de bekende vijf woningbouwplanne» voor
"gemeentelijken- en vereen igingsbouw 55011 zijn genomen, aan den gemeenteraad voor:
10. te besluiten tot uitvoering van het bovenvermelde wou ingliouwplau ;
20. de begroot ing voor 3925 te wijzigen als volg!: a.
Vol-gil. 1057: „Gitgaven voor gemeentelijken woningbouw te versterken met f 144,200; b. Volgn. 293: ..Geldleening overgebracht van lloofds.uk XVI te verboog.»»
met f 144,200; c. het bedrag, genoemd in den bij Volgn.
465, „Beldleening' behoorenden verdeeling^staat sub
Hoofdstuk V, eveneens met f 144,200 te verhoogen.
Verhuring van terreinen aan de
Koninklijke.

Do Koninklijke Nederlandsehe Maatschappij tot
Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch»
Indië had eenigen tijd geleden in huur gevraagd een
terrein aan de Waalhaven N.z., ter grootte van pl.m.
12,000 M 2., grenzende aan hare petroleum-etablissemeuten ter plaatse. Dit terrein kon niet onmiddellijk
aan hel water grenzen, daar een toegangsweg moest
worden opengehouden voor den veersteiger aan den
mond der Waalhaven. De directeur der gemeentewerken achtte het evenwel zeer liezwaarlijk deze
strook buiten de verhuring te. houden, waarom hij
naar een andero oplossing heeft gezocht. Deze bleek
slechte mogelijk door verplaatsing van den veersteiger naar do Kortenooixlschehaven. Dc directeur
van de veren en de havenmeester hebben daartegen
geen bezwaar, terwijl zij een verplaatsing naar een
punt meer binnen in do Waalhaven zeer ougewenscht
lichten.

Stormramp 1925.
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Voor het. Hot terd amsch. -Comité zij. de
navolgende bedragen ingekomen:
W. E. te R.
5; X. X. te R. / 50; Mej. .Al. E. S.
te R. / 2.50; A. IL te R.
5: W. G. _>. ie 11. / .'.'O;
J. A. M. te R.
21; Mevr. R. v. X—v. >!. B. te 'l.
25; fan- V. te IL / 2.50; Alej. I. te R. / 5; Til.
E. A. te IL / 2.50; A. G. iL te R. / 5; Ali—Mei. te IL
/ 57.35; Uitstel, geen afstel te R. / 25; Dr. do. G. ,e
R. / 25; Kantoorpen.. fa. Tollens 6, Co. te IL :..">.! 1;
.AL W. te R. / 5; F. B. en v. W. te R. / 10, J. C. L.
te R. / 2.50; 3. 8. X. ie R. / 2.50; R. J. do-W. ie A.
2.'>o; J. Sch. te 11. / 2.50: A. G. P. te R. / 5; L. L.
te K. AL / 50; Uit de spaarpot van 11. G. M. ie lic.
a/d. IJ. / 3.35; AI. R. te W. / 25; I. IL ie IL f I";
D. IL te 's-Gr. / 5; G. AL te IL / 2.50; A. T. ',o R.
10; W. F. 8. te D. / 10; X. P. te V. / 2.50; Ki! y
te R. / 8; J. M. D. te R.
10; J. AI. te Sc!,,
s>;
lr. A. A. E. te R. / 5; .1. IL te E. / 10; .Air. A. V.
te E. / 40; E. T. K. te M. / 25: F. v. D. io IL / I";
Repr. Co. te R. / 50; Ir. G. G. te K. a IJ. / 2.%;
IL M. E. IL v. V. te R. / 20; P. de P. Jr. te R. ,' K';
C. H. v. W.—
25; S. M. Ie R. / 2'»;
te 's-Gr.
Alej. A. C. v. d. E. te IL / 10; familie P. P. ie N.
25; D. E', te W.
5; familie M. E. V. te R. / 12;
A. T. 8. te IL / 2...0; 11. 11. te IL / 25; familie MR.
te R. / 25; Mr. C. AI. v. E. te 'sll. / 10: Th. A. L. M.
te B.
5; G. W. E. te 's-Gr. / 10; familie 1.. ,<> A.
/ 12.50; J. G. V. te IL / 5; Ir. F. W. 11. te R. / Ui;
H. W. te 's-Gr. / 2.50; Mej. M. R. J. v. D. on h^ar
moeder te R.
12.50; R. G. 0. te IL f 10; fa. G. A
v. d. W. te R. / 25; F. B. T. te IL / 5; 8. A. v. A.-P.
te R.
5; A. S. v. D. te. R. / 10; Air. B. Mar. AL
te 's-Gr. / 20; Mevr. Wed. W. v. d. AI. to. 11.
20;
Mevr. Wed. X. 8. V.—V. te Sch.
100; Alej. G. ie A.
/ 2.25; I. A. IL te R. 10; lr. G. Chr. B. te G. s 10;
firma Gr. & Co. te IL / 10; firma C. de. R. te R.
/ 5; firma J. v. G. on Personeel te R. / !0(.; 11. G.
G. de V. te F. / 10; Mevr. E. P. te R. f 10; >!. L. IL
de C. te '.--Gr. / 100; A. C. K. te 's-Gr. / 10; M,. Al. ..'o
X. te E. / 5; 8. M. Ie R. / 5; Dr. IL de 11. to IL . LT;
Dr. AY. v. E. te B. / 5; E. Ie AY. f 20; Dame, V.
te IL / 5; M. C. v. d. P. <.. R. 5: P L R. te R. f 5;
A. 11. C. Kr. te M. / 25; J. J. K. te R. / 5; Gecollecteerd op spreekuren Dr. W. te R.
2t.T>»»: IL I. AL
te 's-Gr. / 2.50; Mevr. en Alej. A. te R. / 5; Moj. G.
de M. te R.
10; Art-. J. V. ie R.
20; Spaarpot v.
Herman. Karel en Rob.», te R. / 5,.2^; Al. R. <! 1,.
te R. / 10; AY. B. te R. f 7.50; E. J. E. te R. f -.50;
P. K. den B. te R. / 2.50; X. X. te A. (7^v.) f LT>;
Personeel Are.!. Bureau en Ir. ,L 11. P. te U. / 20;
Telegraaf- en Telef
pei.«oneel ie Roti o
’..(_.70;
Koolzuur Mij.
-uholler ie Berlijn f XV», ,1 A.
te B.
50: J. 8. v. d. E. te 's-Gr. f 2.5-Ó; Mevr. Dr.
de K. te A.
100; E. A. J. (700 Tso!,. Kr.) te AL
50.75; Inzameling gehouden in het X< lei laix,,'.'. I,e
Sanatorium te DavoZ llO.K'i; IL K. te IL / 5; P"rsoneel Gem. werken van Dnikerklok en Hei-, _.o>in_ n
K-.iimnurdou. Boompje., / 5. .75; Eor».ü>- J.kiL .;_ /er
Directie Rijksbelastingen ie R. / 15: Dim te IL / 5;
Fam. KI. te R. / 4.50.
A. E. & Z.
7.5.0; Een dankoffertje / 13.00 W. C.
60; (4. AV. B. / 5; A. H. B. & Z. f IM>; Op.r, i.g-!.
foto's Borculo (Geb. C.) / 10; Mevr. .1. .>. / 10; V
2.50; Mevr. Wed. F. F. 25; l^.len v. d. Af.!. Kotterdam v. d. Xed. Verg. v. Huisvrouw» / KM»; Portiers en Waclit, lieden dci.- 11. E. / 26.50; 1.. T V f :.t)The D. Al. Co. 50; Air. P. B. B. / 10; Ab i. >. '\ F
te X.
10; Freule, v. 11. v. W. te Z. / 10; <:. v >!
V. T. te A.
10; Mevr. f'. C. v. 8. v. 11. / :;00;
V. Al.
15; X. V. Ned. B.
50; C. t'. S. / 10l».
c. X. B. / 5; Collecte op de repetitie vau
..K^lerd
Bond_koor"
2«; Gezellige verjaar,!:,,.- v P
"'.»»Personeel A. P. Martens <iv. Co.'s s«'>; AY X A' ..
/ 2.50; J. J. D. te R. /2; F. O.' ’4; ...«>!.i,-' !,._ l'
/ 5; v/d. B. «fc 8. 17.50; Arie X. te 11. / 10;
X
ie R. / 10; H. en B. te R. f 2; Fam. ,1" B ie K f s!-'
v. VI. H. fieb. te R. f 10: P. G. v. f 1; <'. ,;.,,.
2.50; Wed. W. v. D. / 10; P. K.
5; ln_.'za,^!d
op Opa's verjaardag
4; fam. B. te 3
lo II V
D. te R. / 2; 11. AI. D. AV.Jzn. te G. / 3..; <;' !.!
te R.
2.50; Aan een verjaarpartij /
1 _-, AA G
N. C. / 3.50; fa. D. v. d. AA', te R. / 100; Kantoorpersoneel der X.V. Aleelfabrieken der Xed Ba ij kern
te R. / 04.50; fam. AI. v. E. f 20; X. X ie Sik
3'>D. v. d. K. Jr. te R. / 5; P. r < B. ie R.
7'o;
A. V. te B. / 2; Collecte gezellig.-!, avond in l,«.
Militair Tehuis te B. 0>7.. / 7; A 1» Ie O ■" »-.>"
J. AV. B. te R. / 5; F. AV. ie R. / 10; A. v. ii. ,ë <,;]
/ 5; AA'erkliedenver. Vooruitgang door B, e.^.vii! > ie
Dordt / 20.51; J. B. te R.
2.5>0; A. B. je R. /
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188,481.79^.
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Verdere giften worden ingewacht door den penningmeester van het Rotterdamsche Comité, Air. W.
Mee.s p.'a. R. Alees & Zoonen, of bij de directie der
N. R. C. te Rotterdam, per giro nr. 40 of ,x. ix.-.wissel, cheque enz., terwijl aan de bureaus van do
N. R. C. te Rotterdam. Amsterdam en '.« Grivoili,!
o
contante giften tegen kwitantie in ontvang.M.
genomen.
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worden

Bij een oplossing in dez.-n geest werd het
mo^> !i!k
adressauie. behalve hei. gevraagde terrein
ter

aan

grootte van pl.m 18.500
A12.. tevens aan t. 1,;,..»,,, ostrook, die di! terrein van do haven scheid!
,,,..,,

,„,„ ,

de ««rook tusschen de begaande eiablissen..
..„'
«lo Waalhaven, thans dienende tot toe .ue"..we.
<"'<l'''^'!>.i''!»,.ii^
"""'-e
_«
p .m
2t.00 en pl.m. 5000 Al:'. Aan een zóó groote ,-._„ ,'-.
vlakte bleek dc maatschappij echter ._,>,
!<!».' ie
te hebben, waarom zij verzocht een nieuwe a.-n' .o»
"
fe mogen ontvangen van terrein W
v■_
'
respectievelijk pl.m. 5950 en pl.m. ..Oo.» V|In overeenstemming met het advies vau de
com nis.
sic voor de plaatselijke werken
!..,."."„.'<..<ehebben
en wethouders zich daan.]) tegenover adre ..-.„'e
...
re,«l verklaard, verhuring van deze beide
<- !<„
te bevorderen en wel voor een tijdvak, in —■ .(!,- ,.
een nader door hei college ie
da,,?„
ei,'digende 31 December !!'._'.. d.i. tegelijk met het n<.„'.>
van dc huur van alle aangrenzende 'pel; .deiimtei re,.
nen aan de noordzijde vau de AA'..al!>.ive„. Vis
lm»!--prijs is door hen aangehouden voor het b.m,,
D tl en voor de strook langs de haven,
eik,. I
f 1.2.. per Al2. per jaar. Wel is waar heelt de .om-'
missie voor dc financiën ook voor eei.st^ei.icld terein een prijs van f 1.25 aanbevolen, do.
,1»
meening van burgemeester en wethouders ka., voor
dit binnenterrein met f l per Al2. worden volsta >„
In dc voorwaarden is verder d" bepaling opgenomen, «lat de huiirster zicb over een leng.e van (?."> Al
het. recht van vaste ligplaats zal bebben te. verzekeren, dat zij den ouden veersieiger aan de» mor.d d< r
Waalhaven tegen een bedrag van
van de "e.
meente zal hebben over te nemen en dat zij gel;'.„den zal zijn hare beuzinesehepen langs den d.!,,'. bc
noorden de Korienoordschebaven in verbind met do
wijziging in den veerdienst niet verder oosieb.k i>>
leggen dan tot een lijn bij den lichtoa.il ter p1.i..l,>
Overigens zijn in hoofdzaak de in den laats!,,, tijd
gebruikelijke bepalingen aangebonden.
In verband met deze verhuring zal noodig zijn de
bouw van een nieuwen veersteiger aan de Kortenoordsehe^ven, waarvan de kosten worden geraamd
op f 15.000. Voorts moet een nienw toegangsslraatje
naar dc Waalhaven X.z. worden gemaakt, waarv <>r
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ia. Tegenover de«« uitgaven staat de opbrengst van den ouden veersteiger
ad lIöOO, zoomede ds waarde van het vrijkomende
bestratingsmateriaal van den toegangsweg naar dezen
ateiger, welke waarde is te stellen op f 14,000. De
verhuring zelf zal verder a_n de gemeente een jaarlyksche bats aan huur en kadegeld brengen van

«en crediet van f SOO noodig

,

»ond f 13.400.

.

Belanghebbende gaat met een verhuring op den
omschreven voet aceoord. Burgemeester en wethouders stellen den gemeenteraad voor dienovereenkomstig te

besluiten.

waterleidingzinkerdoor

Een tweede
de Maas.

van den Einker
Voor de drinkwatervoorziening
geleden
<?cn zinker
dertig
jaren
>n
d,is
Maasoever is
gelegd van de Oude Plantage naar de levenooidkado.
eroote capaOver het algemeen was deze buis van
overvan
citeit voldoende om in de behoeften van den
het
allertüden
Alleen
in
Kant te voorzien.
grootste verbruik kon he: op do verstaf gelogen punten, als )laasocrd bijvoorbeeld, wel eens .vannen.
Voorzichtige en
uitziende politiek van de
gebood echter ervoor
drinkwaterleiding
directie der
n_<<,
te zorgen, dat men
dci-btadi^n aanwas der bevolking van dit sterk zich uitbreidende stadsdeel
de mogelykheid
rekening hield en bijtijds zegde
Stug het nie^
watertoevoer;
bovendien
grooteren
van
blijven
vertrouwen 01. do eene
«aa maar steeds 'o
lang op den
drio
dan
buis. die reeds meerverblijf decennia
an,_.._r
A
een plan
hield.
bodem van de Maas
dio <l<n
brengen,
to
aan
om twev nieuwe zinkers
de
Drinkwater!.!van
de
waterwerken
overkant met
ding zouden verbinden.
aal
De toe_ tand van de gemeentekas liet met toe,wer'misleidingen
voor
twee
nieuwe
ge'den
direct
van ongeveer 4 ton werd
den toegestaan. Een bedrag
aanleggen
van een enkelen
gevoteerd. waarvan het
tijd van
geruimen
Na
bekostigd.
worden
zinker kon
de
nieuwe
voorbereidend werk is dezo weekuitkomt, ter zinker,
hoogte
die aan den Rechter Maasoever
«er
bezinkingsbassins
tot
de
inlaatkanaal
van het
den
linker
Nesserdijk.
op
en
waterleiding aan den
t-asoever ter hoogte van de Persoonshaven naast isds daarfabriek, geplaatst Een kranig stuk werk
en
mede door de diensten van de drinkwaterüeiding
«e
aandat
zeer
gebracht,
stand
gemeentewerken tot
het vak heett
dacht in de kringen der mannen vanloop
der laatste
den
getrokken eu waaraan dan ook in
gezeleen
en
autoriteiten
dagen door verschillende
waterlerdingbelangen
schap uit de vereeniging voor
bezoeken zijn gebracht.
-«
van den inNet werk heeft gestaan onder leiding
Drinkwaterleiding
genieur N J. P. Verbruggen van de
en den opzichter C. Borsje van gemeentewerken, terer
wijl verschillende opzichters van beide
ver»
aan
hebben
medewerking
gewaardeerde
hun zeer
Engelse,
leend. Aanvankelijk zou de opzichter C. den
helpen
leide
werkzaamheden
van gemeentewerken,
belet.
hem
dit
ongeluk
heeft
een
den. doch
is
Dinsdagmorgen 18 Augustus in alle vroegte en
aangevangen
den
zinker
van
met het leggen
Vrijdagavond om zes uur was het laatste l_ s.u>_,
dat de verbinding van het buizennet op den wal met
liggenden zinker
den op den bodem van de rivier
vormt, bevestigd, zoodat toen op wat kleine karweien
na. do arbeid was afgeloopcn.
van
De zinker bestaat uit 7 buizen van 50 _>!.. 1gewicht
£9
Aster, 1 van 38 Meter en 2 S stukken. Het
K.G.
van de groote buizen ia niet minder dan 10.800zinker
geheel
is
de
zijn
in
600
wijdte
Ds
is
mHI..
over den waterspiegel gemeten 460 21.. en langs het
profiel 468 M.
De rivier is op de hoogte van het Inlaatkanaal van
a 20 UI.
de drinkwaterleiding zeer diep. er werd tot 19 nu
nog
bodem
moest
In
den
gepeild.
beneden N.l?.
een gleuf gebaggerd warden, waarin de buizen hun
plaats moesten vinden.
Door een vernuftige draaibare balverbinding zijn
de verschillende buizen aan elkaar bevestigd, de zinker kan zich daardoor vlijen naar den bodem van de
rivier. Deze constructie ia niet nieuw, ook bij den
enden zinker is ze reeds toegepast, niettemin blijft
het, ook voor den leek, interessant het aanbrengen
der verbindingen, gade te slaan. De laatste gelegde
buis wordt door een bok opgehouden, een andere b_k
brengt de zware nieuwe buis aan en het komt er nu
maar op aan, de twee openingen der buizen op de
juiste plaats tegenover elkaar te brengen, wat door
de deining in. het water, met de onhandelbare zware
voorwerpen, waarmee gewerkt moet worden, niet
altijd even gemakkelijk gaat. Zijn eenmaal door
schroefbou.en en moeren, de buizen aan elkaar verhonden, dan worden voor flenzen en bouten beschermingsajukken aangebracht, die vol gegoten worden
met mastiek. Ten slotte laat men de eerste buis. die
men om den opwaarisohen druk te overwinnen van
bolhet waterwerk af laat vol loopen, zinken; in debuis,
verbinding scharniert de laatste aangebrachte
die aan den bok blijft hangen en dus als een dobber
met de bolverbinding, waaraan weer de volgende
huis aal worden gehecht, naar boven komt. erlangd,
Zooveel handigheid had het personeel reeds
dat het van de vier dagen, dat het ingespannen van den
morgen tot den avond aan den arbeid was, er twee of
drie het zoover bracht, dat drie buizen werden gelegd.
De S. bocht aan de zijde van den Neslerdijk was bij
het leggen van de eerste buis waarschijnlijk iets verschoven. Die zou vanmorgen nog eens worden opgehaald, om dan op de juiste plaat.s. te worden gebracht.
waar het
De aansluiting op den Linker Maasoever, zijn
twee
nieuwe buizennet geheel klaar is —erm)_.
gelegd,
m^l.
en
800
van
600
nieuwe hoofdhuizen
die nu nog aansluiten op den ouden zinker zal binnenkort geschieden; de aansluiting op het waterwerk
moet nog enkele maanden wachten op uitbreiding van
machinerieën op het waterwerk. zijn vervaardigd door
De buizen in de rivier gelegd,
de bolde -danneim-nn üöhrcu Werke te Iloeckingen;
verbindingen van gegoten ijzer zijn afkomstig van de
Maatschappij voor scheeps- en Werktuigbouw
rijenoord alhier en de machinefabriek jaffa te
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en onderstand.

onderstand is door
'Aan werkloozen'-itkeeriug enmaatschappelijk
hulpden gemeentelijken dienst van
"n2BJ'._i.^
periode
betoon uitgekeerd over de
Augustus (5 weker*) / 274.131 tegen / 249.892 van
'
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Werkloozenuitkeering
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Utrecht
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Versohenen is het V ers
van arbeifonds tot bevordering van de verzekering
onvrijwillige
van
ders tegen de geldelijke gevolgen1924.
werkloosheid te Rotterdam, over
Het aantal bij het fonds bekende ge_ub__d_^._^vereenigingen met weikloozenkas, die alhier een alultimo December i.l. 04
deelin? hebben, bedroeg op
Er
Kwamen n.l in dc, loop
vorigen
jare.
61 ten
'crWyl 1 ka-, weid

3gen

van het iaar 4 nieuwe kansen !>i...
verafgevoerd. Enkele dier vereenigingen omvattenwerkder
administratie
De
«billende vakgroepen.
mogelyk in
is
loozenkas voor die vakgroepen
vereenigingen
by
enke'.e
één hand gebracht; slechte
rakpr oep een afzonbestaat nog het gebruik, dat elke
heeft. A cider
lijken beheerder van de werkloozenkas
de
op
kasadmmistraoefent het fonds het. toezicht uit
gevestigde
Mn van een vijftal te Hoek van Holland
bureau
stond
afdeelingen van centrale, bonden. Het
«
j.l.
op 27 December

zoveel

"r'^pcn-
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lot ie ecrsio groep behooren d-_ menschen, .i. 'u
ds
hunne jon»-, jaren een tijd «uilen doormaken, waarin
geest
onstuimige begeerten des lichaam, niet door
ir. evenwicht worden gehouden. Verreweg ie meerderheid der mensehen behoort tot «e., groep; zij -ijn het,
die do massa vormen.
Men «al do menschen uit de eerste groep voornamelijk
onder de arbeiders moeien zoeken en onder hen. die t in
de wereld, maatschappelijk gesproken, niet. ver hebben
,
gebracht.
«uilen over f, algeDo menschen van de tweed,, groep
meen in hunno jonge jaren een evenwichtiger beeld vergros der
toonen Tot haar behooren de burgerij en het
stervelingen,
inteUectueelen. Ook do weinige gelukkige
die dit oudermaanschs oplevert, moet men in de.s categorie zoeken: menschen die voldaan zijn over wat zij
drang tot
bereikt en gedaan hebben on g.en blijvenden
scheppen bezitten.
.,_,,
In de derde groep moeten de eigenlijke denkers der
on proleten.
gerangschikt,
geleerden
menschheid worden
__>, zullen zich zelden gelukkig kunnen voelen daar bun
sclieppin^S'-i-ng hen verhindert om ooit met bc. bereids
ie volswan Zii zijn daardoor ook bruikbaarder als bezielers en voorbeelden dan als leiders of lieer.cher.
Do mens-hen van de tweede en derde categorie «uilen in
hun jongelingsjaren een tijd van geestelijk, inzinking vertoonen. n.l. dan als hun geslachtelijke rijping en lichamelijke groei de beste sappen behoeven. Voor die van «Ie
tweede groep «al echter de herleving slechts tijdelijk zijn.
den puberteit'deelvaar do meeste waarnemingen omtrent
groeientijd aan leerlingen van middelbare scholen, die
verricht,
behooren,
«in
is
groep
juist
deels
tot de tweede
do gangbare opvatting omtrent den puberteitslceliiid
ontstaan.
_,
De fout, die hierbij dus wordt gemaakt, is, dat men
de niet onopgemerkt gebleven verschillen met jongelingen
onderzee!- aan den invan legeren «tand «onder verderhierbij
de eigenschappen
vloed van het milieu toeschrijft,
van den geest met dio der «iel verwarrend.
Indien men do wereld en de menschen beziet door den
voezoooven geconstrueerden bril, zal men zich geneigdmogelen tot een «eer b.scheiden verwachting van de
li'kheden, door opvoeding, inzonderheid bij de rijpere
jéu^d en bij volwassenen te bereiken. Men moge dit pessimisme heeten, het tegengestelde van dit pessimisme is dan
toch niet een «ielsvergenoegd optimisme, doch een star
illusionisme.
_■
Over do toepassing van wat ik hier heb beweerd op de
onderwijs
in t algemeen wil ik ms niet
practijk van het
uitlaten. Over de opvoeding van <_é rijpere jeugd uit de
volksklassen echter durl ik wel wat zeggen; ra de eerst*
plaats, omdat ik hen jaren lang aandachtig in groote
genegenheid heb gadegeslagen en vervolgen, ter rechtvaardiging of toelichting van do wijle, waarop we ,n het
algeloopen jaar ia De Hrend zijn te werk gegaan.
Vs opvoeding dan van den volk-jongen moet ten doel
hebben hem voor het heden en voor hot komende gsdselio
zijns levens gelukkiger te maken. Daartoe moet men do
te
ontwikkelbare mogelijkheden tot ontwikkeling trachten
wat hij
brengen en niet trachten hem iets bij te brengen,
niet bevatten kan en dat hem slechts tot oen waanwijsheid kan voeren, dio hem op den weg tot welslagen den
pas afsnijdt.
dat het
Kort samengevat betoogt dr. van Wijk dan,ervaring
maar
de
intellect,
niet
is
het
bare
ontwikkel
en wat het clubhuis nu'allereerst voor zijn jongens
kan doen, is zorgen, dat die ervaring-schat voor hen
steeds kostelijker wordt. Het clubhuis moet den jongens ia alle mogelijke opzichten tot een standaard
strekken, zood_4 zij in hun later leven zullen zeggen:
dus zóó hoort 't". Een
„in 'i clubhus deden ze zoo
standaard van. plichtsbetrachting, van werkzaamheid,
van orde, van betamelijkheid.
De lagere school laat ds meeste kinderen los als zy 13
ol 14 jaar zijn. Daar de wet den arbeid van personen
beneden de 14 jaar verbiedt, gebeurt het dikwijls, dat
een kind eerst een tijdlang thuis rond hangt, voordat
het gaat werken. In deze lacune heeft men door een zevoorvende leerjaar willen voorzien, hetgeen echter weer
loopig is uitgesteld. Het is merkwaardig, dat niemand
wat men ui
eigenlijk een juiste voorstelling heeft vanonderwijzen.
kunnen
zoon zevende leerjaar wel zou
Dat de school juist bij dien leeftijd blijft staan is niet
naar ik meen
toevallig; juist in die jaren toch treedt
het verschijnsel,
met zekerheid to kunnen volhouden
dat hierboven als het bereiken <?er geestelijks volwassenheid is aangeduid, voor do meerderheid der menschen op.
Aan den meerderheidsmenseh kan men na zijn l.do jaar
geen geestelijk bezit meer bijbrengen. Nat hij dan nog
en gewenning.
leer en kan, moet hij leeren door ervaring
vrijo
jeugdvornnn^,
voor
do
behalve
is,
stelling
Deze
voor het ambacht.onderwijs van belang. Want het mag
den r.og
niet ontkend worden, dat het verkeerd is, om
al
wereld
jaar
do
zijn
veertiende
op
niet manbaron jongen
in te zenden en hem dan reeds als ondergeschikt collega
van volwaren werklieden in fabrieken en werkplaatsen
aan bun veelal ruwen omgang bloot te stellen. Geen
opvoeder kan zulks voor zijn kind begeereu eu de ware
beteekenis van iederen vorm van voortgezet onderwijs,
voor zoover het overdag wordt gegeven, ligt juist hierin,
dat het de jongens kinderen houdt in den tijd, dat <!it
voor hen zoo noodzakelijk is. Daarentegen heeft voortgezet .ohóolond.rwiss het bezwaar, dat do groote meerderheid der jongens er volstrekt niet, meer van kan
op een
opsteken en dat bet de jongens los moet laten
zaa_< meer
enkele
geen
hen
voor
bij
waarop
leeftijd,
belangstelling (o wekken is en dat bet onderwijs hun
het voortalthans onder do huidige omstandigheden, nu
een
gezet onderwijs nog steeds uitzondering blijft
inbeelding geeft, die hun steeds in den weg zal staan. Do
beste uitweg uit deze moeilijkheid zou daarom een al zemeeuo en verplichte leerlingsopleiding zijn. \. aai-dit nog
het beste
niet te verwerkelijken is. is de ambachisschool
surrogaat Maar hiervoor is het noodzakelijk, dat het
ambaohisonderwijs zich terdege rekenschap geve van zijn
niet
mogelijkheden. Naar mijne meening geschiedt dit voor
hoog.
ligt
Het
het
ie
grijpt
voldoende en
zoo '««ebt da
de hand. dat men het ambaehtsomerwijs
maakt
handvaardig
mogelijk
zooveel
leerlingen
het zijn
als
meegeelt.
kennis
en dat het hun zoo.cel theoretische
is. In dezen ssedachmogelijk
tijd
beschikbaren
den
het in
ter."._n"
echter wordt zonder meer voorondersteld, dat
en blijft het critisch onderzoek naar de
kcn°nis°maehtvanis het
bijbrengen van kennis op gestelij!,
Uitwerking
volwassen menschen achterwege.
_.-.__,-_
harer jongens
Ds anibachisscliool moet do meerderheid
der lagere
niet meer dan anderhalf jaar na het verlaten
op
nog
men
..ronden
school vasthouden; dan kan
zullen
dat zi! met ambitie hun levenswerk vraag
verwachten
Ds
vinden.
zullen
voldoening
aanvangen en daarin
van geheel
naar de inrichting van het leerplan, is hierbij
_...-:»
ondergeschikte beteekenis.
.
of vrije
Doel van allo opvoeding, zij het onderwijs
ouiw-«kelen;
moet zijn het ontwikkelbare ts
jeu
van de
bybrengcn
besef
jongens
het
zij
den
moet
leeren
moet
werkelijkheid.
Zij
opner.i.ach.ighe d der
zij moet leeren
pü.btsverviMng,
neder ge
den mensch kan
d.t alleen nimmer rustend" inspanninghem
daarvoor kan
diploma
noch
geboorte
dat
en

.
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Jnni-27 Juni (4
van
29 Maai.—
weken).
S
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April-30 Mei (5
April (4 w.). /389M3 van I—2B Maart (4 w.),
Februari (4 w^). en /410.659 van
/ 401,610 van 1—23
week',(4).
I—3l Januari
A
Totaal 1 Januari—l.Vugu-tus / 2,39.^93, waaronder
'f 69,957 aan kolen geld.
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Diensten
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lil ds kringen der paedagogen ontving ik ver,che_<_suo
blijken van instemming, doch ook wel van eielligs «lwijzing. Inzonderheid heelt meu ms gevraagd, of mijn
oordeel over ds jongen, niet geheel anders «ou hebben
geluid, indien ik er meer naar had gestreeld, om in vs
Arend ecu „sfeer" te scheppen en indien ik meer aan ie
jongens zelf had overgelaten.
No laten wij echier in De _Vreud zooveel aan het initiatief van de bezoekers over als maar eenigsnins met ds
goeds orde vereenigbaar is en inderdaad is het ds alles
doordringende idee van het clubhuis, om er ecu sfeer
1.-.ien
van hartelijkheid eu ouderling vertrouwen teverslag
groeien. Het is waarschijnlijk, dat dit uit mijnpaedagoniet duidelijk bleek. Ie lang echier is m. i. de
g.»chs literatuur als siich_.li.ko literatuur beschouwd.
op waarOok do pael...gogiek moet worden gebouwd
uemir^eu, waarop naar deu «isch der wetenschap langs
zuiver induc.ieveu weg een theoretische grondslag voor
ten
den verdoen arbeid kan worden verkregen. Zij moet
gewichtige en voor
slotte antwoord kunnen geven op «eer
«onder zich
samenleving principieele vragen,
<_i.«o
daarbij te laten leiden door overwegingen van gcvoei ol
van sociale rechtvaardigheid. Ik denk hierbij in do eerste
plaats aau deze vraag: heeft do theorie van hel milieu
gewoonlijk
wel dio algemeei.o geldigheid, die men erontwikkeling
g,e..ieli,ke
aan toeschrijft, is voortgezette mogelijk,
bcelt het
om
van den mensch als regel wel
wel «in. cm maar steeds
do lün door ie .rekken
,
hoofere burgerscholen, lycea, hoogere h«n_el.^scl,ob'ii
enz."op to richten en om <!en toegang tot de universiteit
voortdurend wijder open to zetten f
Ditmaal begint do schrijver zijn betoog met de
uitvoerige opstelling van een biologische theorie,
waarvan do eerste en voornaamst, eonclnsio i«, dat
men do menschen in drie groepen zal kunnen inde^len, naar gelang n 1. dat -ij geestelijk volwassen zyn
v«''sr dat zij lichamelijk en geslachtelijk rijp zyn. dat
zij geslachtelijk of lichamelijk volwassen zyn voor
dat zij geestelijk rijp zijn. en ten slotte, dat zij nas
to; vollo geestelijke rijpheid komen nA dat bun lichamelijke en geslachtelijke groei tot staan i__ gekomen:
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gehoorzame

balen

dentie met 72 beheerders van werkloozenk..ssen.
do ver- vrijwaren.
jaar vullen
Het ledental der bij de administratie deken 2660°
Over de practijk van het afgeloopen vers.ag
e-nigingen bedreeg op ultimo
meeuit
het
nog
iets
volgend
stuk
we in een
(op ultimo Decemlicr 1923 bedroeg het 27.010).
deden.
zy het geringe
een
Er viel alzoo in 1924 no?
nemen.
waar
te
ledental
daling van hei
scheepvaart.
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De

Het derde jaar van De Arend.
I.

van hel clubhuis

De

Arend zendt ons

De directeur
hinderde Jaarverslag, waarin hi, begint met te herdie ..Het tweede jaar" geaan de
herheeft, waarin hij. naar de lezer ./.cl. zal over
bespiegeling
rondborstige
wel
zeer
een
den ..m-crderhcidsjongen'' heeft gehouden-

fnneren
vonden
i^eren

o"tvang«t,

225
In de haven zijn van de week aangekomen
zijn
230
stoomstoomschepen (v. w. 228) ; vertrokken
schepen (v. w. 255).
Aangekomen zijn 43 Nederlandsche «toom «ohcpen.
.-4 Engelsche. 23 i'iansche. 40 Duitsche. 22 Zweedsche.
spaansche.
10 Noorsche. .', Deensche. O I.aliaar.s.be. 5
1 Finsch.
Zuid-Slavische,
2
Japansche.
3 t. rieksch.. 2
en
1
Belgische
2
met
Hiervan waren er 103 geladen met stukgoed. 20
1
met
4
met
kolen.
crt,. -1 met hout.
2»

. __

graan.

met

-
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grondnoten. 2 met
bananen. _ mcl sali>eter. 1 met
fosfaat
en 1 met palm»
1
met
met
1
steenen.
suiker.
.
olie; 50 kwamen ledig binnen. ,
Vertrokken zijn 46 Kcderland-chs stoomeohepen. 53
Engelsche. 3 Amerikaansche. 24 Eransche. 4? Duit14 Xoersehe. 3 Deeneche. 4 Itasche. 15 __w-eds-h-,
1 «rieksch. 2 japansche. 3
Spaansche.
liaansche. O
en 1 Uongaarsch.
1
s'in.che. I Dellandsch. Belgisch
stukgoed.
55 met kolen. 11
waarvan 123 geladen met 38 in ballast.
met ijzer. 1 met suiker en
2
In de haven zijn opgelegd 10 schepen waarvan

.

van

.
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(Van onzen correspondent.)

eene combinatie van beide, kunnen noemen; het wa»
terdier lijkt het meest op een nijlpaard. Maar nog
eens, het is niet de bedoeling geweeet die dieren af
te beelden.
Aan het voetstuk van deze figuren sluiten zich
cirkel als 't ware. den hoek vulaan. in een kwart
lend tusschen wal en brug, zeven zuiltje»., verbonden
dopr ijzer hekwerk. Net lag oorspronkelijk in de bedoeling er zinnebeeldige voorstellingen van de zeven
dagen der week op aan te brengen, maar vermoedebeeldhouwwerk
lijk zi,l dit, om de hoogo kosten
worden. Wat
uitgevoerd
niet
eenmaal
duur
is nu
jammer is! En dan komt de eigenlijke brug; do overbrugging. I>.i_scl>e_i twee steenen p.ialijel;. waarvan
de kop behakt i- met vischfiguren : meervallen. sno<dolven enz., strekt zich aan weerskanten van <.o
brug ecu ijzeren bek uit; brons geschopeerd, dat wil
zeggen: met brons bespoten, naar het bekende nieuwe procédé, dat hier ter stede voor het eerst is toegepast voor de opfrissching van Nembrandt's ijzeren
effecten mee bereikt! Zien
beeld. Er worden mooie
de
liaadhuisstraat. waaraan
in
bruggen
zie de nieuwe
ook gewerkt wordt, en die op dezelfde wyze. maar
met zink, behandeld zijn.
de
Zóó als ze daar nu ligt. bijna voltooid, vormt het
nieuwe l>eid__chebrug een belangrijk moment in aan
stadsbeeld hier «er plaatse, en past ze zich goedgetuibij andere bouwwerken die in deze omgeving bouwgen van de opleving, de vernieuwing, onzer
kunst. Wie met het gezicht naar de r'assauüade gaat
staan, krijgt waarlijk een perspectief van een zooge.
stad. «echts, op oen
of liever een zich verjongende,van
Kromhout, nu
voorgrond.
American-hótel
Verlag, een
maar
mot
alweer een der ouderen,
architecten-geslach..
jonge
van
het
wegbereiders
der
het te water uitVerderaf, links, de achtergevel vanstads-architect,
ir.
den
tramgebouw
van
gebouwde
van de
boven
de
boomen
afsluiting
als
en,
llulshoff.
het blok moderne woonXassaukade uit. de gevel van zijn
als de architect van
zou
mooi
hui-en aldaar. Het
het clubgebouw der Amsterdamsche jongemannenvereeniging. de gro6te stichting op buitenlandsch
verrijzen op het Atlanta-terrem.
voorbeeld, die
zich hierbij zou aanpassen.
rondziende, tot

in de hoofdWie. als wij. dezer dagen van vacantie
stad
zomersohe
nog
vindt
dezelfde
terugkeert,
stad
die hij verliet
en tegenwoordig waarlijk
De Amsterdammers
zijn nog steeds buiten
niet alleen the upper ten
plaatsen
worden ingenomen
of buitensland, en hunne
de Nederlandsehe
de
en
Amerikanen
gezegd,
door kort
vreemdelingen. De eersten ziet men vrijwel nooit
wat nog
anders dan in de Lissone-gezelschapswagens,
kortheid,
van
hun
de
snelheid,
de
eens accentueert
bezoek aan onze goede stad, ons landje. En de laatsten
verschijnen tegenwoordig ook al vaak in vehikels: met
het stof der wegen bedekte auto-busjes; de bekende
paklichte "etimmerten op Ford-onderstellen. rijdende
erop
de
blijkens
kisten;
dood-)
(sommigen zeggen
geschilderde plaatsnamen afkomstig uit de meest verborgen nesten, heel ver weg; ze lijken soms verder
,
we? dan Amerika.
zy
O ja. die Amerikanen! Ik vrees wel eens, datNiet
verlaten
teleurgesteld
zullen
Amsterdam ietwat
om den Nachtwacht of het Paleis op den Dam of Marken! Die zullen hun ylicht wel doen. En die
worden nooit overgeslagen. Maar omdat dc Yankees
stad. eene
de intieme schoonheid van onze fijne, oude
geopenbaard
misschien
even
hun
welke
schoonheid
of schilders, met
werd door illustrators, teekenaarsrit
op
in de sighthun
gevonden
kunnen hebben
movolgeladen,
seeing-cars. laatst zag ik zoon
brug,
de
de
pleindern»^ wlderwag.:, in haast over
brug over den Singel voor het Koningsplein ryden.
op den
Het was Maandagmorgen en d bloemenmark.
burgerlijke
genoegeluke.
Singel, de markt van al die
in
blommeties en plantjes uit Aalsmeer, netjesdegereid,
lioomen.
hunne zindelijke roodaarden potjes, onder
langs den wallekant. was dus op haar kleurigst en
fleu^igst Maar geen Amerikaansch hoofd draaide
Want het orakel, i. c. de gids, had met
dien' kant uit.
gesproken, niet getoeterd. En dus donderde het schavotklenric- toeristen-bakbeest onverschillig verder; de
Bocht van de Heerengracht tegemoet, volgend nummer
op dezen ..stadstoer", na het Bagijnhof. En zoo misten
Amsterde vreemdelingen een der schilderachtigste
damsehe stadsgezichten, misschien met het meestZoo komt men. onwillekeurig, hier
plantsoen langs
grootsche, maar wel het meest pittoreske.
meer wenschen. De aanleg van het bevalt
wij,
in
Abrahams
Maar
zoó goed.
nog
dezelfde.
stad
is
De
het water van de stadhouderskade
ook \civoortgezet
schoot teruggekeerde Amsterdammers zien toch allerzien
zou
gaarne
men hem
dat
Buitensingel
in
veel
vooruitgang
iet«
goeden
oude
lei nieuws; constateeren
derop langs de kade. zoodat de
nieuw-aankaw'<e"->ehtig
ontmoeten
aangevangen,
eu
die
was
liefelykheid.
arbeid
-')"
van zijn vroegere
nog
verschillende
he
wij
in
onze
Terwijl
gevat werk ook.
rakter, zon terugkrigen. Men vindt er nu en een
gemen
bier
hard
wandelheeft
een
vacantie-oorden luierden verbetering van het mier.r^ditioneele dubbele alleet.ie; echter met meer gewerkt, speciaal dan aan de
Het laatste wordt
lijk der stad; allereerst aan de uitbreiding der geals men
inischlooze bestrating.
zou het een groote verbetering geven.
Hoofd-ingenieur de «raaf, die daarbij, gelijk ook by ertoe kon besluiten, het hooge. zware dichte bek van
den
Vondelpark, dat nu. met eenige
de verbreeding der bruggen, die er mee samengaat, de
ver
wat
te
in
belet,
park
de
verdient
een
eerezuil
mooie
heeft,
hoofdleiding
vrijen inkijk in ons
van alle Amsterdammers, cm den spoed dien hij by laeen en het geheel meer open te maken.
maar te vras_i tenslotte, maar nu durf ik alleen
een en ander betracht; ook omdat hij daardoor den tij-i
Bewaring
mogelyk
Huis
van
het
van
zoo
kort
dat
chaos,
geen
tijd.
deu
beproeving,
van de
het
«en
geleelyke
sombere,
dat
tegenover het Vondelpark, hoogen muur, aan weUcen
maak..
touwencomplex, achter den
Sterk heeft __ich alweder het a-sphaltdek te Amstergeen
doorgaat,
er
is
en
uitgebreid.
dat
zóó
dam
Als
meer
reden hieraan te twijfelen, dan zal het niet lang
duren of Amsterdam kan, althans wat zijne bestrating
De
-betreft, wedijveren met de groole wereldsteden. gekei. jes, waarop wij zoo vaak en zoo hartgrondig
mag men Koninklijk Paleis, een nieuwen schouwburg, nier
vloekt hebben, maar die van overledenen bijdroegen
óók wel eens wat goeds zeggen toch ook
is ze!
tot het typische, het eigene, van Amsterdam, gaan hier
ter stede meer en meer tot de geschiedenis behooren.
de haven.
De arbeidsvoorwaarden in
Alle hoofdverkeerswegep zullen binnen enkele jaren
geasphal.ee.rd. Dat is: geëgaliseerd en genivelleerd
ochtend»
Kaar aanleiding van het bericht (ook in ons
zijn. En
dé auto's zitten hoven op je, vcor ie het
soheepvaartvereeniging
als zou de
«iel- blad
weet! 2ie het nog maar steeds met onrustbarende Want
hebben op een brief van d«
geantwoord
niet
verkeersongevallen.
Noord
heid toenemend cijfer der
met het verzoek om een
ook dit is een gevolg van de geruis _hloo_heid ; onhooren «"heidskin» over enkele wi zigingen van loongebaarrolt de dood nu nader! Ik klaag nie. ; ik constateer
"lichtingen
«u»
zich
heeft de Tel.
slechts, erkennend overigens dat de verbetering, de voorwaarden,scheepvaartvereemging.
mee
deelde
Deze»
modermseering. van onze bestrating, een der middelen wend tot de
van
de drie bonden
vertegenwoordiger
Amstereen
emancipatie
noodzakelijke
van
dat n.n
van het
is. om de zeer
«egeven
was
uiteenzetting
mondeling een
dam als groote stad te bevorderen. Aan de verkeersdirectie, da. hierop neerkomt. dat t, dens
politie de taak het raadsel op te lossen, hoe wij by standpunt der
kan zyn van wyziging
algemeene doorvoering der geruisohloosheid ons leven het houtseizoen geen sprake
nu eenmaal de condaar
arbeidsvoorwaarden,
'
in de
,
kunnen redden.
zijn.
Het werk bij het Eeidschebosohje is in het byzonoer trac.'. :i reeds opgemaakt
«en heel eind opgeschoten. De met blokjes hout bestra*© nieuwe verkeersweg om het hier in de as van
's-GRAVENHAGE.
de brug geschapen groote rond po int, in den geest
Fredcriksplein,
is
nu
volvan het groote perk op het
Wegenexcursie.
tooid, en het verkeer volgt de nieuwe, cirkelvormige
bedding alsof er nooit eeue andere, recht-tce-recht-aan,
nu wel
Het Bestuur van de Vereeniging het Nederlandhad Instaan. Op de nog rommelige plak zalgeroepen
het. aangemoedigd
spoed!-? door Beplantingen gras te voorschijn
sche Wegencongres deelt mee. dat
voor
dc excursie van
worden. Ter weerszijden komt een groepje boomen, door de groote belangstelling
jaar een excurook
dit
Koepelkerk
op
achtergrond:
jaar.
den
de
besloten heeft
dat de gebouwen
verleden
omstreken, ter
en
liefderijk
Haag
maskeeren
en
in
Den
zal
organiseeren
eu de Muziekhandel. wat
sie te
welke deels
wegen,
eenige
moderne
bedekken. In het midden van het gazon zal een der bezichtiging van
der excurDe
datum
zijn.
monumenten
gereed, deels onderhanden
zeldzame Amsterdamsche standbeelden of
a.s.
waarschijnlijk
«eu
September
aanvankelijk
op
17
vastgesteld
opgericht;
worden
sie is
beeldengroep uit den tuin van het Stedelijk Museum,
Na «en korte inleiding met filmbeelden, zullen
Bouwvoor
Louis
vermoedelijk
per auto wegen worden bezocht van verschillende
later
het monument
.n
LeidHoheplein
bij
hier.
dicht
het
plaats
constructie, o.m. Topeka, nacovin, cementbeton,
meester. De
volgens do penezijne
grootste
den Stadsschouwburg, het tooneel van
Dammann-asfa-t. asfaltstcenslag
terwyl
aangewekleiuplaveisel,
zeker
eu
uitvaart,
tratie-methode,
zijn
is daarvoor
houtblokken
triomfen en
ik
aan
de
aanhoop
gebracht
komen
moet.
Alleen
bezoek
er
toch
van
een
zal
worden
tevens
zen. als 't
maar, da? men ons een al te lammen, al te populairen, wezige asfal.meng-ins.allalies.
al ie onlinairen Shvlook zal besparen!
hei meest de
Wat in dez» omgeving engelwij
Van Maandag af zal lijn 3, komende van den Leidaandacht zal trekken is de brug; dc nieuwe of liever schen weg, weer de oude route vcllgen. De wagens,
de vernieuwde, de verbreede en verfraaide Leidsche- komende uit de richting Lijsterbesstraat, zullen nog
brug. De oude was 20 meter breed; de nieuwe, die rijden over do Waldeck Pvrmontkade.
reeds vcor het verkeer geepend is, maar neg afgewerkt wordt, dertig. D.w.z. AO meier gemeten <ussl.hen
Het comito van actie inzake do marktverplaatsmg
de leuningen. De vleugels van de landhoefden staan
heeft den raad verzocht het voorstel betreffende omveel wijder uit; er is tusschen de eindpunten daaraan te
van, ter weerszijden van den oprit, een ruimte van legging van lijn 6 naar de Oroote Marktstraat
brug
maakt
de
houden.
ni.. minder dan 50 meter. Daardoor
een no? royaler indruk dan ze toch reeds zou maken
en het verkeer is er trouwens ook bij gediend.
De gesplitste dienst op lijn 6 (wagens Plein-HoefLeidschebrug
bijzonder
verOok ..esthetisch is do
kade en wagens Püein-Begentesselaau) znl Dinsdag
zorg:!. Er wordt door de gebeente meer aan ten koste a.s. aanvangen. De wagens welke naar de Bogengelegd dan een der vele andere nieuwe bruggen die tesselaan gaan, zijn kenbaar aan een bord op het
ze nu onderhanden heeft; waarschijnlijk omdat het balconscherm.
hier zoon voornaam punt betreft, toegang o.a. tot
de Museum- en Parkwegbuurten. Duizenden en nu
ANDERE GEMEENTEN.
werkelijk the upper ten, passeeren hier dagelijks
op weg van de woonwijken in de buit««stad naar de
ciiv; het zakencontrnm, vice versa.
BIIEDA. B. en W. stellen den rand voor, den huurAan den veelbelovenden en ook reeds veelgevenwoningen voor sociaal-achterlijken ie stel»
den jongen bouwmeester, Piet Kramer, een der besten prijs dor 2.65.
op
/
De gemeente zal zelf het kapitaal voorvan de jonge Amsterdamsche schoei, die vooral in len
a.m
het rijk zal aangevraagd worden een
en
schieten
Zuid reeds overtuigende blijken van zijn kunnen heeft
bijdrage in bel exploitatietekort van 25 per woning.
op"egeven, eu die tegenwoordig ook als adviseur
In verband met de exploitatie der veemarkt vragen
detreedt van den dienst van Publieke Werken
5500 voor gasaanleg.
B.
en W. een crediet van
kreeg
een ontwerp
zelfde die de belangrijke opdracht
voor electricileitsaan10,000
4200
voor
wateren
/
arBijenkorf
werd
de
/
Haagsche
te maken voor de
Breda).
(Nieuw
Belcrumpolder
leg
in
den
chitectuur toevertrouwd. En het beeldhouwwerk werd
kunstenaar,
ontworpen door een ander veelbelovend
OAPELLE AAN DEN IFSEL. B. en W. bieden den
Siolz, de Lange
Joh. Polei. Drie van diens collega's,
zijne
leiding,
bezig
raad de gemeciterekening, dienst 1924, ter voorloo»
en Toon Bedekor, zijn nu, onder
pige vaststelling aan in gewone ontvangsten op
de liedden te lakken.
uitgaven op / 206,728. De
/ 208.859 en in gewone
De brug is uitgevoerd in lichtgeel Beiersch graniet,
1926
bedroegen
kapitaaldienst
ontvangsten
op
er
den
op een onderbouw van roode baksteen. Als men
batig
beloopt
Het
saldo
uitgaven
1925.
totale
weerszijden,
beginnen
en
de
/
voor staat dan ziet men, ter vleugels van te
het brugge/ 2132.
van hei uiterste punt van de
ik
hoofd, eerst een soort van puntigcn maaslial
DELFT. B. en W. stellen den raad voor, aan de
beeld
ze* het zonder spot, maar ik weet geen ander
Bijswijk te verleenen een bijdrage van
gemeente
of een slakkeiihuis zonder windingen; dan eene maspet.
(’
8000) van haar aandeel in de kosten van
50
oever,
met
den
met
sieve borstwering, meebuigend
van den Lange-Kleiweg tot een bituin den hoek een bank en op den grond daarvoor een reconstructie
steens!ngWcg;
.onevens een bijdrage van
mineusen
Vervolgens
/erkenvloer, alles natuurlijk van graniet
in de kosten van ond«rhonn
een liggende, monumentale dierfiguur, den kop naar 50 pet. van haar aandeel weg.
meergemelden
de brug gekeerd. Men moet niet trachten daarin een van den
De voorwaarden inzake don verkoop van
van Polei
Instaand beest te herkennen. Dc bedoeling
bouwterrein, dnteercnde van 1914. hebben niet meer
was slechts, naar hij mcedeei'c. twee denkbeeldige
biedt
eigenschappen
de volle instemming vnn B. en W. Het college
types te geven, met de uitgesproken
vaststelling
concept
raad
voorwaarden
ter
en
den
al<_eme_n;
het
thans
van een land- en een waterdier in
uitgevoerd, maar aan. waarin met de veranderde inzichten omtren.
dat niet naturali.tisch of realistischheeft
ic!« van een grondverkoop is rekening gehouden.
svmboli«oh opgevat. Het landdier leeuw-beer,
dus
leew of een beer; met zon het een
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DORDRECHT Over de hier van 22 tot en mstten
October in het gebouw Kunstmin te houden
toonstelling op het gebied van scheepvaart, handel en nijverheid vernemen wij
nog. dat deze tentoonstelling de navolgende groepen
op
zal omvatten: groote scheepvaart; scheepvaart mo«leepdienst;
binnenvaart.
en
de binnenwateren
scheepswerven sn
tor- en zeilvaart; scheepsbouw,

hag".!materieel; stoom- en scheep.machines; bruggenbouw; haveninrichtingen; expeditie- en trans»
_ wezen, assurant '.bedrijf bij de scheepvaart;
provian»
handel en nijverheid op scheepvaartgebied;vissohery;
enz.;
uitrustingen,
deering van schepen,
vercenigingswczen bij de scheepvaart-

Toi

enkele caféBIBSEN Naar wij vernemen hebben
open te blijven

Insloten.

door op Zondag
de rechtsgeldig»
een beslissing uit te lokken omtrent
i>olitieverordeniug.
in
de
bepaling
heid van dc nieuwe
op zondag
die de volkomen sluiting van cafc's enz.
beoogt.

houders

VENLO De heer N. van Kon. lid van den gemeente»
raad. heeft als zoodanig ontslag genomen.

Oost Indië.
Brand te Batavia.
aan»
. _neta) De schade, door den brand te Batavia
is vermoe-

gericht

bedraagt f 220.000. De oorzaak
delijk aan kwaadwilligheid toe te schryven.

Prauwenveer te

Semarang.

Aneta.) De vloot van het prauwenveer te Semarang
door
is ten "evolge van onoordeelkundige behandeling
ongeschoold tijdelijk personeel dermate beschadigd, dat
de direot.e in overleg met de groote sii!_er^tsc'hspers
repabesloot, de prauwen voorloopig op te leggen voor
grootste
T«r«*eratie, welke noodig is. daar de
ter reeds
pingen in September te verwachten zyn. De Na,
aMan»
liggende .o.!.pen zullen wrden afgeholpen.
dag worden geen vrachtschepen meer geholpen, Het
verveer van passagiers en post gaat door.

Zuid-Oost Borneo.
(Aneta). Het rapport van den houtvester Luvtje.,
van
die e.n dien.!reis deor Zuid-Oost-Borneo maak-le
Depardoor
het
uitgegeven
Maart
1925 is
Januari tot
tomen, van Landbouw. De geëxporteerde hevea is
zeer verschillend. E-en groet deel van de «ndememingsrubber is droog, een klein deel van de bevolkingsrubber is vrij droog, doch het ovcrgrooie deel
der blvolkingsrubber wcrdt uitgevoerd als dikke,
natte koeken. De inlandöclte rubber heeft een tijdlang
in het verborgen gebloeid. De inlandsche sheets is
ondanks ruwe behandeling vrij zuiver van samenstelling en gering verontreinigd. De maatregelen tot beperking van den handel in vervalsch.e rubber hebyen
doel getroffen. Het gehalte der lumps is 60 tot 60
procent. Scraps wordt weinig uitgevoerd, doch plaatselijk verwerk^ waartoe rubberverwerkingsfabrie«n
noodig zijn, waarvan er 3 Japansche, 1 l>h_nee«ch«
en l Arabische zijn- De Japanners zijn voornemens
in het tweede halfjaar een nieuwe fabriek te Amoentai op te richten. De Chineesche is voornemens een
gecombineerde klapperolie- en rubberfabriek te Kan»
dagan te stichten, waardoor een grootere productie je
verwachten is. De maandelijksche productie van de
verwerkingsfabrieken bedraagt 150 ton blanket, waarvan 105 ton afkomstig zijn van de Japansche fabrieken. Dc indruk is, dat een lemlllingsindustr.. geen
grove winsten zal opleveren, doch wel rendabel zal
zijn.

Waterkrachinstallatie op den Kratijak.
(Anetta). Aan de regeering zal spoedig worden
voorgesteld over ie gaan tot den voltooiing van de
in het belang
waterkracht installatie op den Krat

van stro. inlevering aan

Batavia.

Studlereis.

(Anet). De jongelui, die ter uitvoering van het
plan-Deterding een studiereis door lndië maken, bezoeken Batavia, Buitenzorg. Bandoeng. Djocja, Kin»
ten. Solo, Soerabaja en den Oosthoek, eu Balikpapan.
Voor het bezoek aan Batavia staan op het program
de haven, het droogdok, dc installatie van dc Peket»
vaart, het Museum. 0.8.1... de 5.T.0.V.1.A., de
Volksraad. het archief, het stadhuis en verschillende

kantoren van groot? maatschappijen.

Letteren en Kunst
De theaters te

Weenen.

Men schrijft ons uit Reenen
De beide staatstheaters staan weer eens voor een
crisis, die zich ernstiger laat aanzien dan ooit te
voren. De vertegenwoordigers der landen in den
Oost.k..cl>eu nationalen raad beblien verklaard,
dat zij in geen geval langer bereid zijn. goedkeu»
ring ie hechten aan do hooge belasting, waarop het
deficit van de beide staatstheater. (Stantsopora en
Burgtheater) neerkomt. Het tekort heelt in l.et algeloopen seizoen meer dan vijftig milliard Kronen (vijf

millioen Schilling) bedragen, Zij achten dio belasting ongerechtvaardigd, daar do artistieke prestaties
der beide theaters lang niet moer op het.peil van
h"t
vroegere Hofiheater staan. Het Burgtheater
stellen zij thans op den rang van een middelmatig
stadstheater en uit politieke overwegingen wordt het
dikwijls belemmerd in bet totstandbre.gen van een
belangrijk program; de Staatsopera heeft h.i. Sinds
veel van haar behet vertrek van Bichard Strauss
?billia_wonisch
orkest
het
alleen
verloren
teekenis
vertegenDe
instelling
gebleven.
is op het p.i! dor
woordigers der landen eischen verpachting van
de staatstheaters, waaraan niet te ontkomen is. 2.
kunnen niet goed bestuurd worden, zoolang er zooveel personeel aan verbonden 1.. Dc staat zal den
pachters subsidie moeten verleenen. teneinde hen in
ds gelegenheid te stellen, het aantal hooge en lage
ambtenaren in te krimpen.
directeur van de N,in hardtXörner. tot nu toovoormalige
.lo_efst!»dter!bea<er to
btth n e in het
met een der geldgehad
ongenoegen
Weenen. heeft
hij «reedt al en wordt vervangen door
schieters
me
Hans Pichler. gewezen intendant lo l»reiburg.Iclagt
bestuur
administratief
met
"het
uitsluitend
wordt. Officieel leider wordt Paul Xal'ieek. tot nu
heintoe regisseur, doch boven hem komt Vdmund staan.
io
van
Max
Boinhardt.
de
broeder
hardt,
artistiek
Blchard Beer-Hoflmann is aangewezen als
zyn
zal
en
wordt
regisseur
Hook
adviseur. Stephan
Berlijn
verdeelen.
werkzaamheid tusschen Weenen en

„

(Dr. Beer-Het Dent.che Volkstheater te Weenen
geven,
première
Bühn-n) zat in November a-s. de
door
Karl
drama
bl
ade.
Hung
er
ook
vnn Die

Ich.nherr.

P«y« »K
Hü was romanschrijver. Hij veroverde
tooneclsehrijver. Hij maakte het libretto voor een
ballet, van Jean Borlin. Hij werd toen toon^ldireoteur en alles met succes. Nu gaat hy de hoofdrol M
een film spelen, waarvoor hy zelf het «cen»i.o
SC

Aldus weet Commdia. omtrent I-ulgi Pii»2<!
0.l o te melden.
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NÏBUWJB

ROTTBEDAM^O-tül COURANT.
bedrijfsresultaten daarvoor de middelen beschikbaar.

De tentoonstelling voor de

schoe-en

leder-industrie te Waalwijk.

.*

§ Waalwijk, Zaterdag.

De tentoonstelling is hedenmiddag om half 1 goopend. Zij was toen op ecu kleinigheid na gereed en
wen kan er van op aan dat zij vanavond, wanneert.
de denion voor het publiek open gaan, geheel
pointe zal zyn. De opening geschiedde in het cabaret,
en wel bij monde van den minister van arbeid, mr.
Kooien, die bij deze gelegenheid voor het eerst
was
«ls minisier in het openbaar optrad. Dc minister
vergezeld van den heer Heringa, chef van de afdecling handel van zijn departement. Verder waren onder degenen, die de opening bijwoonden, dc heeren
nir. F. van Nskevorsel, lid van Gedeputeerde staten
van Noord-Brabant, als plaatsvervanger van den
commissaris der Koningin in deze provincie, die wegens ambtsbezigheden plotseling verhinderd was-, de
Kamerleden Fleskens, Deckers, Winlcrmans, van Rijeewijk en Fclicr, dc leden van Gedeputeerde Staten dc
van de
Vlam. Kip, mr. P. H. Loeff en de griffier
attaché.,
van
Wagenaar,
verschillende
mr.
stalen
Zeemde gezantschappen, dc eerevoorzitters en cerc»
de burleden van den bond van schoenfabrikanten,
gemeesters van Waalwijk, 's-Ilei togenbosch. Dongen.
Kaatsheuvel en Drunen, de directeur-generaal van
den arbeid, de heer Zaalberg, dc plaatsvervangende
inspecteur van den aibeid te Breda, dc heer sierenbergh dc Door, dc occretaris van den raad van beheer
der Jaarbeur., dc heer W. Graadt van Koggen, de heer
J. 1.. van Gijn, oud-direelcur van de rijks vakschool
voor schoen- en lederindustrie, dc voorzitters en secrein Koordtarissen van de Kamers van Koophandel
Koonh..n_.l
van
Kamer
van
Brabant ds leden van de
gevan
de
da-dijk-eli
bestuur
Langstraat,
het
do
geestelijke
meente Waalwijk met den gemeenteraad, dc
adviseur van den R.-K. bond van schoenfabiikantcn
en den K.-K. bond van lederfahrikanten. en nog verschillende andere autoriteiten.
Na ds begroeting van deze personen nam de algemeene voorzitter van het tentoonztellingsb^stu.ii-, de
te zegg.n :
heer Jo_. Kl^berg, het woord die begon tentoonstelling
deze
dag,
waarop
22 Augustus, de
officieel geopend gaat worden, is eindelijk aangebroken. Vele in binnen- en buitenland hebben met belangstelling naar dezen dag uitgezien, den dag der
wij vertrouopening eener tentoonstelling, die, naarzijn
van hetzal
grcolsche
demonstratie
wen, eeno
geen schoen- en le.erindu.trie beteekenen.
Georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig beslaan van den Rderl. B. K. Bond van ..hoeufabrikanten, zal hier duidelijk worden aangetoond de
groote vooruitgang der schoen» en lederindnstric gedurende de laatste 25 jaren.
Naast vele buitenlandsche worden hier aangetroffen
keurige inzendingen van 6e beste Hollandsche fa brieken, welke laatste met de eerste op een lijn gesteld
mogen worden, ja zelfs deze eon.5 overtreffen, hetren een buitengewone prestatie mag hecten, aangezien in Nederland eerst veel later tot machinalis-tie
werd overgegaan.
Buitendien sluit deze tentoonstelling, met de vele
nieuwste vindingen op het gebied der schoen- en
Icdcrmachineindnstric, in zich, de mogelijkheid van
nog betere outillage der fabrieken in de toekomst.
Fe lauden op een tijdstip, dat, na den grooten
wereldoorlog
met zijne absolute vernietiging der
vroegere zakenrelaties, wederom betere vooruitzichten
opent ten opzichte van algemeen herstel, vertrouwen
wij dat eek deze tentoonstelling zal bijdragen tot het
a._nkroopen van nieuwe en aangename verbindingen
t_.?chen binnen- en buitenlandHet is mij daarom eene hooge eer op dit plechtig
oogenblik in dc geschiedenis der echoën- en ledernijverheid, namens het 'bestuur het welkom te mogen
teeroepen aan de vele hooge gasten, die door hunne
tegenwoordigheid getuigenis afleggen van hunne be»
langstelling voor het streven dezer beide industrieën.
Achtereenvolgen» riep hij daarna het welkom toe
aan de verschillende gasten, waarna inplaats van den
die als boven gezegd vercommissaris der Koningin,
Kijckevorsel
de rede voorlas,
luiden! Wa», mr. van
die de commissaris voor deze gelegenheid gereed gema.kt had.
Zij begon met ©on dankbetuiging aan den minister
voor zijn aanwezigheid, uit naam van !^t bestuur van
de tentoonstelling, dat daarin een oprecnt bev.ijs van
de belangstelling der landsregeering in zijn werk ziel,
en oo__ uit naam van de provincie Noord-Brabant. De
schoon- en löderindustrie, zeide spreker, is voor d©
provincie Noord-Brabant een van de grondslagen vanvolkswelvaart. Volgens de laatst© beroepstelling van
1920 arbeidden meer dan 13,000 personen in de NoordBrabantZch© looierijen. leerfabrieken, sehoenfabrleken I
en I2derw.lrenfabriel.cn, en men mag, de gezinnen van i
dez© personen mederekeneud, veilig aannemen dat
ongeveer 1/10 van de Noord-Brabantsoh© bevolking
takken van nijverrechtstreeks bij den bloei van deze
nog
veel meer. want
is,
zijdelings
en
heid betrokken
hoeveel takken van handel zyn geënt op dezen boom.
Zoo heeft deze tentoonstelling zeker «n gewestelijk
belang.
Uw© Excellent.!© toont dit t© beseffen, zeide spr.,
zich tot den minister richtende. Dat gij hier aanwezig
zijt beschouwen wij als een goed voorteeken bij het
liegin van uw ministerschap. De oud-voorzitter van
<!© Tweed© Kamer weet uit eigen ervaring dat onze
leder- en «ehöennijverheid d© voortduren-© belang.telling van de regeering noodig heeft. De volksopvoeders zijn tevreden wanneer zij d© n^nschcn op
eigen boenen leeren staan, de Brabantsen© nijverheid
voegt daaraan den wensch toe, dat de menschen ook
somg
©p eigen schoenen loopen. Dit laatst© schijnt
wel ©ven moeilijk bereikbaar als hei is. Vandaar dat
wij naast de onderwijswet tegenwoordig ook een
schoenenwet kennen. Spreker besloot- w.et zijn groote
waarcleering t© uilen voor den opzet en uitwerking
dezer tentoon.tolling. Men zou hier kunnen leeren
boezeer het v-inuft van uitvinders van machines «'e
krachten der mensohheid te hulp komt. Laten «1© men«chen van het vak hiermede hun voordeel doen. Een
goed ambachtsman dient naar verbetering en vervolmaking vnn zijn werk te streven. Aan de leiders de
taak om t© zorgen, dat d© menschen die de. machines
Indienen niet zelf tot machines verwnr.l.n, maar
wenschen blijven met een gezond lichaam «n een gezonde ziel.
Mog© zoo dez© tentoonstelling in all© opzichten
slagen. Hierop sprak de burgemeester van Waalwijk,
de heer E. E. Moonen.
In ons land. aldus deze, zal wel geen gemeente zyn.
die van d© schoen» en lederiuduztri© meer alhaukelyk
is dan Waalwyk. Schakelt men dez© industrieën en
al wat daardoor bestaat uit. dan zou van Waalwijk
met
olechts overblijven een weinig Inteekenend dorpouden
en
eenige
boerenbevolking
een in hoofdzaak
van dagen, di© na ©en moeizaam leven een weiver, »
diende rust genieten.
.
wol niet verwonderen, dat liet
Het zal u dan ookontwikkeling
der plannen van
gemeentebestuur d©
Schoenfabrikanten,
van
den Nederlandschen R.1.. Bond
sinds het voorjaar van 1924 gekoesterd om in deze
gemeente een vaktentoonsteUing t© houden, met licI .ngst.lling heeft gevolgd en zich voornam dm inging, om deze industrieën uit don toestand van in»
zinking op te heffen, van gansoher harte t© steunen.
Xcoals u bekend is dankt dez© tentoonstelling haar
ontstaan aan het zilveren jubileum van den Nederen is
landschen R.K. Vond van Schoenfabrikanten
of
gewettigd
vraag
is
derhalve
omstandigheden. De
dus niet in d© eerst© plaatst geboren uit den drang «er
di© omstandigheden in de schoen- en ledenndu-tr:©
gunstig waren voor het welslagen dezer tentoonstelling.
voor
Toen in bet eerst© halfjaar <va__ 1924 d© plannen
schoen»
en
de
rijpten,
was
in
tentoonstelling
deze
l.de,rindus<ri© een opmerkelijk© opleving waar t© nemen, w©M© opl-»ring ook nog voortduurde, nadat op i
-'uli 19Ü4 «het Schoenenwetje had opgehouden zyn heil'-unen invloed 1© oefenen. Dié opleving maakte d.n
indruk Tan ©en blijvende, _»l.ha__. van een zoodinige,
di© gegrondvest wy». _ooal niet in normale dan toch in
voorloopig gestabiliseerde economische verhoudingen
en het wa« in dit stadium, dat vakkundig© kringen
dat het «e voor de .en!oon«tell:_g
van oordeel waren _h»_»>n«
gun__.ig was. dat
door een groots©!. op«lez..le
_i.lhr_.ding
van
relatie» kon worden relèolam© «van

—
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Maar «iet, de gm«tig« wending .2 het be<_riil»_«v«o
hield niet aan. In het najaar van 1924 kwamen de voor»
jaarsorders niet in die mate binnen als billijkerwijze

had mogen worden verwacht en de slapte, welke daar»
na bij de beide industrieën is ingetreden, heeft zich tot
heden bestendigd.
Als de conclusies, ten aanzien van dc vooruitzichten
dezer tentoonstelling getrokken uit den gunstige»
stand der bedrijven juist is. d^n zal toegegeven moeten
word.n ,da; de inzinking, die daarna intrad, fatale
gevolgen moet hebben gehad op den verderen uitbouw
der ..r.!oon«.elli__g.plann.n.
Wanneer men weel, dat ondanks die tegenslagen de
rustige gang der vorderingen niet werd verstoord, dat
gestadig werd vcortgewerk. rechtaf op het gestelde
doel, dan is er voer mij als burgemeester der gemeen»
te. welke die organisatoren binnen hare muren herbergt, reden tot tevredenheid. Het doorzicht, het beleid,
de durf en de t___e volh.rdin? toch. die bij de
wc?»
king der plannen tot uiting zijn gekomen, zijn eigen»
scharpen, die n,_...t kennis en kocpm?..__ch_p het ba»
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organisatie van than». die het waagde den «.toot te
geven tot deze tentoonstelling.
Onze lederindustrie, hoewel nog niet overal volgens de nieuwere methoden werkend, kan met hare
prestaties voor het voetlicht komen. Wel is het by
gebrek aan statistische gegevens moeilijk aparte
cijfers te geven.
Men herinnert zich echter het oorlogsiaar 1917, (oen
door echaarschte aan huiden en looistoffen de pro»
was. Welnu, ds productie
ductie sterk ingekrompencapaciteit
sedert, naar aan»
dezer industrie, welker
genomen mag worden, weer aanzienlijk omhoog liep,

De

Stormramp.

Een ruïne van Boreulo
Omtrent het voornemen van den burgemeester van
Borculo. jhr. de Muralt, een der ruïnes te Boreulo <e

....

—

«en m» «e»
J. van M , een man van 63 jaar. met de
oude m»n
tengevolge
waarvan
«teek in de keel.
«poedig overleed.
._-_tegenDe tteek i* vermoedelijk door J. > den
stander van I». v. V.. toegebracht.

.....

.

—

...

dër
fchoen-

.

*

" .n«cncn
«'HUna'Twam

met!

Gemengde Berichten.

vleier

daoht en verbeterinff <r»N .eohü-isoh© hulpmiddelen
«^©imogen»; «nu immer-. watten <<eng©volg© vam de goed© kanten van 25
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in de d:i!_?l_dc. loopen.
'-gebracht en ter
D. is naar Haarlem
king van dc justitie gesteld.

b?sehill^

Donderdagmiddag i. Be! I-.arigo Zoontje van
«"
lamilie __.. van de Achterstraat to Helder, to water
geraakt en verdronken.

disi.i'Qc!!t?nd is, ver:i_oe!_?lijk door hooibroei, do
boerderij van den heer 11.-gscliag.n aan den Lange»
vilt (gein. <_li»_in!_2.-g. afgebrand.
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—
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Nader meldde het blad:
. _.
»« den
De kermisvierders hadden zich inden loop van
uur
elf
geplit.i Omstreeks
laten bestaan als herinnering aan de stormramp van avond in twee groepen de andere m een
Vit
ontmoette de eene groep
10 Augustus 1925, vernemen wij nader, dat hy daar""de
in
spoedig
dat
gevecht,
verbet
werd het sein voor
voor heeft gedacht aan het zoo goed a!.. geheel
a"
J.
van
M.
waarby
Antoniusstraat plaats had en werd met een mes zeer
woeste gebouw van de Hervormde Kerk.
overleg
viel. De verslagene
thans
pleegt
Muralt
hieromtrent
slachtoffer
Jhr. de
diep
in de keel gestoken en overleed op straat, «.e.
met dc kerkvoogdij.
lijk werd overgebracht naar de woning zyner dochter.
niet ongunstig beUit Boreulo.
De verslagene. J. van M.. stond
vermoedelyken
dader
van
den
ook
hetgeen
kend,
getuigd.
worden
Inroep
ons:
van
kan
orgeldraaier
men
meldt
Dit Borculo
.
ui.
mannen
Heden vertrekt het detachement genietroepenben
Behalve J. van M. zijn nog twee andere bekwam
en
minderen.
de
moordenaar
man
officieren
Een
van
hen
gestoken.
Borculo. sterk 375
van de nieuwe een diepe snee over de hand en een ander een vry
deel ordt vervangen deor miliciens
lichting en een klein deel blijft. Maandag a_». komen diepe snede, over het hoofd.
Het nieuwe
de nieuwe manschappen ter aflossing.manschapen,
De politie van Oosterhout was weldra met het
bestaan,
zal
uit
100
bezig en arresteerde J. V. in den afgeloo»
detachement, dat
onderzoek
Kapiluitenant.
den
lo
van
onder
nacht
ten huize van een zijner familieleden.
pen
commando
zal staan
tein Daniels keert niet meer naar Borculo terug, in Heden is de vermoedelijke dader naar het huis van
bewaring te Breda overgebracht om door den rechtertotaal blijden 3 oflicieren achter.
ollicommissaris
verhoord te worden.
Gisterenavond kwamen dc heden vertrekkende
Gcreieren in het gemeentehuis bijeen. Ook kapitein
Voor dc Kamerverki.-ing had iemand pro pa»
ders van den motordienst. die blijft, en dc officier
ganda bilje i t o n op gral-iee nen van het
van gezondheid, die 0!; kblijft.
Do burgemeester hield een toe_praak en ze>de o.a. kerkhof t: Boor.ib'rgum (Fr.) geplakt. Hij is th«^n«
Mijne heeren. het ligt in den aard van den Hollander d, ?we?e 'vcroorde-ld tot flO bocie of 10 dagen
om bij rampen zich aanvankelijk ie onthouden van b_c!.e:>i3.
van hen die
kriti.k op het werk en de gcdr «^..'i'
,_a»w is h.t grootDor
hulpzam.
band
De politi». t* V?lsen beeft aangehouden den kan»
aanbieden.
de
ste gevaar geweken of de critici komen als padc'e.t.o toorb.d-eud _ E. D werkzaam op de papierfabriek
de bcoorvan d.i lirma Vnu Gelder Zonen aldaar. wegens
len uit d,_ii grond opletten. En dan komt critici,
dan verduistering. Hel verduisterde bedrag moet
d_.liug e:: vere.01 _-_li.> Gemeenlijk i* de

vertegenwoordigde reeds in genoemd jaar en waart»van 4. millioen gulden. Meer en meer richt deze bran»
cho zich op modernen voet in. De looiwiize van voorheen. ook door do behoeften van het militaire verbruik hier en daar langer bestendigd dan zii verdien»
Het zou
hand terrein verloren
dc. heeft hand over ontwikkelingsproces
op den voet
mij te ver voeren dit
to volgen, doch cok hier vergun ik mij bij uitzonde»
ring een paar namen to noemen van mannen, wier
energie met groeien lof moet worden genoemd. Het
heeren H. Wi.lox-Bice.ern en J van lersel.
drijfsleven IcheenZchen. eigen«.h-»ppen derhalve, die waren do slooping
der oude looierijen in een geheel
die door
vo-^r c-'n iüdu3sr__>ge_n.en>.e «vis Waalwijk, goede be»
fabriek in 1899 in h<t groot do nieuwe looinicnwo
loften inhouden voor hare toekomst.
methodo in teer...», ing brachten. Dc tchoel._ndus.rjc,
Al., de leekenen niet b-driegen, dan zal deze tendie
al" oudste dochter van do ledcrniiverhell «en zco
toonstelling ook. in hare gevolgen dc daaromtrent gewaardige plaat., inneemt. h<cft —en in haar geval lckoesterde verwachtingen niet teleurstellen; zij zal de rcchi
do _.ou<o schoenen aangetrokken. Inderdaad,
beide industrieën in staat stellen zich geleidelijk te men heeft zich met vollo kracht op do verbetering
ontwikkelen, zich aanpassende aan de eischen, die van bet bedrüf geworden. Ken vrii recente ennuétc,
een modern ingericht bedrüf .telt. Maar dan is er dio slechte ecu gedeelte der industrie.
11? fabrieook 5 lle roden voor erkentelijkheid can degenen, die ken
omvatte, toonde voor de maand Mci 1924 cen
hunne schouders hebban gezet onder dit werk voor pr-_l'>c!i''c_.'a"i.->' van 1'".00) raar per week aan.
deze gehce'.e streek en niet het minst voor Waalwijk,
Wij .«"hriiven thans 1923.
vim zulk een groo!» sociale beteekenis. Het is mij
Wio de situatie van heden naast die van 19." stelt,
een behoefte des harten zulks van deze plaats af in moet wc', ik wijs hieron met voldoening, tot de
herinnering te brengen.
«lot.om komen, dat de industrie wat haar naraatheid
donder .u de verdiensten dier organisatoren iet? betreft, aan Co huidige tentoonstelling onder gunsti- niet walscli. veelal onbarmhartig en onrechtvaardig.
te kort te doen, eischt de billijkheid, dat ik melding ger omstandigheden deelneemt, dan waarvan zelfs
'I'haa. mijne heeren verkeert u blijkbaar in een uitmaakt van een omstandigheid, die hunne taak heeft optimisten destijds, durfden droomen. Men denke
zondering.,geval.
De gemoedereu zijn reeds badaard, de
vergemakkelijkt. Alle tegenslagen ten spijt hebben sle?e!>. "an he! sedert uitgebouwde vakonderwijs, aan
boven wender wij allen
zij op vasten grond gebouwd c» de hechtheid van dc Waalwi'ksehe vakschool, met het proefstation en critiek ii vaardig en wonder
richting
op allerlei geb:e<l
van
dien "grondslag hebben zij voor een niet gering ge- den voorlichtingsdienst ten bate van ds lederindustrie. zonder onderscheid
eenstemmig
cd volmondig dat
deelte ontleend pan financieelen steun in den vorm F.r moeten redenen voor
n. dat ook het buitenland verklaren en erkennen
boven
onzen lof is vervan een waarborgfonds, van verschillende zijden gezellen op de/ie school in de leer doet. Ook de elders het werk do.r de militairen
haten,
w...,>.n--k
zelfs zij die
zij
de
heven. Zelfs
die
opgerichte vakscholen en cursussen hebben verdientoegezegd. Onder deze borgen reken ik als de voorzij erautimilitairi.ten,
naamst', het provinciaal bestuur, niet alleen om de ..."lijk werk geleverd. Er is een lange weg van den zich scharen onder de felste
neemt
organisatie
die
men
de
weermacht.
dat dc
grootte van het bedrag, maar vooral om den moreekrom!?ebo?en op zijn kruk. zooals men kennen
schoenmaker.
een
om
gelukkig
niet
verricht,
prachtig
heef!
werk
len steun den bestu.irdere.i daardoor verleend. Die dien op de» gevel der Haaglche. vakschool afgebeeld
verdrijven,
tat
eon
vijand
maar
te
steun toch hceft het prestige hunner onderneming ziet, (o' de ___o_e!..chol. u en bedrüven. waarin than»; buiicnlönd-che
dermate verhoogd, «lat daaraan voor een groot dccl op vele plaatsen gewerkt wordt. Ik behoef overigens vreedzaam doel.
kaderen officieren, gy allen hebt
de reeds bereikte resultaten te danken zijn.
over de, gebeurtenissen der laatste kwart-eeuw niet uwManschappen,
plicht
en wij danken u namens de ge»
gedaan,
zoo
belangen
gemeente,
wier
uitvoerig (e zi! Het is een hoofdstuk van de „histeire. heele burgerij vcor al».._ wat gij voor ons heb. geAls burgemeester der
nauw aan die van de tentoonstelling verbonden zijn. eonlemr. .raine''. dat de moesten uwer persoonlük
d..an in do liango uren dio wil doormaakten. D:-nk
was het mijn voornemen den commissaris der Koningemaakt, een periode aan dc rcgeeri^i;. dank in het biizoudcr aan den
hebban
beleefd
of
liever:
hebben
gin in deze provincie voor diens medewerking har» van toenemende concentratie en mechanisatie. De minister van oorlog, dio zoo _nel ingreep, dank aan
teliik dank te zeggen; nu deze verhinderd is alhier wereldoorlog en de nasleep daarvan gaf aan de den commandant van de genietroepen '»c Utrecht, die
tegenwoordig te zijn. breng ik dat dankwoord over (woede, zoo emotievolle helft de .er periode, een eigen
in den nacht alles, voor elkaar bracht, dank in hei
aan do hier aanwezige leden van het provinciaal tv, .sch cachet. Ik zou bepaald onvolledi? worden, bijzender
aan officier Daniël^ dio on zoo rustige
bestuur.
indien ik in dit verband niet even het z.g. schoenwijze zijn moeilijk werk verrichtte, dank aan kapide gebeur'enigen, die -ich daaromheen ten Gelders vcor zijn wakker optreden.
Bpr. wilde eindigen met als zijn wensch uit te spre- wetje met
groeneeren.
op
ten»
sprake bra?b». In-droevig werd na
jaren
enkele
deze
ter
terugblik
over
Het gemeentebestuur wil die» dank nog toonen door
ken. da» een
het einde van den oorlog weldra de toestand onzer u een herinnering ie geven. Binnenkort zulleu u woltoonstelling reden geven mag tet voldoening.
Moge zii, aldus spr., evenals hare voorgang.ter van .schcenin duztri..
den uitgereikt herinneiing^medaille.. De kosten van
do
industrieën,
aan
dat
de
beide
De
leiden,
opleving
van
den na-oorlogstijd, waarvan men die medailles worden gedragen door de gemeentekas,
19.3 er toe
komende moeilijkbeden het hoofd zullen weten te zich zooveel had voorgesteld, liet op zich wachten. althans zij worden niet gedekt door golden ons van
bieden en de plaats op de wereldmarkt, welke zij Ondragelijk werd integendeel de concurrentie der elders toegezonden. Gaarne hadden wij u gouden memen, met cere blijven vervullen.
valutazwakke landen, ondragelijk weiden weldra ook dailles gegeven, dooh onze berooide schatkist laat het
tot heden
do financieele lasten, gevolg van de steeds toenemende niet toe. Dc penningen zullen u in verguld zilver worNa deze rede sprak minister dr. Koelen.
werkloosheid, die op de gemeenschap kwamen druk- den uitgereikt. Aanvaardt, mijne heeren, dit eenvoudig
ken. Kr waren destijds, zooals men zich herinneren bewijs van dank van een eenvoudige burgerij, die
Openingsrede van den minimier van arbeid, zal, gemeentebesturen, «ie aan steunpenningen een veel heeft geleden, doch die in dit leed weet te onderbedrag moe_ten uitkceren, dat haar geheele jaarlijk- scheiden en op te nierken allen die na de ramp bun
bundel en nijverheid.
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Keu onzer Haagse.»? correspondenten
meldde ons
.ochtend
volgende:
uit Apeldoorn hei
Ken wedstrijd o. or 153 K. M.

36 renners.
van-

Na do vermoeiende dagen was liet heden weer vroeg
dag. Het is tl uur i:_ <!en morgen en wij zitten op hét
ras van hoicl Believiio aan do Jaehilaan bij het punt
van vertrek, waar zich reeds ecu grooto politiemacht
beeft .erzameld.
Het heeft vannacht vrij sterk geregend en de wegen
zijn nog doorweek!. doch do zon vertoont nu neiging dóór
do komen. Do luchten beginnen fe scheuren en er is alle
reden om redelijk weer to verwachten.
Achter ons zitten de Belgen, do Denen en do Engelsehen
to ontbijten. Zij schreeuwen elkaar allerlei goedo wonjuist ziju do auto's van het Rood«
schen too wint
Kruis v< >>r?el_o!!!>n, bc!.-.en mcl brancards.
Do Deen Hansen kon.t even bij ons zitten en overweegt zijn kans. Op do demarrages heef! bii hei -iet
begrepen. Zoo rijdt men in Denemarken niet. Daar w, r.
gelijkmatig <ls>c!ln. Hij zal maar, zegt hij, met <>e
den kop gaan loopen.
Zwitsers
Zoo juist zijn 0.0 officials aangekomen en het probeer.n
der machines iiccinl reu aanvang.
Do deelnemers melden zich. >!o Fransebeu in hei blauw,
met band in <!. nationale kleuren, do Belgen in
het
zwart'geel-r .o-i, <!o Engelschen iv het wit met do l.'nion»
jack, de Hollanders in het oranje. Steeds komen er meer.
Het publiek komt in grootcn getale opzetten, ondank- het
vroege uur. Do drukto wordt kolossaal.
Nu de rugnummers zijn uitgedeeld, hebben zioh de volgende renners gemeld, zij komen dus als hieronder la
aangegeven:
België: 1. H. Hoevenaere, 2. Verbist, 3. K. van Ha«s«l,
_. Jean
Franfois.
Denemarken: 5. H. Hansen, (5. A. Maansson.
Duitsehland: 7. Zeisner. 8. A. Schmidt. 9. H. Kintzen,
10. A. Reitbenger.
Egypte: 11. Mohamed Madhour.
Engeland: 12. F. Southall. 13. W. B. lemme, 14. A.
Wilson. 15. F. W. Wild.
Frankrijk: 16. A. Leducq (titelhouder), 17. A. Blanchonnet, 11*. M. Boeher.
Hongarije: 19. K. Bouska, 20. Oh. Jerszabeck, 21. N.
Landanvi. 22. S. Schmidt.
Italië': 23- G. Balla. 24. 5. Ferrato, 23. P. c.evuni> 26.
Negrini.
Nederland: 27. J. Maas, 2?. A. Muller, 29. JT. v. i. Aar,
30. G. v. d. Bergh.
Oostenrijk: 31. A. Hang.
Polen: 32. M. Longe.
Zwitserland: 33. A. Blattmans, 34. J. Oaironi, 35. E.
3N. O. Lehner.
Nog even willen wij memoreeren, dat de wedstrijd over
153 KM. loopt. Er wordt gereden van Apeldoorn over
lloogsoeron, Nieuw en Oud Millingen, Stroe, Harskamp,
Otterloo, Schelinsch- weg. Apeldoornscho weg. Beekberden, Hocn.erloo, over het landgoed van den heer
Kruller terug naar Hoenderloo en dan denzelfden weg

_

terug.

Om ons heen is er thans vreugde-stemming. De zon 1»
doorgekomen Haastig maken wij een praatje met de
zij
'Nederlandscho ploeg. Do jongens zijn zeer opgewekt,
hebben er zin in Door het geroezemoes is de wedstrijd»
«motie over hen gekomen. Ikelaar, ds oefenmeester,
geeft de allerlaatste raadgevingen.
Even voor 8 begeven wij ons naar de __t«rt, waar
Prins Hendrik reeds aanwezig is. Om kwart over 8 heli
de Prins de revolver; het schot valt en de Belgen gaan
voorop.

Do Belg van Hassel voert snel het tempo op en de
Hongaar Buisku moet al dadelijk loslaten. Als er ruim
3 l_!_f. is gereden komt onze vriend Mohamed Madhour
to vallen, doch hij komt weer bij Landanvi. die zijn
stuur lostrok.

Hoox Soeren, 52 K.M. van de start.
Op weg naar Hoo^-Soeren wordt er fel gereden. De
Hongaar Jerszabeck kan niet volgen. Do Deen Hansen
maakt de pace. Do Franschman Leducq demarreert en
neemt 50 meier voorsprong, doch wordt weer ingeloopen.
Do sterkst. man uit de Eigelsoho ploeg, Wild. krijgt hier
eon lekken band. Do Hongaar Schmidt kan het tempo niet
volgen. Vijl renners ziju reeds uit ds race.
Nieuw-Milling-n, 16? K.M.
Op weg naar Millingen demarreert Leduoq andermaal.
Hij neemt 100 meter voorsprong met een Hollander aan
zien wie deze laatste is. Zij
zii» wiel. Wij kunnen niet
worden echter spoedig weer achterhaald. Dan zakt het
tempo en zeer bedaard wordt in de richting Stroe gereden, maar dan plotseling schiet de Belg Francois weg.
Blanohonnet spurt langzaam in.

Stroe, 24.9 K.M.
Hier waren op een oogenblik 2 pelotons, maar ven
jacht, waarbij de Hollanders in groep achter Leducq
lagen, bracht de renners weer bijeen.
Harskamp, 33.1 K.M.
Niets bijzonders. De Belg Verbis.t gaat voortdurend aan
het
Otterloo, 56.8 K.M.

.

Do bevolking i.at hier langs den weg om den kleurige»
stoet te zien passeeren. De wegen zijn goed, doch «engevolge van don regen zuigen zij. Het tempo daalt.

Seh.lm.-h.wex Arnhem, 51.6 K.M.
Eenige K.M. voor Otterloo kreeg de

Hollander Muller

lekken voorband. Bij den heuvel ontsnapt «eü,
Franschman. Hij heeft een voorsprong van pl.m. 500 Meter.
Wij komen nu te weten dat het Boeher is. Er wordt lel
gejaagd vele K.M. lang en het peleton loopt langzaam op
hem in. De Engelschman Wilson krijgt een lekken band.

een

Beekbergen 72.6 K.M.

Na feilen strijd is Boeher weer achterhaald. Het ging
zoo hard, dat hèt peleton in drieën getrokken werd. D^ia
Duitsohers, een Italiaan en de Belg Francois vormden de
tweede groep, do Hongaren vormden de derde groep.
Maas, van der Aar eu v. d. Bergh rijden goed, en zitten
in do hoofdgroep. Do Franschen demarreereu veel. Bij
den eersten langen heuvel loopt Blanchonnet weg. Do
Zwitser l.ehner vliegt hem na. Ook do Belg Hoevenaers
sluit zich bij hem aan. Do strijd is ontzaglijk. Er wordt
een tempo v..n 4. K.M. gereden. Op 100 meter volgt Jan
Maas, met 2 Italianen, een Engelschman en een Deen.
Van der Aar kan het niet honden. Ook van den Bergh
moet los laten. De strijd is praohtig. Van achteren at
komen «en Zwitser en 2 Italianen opletten. V«n den

I«MU_»W

4
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Vergh grijp! bun wiel. D» ja hl is opwindend. Tegen

H» heuvel? >:a.<t hei jjewcl.iig. Langhaam wint de tweede
groep toi rein. Meier ..au m.ter ,_>rdt in»:, !u.»pon en na
een schitt..oü.le >_<« .-luiten do i -»t->-r.' ?ie!i w.er aan,
Van de :!»: renners z»in
nu ii.-ff l!' in liet !>>,.fdpel. .1:
3 Frans.-hen. 4 I!el<:o:!.
Nederlanders ,Mn<> ou v,i, don
Italianen, 1 <".._ t >üi ijker. 2
Bergh). S Xwise...
Duitschers ou een Leen.

_

-

Hoenderloo. 99 K.M.

110 KM.

X» Beekbergen ging hoi weer bedaard aan en zoo
ma!,
aan. Dan
«roeide liet pelo.on weer tot 23 a
wij l.et
en
weer
in
dc
heuvels
wij
komen
"tehler
«omen», waarop de slag aanbreekt. Eerst t.c'.t Maas het
te trekveleton iot con kleurig lint. Dan begint
ken. Op wc" naar do Woeste Hoeve L» hel de Deen die
kop loopt.
Bebclmrchowe3, 121 L.!
Tegen verwachting bracht de controle aan dc Woeste
hun tassehc»
Hoeve geen verandering. De reineis hingen
ver._a.ii-_.lciiz.cli
met voedingsmiddelen ...» do» hels on
«1 riidcnd. Na deze „pkikkering werd nog even bedaard
aan >'cda-n. en daarna weid in c^u --tiat tempo. "><"'"■"
Nederlanders achter den kop loopend, aan de laatje .0
Maas weggcl,.»pen.
X.M begonnen. lla!i_cn is juist me!
Dezo poging mislukte. do.h op de„ _-eliel>»s.-iio.i weg
Hang kree-c
Merd we»r «waf «ered-n. De Oostenrijker
straatweg
de»
Ede-Arnhem
Op
hier een lekken band.
en de Deen
kwamen Jan .Maas. de Lügeischman Y. il >"!.liggen
on uit
cv.
n
moment
Zij
hl
.en
Hlaansson ie vallen.
op.
ds wanhopige gebaren maakte!, wij bij hot passeeren
kon.
vorder
fiets
niet
gebroken
een
dat Maas door
/._., verl >. '.i
Vlauehonnet en dc Duitser sli.ip'cn even. sp
do-.!, kregen weer
.-'^
eci^ paar honden! meter
«lui!ing aan het peloton.
Harskamp. 130 K.M.

zeer snol
Met nol. 23 K.M. in liet vooruitzicht, wordt
do.h
le
vallen
komt
Temmc
hm.!.
Engels-,
«credo» Dc
bi.,.
«.ok
z.ci.
weer
e»
komt
gaan
kan direct- weer verder
v.i! J>!e^ do <!o.t ..riiker Hang weer verschijnen.
toeken
i.'s K.M.) geeft Blanchonnc.
voor
0.. pro.ieeN
los
hot
peloton
laat
Hij
van .ermoeiiheid.
dan opzittenveer bij to kornet., zakt weer terug ou gaat
Top "rooi favoriet was »it den koers.
een lekke. band.
Even later kreeg do Italia-.» ."crrato
nog
vraag
zijl.
bij.
of
zeer
de
Vet «1
k--'-'. bijkom > hoon
,5 K.M. voor l.et eind gaan w.< langs ..o >c,„>.r^
z.ch v.mnl voor
en snollen wij naar het eindpunt, waar
heeft
verzameld
publiek
veel
M.
zeer
laatste
500
ds
vergezeld
Hon'lr.k
zich
Prins
vindt
Aa,, do finish
\Y
jhr
Roo.malc
Apeldoorn,
van don bun-mee. t.r van
over do stroop. De
Xepvc». Juist spurten de tuners
w
t
met halt «
in
e. or
Bel? Hoeven
h a p Iv. oede is
ctisc
eldl.ampio
c
wer
1.
v
do»
Nederlander
do
dei»
c
is
Er->n«el.r_,!.n
ds
Led...-:.
V.„, der Aar. Muller, die
Nederlander
Borg!.,
aan b.t '"iel va» Hocveücers zat, viel.

E^n

-

?roè

_

..„ "

v^e^'..'...

Paarden.
Baden heeft Ve..s._rn. eigeBiï de v.e^trii_ ie Badon
tegen
Oppenhei.... het hoofdnummer gewonnen

naar

Italiaaiüzch. en Nongaar>cbe gaarden.
Zwammen.
vc ie,n,.era:m!r ran

(is -"-Ipn
not water 15 NP'^n

Telegrammen.
Engeland en

De strijd in Marokko.
LONT-EX. 22 Augustus. (11. C.) Volgen» Inrichten
uit Madiid <" nit 'landzjer heelt do aanval van de
Ris-Kiliy!'n op Albuoeüi.:.. acht uren geduurd. l>e
groot, maar overste
.<1>....!i.<-clio vorliez n zijn niet het
eiland. i^ gedood.
Monade!'". de bevel!tobl<i van
naar bel eiland
sp.ians.cho
zijn
oorlogsschepen
Er

vertrokken.

Op liet landgoej van don heer Kruller werd het. na
«enige mis'ükte pogingen >>„. te ontsnappen, kalm acn
gedaan on tot ons g_o->t genoegen /a^cn wij biet- v.m der
Aar en Muller weer biikoü-eü. d„-|> nauwelijks bij. kreeg
ds Amsterdammer Muller vee-- een lekken band. Hij kon
toen weer opnieuw aan c» lange jael.t beginne,-. Dc
100 K.M. waren inmiddels afgelegd in :« uur .', minuten.
Muiier beeft dit keer wel zeer snol gerepareerd. Na
«Icclüs v einigs kilometers was hij weer bij.
Beekbergen.

v-^j^m.

China.

(R. 0.) Tot dusver heeft het deuit Peking
parlement van buit: zak. n geen antwoord eu de. beaard
over
den
vragen
ontvangen op haar
te Kanton Blijkteekenis van den scheepvaartboycott
binden, en
haar wil de regeering te Peking zich met
nemen,
noch deu boycott voor haar verantwoording
dringen
Peking aan te
noch hem wraken. Verder te verstandig, vaar
dit de
acht de Daily Telegraph niet zot, kunnen
centrale chineesde regeering
blad
zich bij de rooden in Kanton aan te sluiten. Het.
koopvaaider
een
Engeland
als
zou het beter vinden
Kanton
onder begeleiding van oorlogsschepen naar
be
Japan
Staten,
noch
Ver.
de
zond, waartegen noch
T.
dat
de D.
zwaar zonden maken. Ten slotte betreurt
heeft geontijdig
dusver
China
tot
Engeland zich in
houden; het ware beter geweest van meet aan Iszang-

LONDEN* 22 Aug.

Scheepsramp.
COLOMBO. 22 Augustus (Reuter.) Er i., een draadloos beiieli! ontvangen van het Duitsche s.s. Emil
Kirdorff ('"Off'» ton), 't welk onderweg van .lokohatn.-i.
in brand is geraakt, Het »chip bevindt zich in den
Indische» Oceaan.

Laatste Berichten.
Nederland.

NederlandscheRoode Kruis.
In de ep 20 dezer gehouden, deor den Prins gepresideerde vergadering van het dagelijkz..!i bestuur der
_ere.ni.ging llet oNdeil^udsche lioodo Kruis, zijn <ie
nieuw b noemde bestuursleden gein.,la lleerd e» wei:
generaal-in2Jl«i- b.d. jhr. .1. 11. Höell al« eersten ouder-

-

voorzitter, mr. C. vau klooien Azn. als l_.cre>_r_..g-neivial. mr. YY'. .1. barna van Lynden als penningni^e.. er, prol dr. <:. .1. YV. Koolemans Beyücn al» hoofd
van het transportwezen en dr. M. Hutgers al. hoold
van het zieken wezen.

Legerer omtrent woningbeurzen.
In den bundel Lege: order.? 1925 komt onder no. 238
de volgende kennisgeving voor:
Ten einde te Invorderen, dat b_ü overplaatsing de
belangen van het rijk, zoowel «1.. die van de overgeplaatste personen, zooveel mogelijk worden behartigd,
en bet hiervoor van nut kan zijn te weten, dat op
verschillende plant.,,?!! voor het verkrijgen van een
woning van gemeentewege hulp wordt verleend, wordt
de aandacht gevestigd op het bestaan van gemeen»
lelijke» woningbeiirzen.
Dergelijke woningbenrzen bestaan thans reed« in
de gemeenten (garnizoenen): Amsterdam, 's bravenhage, '._ llertogenbo.^ch, Middelburg, Tilburg eu
l.recht.
(De (!em. Woning Ct.)

Binnenlandsch Nieuws.
EDA-I. In de Donderdag gehouden raadsvergadering
heeft de voorzitter meegedeeld, dat Ged. Staf.-'! Be
> waar nikken tegen de veroliléning, houdende bepalingen i?u aanzien vau de breedte van velgen en bin-l .1
van wielen van rijtuigen, waarmede iv Ie oeluiuwde
kom der gemeende mag worden gereden. N.<?r h»t
ooi-.eol vau dit college mist de gemeenteraad de
bevoegdheid, deze bepalingen vast <e >!<>ll. n .«.r
wegen binnen de bebouwde kom. liet woord landwegen
in de wet van 2 Dec. 18_l> (3ibl. 3!1) is naar de mening
van God. staten uitsluitend gebezigd >>.. tegenstelling
wegen, zoodat de bedoeble we. op alle wegen
van
te land zonder onderscheid van toepassing moet
worden geacht.
De raad besloot, de bepaling vooralsnog niet in ie
trekken.
Voort., hebben Ged. staten meeso.eeld, dat zij het
bedrag ad / 500 als subsidie in de kosten van i< stanratie van de Kerk. zoowel ten onziehte van het belang
dat deze gemeen.- heeft bij he: behoud van dit kerkgebouw a!s met betrekking tot het totaalbedrag van
de kosten van herstelling en de daarin door het Rijk
en door do provincie te veileeiv.n bijdrage veel te
laag achten.
Aangebeden werd de gen.e. nterekeii'ng <_><_- 1024.
Uitgaven
Ontvangsten gew:--.>- <<i.| : .- ï ::- 17.7. «;.<;!»
Hem / 333M8.01. 8i».!do
V.^2S.fi!i. Ontvangsten
kap. dienst / 2205(52.57. «'itgaven idem / 215.047.7..
Saldo

’

De .Manchester Guardian
LONDEN 22 Augustus.
beschouwing aan den toestand

(Ildbl.)

HEERENVEEX. Vannacht is hier overleden, 66
jaaü.oud, dr. G. KyLtra. oud-geneesheer. oud-lid van
den gemeenteraad van schoterland en van de Provinciale staten van Friesland.

Uwegen

t6olin te steunen.

’

5511.79.

Oost-Indië.
Staking

te

Semarang.

Llo.vds seint dat de toestand te ..emarang ernstiger-

De haven zal gesloten worden en do schepen
zullen in anderen havens op Java worden gelost.
is

In- en uitvoerrechten.

(Aneta). De opbrengst van de in- en uitvoerreehlen bedroeg in het eerste halfjaar 1923 f 54,336,608
44.230.424 in hetzelfde tijdvak van 1924. De
tegen

’

raming was / 4...4..7.500. Het stati.tiekrecht. dat in
werking is getreden, bracht / 904.796 op tegen een
raming van / 62.500

wijdt een algemeene
die m
in China. Speciaal de actie van de regeering.
Manchester
Guardoor
de
Kanton de baas is. wordt
Pest en Telegraphie.
schrijft:
blad
dian behandeld. Het
directeur-generaal
Do
«ler posterijen en telegrafie
brengen op een maak! bekend, dat. blijkens van d" I'osiadiiiinis'ratie
Alle moeilijkheden zijn terug te
van van h.l Koninkrijk
vraagstuk: de gevolgen van de verbrokkeling
der Serviërs. Ivroaten en ttlovenen ontvangen bericht, stukken bestemd voor de stad
het centrale gezag over China, 't welk wordt uitgeBitolj. welke «Is aanwijzing van de plaats van beoefend in Peking. De Britsche regeering
)lonast.r", Monas»
stemming
een der aanduidingen
rekening houdende met den binneiilandschen
_>lonastir
...Monastir-Griekenland",
Bulgarije»
er'.
van China en met den internationalen toestand
eenige
andere beTurkije' of in bet algemeen van
huilen, voorzichtig gehandeld.
naming dan „Bitolj" zijn voorzien, zullen worden
ter
vraagstukken
Als een middel om de dringende
teruggezonden.
betrekking
hand te nemen en in de eerste plaats met
rechterGemengde Berichten.
tot .jan<hai. zullen wij een openbaar
opvoorgevallen
de
naar
te
Nes! I.lsselmonde het 4>_-jar_ge
Gistermiddag
is
lijk onderzoek instellen
d«
zoontje
van
heer
v. B. uit Rotterdam, die daar
,
stootjes,
onder.,
was, door een uit de richgelogeerd
van
s.hnld
zijn
met
Dit zal "een poging zijn om iemand
komende
autobus overreden
ting
aan
Ridderkerk
alle
van
wasschen maar het doe! is.
gedood.
wij
Naar
vernemen
treft den chauffeur
en
wor.t
verkrijgen,
dat recht
het licht te brengen en te
geen schuld.
gedaan.
Brandstichting en zelfmoord.
Zeer tot onzen spijt heest de Chineesche regeering
bij dr! onderzoek
vertegenw.-c.rdiger
een
geweigerd
Na het hotel pensioen Het lulletje te Kootwijk in
aan te wijzen.
geonderhandelingen
brand
zijn
er
te hebben gestoken, heelt een gewezen kellner
In de tweede plaats
vertegenwoordigers
uit
dat
hotel zich ouder den trein geworpen eu is doodopend lubben de. diplomatieke
gereden.
over onderte Peking en de Chineesche regeering
verb.ind
Sjanghai
in
werpen die met gebeurtenissen
Marktberichten.
zelf.
E >n
opstootjes
de
21 A„c.>i tn_. .<!',!i!l!sicl>l-vlee«cb.n..rkt. Holhouden, zij het ook niet mei
sprake- landsche schapen 7.1 a B.'-.8 .'-. H»!l. varkens (i/10 a 7,1. Holl.
van de onderwerpen, die op deze wijze zijn ler
Chmeez.
n lammer.
van
de
7,1 :. 9.'-. Holl. K.-lvercn vette 8- a. 10,'. Eu
vertegenwoordiging
gebracht, is de
alle?» per steen van 8 Eng. pd.
oog
nblik
nuchtere
>>!
a
"p
het
Sjanghai.
in den gemeenteraad van
.Amer.ki.'.. n
bestaat de gemeenteraad uit Euic.pe._nen. moment
Buitenlandsch Nieuws.
e.»
op
het
is
en japanners. De voorzit.er
Op dc Britsche iijks.ento<.nstelling te AVemble^
Amerikaan.
beginnen .Maandag de taptoes. waarvan wij onantwoord
e"n
collecties
poogt
reüeerii.g
langs melding hebben gemaakt. Gisteravond hebben
De Britsche
de
verop
bereiden
ie
mogendheden
voor
de troepen, die er aan deelnemen, een geslaagde gevan alle.
aangeboden
en
nota.-,,
die
ziin
nerale repetitie gehouden.
«-billende Chineesche
24ste:, Juli. waarDe muziek van de corpsen, die in den stoet spelen,
van
den
o»
de
not'
bijzonder
in het
zal
de volgende week draadloos worden verspreid.
in de Chineezen zie., beklaagden over de unfairheid
van verschillende verdragen.
Het is onze wensch. «lat die (collectieve) nota van
antwoord een verklaring zal wezen nopens de politiek
van alle mogendheden: en d. nota Inboort de» ChineeDeooievaar en destormap.
zen duidelijk te maken, dat zij zeis <!e meeste verants.-hrijlt
woordelijkheid dragen voor een goed Instuur over
Alen
ons:
In het avondblad van Dinsdag werd de .ra_" gesteld (ra»
China en dat de b,i!te:il.',N'!scbe mogen-lheden dit iemens dr. v. d. 11. te Gavere bij Gent) of één der lezers ook
geeren niet voor hen (Cbiixezen) kunnen verrichten.
opgemerkt had het vertrekken der o o vaa r s vóór de
bepais.
de.
gebieden,
Het eerste, dat zal moeten
Ik kan n daaromtrent mededeelen. dat ik in <!e
van stormramp.
linden ten uitvoer te leggen van de
week vóé, den eveloon op een stok land bij het snee!<er
'l'e'rborne «Er.» 30 ooievaars telde, die zi.-li
AVasbingtor. Een eerste stap ter bereiking van dat meer onder
than._ spoedig
gereel maakte., voor het vertrek. Desgevraagd deeld men
welke
douane-conferentie,
doel
mi! mede dat dit vertrek gewoonlijk niet vóór beginon se>.t.,
zal worden gehouden.
op zijn vroegst _.!>. Aug. plaats vond. Toen wij
later weer i» de buurt kwamen, werd ons v, rTerzelsdertiid dient een commissie te worden be- vacantiereis
teld,
dat
der
extra-terri'ohe.
aantal nog boven de 50 was gestegen, en dat
vraagstuk
noemd om hèt gehele
e--.,
of twee dage» vóór l.et bekende
vertrek
het
verschijnsel ge.-.-hielde. Hel was voor den stads!,.',-,
rialiteit ie. besnideerei..
de
een éé.ii" gezicht, een buitenkansje, 't welk andere jaren
Het collectieve antwoord der mogendheden op
zijn
Er
zesberaad.
in de vaeanüentaand niet voorkomt.
Chineesch^ nota is no? onder
worVoort. meldt men ons d.d. 18 dezer uit I.'.recht,:
om
te
hebben
recht
tien mogendheden, die het
.Op K .-..3. 1.1. 's-morgens omstreeks 11 U'ir lander.j.n
agi!..Nv
den gehoord.".
ii:spee<ee,e„d. heb ik zes ooievaars in kennelijke
westelijk
van de
boven
de
even
boog
Eek.
zien cirkelen
Tot een opzichter, die wij
Hier
is
bericht
Utrecht—Den
Bosch.
(Penter.)
spoorlij»
22
Att^'isü.s.
LONDEN.
vergezelde maakte ik de opmerking: ..'t Is of ze gaan trekontvangen uit Hongkong, waaruit blijkt dat aldaar de.
Du-hls bijzijnde nest
ken'; maar dat is to.-h nog te vroeg", 't..-middags
boycottvan
de
gevolg
verlamd
nis
lams kot.:
is
ts
er
totaal
waai
is.
als
ik
stroomop
handel
1 '/. uur
<>s<>_.^d leeg. Maar dit zegt weinig daar het broedsel vb.g
bewoging in Kanton.
' e..'_
ss; ei. ik meen dat ik .gistere» nog een ooievaar...mi!.,
zwerft
die
mogelijk
heb
Das
daarbij
zie» opgaan.
Deonlusten in China.
nog in haar rayon '.

toestand

...

.

«ehoon'te

.... .
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Wetenschappelijke Berichten.

is^de

(Bente.., Ie Italiaansche
te Kanton heest de ltali...nscbe legagestel.!, dat te
tie te Peking er van op de hoogte
d'
Italiaanscben
vrijwilligers
Ahifoeng ..roode"
hebben wegBranchi
pater
katholieken «„deling en
i»voei_!.

°''
eonsul-genèia^l
_»EKIX<i

Augustus.

Het be,_tnnr van he, llcnsche radiumfomls heeft
Insloten «amen !o werken met do commissie uit het
Deens, h geneeskundig genootschap tot bestrij d ing
orgavan kanker, liet plan is voor dit doel een
nisatie te vormen, naar den trust van die in Amerika,
Duitsehland, België en Turkije.

-

Rechtzaken.

Ter Oudemi:.? van en tij'lclijk loerares in de
Pr-n_oho w-al- en leücrkiit^o aan do Hoo go re

Faillisementen.

te

Binnenland.

De opening van do tentoonstelling voor de «live»en lederindustrie te Waalwijk.
(BL C. p.

Opgegeven door Van der Oraal & Co.,
(afd. Handelsinformatie..).

Delft wordt voorgedragen

o§t

. .

.

_,
Uitgesproken:
„ „
On "8 e-, 2.» d»zcr zal do examcn-couunissie, l>e
21 Augustus.- H. W. (,'hr. Stam. V«lk«nbO-.hllaag.
Den
uit d" uiei'-i dr. 1 11. O. Peys en dr. J. kade i.!>. den Haag Recbtcr-conimissari» : mr. W. I^unl_ti!»seii Dzn. en <lc heeren J. v. Ü-^son. N. l.>olsingh Tonckens ; Curator : mr. E. _. E. van M.everden.
Haag, _.cc.
en
J.
J.
ziobius
B. J. «reveustette. rijuielhandelaar.: den
ling. W. I. Nii^e-i. J. reuters.
mr.
C. M. de
be_>7
,122.
Reeb!er-commissaris
den
x.waluwstraat
P Lolenbiirg onder vooi z!t:erLc!i_i> van
Holle.
Beest
«y
mr.
P.
du
van
Curator:
Kuvpor
;
daartoe
door
Th Po!-n.i ei o:l.cr toezicht van en
C. van der Poll, bakker, te Pijnacker. Recliter-uom.:
do Mij. ter b.vo_l.r!.ig van CieneeZknni.e ii!ge_>eld«> mr. W. Lunsingh Tonckens; cur.: mr. W. van der l.!,_.ts,
conmiis3io van tlezi"!i!, v>>'»e coüitni-lse bestaat uit t. Delft.
„ »..
ll«ch,rdr. 11. .1. U. Dr^iglcver l'c-luiyn. dr. Pb. J. Th.
0. U. dc Kok. schoenmaker. te Warmond.
ll.ur?r en <'.'. IV. «'. Pr l'g ie 's-Gravenhage, ge
eom.: mr. C. M. ds Kuyper? cur.: mr. O. H. E, Nord Iliomvóórzgn.
vau
son, t« Leiden.
tot
hel
b.t
afleggen
g.'ven
onheil
».
Ario Vost, ii.J.Zoon, landbouwer, is Nootdorp.
«.x^mcn in a!i^3i«>. phy« ologie. byg»ce. practijk en
mr.
I'o_ck.ii«:
curator:
Lunsingh
mr
W.
theorie der gvii:na,;t'ek. tei bu"ze van den heer Joh. Reehtercomm.:
i-don,
te
J.
P.
Delft.
Ylebius, Prins llcndril:plc!n IL Den Haag.
J. Juffermans, bollenhandelaar. te .assenheim. Rc^!i>
ter^oii.m.:
mr. YV. Dunsingh Tonckens; curator: mr. P. M.
In l.et Wec':bl_d voor Ovmnasiaal eu Middelbaar Onis
Trapman,
„
Leiden.
v,
<
51 deelt di. D.' P. A. Verrijp to Arnhem
de.wi.-s
koopman, te Voorburg. Heerenstraat
Diepen,
K
van
de
greep
..Leeraren in 1<!. I!eclitcr.coumiis«ari. : mr. C. M. do Kuyper ; Curator:
mede. dat op do vergadering van
Wiskunde en Natu»rwetei><ehiipp?n aan Gymnasia en
,
A. (.raftdijk.
_-.
.
I>yeea'. op Vrijdag !_3 de/er <o Amsterdam to houd?n, mr. J. Achtici. stoffeerder. Den Haag, Da Cos!. astraat
en
tn
bezijn
hospitnntcn
voor leden
om
"èlo<-onhcid 7..-1
!!?. Reehtcr-con.missari, : mr. C. M. dc Kuyper ; Curator:
ra_l.7la.so!> over do eventueolo oprichting van een meer
mr. O. den Duik. scheveningen.
omvattende vereeniging vau WiskundeOpgeheven:
docenten.
:")?
J. C. Vermeulen, te Boskoop.
Haag.
M. van Wanui... den ..a«sci_hcim.
\->>
Examen boofdacte.
O. W. van Stijn, io
H.. arlem. Yesl->cgd de dcwcs E. 3ohnied!ng. ZandUitgesproken:
,
,
voort; M. H. Xicüiclle.-. Schot...: A. T. sandstra, Opmeer
Vlkmaar. 20 Augustus. P- Beercpooi. chauffeur te
on dc beer X. L. l-ie-icn, Terschelling.
S.hagen. R.-c.: mr. A. M. Ledeboer; cur.: mr. P. J. A.
K leen e.
„ ,
Assen, 21 Augustus. YV. van Nok. handelaar ,n a»r<tappelen ls Odoomervecn, «cm. Odoorn. R.-c: mr. O J.
Oluy.cnaer; eur.: jhr. mr. A. YV. v. Holtho iot Echten
,
to
Assen
practisch
voor
De wereldconferentie
p Koning, schilder te Ruinen. R.-«.: mr. O. J.
christendem.
Oluyscnacr; eur.: mei. mr. C. E. L. Deydesdorff te Moppol.
mr.
R. saniing te Emmcrzand. gei... Emmen. R.-c.:
«ohrijlt
on.:
Een deelnemer
Emmc.,.
te
Boelken,
C.
cur.:
mr.
W
r.
Cluyscuaer-.
J.
Dezer dagen is te Stockholm deze wereldconferentie O ' s-Heriogenboseh,
21 Augustus. M. Verstegen io l.,lci>,
voor praktisch Christendom te samen gekomen. De Kerkstraat. R.-_.: mr. YY'. Lmmels; cur.: mr. E. Bloemen.
voorbereiding ervan heeft vele jaren geduurd. Eigenlijk begint in November 1911 de gedachte op te komen.
In die maand publiceerden dienaren van de Christelijke kerk in Amerika. Denemarken, Noorwegen. Zweoen. Finland, eNderlaud, Hongarije en Zweden een
verklaring „dat de band der innerlijke gemeenschap,
Cl ZEN, 21 Aug Heden hebben 1? vaartuigen
EN
vereenigi,
18 tot 150 pond hoekbot per vaartuig
aangevoerd
Christus
ons
bier
waardoor Jezus
met elkander
en 300 pond garnalen. De bot ?o!d
door geen macht ter wereld gebroken worden kan. (toiaal 900 pond)
30.65—38.05) per »u Kg.
markt
(vorige
2055—24.25
verklaring
van
5
dergelijke
In 1916 kwam een
de
Nog
geen marktprijs van
mand.
per
f
1.25
Garnalenprijs
Federal Coiinci! of the ('hurches in Amerika.
__.
.„
,
En hierop volgden in 191? uitnoodigingeu om deel schol.
Au" Aangevoerd door 12 vaartuigen
HOORN
21
Lpsala,
te
welke
in
pond
bijeenkomst
te nemen aan een
aal
10 pond schol 20 e.. 12«
pond
December plaats had.
47—72
c. per pond: 2 manden garnalen f Lu .er mand.
De beslissende stap weid gedaan toen de president
HUIZEN. 21—22 Aug. Bot (sleep) 1415 p- i.' !>O-3t>: c;
van den Zwitserseken keikou bond, de generaalseer.' aal en paling: 205 p. a 51-62j< c; «-.malen 12 ben
taris van den Amerikaans! hen kerkenbond en de f 1.90; schol (Z.zee) 52 p. a löji c; N.zeescb.: 2100 p.
aartsbisschop van Zweden bij de vergadering van de
1 kleine
KIiALINGSOHE VEEN, 22 Augustus. Aanvoer
wereldbond der kerken in 1919 in Den Haag het plan zomerzalm
per % K.G.
Jaeobzal».
175
1
St.
f
en
f2.80
van een wereldconferentie indiende.
MAASSLUIS, 22 Augustus. Binnen van de haringvi..Er werd een comité samengesteld dat in Parijs sascbcrij MA 51 met 14 last.
menkwam en dat weer aan het tegenwoordige comité
21 Augustus. Heden en gisteren is
het leven schonk.
aangevoerd 3000 pond aal en paling, prijs Ie soort ao—<o
Deze internationale groep heeft uu sinds 1920 in c, andere soort .0—55 e. per pond.
aalomzet lieden ai Kg.
verschillende bijeenkomsten deze wereldconferentie
SPAKENBULO. 21 Aug. Eerste
:_ Z2y.—2&/. f. X.zeeviscb,
pnd.
bot:
1220
h 't 0.90—1.12:
voorbereid
s>i—lo e. p. p.; omzet 24.0 p.; garMoeiel ij kheden waren er genoeg. Natuurli,k moest hooldz. kl.kg.schol:
&'
15—1?
e.
stappen
_,
nalen:
deed verzekerd
men voordat men verdere
VLA AliDl NGEN, 22 Augustus. Binnen van dc hiringder voorzijn van de toestemming eu do
19 'ast. Grijzen
VL 142. scli. K. Schraal, met
35.H0—ZV.VO, maatjes
naamste kerken. Dezo bleek echter bii de meeste te vi^cberü
"aren beden voor vollo baring f
bestaan.
f 25.90—24.10 per kantje.
De roomsen e. kerk heeft geweigerd deel ta nemen.
Zij gaat uit van de gedachte, dat een wereldeon terentio van het christendom onder haar patronaat alle.n
eu binnen haro grenzen kan plaats hebbeu.
Ook van anderen kant zijn bezwaren geuit. Deze
hangen meer samen met de omgrenzing van het terrein. Er waren namelijk reeds andere internationale
organisaties in gelijke richting. De wereldbond voor
Het bestuurder Vereeniging van Effectendat
vriendschapsarl>eid en de „wereldconferentie voor gehandelaren te Rotterdam heeft bepaald
beursin
officieele
l»ezig
Augustus
houdt
zich
met
24
de
ing.
van
ingang
en
De
eeno
loof
kerkorden
met
de internationale politiek, verhoudingen. De andere noteering zullen worden op-genomon:
van de Eerste >eziet haar taak in de behandeling van dogmatische zf 560.000 5 pet. pandbrieven
vragen. De tegenwoordige conferentie houdt zich dorlaudsohe Sc heep verband-Maatschappii te «otterdam, verdeeld in stukken van ’lOOO,
hierbuiten. Zij wil geen strijdvragen van confeszij
eenige
wat
wenscht
1-500 a ’lOOO. 1001 A-Hsioueelen aard behandelen. Het
7500 en s 100. nos.
I—lo a ’lOO.
kerk
gaan
in
hoeverre
de
en
1126-1133
’5OO
is:
na
te
A-Ba
na te streven
-1050
sociale,
den geest en de leer van Jezus Christus in dekan doen
oeconomische en internationale betrekkingen
Fava »Buiker.
"eldcn
He,
" Of dit nu mogelük zal zijn. moet hier blijgken.voren
Soerabaja. 22 Aug. (Anet^.) Op do
getuid niet van veel goeden wil om reeds te
gedaan, dept./
van
standpunt
hei
markt
werd superieur readv tegen i 10.2010_!5
op
staat
Als
men
twijfelen.
dit
gevraagd.
tegen f
1..125_,
(.'ei
tegen
5
Oct./Nov.
dat
hei
(Finland),
naar
bisschop Jóhann-on van Abo
gedaan.
tegen
5.60
l
Aug./Sept.
per
Kanaalsuiker
woord ton Christus de nood op aarde steed.grooter
moet
veel
moeite
maai
niet
en
m
endus.
worde» moet
In de week geëindigd 19 Angustu.- heeft de Britdoen om hem te verlichten, dan kan men feitelijk aan
sche goud in voer £ 1.533,430 liediage:., waarvan
deze. conferentie niet meewerk"!.. Maar zoo zijn niet £ 1,000.000 vau Nederland en £ 4/0,992 van
allen,, ,
gouduitvoer beBritsch __uid-Afrika kwam. De394,390
contéHet is in elk geval een -eer indrukwekkende
£
iaar Zwitser1,154.52-,
droeg
£
waarvan
rentie. E< n.e!«lertig kerken zijn vertegenwoordigd.
f 337,170 naar Britsch-lndie en £ 2(»,300
ging.
land
VI.. men bedenkt, dat alleen die. welke mefr dan naar I'iiit-chland. Aan «il ver werd £ 173,006 in100.000 leden tellen officieel uitgenoodigd zijn, dan gevoerd en £ 285.004 uitgevoerd.
beteekent dit nog al iets.
En dan welk een verscheidenheid? Hier bitten naast
RANK.
GEIDKOERK VAS OE IIEDERLAVDSCHI.
_ledsrla_dseh_ Ban!.: Wissel,
elkander: de vertegenwoordigers der Oostei-sche kerk.
geld
bij
de
van
het
Koers
en de
de. aartsbisschoppen van Boekarest, Sofia
disconto 4 pot.. Promessen dito 4V_ pet.. Vooreototl«n in
representanten van het Leger des Heils. Wie voor Rekening-Cour. 5^ pot.. Beleeningen van Binnenl. Effecgoederen 4}_ P°.
eenige jaren voorspeld zou hebb.en zei mij een Duitten «x, pet.. van buitenl. dito 5 pet.. van
po^ SEI.KOEKSEN TE AMSTERDAM
scher, dat de vertegenwoordigers der Evangelische
22 An?. 21 Aug.
22 Aug. 21 Aug.
Eirehen monden samenwerken met het Leger des
66.80
66.*0
-.toekh».
12.05.
Londen..,
4
12.055/«
werkelijkheid.
Thans
is
het
zijn.
Heils. .-.on niet geloofd
„
46.9 a .6.8
Oslo
59.05
58.07!/»
Berlijn.»
»
Alen hoort alle talen der wereld. Negers, Chinees", Parijs-.^ ...65'/; 11.65
Japanners zitten naast de F.nropesinen eu de AmerikaBelgië»- , 11.26!/. n.271/j >..-York. „
Madrid-,
nen, en het was ontroerend toon in de Oroote Kerk Lwitserl r 48.15
48.1.
9.03
wiidingsdienst.
te35.05
35.05
Malie.— w
het
slot
de
waarmede
in
aan
van
«'eeneu.»
<-ob
Praag-,
57.95
g.-nwoord
van koning en koningin de conferentie vopenh» „ 58.15
geopend werd. de aanwezigen ten getale van ongeveer
KOERSEN DEK F.DELE METALEN.
tweeduizend in de culti!!>r!al"n hetzelfde Lufherlied
(Medegedeeld door H. Drijfhout & Zoon, Amsterdam).
Ongelineord l_oud in baren f 1650 per K.G^ tim
„Een vaste burcht i« onze t.od' a üibieven.
Lil ver in baren f 55— Der K.G. firn.
De openingsplechtigheid zelve was over het geheel
On^efinecrd
(8.5.D.) WISSELKOERSEN TE LONDEN, 23 AHG
zeer indrukwekkend. In de groote kerk werd een
ork
15 I». V.!».: New
Koersen van 11
geestdriftig openingswoord gesproken door den b:sBrussel 107.05. Italië 133, /ipanie 33.71.
«hop van Wincheste. in ecu bijeenkomst waarin een Parus 103..3, .5.0.,,
Amsterdam 12.05^. Berlijn 20.41.
deel der 7.weed««-he liturgie, werd uitgevoerd. Da:-»--, Zwitserland
18.07. Oslo 25..0. Heling20.80,
«...«'Nha^cn
trekken de deelnemers van de groote kerk naar h«-t ser< 192 75, Praüg 163.12^. Belgrado 272, .^ntia a<o. Roekoninklijk paleis. Het was e«n kleurige stoet, de menie 051,' Boedapest 316,000. Rio -.ineiro O'/.»,.
Xweedsch. en Engelsche dienstdoende geestelijken
(vraadl.) WISSELKOERSEN TE PRAAG.
«Ie Oostersche
in hnune kostbare koorkleederen.
22 Aug. 21 Aug.
22 Aug. 21 Aug.
Engelsche
ambtsgein
bisschoppen en de overige
163. -, !63.9^>
13.6.!''
Londen
Vmsterdam
uniforpien en de profesorale Berlijn
33. «a
Cable
33.75
N.Y.
waad. de ?.weedsclie
B.C4i/^ 8.04!/< Brussel
153.621/5 153.7toga's naast «I* stemmige Luthersche kerken der Xiirich
656.— 655.75
4.76
4..^
Parijs
liuitsche en Amer.kansche predikanten.
158.371/3 158.371/.. '.Veenen
plechtig
hel
eon»
koning
de
opende
In de troonzaal
"re<! herinnerde aan het concilie van Xicea. dat 1600
te
jaar' geleden samenkwam on, de Christelijke leerdat
uitsprekende,
over
er
vreugde
grond,» en xiiu
door de-e conferentie de christelijke kerken dichter
BATAVIA, 22 ALG. (Aneta.)
,
bij elkaar kwamen.
Rubber
f
1.95 nominaal. Koffie f 61.50 nominaal,
De Patriarch van ..lexandrië. dr. Arth. Brown. de
lord Bishop" van Manchester en dr. Rapier spraken
(R.8.D.) LIVFRPOOL. 22 AUGUSTUS.
voor hun landgenooten hun dankbaarheid en
Katoen. Slolnoteeriiigen. Amerikaansche stemming
vreugde uit.
prijshoudend. A»^. 12.77. Sept 1256. Oct. 1245. Nov 12.34.
En nadat in de schitterende -.aal ..de Witte Zee" Dcc 12^8 Jan. 12.39. Febr. 123. Maart 12.4.. April 12.40.
de Mei'12.30 Juni 12.47. Juli 12.47. Aug. 12.42
nog 'n ontvangst en persoonlijke begroeting door
Egyptische Sakelaridis stemming p: i.sbouden'b Aug.
koninklijke, familie had plaats gevonden en na n
40 Oct. 24.20. Nov. 22.62. Dcc, 22.21. Jan. 22.00.
begon
middags
's
"6
lunch door den koning aangeboden,
Loco Noleeringen: American Middling 13.13 1 Egyptian
.!_ arbeid. Hierover later.
Sakellaridis F.G.F. 20.65. Brazilian Pernani air 13.48.
Eastindiau M. G. Surtee F. G. 11.70. M G. Broach M.
11.2^.
G.
voor eva lig el iAl. G. No. 1 Oomra 10.80. Al. G. Bengal 9.0..
De jaarvergadering van den Bond N<>lerlandscbe
HerSemda
satiën in- en ten bate van de
"(Part.l LIVERPOOL, 22 AUGUSTUS.
vormde kerk zal gehouden worden A_oensdag 2 SeptemPer
11.i'A (vorig slot 11/4.4), per Dec.
Tarwe
ber te Groningen.
(WBJO
10/N
BHPOOL. 22 AUGUSTUS.
VlV
benoeming
oppertot
heelt
de
door AV. van Steeden <t Co,
(.Medegedeeld
De beer L Boas le Zwolle
Reuzel.
91/6
voorzanger bij de Israëlitische gemeente te Rotterdam). Per Sept, 90/3 (vorig slot 90/), per
A r n ii h e m aangenomen.
Katoen. Slotnoteering per Oct, 12.45 d, per Dec.
der
N«d.
synagoge
tweede
nienwe
inwijding
der
De
12.38. Jan 12.39, per Maart 12.45 d.
ha ge aan de NieuI. r aël. 'g e mee n te Ie 's-G raven plaats
MELBOURNE. 21 AUGUSTUS.
hebben.
we Molstraat gelegen, zal 8 September
AVoI. Dc nieuwe schering wordt officieel op 2,300,000
bn geraamd. De producenten en makelaars hebben besloHerv.Kerk.
Ned.
ten om tussohen 1 September en Kerstmis (zooals eenige
1,040,000 bn. te veilen;
Beroepen te .sluawoude eu _'..tjerk ds. J. E- dagen "eleden reeds werd gemeld)
schering.
Bet aanbod in
nieuwe
800,000
bn.
zijn
hiervan
Klomp lo 01debrr>!>k.
volgt verdeeld:
de te houden veilingen is alsbn,
4».000 '">.,/_i°September: Sydney 121.000
Kerken.
20,000 bn, AVest-Australie
Beroepen le On! Vossemeer ds. .1. lle'Üngn to toria 68,000 bn, ZuidAusli-alie
to IL-irlem (2e prel.pl.)
Balk on N. eicel;
Svdnev 112,000 bv, Brisbane 45,000 bn, Victoria
' Zuid-Australië
Vos to Drachten.
,<_,.
55.000 bn, AVestAustralie
lm,
Owingdoo Ai. .1. stmxlt. 68.000
Aangenomen na.ar
._.
_,
15.000
bn.
bn, Vicnaar Nne'incbem door .I°. M.
.and. te. Li iniizen;
November: Sydnev 112,000 bn, Brisbane 4.».000
AVest-Australiv
bn,
Zuid-Auslralië
25.000
bn',
>.<_
.nonrewo^rd.
toria
68.000
A. van Pernis to
, ,r
„
15.000 bn.
Chr.GereKf erk.
December: Sydney 56.000 bn, Brisbane 4_.,000 bn, A ie68.000 bn, Zuid-Australië 25,000 bv, AVeat-Australie
Beroepen lo «eerden ds. J. A. Biekel «e toria
15,000 bn.
Maarseen.

silüinlö

-

—
—
—
—
—
—
—

..

_

.

.

.

"'

..

Kernieuws.

...
.

.

—
—

.

1.

Visscherij.

.

.

bot'..—-.^"c.

-

-

Oeconomische en Financieele Mededeelingen.

tweedehandssuike^

...

,

a

«i^-olllo.».

2'll/<

.

.

■

.

Handelsberichten.

_

'ieder

„

.

Brisbane

-

«

..
..

__^_

„.

.

..
.

.

-T

Nieuws in dit nummer

Onderwijs.
Burgerschool
ii»l.j. C!. J. I'oriiiin

- _^V«_V-,»^». g

«2«

_s_l.^^^«. Aa apctstps

Do wedstrijd om het wereldkampioenschap wiel»
rennen op den weg. De Belg Hoevenaars wint»
{*pcrt)
.
(BLS.p.3)
Afschaffing pasvisa tussohen Netland en vnitsel^
land. (Nederland.)
(BL 0. p. 1)

Buitenland.
Verlamming van den handel in Hont. I_ong. Op»
nieuw een Europeesche rendelinjl in China ontvoerd.

(Tel.'grammen.)

(BL C. p. 4)
Nmil Kirdorff in brand in den

Het Duitsche es.
IndUchen Oceaan. (Telegrammen.)

(81. C. p. <)

Stoom- en Zeilvaart.
TRANSATLANTISCHE LIJNEN.
AMERSFOORT, 20/. v.m. 11 u. 6 w. 30 mijl West T.
Land's End, Amsterdam n. Curacao.
.__ __^ .
RAIJAN, 21/8 v.m. 7 u. 55 m. UO mijl 2.-iV_s_ v. Niton,
Amsterdam n. Java.
..--..
BOVENi<Et-K, .18 v.m. 11 u. 10 m. 70 mijl 2-Oost ▼.
Brilzch-lndië.
Niton Rolterdam n.
HAARLEM, 18/8 v. Mcjillone» n. Ho.
JAN PiEIERSZ. COEN. 20/6 v. Colombo n. Amsterdam.
NIEUW AMSTERDAM, 20/8 n.m. 10 u. 'il m. 130 mijl /.Oost v. Valcntia, Rotterdam u. New-York.
OLDEKI.XK. 216 t« Singapore, Japan n. Rolterd.
PRINS DER NEDERLANDEN, 20/8 v. Singapore n.
Batavia.
RAN oi'ONTE IN p. 21/3 Perim. Adam n. Beira.
I.LXDJANI, 2!'« v. Singapore n. Rotterdam.
ROITI. 21/8 v Padang n. Amsterdam.
TJ iL iIVONG 21/« te Batavia.

...

_.

BUITENLANDSCHE HAVENS.
v.
ACHILLES, sl. 20/8 n.m. 7 u. 33 m. 240 mijl 2.
ialeniia, Fhiladelphia n. Rotterdam.
..,_«,
AIO CNDRIA, st. 21,8 n.m. 1 u. 22 m. 500 mijl Z.Oost v.
Cape Race, Mobile n. Rotterdam.
CLIIIA.OOD, st. p. 21/8 n.m. 1 u. 31 m. Bishops, Galve»
ston n. Rotterdam via Havre.
El^F^Noß. st. 21/8 v. Singapore. Japan n. Rotterdam.
___A__TD>._ COOIY. st. 21/6 v.m. 11 u. 22 m. 503 mijl
West v. A a!?ntia, l^nede. n. Rotterdam.
INNOKO. st. 20/8 n.m. 2 u. 5 in. 572 mijl AVest v. Valentia, Nenyork n. Rotterdam.
TLESBRIUtiE, si. 20/8 n.m. 10 u. 30 m. 300 mijl Z.West
v. Aalenii., Ouebec n. Rotterdam.
TLNBER<_EN, st. p. 21/8 Lizard. Montreal n. Rotterdam.
WEST Ei__. ARA. si, 2./8 n.m. 2 u. 12 m. 58? mijl AVest
v. Bishops, New Vork n. Rotterdam via Antwerpen.

11 u. 52 m. 10 mijl AVest v. Land»
ALOOR. st. 21/8 v.m.
Z.-Amerika,

End, Cardiff u.
"NdITVH-_3HV
-uoij_.lu^<_o)l A eiodc-uig a» 8/02
'»» n. A'okohama.
AMBolsi_. si."_._!/« te Shanghai, Marseillo
ASIE, st 18/8 te Libreville. Matlldi n. Bordeaux.
AUTHOR, st. 20.8 v. San Francisco n. Londen.
Ab.MANZORA, st. 20/8 te Bahia v. Southampton, vèrt-.
n. Rio Janeiro.
ALBAN. st. 20» l» Madeira v. Liverpool, vertr. n. Para.
BENJAMIN
st. 20/8 v. Newyork n. Hamburg
BALMORAL CASTLE, st, 21/8 v. Algoa Bay n. Londen.
BOGOTA, st. 20/3 te Tocopilla n. Londen vertrok n.
Mej.llones.
V.K./Cont.
BOC'IRY. st. 19/8 v. Foreados n.LivèrpooL
BEI.EBY, st, 19/8 te Dakar v.
CLAN MACIVER. st. 20/8 v. Colombo n. Londen..
CLAN CHATTAN, st. 19/8 te Walvis Bay v. LivèrpooL
CLEVEL.AND, s t. 20/8 v. Newvork n. Hamburg.
CONCORDIA. st »JB/8 te Montreal v. Avonmoulh.
CORFE CASTLE, st. 21/8 v. Zanzibar n. Tanga.
CLAN RANALD, st. 20/8 v. Fort Sudan n. Glasgovr.
CHILI, st. 20/5 te Saigon v. Marseillo.
CLAN LIXDSAY, st, 20/8 t. Beira v. Antwerpen.
CLA NMACNAIR, st. 20/8 v. Cochin n. Alleppey.
CL.A.X MACIVLR. st. 21/8 te Tulicorin v. v.Chittagong.
LivèrpooL
CITY OF CANTON. st. 20/8 te
st. 19,5 te Sierra Leone v.
CLAN MACINNES. st. 20/8 ie Algoa Bay v. Liverpool.
CLAN MAC AULA Y. st. 21/8 v. Kaapstad n. Las Falmaa.
CHEFSTOW CASTLE, st, 18/8 v. Las Fatwas n. Fal»
mouth.
DIONYSSIOS STATNATOS. st. 19/3 te Los Angeles v.
Antwerpen.

____ _ _

DRENTE, st, 19/8 te Bangkok.
DALWORTH, st. 19/8 te San Francisco v. Tyn».
DOR3ET, st. 19/8 v. Dunedin n. Londen.
DONGOLA. st, 20/8 v. Adclaide n. Londen.
DESIRADE, st. 19/8 te Dakar v. Hamburg, vertr.

.

n.

Pernambuco.
EMDEN, si. 20/8 lc Guavauuil v. Hamburg.
ERMLAND, st. 20/8 v. Hongkong n. Canton.
EC.MAECS, st, 20/8 te Hongkong v. Liverpool.
El'!BA, st. 19 8 v. Sierra Leone n. Liverpool.
EEARI, st. 19/8 v. Port Harcourt n. Liverpool.
FYLINGDALE. st. p. 19/8 Pernambuco, Z.Amerika n.
St. Vincent K.V.
GOLNENFEL3, st, 20/8 v. Colombo n. Londen.
GLENiI l'E«, st. 20,8 v. Vladivostock n. V.K./Cont,
GLENOGLE, st. v. 20,8 f o Eobe.
GORAI, st. 20/8 v. Quebec n. Antwerpen.
HAVlLllAll, si-. 22,8 v. .Aledan n. Samarang.
HATIMCI-A. st. 21/8 v. st,Aden. Tecs n. Calcutta. n. Bueno,
HIGBLAND LADDIE,
19/8 v. Las Palmas
Avres.
v. Southampton.
HtiKORATA. st, 21/8 te Wellington
EASHGAR, si. 20/8 te Colombo v. Yokohama.
E AOLACE, si. 20/8 v. Newyork n. Londen.
KENT, st, 19/8 te Auckland v. Liverpool.
KEELENG, s». 20/8 v. Fremantle n. Hnited Kingdom.
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Avondblad, B.
Buitenland.
De toestand.

Vs onderlinge schulden der Geallieerden hangen
nog steeds als een warnet over Europa, vanwaar de
draden om het dicht te halen, naar de Ver. Staten
loopen. De financieele lijdensgeschiedenis, die het gevolg is van den grooten oorlog, heeft al tal van

stadia doorgemaakt. Men zal zich herinneren dat Engeland indertijd heeft getracht in een torsenen greep
hot net te verscheuren, met het voorstel de onderlinge
vorderingen eenvoudig te annuleeren. Hadden de
Europeesche belanghebbenden toen één lijn getrokken,
misschien hadden de Ver. Stalen zich dan wel in het
onvermijdelijke geschikt. Doch de vorming van één
front mislukte, vooral omdat Poincaré er destijds
niet aan wilde. Thans wreekt zich dat het ergst op
Frankrijk, want terwijl Engeland's vorderingen zijn
Mbulden overtreffen, staat Frankrijk niet alleen bij
Amerika en Engeland bar in het krijt, maar modt het
zHn vorderingen zien binnen te dalen van kleine
staten die al heel slecht bij kas zjjn.
Hingeland heeft, toen wèderzijdsche annuleering niet
te verwezenlijken was, het standpunt ingenomen, dat
het zonder het onderste uit de kan te willen hebben,
van zijn debiteuren terug moest ontvangen, wat het
aan de Ver. Staten heeft te betalen. Dit bedrag ia
later gefundeerd en beloopt in annuïteiten uitgedrukt,
van 33 tot 38 millioon pond per jaar, waarvan ongeveer 9 millioen binnenkomt uit de schadevergoeding
van Duitseland. Van het overblijvende bedrag vraagt
Engeland van Frankrijk het leeuwendeel, nl. £ 20
millioen, welke som trouwens nog £ 10 millioen
blijft beneden de rente, die het zelf betaalt van de
tijdens den oorlog aan Frankrijk verstrekte voorschotten (£ 600 milUoen tegen 9 pet. interest). Over dien
eisch hebben Fransche deskundigen eenige weken geleden reeds te Londeu onderhandeld; toen zijn dv
besprekingen op niets uitgeloopen, omdat Frankrijk
sleohts 7 _. 8 milUoen pond per jaar bood en daarvan
de helft nog wilde betalen in Daw._^>bligaties, welke
Engeland weigerde, in de eerste plaats omdat het de
regeling der onderlinge schulden gescheiden wil houden van de schadevergoeding en ten tweede omdat het
niet overtuigd is van de waardevastheid dier obligaties.
Het heet nu dat Oaillaui, als dy straks Gdurcdill
te Londen ontmoet, een gunstiger voorstel zal doen
en wel om 13 millioen pond per jaar, plus een nader
overeen te komen bedrag in Dawes-obligaties to betalen. Dit aanbod zou niet al te veel afwijken van
den Engelseden eiscd en dus wel kans van aanneming hebben. In beginsel altdans, want het zal nog
nader moeten worden uitgewerkt en lot dat doel
worden later weer Franscde financieele deskundigen
te Londen verwacht.
Bij die regeling in bijzonderheden zal stellig een vraag, welke ook de eerste expertsconferentie heeft bezig gehouden, weer aan de orde
komen. Die vraag: in hoeverre Frankrijk in geld of
in goederen zal betalen? doet weer twee andere
rijzen: le. Is betaling in geld zonder schade voor de
Franscde valuta mogelijk? 2e. Is betaling in waren
zonder nadeel voor den Britscdeu dandel mogelijk?
Vermoedelijk past op beide een ontkennend antwoord
en dit kan een aansporing zijn om een middenweg te
kiezen, vooral nu Frankrijk binnenkort ook zijn
schuld aan de Ver. Staten zal hebben te fundeeren
en de frank van deze dubbele aderlating al te bloedeloos dreigt te worden.
Volgens de berekeningen van de National Industrial Conference Board bedraagt de Franscde schuld
aan Amerika ongeveer 4 milliard dollars. Bij omrekening in annuïteiten zullen deze in de eerste
jaren 145 millioen beloopeu en naderhand tot 170 millioen stijgen. Daarop zal Gaillaui, als dij in Sept. ie
Washington gaat onderhandelen, nog wel wat kunnen afdingen, maar in elk geval zal dij flink over
de drug moeten komen. Een beroep op Frankrijk's
armoede zal in de Ver. Staten weinig weerklank
vinden; men is er te goed op de hoogte van de
improductieve uitgaven voor militaire uitrusting van
het land zelf eu van zijn oostelijke bondgenooten,
om daar veel gehoor aan te schenken. Bovendien
heeft Amerika, als stok achter de deur,
reeds
de waarschuwing geuit, dat Frankrijk
en ook Italië
voortaan alleen leeningen kunnen krijgen, als zij dun schulden
ideeren.

—

—

Duitschland.
Donderdag heeft de Franscde generaal Walcd, chef
der militaire Ententecommissie van controle een bezoek gebracht aan de fabrieken van Xrupp te
Essen, waar dij met de directie overleg beeft gepleegd
omtrent den eiscd der commissie tot vernietiging
yan de groote draaibanken der fabrieken.

Het in het Ochtendblad opgenomen bericht omtrent
onderhandelingen van een groep buitenlandscde financiers over den aankoop van de tot het Stinnesconcern behoorende Deutsede Allg. Ztg. wordt
tegengesproken. De Berlijnecde draadlooze dienst
meldt dat het blad voor 3 millioen mark is verkocht
aan den papierfabrikant Salinger en aan dr. Weber,
die het zelf zullen exploiteereu. Het blad behoudt zijn
tegenwoordige richting.

—

naar
De Duitscde spoorwegmpij. heeft
den eisch van daar personeel
we reeds meldden
tot loonsverbooging met 12 penning per uur van de
hand gewezen. In de motiveering van dit. besluit zegt
de directie dat een verhooging van de spoorwegtarieven, die het noodzakelijk gevolg van inwilliging
zou zijn, op het oogenblik niet mogelijk is-

—

Ter gelegenheid van het jubileum der Zeppelin Mpij. te Friedricdsdafen zijn Golsmann, directeur-generaal der vennootschap, dr. Durr en dr.
Eckener tot eereburgers der stad benoemd.

De gemeente Berlijn heeft, met het doel voor de
voornaamste levensbehoeften prijsregelend op te treden, commissies ingesteld.
Die voorde vleeschpr ij zen heeft al enkele
malen vergaderd, maar is nog weinig opgeschoten, omdat de groothandel en de slagers daar ver uiteenloopende iulicdtingeu geven. Dit die van den grootbanael
is op te maken dat de kleinhandel zeer hooge winsten
neemt doch deze beweert dat de groothandel in de statistieken lagere prijzen opgeeft, dan dij in rekening
,
brengt.
,
daarnaar een onderDe commissie heeft nu besloten,moeite
doen om voor
zoek in te stellen en zal tevens
Berlijn grootere hoeveelheden bevroren vleescd vrij
van invoerrechten aangevoerd te krijgen, daar dit goedkoope vleescd, mits in voldoende kwantiteit opde markt
gebracht de prijzen van versed vleesod zou drukken.

Frankrijk.
Dit de Pyreneeën wordt gemeld, dat daar sinds een
paar dagen de vluchten ooievaars en wilde eenden
zijn opgemerkt. Men vreest, dat deze trek op een
zoo ongewonen tijd op een vroegen en strengen winter zal wijzen.

Te Lun6ville deelt een vronw haar huis in and
gestoken, omdat zij in dezelfde gevangenis wilde
worden opgesloten, waar haar dochter eenige weken
was
geleden, onder verdenking van kindermoord,
heengebracht. Zij ia daar nu inderdaad gevangen
gezet, zoodat zij haar zin heeft gekregen.

««trt^-
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Hij
hem
gelokt.
e?
werden er vier revolverschoten
gehraoht.
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met die "er andere diensttakken w^s
alsof het niet regent. lets van den weg, naar den
dat de
oostkant, ligt. de bouwval van de kapel van Buysmoest z.ju- Alle by
werkzaam
den
gebied
aan
Buysbroeck.
broeck en staat de linde van
g^oig den Dc ___noao_.l_o_.ll en het 2_nit...Asr____«n__Be__<.
hadden met bijzonder goed
anderen kant van de chtnissée ligt een uitgestrekt b...-nesteldencursus
Moskou m de
<_._leono»_!t_ _.!..__».
welke
gevolgd
'«
__ie ouoei
maar dc wandelaar, die de kaart van xv-M-r... V_n burgeroorlog-' wordt gegeven.
arboretum
de «Ligue des amis dc Ia forét de Soignes" bij zich
als b.t opwerpen van barricades
(Particuliere correspondentie.)
heeft, vindt dat alles daarop aangegeven.
of met een omgeworpen
parapluies
afgedaan. De specal.Het is doodstil op den weg; op onze
Stellenb^ch, 31 Juli.
spelen de dikke reger.droppcls. die van de bladeren tcücn»
leerlingen les in dc
hunne
geven
Moskou
te
en
druipen, ping-pong. Er is geen vogel te zien, en do
waarop relletjes, volksbewegingen, oproerh*
In Pretoria zelf zag ik allerlei interessants
««wentelingen
als
vlieger, die een paar dagen geleden door de lucht wijzen,
en
hebt wel eens gebeerd van het Zuid-AfrikaNnsche
Ge
gonsde, vond hot vandaag geen weer; we hebben ware wetenschappelijk worden voorl>ere,d. uitgevoerd Diacoues_enhuis, dat voor be. grootje dccl van Holhem gezien; niet hij ons: de wegen zijn te smal; hij
geleid Alle bij lic militaire afdeelingen van de laudsch geld bestal.. Het is ecn klein ziekenhuisje
de
wandelicht;
opvallend
bij
groen,
massa
ziet één
werkzaamgestelden moeten in die nieuwe van 12 berlden. De matrone, Zuster Harlog, hoopt
liet
veel
licht,
bosch
bij
door
vallend
beneden
laar
ziet.
wetenschappen gediplomeerd zijnuit .c kunden breiden, „al het schip met geld uit
belangrijkste he:.
der
was
een
mooier. Het is misschien goed te waarschuwen, dat
Weenen
kom!". Zij hebben er een mooi terrein voor
Holland
„Diki'
De
te
men de aanwijzingen op de kaart niet al te letterlijk organisaties vau de „Ivcmmmtern' (de Ille In.erDan konden do zusters hier opg_l_,.l
gekocht.
krijgen ze een tweejarige opleiding en
moet opvatten: er is een Gbemin des loups, en een nationale) te Moskou.
Nu
worden.
„-.-»lang
gaan voor baar diploma naar bet Ulre< ht.cl'.e. I'i.ieoGdemin des ours. maar do dieren zelf zijn er al daarNadat telkens weer was gebleken, dat de „onverbeterlijke bourg_oise"-lan<!eu van West- en Midden- nessenhuis. M_n zou denken, dat dit een groote aanniet meer; misschien nog een enkel vosje. AVie
omtrent verlangt te worden ingelicht, moet in een der Europa ongevoelig blijven voor de. verlokkingen van trekking zou moeten uitoefenen, neen, de m'-eslen
vleugels van het museum in het Pare du Ginquande sowjetistisehe. verbroedering, heeft. Moskou zyn gaan nrt twee. j_ar weg. De matrone vertelt mij, dat
gaan kijken naar alles wat uit den bodem oo"en
in 't bijzonder naar het Oosten gericht
van de 90 zusters er maar 5 naar Utrecht zijn gegaan.
gegevestigd
voorschijn
hoop
is
haar
oudheid
te
uu
grijze
Zij betreurt, dit men in Utrecht dc Afrikaausclio verheeft
al
uit
de
van Beleii.
Do ..Xommintem"
Balkanpleegsters niet wat meer gelegenheid geef! om goed^
bracht. Het is een der belangrijkste afdeelingen des op ccii doeltreffende Inwerking van hetEuropa
muziek te hooren, of een goode toonee'.opvoernig te
museums, instructief in hooge mate.
schici-eliand nog immer het Kruitvat van
Bouge-Gloitro vooral, als pleisterplaats op deze alsook op het stoken in de koloniën en lauden van zien. Ze hebben nog meer gelegenheid daarvoor in
van Marokko tot Egypte en Soedan; Pretoria dan in Utrecht.
wandeling, trok ons aan. een voormalig klooster, met Noord-Af
en l >bet
hoogen
muur
omterwijl
zij
een
in
Ook 't, Afrikaansche Diaconcs.enhuis sta.it op
Azië met goed gevolg in China
grooten kloostcrtuin. «Hes door
Afghanistan
als
in
streng christelijke,! grondslag, maar men staat hier
is bezig geweest, en in Perzië en
geven; en alweer vijvers, die aan een omgeving
buurt van Groevoorbereid ingen zijn getroffen.
ruimer tegenover muziek en tooneel dan in Nederdeze zooveel charme verleenen. In de we
openzoo
gaan
meer
willen
met
eerst
va.n
Deniu
apostelen
voorbij,
hadden
De
land. De matrone zou willen, dat de verpleegsters
nendael. het station
Zij nemen nu in haar vacantie «enz wat rondreisden bijv. in
als
onstuimig
waar
café-crate
werk
welen.
cstamincl,
de
eenvoudig
lijk
en
rusten in een
nationalisme in de ver- Duitsehland of Zwitserland onder goed geleide op een
dé partij op voor het locale
mique goed is. Bougo-Gloitre is een bekend restauwerpen
zich op als de vurige goedkoope manie».
schillende landen. Zij
rant, van Brussel uit gemakkelijk per tram te bereivan de Berbers, de
patriot
isme
verdedigers van het
Hel is een gezellig klein ziekenhui., voor eerste en
ken over Auderghem.
-_^„».
„China,
van
den
noodkreet
Algerijnen,
de
Groenendael
en,
gekomen;
patiënten. Men ligt er alleen of met zen
in
Biflied
Maai» we zijn zoover niet
uit tweede klas
weg
met
de
onderdrukkere
Chineezen",
Boschvoorde.
die
over
een
kamer met openslaande deuren in
genomen,
op
voor
de
tweeën
hebben we dén trein
Tibetanen tegen een
der
Brus.
en
het
verzet
rijdt
van
tuin.
Het ligt nu tig in Bunnv 3ide. ecu
Westen;
In
hot
moeien
Brussel
naar
__.amas>
-Vatermael en Etterbeek
bestuur
der
we
theocratische
en er heerscht een prettige geest
dij
zaten
het
stad
eeuwenoude
eind buiten de
sel was het droog; ongeveer halfdrie
zij evenzoo te van samenwerking.
trachten
Balkauschiereiland
Op
het
onze koffie-boterhammen.
ver»
Ia forét de werk <e gaan. De teleur.stellingen, de wrok, de
Weten de Hollandscde verpleegsters, dat er in PreEr naderen nog mooie seizoenen voor
achtergewereldoorlog
er
heeft
de
gelen
betering
dc
gaat
welke
een bond bestaat van „gesertifiseerde HollandSoignes; de herfst als het beukenloof
vredesverdragen van Neuilly en toria en
de
is goed zoo
en
die
door
rayons
de
la-M»
lakten
aui
sche
Afrikaansche verpleegsters" Hetverpleegsters
winter, quaud Ia foret s'éclaire
uitwisseling-door
de
niet
minder
Germain,
faimes
en
Of
er
f.<
iets te weten als men uitkomt.
clarté. les nympdes et les
naissantc. et, k cette
bepalingen van dat van Dausanne, zijn verscherpt, noodi" zijn, kan ik niet beoordeelen. Wel weet ik, dat
bord
de
au
neige.
la
tapis
blano
de
sur
dansent
le
verschaffen den bolsjewiki de gunstigste gelegenheik er^geen enkele ontmoet heb. dio in korten lijd met
I'étang glacé....
den om hunne verlokkingen gehoor te laten vinden verplegen rijk ia geworden, zooals sommige in Holf. bij al de door het lot en de politiek misdeelden.
die
denken. Wel. heb ik er verscheiden ontmoet,
") Not «.«te «tuk i-, opgenomen in het Avondblad
ambass-tde van land
prettig werken vinden, omdat men zelfstanMen zag dan ook aan de gewezen was
dier
van 19 dezer.
het
gehuisvest, dieer werkt dan in Holland.
den Tsaar, waai de „Diki" te Weenen
hun land
ingaan,
uit
en
uit.
Montenegrijnen
talrijke
gegaan vanwege de Servische overdecrsoding. Mace»
den toestand in
doniërs in toorn en wanhoop wegens
.„.geweken
agrariërs
Bulgarije
(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).
vaderland,
de uit
hun
bladen
de
dageu
Russische
tegen»
wat
dezer
strijd
tegen
met
de
In
en communisten, op wraak zinnende
tusdopende dit met
n.l. dat de onderhandelingen
aldaar,
asthma»
meldden
en
woordige
machthebbers
...Die telkens
een
over
weer
te
zullen
op
Kun
beurt
„Diki"
schen Duitsehland en de sowjet-unie
behulp
van de
aanvallen vernielen Uw hart. Voorweer op hun plaats aan net
te sluiten handelsverdrag hun einde naderen
zioh
daarna
verjagen
om
ito
en dat de beslissing ter zake zeer bmnenkort dat. roer en bet laatje «e kunnen zetten.
kom dus dat detaaie slijm zich vastzet!
in
gleden
er
drie
„Diki"
..aar
verwachten, zegt thans een Oost-F^pre^s-l'er.el.t.
de
Inderdaad was
daarvoor de beproefde
punten reeds overeenstemeeslaagd in Bulgarije do agrariërs onder l.«amnoehoewel op verschillende
groot
een
nog
ming tusschen partijen is bereikt, er
met do communisten te verzoenen en scheen de
die met opgelost 7.(m liiski
van de Sovjetrepubliek daar te
verwezenlijking
aantal belangrijke kwesties is.nog
zegonmogelijk
te
Juni 19.3
oogenblik
op
en dat het
het
lande reeds zeer nabij, toen plotseling in
zullen
daarover
besprekingen
de
officiersver»
sterk
vernederde
Stamboeliiski
gen is. wanneer
de door
eindigen.
eenigingen «n da intelleotueelen hem en zun geheel*
Dezer dagen is een decreet gepubliceerd, waarbij de
maximum straf voor economische spion»
na ge (het verstrekken van inlichtingen omtrent de
Engeland.
huidige ,"sii_e van genationaliseerde bedrijven aan
de vroegere eigenaars) wordt gesteld op 3 jaar. Mi»
Vliegen ln Engeland.
litaire _>pionn_g_ woidt eveneens gestraft met ge»
tenzij de
vangenis ia f van «en hoogste 3 jaar
De Times publiceert het jaarrapport van den direc- staat door het misdrijf
..bijzondere schade' heeft goteur van het civiele vliegwezen in Groot Britanuië. leden, in welk geval de doodstraf zal worden toegeEr bl^kt uit, dat in het jaar, eindigend Maart 1925. past.
17335 passagiers zijn vervoerd. Dat is over de 3000
meer dan in het voorafgaande jaar. Hei percentage
Vit Moskou wordt aan de Boel gemeld, dat het
der toeneming van de passagiers in Engelscde vlieg- Bowjet-lcger in den loep van September
tuigen, was minder dan het percentage van toeneming manoeuvres zal houden, te gelijk aan e/oote
de Estover het geheele aantal. Daarentegen waren de diengrens en aan de 1 oolschlandsche
en
Litauscde
sten der Franschen en Nederlanders zeer vooruit geIloem.en.c!,. glens. Alle wapens nemen aan deze
gaan. Nedeilandsche vliegtuigen vervoerden 1830 pasder.. De buitenlandsche leden van het
sagiers, tegen 991 in het voorafgaande jaar. Echteer oefeningen
bestuur der communistische internationale zijn uitw«ren de vrachtvervoer.!, der Engelscde luchtlijnen genoodigd
om de manoeuvres bij »e wonen.
vooruitgegaan, die der buitenlandsche vliegtuigen
achteruitgegaan.
Teneinde een ruimer gebruik van de officieele,
onder
het volkscommissariaat van financiën ressorNaar Reuter ons uit Londen meldt heeft Haveloek teerende spaarkassen te bevorderen heeft dit
Wilson. de president van den (Engelschen)
1 Aug. j.l- de
volkscommissariaat me', ingang vanvastgesteld
op s
nationalen Zeemans-V ak bo n d. het volgende rentevergoeding
beleggingen
vcor
verklaard: „De staking, die maakt dat thans in de haaanspaarkassen
het
aantal
besloten,
pet Verder is
vens van Londen verscheiden schepen tot oponthoud zienlijk
breiden, o.m. door het oprichten van
uit
te
gedwongen zijn. is aangesticht door de communistische zulke kassen bij alle groote bedrijven, op de openbare
partij, die gedurende de afgeloopen twee weken in ver, markten enz.
scheiden havens een actie heeft gevoerd.
Do onofficieele staking der zeelieden te Londen
Gedurende de hittegolf, die de laatste weken
veroorzaakt eehigen last in de havens aldaar. Echter over Gentraal-Busland en St. Petersburg is gegaan,
heeft tot nu toe nog geen schip meer dan 24 uur verzijn. volgeus de Russische bladen, talrijke gevallen
Te St. Peterstraging ondervonden.
van hond dol heid voorgekomen.
personen,
die door
zijn
donderden
burg en te Moskou
dollo donden waren gebeten, met het serum van
België.
Pa_teur ingctnt. over het alcemeen met uitsteken»!
resultaat. In de provincie zijn waarschijnlijk verschillende persenen tengevolge van de.i beet van een
Het l_«nii.n»AV»nd.
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de getarte van e-., kindje l c-k.aainv.o.iwi.. nog maar bitter slecht, in de buitcdi-.,i;: .>■"
<"»
is aangewezen op 'Ie ..ouv,<»„'.
w.dti>«-» i.e.id n
lieve, bravo zielen
vat
den nood. maar d.o den dood
uitkomst
baar
vrouwen en babiei^.- opontstaan
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het
„Bond"
s?
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van hul .uplig
te vergeet, jeens diegene
van
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ger.ewe
ver weg woon van die
dat .an t
propagandaboek...
Zoo zegt een klein
, .
iaar is uitgegeven.
in een cm een «.pWhoge"Toet. Moe? men de handen
school, die .Atii^.i o. ■■"***
school op te riedten. een
van vioeomeisjes zou opleiden voor het mooie we«
191» werd de 7!oedeiboud
*Ti"\-ei
het huis van
Presidentshuis.
oude

opgericht.
iirug^i.

Het
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ge-

Len
door do familie Eloff voorloopig atgcsia_!i.
neggen «e
tgesei-if>s_^ide
verpleegster
diolomeerde
m
diplomeerde
kau in een half jaar. een
vio-. .vrouwdaar
haar
..midwite"
jaar
tijd
één
__, brik nu uiet. het is hier nu eenmaal
eianieu doen.
anders dan in Holland. Vergeet niet. da* meu hier
aanstaat voor een grooto nood. d:t men dcv --.tru.l ter„iets
die
weet.
bindt tegen do vuile ..ouvrou".
pleegsters zijn uu eenmaal gewend zelfstandiger op
Lolte treden dan iv Holland. Ik heb uitstekendezeggen,
mij
dio
landsche verpleegsters gesproken,
dat deze vroedvrouwen goed werk doen en ecu zegen

hier»

zijn.

ïn

Moederbond werken alle

.

■

vrouwen.ve.een'gin-

samen: de nationalisten, do arbeiders, d" ZuidAfrikaansche Partij. Aan allen krijgt ze subsidie en
ze zijn allen vertegenwoordigd in het bestuur.
De Bond heef: 49 vroedvrouwen atgelevcl^l m
meestal op aau»
deze 7 jaar. Mcis jes vin buiten worden
d-,
predikant
ot d.n
van
vereeniging.
u
ra len van een
veimee.eu
/-'.ca
scnttttcl-.tk
aangenomen.
Zij
dokter
te g_.au
binden niet in Pretoria te blijv n. maar terug
naar de buit.«districten. waar de rood !"t hoogste is.
Het vorige jaar, vertelt mevr. v. Broekh.i.vseu inn. ,s
geslaagd
een van «Ie zusters vau den Bond als c-:>tecan(_id.i!eu
50
waren
Er
voor 't vroedvrouw-examen.
uit alle declen van de Transvaal.
llet Kriigcrhuis is nu aangekocht door de regeering
cm als museum te worden ingor_c!_t e:, de Alcederboad
is aan het bouwen.
Op het oogenblik kan men maar 1? patiënte:, opnemen. Er zijn twee eerste kla kamers voor .'u persoon en twee zalen ieder met . bedden.
Het hospitaal is. haast alltijd vol. het nieuwe zal
veel meer zieken kunnen opnemen. Daar i.al ook een
soort crèche zijn voor kleine kindertjes, w.iar de zusters de verdere kinderverzorging zullen leeren.
Aan het hoofd van opleidingsschool eu hospitaal
staat zusier l_rlank, een Afrikaansclie. Ze maakt een
zeer beschaafden, prettigen indruk. Ze vertelt me. hoe
tevreden men is in de buitendistricten over het werk
van haar vroedvrouwen, hoevele aanvragen om zusters zij krijgt. I.U ze verheugt zich over de. uitbreiding van haar werk in het beter ingerichte, grootere
"eu

_

ziekenhuis.

Tot slot nog iets over twee energieke Hollandsche
dames. Zo waren tulieictilose-en-piêtrices. ze stonden
alken op do wereld, en ze hadden een beetje geld.
Ze kwamen naar Zuid-Afrika on» er-as wat vau de. wereld te zien. Ze reisden wat rond en volgden een lindbouw-cursus in Natal. Daar kregen ze het te pakken.
Hun ideaal werd „een plans". Ze kochten een klein
huisje buiten Pretoria en een klein stukje grond. Ze
kochten één koe. en één kalf. In Holland waren ze
doodsbang geweest voor koeien. Nu gingen ze er v.m
bonden. Ze vroegen een „licence." en verkochten de
melk, die ze. niet zelf konden gebruiken. Langzaam
«ingen ze vooruit, nu hebben ze 2'> koeien en eep. bul
en een goe^.l^klrint melkcrijtje. AA'at is het < r Holl.indscli kir. 7«Ü„<l.l,jk. Als ik in Pretoria woonde,
werd ik date. .--.hun klant.
Pretoria.,] 759.heerlijke stad, vol gastvrije, vriende'. Afrikaners. AA'at een heerlijk klilijke Holle.
753.2
..iike zon!
maat. wat.

.
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_
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Genigde Staten.
Te Chieago is onlang? dc deer Victor Fr emo ni Lawson overleden. Hij was de uitgeverhoofdredacteur van de Chieago Dai_s New>. Rijm
50 jaar was hij met di! blad verbonden geweekt. Aanvankelijk
van 1876. tot 1888 had hij )l-.vi1.0 F.
5-ono ais mede-eigenaar, maar in laatstgenoemd ji»r
kocht hij l-tone uit. Hij stichtte een morgenblad iv
1881, kocht later andere couranten aan en bracht samensmelt ingen teweeg. Ook op het gebied der collectie.,
uieuws'vcrzameling en -verspreiding speelde h.j een
grooto rol. Lu eu lang was hij een der voormannen
van dc A.-soeiatcd Pre-s. Law_ou was een dagbladmagnaat van den ouden stempel. Hij ging volkomen

—

op ia zijn werk; zijn courant was hem alles.
Ook voor de publieke zaak voelde Lawson. Hij heef,
er. door zijn initiatief en door de krachtige cam pa arne
van zijn bladen, zeer toe bijgedragen dat in de Unie
een post spaarbink tot stand kwam.

Zuid-Afrika.

organisatie^ voornamelijk^djt

Kndoren
w^sche
m-thodcfstraatstenen
Z* uitLhrokra
?r" 3^

—

Een

1

BuitenlandschNieuws.
De Koning en dc Koningin van Zwelen
zijn gisteren bij hun landing op Finsch grondgebied
door den president van de republiek verwelkomd.
Daarna begroette de burgemeester van Ilel^iugtoi.hen. De. Koning bedankte met een hartelijke, toespraak, 's Avond-; werd er een feestmaal gegeven op
hot kasteel van den president.

van bet
Te Havana is de hoofdredacteur
camheftige
tijd
een
eenigen
blad 1.1 Dia. dat sinds
pagne tegen )lacbato. den president van Cuba. voerde,
en daarvoor verladen was. door twee lieden. ecu
blanke en een neger, toen hij uit zijn auto stapte,
doodgeschoten.
Begin september zal hot Oost enrijk s eb e
pa, r le. me n t waar-.eliijulijk een zitting van èen dig
houden ter afdoening van de begrooting v<_<.r 1026,
aangezien do regeering de/e, znea'. zij ..n^.'^te,
er
wordt va._tge_-.l<ld, <c, «"enèvo zal indienenflenève.
Radek giat 10 september n.iar

Kerknieuws.
Stockholm.
besprak gisteren de on.lerwerpon .
en economische en industrieel©
problemen. .lense!» en eigendom, Nationale e» iutr-r-nationale coöperatie, in de. industrie, Kind en adolescent (e), Arbeid en werkloosheid.
In den namiddag werd een excursie gemaakt naar
bet koninklijk paleis te Drottningholm.
Vandaag beeft bet congres besproken : D' kerk en
de zedelijke en mialscliappelijke problemen . '»>»spraken worden gebonden door rev. lVil!rea?on (Ingeland), mevr. Oadbury (Engeland) en ....deren.
Vanavond zal besproken worden bc! onderwerp
Behandeling van don misdadiger en christelijke broederschap. Morgen zullen verscheidene afgevaardigden
in Zweedsche, Engelsche. Duitsche. Fransche o.i
Russische kerken preeken. In het openbare park zal
's middags, een bijeenkomst worden gehouden, waar
drie sprekers zullen optreden.

D' conferentie

Christelijke

_

reed._
Van de dagen van het oude Athene af. toen er
onbehoortegen
werden
uitgevaardigd
wetsbepalingen
lijke, kleeding. tot uu toe duurt onverdroten do
strijd tegen de onv o e g am e kleed ing
voort. lijkbaar zijn de dames hardleerse!! en., listig.
Van het laatste, geeft een verhaal, dat wij in een
Fransch blad lezen, een sprekend staaltje.
De. bisschop van Florence had allen dames, die geen
geheel geslote» kleeren droegen den toegang tot de
kerken verboden. Er werd lang weerstand geboden.
Maar tenslotte gaven de poenitenten toe en verschenen
ter kerke, hnls en schouders met dichte sjaals
de sjaO«
Echter, niet zoodra waren zij binnen, of
6$
en
waren
en
schouders
verdwenen
de bloote hals
weer. De dienst, die reeds begonnen was. werd «M»
middellijk gestaakt.

bedelf
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Vergh grijpt hun wiel. Do jacht is opwindend. Tegen
de heuvels zaai het geweldig. Langzaam wint de tweede
groep terrein. Meter aan nieter wordt ingcluoj.cn en na
«en schitterende race sluiten de renners zich weer aa».
Van do M renners ziin er nu nog lt» in het ho>>ldpelet _n:
Neigen, 'l Nederlanders (Ma.s en vin den
3 Franschen.
Bergh). 2 üwUsers. 3 Italianen, 1 Oostenrijker, 2
Duitschers en een Deen-

_

Hoenderloo, 99 R. M.

«&ö-tt_MW.

De strijd in Marokko.
(IL C.) Volgens berichten
Augustus.
LOXDFX. .2
heeft de aanval van de
Tand/jer
uit .Madrid en uit
Rif-Kabylei! op Alhucemas acht uren geduurd. Dc
Spaanse!,- verliezen zijn niet groot, maar overste
Monas.!e,io. de bevelhebber van het eiland, is gedood.
Fr zijn spaansche oorlogsschepen naar hel eiland

-
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Nieuws in dit

Onderwijs.

Rechtzaken.

Ter benoeming van een tijdelijk leerares in de
Hoogere
Franscho «al- eu letterkunde aan do voorgedragen
Burgerschool te Delft wordt
msj. G. J. Fermiu

Faillisementen.

De opening van de tentoonstelling voor ss «elioe»
en lederindustrie te Waalwijk.
(BL C. p. 3),

.

vertrokken.

Uitgesproken:
»-..
Op 23 ca 2) dezer «al do examen oolmnissie, be
Haag, 21 Augustus.- H. W. Chr. stam, Valk.nd-_-hven
dr
d.
Rcyg
en
dr.
J.
11.
O.
Op liet landgoed va» den heer Kruller werd het. na
slaande uil da med'^i
-kade 81». don Haag. Rechter-commi.saris : mr. W. LunScheepsramp.
«enige mislukte pogingen om te ontsnappen, kalm a^n
Dxn. Eu de heeren d. v. lEssen, ft. Gcd> siugh Tonekeus; Curator : nu. E. J. E. van Meeverden.
Fubscu
gedaan on lot ons groot genoegen zagen wij hier van dor
B. J. Groveiistette, rijwielhandelaar, den Haag, Zee.
COLOMBO. 22 Augustus. (Reuter.) Fr is een draadting, ft. I. _>'u. .en. _!. I'enll-rs. J. _»_.!.iu_. Eu d.
Aar en Muller weer bijkomen. _(«-!. nauwelijks bij. kroeg loos, bericht ontvangen van het Duiwche s.s. Fmil F I'.olenburg onder voorzitterschap vau den hes: _waluw slraat 122. Hechlei-conjmissaris: mr. C. M. de
Holle.
_« Am.tordammer Muller weer een lekken band. Hij kon
l'ot_u.. c.i oüle? toezicht van e.n daartoe door Knvper Curator : mr. P. du Ry van Beest
Pijnacker. Reehtercom.:
toen weer opnieuw aan o.i lange jacht beginnen. Do Kirdorff ('M., ton), 't welk onderweg vau Yokohama. Th
te
Poll,
bakker,
C.
van
der
clde
ii.ges
GeneeZkuw'e
lering
van
Lunsingh Tonckens; cur.: mr. W. van der Clnjs,
100 K.M. waren inmiddels afgelegd in 3 uur 5 minuten. in brand is. geraakt. Het schip bevindt zich in den de Mij. ter bever
commissie van toezien., we'.».o commissie bestaat uit mr. W.
Muller heelt dit keer vol zeer snol gerepareerd. Na Indische,! Oceaan.
dr. 11. .1. ft. DrHigl.ver l'c-luiyn. dr. Ph. J. Th.
slechts v einige kilometers was bij weer bij.
G. H. de Kok. schoenmaker. te Warmond. Rech.erft. Fr i.g te 's-Gravenbage. gele- con..: mr. C. M. de Kuyper; cur.: mr. G. H. E, Xord Tliom
ileuror en d.
Beekbergen, 110 K. M.
genheid g.ven tot het afleggen vau h?t _gn. voor- sou, te Leiden.
Aris Post, M.J.Zoon, landbouwer, te Nootdorp.
examen
in an^om>, pbye ologie, hyg'cne. praciijic eu
mr W. Lunsingh Toucken»; curator: mr.
>', Beekbergen ging het weer bedaard aan en zoo
R-cluer-comm.:
te,
heer
Joh.
huize
van
dcv
gymnastiek,
theorie der
Dan
2.
man
a.in.
_!.
weer
Int
23
a
Chardon.
«e
Lolll.
pe!.,on
P.
«roeide het
zlebius. Priiij llendri!:,,!?»» 11. Den Haag.
bollenhandelaar, te 3_ssenheim. Ree.hen nieren wij ie
heuvels
Fullermans,
weer
in
de
J.
wij
komen
Nederland.
Hektor waarop de slag aanbreekt. Korst tio'.l >ia-s l.et
Lunsingh Tonckens; curator: mr. P. M.
ter-comm.:
W.
«omen»,
mr.
In bet Weei.bl.d voor Gymnasiaal en Middelbaar Onle Leiden.
Nederlandsche Roode Kruis.
,
peleton I"! een kleurig lint. Dan begint lacher w trederwij* ho. 51 deelt dr. D.' P. A. Verrijp to Arnhem Trapman,
Voorburg. Heerenstraat
die
koopman,
het
de
Doon
te
Diepen,
K
van
ken. Op we" naar de Woeste Hoeve i.'
„Leeraren
in
gepresigroep
mede. dat op de vergadering van de
In de op '20 dezer gehouden, door den Prins
Recliler.commis.a_i. : mr. C. M. de Kuyper ; Curator:
kop loop!
der
Wiskunde en Xat.ii.rwotei:. chapp?n aan Gymnasia en UI
deerde vergadering vau hel dagelijkse!» bestuur
A. GraNdijk.
Schelmscheweg. 131 K. M.
„
mr.
Vrijdag _>! dezer to Amsterdam te honden,
stoffeerder, Den Haag, Da Cosiastraat
J.
.erc?»igir_g Het c-X __,!_. udsehc Roode Kruis, zijn de Lycea", op z.^l
Acbtien.
t«
behospitant?,.
om
zijn voor leden en
gelegenheid
: mr. C. M. dc Kuyper ; Curator:
Teen verwachting bracht de controle aan do >. oe.-te nieuw b noemde bestuursleden geïn-lalleerd en wel: ra_<' lage,, over <!_ eventueele oprichting van een moer 61. Rechtercommissaris
scheveningen.
h.»>
tassebeu
ouderG.
den
hingen
renners
Röell
als
uir.
verandering.
gener..al-in.jo._j!>r.
De
.1. 11.
eerden
Duik.
Hoeve geen
Wiskundeb.d.
vau
vereenigiug
omvattende
ver..a,!ig!en />c!i voorzitter,
Opgeheven:
_loo:eu A_n. als secretaris>'
mr.
C.
vau
met voedingsmiddelen om don hals en
docenten.
Vermeulen,
te Boskoop. .$
even bedaar.! generaal, mr.
J. C.
al rüdend. .Na deze opkikkering werd nog tempo.
J. baren van Lynden als penningW.
■_■
M. van Wanum. den Haag.
«'<''.-'
Beyreu als hoofd
aan 'tredaan. en .wan.-, word in o-n --«rat
.0 mee.' .er. p.rof dr. O. .1. W. Koolcmau>«
van
te sa.senhoim.
.«*.
Stijn,
Examen
hooldacte.
C
W.
I„.>pei_-I.
aan
de
kop
den
achter
laagte
Nederlanders
-.)I. Rutgers als hoofd
het
eu
dr.
transportwezen
van
weggelopen.
met
Maas
Ha»»-!,
3.bnieding,
Zandjuist
is
rlo m. Gosl^.-gd do d?n>os E.
H
K.M. begonnen.
l-cholms, hen weg van het zieken wezen.
Uitgesproken:
voort; M. H. Xiom^llo.-. Schot..n: A. T. sand_lra. Opmeer
Dezo poging mislukte, d". op <!en
kree-;
Hang
Alkmaar. 20 Augustus. P. Beerepoot. chauffeur te
Oostenrijker
Terschelling.
De
heer
Lieden,
on
X.
de
L.
werd weer «sral «ereden.
Arnhem
R.-c: mr. A. M. Ledeboer; cur.: mr. P. J. A.
straatweg
Ede...haxen.
Legerorder omtrent woningbenrzen.
hier een lekken band. Op den
Doen
de
en
Engelschman
lAiLon
Kloon
o.
Maas.
de
kwamen Jan
In den bundel Legerorders 1925 komt onder no. 238
Assen, 21 Augustus. W. van Dok. handelaar m aar.rmoment liggen en uit
Hlaansson !o vallen. Zij bleven <en
kennisgeving
voor:
passeeren
op.
gem. Odoorn. R.-c: mr. O J.
te
volgende
appelen
hel
do
wij
bij
„.-.akten
de wanhopige gebaren
de
A. W. v. Holthe tot, Echten
overplaatsing
jhr.
koi>.
einde
dat
cur.:
mr.
vorderen,
mol
vorder
Tei»
te
lx.
b^i
Cluysenaor;
gebroken
fiets
dat Maas door een
r:
overgeverl.1
de
/.,_
rijk.
eve».
al.
die
van
te
practisch
slijpen
belangen
van
het
zoowel
De wereldconferentie voor
Assen. Koning, schilder te Ruinen. R.-c: mr. O. J.
Vlaiuhonnet en do Duitscher
'„'.'_: aj-P.
plaatste personen, Zooveel mogelijk worden behartigd,
«en paar honderd motor do.h kreg?u weer sj
christendom.
cur.: mei. mr. C. E. L. l_eydesdorll te Meppel.
Cluvseiiaor;
«luiling aan hot peloton.
e» l.et hiervoor van uut kan zijn te weten, dat op
'
te Emmer/and, gem. Emmen. R.<-.: mr.
11.
santin^
Een dcelnem.r schrijft ou»:
londe plaatse» voor het verkrijgen vau een
verschil
cur.: mr. W. C. Boelken, te Emmen.
Cluysenaer:
J.
Harskamp. 150 K. M.
Dezer dagen i.. te Stockholm deze wereldconferentie O. s-Hertogenbosch,
woning van gemeentewege hulp wordt verleend, wordt
21 Augustus. M. Verstegen to Uden,
voor praktisch Christendom te -amen gekomen. De Kerkstraat. R.-c: mr. W. Ummels; cur.: mr. E. Bloemen.
gevestigd
gemeen»
het
bestaan
vau
op
de
aandacht
ml
wordt
zeer
voorbereiding ervan heeft vele jaren geduurd. Eigen.lei nog 33 K.M. in bet voor.,i!z>. In.
lelijke woningbeurze,,.
C.0.1,
_er«'e:> De Enxel.-I.man Ten.me komt ,e vall.n.
Dergelijke wouingbeurzen bestaan thans reeds in lijk begint in November 1911 dc gedachte op te komen,
bij. cok zi.n
kan diree! weer verder gaan eu komt weer
In die maand publiceerden dienaren van dc Christelijverschijnen.
de
gemeenten (garnizoenen): Amsterdam, 's Graven_._! 1.-er de Oost: ...iiker Hang weer
(13. K.M-, geelt Blaiweonnet teekeu hage, 's Hertogenbosch, Middelburg, Tilburg eu ke kerk ia Amerika, Denemarken, Noorwegen, Zwef,_i voor 5
l""» eert Utrecht.
eu Zweden ecu
Hij laat hel pc'"".
(Dc Gem. Woning Ct.)
den. Finland, eNdcrl_!nd, Hongarije
van
e,, gaat dan opzitten.
innerlijke
gemeenschap,
terug
„dat
ENKHI.I_.EN. 21 Aug Heden hebbeu 1? -vaartuigen
verklaring
de
baud
der
zakt
weer
komen,
bij
we«
to
den
koers.
vcreeuigl,
on.,
was
uit
waardoor Jezus Christus
met elkander
bier aangevoerd 18 tot. 150 pond hoekbot per vaarinig
"Een "root favoriet
Binnenlandsch Nieuws.
een lekke., band.
gebroken worden kan". (totaal 900 pond) en 500 pond garnalen. De bot sold
geen
Even later kreeg do Italiaan 3errat<.
ter
wereld
EDA)I. In de Donderdag gehouden raadsvergadering
door
macht
nog kan 1»,K0».n.
per 50 Kg.
In 1916 kwam een dergelijke verklaring van de l 26-15—24.25 (vorige markt f 30.85-38.05)
Het zal zeer de vraag zijn of bij
Ged. Staf.->. Ie
meegedeeld,
heeft
dc
voorzitter
dat
b.en
langs
..e
renner
marktprijs
van
wij
Nog
geen
mand.
gaan
per
Garnalenprijs t 1.25
K-M. voor bet eind
lederal ('ouncil of the L'huiches in Amerika.
voor zwaar maken tegen dc verordening, houdende b^paiiner, snellen wij naar bei eindpunt, waar z..!. vooral
schol.
,
En hierop volgden in 101? uituoodigingen om deel
gen tan aanzien van dc breedte, van velgen en :»__!_-!'.!
HOORN, 21 Au". Aangevoerd door 12 vaartuigen "-'4
gameid
ds laatste 500 M. zeer ve.l publiek heef!
L'psala,
te
welke
iv
bijeenkomst
te nemen aan een
pond aal
pond bot 24—37>/< <:., 10 pond schol 20 e.. 121 per
Aan de fini'b br vindt zich Prins Hendrik vergezel»! vau wielen van rijtuigen, waarmede in Je oebouwde December plaats had.
f
175
mand.
garnalen
gereden.
van
kom
worden
N.>ar
het.
manden
per
pond:
gcmeeule
mag
meest...
Meidoorn.
der
72
2
47
0.
.au d.n
de st.ee.. Ie ooi"'c_l
Dc beslissende «tap werd gedaan toen dc president
HUIZEN, 21—22 Aug. Bot (sleep.) 1415 p. _' .0-3_>; e.;
de
meer
raad
de
college
ge
dil
mist
te
vau
Nepve». .Ini?l spurten de renners over
n t met li al I w iel bevoegdheid, deze bepalingen vast <c steil, n voor van den Zwitsersche,, ke,k<nbond, dc generaalsecre- aal en paling: 205 p a 51—62). c; garnalen 12 ben 5
Bel " Ho c v ei> c. er s wi
p. I v.erde is
kcrkenbond eu de t 1.90; schol (X.zee) '82 p. a 15.i c.; N-zeesch.: 2100 p.
w- e r e 1 d k a ni 1' i o e n s eb a
wegen binnen de bebouwde kom. Hel woord landwegen taris van den Amerikaauseheu
Va„
Nederlander
de
bij
vergadering van de a 6^.-11 e.
is
de
aartsbisschop
Ledue».
van Zweden
,
'ler Aar. Muller, a»e in de wet van 2 Dec. 1339 (Stbl. 39) is naarde me ning wereldbond der kerken in 1919 in Den Haag het plan
KRALINGSOHE VEER, 22 Augustus. Aanvoer 1 kleine
Bergh, vierde d,-' Nederlander >
tegenstelling
>is
gebezigd
li,
van
Ged.
Staten
uilsluitend
_acobzalm
per % KG.
xomerzaln. f2BO en 1 St.
f
aan b.t '."iel va» Hoeveneer., zat, viel.
indiende.
van waterwegen, zcodat de bedoelde we: op alle wegen van een wereldconferentie
22 Augustus. Binnen van dc bariugvisMAASSLUIS,
-Parijs
sasamengesteld
comité
dat
in
Er werd een
te land zonder onderscheid van toepassing moet
rij MA 51 met 14 last.
en dat weer aan het tegenwoordige comité scb<
menkwam
eigeVeissdorn.
geacht.
beeft
MONNIKENDAM, 21 Augustus. Hedea en gisteren is
worden
fe Baden.R-.den
Bi! de
gewonnen tegen
aangevoerd 3000 pond aal eu paling. Prils le soort 55—70
De raad besloot, dc bepaling vooralsnog niel in te het leven schonk.
naar Oppenheii». het hoofdnummer
Deze internationale groep heeft nu sinds 1920 in e., andere soort 10—55 c. per pond.
paarden.
Hongaarsche
trekken.
Italiaansche en
aalontzet heden 97 kg.
SP.KENBLRG. 21 Aug. Eerste32).—36^
Voorts hebben Ged. Staten mecg><_ .eeld, dat zij bet verschillende bijeenkomsten deze wereldconferentie
-.'
e.. N.zeeviscb,
pnd.
1220
0.90—112;
bot:
f
bedrag ad / s_o als subsidie in de kosten van r,stau- voorbereid
omzet 2170 p.; garp.
p.;
genoeg.
moest
kl.
schol:
e.
-raden
er
Xatuurliik
hoofdz.
s>i—
)loeielijkhedeu
water
is
beden
N
waren
van bet
ratie van de kerk. zoowel ten onziehte van het belang
88 kg. i- 15—1? 0.
men voordat men verdere stappen deeu verzekerd nalen: VRDINGEN,
dal deze gemeen ie beeft bij he: behoud vau dit kerk22 Augustus. Binnen van de biringvoorVIA
medewerking
der
toestemming
van
en
do
zijn
K. Schraal, met 19 last. Prijzen
vi.scbe'rij
gebouw ais met betrekking tot hel totaalbedrag van naamste dc
VL
142.
seb.
kerken. Dc_o bleek echter bii de meeste te
haring 5 3560—35.30, maatjes
volle
herstelling
Rijk
de
daarin
door
beden
voor
de kosten vau
ei:
het
waren
bestaan.
per
kantje.
23.90—24.10
eu door do provincie te .eilceii'.n bijdrage veel te
De roomscho kerk heeft geweigerd deel te nemen. f
laag achten.
terengedachte,
dat een wereldeon
Zij gaat uit van de
Engeland en China.
Aangeboden werd dc gci.ie.nterekeii'Ng ov.r 7924. tie van het christendom ouder haar patronaat alleen
Ontvangsten cew__v..>- >!.,:-' < ::!7.7:!i>.<i9. Uitgave!) en binnen haro grenzen kan plaats hebben.
dusver heeft bel deTot
(R.
C.)
i-!<>m f 333.<!a51.<»1. Se.ld^
SJ.^S.fi!-. Ontvangst.',!
Aug.
22
LONDEN.
Ook vau anderen kant zijn bezwaren geuit. Deze
uit Peking kap. dienst f 220.5_2.57. I'itgave.i idem / 210.047.78. hangen
antwoord
geen
zaken
buit.
van
meer samen met de omgrenzing van het terparlement
en <>-. bc5514.79.
(Ildbl.)
den
aard
Saldo
over
/
vragen
haar
Er
waren namelijk reed» andere internationale
op
rein.
ontvangen
Kanton .Blikte
organisaties
in gelijke richting. De wereldbond voor
scbcepvaartlwycott
den
Het bestuur der Vereeniging van Effectenvan
teekenis
HEERENVEEN. Vannacht is hier overleden, 66 vi iendschapsarlieid
binden, e»
geme
voor
zich
„wereldconferentie
te,
Peking
eu de
handelaren te Rotterdam heeft bepaald dat
baar wil de regeering
jaa_.oud. dr G. Kylstra. oiid-geneesbeer. oud-^lid van
nemen,
verantwoording
bezig
houdt
met
ing.
De
eeno
zich
e»
kerkorden
loof
met ingang van 24 Augustus in de officieele beursnoch den boycott voor baar Peking aan te dringen den gemeenteraad van Schoterland en van de Pro- de
politieke
verhoudingen.
andere
De
internationale
noteering zullen worden opgenomen:
noch hem wraken. Verder te verstandig, oaar dit de vinciale Staten van Friesland.
dogmatische
behandeling
de
van
__’ 360,000 5 pet. pandbrieven van de Eerste Neziet haar taak in
acht de Daily Telegraph niet
houdt
zich
conferentie
tegenwoordig',
vragen.
De
derlandkche Bcheepverband-)la_.t6c_iapbewegen
Oost-Indië.
centrale Chineesche regeering zou kunnen
van
confesni, te Rotterdam, verdeeld in «tukken vau ’lOOO,
strijdvragen
Zij
geen
wil
hierbuiten.
sluiten. Net. blad
aan
te
Kanton
in
te
Staking
Semarang.
de
rooden
bij
eenige
zij
wenscht
zich
wat
’5OO en 100. nos. 1-500 a ’lOOO. 1001 A-Bsioneelen aard behandelen. Het
koopvaaider
Lloyds seint dat de toestand te Semarang ernstiger na, te streven is: na te gaan in hoeverre de kerk -1050 A-Ba ’5OO en 1126—1135 I—lo a ’lOO.
zou het beter vinden als Engeland een
naar Kan ou is- Dc haven zal gesloten worden en de schepen
den geest en de leer van Jezus Christus in de sociale,
onder begeleiding van oorlogsschepen
Japan
benoch
Staten,
gelost.
Ver.
worden
op
Java
zullen in anderen havens
■___?
oeconomische en internationale betrekkingen kan doen
zond, waartegen noch dc
■»_
T.
dat
sa.a-B«l__er.
dc
D.
betreurt
Ten
slotte
maken.
""elden.
zouden
-waar
geInHe:
onzijdig
-lijn.
blijgken.
beeft
en
uitvoerrechten.
moet
hier
dusver
nu
zal
"
mogelijk
Of
dit
Engeland zich in China tot
te voren
_oerab_ia. 22 Aug. (Anel«.) Op do tweedehandssuikerIs^aug(Aneta). De opbrengst van de in- en uitvoerrech- getuigt niet van veel goeden wilopom reed-,
houden; het ware beter geweest van meet aan
standpunt
van
werd superieur readv tegen f 10.25 gedaan. Sept./
be
4
markt
»te._e<
wij
telen.
men
staat
Als
54,236,608 dit
ten bedroeg in het eerste halfjaar 1925
10.12)., Oct./Nov. tegen f 10-25 gevraagd.
tegen
tsolin te steunen.
bei
(Finland),
dat naar
Oct.
44/230,424 in hetzelfde tijdvak vau 1924. De bisschop .lobarm-on van Abo
tegen
Aug./Sept- legen f 3.60 gedaan.
per
Kanaalsuiker
(luardiau raming was f 45.4._ 7.500. Het statistiekrecht. dat in
woord vau Christus de nood op aarde steeds grooter
LONDEN «2 Augustus. De Manchester
moeite moet
werking is getreden, bracht / 904.796 op tegen een worden moet en m endus maai' niet veel feitelijk
wijdt' algemeene beschouwing aan den toestand
In de week geëindigd IN Augustu.. heeft de Britaan
verlichten,
dau
kan
men
hem
te
doen
om
raming
in
van
62.500
dm
regeering.
van
de
goudinvoer-t.' 1,533,430 bcdiage:., waarvan
in Ch'iia. Speciaal de actie
conferentie niet meewerken. Maar zoo zijn niet sche
_.uarde
Manchester
van Xe der land en £ 470,992 van
1,000.000
door
£
Kanton de baas is. wordt
Post en Telegraphie.
Britseh Zuid-Afrika kwam. Dc gouduitvoer be" Het is in elk geval een zeer indrukwekkende confedian behandeld. Het blad schrijft:,e brengen op een
De directeur-generaal der posterijen en telegrafie
vertegenwoordigd. droeg £ 1.154.52., waarvan £ 391,390 _aar _CZwitser»
Alle moeilijkheden zijn terug verbrokkeling van maak! bekend, dat, blijkens van d" I'osladminisiratie rentie. Een-en-dei tig kerken zijn
265,300
lang ging. *'■ 387,170 naar Britsch-Indië eu
Vis men bedenkt, dat alleen die. welke me»r dan
van het Koninkrijk der
Kroaten en Slovevraagstuk: de gevolgen van de
173,006
werd
£
inAan Zilver
welk wordt uitge100,000 leden tellen officieel uitgenoodigd zijn, dun naar Duitsehland.
nen ontvangen bericht, stukken bestemd voor de stad
uitgevoerd.
het centrale gezag over China, 't
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TRANSATLANTISCHE LIJNEN.

AMERSFOORT. 20/8 v.m. 11 u. 6 m. 30 mijl -Vest ».
Land's End, Amsterdam n. Curacao.
RATJAX, 21/8 v.m. 7 u. 55 in. «O mijl 2.-wezt v. Niton,
Amsterdam u. Java.
BoVE.>i<E«K. 21,8 v.m. 11 u. 10 m. 70 mijl __.-0o»t V.
Xiton. Rolterdam n. Britschludië.
HAARLEM. 18/8 v. Mejillones u. Ho.
JAK P_ETE_is__. COEX. 20/8 v. Colombo n. Amsterdam.
XIEL^V AMSTERDAM, 20/8 u.m. 10 u. 3). m. 130 mijl 2.Oost v. VHlonüa. liolierdam u. New-Vork.
OLDI.KI.IiK. 216 te Singapore, Japan n. Rotterd.
PRIXB DER NEDERLAXDEX, 20/8 v. Singapore n.
Batavia.
RAXDFONTFIN p. 21/3 Perim. Adam n. BeursRIXDJAXL 21/8 v. Singapore n. Rotterdam.
ROITI. 21/8 v Padang u. Amsterdam.

_.

T.ILINONc;

21/8 te Batavia.

BUITENLANDSCHE HAVENS.
v.
ACHILLES, st. 20/8 n.m. 7 u. 33 m. 240 mijl
„
_alen!ia, Pbiladelphia n. Rotterdam.
AI'GtNDRIA, st. 21,8 n.m. 1 n. 22 m. 500 mul 2.-Oo»t V,
Cape liace. Mobile u. Rotterdam.
CLDI >.O_»D, st. p. 21/8 n.m. 1 u. 31 m. Bishops, Galve.
ston n. Rolterdam via Havre.
Et>PLN<-R. sl. 21/8 v. Singapore, Japan n. Rotterdam.
AA-?!IN-5 COL'VIY, st. 21/8 v.m. 11 u. 22 m. 003 mijl
.Vest v. Valontia, <^ne!_e. u. Kotterdam.
INNOKO, st. 20/8 u.m. 2 u. 5 m. 572 mijl West v. » alen».
t!a, Nenvork n. Rotterdam.
TEESBRIDi.L, sl. 20,8 n.m. 10 u. 30 m. 300 mijl Z.V-est
v. Valcntia. Ouebec n. Rotterdam.
TENBERGEN, st. p. 21/8 Lizard. Montreal n. Rotterdam.
.VEST __!.__" AKA, s». 20/8 n.m. 2 u. 12 m. 587 mijl West
v. Bisbo^.s, New Vork u. Rotterdam via Antwerpen.

..

11 u. 52 m. 10 mijl West v.
ALCOR. st. 21/8 v.m.
__.-Amerika,

Land',

End, Cardiff n.
u?^»!>uo<tox ""- -.mdc-öuug o. g/N ,s "X2lTVi__b3_lV
AMBOISE, st. 21/. te Shaugbai, Marseille n. Yokoham».
ASIE, st. 18/8 te Libreville. Mat_di u. Bordeaux.
AUTHOR, st. 20/8 v. San Francisco n. Londen.
ALMAN__ORA, st. 20/8 te Bahia v. southampton, verft.
n. Rio Janeiro.
ALBAN. «t- 20/8 «e Madeira v. Liverpool, vertr. n. Para.
BENJAMIN' VREESTER, st. 20/8 v. Newyork n. Hamburg
BAIAIORAL CASTLE, st. 21/8 v. Algoa Bay n. Londen.
BOGOTA, st. 20/8 te Tocopilla n. Londen vertrok n.
Mejillones.

BOUTKY. st. 19/8 v. Forcados n. V.K./Cont.
BEREBY. st- 19/8 te Dakar v. LivèrpooL
CLAN MACIVER. st. 20/8 v. Colombo n. Londen.
v. Liverpool.

CLAN CHATTAN, st. 19/8 to Walvis Bay
CLEVELAND, st. 20/8 v. Newvork n. Hamburg.
CONCORDIA. st '18/8 te Montreal v. Avonmouth.
CORFE CASTLE, st. 21/8 v. Xanxibar n. Tanga.
CLAN RANALD, st. 20/8 v. Port Sudan n. Glasgow.
CHILI, st. 20/8 te Saigon v. Marseille,
s»__AN LIND3AY, et. 20/8 te Beira v. Antwerpen.
CLA NMACNAIR, st. 20/3 v. Cochin n. Alleppey.
CLAN MACIVER. st. 21/8 fe Tuticoriu v. Chittagong.
v. LivèrpooL "
CITY OF CANTON, st. 20/8 te
CHAMA. st. 19,8 te Sierra Leone v. Continent.
CLAN MACINNE... st. 20/8 (e Algoa Bay v. Liverpool.
CLAN MACAULAY. si. 21/8 v. Kaapstad n. Las Palma_.
CHEPsTOW CASTLE, st- 18/8 v. Las Palmas n. Fal»
mouth.
DIOXYSSIOS STATHATOS. st. 19/8 fe Los Angeles v.
Antwerpen.
DRENTE, st, 19/8 te Bangkok.
DALWORTH, st. 19/8 te San Francisco v. Tyne. '
DORSET, st. 19/8 v. Vuuodiu n. Londen.
DONGOLA. st, 20/8 v. Adelaido n. Londen. vertr.
n.
DESIRADE, st. 19/8 te Dakar v. Hamburg,
Pernambuco.
EMDEN, st. 20/8 te Guavaquil v. Hamburg.
ERMLAND, st. 20/5 v. Hongkong n. Cantou.
EUMAEUS, st. 20/8 !« Hongkong v. Liverpool.
EDIBA, st. 19,8 v. Sierra Leone u. Liverpool.
LKARI, st. 19/8 v. Port Harcourt n. Liverpool.
FYLINGDA__E. st. p. 19/8 Peruambueo, 2. Amerika u.
St. Vincent K.V.
GOLDENFELS. st, 20/8 v. Colombo n. Londen.
GLEXii lER, .-t. 20/8 v. Vladivostock n. V.K./Cont,
GLENOGLE, sl. v. 20/8 to Kobe.
GORM, st. 20/8 v. Quebec n. Antwerpen.
HAVILDAR, st, 22/8 v. .Medan n. Samarang.
n. Calcutta.
HATIMCRA. st. 21/8 v. Aden. Tees
HIGHLAND LADDIE, st. 19/8 v. Las Palmas n. Bueno,
Avres.
Wellington v. Southampton.
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PASSAT. 5. 20/3st,v. San Antonio n. Valparaiso.
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Dezer dagen is een decreet gepubliceerd, waarbij de

Avondblad, B.
Buitenland.
De toestand.

Ds onderlinge schulden der Geallieerden hangen
nog steeds als een warnet over Europa, vanwaar de
braden om bet dicht te balen, naar de Ver. Staten
loopen. De financieele lijdensgeschiedenis, die het ge»
volg is van den grooten oorlog, beeft al tal van
stadia doorgemaakt. Men zal zich berinneren dat Engeland indertijd beeft getracht in een forscben greep
bet net te verscheuren, met bet voorstel de onderlinge
vorderingen eenvoudig te annuleeren. Hadden de
Europeesche belanghebbenden toen één lijn getrokken,
misschien badden de Ver. Staten zich dan wel in bet
onvermijdelijke geschikt. Doch de vorming van één
front mislukte, vooral omdat Poincaré er destijds
niet san wilde. Thans wreekt zich dat bet ergst op
Frankrijk, want terwijl Engelaud's vorderingen zijn
Mbulden overtreffen, staat Frankrijk niet alleen bij
Amerika en Engeland bar in bet krijt, maar moet bet
zijn vorderingen zien binnen te balen van kleine
staten die al heel slecht bij kas zijn.
.Engeland beeft, toen wèderzijdsche annuleering niet
te verwezenlijken was, bet standpunt ingenomen, dat
bet zonder bet onderste uit de kan te willen hebben,
van zijn debiteuren terug moest ontvangen, wat bet
aan de Ver. Staten beeft te betalen. Dit bedrag is
later gefundeerd en beloopt in annuïteiten uitgedrukt,
van 33 tot 38 millioen pond per jaar, waarvan ongeveer 9 millioen binnenkomt uit de schadevergoeding
van Duitseland. Van bet overblijvende bedrag vraagt
Engeland van Frankrijk bet leeuwendeel, nl. £ 20
millioen, welke som trouwens nog £ 10 millioen
blijft beneden de rente, die bet zelf betaalt van de
tijdens den oorlog aan Frankrijk verstrekte voorschot»
ten (£ 600 millioen tegen 5 pet. interest). Over dien
«iscb hebben Fransche deskundigen eenige weken ge»
leden reeds te Londen onderhandeld; toen zijn do
besprekingen op niets uitgeloopen. omdat Frankrijk
slechts 748 millioen pond per jaar bood en daarvan
de helft nog wilde betalen in Dawes-obligaties, welke
Engeland weigerde, in de eerste plaats omdat bet de
!regeling der onderlinge schulden gescheiden wil houden van de -.badevergoeding en ten tweede omdat bet
niet overtuigd is van de waardevastheid dier obli-

gaties.
Het beet uu dat Gaillaui, als bij straks Gburcbill
te Londen ontmoet, een gunstiger voorstel zal doen
en wel om 13 millioen pond per jaar, plus een nader
overeen te komen bedrag in Dawes-obligaties te betalen. Dit aanbod zou niet al te veel afwijken van
den Engelschen eisch en dus wel kans van aanneming hebben. In beginsel althans, want bet zal nog
nader moeten worden uitgewerkt en tot dat doel
worden later weer __ranscbe financieele deskundigen
te Londen verwacht.
Bh' die regeling in bijzonderbeden zal stellig een vraag, welke ook de eerste eipertsconferentie beeft bezig gebonden, weer aan de orde
komen. Die vraag: in boeverre Frankrijk in geld of
in goedereu zal betalen? doet weer twee andere
rijzen: le. Is betaling in geld zonder schade voor de
Fransohe valuta mogelijk? 2e. Is betaling in waren
«rader nadeel voor den Britseben handel mogelijk?
Vermoedelijk past op beide een ontkennend antwoord
en dit kan een aansporing zijn om een middenweg te
kiezen, vooral nu Frankrijk binnenkort ook zijn
schuld aan de Ver. Staten zal bebben te fundeeren
eu de frank van deze dubbele aderlating al te bloedeloos dreigt te worden.
Volgens de berekeningen van de Katioual Indus»
trial Conference Board bedraagt de Fransche schuld
aan Amerika ongeveer 4 milliard dollars. Bij om-lening in annuïteiten «uilen deze in de eerste
jaren 145» millioen beloopen en naderhand tot 170 millioen stijgen. Daarop zal Ga_llau__, als hij in Sept. te
Washington gaat onderhandelen, nog wel wat kunnen afdingen, maar in elk geval zal bij flink over
do brug moeten komen. Een beroep op Frankrijk's
armoede zal in do Ver. Staten weinig weerklank
vinden; men is er te goed op de hoogte van de
improductieve uitgaven voor militaire uitrusting van
het land zelf en van zijn oostelijke bondgenooten,
om daar veel gehoor aan te schenken. Bovendien
heeft Amerika, als stok achter de deur,
reeds
de waarschuwing geuit, dat Frankrijk
voortaan alleen leeningen kunen ook Italië
nen krijgen, als «ij hun schulden consolideeren.

—

—

Duitschland.
Donderdag heeft de Fransche generaal Walch, chef
der militaire Ententecommissie van controle een bezoek gebracht aan de fabrieken van li_rupp te
Essen, waar hij met ds directie overleg heeft gepleegd
omtrent den eisch der oommissie tot vernietiging
van de groote draaibanken der fabrieken.

Het in het Ochtendblad opgenomen bericht omtrent
onderhandelingen van een groep buitenlandsche financiers over den aankoop van de lot het Stinnesconcern behoorende Deutsoho Allg. Ztg. wordt
tegengesproken. De Berlijnscbe draadlooze dienst
meldt dat het blad voor 3 millioen mark is verkocht
aan den papierfabrikant Saliuger eu aan dr. Weber,
die het zelf zullen exploiteeren. Het blad behoudt zijn
tegenwoordige lichting.

—

naar
De Duitscho spoorwogmplj. heeftpersoneel
van
haar
meldden
den
eisch
we reeds
tot loonsverhoogiug met 12 penning per uur van. de
hand gewezen. In de motiveering van dit besluit zegt
de directie dat een verhooging van de spoorwegtarieven, die het noodzakelijk gevolg van inwilliging
zou zijn, op het oogenblik niet mogelijk is-

—

Ter gelegenheid van het jubileum der Zeppelin Mpij. te Friedriehshafen zijn Golsmaun, directeur-generaal der vennootschap, dr. Dttrr en dr.
Êckeuer tot eereburgers der stad benoemd.

De gemeente Berlijn heeft, met het doel voor de
voornaamste levensbehoeften prijsregelend op te treden, commissies ingesteld.
, , ,
.
Die voorde vleesehprij zen heeft al enken,
malen vergaderd, maar is nog weinig opgeschoten, omdat de groothandel en de slagers baar ver uiteenloo.
pende inlichtingen geven. Uit die van den groothandel
hooge winsten
is op te maken dat de kleinhandel zeer
de
in de stagroothandel
dat
doch
deze
beweert
neemt
rekening
hij
dan
in
prijzen
opgeeft,
tistieken lagere

commissie heeft nn besloten, daarnaar eenomonderTDe
voor
zoek in to stellen en zal tevens moeite doen

hoeveelheden bevroren vleesch vrij
van invoerrechten aangevoerd te krijgen, daar dit goedkoope vleesch, mits in voldoende kwantiteit opde markt
gebracht, de prijzen van verseh vleesch zou drukken.
Berlijn

grootere

Frankrijk.
daar sinds een
Uit de Pyreneeën wordt gemeld, dat
wilde eenden
eu
ooievaars
paar dagen de vluchten
op een
dat
vreest,
Men
strenvroegen
en
zoo ongewone» tijd op een
gen winter zal wijzen.

S^opfemerkt.

dezeJrek

huis in brand
Te Lun.vill. heeft een vrouw baargevangenis
wilde
in
dezelfde
zij
gestoken, omdat
eenige weken
dochter
waar
haar
worden opgesloten,
onder verdenking van inderdaad gevangen
heengebracht. Zij is daar nu gekregen.
gezet, zoodat zij haar zin heeft

lelden.

>mdermoord

3^.r. ?r.?:.'r__.'V Z_e__i."^«

maximum straf voor economische spion»
na ge (het verstrekken van inlichtingen omtrent de
Engeland.
huidige positie van genationaliseerde bedrijven aan
Mide vroegere eigenaars) wordt gesteld op 3 jaar.
Vlieden in Engeland.
litaire spiouuage woidt eveneens gestraft met getenzij de
vangenisstraf van ten hoogste 3 jaar
De Times publiceert het jaarrapport van den direc- staat door bet misdrijf „bijzondere schade" beeft ge»
teur van bet civiele vliegwezen in Groot Britannië. leden, in welk geval de doodstraf zal worden toeg»eEr blijkt uit, dat in bet jaar, eindigend Maart 1925, past.
17835 passagiers zijn vervoerd. Dat is over de 3000
meer clan in bet voorafgaande jaar. Het percentage
Uit Moskou
aan do üoel gemeld, dat bet
der toeneming van de passagiers in Engelsche vlieg- Sowjet-legerwordt
in den loop van September sroote
tuigen, was minder dan het percentage van toeneming manoeuvres zal houden, te gelijk aan de Est»
over bet geheele aantal. Daarentegen waren de dienPoolschlandsche. en Litausche grens en aan de aan
sten der Franschen en Nederlanders zeer vooruit gedeze
wapens
nemen
grens.
l.o?.._eer!_ehe
Alle
gaan. Nederlandsche vliegtuigen vervoerden 1830 pas- oefeningen deel. De buitenlandsche leden van het
sagiers, tegen 991 in het voorafgaande jaar. Echter bestuur der communistische internationale zijn uitwaren de vracht-ervoeren der Enzelsche lucbtlijnen genoo-igd om de manoeuvres bij te wonen.
vooruitgegaan, die der buitenlandsche vliegtuigen
achteruitgegaan.
van de officieele,,
Teneinde «en ruimer gebruik
van
financiën reesoronder het volkscommissariaat
Naar Beuttzr ons uit Londen meldt beeft Havelock teereude
te devordereu heeft dit
spaarkassen
Wilson. de president van den (Engolscben) volkscommissariaat mei ingang van 1 Aug. il. de
nationalen Zeem ans-Vakbond. bet volgende rentevergoeding
vcor beleggingen vastgesteld op »
verklaard: De staking, die maakt dat thans in de hapc. Verder' is besloten, het aantal spaarkassen aan»
vens van Londen verscheiden schepen tot oponthoud zienlijk uit te breiden, o.m. door bet oprichten van
gedwongen /ijn. is aangesticht door de communistische zulke kassen bij alle grooto bedrijven, op de openbare
partij, die gedurende de afgeloopen twee weken in ver- markten enz.
,
scheiden havens een actie heeft gevoerd.
te
Londen
staking
zeelieden
De onofficieele
der
di_ do laatste weken
Gedurende de hittegolf. Petersburg
veroorzaakt eenigen last in de havens aldaar. Echter over
is gegaan,
en St.
Gentraal-Busland
beeft tot nu toe nog geen s.hip meer dan 24 uur ver» zijn, volgens de Russische bladen, talrijke gevallen
traging ondervonden.
Te St. Petersvan hondsdolheid voorgekomen.
burg en to Moskou zijn honderden personen, die door
dollo houden waren gebeten, met het serum van
België.
Pasteur ingeënt, over het algemeen met uitstekend
verresultaat. In de provincie zijn waarschijnlijk
van een
van
beet
tengevolge
de.i
pereenen
schillende
Het __>«nlën»«o«d.
dollen hond overleden

—

(Slot.) ')

Uit Brussel schrijft ons -oh- F. Snelleman:
Het is altijd mooi. Ook bij regen? Ik had die vraag
verwacht. Want regen, daarvan moet de meerderheid
van het mcnschdom niets hebben. Toch behooren
bosch en regen bij elkaar. Vraagt het Les Amis de la
forét do Soignes of niet juist het bosch de nattigheid
goed kan verdragen, beter dan de onbegroeide vlakte.
Die vriendenkring is een maatschap, een société,
zooals er uit den grond botten zoodra drie, vier
menschen bij elkander zijn. Voor hem die van het
bosch houdt is er altijd leven, ecu leven dat de gewone wandelaar niet bemerkt. In alle jaargetijden
heb ik er gewandeld: eigenlijk behoorde ik eerelid
te zijn van. «Les amis'.
Ziehier hoe een van hen over zienwintertijd schrijft:
„Non. la forét nest pas morte. Si aucune do ses
branches ne frisonne aux caresscs du vent, si aucun
chant ne retcntit dans ses profondcurs, si la-bas tout
est assoupi, le réveil est certain. Dans o,uelc>ues mois.
les arbres aujourd'hui dépouilles,, revêtront leur
robe de verdure. On altend le réveil, on nie la mort
Gisteren
de la forét. Elie est toujours vivante
regende het, en we wilden naar Groenendacl wandelen, dan over Trois fontaines en Bouge-Gloitre naar
Auderghem en Brussel. In den regen wandelen is een
genot, zelfs met vele kilometers voor den boeg; maar
het moet niet al te erg worden. Vlak tegenover de
Petite Espinette begint de Drève St. Hubert, een goede
kasseien-weg, dat we op dc sleenen zouden blijven
dien dag, of althans op iets dat even bard i*, zou
spoedig blijken.
De voetpaden zijn onbegaanbaar, de fietspaden
evenzoo; er stroomen beekjes langs, want effen is de
weg nergens; en het water maakt den grond glibbelig. Er hangt een gordijn van fijn. bijna doorzichtig
weefsel tusschen de boomen, tot in de hooge kruinen
van de gladde beukcnstammen. Het is heerlijk ademen
in deze van waterdamp verzadigde lucht. De Drève
du Haras snijdt onzen weg en we buigen rechtsom
niet telkens schrijf ik. dat het regende, want dat deed
't zoolang we onderweg waren, misschien nog langer.
Auto's nu en dan. dat euvel is hier op de groole
wegen niet te ontgaan. Overigens niets en niemand,
een oord voor den man, die bet opschrift heeft uitgedacht „plus je connais les hommes, plus j'admire les
chieus", dat ik ontdekte op een allerliefst hondeneetbakje van aardewerk, 't Is toch wel jammer, dat het
zoover moest komen.
Nu de Avenue Dubois. die in het verlengde ligt van
de Dréve du Haras; een waterval spoelt uit bet bosch,
en öritlast zich in een greppel langs den kant: ziedaar alweer een „attractie" van den regen. De Avenue
Dubois kronkelt: van elk stuk tusschen twee bochten
de gorzien we niet het eind. want ook daar hangt karretje
Ecu
op
de aarde zakte.
dijn, als een wolk die
op den weg, met een paard ervoor en twee mannen
erin; het houdt stil, en werkelijk het is een aardig
decor van den weg; bet paard bekijkt ons, en een der
we vanmannen klimt uit het bouten bakje. Zullen
staan.
De man
Soir
in
Faits
divers
van
de
de
avond
wilde alleen weten of hij op den goeden weg naar
La Hulpc is. „La Hulpc? mais non. monsieur (want
bet is altijd goed beleefd te ziin. maar vooral op een
eenzamen weg), ge haclt veel vroeger moeten afslaan;
rijdt nu door tot Groenendacl; tot aan het hooge,
steenen viaduct, waarover de trein loopt, daar staat
een bord, dat do richting naar La Hulpe aanwijst. In
een kwartier, twintig minuten zijt ge bij dat bord."
De man weer op zijn wagen en het paardje in draf
weg, net of bet van den uitleg alles had begrepen.
in het Soniën-woud
Bcchts beginnen de vijvers
krijgen
nu die van Grocwe
vijvers:
het
wemelt
van
nendael te bewonderen, met de zwanen, die óók doen
alsof bet niet regent. lets van den weg, naar den
oostkant, ligt de bouwval van de kapel van Buysbroeck en staat de linde van Buysbrocck. aan den
anderen kant van de chaussée ligt een uitgestrekt
maar de wandelaar, die de kaart van
arboretum
de „Ligue des anijs, de la forét de Soignes" bij zich
beeft, vindt dat alles daarop aangegeven.
Het is doodstil op den weg; op onze paraplures
spelen de dikke regendroppels, die van de bladeren
druipen, ping-pong. Er is geen vogel te zien. en de
vlieger, die een paar dagen geleden door do lucht
gonsde, vond het vandaag geen weer; we hebben
hem gezien; niet hij ons: dc wegen zijn te smal; hij
ziet één massa groen, bij opvallend licht; de wandelaar beneden ziet, bij doorvallend licht, het bosch veel
dat
mooier. Het is misschien goed te waarschuwen,
letterlijk
al
kaart
te
niet
aanwijzingen
op
dc
men de
moet opvatten: er is een Ghemin des loups en een
zelf zijn er al lang
Ghemin des ours. maar do dieren
vosje. Wie daarenkel
een
nog
niet meer; misschien
ingelicht,
verlangt
moet rn een der
te
worden
omtrent
vleugels van bet museum in het Pare du G>n<,uan.
den bodem
tcnaire gaan kijken naar alles wat uit
voorschijn
geis
te
grijze
oudheid
België
van
uit do
des
afdeelingen
belangrijkste
bracht. Het is een der
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Groen^ondael
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aanleiding van
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borgverdrag.

De Balkanlanden.
«et bolsjewisme op het Balkan.

schiereiland.
(Van Onzen Balkan-oorrespondent.)
Do

5 Augustus.
De raad van Joffe, den eersten gezant van sowjetbad Xiuowjief.
Rusland bij de republiek Oostenrijk,
Weenen
Internationale.
de grootmeester van de lilde
communistivan
het
hoofdkwartier
aangewezen tot
en het Naburige
sche bewerking van midden-Europa
groote middelhet
dosten. Weenen was zoodoende
beweging.
punt geworden voor de revolutionnaire
eerwaardige
oude
en
Het Weenen van Metternich, de
hoofdstad van dc apostolischezinmonarchie
van he "oord ra
Daar. in den letterlijken
Sanct-Stefaan had
dom
van
do schaduw van den
«ommunistisjeskago Inter»
Ispolkama
Delegazia
de
in de wandeling door de holsjewieken
nationa a"
dienst»
kort de „Diki" genoemd -. haar talrijke
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Volkof. de Bulga-a-rscbe minister van
oorlog, beeft aan alle partijen een dringcüdcn oproep «tot bezonnenheid en gematigdheid gericht. Hij
constateert, dat Bulgarije door het re volui ,cg_r_-_.r
wordt bedreigd. Het leger >_ wel onwankelbaar, maar
verwikkeld.
niet in partijtwist en wordenfiguur
uit het tegensterkste
Aangezien Volkof de
ministerie is, vindt zijn opwoordrgo Bu_gaa____heWe.__s.he
correspondent, bijzonroep zoo seint onze
aandacht-, vooral waar de overtuiging besta:!!, dat
hij niet zonder ernstige redenen zal zijn uitgevaardigd.

der©'

„Diki" verhuisd.

Een mooie Afrikaansche instelling is de --n
Mevrouw van Broekbu.vscn vertelt »°".
staan. Hoc men als .'on.in.csv.ouw op
v
dikwijl, vooral 0,, he, !af.. land. <>'"
"n na
r
*<->■
dan meestal
aantreft. De eerste vrouw
,WK
kraan.vi■ouw-xe».
Do
kindje.
de geboorte van een
lv.i
ia nog maar bitter slecht, ui d«. '"'»''"! k.
vuil.
is aangewezen op de ..ouvrou'. ecu
n du m
lieve. "bravo zielen -^ms. wid.olme..noiid.
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volk «n, licn dure
op die vroue van haar van
hul .u. c..- wat
diegene
jeeus
plig nie te vergeet,
de
ver weg woon van .lic «".ewe van
dat .au t
Zoo zegt een klein propagandaboot,
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'^Toén slo^nen'de

-

handen in een cm een ozleilings»
richten,
een school, die Atnka.._i^ho
«bool op te
meisjes zou opleiden voor bet mooie werk van vroed191« werd de .Moederbond
"l.l"Mei
oudo Presidentshuis. het huis van

opgericht.

Het

lvrug^. wem

gedoor do familie Eloff voorloopt? a.gcsiaan. hen v.e
zeggen
(gesertift..<_.i>!e.
verpleegster
diolome.erde
hier) kan in een half jaar. een ongediplomeerde m
één iaar tijd daar haar ..midwife' vroedvrouweenmaal
e.anie'! doen. Schrik nu niet. het is hierdalnumen
hier
anders dan in Holland. Vergeet niet.
aanme"
«.en
dut
.":!.!»!
grooto
nood.
staat voor een
weet. , crbindt tegen do vuile ..ouvrou". die mets
op
zc._S-an.iger
gewend
pleegsters zijn nu eenmaal
HolIk
uitstekende
in
heb
Holland.
te treden dan
landsche verpleegsters gesproken. d,e> mijecuzegden,
zegen
dat deze vroedvrouwen goed werk doen eu
ziin.
ïn den Meederbond werken alle vrouwen-vereen'gin«-e», samen: de nationalisten, do arbeiders. d« /-"«-Afrikaansche Partij. Van allen krijgt ze subsidie en
ze zijn allen vertegenwoordigd in het bestuur.
De Bond heel. 411 vr_..lvr»c_.V-„ afgeleverd rn
meestal op aandeze ? ja_r.M_.sjes van buiten wordenpredikant
ot o^u
raden van een vereeniging, van d^u
verschriftelijk
rnoc-.n
zich
aangenomen.
Zij
dokier
span
ie
blijven,
maar
'.
Pretoria
ru^
niet
in
te
binden
is.
naar de buitcndistriolen. waar de nocd !: I hoogste
is
mi,,
v.
Broekhuvseu
vorige
jaar.
Het
vertelt mevr.
gedaagd
als
van
den
Bond
eerste
de
zuster»
een van
voor 't vroedvrouw-examen. Er waren 50 candida >.n
uit alle declen van dc Transvaal.
regeering
Het Krugerhuis is nu aangekocht door dc
T.lceclerbo.',!
om als museum te worden ii_gc>r.c'._< en de
is aan het bouwen.
Op bet «ogenblik kan men maar 1? patiënten opnemen. Er zijn twee eerste kla kamers voor één persoon en twee zalen ieder met S bedden.
Het hospitaal is haast alltijd vol. het nieuwe zal
veel meer zieken kunnen opnemen. Daar ;_al ook een
soort crèche zijn voor kleine kindertjes, wrat de zusters de verdere kinderverzorging zullen leeren.
Aan bet hoofd van opleidingsschool eu hospitaal
slaat zuster Erlank, een Afrikaansche. Ze maakt een
zeer >>eschaafden. prettigen induik. Ze vedelt me. hoe
tevreden men is in de buitendistriclen over het werk
van haar vroedvrouwen, hoevele aanvragen om zuster« zij krijgt. En ze verheugt zich over do uitbreiding van baar werk in het beter ingerichte, grootere

-.

_

ziekenhuis.
Tot slot nog iets over twee energieke Hollandsche
dames. Zo waren tulierculose-enquètriccs, ze stonden
alleen op do wereld, en ze hadden een b? _tj? geld.
Zo kwamen naar Zuid-Afrika om e: ns wat van do weChina.
reld te zien. Zo reisden wat rond en volgden een lindbouw-cursus. in Kat.il. Daar kregen ze het te pakken.
Hun ideaal werd „een plaas". Ze kochten een Klein
Senator Borah. do voorzitter van de commisbuisje
buiten Pretoria e:> een klein stukje grond. Zo
sie voor do buitenlandsche aangelegenheden uit oen kochten één koe en één kalf. In Holland waren ze
zooals hij steeds doet wanneer er doodsbang geweest voor koeien. Xv gingen ze er van
Senaat, heeft
orgens ter wereld een wagen uit het spoor ligt
houden. Ze vroegen een ..licence" en verkochten de
zijn meening geuit over de crisis in Chinaniet zelf konden gebruiken. Langzaam
in het Verre Oosten geen melk, die ze
meent Borah
Er zal
vooruit,
gingen
ze
nu hebben ze 2-', koeien en cci: bul
vrede komen voor do builenlandscho naties hun polimelkcrijtje. Wat is het er Holeen
goed^l«.klaut
en
Borah dezer
tiek wijzigen. Blijkens een brief van
kriM^nd.lijK. Als ik in Pretoria woonde,
dagen in do Amerikaansche per« gepubliceerd, zal lan'lsch
klant.
ik
werd
het noodig zijn dat in China do cxtla-terrltorialltcit.stad, vol gastvrije, vriend.Pictori_i_^^^Bheerlijke
afgeschaft.'llet
rechten van de buitenlanders worden zoo ééu-twee- lijke
Wat een heerlijk kinis niet zijn bedoeling dat dit nu maar
naat,
modrie dient te geschieden, maar de buitenlandscho en
gendheden dienen hun goedo trouw te bewijzen «<r
onverwijld maatregelen nemen dio do afschaffing
Staten.

—

—

—
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da^^^Lum

Holl^^^^lAfrikaners.
onder zijn opperleidine
„Diki" .^"kzaam. vooreerst 3
waren
secretaris Goldstein. Verder voor do m/J" van
kapitein Suwtra als hoofd Bomaken.
a^gologenheden-aangelegenheden;
eitra-territorialitcit mogelijk
een zekere
Volgens Borah is het optreden van do mogendde militaire
materieel
der
hoofd der afdeeling
«enber«- als
heden thans er juist op berekend, de afschaffing
voor
kleedvng
Te Chicago is onlangs dc hecr Vretor Fr e»
stoffen
ontplofbare,
extra-territorialiteit to beletten. Eu het moe-t dan mont Lawson overleden. Hij was do uitgeveral* volkomen
naar Borah niet verbloemde
ook
de Uhicago Daily Xews. Bijna
dat do mogendheden hoofdredacteur van dit
beschouwd,
worden
duidelijk
n
jaar
hij
ofwas
met
blad verbonden geweest. Aan5.
gewezen
_>,_,^chland- en ..gapajew en Palytziu.
streven. Wij
niet oprechte!ijk naar het goede doel
tot, 18_s had hij )l_Ivil!o F.
vankelijk
van
1876.
laten hier volgen wat Borah o.m. schuift:
mede-eigenaar,
maar in laatstgenoemd jaar
„Buitenlandsche belanghebbenden cxploiteeren 3toue als

wa^^^^^Miike

Joffe,en

(wKns.

rb=Ttciisrïï.rd n; stó.lïsJSi-

-^L^S___%

3_Esk-s.»_ss_
ve?°el
i
«rgan.'sat.e voorns
Ir Vertier
aioeeiin^
s"ngeste^den

—

—

—

China op een wijze die door geen
Het is. onder deze
menscbcutaal is te beschrijven.
huichelarij,
om China «o «omomstandigheden louter
meeren, ordo op zijn zaken te stellen". Naar Borah
opmerkt, gelooft hij. dat indien de buitenlandsche
mogendheden hun politiek wijzigen en onmiskenbare
bewijzen geven van hun voornemen om te helpen en
de rechten der Chineezen te eerbiedigen inplaats van
de Chineezen uit te buiten deze laatsten het geduld
zullen hebben om een program uit te werken, al zou

menschenlevcns

dat tijd

in

eischen.

de militaire afdeeling,

van
wns
Zuid-Afrika.
ki°ss met die der andere diensttakkeu
op dat do
__ebied werkzaam moest zijn- Alle bij cue
den De Moederbond en bet _.«id-Atri___aal__ebe
hadden met bijzonder goed gevolg
in het
Moskou
welke
te
gevolgd
(liaconcssei-hiiis.
bijzondere,, cursus
De ouder„burgeroorlog wordt gegeven.
van barricades
(Particuliere correspondentie.)
wet.che methode, als het opwerpen
omgeworpen
een
of
met
me uitgebroken straatstecneu
De

Sm

..^.°'"''
wagen of tram. heeft afgedaan.
v^ac,n dc
tcüen» te Moskou geven hunne leer ragen les
w

relletjes,
jzën. waarop
staatsgrepen

volksbewegingen oproer en
eu omwentelingeni als het

oManden.
wetenschappelijk worden voorl*reid

u.tgevoord

,„„,....„

.

—

—
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Rusland.

-

"

Polen.

ware
van dc
en geleid. Alle bij de militaire afdeelingen nieuwe
in
die
„Diki" werkzaamgestelden moeten
wetenschappen gediplomeerd zijnbelangrijkste
Dc Diki" te Weenen was oen der
(de
Hle Inter„l_ommintern"
organisaties van de
nationale) te Moskou.
„___.__„
„
Nadat telkens weer was gebleken, dat de '«onverbeterlijke bourgeoise'-laudeu van West- en Midden»
Europa ongevoelig blijven voor de verlokkingen van
Moskou zijn
do sow jetisl:..c.ie verbroedering, beeft.
gericht.
Oosten
bijzonder
naar
het
oo"en meer in 't
hoop
gevestigd
haar
nu
al
heeft
„liommintern"
Do
op ecu doeltreffende Inwerking van het Balkanmuseums, instructief in hooge mate.
schiereiland nog immer het Kruitvat vam Europavan
Bouge-Gloïtro vooral, als pleisterplaats op deze alsook op het stoken in de koloniën en lauden
wandeling, trok ons aan. een voormalig klooster, met Noord-Afrika. van Marokko tot Egypte en Soedan;
verwijl zij in Azië met goed gevolg in China en l loet
grooten kloostertuin. alles door een hoogen muur omgeven; eu alweer vijvers, die aan een omgeving als is bezig geweest, en in Perzië en in Afghanistan
voorbereidingen zijn getroffen.
buurt van Groedeze zooveel charme verleenen. In de wo
willen
eerst
voorbij,
hadden
De apostelen van Lenin gaan mot meer zoo opennendael. bet station
lijk en onstuimig te werk als weleer. Zij nemen uu
de café-crarusten in een eenvoudig estaminet. waar
in de verrest^udê partij op voor hot locale nationalisme
minne goed is. Bonge-Glottre is een hekend
als de vurige
op
Lij
werpen
zich
tram
te
bereiper
schillende
landen.
gemakkelijk
raid. van Brussel uit
verdedigers van het patriotisme van de Berbers. Ie
,
«
ken over Auderghem.
hina
Biflieden, de Algerijnen, van den noodkreet
rn
Maar we zijn zoover niet *«k"en'
uit
weg
mot
onderdrukkere
Boschvoorde.
de
Chineezen",
die
voor
de
over
hebben we den trein genomen.
tegen
Tibetanen
der
verzet
hot Wes»ten; en van het
naar Brussel rijd I* «rusWatermael en Etterbeek
bij het eeuwenoude theocratische bestuur der Lamaswe
-aten
ongeveer
ha..dm
droog;
sel was het
Op het Balkanschiereiland trachten zij evenzoo te
on/e koffie-boterhammen.
de verNe
la loret.
werk .e gaan. De teleurstellingen, de wrok,aehterge»
Er naderen nog mooie seizoenen voor
wereldoorlog er heeft
«e
welke
de
geleni,
bittering
gaat
Soignes; de herfst als het beukenloof
«euilly en
de la lune laten eu die door de vredesverdragen van
winter, quand la forét s'éclaire au* rayons
uitwisselingS'
de
door
niet
minder
Gonnain,
en
St.
n_.iss_-.te. et, it eet,e clarté. les nvmphes et 'es faiines bepalingen
van dat van Lausanne. zijn verscherpt,
au
bord
de
neige.
la
tapis
blanc
de
dansent sur le
gelegenheverschaffen den bolsjewiki de gunstigs-elaten
I'étaug glacé—
vinden
verlokkingen
te
gehoor
hunne
den om
misdeelden.
C
en
politiek
het
Avondblad
door
lot
de
bij
in
al
het
opgenomen
is
de
«) Hot eerste «tuk
Men zag dan ook aan de gewezen ambassade van
van 19 dezer.
den Tsaar, waar de «Diki" te Weenen was gehuisvest,
talrijke Montenegrijnen uit en ingaan, uit bun land
gegaan vanwege de Servische overheersohiug, Macedoniërs in toorn en wanhoop wegens den toestand in
agrariërs
bladen hun vaderland, de uit Bulgarije uitgeweken
dagen de
tegende
tegen
In strijd met wat dezer
wraak
zinnende
oon_muuis.en.
op
en
tusonderhandelingen
dat
de
dit
met
hopende
n.l.
meldden
over een woordige machthebbers aldaar, en
te
zullen
weer
op
schen Duitsehland en de sowjet-nnie
hun
beurt
„Diki"
behulp van de
te sluiten handelsverdrag hun e.nde naderen
verjagen om zich daarna weer op hun plaats aan net
,s
te
zeer
binnenkort
beslissing
zake
ter
en dat de
fe kunnen zeilen.
, dat, roer eu het laatje
in
verwachten, zegt thans een Oost.Exprcss-l'crieh
do ..Diki" er drie jaar
was
Inderdaad
punten reeds overeenstemagrariërs onder dtamdoedo
geslaagd
Bulgarije
hoewel op verschillende
in
een groot liiski met do communisten to verzoenen en scheen de
ming tusschen partijen is bereikt, er nog
opgelost
z<» verwezenlijking van de Sovjetrepubliek daar te
is. die niet
aantal belangrijke kwesties
zegte
onmogelijk
nog
Juni 1923
oogenblik
en dat het op het
lande reeds zeer nabij, toen plotseling raofficiersversullen
daarover
besprekingen
de
sterk
vernederde
Stamboeliiski
de door
gen i«. wanneer
eindigen.
«ingingen en de intelleefu-olen hem en z«n geheel.

.

regiem in nog geen drie uur tijds volslagen omver»
Evenzoo was bet de ..Diki" gelukt om onder de
zoodanige tweedracht
Macedonische revolutionnairen
te zaaien, dat de geduchte „Macedonische Binnenland»
sche Organisatie" veel van baar kracht verlor en
dat den bolsjewiki
zij bet „verwoede nationalisme"
passen
beeft moeten opgeven voor een
niet kan
meer revolutionoair en terroristisch optreden, overeenkomstig de wenschen van Moskou.
Die werkzaamheden van do ..Diki" en dat lot zich
trekken van allerlei revolutionnairo eu lot-alles-be»
reid-zijnde elementen, van lieden van allerlei natievoor
naliteit en slag. waren echter langzamerhand
m>>eilnktoenemende
do organisatie eer. bron van
begon zich er
beid geworden, De Weenscbo politiewerd
de Oosten»
mede te bemoeien en van buitenopal
gedoe
van de
het
om
rijkscho regeering verzocht
„Diki" wat scherper het oog te houden. __,i.id.liik. in
Mei. zag de regeering van Zuid-Slavië zich genoopt

te Belgrado van
naar
do ontdekkingkomplot
tot liet
een wijd vertakt communistisch
en
Pasitsj
van
Koning
Alexauder
vermoorden van
mannen,
politieke
vooraanstaande
een aantal andere
en bet in de lucht doen springen van het Paleis, bet
Parlementsgebouw en de woningen van dc ten
van de ..Diki
doode opgcschrcvenen. een komplot dat Oosteniijksehe
zou zijn in elkaar gezet er bij de
regeering met nadruk op aan to dringen, dat er aan
zulk misdadig drijven van de .Russische communisten
te Weenen voor goed een einde zou worde» gemaakt.
En ziet, nog voordat de Ballplalz tijd had kunnen
vinden om op die ernstig nota van Zliid-Slavië te
antwoorden, toog de ..Diki" uit de l.ichardgas_.e te
Weenen weg en verhuisde naar het Zuiden ingevolge een per dringend telegram uit Moskou ontvangen order van Djcrzinski.
De voorraad wapens en munitie, het verdere mag'oote
terieel de archieven, het werd alles me!
van
gage
da
menigte
dc
ingepakt
benevens
haast
en
en
gebracht
Siidbahn
het talrijke personeel naar dc
verzonden,
Het
naar
Triest
wagen
in een special»
personeel volgde den volgenden dag. echter niet allen
te zamen. doch bij twee of drie. en naar verechillende
._.„
richtingen.
-....„
vergadering
ten
De Poolsche delegatie naar de
de ..Nikt' i.. nu
van
Het
hoofdkwartier
van den Volkenbond zal bestaan uit: Skrzvnsk'. minste voorshands
na.-, Salon,!:, verlegd, waarde minister van buitenlandsche zaken. Morawski. heen bet personeel zich ieder op zich zelf en lang*
minister-resident bij den Volkenbond en Sokal. de verschillende wegen heeft begeren. Afgewacht moet
welke
minister van arbeid.
nu worden of dc regeering in Griekenland
woecommunistische
den laatsten tijd veel last van
gastAangezien do Poolsche minister van buitenlandsche l_n"cn. ook onder het leger beeft gekregen
zaken door voorbereidingen voor de Volkenbondsvrijheid zal willen verleenen. Door do nu opgedane
zal
vastgehouden,
wordt
te
Warschau
vergadering
geleerd zullen d» lieden .ler ..Hik,
van ondervinding
de conferentie van de ministers
wol wat ingetogener en vooroogenblik
zich voor 't
buitenlandsche zaken van de Baltiscne
dan
den laatsten tijd te "<"<■"''»
gedragen
zichtiger
maar
het
te
plan
'*«**_>
was.
niet,
zooals
Staten
Voor dc rust in c.e l.aiknnte het geval is geweest.vestiging
kort voor do vergadering van den Volkenbond
van die stokebrand?!,
agenda staat, naar landen kan echter do
Gouêvo worden gehouden Op de het
-elf nog. heel
Balkanschiereiland
op
het
vaststellen van nu midden
de Poolsche bladen melden, ook
waar» wat bedenkelijker worden, dan die te Weenen reeds
een gemeenschappelijke houding inzake het
is geweest.
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In Pretoria zelf zag ik allerlei interessants,
(50 hebt wel eens gehoord van hot Zuid-Afrikaanschc
Diaoonossenhtiis, dat voor het groot»!, deel van Hollandsob geld bc._a__. Het is een klein ziekenhuisje
van 12 bedden, De matrone. Zuster Hartog, hoopt
he.. uit te, kunnen breiden, „als het schip met geld uit
Heiland komt". Zij hebben er een mooi terrein voor
gekocht. Dan konden do zusters hier opgeleid
worden. Xv krijgen ze ecu tweejarige opleiding en
gaan voor haar diploma naar hel U.r_i.>t.-c'l:<>. Diieonessenbuis. -l?n zou denken, dat dit een groote aan-

zei moeten uitoefenen, neen, de meeste n
gaan na twee jaar weg. Dc matrone vertelt mij, dat
van de 90 zusters er ma.ir 5 naar Utrecht zijn g< ga?.2.
Zij betreurt, dat men in Utrecht do Afrikaan _<_-!__ verpleegsters niet wat meer gelegenheid geef! om goede
muziek te. hooren, of een goede tooneelopvcering te
zien. Zo hebben nog meer gelegenheid daarvoor in
Pretoria dan in Utrecht.
Ook 't Afrikaansche Diacones-Ciihuis staat op
streng christelijke» grondslag, maar men staat hier
ruimer tegenover muziek en tooneel dan in Nederland. De matrone zou willen, dat de verpleegsters
in haar vacantie eens wat rondreisden bijv. in
Dnitschland of Zwitserland ouder goed geleide op een

trekking

m
kocht hij .tone uit. Hij stichtte een morgen..lad
bracht
samencouranten
en
aan
1831, kocht later andere
smeltingen teweeg. Ook op bel gebied der collectieve
nieuws-verzameling en -verspreiding speelde hy een
grooto rol. Jaren lang was hij een der voormannen
van de Associated Press. Lawson was een dagbladmagnaat van den ouden stempel. Hij ging volkomen
op in zijn werk; zijn courant was hem alles.
Ook voor de publieke zaak voelde Lawson. Hij heeft,
er. door zijn initiatief en door de krachtige campagne
van zijn bladen, zeer toe bijgedragen dal in de Unie,
een post spaarbank tot stand kwam.

BuitenlandschNieuws.
Do Koning en de Koningin van Zweden
zijn gisteren bij hun landing op Finsch grondgebied
door den president van de republiek verwelkomd.
Daarna begroette de burgemeester van HelsiNFtors
hen. Dc Koning bedankte met een hartelijke toespraak, 's Avonds werd er een feestmaal gegeven op
liet kasteel van den president.
To Havana is do hoofdredacteur van het
blad El Dia. dat sinds eenigen tijd een heftige, campagne tegen _laohato. den president van Cuba. voerde,
en daarvoor verladen was. door twee lieden. c<n
blanke en een neger, toen hij uit zijn auto stapte,

doodgeschoten.

Begin September zal het
ment w-.ar_ehijul.jk een züting van één <!_.?
pa,
houden ter afdoening van de begrooting voor 1026,
aangezien do regeering deze, zooals zij !en«.»^!.
word! vastgesteld, to Genève zal indienen- Kansel
R,dck grint 10 september dim Genève.

Kerknieuws.
Stockholm.

D. conferentie besprak gisteren de onderwerpen :
Christelijke lield^ en economische e.t indns'rieelo
problemen, >lc!l_.<_li en eigendom, Nationale en internationale coöpera.io in dc industrie, Kind en adogoedkoope manier.
Het is een gezellig klein ziekenhuis voor eerste en lescent (e). Arbeid ca werkloosheid.
In dea namiddag werd een excursie gemaakt naar
tweede klas patiënten. Men ligt er alleen of niet zen
in
koninklijk paleis le Drottningholm.
met
deuren
bet
openslaande
een
kamer
op
tweeën
De kerk en
Vandaag heeft bot congres besproken
een mooien tuin. Het ligt rustig in Bunny Bide, een
toeproblemen
geest
maatschappelijke
prettige
zedelijke
een
de
en
eind buiten de stad en er heerscht
(EnV.iürea'ou
gehouden
door
rev.
spraken
worden
samenwerking.
van
en anderen.
Welen de Hollandsche verpleegsters, dat er in Pre» geland), mevr. "«.adbury (Engeland)
onderwerp :
hel
worden
besproken
„gcsertifisecrde
van
Holland»
zal
Vanavond
toria een boud bestaat
misdadiger en christelijke broegoed
Behandeling
Het
is
zoo
van
don
verpleegsters".
en
sche
Afrikaansche
derschap. Morgen zullen verscheidene afgevaardigden
iets te weten als men uitkomt. Of er verpleegsters
dat
ik,
Zweedsche, Vnge!_che, Duitsebe. Fransebe en
beoordeel.n.
Wel
weet
in
noodig zijn, kan ik niet
tijd
in
korten
met
kerken preeken. In het openbare park zal
ontmoet
heb.
dio
Russische
geen
er
enkele
ik
sommige
Holmiddags
in
's
een bijeenkomst worden gehouden, waar
verplegen rijk i-i geworden, zooals
die
ontmoet,
ik
zullen optreden.
sprekers
heb
er
verscheiden
drie
land denken. Wel.
omdat
men
zclfstanvinden,
prettig
werken
hier
het
dieer werkt dan ii' Holland.
Van de dagen van bet oude Athene af. toen er reeds
wetsbepalingen uitgevaardigd werden tegen onbehoorlijke kleeding. tot nu toe duurt onverdroten do
strijd
tegen de onvoegzame kleedmg
(buiten verantwoordelijkheid van dc Redactie).
voort. Blijkbaar zijn de dames hardleersch en., listig.
Van het laatste geeft een verhaal, dat wij in ecu
terugkeerende asthma...Die
Fransch blad lezen, een sprekend staaltje.
De bisschop van Florence had allen dames, die geen
Vooraanvallen vernielen Uw hart.
geheel gesloten kleeren droegen den toegang tot dc
kom dus dat de taaie slijm zichvastzet!
kerken verboden. Fr werd lang weerstand geboden.
Maar tenslotte gaven de poenitenten toe en verschenen
daarvoor de beproefde
ter kerke, bals en schouders met dichte sjaals
de sjaoW
Echter, niet zoodra waren zij binnen, 0f

.
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Mededeelingen en Aanbevelingen
telkens

Gebruik

zkke_._^b<l.jz_loop

-

bedelf
...
.
schouder.- waren 96

verdwenen en de bloote hals en
weer. De dienst, die reeds begonnen was, werd «W»
middellijk gestaakt.

2

Uit de Pers.
,-T»s_U*!

''HSTV»

Het conflict in de
metaaln ij verheid.

._

Ulddelb. vt. (lib.) schrijft over bet conflict
■f
metaalbedrijf 0.m.:
» betmeenen,
dat <io kwestie van d© ___iede_.eggi_igss.hap
We
bet nu gerezen geschil beheelschl. Daarom is dat geschil
i

.
'

van zulu een buitengewone beieekenis ook voor ander©
bedrijven.
D© beer schaper heeft in een artikel in Het Volk
d© ©©wering, dat het hier om een kwestie van medezeggingsschap gaat ..allemaal onzin' genoemd, eu als bewijs
daarvan verwezen naar d© bouwvakken, waar gegeven
«vorwerkvorguuuingeu eenvoudig niet uitgevoerd werden
Omdat d© arbeidersorganisaties het niet wilden.
Ben bijzonder zwak argument dunkt ons, want daardoor namen die organisaties wel degelijk en dan louter
door «eu machtsdwang, een beslissing over d© leiding
juist zooals de Metaalbond het niét
van het bedrijf,
wenscht. Zelfs kan men, ook vau arbeiderszijde^ moeilijk
het gebeurde in do bouwvakken <© Amsterdam beschot!weu als ecu gelukkig voorbeeld van het resultaat van
inmenging der arbeidersorganisaties. Het liep daar ui!
met geweld, afdwingen van zoo kort
«n «en, desnoods
«ogelijkeu arbeid, zonder dat er eenige aandacht werd
Gewijd aan ander© belangen, bijv. dat van woningbouw-_©re©uigingeu.
Net d© modernen zal dan ook wel niet veel over deze
Kraag t© spreken zijn.
En met de anderen f
D© --etaalboud zal Maandag vergaderen naar aantelvan
"üliug der ingekomen antwoorden. Maar na den opzet tegebaar vraag, zal er wel geen neiging bestaan om
overleg,
moet te komen aan den eisch van voorafgaandvraag
In
die
bes<iheid.g.reo_!.
mat een commissie als
als ecu
«©bouwt d© Metaalbond blijkbaar d© regeeriug ontvangt
om ov.rwerk.erguuuing
»rhit«r di© een «verzoek
en daarop geen beslissing neemt alvorens ook d© arbeidersorganisaties mondeling of schriftelijk hun meeniug
over dez© zaak hebben gezegd. Naar di© op.at.ing is er
ook geen plaats meer voor een overleg of een commissie.
arbiter
Dat d© regeering met haar ambtenaars d© best©dat
wel
partijen '.al
in. zulk© kwesties is,
«.eeu dier
"beweren. Maar d© wet maakt© haar nu eenmaal tot arbiter. En dan in 't bezwaarlijk er nog een anderen arbiter
,
naast t© «tellen.
dat overleg ol van
Maar bovendien zou inwilliging van
dadelijk
leiden tot ©en
de instelling zulk ©ener commissie
de
boeken
arbeidersorganisaties
naar
en auvraag van d©
der© gegevens om te kunnen beoordeelen, of d© aanvraag
dient t© worden opge«u overwerk, ©rguuniug al of nietwerkgevers
in ons land
iets,
d©
En
dat
i»
waartoe
wonden.
nog zeker niet bereid zijn. Of de . akvoreeuigwgeu in ons
eu voldoend toegerust zijn om een
land al of niet bevoegdhandelsstandpunt
uit t© beslissen,
dergelijk© vraag van
dan dat
i» wellicht op 't oogeublik van minder gewicht
d© leiding van een bedrijf, d© commercieel© leiding dan
«u©d© zou afhangen van de beslissing van d© arbeider..bonden, di© tot nu to© zich allereerst lieten leiden door
tv e
vragen naar bc. materieel belang -tor arbeiders.
jaren al weer
zich
in
de
laats.©
meeningen
de
dat
meeueu. zulk ©en medezegging hebbeu afgekeerd dan
verder van
in d© ©er«<© jaren na den oorlog het geval was.
Immers d© vakbonden hebben ten opzicht© van dat voortgeen verautbestaan en van den bloei der onderneming
woordelijkheid. D© directie wel! Dat maak,, het bezwaarrijk aan het voorafgaand overleg een beslissend© kracht
_,
toe t© kennen.
V© verwachten dan ook geen toegeving op dat punt.
Maar dan dient men zich ook voor te bereiden op «en
«rnstigen strijd.
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blijkbaar aan

i De Standaard (a.r.) betwist
dat do overwerkvergunning een door
bet Hand.
de Arbeidswet opgelegde verplichting zou zijn,

—

Als d© Overheid volgeus deze wet een vergunning tot
overwerk geeft, dan is de werkgever niet gehouden vau
dio vergunning gebruik te maken, «ij is geen gebod: gij
zult overwerken, Maar ik geef ude vrijheid om te doen
overwerken Of d©! werkgever uu meuschen vindt, bor-ld
om dit overwerk t© verrichten i» toch ©en zaak. waarmede
d© Overheid zich niet inlaat.
En daarom begrijpen wij waarlijk niet, hoe men kan meeeen
nen, dat er hier bij d© arbeiders of de vakorganisaties
verzet is tegen d© wet. Eu hoe men kan meenen. dat zij door
bet overwerken te weigeren, zich boven, de wet stollen.

Het blad ontkent dan echter ook. dat bot mede-eggenschap hier in geding is:
Ook van den ©isoh tot medezeggenscb|^^^fc_e bedrijfsleiding schijnt ons niet. aanwezig. Ê_____^]_ reeds
lang vast, dat, d© vakorganisaties m oj^^^^Welijk medezeggenschap inzak© de arbeidsvoo^^^^^^^kitten. Eu
dat is goed ook. Op welke grondOr^^^^^Bssmx wilmaar dit
len doen berusten is bier niet
niet.
recht
faakt haar
De redactie zegt verder, dat do
organisatie volkomen gelijk had. waar 2ll"de meening, „alsof de regeering -al beslissen of de arbeider
al dan niet zal overwerken", niet aanvaardt.
De stand, komt dan tot de volgende consequentie:

J^^^^^^M
tTnWWUknemers-

ecu wapen in den loonstrijd en geen middel tot vrede. Met
vrede toch is d© positie der vakv«r©©uig_ugsl«id©r« als di©
va» ambtenaren vau een crisisbureau, overbodig. Bovendien
is de vrede in het bedrijf in strijd met d© klassenstrijdprincipes der modern© vakbeweging. Ook hier dus toont
zich de O. A. O. van een zeer zwakke zijde. Een zijde, di©
duidelijker zichtbaar zal zijn naarmate de C. A. O. verder
afstaat van haar oorsproukelijken vorm van een verzameling van individueele arbeidscontracten, zooals zii b.v. i»
in het unjubedrijf eu niet is b.v. in het sigarenmakersrak.
fen-lot.!. bevatten een aantal C. A. O. bepalingen di© d©
patroons dwingen louter georganiseerde arbeiders in dienst
t© nemen. Bij een stijging van d© conjunctuur zullen <■©
vakvereenigingen, die zooals begrijpelijk is hoogen prijs
stelen op deze bepaling, steeds sterker aandrang in deze
richting uitoefenen. De arbeiders worden dus ook langs dezon weg naar de akvereeuiugeu, gedreven, hetgeen, gezien
d© reeds boven omschreven, principieel© richting der moderne vakbeweging, di© door de ander© organisaties gedwongen of vrijwillig ook eenigszins gevolgd word 1, een
gevaar oplevert voor de industrieel© welvaart van bet land
D© colleclieve contracten vergroeien d© macht der vakvereenigiugsleiders in all© opzichten en openen den weg lot
medezeggenschap.
DU, is in confesso. zie d© motie aangenomen op het congres der _._derk_nd'«ch© Vereeniging van Fabrieksarbei©„verzwakten
ders te Arnhem, dat van oordeel is: dat met
overeenkomsten
moet worden
voor
collectieve
ijver de actie
voof!gezet ca dergelijke overeenkomsten moeten worden
ingevoerd, waar de positie van de georganiseerd© arbeiders
«-e/oud en sterk is. temeer omdat dit, bot medezeggenschap
slotte zal
ler arbeiders in d© fabrieken bevordert en ten
kunnen leiden tot het medezeggenschap der gemeenschap
over het bedrijfsleven en vervolgen» zal voeren tot socialisatie."
'tenslotte is aan een C. A. 0., die tot iv details moot zijn
u't"ewe,Kt het nadeel eigen van elk© wettelijke regeling,
die moet trachten de practijk in categorieën in t©
gvalieu,
Do soepelheid, de beoordeeling van individueel© tegeu
d©
wordt belemmerd en opgeheven. Dit alles geldt,
biudendverklariug.
haar
tegen
a
fortiori
A.
O.
en
dus
<..
Wat bet voorontwerp zelf betreft, merkt het orgaan
op, dat het argument van den minister, dat bet aantal collectieve arbeidsovereenkomsten van 8? in 1911
tot 809 in 1924 is gestegen, misleidend is; omdat dit
aantal de laatste jaren juist aanmerkelijk is teruggeloopen n.l. van 933 in 1920 tot 309 verleden jaar.
Voorts ziet bet blad niet in, waarom een patroon
als „minder sociaal voelend" zooals de minister -eg.
zou moeten worden gebrandmerkt, wanneer bij, in
overeenstemming roet de plaatselijke behoeften, loonen betaalt, die, in geld uitgedrukt, lager zijn dan
door «e
in duurdere gemeenten. Het gevolg van de prijsstyvoorstanders gewenschte nivelleering -al
ging allerwcge zijn, omdat de concurrentie wordt
uitgeschakeld. De exportindustrieën -uilen daarvan,
aldus bet orgaan, ook weder de nadeelen ondervinden.

_

dealen.

***

De Nle ctrici tei»t« voorziening.
In een vervolgartikel bespreekt De Xed. Nij ver »
beid, orgaan van het Verbond van Xederlandsche
de
Fabrikanten Vereenigingen. bet rapport van des
Staatscommissie voor de eleota-iciteitsvoor^ieuing
_
lands.
vraagstukken,
als
bijkomstige
behandelde
De daarin
de eleotrif icatiy van de spoorlijn Amsterdam—Rotter»
dam, en de gebruikmaking van de Dimburgsche mi.»
nen, worden kortelings gememoreerd, waarna een
historisch overzicht van de ontwikkeling oer elecln»
oi.ei,.-. voorziening van ons land wordt gegeven. len
aanzien van de provincie, als rijksoonccssionarissen
was de meerderheid der staatscommissie «tot de conclusie gekomen dat
. ., ,
Het beeld, hetwelk de provinciale electncteils.
voorzieningen wat d© linantieelo resultaten betreft, geven op hoi oogenblik niet zeer opwekkend is. «are de

,

elecrriciteitsvoorzieuing in parliculiere handen geweest
aldus de meerderheid der «staatscommissie
in een veel minder snel tempo
ongetwijfeld
dan zou
«ijn gewerkt, dan zouden minder uitbreidingen zijn gemaak,, welk© onrendabel zijn, de opzet zou in vel© opzichten veel minder grootsoh zijn geweest De toestand
zou dan waarschijnlijk sneller gezond hebben kunnen
worden dan thans vermoedelijk blijken zal «et geval
Wat tenslotte de wettelijke regeling betreft, »aldii»s
De Xed. Nijverheid, moet allereerst worden gelet op
de vraag, of de tegenwoordige regeling inderdaad
de goedkoopste is; worden do verbruikers zóó op de
meest economische wijze bediend.
Keen, zegt d© mind.rbeid der commissie- er moet
de
veel meer worden gecoucentreert en gemassrogelt, in
eleotriciteitsvoorzieniugdient t© worden gedrongen
van
do richting van concentratie eu van uitschakeling van
de gemeenten en d© particulieren. De meerderheid
toestand
d© commissie wil daarentegen den bestaanden
zooveel mogelijk eerbiedigen en het grgroeid© aanvaarden, doch db eiectri.i» «.voorziening bij haar verderen groei leiden teneinde te voorkomen dat bij nieuwe werken of uitbreidingen in do toekomst een economische voorziening van het land uit het oog wordt
verloren. De heer .faas eindelijk is d© kampioen voor
d© zoo volledig mogelijk© vrijheid van het particulier
initiatief en wil slechts leiding geven om van het
overheidsbedrijf terug te komen tot d© particulier©
exploitatie, aangezienhij daardoor alleen de gewensohte zoo economisch mogelijk© voorziening gewaarborgd
acht.
Volgens de Xederlandsche Nijverheid bebben politieke overtuigingen het economisch inlicht van deze
commissie beïnvloed; in het wezen der zaak gaat
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Het ingrijpen van d© Overheid leidde «r reeds toe. dat
men in een verbod ten aanzien vau den arbeid een gebod,
een dwang <©t den arbeid gaat zien.
, ,
-^-.
En dat, ©en vergunning, om langer dan den door d© .vet
op
zich
te
doen
werken
voor
wordt
tijd
anderen
aangegeven
gevat als een gebod voor werkgever eu werknemer, om dan het hierom:
ook t© werken en te doen werken.
Moeten wij voortgaan t© streven naar Staatsmonopolie
het noodig wordt, met all©
Hieruit blijkt hoezeer
dan wel meerdere of minder© vrijheid aan anderen dan
te streven naarden ©enig goeden weg. waarin het ouder- den
Staat laten. Waarbij dan d© minderheid alweder stilvoor»
omtrent,
arbeidstijd
op
meer
den
den
ling overleg ook
do groots!© concentratie synoniem achtte met
zwijgend
meer op den ach«rond komt en d© «eg<x_ingsbemoeilng
do grootst mogelijke economie. Do meerderheid echter is
tergrond treedt. Dit is het, wat in een goed© organisatie slechts
een in haar verwerping van dit standpunt; maar
nagestreefd.
van den arbeid behoort te worden
ontvraa"t
men. welk positief standpunt zij daartegenover
goed©
En wij koesteren» nog altijd d© hoop. dat een
inneemt,
dan treft het, dat zij wel enkel© beginselen
wikkeling van het collectief arbeidscontract daartoe zal
di© zeker overweging verdienen, maar dat
formuleert,
,
leiden.
bij d© uitwerking van haar denkbeelden
zij
van
zi«h
daaraan
vrijheid
werkgever
den
Hot blijkt nu dat zoowel de
Wij ziin het in dit opzicht volkomen eens met
is.
zeer
nauw
betrokken
niet
houdt.
hierbij
werknemer
den
als die van
den neer
de critiek, -zoowel van de minderheid als van
halfslachtigmeerderheid
is
standpunt
het
van
d©
Kaas;
beschouwingen
had inmidIn den aanhef van zijn
keurt d© concessies of vergunningen van het Kijk af
dels het blad reeds het volgende opgemerkt over de Zij
en
voert _© lang. een omweg weer in; zij huldigt d©
opportuniteit van het conflict:
stelling dat de overheid, dio als koopman optreedt, van
haar overheidsmacht geen misbruik mag maken om conin te gaan. wel
Nu willen wij, zonder op dit conflict diep
van verzij betrekking heelt currenten te weren, maar handhaaft den eisch
«c""©n. dal, deze staking voor zooveel
levering
van
staten
voor
Gedeputeerde
gunning
door
ons uiet verstandig vooi-_omt.
on"©© overwerkvergunning,
verbindt hieraan
distributie
en
verdere
mag
electriciteit
ter
geelt,
dan
overwerkvergunning
Ais d© Overheid ecu
alleen een beroep op den minister; zij wil ook particumen wel aannemen, dat de bedrijfsleiders haar hebben Kuneleclriciteit, aan derden t©
i«. lieren in d© gelegenheid stellen
noodzakelijksom.
nen duidelijk maken, dat langer werken voorzichtig,
daartoe alweder af»
bevoegdheid
leveren,
maar
stelt
de
heel
dingen
Gewoonlijk wordt in dezo
het betrokken gevergunning
van
hankelijk
arbc.dersorganis..van
een
De
wel eens te voorzichtig gehandeld. steeds
Daartegenminister.
geden
beroep,
meentebestuur,
of in
van
indruk
-<ses worlen geboord. En wij hebbon ons den
ingenomen,
heer
Maas
land,
standpunt,
zulke
door
den
om
het
is
in
over
is
gemakkelijk
kregen, dat het niet
overwerkvergunuingen, meermalen door de bedrijfsleiders stellig principieel «volkomen onaantastbaar.
en d© arbeiders zelvo gewenscht. te verkrijgen.
Wij witten aannemen, dat hot van de werknemers verstandig zou zijn geweest, zich bij het inzicht van de ocEcu goede gan^ in het be_r,jl
dNifsleider- neer te leggen.
>_ot«albond
in een brie! aan de vak.
de
dient ook hen. Eu als
v*lk«
Opneming van Ingezonden stukken (ook van dle, aU««»
organisaties zulks had gezegd, dan zouden wij hem al.icht
word»
geplaatst)
rubrieken
worden
«»d©r andere
,
, ,
»iin bijgevallen,.
dan overwogen, indien d© inzenders naar de groot»»
'Maarte Metaalbond geelt aan het conflict een heel audemogelijk© beknoptheid b«bb©_, g«t«©U. Ing©»
jen inhoud.
,
>,
om
do
alleen
gaat
«oud©u stukken, .raar-ij dit nt©» l, g«»-ebied, word*
Hij stelt het voor alsof het uu niet
«-iharro^p©!.k t«i_^d« gelegd.
■zeggenschap in het'bedrijf, maar om e.n soort revolutio»»«»©__-_
Regeeriug.
de
tegen
vakorganisatie,
aanslag
der
I__ir_u

.... ..

.....
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Ingezonden Stukken.
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Hooggeacht© Redaktie'.
Alhoewel door omstandigheden met wat vertraging, zou
uw blad bet reizend publiek met het
Collectieve contracten en ik bij mond© v-akennis
willen stellen, opdat anderen zich
hindendverklaring.
onderstaand© in
bun
ongerief kunnen besparen.
bondag 1.1. terugkomend uit Bazel naar den Haag over
van het Verbond
De Ned Nijverheid, orgaan
Brussel begon het'ongerief reeds in het Eranseh© gedeelte,
bewerdenwij genoodvan Nederlandsche fabrikantenwetVereenigingen.
van het Centraal station te Bazel. Hier
tot bindcudverkla» zaakt
spreekt bet voorontwerp van
half uur als haringen m «on ton
om
ruim
ecu
gepakt te staan in ecu bijna volledig duister; volen had-,
klaring van collectieve contracten, dat mini-ter Aal10
geheeft
Arbeid
Naad
van
Hoogen
den
den hun bagage bij zich. Het was zoodoend© tot pl.m.
berce aan
op
het
onmogelijk,
vertrektijd
den
officieelen
van
den
uiteenzetting
voor
zonden Na een korte
'?«»««' min.
steeds
eieenlijko perron t© gaan. De menscheumassa groeide
«egt het orgaan, dat wanneer over dc wen._chcl,jkheu
gevolg, en waarvoor,
gedrang
was
het
groot
moet
aan
eu
een
uitspraak
van bindendvcrklaring van t^.A.O.
Waarom ons als vee
te v© treinen stonden al lang Klaar.
worden gedaan, bet eerst noodig is het standpunt
bij opening van d© afsluitstapelen»
Het
bleek
to
op
naar
bepalen tegenover de C.A.O. op zichzelyo. Daaraan l:ett in
det men wachtte voor 3 treinen (één niet).
praehoofdzakelijk
van
ik
bezwaren,
de
3c
weet
ernstige
Boulogne,
naar
él-Oste„<le,
Pr,,..
een
kleven n.l.
is
reisbureau van
Reeds tevoren was ik door bet alwetend wagens
tikebcn aard. Een groot maatschappelijk nadeel
Kazet—
doorloopend©
schijnt
ingelicht,
te
dat
do
eigen
eenmaal
nu
Tho». Cook
bv.. dat aan de C.A.O. ge
aanstrooibiljetten
slaan
oflieicle
t___ch_n
Amsterdam,
den
die on d©
diffcientiatie
zijn j« dc veel te gei
't druKst van t
nu
in
loopen;
juist
meer
gegeven,
niet
reden, dat
bekwamen vakman en den onlx-kwame.
seizoen, waar velen reeds weer teruggaan. Do
(Loonschalen naar leeftijd in plaats van .nwr bekwaam.
Hnitschland,
over
boven
dien
_i
weg verkoos
b«id ziin i.i C A. O. schering en inslag. H«n*«w "".«taal ik t.ebdatdezi
voor dezen laatst© geen plaatsen Kon bemen
als
was.
met
nivelleering
gevolg
tot
tendenz
een
te
maAlle?
vel geschikt om het reizen te veraangee,gen
spreken"!
prikkel om zich de meerdere vakbekwaamheid
met
namen. Enfin, er werd ons dan in den »"induetten wagon
ken; een verschijnsel dat zich allerwege voordoet.
een
tenminste
in
Brussel
hun
men
nadruk dat
Voort» houden, de landelijke contracten en
(te
voor den Haan—Amsterdam zou vinden. Holland' geree,,
_t-_ndplaat.-.ind.<l,ng onvoldoende rekening met
In Antwerpen stond een trein ..voor
Haagt vroeg ,k
tot
vertrek. Gaal dio trein door 10l den
uil
te
drukken
«ie,
zijn
Wh
had een blauwe
(hij
chef
uilzienden
aan den e.ni?en. als
van die der -leden.. Zij zijn afhankelijk
papieren in zn hand. ambtenaar.
gallon
op
en
pet
met
als bloei van land-en tilM» ...la. lot Amsterdam zelf,", was het antwoord. Op mijn
afgezien
__^__^d^iveu oo_st en veersomstandiiheden.
vraat: of zulks zeker was. antwoordt,© hij met
der platte- verder,
veisob.ller.de levenswijze werkgevers
beter
Toen vroeg ik hem ©f hel niet «een,
bevestigend.
Klem
,wordt
door vele
wachten,
I____«b"olKin>- De C.i A. O.
af
Parijs—Amsterdam
te
den
sneltrein
was
factor voor n. .t in het benoo^akel! Xedergelijke
Kis een n
d«ch<>uwd >ls
hü. want die heeft zoowat twee uur vertraging; g©
e. A. s. ook vel z<_
zijt er met d^zen trein eerder. Toch liel ik den Irem
loonst>i!<l. die dan echter t.«en
(mcl mijn 5 stuks handbapanouen '««» kalmte ir. den
mi ar vertrekken, waarvan ik
bevil_er opvlamt, en groote stakin*"""'
kreeg een goede plaats en
IK
gehad.
spüt
heb
lteen
de bouwbedrijven op
de ongelukkige
g«, «i
m_"^" kan «rouwen, nooit, andere eteeke-- Kon blüven zitten M den Haag. lerwiil
op den Antwerpsehen
hadden
verlaten
die
zich
re-H
'«or den storm. De
weer moest, n uitstappen, aangezien hun
en vooral vat. d© el ef 't" P'«eben Roosendaal
gine. Ep een plaatsje moesten
K-Me vakverenigingen
tot
lebt«
trein
i- nn
Xrerwnigir^leidcTS
toen
vollen D-trln.
er.,
!.^."!>^.
i»
den
,_
<"<■„.
/„'vn
i
'Voor de vakverenigingen is de <.. A. »-'. ©an

ver^Ke^

in^nTrcemag©
«iTfffthec..and.re
«^p géh^

>«ebo^wd
Sta, ,£

.

h "^tsNgen vl>ro^akt.^ie
.

d^d_^v»n
,, 2.?e^
«^rwKrd©"

.7^».' s'^
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w".^■
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AVOMP«LAP, B.

aangebedrag «1 millioeu kronen zullen worden
Vraag: Waarom «ijn d© direct© wagen» Bazel—Amster- noemd
gegeven
voor
reed,
opdrachten
wend, zijn er toch uu
dam opgeheven (over Brussel) ; het w «molt in Zwitserland werken
bedra__ van 11 millloen
een
(tot
leveringen
eu
van d© Hollander,.
uitvoering van grondwerken, d©
-iaarsohuwlng: Laat u inlichten, alvorens op reis l* goudkronen). zooals do
dergvoor goederentreinen en
levering
vau
locomotieven
reisbureau (niet
_i©lwel__
gaan, tot in bijzonderheden door een goedinlichtingen
enz..
geleidingen
aanleg
van
sneltreinen,
den
van
alle groot© zijn goed). Vertrouw geen
nieuw© aibeidsgelegenhedeu medebrengt voor de
„welwillende" reizigers, doch uw gezond verstand. 3<a allei
goedkoop©
sceptisch tegenover iransch—Belgisch© spoorwegen en g© sterkstroomindustrie.
Do exploitatie van talrijk© nieuw© <_u meer verbetering
vaart er beter bij.
tim
een
dcv
laatsten
krachtbronnen heeft in
teugevole© eehad van
Mcl dankzegging voor d© plaatsruimte,
van den afzet in hst binnenland
A. H.
gebruik bij do industrie, d© amserie-producten,
d©
in
lied.
Van redaotioweg© bekort.
bachten eu den landbouw. Toch worde» uog reen groote
kapitalen in do besproken industrie gestoken, wijl uierhet geld,
voor do kapitaalsobaarsohto en do duurt© van belemmedoen gevoelen, ecu
welk© zich nog steeds «eer
ring vormen. Ook d© waterkrachtmaatscbappneu veraan do sterkstroomindustrie
schaf feu tamelijk veel werk
kunnen
in verhouding tot het kapitaal, waarover zn dat
van
beschikken, zoo bv. hei Aehen.eeKrachtwerK.
wordt eest-uud.
AmeriKaausch© zijd© met credieten
liepen d©
maatschappij.
In do eerste helft van hei loopend© ,aarbelastingen,
«ulal^reaueer
do
boóe©
«.evolg
van
op,
mede als
prüzen
meer kans
zoodat aan de buitenland,ch. concurrentj©
aandeelhouders
vergadering
van
gevoelen m do eerst©
gehouden
d©
heden
In
reeds
Dit
deed
zich
gegeven
werd.
der 2uid-Freauger Rubbermaatschappij <© Middelburg tv.-.© maanden van 1925. toen do invoer van producten
werd het jaarverslag over 1924 uitgebracht, waaraan het der sterkstroomindustrie met 223 o. ter waard© van
volgend© is ontleend.
schillingen toenam in vergelijking met den invoer
14..500Januari
van over
In dit boekjaar werd een rubberoogst gemaakt
eu Februari 1924.
onderging in den loop van
d© ver427 910 h.KG. D© rubberprijs
Da exportverhoudingen zijn ongunstig vanwege
opwaartsch©
D©
schommelingen.
pet..
Polen
met
Hongarije
1924 zeer aanzienlijk©
met
30
in:
hooging
der rechten
_««
beweging welk© omstreeks het tweede halfjaar van
pet. D© verla-inl. van d© mmei
16
België
en
pet.
20
een aanvang nam, zette zich in bet nieuw begonnen jaar voorrechten in fsiecho-ZlowaKii© ziin hiervoor slechts
hooe© invoerrechten,
V
een «.ring© «on pensatie. immers dogeheven,
Hierbrachten de
voor 1925 beloopt 500,000 h.K.G.smaked
werden
too
aldaar
welko tot nu
K-G. prima
overeenkomstige industrieën in genoemd land tot een
van zijn vooruilverkocht 200.000 b.
Batavia, terzoodauigen bloei, dat zi! ook bij verlaardo invoerrechten
sheets a IC / 0.91 'A per h.KG. levering
.„
wijl mij het uitbrengen van dit verslag waren verkocht
nog voldoend© beschermd worden.
de
/2.03. Manop ander© buitenlandscho markten doet zichpro126180 h.KG. tot een gemiddelden prijs van
Ook
huidige niveau concurrentie, door <><, elders heerscheudo _uust,«_er
neer d© rubberprijs zich omstreeks het
wel ,n het bijzonder
handhaaft, kan Aerhalv© d© toekomst voor de maatschap» ductievoorwaardeu zeer gevoelen, en
voordeeliger
betalingindustrie
pij als gunstig worden beschouwd.
uitheemscho
i,„j,„
doordat de
over 1924 ten bedraDo tendenz tot achteruitgang
Voorgesteld wordt de netto-winst "rmmdermg
kan
toestaan.
voorwaarden
van het van den uitvoer blijkt wel daaruit, dat in do eerst© twee
tot
g© .van /82.035 aan te wenden
rekening
o. ter waarde
verlies-saldo dat het vorig jaar op nieuwe
van bet loopendo jaar slechts 2810 (teren
ouitgevoerd
schillingen
werd^vergebracht. Dit saldo vermindert daardoor tot maanden
werd
f*_
1.251.000
van
tijdvak
schillingen
m
hetzelfdo
ter waard© van 1,375.360
toresultaat te komen,
werd in 1924 uitgebreid mot in met
van 1924), en om tot dit bescheiden
, _,? _._7.^° «nP «ttimo
969
bouws
1924 waren ©r
prijzen bijzonder laag stellen.
d©
moest
men
of 191 per bouw.
ui_ien met
op 266 bouws
turnen
productieve
niet
waren
n
VU Oostenrijk.
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zien schrijft ons uit Vseenen:
In den laatsten tijd wordt de geldmarkt alhier
voortdurend ruimer. Steeds komen er groot© buitenparticuliere
landsche kapitalen bet land binnen. Het gedaald
en
N/g
pot.
disconto te V-eenen is reeds tot
danog
verder
verwacht,
algemeen
wordt
zal, naar
len. opmerkelijk i.. dat verschillende groote indusvan de dmtrieele ondernemingen in Oostenrijk zich
gemaakt
hebben
gekapt
los
geldmarkt
volkomen
doomeu
nenlandLche
New-lork
Denden
en
en haar geldbehoefte geheel te
dekken, waardoor -ij eén belangrijk bedrag aan
men.
ver- rente besparen. In financieele kringen . verwacht
kwaliteit eu 93.0<0 bedraagt "»■"
gemiddelde
c
«middelde
d« XcK
Dank «eer spoedig
«* ac
de
Nationale
Óostenrijksche
hü» D© kostprijs
dat
koopprijs 70.7 et per h.M,. normaal. In de maanden tot een verdere verlaging van baar di.conto zal
op de
overgaan om zich' zoodoende aan de zich aan
te
omstandigheden
ontwikkelend©
opnieuw 200 geldmarkt
<ie. niet
r
in
ue.
i»°
Het voornemen bestaat
aan band met het gunstig© verloop van de
__„:.„ vermeldt als lasten: ©«bouws t© ontginnen
op de
D© winstinterest f49,572 sseensche geldmarkt, wordt ook de toestand
er
bel-gging-markl beter. Den laatsten tijd dagen
rent©
ooste°r.jkscho
van
meer ksope_3 op zoowel
328.040); «jst als voor goudobligatiSn. Vooral naar staatepainw.
is. ie /raag,
waarvan de rent© w goud
van de reeb
vaststelling
dat
ds
f
daar men aanneemt,
balans geeft aan
op zich «a.'
meer
lang
niet
goudobllgatiSn
ten der
-iet
men
rekc laten wachten, -let spanning
over t© brengen op nieuw©
kringen d© onderhandelingen over d© regeling
oorlog:
uiug/208.398 .</ 290.483)
kapitaa.l
fl.«»o°N
van voor
éfxU
tegemoet. Het gerucht, dat deze
/19.194 on I'sjecho-Slowakije <-°"
onderhandelingen tot het volgende
tegenge(/12.684).
#den uitgesteld, worden mt Praag officieel
op
°e_prek,ngen
JaTade
wordt,
dat
Verklaard
de
De suikercampagne »P
van
regeling
-uilen beginnen. De
meldt 6© volhet
oos>
,5
voor
verhouding met I'sjecboSlowakije
Mi-geD© directie d©r
kapitaal van des te meer belang,
dd.
oogst-©«ul.ateu
-eer
«end©
banken
retJ-^g-Hnin bet bezit der Neenscho
I.«^
1.192
I.N«
spoorwegobl'ga.
groot© bedragen 'rsj-ChoHlow-aak-ch©
Pikol© riet per bruto bouw
126
Pikols stand. muso. P©'
146
di»
Kooplust op de
bruto bouw .......'-- S. R
v Ramend.—J.' Dolleman
geldmark
,925.
op
AdministrataeWoor
de
Net
u8
to^tand
uU
uitdruk
moldt d© volgend©
suiker pc*
komt in den la«tsten tijd ook tot uitdrukdep
snruit
le.n.ngen
bouw
naar
vraag
brut. bouw.
toenemende
Onderneming.
Veeleeningen van
„ ) «ted Wennen- Voorst do oudere
A«©ml>ago©s
ns(_„
is dat ook bui»
oerk^ljk
«»
-eer
„
)
gempalwadak......
159<„
WQ
fin__.s
)
üriau """""
166 („
1330
groot© orders.
Balong Veudo
163 („ „ ) rosseeren en bij de Veen-Ch© banken
im
132(„
Lodjoug
« )
1060
hebben geplaatst.
&"
+*«"
)
(„
Loember Kareng
mQ
«fy
)
l'c^r'voredj©
20 Augus132 („
u4O
Onze weensche correspondent schrijft dd.
/i 1
Loemberredjo
153.75 (5.H5)
sa
_\
J[_±
,46 (B.H-3.)
fjebongan
de tweede week van Augustus T«?"
Vsaro©
metaa_voorn_ad
van de Óostenrijksche Nationale
suikerfabrieken zendt bet
millioen
v© direct!© der oudergenoemd©
S. tot 489.89 millaoen S, doch zij op»
mot 9.75
per 15 Augustus
°©g«lbericht
TO
gemerkt, dat de voorraad goud onveranderd bleef,
Verkregen
"A",.
.Vermalen per
gesteldheid.
alleen de overige activa, die volgens art. 80 van he»
suikerfabriek. bws.br.
privilege in den metaalvoorraad mogen worden verrekend, met bet genoemde bedrag te.mms*__"?_"
*«*
?ii on den 15eu 475.06 millioen 8. beliepen. DaartegenXaliredjo
A
Aanplant
gunstig,
"Jg.
15
doller
ivo"
over stasi dat het saldo van «in kost" genomen
fjeppe^
) malen onüuustig.
verminderde,
millioen
3.
en Eng. pond wissels met 4.12
K.
Vol-e°« een
zoodat het in den weekstaat nog met 98.2. millioenS.DJ
Hlaa-sobappu
opgeboekt staa,. Waren voor deze .wee transacties
drutobouws. me» een gemiddeld©
j.l. vermalen 1.275v«
153 ikol millioen S. biljetten noodig. door stortingen op giroper bouw
op circa 240.000 rekening ten bedrage van 14.69 millioen S, vermindeaanplant,
mus<>ovaHos. Do totale
nic
met 3.26 millioen 8.. zoowaren op dien dag af- i>in°- van de wisselportefeuilie
van de
delging
mede door gedeeltelijke
8. kon de circulatie
0.52
millioen
den
met
op
staat
ring
zoodat zij
verminderd,
worden
millioen
S.
18.447
een met
is
8.
gedaald.
per saldo met 12.34 millioeen
Augustus
De wisselportefeuilie beliep midden
van 140 pikol supeneur
pet.
16
van den
dan
77.83 millioen 8. of niet meer
v© maalresultaten der
circupet.
10
van
de
dan
metaalvoorraad,
en minder
mo Picols
latie, een bedrag, dat ook reeds .in den eersten
was be»
weekstaat van do bank, op 7 Januari 1923
daarbij
maar
S.,
millioen
73.16
beliep
toen
reikt. Het
metaalverloren,
dat de
mag niet uit het oog worden
voorraad op dien dag niet meer dan 119.52 millioen
S. bedroeg, en de circulatie 405 millioen »- het salOuder de passiva komt op den weekstaat
bevestigen de
S. voor en
v_.__^„
een telegram uit Londen,
do van de girorekening met 80.91 m'llioen
den
staat met
op
schuldvordering
de
onder de activa
oprichting
van de
de
S.
sedert
millioen
199.8?
«o» Engeland tel*» Nationale
8.
56
millioen
Dank werden in het geheel
millioen
van
784.97
gedelgd,
zoodat de circulatie
S., vermeerderd met het saldo van de girorekening,
schuldvordering op den staat,
de sowjet- en verminderd met de
dat
melden,
bladen
den
metaalvoorraad was gedekt,
pet.
door
De Italiaansche
73.5
««contract heett voor
Juli.
pot.
op
La'tanof te Milaan
72.6
nlt.
tegen
t-u» ie
door de .o.tr
Op de open mark, blijft geld voldoende aangeboden,
voor de levering
pari,
Br<-<*
groote
een
van
aan Kalle
zoodat prima handelspapier 1 pet. beneden het offilire.
tot een waarde van 6 millioen
cieele disconto kan worden gedisconteerd.deHandel en
centrale
nijverheid blijven derhalve hopen, dat
haar
distijd
langen
te
crcdietinstelling
binnen niet
„c l.onden»c__e eredletmnrkt.
verlagen.
zal
conto
De relletjes bij de opening van het Zionistencongres
van Engeland in»
bij
Bank
de
Gisteren werden
hadden een ernstig karakter, en de schade, die de
Weens.'be winkeliers, door het vertrek van vreemdelingen, hebben geleden, is niet gering, hoewel de
De
j-**^
den geen ohligatién geplaatst.
van
gemiddeld
disconto _. eerste berichten daaromtrent erg ovedreven waren.
i. een
toegewezen tegen
werden toegewe-<li««
Voorts worden de toestanden voor den buitenland»
men faad ve
3
de
werden
handel met den dag ongunstiger; gelukte bet
werd.
schen
bekend
6
Dneflauw:er.
niet het met Hongarije over een voorloopig handelsnoteeringen in de open raarkt
verdrag eens te worden, waardoor de uitvoer daardat
heen zeer moeilijk is geworden, nog erger is het,
invoer
den
zoo
als
voor
goed
nu
grenzen
zijn
Polen
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Cultuur

Wiftia^

alle fabrieken afgeloopen leveringscontracten
6««nt«ge°

»M
vernieuwd. Handelarenzij bestelden
voor»
nog
voldoenden
over
eoed als niets, daar
De kleine p"jsstijging op d« «z«.

schikken.
52
markt kon zich in ds

week "««hb, enkele daT en dubbel ? ««r
naar
gen handhaven, en alleen
i- Ha vraat? eoèd gebleven. De oostenrukscbe fabriebesteden,
wden laatsten tijd zooveel en
ken
wel, metenkele weken werk hebban bnitengewoo-»
dat zij
tegenstaande de Duitsche concurrentie bestelw>g«n
sAAp was en blijft. Net meerendeel der
M
uit bet buitenland.
komt
te*uit
minder,
Xozfaxg, i"«.
Zuid^lavië. en. boewei
wijl de binnenlandsbce markt nog steeds in een
teloozen toestand verkeert.
vorige

kreAn
/oor

e^«l

.h«««^^k

-

. . .., ?tz
telegram van do Guaranty Trust^gm^y
baar kantoor te Londen, gedateerd
Uit de

In een

■

Vee. Staten.

«e Xew-Vork

aan
20 Augustus, wordt o.a. het volgende
najaar*In den groothandel vallen reeds tame »ke belang«n
nemen
aankoopen waar te
o»rijke takken van industrie toonen een grootere
-d
voet
verbetert de
is
thans
oogsten
de
den landbouw. Ds stand van
gunstiger dan in Juli en de opbrengst
haver, gerst en «"«appelen word.hoog»
werd echter per
eeraamd. De katoenopbrengst
op 13.566.000 balen geraamd tegen
vorig© schatting.
13.588.000 balen bij de bedroeg
in Juli «««""«d
D© ruwijzerproductie
ton in J"» «
89115
tegen
dag
per
85 936 ton
van ruw staal
productie
5757? ton in Juli 1924. De 118
per dag teton
gemiddeld
Tj*
MS tor, in
gen
en de bestellingen nemen
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week _eOmd,gd
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ve^

de Amerikaansche
bedroeg '« de
wagonHmgen

in 6© vooral1,0-3,063 tegen 1.029.603
overeenkomstige
week
in
d©
613
mi 915
klasse
van
'exploitatie-inkomsten
De netto
w bet eerste halljaar 192. vertegen»
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bebben
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de kolenprodu-tie in oo«tenrük in
nigbeid gestegen, hoofdzakelijk doordat

betaalbaar
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Veluwsoh© beide.
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Ter gelegenheid van do

te.V^-

houden worden.
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Totdusver heeft men

Het

H,_ .'«:"«°-«3_°«» «'»»»>«»«°««°»»"°»'
Jj*"u,>S'_l_, onder 4.

m.ar to Tn_*lb_.__U

«""<»"

van «ue nieuw.?. variëteit.
do
vo Ben
do 11. ü. stoo_i2Uiv__.
van 19—-l vfS,^
JonüO Boerenstand houden
tuinbouwtentoonstelling.
«e^hage
en
landeen

boerenbond,

«^fI"^

prin
r^^»

_

vt mail" U3_^°_.«:3«
„J __".f__

Heseerne
Aeek^nd
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w^l

sïï3s»A-»rjra&ffijg^3
vr^-den

wicht
Sito

s^s_^r
lel*

faande

V>t. en men vermoedt,
8"/»
i. W*.
October tegen 3«/
op
do inschrijving op de
eenigen invloed
gehad.
Deze wissels
heeft

di^fe^
nieuw, Salktetwteel*

dat

_

.

waren 3"/,» pet. nominaal.
Op de geldmarkt was de stemming wier gemakkelijk »eld tot bed.n werd tegen 3 pot, aangeboden.
eendaags geld werd togen S.l k M pet vervoor een week tegen »)- I"l.
nieuwd en beleeningengisteren
voor loco onveranderd
zilverprijs
bleff
De
<1. yoor term,in.
tot
'
.
d.
32'/..
steeg
dooh
v
levering. De grondprijs handhaafde zich op 84 «n.

Our'

Sa»/.*

bleef gis.eren kalm
De buitenlandsche wisselmarkt
koersschommelingen.
Het pond
gehemd bij beperkte
prijshoudend
sterling was ten opzichte van den dollar
op 4 85"/., a 4.85N. Pransche en Belgische francs
toonden eenig herstel resp- tot 103.45 a 103.50 en 106».
a 107. Ook lialiaausche Lires waren lieter op IJ» />»
._ 133'/.«. Deensche en Noorsche kronen waren eveneens vaster resp. op 20.70 k 20.72 en 25.70 a 25.72.

Xuid-Amerikaansoho

»e

koersen een

»<crk_.,oom»»»«...».r.e

weinig

flauwer.

in Oostenrijk.

regeoIngevolge het door den Bondsraad nancenomen electnvan do
ringsvoorstel betrellendo do
lieoeilng dor Nond..«poorwegen. is thans, volgens een
mededeeling van den Xederl. consul-generaal in Handelsberichten, zekerheid verkregen over do voltooiing van dit
groet- werk. waarvoor 88 millioen «oudkronen ter de»ehikl-ing zün gesteld. Ofschoon eerst in 192! van ge-

van alle artikelen nit Oostenrijk heeft gesloten.
En alsof dat op zich zelf nog niet genoeg was,
heeft de Poolsche regeering op den 20en Juli een
verordening openbaar gemaakt, dat allo obligaties
o.a.
van Poolsche (lees Galiciscbe) spoorwegen.
pet.
5
Dahn,
Dudwig
linrl
obligaties
4 pet.
van de
voorts alle obli»
obligaties van de Albiechtbahn,
gatiën van Galicisehe steden, en van bet vroegere
kroonland Galicië. voor zoover zij in handen zijn van
Oostenrijkers, te Ween enop het Poolsche consulaat
moeten worden geregistreerd en gestempeld, omdat
Polen aan Óostenrijksche bezitters daarvoor nieuwe
stukken wil geven, die zullen worden berekend tegen 1 kroon = 0.70 Poolsche mark. Die obligaties
worden daardoor zoo goed als waardeloos, en zoowel
de regeering als het verbond der Weensche banken
wil daartegen met nadruk prolesteercn. -laar ««<"«'
schen is gisteren reeds de oproepin van bet Pool»
sche. gezantschap in de Weensche bladen verschenen,
zoodat het de groote vraag is, of daaraan nog iets
kan worden veranderd. Daar Oostenrijk een groot
bedrag van deze obligaties bezit, is dit cc.n zaak van
groot belang, er gaan bier echter stemmen op. die
de regeering verwijten, dat ook zij do bonding van
00-tenrijksclie spoorwegobligaties op diezelfde wijze
wil behandelen, en dat d* Poolsche rceering der»
halve geen oorzaak had. Óostenrijksche houders van
behandelen.
Galiei«ehe obligaties beier te
Hoewel mitsdien on het gebied van nijverheid van
het
verandering ten goede geen sprake kan zijn,
is
aantal werkloozen neemt immers ook weer toe,
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to Dangendi.k voor

GD^-^-420.

N

5-18, Aster, f 3f 250 per 100; I_rosohrvsanthen f
e.75 per 100 bos.

-

Correspondentie.
een goed* e»,
verkeken ter bevordering van bestemde
driespoedige bezorging voor onze Oourant
volgt:
als
ven en stukken te adresseerenden
Hoofdredacteur.
Ingezonden Artikelen: aan
(Stukken, waarin niet naar beknoptheid gestreefd
onbekend «
te en stukken, waarvan de schryver
geplaatste
stuk»
niet
Over
gelegd.
worden ter zijde briefwisseling gevoerd.)
geene
ken wordt
aan de redactie.
Nieuwsberichten:Abonnement-opgaven
aan de AdmiAdvertentiën en
lang moge»
zoo
liefst
lAdies-veraudering:
nistratie.
en
bet
nieuwe
behalve
opgeven
lijk van te voren
adres, ook het oude vermelden, mHt dmdelyke oplaai
, .
van voornamen en naam). .
Ahorn».'s, die per maand weusehen te betalen
of zich voor korten termijn abonneeieu, «enden me»
bun bestelling, bij verlenging vóór bet afloopen van
den betaalden termijn, het bedrag in bjj den ««ent tel
plaatse of bij de Administratie.
Abonnementen kunnen slechts ingaan den
lsten of IVden van elke maand. Eventueel verlangd»
exemplaren vóór die data worden berekend _, 9 een»
per nummer.
Voor elke tijdelijke adresveranderinz wordt 25 eea»
,dm___«_Uatiekost«n betekend.■_..,.___.....
DIBEOT-B,'
Wij

. ..

;

i

.

Handelsberichten.
ROTTERDAM. 22 AUGUSTUS.
Vareix-lging voor <»«n Ternuinhande- ia Urans».
**im
iaxmüa.
,-,m,
"—V
-.««ra °-*
van beden.
Hoogste. Laagste. Vroegk. Slotte. Vo_r^L
220— —"— -20— 2221/4
«l«»bei «»..«..«.. 221—
210— 2IH/4
«reaiber..«.».«.«.. 210V, —.—
203— —.—
203— 2031/,
«l»ar»
204— 21>31/»
M n MM
204— 204—
tatt
gtet ..«.^«.....«.». il maal öi',üüu k.g.
in Vetten. Vllsn «n Oliezaden.
JU. t«-rd. T«-»«nhandel
. _»«n««l op termijn.
Contract <?
Vor.not.
.H.
.-'"'
bieden
bieden
laten
>Tv.A,
laten
»«u«t_« »..»«»...« 106—
109—
1071/,
104—
gember
106«>,
1051/,
«... .00lt>B>K
,01—
103!/,
1021/,
mber ..««-»—.. 1.3—
101—
101—
,vewber«-.--»..-.. 100-/4
SB</4
92-».
oa—
93—
85—
i^uaii -.:
_-.
flauw.
vast
opnniiiy

.

.

Tabak. 'Aaingevoerd per Tambora: __3 pk. Java GB/
134 pk. dito GBM/188.
IIIHO. 335 _*. dito GBM/LLBB.
Fpk. dito GBM/I_VB, 272 pk. dito GB/M/H), 311 pk.
3»M/«/VNV, 361 pk. dito GB/_l/VD. 94 pk. dito GB/

l»k. dito JE/B«_oski/l»B. 82 pk. dito JE/BeMjJMB. 28 pk. dito JiE/VesoekiKHß, 74 pk. dito JE/
«o_kiM_B_. 228 pk. dito Jl>/B--oeki,Vl», 153 pk. dito
DJL/S-agelang/1024, 14 pik. dito L__K/__ag«ia_ng/I»__t. '84
5. Oto _H_KMagel_ng/lV__..
Katoen. (Noteering van de Vereeniging voor den
ttoenhaod-l, Rotterdam Cotton Association.) Loco middag universal .28 ml_. stapte f 0.14%.
OVERZICHT DER WEEK.
'
Amerlk» Terpentijnolie, (bericht van de makel!-»»

deze week flauw, doch liep daarna
De markt
op.
Het slot is kalmer.
"der belangrijk
->
1323.
1925.
1924.
Weering Londen .22 Ang. 68/9 «b. 67/3 sh. 70/9 sb.
>»«ering Savannah 22 „
951/4 «t 84 «t 89— «t.
Rotterdam;
Statistiek
Broompark" 850 vaten.
'Aangevoerd per at.
1924 vn.
1925
413 „
213
Afgeleverd van 13Aug.—22 Aug..
13876
10466 „
Afgeleverd sedert 1 Januari
1440
1478 ,
Verraad 22 Aug
Amerika
Statistiek S hoofdharen.
(savannah, JacksonvUle «n P«n«a«o-O) s
1925
1924
23.48?vn.
22,831
«naad I April
143,823 143,663 w
«voeren tot 6 Aug.

_

A-ladingen
,-._.!___

.'..»»-,-,^'.-"F

>

Lijnzaad.

. ........ . .

'■

iloutla " V'Lenden

-

■-

ilcutta n. Liverpool
...5.
doutta n. HuU
udere V.K. bav. en v. o.
imbay n. Londen

—-

—- j— 2,075—
——- —— ——
n/

—"

Huil

üdere V.K. bav. en v. o.
«rachi n. V.K.
Totaal V.K.
ilcutta n. Continent
)«bay n. Continent
,raobi n. Continent

IZ?3
950

.

Totaal

..-

Raapzaad:
llcutta n. V.K
,«bav n. V.K
.rachi n. V.K

Totaal V.K.
llcutta n. Continent

-

l>»bay n. Continent

Totaal Continent
Totaal

.

-*"-

-—

200
200

17^o0
9,-00
2,450
25,320

200

■

67.930

930

37,075

45.900

' "—

6?FoO

—

96.075

—

1.3,100

113,450

10,225"
17,750

53.023

1,500

27,975

66.275

—-

_«0
14575

12,700

375
375

—— ——

"

I?,^

119.300
100,175 148.025
80,430

215,300

76,400
113^00
300
32.000
________

73.600 3ZÓO"^?l>O
.
A-WTNRDAAI. 22 AUGUSTUS
Ansjovis (bericht van de Coöperatieve
Tot_al

«op-Vereeniging). Stemming vast.
&■ f 35/55i./56 per anker.

.<,^"
12,650

—
I^«>

- 3.600 3.50°

«....

4,17^
2,075

18,475

20Ö"ï^75"'128^50

—.«

41..
«acbi n. V.K

»mbay n. Continent

'

..

n. Continent

14,575
17.97»
6,650
375

2.450
4.900 249^75 181,400

2.075

--

—

116,723

1,500

.~....7H#50
.

—
18,300

2.450

— —

1,125

Totaal Continent

'W

Oliezaden.
_<_ eind.
Totaal sinds
;g^ 20H.24 L 1.23
1.1.24
tons
tens
tona -.-ons
1-875 275 25,326 21.925

,mbay n. Liverpool

,»bay n.

"

van

108.400

_

a*B*»"»"1":
Gedaan werden 19_!.e_

LONDEN, 21 AUGUBTB.
loco
suiker. Ruwe Ijj d. lager. Witte Java
termijnmarkt
De
nabijzijndo
havens.
cil.
16/4)4
Sopt.
«g.//
«s voor nabijzijndo maanden lager. Holl. granulated J.
ff ie prijsboudend.
»Co 29/7*s, Nov./Deo. 16/- v^a-b. Kof kleurig
tot 170/-.
-gedaan 300 bn. Costa Niea grof
tot "/...Cacao»cao Afgedaan 200 bn. Granada
vaei.
«tor CI'R 115%, andere merken 1/5. Kil-t
cif Amerik.
°. 2 Rangoon. onderweg IS/-. Sept./Oct. 16/Aardappel«cy Blue Rosé Oct./Nov. 31/6 -, 32/- cif.verscheping
19/20/-,
prompte
«el. Hollandsch loco
?rijsboudend.
-<b. Gdroogdo Vruchten, «renten Amalias
Sept. Byrgos 31/3.
ieuwo oogst eerste helft
-tras 33/9. Sultena Rozijn goede doorsneeoual. »myrna
Naturel
Wl 55/- a 58.'- cif. Vijgen nieuwe oo^st. nieuwe
oogs.
'lamata 20/6 cif. Amandelen. Malaga
oogst
gesorteerd
Uajorca
nieuwe
6/- i.' 270/» kostvraebt.
'flember verscheping 173/- kostvracbt. Kar w ij z aad
°ll«nd°-<_> 29/-. Gom-Benzoö. Sim«.tra fair tot roede
blceko amber
7 _. 10 Hon »l_. Jamaica bruine tot
op onveranstil
a
Rnbbor
)/- h
Cuba 37/6
50/-.
blad loco
eido prijzen. Balata kalm. Nestzndiscl.
prijshoudond
Venezuela blok loco 2/7*. Talk runderen/ok
laaie Australische schapen- 50/-. ditoCoconut stil.
«mengde 48/6 a 50/3. Deeic.eated
g«laan <«,.
««o halve .0,9. stoomendverkopers,
39/9. Aug./Sept.
39,9 c,l.
oct.,Nov.
Sept./Oct.
39/9
.?)..
900
Stookolie
_'225/-.
"hel lak stil. TN loco 220/
1
dito bunker 77/6, 910 Diesel 97,6. Benzine
prompte
geraff.
peter.
a
1
Chili-3
2
1/O'X.
«V. no
voor uit .
£ 12.17/6.'Zwavelzure Ammoniak
£
11.10/..
enkele
£
in
"er
12.2/6.
dubbele zakken
11-12,6 "-b-., r«on ,K
«. in.esp £ 12.5,- en
cif. Alkali
£'19pet.
"iniM H 19 f.0.r.. buitenlandsol. 90,92
£ 23.10...
Rota
seb
M £ 6.13/. v.a.b.
Chinccscbo loco
i/98 net F 25.10,-. Antimonium.
..63. onderweg £ «2.10/-. Sept./Oot. £ 60 61.
'61.10/.
l«ro loco £ 53. Aui./Sent. £AUGUSTUS,
.^^ «°i!-^„^.
LONDEN, 21
190,- A 200/-. on»?ezo,ileu
"o tor. Nieuw Zeelandsebo
onffe-ontefi '80,.
a 202,.. Australische 180,.
190/.
_,
Canadeesebo
»’Ar_.entiin«'bo
176/»
188/..
'96/198,.. ongezouten 198,. Deensche
196,.
k 24/6. ?rau.
23/6
Heßandsobe 214,. J. 216/-, arollen
I_etlandscbo 184/22,-.
190,..
*i 186/rollen
20/a
Hollandsebe
176,» a 180,-. Ka»
-.188,.
pet! 102/- ii 119/-. dito 40 pet. 102/- 109/.. dito 20/30

50/..'

-«.

-«.
!"ri'n2

"*

*

I!^'.'lersche
U^

'

Sibe-iscliè

_

.

* I^/-.

_

t. 82/- h

B^^, I/>?!DBXi 22 AUGUSTUS.kalm. Ang.
A. Slot. Stemn-ine
Suiker. Witte Typekoopers;
ö«.'^_-keópers. 15/7^ 15,8 verkoepor».
Deo. 15/BVJ /^""^
-"?!« k^
mVt koopers; Oct.wec.
*>*; l^lrt. 16,. verkoopers. 15/11.. K""!'""-.31? !?^_
kooper,. 16/1% koopers. Gedaan Dcc 15,714. «aart
<?i«pe loco 41 k» Ang. 11.» sept 38^ >..
>'nbber.
33M kTjan.fMrt. 30VS k.; Sheets: *v- ' k-.

VLIELAND vertrokken

TRANSATLANTISCHE LIJNEN.

ALBIRES, 21,3 te Bordeaux, A dam n. .^*°"S«-_.
n. Rdaw.
AtDABI. 21/8 v. Las Palm_-, Buenos-Ayres
Batavia
te UmnA.
v.
n
m.
11°.
wordt 22/8
den en 23/8 v.m. 3 u. te
BACCHUs. 21/8 te Havre. W.-AfrHa n. A«eterd«»..

Amsterdam^verwacht.

DELFT, 21/8 te Callao y. A-nsterdam
DELELAND. 21,8 te Kotonou v.
.^
v«men en Amate«.
Hamburg
DEUCALION. 22/8 v.Antwerpen.
°EDAM. 22/Aug. v.
GROOTENDIJK, 21/8 v.m. te Newport New» v. Rotterdam
HEGTOR. 21/8 te Hambnng v. Del^nl.
»_
JAVA. 22/8 v. Hamburg n. Amsterdam. v. Afflstoto.
> i
ORANJE NASSAU. 21,8 te Barbados Buenos Ayres.
ORANIA. 21,8 v. Babi». Ainaterdam n.
POi^IDON 22/8 v. Hamburg n. Amsterdam.
22/8 te Batavia >>. Adam
NEDERLANDEN^
n.Rotterdann.
Ayres
21,8
v.
Buenos
POELDIJK.
v. A-Jwte"**'- .^
RIJNLAND. 20,8 te Lagos
TAMBORA. 22/8 v.m. te Rotterdam v. S* New Yock n.
Tandjong

-sterdam.
.^^^?te3?s:

_

"_.

iN'SDER

22/8

VE___DIJK.

OLIELAND,

Pnok. 4?^^*

v.m. te

_

_

wordt 22/8 te Freetown verwacht, Vest-

,

.

Afrika n. Amsterdam.
VENEZUELA, 22/« v. Hamburg

nrbil^naar

.„;,»_

.^°«te"^

n.^
n.
VONDEL, p. 21/8 Gibraltar. Amsterdam
Ayresva^»l^
n.
Adam.
v.
Bnbia..Buenos
XEELANDIA. 21/8

BUITENLANDSCHEHAVENS.
v. Leningrad n.
1-^/24. _ LDERNEY. st. 21/8
n " Rotterdam
20/8 "^uobeo
AFGHANISTAN «f! 21/8
te Londen uitgekl. n. RemaMn.
APPOLINARIs. m.b.

.

Gerst dezV'weeL

Kotteraam.

.

ALTO. st. 21/8 v. Sb!.ld» n. Rotterdam.

week 32,300 ton ("-"-van. «WI ton naar
Nederland), tegen 19,900 ton vorig jaar Totaal van 1 Jan.
_,8*
tot 20 Aug' 602,100 ton tegen laoHTOoton
Zichtbare voorradenen
ton
250.000 en vorig ja«r 175,000). maïs
320.000), haver -6,000 <on (tegen 50,000 en N.000), lyn
zaai 113.000 (tegen 120,000 en 80=000)
,
.._ "
21 AUGUSTUS.
i
«x»lager
tot
5
9.
p.
5
en
priMoudend
■Klaverzaad
i
Ootober 15.60.
ger. Loco
eer
-»« 17,, Per
_,
ALCÜTTA 21
Rs. M
R.. 93.
Schellak. Loco Rs. 93, Sept 94.
September
Rs.
«9.
loco
Rs.
qual.
Jute. Prima
September
90,
Rs.
lieht-iings
loco
K
K
,
RANGOON. 21 AUGUST!_ 8.
Rijst Uitvoer van Birma tot 13 Aug. nf*

/AWo 230,000^.^^JJ
320^ (^OOO
AUGUSTUS. .

*

.

,

WeÖO.

Rs.K-

.«Hder

__„'.?-'«.L_ ,2r?l,H^'«

."fedA_aTErSfffliTüS.

_

,

.

££-«??*

._..
Au^is-

Rubber. Verschepingen in do eerste hel» vanvan
ten
t» 12-30 %*.
"t de ,
l^meld
Katoen. Vruchtbare regens
!
Centrale Provincies en Berars. In
,
EWcrs
mat"
Elders
tot
r«Z__»val
gering
Was
3.
do
Hvderaibad
oogst
terwijl
de
en,
weersgesteldheid
heers-hte normale
zeer
good ontwikkelde, zijn de
By«ernstig. Regenval deze week zoowel te Colaba als te
46
van
bet
bo«n
sedert
Totaal
Sulla inob.
-*««»
Hi.»i
en
B>cuna
Colaba
2610
te
jaar
te
inch t-vn vorig
was de handel slechts van geinH' Op de katoenmarkt
traag. Fully goo>.
ring beteekenis en d. l»lotstemming isnoteert
Rs. 1 lager
verscheping,
Aug./Sept
M. G. Broach.
matig
op Rs. 461. De vraag voor stukgoederen wa^ -eer
zicli me,,
vertoonen
verbetering
teekenen
van
en
l^e
voorraden van ongebleekte AixÜnga °°«°n°og
ba«aarhandelaars.
bi)
bezorgdheid
wekt
d.e
toe. hetgeen
gebleekte goederen bleven veronachtzaamd. GeLichte
importeerde garens hij voortduring stil.
M.OCObn.Totelebn.,aanvoer
van
tegen
voor het seizoen sinds 1 September 3..1..000
de
bedroog
in
verscheping
Ao.
Po.
De
in
3N0.t»0 bn.
<000
bn.
naar
Engeland
naar
a_.«-loopei_ week 2IX» bn.
en Cbjiui, terwijl
het Coiitiixmt en N.OOO bn. naar Japan
Voorraad
51..0U0 lm.
Europa.
zijn
laden.l
voor
2000 bn
vorig jaar 569.000 bn. Van andero havens werden
167000 bn. naar bet Continent en 4500 bn. naar Engeland
per «tr. naar Liverpool 2/6 hooger op 16/6.
-wisselkoersen op Londen 3 mnd. onveranderd

Aen^7o »**<£*-*

S

,

Pao_.

CARDIGANSHIRE. p. 21/8 St. Catbanne's Point.
liekust n. Londen en Rotterdam.

haver
Granen. De oogstberichten aangaande tarwe,
mais^tzaai
den
voor
ploegen
Het
lijnzaad
blijven
goed.
en
en in de««i
is onder gunstige omstandigheden begonnen
uitzag.
van bet Noorden verwacht men een grooten
o. la^er dan vorige
Tarwe en mais notéeren beide 20
Haver is to«tt»sW
week. maar sluiten prijshoudend.
prijsen 10 c. lager. Lijnzaad is 45 o. gedaald, maar sluit
aani_ do vraag voor wl_sruimte aan"op°de'vracbten__arl_t
Op do vrachtenmarki. is
daalden
de
booten
handige
voor
merkelijk verminderd en
vrachtprijzen op basis 18/6 van de boveni-vier.
Uitvoer naar Europa :
(vaa^an «,..,«„»».
Tarwe de-o week 60.000 V«.
van.l
Nederland), tegen vorig: jaar 152,000 g«. Toteai
UMJan. tot 20 Aug. .M.,000 qrs. tegen -WfiMjparu.
»Wm_. M-i
(waarvan
qrs.
368,000
week
Mais deze
wil
Nederland); tegen 510M» qrs. w*,j^- Getart
Mei tot 20 Aug. 5,014,000 qrs. tegen 10,272000 in NederHaver deze week 7000 qrs. (waarvan nihilj
tot
land), tegen 56.000 qrs. vorig iaar. Totaal.van 1 >>»°1924.
in
3,243,000
20 Au? 2588,000 qrs. tegen
vorig «iar.
1700 qrs tegen 2200 <!«.tegen
995.600
341,600
qrs.
Aug.
Jan.
tot
20
Totaal van 1

fflK>.
»«S»

!

Londen-

gemakkelijker^
BUENOS-AYRES, 20 AUGUSTUS.

,

-

,

verkoopers. Stemming

166,65* 167.150 vn.
leveringen
118.931 133,543 ,
47,673 33,60? vn.
«rraad 6Aug.
Oliezaden. (Bericht van N Schrok). Er is ook deze
van eenige opmerwek geen aanleiding tot bet maken
richtingen
beperkt en
blijven
zaken
in
alle
ing. De
«.«ilijk, en het ziet er naar uit. alsof eerst de herfst

,

.

Kha.^«^i?
7"°""^bten

I

steeds

kltoen

te^n

' V<Vrac-tten

&. Mercant-!e
"WoL (Telegr. van de New Xealand Loan
sloot gisteren met
A"enoo Cy.). De vierde serio veilingen,hoofdzakelijk
voor
eóedo vraa.- voor fijne wolsoorten,
i-ankrijk: doorsnee-qualiteiten en gebrekkige soorten, wa»
In vergeliKiug
ren voor Japan en Duiteohland gevraagd.
met de vorige serie waren de prijzen voor fijne5 qualiteiten
soorten pot lager.
vast voor doorsnee e» gebrekkige
volgende serie deDe
weinig.
nog
steeds
Yorkshire deed
gint 31 Augustus

Stoom- en Zeilvaart.

R^am.

Tampieo n.
BRITISH PEACON. st. p. 21/8 I.i-ard.
Archangel via Hoek
n21,8
Londen
nit«ekl.
Sf
te
BUR.
v. Holland.
««„j"

..

CL_l-N

Amsterd r,

R^m.

t: *"««». Java.
MAVWHIRTER.
lampieo i»
BRITVH BNAOON. s», wordt 23,* v.m. v.
et. 20/8 v. EL. Paßit-en»-

st^/8

I^^^^RGW^AIGM,

EllVL^t^p. 21/8 «3a_re«. De Donau n.n. Rotter-iain.
Z"««^-

EVPON. _t, 21,8 to fanden nif«.ekl.
«.Rotterdam.
EULMAR. sf. 21/8 v. LiverpoolKeulen.
PLÓR A <=t 22/8 v. Rremeu n.
G^A^Ü^LY c-^'l^r. 21,8 to Londen uitgeklaarde
_
..„
n Antwerpen en Rotterdam.
Rotterdam.
H .^AU «t 2218 t. Hamburg N. Rotterdam.
HÉR.MI "f. ?2'_ v. Hamburir n.Tononffe, Buenos «.-««)
Ayre»
lt, ll>/8

.. P^^^l'''
MG-^A^D
v. Goole
$?****»»■n. Rotterdam. N^.^LL? eC-m
uitgeklaard
21,8 te Londen °-

'^"'.r^'""'
'Ji-S te S»"' Au "^ll>> n. L«>n«.«-ii.

st.
PARIS.
I'_tllf_HA

p.

21/'B'Li-?.rd,

LÏV-^/LE.',-

21,8 te Londen

n R'dam.
21/8 fe landen uitgekl.
.-ARGR'ETI?.'. m.b.vertrekt
»,<8 n.m. 3 u. v. Leith n-

NIN^.AN?.

N^l^TZ

R >*. 22/8 v. de Tyne n. Rotterdam.
N_EUWCAPP__LLE. sf. 21,8 v. Gravesend n. «"«erdam.
19/8 v. Konin^sb. rgen n. liolternam.
Pi-AVDA
Vork n. Curacao.
PYRiT^.v' «t«' 21/8 v. New
v.m. 9u. v. Grang«nou«b n.

SI^KLAND. 22/8
st. 21/8 te Londen
SI^PPON^HALI.
Rotterdam.
.

uitgekl.. Japan n.

„
v ,_,«
!1
STVLLA. s!, 22/« v. Hamburg n. Keulen.
n.
v.
Sundèrland
Rotterdam.
21,'
S
"'NNRAY st
--OUTHVCs'. st, 21/8 <« Londen
I*. woi^t 2SfS v.m. v. Montreal te Rotterst. 21/8 te Londen uitlMkl. n.

«it^ln. Rotterdam.
TI^VEiRGEN.
VsN^LLMfNAPOLDEIR.
WAS6oï'_t, 20//8 v. Kaapstad. Beira n. Rotterdam.

ALICE. st. 17/8 te Rigap.v. Rolterdam.
21/8 Dover
AMSTELS'PROOM. st.
n. Amsterdam.
Bremen
v.
22/8
ASTACTE.
Palm».
st. 20/8 v. Rio Janeiro n. Las
ATL*VTA.
_<«,'-''__ iNII.A st 208 te Port Artbur v. Liverpool.
RIGAULT GENOUILLY. st, 19/8 te Santos.
Rosario n. Antwerpen.
-r _._.__^»
HI?I_sONIA st 138 v. Rosario n. St Vincent.
te Gra-ve_ond v.
15
m.
V. st. 22/8 v.nu 8 u.

t-H^L
BATAVIER

BEA'PRICE, __. 1» 8 lo SundsvaU v. Rotterdam. Holland.
v. Hoek v.
B A3T ANP. st 17/8 te Chrislianssan
Liverpool
v. Calcutta.
st.
te
BÉNEFACTOR.
21/8
Mauritius N.Londen
21^8 Dover.
BAMPTON CASTLE. st, p.Londen
v. Bo'wn.
BARBADIAN, «t 20,8 te
NOAYI.ING sf. 22/8 v. Leitb n. Amsterdam.
2.,8 n.m. of 17/8 v.m. v. GriekenBERNNIOE. st wordtverwacht.
jl
land to Amsterdam
n_m. 1 n. te New Vork v. Bout_i.
21,8
st.
BERENGARIA.

.

BERK!°s»'

te Norfolk. New Vork n. Galveston.
21/8
st,
v. Hampton Roads n. v.«..
2Y/8
v.m. BENLEDI. LIGHT. st 14/8 v. Martin Gare.a n. V.l^./C.
Augustus
22
aangekomen
BREAKSEA
NIEUWE «WATERWEG
1 u. 35 m. CERES. st 16/8 ie Neufabrwasser v. Rotterdam.
1 v 5 m Urpoth. St. fl__.y_e.kil;
,
_°«l_lV_i
«t 21/8 te Londen v. Bombay.
st <üli«rbouiV om te bunkeren; AuroEstrid.Amsterdam;
st 21,/ S to Suez. Haiphong n.
DORISE.
st.
Rijn,
Ulea45
m.
3
u.
st.
ra.
bor-; 4 u. 35 m. Ta mbo ra, sl. Java; 5 u. 5 CLAN
st 21/8 te Port Said, Clyde n.
m. °Josoph »!agno. st La Goulette; 5 u. 40
Vlaardingen;
in. Nor mal, sl. Amsterdam voor
ANICIEN HWIANV NLALfC. et- p. 21,8 Sagres
Barbunkeren;
Viking, st Llindvik om te
19,8 v. Hampion Roads n I>mde°.
sa o. st Htvry 1. v. Antwerpen; St Georgo,
°t 18/8 v. Rio Janeiro n.v.Madeira.
st Hturwieh; 5 u. 50 m. Alchiba. si. AntwerBuenos Ayre, n.
«3
RADCLIFFE. sl. «VS
Sagvaag;
st.
pen om to bunkeren; Xolsdal.
te bunkeren;
u. 20 m. Robert, st Rouaan omLonden;
n. St Vincent,
st 20/8 v. Buenos Ayres
7 u.
n.Barry.
6 v. 35 m. Batavier 11, st.
Lizard.
Rotterdam
21,8
p.
s».
Ty r, et. l^omi om to bunkeren; 7 u. 45 m. Vr e- DENHAM
D-? RFIITI^R. m.b. 21/8 te Londen v. LobiUi. ,
don burg, st. Ilauiburg n. Vlaardingen; 8 u. DÉFENDER. st 21/8 ta Suez. Calcutta n. Londen.
Gw)' n moa th, st I___!ea n. VI aardingen; Ad o >!'
.TA. st. P. 21/8 Perim. Japan n. Londen,
n.
pho II r ban. st Londen n. Vl_ardtngen; f u.
EDDA M. P. 22/8 v.m. 3 u. Brunsbuttel. Sundsvall
Lening25 ra. Lams, st. Vslad; Berlin. st
i.vAXGr'l. s! "t/3 te Norfolk V. Rotterdam.
rad; Harr iot, st. X'itka; 9 u 50 m. St.T u dst 20/8 Ie Port Arlbur v. Rouaan.
wall, st Varmouth; S ttn r ay. st. Sundèrland, IL EM AXUFL NOBEL
lf/8 v. St. Thomas «. Madeira.
GITAVTC. sl, Sliields
u. 25 m. Pollux, st. London; 11 u. 40 m. Han. Amsterdam.
v.
»t.
215
GREFNNA^.
ga, et Antwernen; 11 u. 55 m. Ho rin or City, ni^vi'WOßl'H. st 20/8 lo Shields v. Rotterdam.
Rotterdani'
st _»lontro..l; Si nos. ?t Londen; 'H oolac O ni
>t. ?0« 1° Grangemouth
be st London; n.m. 12 u. 25 m. sirena. st GI/IHCESfER CA<?TI.E. 5» 20/8 v Fort Sa.d n.
Wabana; 1 u. 20 m. Vrijheid, sch. Londen;
st 21 8 ta Port Said. Londen n. VladivoGLENSHANE.
Fineidet
2
u.
S.
N.
;
1 u. 50 m. Gunnar, st.
n. Calcutta
A. 11. et P.ouaan ; Boden, sl. Lulea voor
GOVERNOR- st 20.8 te Port Sald.v.Liverpool
Londen
Palmas.
Las
Exmoulh.
20/8
r,
Vlaardingen ; '1' ho
driem.seh.
GINLDFORD CASTLE. sl.
45
liubv.m.
1
u.
m.
Augustus
Vertrokken 22
st 23/8 te Bari v.
lvod, st. Norrkiiping; 3 u. 10 m. SHtonhall
V
«11-A
«CHIN^»I ER. sl. u. 21/8 Ze., v. Rotterdam.
st. Wabana; 3 u. 25 m. Norman Is les, st
st. 21/8 v. Genua n. Liverno.
Alexnnd-6, 4 u. 10 m. liruna, s!. Luien; sn. I.s.RXEF.L" -t p. 20« Lizard. Baltimore n.
Sy gPerim. Bri-sbano r«. loonden.
45 m. Ho lon o. st Flensburg; 7 u. 45 m. vagenHI'NTINGDON. sl r.. 21/8 Batavia
harlus,
et
to Amsterdam verw.
na, st. Lillen: S u. 25 m. C
HHSON, st wordt 23/8 v.
Amsterdam.
v.
s<
lo
Carlba^ena
?N/8
ham; 8 u. 50 m Urki o 1 a >lendi, st Barry
HENE.
su 1 a rr-GNERSG VTF. st I_/8 te Santos v. HuU.
Roads v. o.; Ro va t o," st Lissabon; L'r N.
A. IM.ANL st 20/8 to Port Said. Londen n.
S lom er s, sl Alox.indrie; 10 u. 5 m. S.
nn,.
12 u. 35
IRENE. *>. ?1/8 v. Koper.ha"ci n. A">s!erdai''.
6, sl. Rouaan; Borg. st. Wasa;
Dover, Zwimdreobl
_?arta; Jobannose JONGE JA«COBFV. st p. 21/8 v.m.
m, Ohirxipo. st. Santa
,
Malaga.
n.
lv. In 1 a nd, st
M a ers k, st Newcastle
JANTJE, m.b. 21/8 le Londen v. Brussel.
st
pp
Riga;
ers urn,
Narvik; l u. 50 m.
1-AZP>sr«E. s» ?1/8 (o Tiairen v. RoKerd-m.
2 u. Estrid, et. Burnt Island.
LEONOR A. st 21/8 ta Kirkealdy v. Sevilla.
Wind : Zui<_-><e_-, ni?.tigo koelto, bolder, kal i» zee.. lOSOVSKY sf 11/8 v. Acb^n^el mar Nederland.
Bremen.
Hoogwater vm. '1 u. 50 m. 11l d 51.
I.OR.AIN. sl. _>." 20'SDover. E.ltimore n.Amsterdam.
sl. 22/8 v. Londen n.
lIELLEVOETBLL I. aangekomen 22 Aug. Ell i . LINGESTROOAI.
L^ON'^AS. sl "N/8 v. Galalz n. A-«.sterdam.
Gray, st Londen voor Gorinchem.
LOSADO.
sl. 18/8 v. Cr!«'obi. n. Hü.re. "
Wind: Z./..W.
LOWL'^DS.
st 1"'8 v. Ni'ct'as n. V.K.
IJ>II.IVEN aan?e!lomon 22 Augustus Louthsi- Ll^fE'ri.A. s». 'O'S v. Montevideo u. rlordeau?..
«l o, st Liverpoot
MARKEN, st N'» v. Klvannab. n. Bremen.
Vertrokken 22 Augustus F al lion. st. ölotbil.
st p. 21/8 Feniando. Moronba. Rosario n. La.
.AHRAOFI.
1
Palmas
v.o.
W^.i>. : Z!:_..^^-.
'

--

__ .

cNIANDANT

MACiLWRAITH.

cAp^MM.

CAPHIVst
sAI^ELD

C^ARISSA
CYMPIC^HEEN.

NpRIKO

.

- CR^NG^MO^H.

landen.

GOFEREDI^MAMI-ILL

5«f««2«"'

Bremen.^

_

..

«-

r_</»>-i^,

Lauil, -olm; *"

__._,>,'

.i

K^r_sur-^.w_s^^.
-r,._a.>i.,...

.

H'>«"». I.'.'.',

'im.-

"^"'

Baan"rimi.i.-i-i.iaiw: /worvc r. \ <
IX_,<-ia. Van Loon: Th«a. ILe-l.i.nk:
i-eesei.
nl
d.' Bruin; >la> »-. ..«ai!: vilhelm,
J-Ie;
Castor
Com 1
."'■:
3.
«>-"bltha^«"ng.
Itelena v d Kaai: Emma, Hl^rendonk;
Gee_t_-nida,
Boring;
<V Do Wijde aankomst.
.;»«_;
"elpomene.
Hijk
3.
Kaüer
D
.: Wijkdienst, 1. v. d. *"%_***?
-.«und Stomp wijk,
d. "«sel; Ha»"»..
l„.el>e; r». «1.; Jonge >!a>i.ua. v.
do Bot; Dina. B«Maria,
I.
"o?:
Hnn- Cod mol oi!»«.
l>ava,.a 2..
-tete: Bavarte
Haas;
Ki^el: J. V,„ «««««.
v. d. A'.eele; J. S.l..i.ino«n 37 iwBrehm'
Rotjes.
Hor.l: Ostade. v. d. Z->mle: W v. Driei 42,
«
I>!< torncUa, do Geus, allo Duitsehland.
,.,M: Darm-»

Linken;

r<**°°£>*"J£
*«:?'"?"
"^^?:

Vc^tehinct il".-:
I'sia Bar"
l'ri<'lri<l'

Newyork n. Havre.

p'

I-g^f

&£-

T-£

-17"c,!.-

s,enua^

.^'"«^'"'v..

Maunce^de
"'""
J*^
B^Ek?'
"T^^fc*.

Antwerpen

si 20/8 v. Hamburg n. de Tyne.
WATERSTANDEN, 23 AUGUSTUS.
«I BONIPACE. St. 20/8 te Suez. Aba.an n. Duinkerken.
Keulen, v.m. 1.5.1 n». -j- 0.03 m.
«ERG. «f. 21 8 v. Newcosüo,1, Amsterdam
SAN JOAOUI?.. st. 18/8 v. Livorno n. Gibraltar
0.02 m.
v^o.
Con^lan?. v.m. ...NI m.
st. p. 21/8 _>_. Na!oem n. A7,ister<la_n.
SAN
1.77 m. .- 0.07 m.
v.m.
Huuii,?^!!,
SAS3A. st. 13/8 v. Hampton Roads n Lonoen.
Straatsburg, v.m. 2.7? m. -<- 0.13 Ni.
n. Bremen.
SACNSENWALD. st 20/3 v. S'v-innau
M.^nnlieiüi, v.m. 3.0' m.
SCOTPISH MUSICI AN, st. 18/3 v. Cur^e-io n. Land.
I_in"<>i!, v.m. 1.81 m. — 0,03 m.
„
End v. o.
0.02 m.
Caub. v.m. 1.93 m.
SANTAREM. st. 19/3 te Santos v. 2^"b/>rg.
in.
0.07 m.
0.1.
v.m.
burg,
TYNERRIDGE, st. 20/8 te Shields v. Rotterdam.
0.0? in.
l-uhrort, v.m. 0.16 m.
st. p. 21,8 P«wlepoint.
«
<
n. Amsterdam.
TEXELSTROOM. st, 22/8 v. Manchester
Konstentmopel.
Brail_>
n.
ULYSSI» st. 21/8 v.
VESTA, st, 21/8 v. Piume n. 55adeni5o.
23 AUGUSTUS.
v. ItoUerdam.
VOLGA. st. p. 21/8 Dimgene?.,
Rolterdam, lste getijde 7u. 35 m., 2do getilde n. »■_
verwacht.
to
Adam
v.
Abn
23,8
et,
wordt
VEXUS.
VALKENBURG, st, 22/8 te Antwerpen v
n. _,enua.
WITTE ZEE. s<. p. 22/SDungeness, Rotteroam
n. Antwerpen.
-sARTENPEI_S, st. p. 21/8 Perim.
.VESTEALEN. st. 17/8 te Santiago v. Rrem-n.
.VERRA. st, 20,8 te Montevideo v. Hamburg.
YILDLM. st. 21/8 v. Santos n. Rosario
,an de Filiaal-Inrichting van bei Kon. Nod. __eteo.olo_?«-d
ZEEMEEUW, m.s. 20/8 v. Dysart n. Nyk^obmg.
__<_-<''
! -.
.
Instituut te ___<_____-_-._>_.
(Reuter) Aol- :
(Waarneming in den morgen van 22 Augustus.) "' :.
P-NL KIRDORP. Londen, 22 Augustus.heef.
het DuitThermometer tf
g
eens een draadloos bericht uit Colombo
Wind
Barometer
Japan naar Rotterdam
Celsina
g.
sche stoomschip Emil Kirdorf, vanIndischen
?stand
Oceaan.
bestemd, brand aan boord in den
l
: d $£ A_,
n■?
«*
Plaatsen " tf-,
,3"
.3
!_
q>
"___..£_.
S
ol
SCHEEPSBOUW.
«
H
»
LH i
Leiderdorp. 21 Augustus. Van do werk der Naaml. x «M».
voorheen
'MV.I
H ">"
Scheepsbouw en Keparatiewerf „de Hoop"
te
water
«egevolg
goed
9^o
regen
Gebrs Boot. alhier, werd met
2
80
757.7
W.
Vest-fanöer. 756.6
kne."
O
9.0
8.0
-laten bet stalen Dortmund Eemskanaal-seliip
bew.
759.1
Stil
758.2
Se.
disfjord
J
J..van
Schipper
0 zw. bow. 11.0 10.0
Gemeld «chip is in aanbouw voor
757.7
Stil
757.9
Thorsbaven
1-.0 12.0
Driei. to Moerdijk, en beeft eene afmeting van e4X»V">> Lerwick
757.5 755.9 Stil 0 zw. bew.
13.0 13,0
Meter.
76U.6 758.7 O.ZO. 3 bewolkt
R.5.
14.0
753.8 755.1 N.O. Iliehtbew. 14.0 12.0
Valdersund
DRAADLOOZEVERBINDING.
13.0
Z
1
licht
bew.
758.4
755.5
Skudesnae«
ler genepen zijn
12.0 13.0
Rotterdam, 22 Aug. De volgende passag
Ltornoway
751.9 75..!. N.O. 1 bewolkt
radiolelegrafische
in
0 betrokken 14.0 13.0
Augustus
Maandag
24
Stil
Zondag 23 en
752.6
748.0
81-cksod
verbinding met de daarnaast vermelde kuststa'ions en via Valentia
754.0 747.0 N.W. 3 betrokken 14.0 12.0
bereiken:
t»
rechtstreeks
die stations
750.4 750.1 N.KW 4 zw. bew. 14.0 10.0
Scilly.
TSE 2); Insulinde. _.res.
3 zw. bew.
15.0 16.0
751.2 755.2 Z.
Edam. Ouessant TSP 1). Bordeaux
Coen,
Sebang Radio 1). Medan Radio -2): Jan Pieterse
,
S); Klipfontein. Rochefort
Aden Radio 3): Kaw_. Alexandria Radio
Biarritz. .759.4 759.1. WZW 4 zw. bew. 16.0 16.0
Nederl
2):
Kon.
der
Einisterre
1).
Cabo
Lisboa Radio
752.1 756.3 Z.W. 2 zw. bew. 16 0 16.0
Ca.0 tarmouth
2):
-Geuova Radio 1), Bonifaeio TSP
753.3 753.0 O. 3 betrokken 14.0 14.0
bieldz
3).
2 bewolkt
18.0 17.0
Einisterro 3); Nieuw Amsterdam. Cape. Race 1); P"Ne Skaten
758.0 755.2 Z.
10.0
3
bewolkt
14.0
Rio do Janeiro 3); Patria. Sehevenin«ei.lia.ven
75?
8
755.8
Z.O.
Blaavandsh.
Saban? Radio 3)
10.0
3
zw.
bow.
10.0
Juliana. Karaehi Radio 3): Kindjam.
756.6
Z.O.
Hamburg
757.6
"-'"'''>a
751.8 757.1 Z.O. 1 betrokken I^.o 15.0
Roterdam. Scheveningenhaven 3):as. Slamat
Uroningen
1);
achiiFelf.s
/'po Den Helder 752.9 756.5, Z- 4 zw. bow. 17.0 14.0
Radio 3): Veendam. Chatl.am >
Ti.E 2); ZeeTSP
Ponifario
1).
Aiger
2).
Vondel.
751.2 757.0 Z.ZW 4 bewolkt I^.o 14.0
Race
De Bilt.
landia, Eornando de Noronha 1), Praia 2).
753.7 757.0 Z.ZO. 2 zw. bew. 10.0 te.U
Rotterdam
1..0 15.0
4 zw. bew.
753.8
756.8 Z.
Vlissingen
3)
licht
bew.
1) bondag 23 Augusws. 2) Maandag 24 Augustus,
Noord Hinder 753.3 756.9 2>. 4
14.0 15.0
Zondag 23 en Maande 24
.751.9 755.4 ZZW. 2 bowo kt
l-alais.
I|adto-Holl|| A)
5
bewolkt
10.0 16_0
?»1.3
755.1
Z.W.
Lo Hltvre.
13.0
9.0
N.O.
Haparanda 701.5 759.0
VRACHTENMARKT.
0 »ic!rokken
9.0
9.0
B,il
761.5
759.8
Ltensele.
in «o
Londen 21 Augustus. Do handel bleef beperkt;
Hernösand 7,2.7 707.8 N.O. 2 zw. bow. 13.0 13.0
bebben versche done roede»
3 betrokken l.'.U 12.0
f Plateriv?zrafdeel__g
760.3 755.4 Z.
-*riU do Sarua
10.0 16.0
756.7 N.O. 1 zw. b-w.
.761.7
teruggenomen op berichten van hevigo regens
Stockholm
a_nk^n_t der maiszendingen vertragen. Do vrach^pri^n
1
1..0 19.0
75U.2
zw.
bow.
'lOt'.!»
Z.ZW
Wisbv.
«
tot
lb
17.0 17.0
IS
sli.
0
»«n.ml.
van
bewolkt
nominaal
760.3
757.5
Stil
»)^'^
waren
Loren?» naar > .K./ ttcme'l....
19.0 17.0
''60.1 75.7.1 N.O. 1 bewolkt
bandiee schepen als basis van San
Oam-i"
Cont.^erscbe_deno stoomschepen werden-«P**""]"
1«.0 17.0
1
bewolkt
758.1
755.9
Z.ZO.
6winemunde.
de 1 la a.
verschepingen van timmerhout van do Golf
2 zw. bew. 17.0 17.0
Zuid- Kopenhagen. 759.7 756.8 O.
werden
naar
gedaan
zaken
evencon'
terwijl
rivier
755.9
_.
,-n
<«.
n
Kolenverscboper. betaalden andermaal Breslau...
16.0
No..
Io.N
759.3 755.1 Z.ZO. 2 nevelig
Draden.
0
16.0
17.0
ft. oent Vi.n do Na»?ena_.rdoBt.''a,.^
zw.
bew.
i_
lia-lsrube. 756.2 «57.4 Stil
aldeeling >an
1 bundel was in de Noord-Amerikaans, ho
>5-.« 758.7 O.ZO. 3 Hebt bew. 1».» 14,0
.tiinchen
een
vaste
l.an.lba-.lde
Leo
Do
Zwarte
760.1 Sul O betrokken 10.0 15.0
bc756.0
' stemmingbeteekenis.
Znricb
Octel.oiposit.os
hoewel do zaken tot begin
1 zw. bew. 17.0 14.0
.755.8
757.7 Z.
van
den
Maastricht
lading
ge«t
bleven. Voor een kleino
2 betroki_eu 'o.N 13.0
751.4
757.0
Z.
«elaald.
Brussel
16.0 10.0
naar VK/Conl, werd 1? sli. 6 d.
.75t.2 757.2Z.ZV>' 1 zw. bow. te.o
doch voor suiKerjan farijs.
16.0
regen
1
Afrika was kalm on onveranderd
750.8
759.2
Z.W.
van 2. °h. (ld. g-..c- Di.on
10.0 26.0
Mauritius naar V.K. werd do ba.'i. Rotterdam
3 regen
S.X
W
.15-J.2
760.1
WToulouso
°'°r
Bevracht zijn o.a. van
d p.p.t. ; van Aroliangc
Italië, een st. 4300 ton, 7 sh. I<H<
een st, '"0/
/oord-coliav,n.
naar Nederland of Duitecho
00
«>h. balken,
IIM lults. 52 sb. 6 d, Duitecb Oostzeehaven
gevallen.
Sept—lo
20
' Hoogte sedert gisterochtend
3 u.
Etmaal van gisterochtend 5 u tot, hedenochtend
HERVERZEKERING.
u
4
gistermiddag
temperatuur
Hoogsto
m.^».^.
Londen, 21 Augustus.
m. 10.0 L. |
Aug. 10 gn*.
Laagste temperatuur hedenochtend 6u.la
Campeiro. st,, 21 Aug. 10 gns., 20
.„;.. .Condor, st.. 21 Aug. 60 gns., 20 Aug. 60 «05.
Il,«don. Normale temperatuur te Rotterdam voor boden.
2o 3"-Aug.
20
gns..
20
Aug.
21
st„
Eolo.
4o
___»« r«
ochtend S u. 15°.5 C.
,n
B°^
'
Halgan, sf, 21 Aug. 45 gns.. 20 A«g.
Aug.
to Rotterdam te 11 u. 30 m. 16 i> O.
te,
21
Temperatuur
Montevideo,
boord
Rio Blanco, st.. brand aan
gestegen.
5 gns.
In hot Noord-Oosten is de barometer vrij veel
_0.<!a... thans een gebied van hoogeclrukkmg ligt oven
RIJNVAART.
Zweden en do Oo>lzo<'.
^- _____-.
eu bestemd naaris ondei:
LOBITH gepasseerd 21 Augustus
Lena
Hei. overige deel van bot waarnommgsgebied
Heinricb
Lc.Mno.
Brogi.
depressie,
diepe
weinig
Do st: hoertruida.
uitgebreide,
maar
invloed vau ecu
Harmonie. «} a0
Lugelseh Kanaal
I. St. Frond.
Paula. K.FiatVaart
Anna, Victoria, i.ellatrix, dio haar centrum heeft over het
Louise,
I,
uit Oost lm. Zuid. »g
rich
of
zwak
matig
mee.-1
Wa
wind
is
Wh
2.
Do
s
'johanna.
Betaij
Adriana
3.
lerland waait hot, uil Noord-West.
Mn-__
«,.«. ? 1> _v!out 2 Groa Tongrcs, Irma 2, Anton, japico,
Do bewolking is nagenoeg overal zwaar. Do regenval,
k pet
F"
aanzienlijk
in
"J
>
was in het algeloopen etmaal
hot Lngeiscn
van
do
omgeving
4.,
en
in
NooKlzee-gcbied
Stadhouders;
i»OI_IE_,AND-
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Leerdam

_

Augustus

orders

«

'

,
%.i?n^^

Afrika.

SfARGRWIIE. st, 21,8 v. Kopenhagen n. wete"
S
Palmas. Warri n. R'd«m.
'ESSl^s?"io/,8 v. Dakar n. L^
k.?nau
uifeekl. «.Schiedam.
IMPORT sl.
JOHANNA

3

i ■■<":_. i.au.--' 'i,
ii,■■■,. ;.,'""» ' R.,''.. "': 'i?., V«-1.u»n:«...

s! 21/8 f e Londen v. .ucklau'l. n. Yokohama.
st.
19/8 Port Said. Marseillo
verw.
POLLUX, s», wordt 23/8 v. Lissabon to Adam
dam
n.
R
O.iessaut.
st,
RANDWIJK,
P. 21/8
RAGNHILD. st, 17/8 te Koningsbergen v l.otterdam.
RIVER CRAKE. sf. 22/8 v. Goole n. Amsterdam.
._.
RIJNSTROOM, st. 22/8 v. Huil »-.
ROCKCLIPPE. st. 20<s v. Montevideo n. St. meent.
n.
REPUBLICA AROEXIINA. st. 20.« v. Buenos Ayres

POZPHOS.

,

-\

"«''«'J*

A.

°^

3

..

.

-.

..

I<_"»>.

M^lllt .'PIA.
..IULULKA. st. .»'..'- te lort _-._.<!. l-»nd..i n.n. «'."--1...»>>-'.l«..
.Vv.» 5
.X..VIE OLIVIA. -I. -..< v. !_,_.,.,."
_! I"ft'VU-< st "1 'i v. stilte B. \ ctiClK'.
NOORD' sl.'p/^-.s Holt.!.»". R"am 1.. Koningsberg.
NAVIGATOR, «t. 20.8 te Livcip'^ol v. Leira.
Ai»H.crdam.
Nl^RO. st, 21/8 v. Sleltin d. n.
An»!'id-in.
>_SLI'US. ,!. 22/8 v. ürcüien
v. Antwerpen.
Nl'l'lU>'lAN. st, 1!» S te Colon
Caen.
OOSsTERLAND. st. 21/8 "P do lipio v.v. Ivoi^ordam.
OLGA S.» st. 18/8 te K«mii<g^lxi3».n\ aliiaraiso.
ORCOMA, st. 20/8 v. Liverpool n.
v. Rot.eidam.
OCEANA. st. 208 te Cardilf
PICKHUBEN, st, 18/8 v. Cefle n"PORSANGEll. sl. p. 20,* Li_ard v. Rotterdam.

__

....

«t. Londen.
Gepasseerd van Antwerpen 22 Aug. Mal mes. st.
Harwioh-. Barsae. st. «otterdam: «resnawn
«rangeet. Londen.: Leopold de Nael. st. Londen;
»t.
Uaritime.
mouth ; Vilvorde
;
Oraon. st. 1. a.a ; Got h a. et. <__othenburg
Beyst.
_t
Anatbolia.
Urs u1a,
Stettin
; Rosa 1i c. et.
routh Alcb i b a. et Hamburg
LonOran
:Els a,
I'enrh)M ; Hera k 1 ca. et,
ga,
-,
Ha
Lwansea
st.
t,
r
d"n: Clan V r uha Hamburg;
.._s«"^'
st. I-ovisa-. Neus e. et.
WasDronOheim: Trebartba. st. Oardiff;
et.
genwald. st. Cuba; Obateau Vquern.
cMo»;
Xewport
He
et.
Dantzig ; G wen 11a n d.
y
Boulogne
Mar
?_dam,
st.
tor. st. Bevilla: Paeifio; __.dith. et. "iarmouth
land. et. North
Gepasseerd van Gent 22 Aug. Run nel e ton e.
et. Londen; Lrier Roe e. et Roehest«r.
Gepasseerd naar Kent 22 Aug. Dep uté ObarNor ham.«t. Methilles Nor tier. «t.
Gepasseerd naar Brussel 22 Aug. Lisbet h
Cor d s, et. kowey.
w
Wind : Zuid, matige koelte, zwaarbewolkt.
22 Aug. Ltarlritz. «._,

«

I»- V» »!.ir, V. !.'.,_"
'!. 1
.-t. -! « v. .-!._..!. n.
i«_.

Brahesta^

_

«itzlaar & Schalkwijk.)
opende

ierin verandering zal kunnen brengen.
Lijnzaad, Na de verhooging van de vorige week zijn
luslotte de prijzen weder teruggeloopen, maar de belanglelling blijft klein. De prijsbeweging en de toestanden
1 Noord-Amerika «uilen waarschijnlijk in de naaste toeernst wel van overwegenden invloed blijken te zijn op
me marktpositie.
Sesamzaad. De prijzen zijn iete gezakt, en dit beeft
inleiding gegeven tot iets meer belangstelling, maar
«k voor dit artikel blijven de omzetten klein.
Soyaboonen. De rijzing is eindelijk lot stilstand gekomen
wij «ijn nu tenslotte, voornamelijk voor den onden
o^st, aangeland op prijzen, die even boog zijn als bet
orige jaar. De oude oogst wordt bij voorkeur gezocht,
iaar bet aanbod is zeer «ohaarsoh en kwantiteiten van
enige beteekenis zijn niet te verkrijgen. De nieuwe oogst
«ventegen wordt iet» ruimer aangeboden en tot lagere
rijzen, maar de belangstelling ie nog zeer, gering.
en
Koolzaad. Do 1000 partijen te Hamburg, Antwerpen
prijzen, die
otterdam worden langzaam opgeruimd, totzaken
zonden
er liggen beneden die, waartoe nieuwe
«"gelijk zijn. De Uiddellandecbe Zeehavens toonen eenige
.langstelling, maar voornamelijk voor de latere aflaIngen. Naar bet Noordelijk Continent zijn de zaken klein
moeilijk.
Grondnoten. Zona!» reeds de vorige weck opgemerkt,
maar teven» is bet aanbod
s er iets meer belangstelling,
,n stoomend materiaal 6c__a»r«oh geweiden. De prijzen
ijn iets gestegen tegenover de vorige week.
P___-P_tten onveranderd. Zaken blijven moelijk, ,-j.

..

_

..«»■«

.>lA>l'll I.l',

.

Hmi

I/KV, 66

-

«

k^

-

_)1.1.1/.1.1L aangekomen 21 Aug. Kman u e 1. «.tem- ]
pion
Antonia. Schepers ; Haren 12, Lit- !
me^er, alle Hinden.
Vertrokken 21 Aug. Sector, et. Nmnburg Ma.
r ia. ..ehüiicma. Uorgata Poseidon. tut.; «ilThedinghausen.
hel in- Kar I, Sehwarz ;
loha n n e. Roells. alle l_mden.
derdes
VLI_._INUEN gepasseerd naar Antwerpen 22 Aug.
Ma i d of Cre t e. st. Rotterdam: tran<:al««.
>_t.
Valkenburg.
«t» vieppe
Oalrugowa, et- Montreal; Ilertba Lngei-i-ne Fritzon, »t. Xaevik; Nruges. «t. HarIsab e 11 a. et. Londeo ; Podb 1 a, st.
wioh
loonden: Giro n d e. st. Baroelon»; B tanwel!,

k.» Oct./Dec. 33_i k.. Jan/Mrl.
I_ONDEN. 22 AUGUSTUS.

Sep.. 3Sj.

1?."-

.—
——
—

..

..

Aug. 41
30 k.

Rubber (Medegedeeld door Wynand «fc Keppter. Amsterdam) 11 u. 10; Sheet* loco 314%, Sept. 3/2>j, Oct./Dec.
2/9, Jan./Maart 2/0^ nominaal.
....■..._-..-(R.8.D.) LIVERPOOL. 22 AUGUSTUS.
Katoen. Opening. Amerikaanscho stemming kalm.
Oct. 12.43, Jan. 12-13. Maart 12.30. Mei Vim,
.
Mei 12.46.
2e not. Oct. 12.42, Jan. 12.35, Maart
kalm.
ler
stemming
Jan. 21_».
Egyptische «akelaridi..
HUSSEL,, 20 AUGUSTUS.
Vlas. In inlandsch en Belgisch bleef do handel kalm.
Zoowel aanbod als kooplust waren gering en do prijzen
fluctueerden bijna niet. Russisch ietwat flauwer. Snuit
wa. goed govraagd, maar de hoogo vraagprijzen bemoei»
lijkten do zaken. Garens van vla, en van snuit onder»
gingen weinig prijsverandering. In grove snuitgaren» was
vrij goede bundel voor export. Hennepgareus worden vast
op prijs gehouden. Wegens sobaarsohte van verscheiden©
nummers zijn zaken moeilijk lot stand te brengen. Jutegarens met normalen omzet tot onveranderde prijzen.
Katoenengarens stil. In de stemming voor Linnen ie
eenige verbetering gekomen. Er is meer vraag, maar de
hooge vraagprijzen bemoeilijken do zaken.
(R.8.D.) HAVRE, 22 AUGUSTUS.
Katoen. Opening: Stemming kalm. Omzet 600 't».
Aug. 652, «ept. 051. Ook «O. Nov. 610, Doe SIS. Jan, 662,
669. Juli «70.
Febr. 656. _fit. C5O, April 002. Mei 665.
(R B_0.) HAVRE. 2_< AUGUSTUS.
Kolt ie Stemming prijshoudend. Or^et 2300 bn.. Sept
W-H), Dec. 416% (412), Maart 4So>i
007^. (vorig slot (420).
Juli 412 (407).
(4VX), »Mei 431' A
HAVRI_, 22 AUGUSTUS.
Co.'s Handel Mi).,
Katoen. (Telegr. van Raster
Rotterdam.) Slotnoteering per Aug. NO (vorig slot 649),
(651), per Jan. 659 (607).
per
F Oct 649 (018). per Dec. 652
HAMBURG, 22 AUGUSTUS.
Suiker. (Medegedeeld door den makelaar N. Leons,
per
Rotterdam.) Witte kristalsuiker op termijn. Opening
16.40
Sopt,
en
koopers,
Ave. 1630 en 15.73 verkooners en
16N, Deo. 15.70 en 1560, Maart 1605 en 16.—. Stemming
prijshoudend.
EEhom ft AUGUSTUS. .^
Wob Gisteren werden bier 699? bn. geveild, dia bijna
alle koopers vonden. Voor Amerika, bet Continent en
en
Japan bestond levendige kooplust, terwijl orkshiro
plaatselijke koopers ook eene flinke hoeveelheid kochten
Hoogste prijs voor
De markt was vast en onveranderd. d.
merino 30 d. en voor comeback 26.J
NEW- YORK. 21 AUGUSTUS.
«i de
Katoen. De Commercial Appoal van Mempbis
oogst op
Gosbo Company becijferen den stand "n'te"
«33.7 en ramen de opbrengst op 14AH000 dn.
NEWYORK. 21 AUGUSTUS.
Rubber. (Medegedeeld door Wvnand H_Kepp.er.4___sterdam.) Crepe loco 83 c, Sept. 78 c. Oct./Dec. 66« °>

z«tt«rs.

,racl_l

COURANT.

I«l__V«_-« »<n»_«____._^__»«____»

9

- HVVIVD»..^». N.

AUGUSTUS 1925

ZATERDAG 22

-"onteerd.

ZI

.

.

.

.

*

. ._

_

...

.

_

.

v. I'.^icn^.,A^

IJmie.^.'Ua.

Butefiir; Vijf

J\.v.Uriei

H-iTaV Jssri. ;*=*
as-r
Sss,
.ffiu_ss%fl;o

t
RSG

**■"■

sst^B?

v. Scholl; l.va, l'ulmaz.r,
19. Blits; F_anci_Ka,
,
Buv«er; A_taroth 11. Visch: ->«ovi.«
5,
Olieslager; Irt'l,
Driegen- Braunkobio 21. Jbrig; Jo,
Janssen; Walsurn 10.
Neuer;
1 riodricb Karl,
PrinRuttgers;
Wali,
Heiden;
v d
u e
Lta. L
Then.s.
Huys^n;.
Mal ma.
'""pyn.
Zcbijveus; Pro et Contra P^iis;
Maria, Dullcls: B.'.'Cb -, »nincr,
Wouters: Mars. Durken;
Steenbeek; B_llatr_x, Stava.t; Japico. Prots
Wijngaarden; 'lbeodora Kuypers; HolJunon. Riesenoiker, allo Botterd-.».
2, Zil^; Noordwijk
St Maria. Do Bot; Teerverwertung
Arm.'.
Aneor,
Reinders;
S 8- Willv Theo
Anna,
««Non;
Besina;
ss.
Spanjaardsdiep
Kassei. I^oiitgunmi-,
Do Vries; Maasstroom 31, Van
Mohl.g. allen
Vries;
Do
Driei
W. v.
55. Katwijk; Anna.
Johannes
Adnanus
Leemans,
Neila.
Hellevoetsluis; Emanuel verlaan;
Manlieiin 14, l>ar...g.
Excelsior. Voorsoliuur. Leiden;
>eelt.ie Sueye.s.
Mel.ling;
18,
s.s.;
De Gruyter
Imlustrio 2,
o
Do B.c, Don
va,
A_islatt;
Res
Deventer: Koeln 44.
Weel.
Bosch; Joca. Molewijk. Borsele; Vertrouwen, y.oulrina,
Helder; Gerritjo Hendrika, Nout; Bavenswaay;
Odtlo.
Graaf; Verwisseling, v. Dalen. ViaKel;
Ma.
Zaandam; Zuid-Holland, Pieterse. Hekelmgen;Hasselt;
Wirges.
Willielmine.
Hardingsveld;
Du_sen,
v
Antonius. v. I Inel,
Johannes. Hompus, Vlissingen;
Jongo >ieolaas.
Roozcndaal;
Kieboom,
Eliza,
Zevenbergen;
«iierin.»!!, Groningen: Hendrik... liisonoerg, lil!»!:g;
lti>uTheresia Seibel, Utrecht; Maria, Schaden, LtteHt;
tje, Kroesen. Breda; Everdina. Visser. Utre» lil;
Brink. AVormei vee,; AvonBoeisnia, Leiden: Sjus
Bergen-op-Zoom;
do Vriendschap, P.iykci,
Do
Visser.
tuur
Bolnes; Broedertrouw Baaijers, Steenbergen; Itoel'ina.
Paap Roozcndaal; Bfox. Knorle, Amsterdam; Lmanuel,
Blom, Gouda: Jolian Willem. Avontuur. GiniieKsn; Hard!,
v. lersel, Beverwijk; Voor den tij,!. Kornet. Nieuwe
Ton^e; Alca Verhuist, Bet gen-op-Zoom; Hond ..Com",
Den"Oudon, Aalburg; Susauna Jolia., Bruinsma. Schiedam;
Culemborg; 5 Gezusters, Norit, Ma-ilsen.
Anljc,
Komeet Bosma, Londen.
Jantina. Bekkers; Maria Verschuren; Joeor. lijs; WouHompus; Parlout. Poleman; Alon
«trimt, Graaf; Anna
Reve, Nauveiaors; H<»rKuse, Jorens: Marie I, Rijke_<uarit; Industrie. Frank; Caneope, lieven.,; Goedo (_uns>,
A'ilman; Conliance. Pions; Koeln tl, Anslatt; Ambulant,
Hasenrindus; Julia 28, Tierant; Onderneming, do Jong;
Sibiela, Hoenderop; Polrus, Miohels; Figu Ara*.. Vrieze;
Oompbois 22. Kornet; Donattis, Zinimerman: .^uprii. v.
d. Donk; Kio. Minnaard; Tolo. v. d. Brugge; Van Lei lus.
Hamerlink; Oso 5. Bosman; Sani 9. v. Dam: Sani I<>.
Venzc-iuren; Fluviale 26. Bernliart; Rosalie. Goedgezelschap; Regina. zieerbergeu; Marie, do Wilde;
v. Dongen; Rosalie, Wijekmans; Adoipbe. Verschelden;
v. d. BroeoK;
Marie. Wingen; Fantasie, Dclmé;Os Joanne.Atarjoi;
Stad
lende.
Transport 6_,
Anna. Hewig; ltt. J^Aekeleüen; Maria, de Hoeck;
sepb, Wirt«; Simon, Ga»ten; Mamix 7, do Weir-th. allen
Belgü?.
Do «.5. Kionos I. Cliaritas. Geln'a I. Cornelia. Biabanlia, ..lromboli. Joliann... Willen, >la>!e. Le<:!a. t>ur<c>.
Schulp. Theo, Ome. Meurtbe, Drom', Kenia, l.tna. Albatros. Atalanl.', Annanl. Gerant A'ara. Fial 3, Fiauz. Fiat
8. Maipo. Idiina. Zeeland. W. Am Rbcn 4, llc>dw!g 2,
<^or.
Dina. Dxrina. Attractie. Harmonie, Nelly eu Griet.Velde;
nelis; I.elie..art Lammer»!»; Gerard Do», v. d.
Anlwart Frme^cr: AVaiau?. Melsen: Lobon. Klaasen:
M. tinnes 81. Heimscbeidt: L'Avenir. Dijkstra; Assnm
3, v. Beveren; Wilhelm, Wissen; Farel, Wissen; Re«a-

AntaiuoTden

Blu^'Palma.

.^bmidtt; Leznardo.'

fu^

E-^^
Nri^.^n

*Do

temperatuur veranderde weinig, zij wijkt niet veel
. ,
Hoogste baromele,stand 761.5 te Haparanda.
.
Laagste b..io!!>e!«rstct._d 750.1 te Scilly.
V«^w.-chti>iss van hei, Kon. Ned. .loteorol. Instituut te
Do Bilt (tot den avond van 23 Augustus) :
Zwakke tot, matige Z.-Oe tot Zo wind, zwaar bewolkt,
me! lijdelijke opklaring, waarschijnlijk nog regenbuien
met hans op onweer, weinig verandering in temperatuur.
van do normale af.

lttellelleelingen en Aanbevelingen

ll7ndia,^:
Eli«botb.'-ieij;

Ams7oi!dam
M^waard,

cd^'c^

"

(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).
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door 13V^Hle-«^N31(i,,.1._1R
.a druk » mg. ’3.-; geb. ’3.90 B

taling van en voor
deze
jonge Vensüben" i- een ongemcon
t-ol!o_,»i^, tltijd b?ci__ido, dikwijls
diep onlioorendo levensles geworden
voor ben, di- in jougdillusio een
bosehoidcu bun taebndcoldo natuur,
voldoende achten on ha» doen
uitbloeien dezer «4.1V0 tot grooto
gemakkelijk
bercikb:.»-.
kunst

■

H
fl
fl
B
H
9
H

■

B
Ongetwijfeld is hiermee geen fl
lite'iw denkbeeld, geon ontatellsndo fl
gcd^^bto «il^esz'ro^en. Het ,door- H
uige Pad"' «lèr Kunst ligt bekaaid B
lnol gokwetitaii on zelfs gosneuvel»
B
«lon ; dergelijke slachtoffer zyn al B
lnecn<ul.

»e.ik do hokiüu of heldinnen van
nieni,:«u ros::au geworden. _>l!ial hot
«anguie.!.' t^u^o llooistra, «oo
voorlrelleiiik levendig on, sober en,
fijn ia, ha: V i'.'n.zios eu tcleurstellin»

B

jfl

B
H
B
gen ge.".!> 7 ,evd, moot tot onnoo- B
iele lieve : i '.lies, woorden uit«iire» H
kon dio
allen wordon begre» H
>_vo.ld. Dit figuurtje H
en,
l^u
alleen al. behoort tot hot boste uit fl
3 bet werk dcv.or booz7»!,bega_!do B
_obrijfs<ei'. «onder dat do magnilioke B
typeoring vau bet valuta-BerlHn H
en «»o nawerking van den oorlog, H
als buitengewoon geslaagd, " mogen B
voorden vergeten. Heol dit book ge- H
tuigt overigens van <»en woldoendo B
triscliheid in levensbeschouwing.
H
la. <luori_!o.

fl

Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bi)
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Heden overleed, «aeht en kalm,
zorgzame Moeder,
lle»
Hloeder, Beonze lievo
oi-.e
lieve «orglame
hu»»d- en Grootmoeder,
huwd-

I
\W^¥^mn^K^^MÊt
l.0«AI.»A0El.!A«A7AAV«00«0Ul. Ij
_ Verloofd:
I
Weduwe van den lieer
> Hendrik
HllE? SILLEVIH
1
I
Willek
U._--l>?_l.E_,
I
'
1.. G. WITTE.
i\'
jaar.
I

Dordrecht. Uagijnbol 32r.
37854.9
I Goe». Holel Zoutkeet.
Geen ontvangdag.
b
*__ Volstrekt eenigo kennisgeving.

'

op te en Ze Hypotheek of
/8§
andore zekerheid
Br. No. 582*7, Bureau deler Crt.

.

>
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ii

min

22 augustus 192S
«0 K» i—n u l«ll_l«ll (Korth lnlllll liilwiy.
voor fW.-.

—«

»>-»*m»m-

.«..,».K«..^.»..'.
tfr. fr. No. 37706, Bur. de*. Court.
i
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!—■——— —!■ I
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W. UYTERHOEVEN.
Ing. Civ. (A. I. Br).
du Mont Rlanc 7, Genève.
Hu«l
A-Unorinlere str. 93. Antwerpen.

ROTTERDAM-6SIMSBY.
«
Afvaarten

■■
■

Mlrtnws.
RROEKE_IA

en

BER-UA..GE RET2.
37722.7
landen. 20 Aug. 1925.

I

I■

benige

fl
■&

en AlgemeeneKennisgeving

De AANDEELHOUDERS van de

N.V. VAN Vl.lkT'3
SCHEEPSWERF EN
MACHINEFABRIEK,

bestellingen worden Telef. op»
genomen en aan hnls bezorgd.

Heden ging na leer langdurig
lijden van ons heen onze lieve
Zuster, Schoonzuster en Tante
A1.1.A MARIE MEYROOS.
Montana, 19 Aug. '25.

i

ss
______

Heerenkleeding

Mr. A. MEYROOS.
J. A.MEYROOS—-.«-»_._.____>
en Kinderen.
Malang.
A. MEYROOS-G.l.vl_.

«reven kennis van de geboorte hunner
37812.7
6RETHA JACOVA.
Ophcusdcn. 21 Aug. 1926.
De Heer en Mevrouw
Weltevreden,
VAN SANDICK—
DA»I.
W.
W.Chr.
Chr.
MEYROOS—VA« Dam.
MEYROOS—VAK
0_?EB_00
DE MOL VAN
Montana,
geven met blijdschap kennis van de >
M. MEYROOS.
37910.8
geboorte van liun Zoon
RUDOLI»' ADRIAAX.
l
37806.20
Amsterdam. 22 Augustus 1925.
Reijnier Vinkeleskade 74.
l^
.
————
Vrjjdaz 21 Augustus ontvingen wij telegrafisch bericht, dat

Dochter

I

:

de Heer

!
VLIEGTUIGFABRIEK. !

HUIBERT LERRIT VAN
EVER.INGEN,

Notaris te Buren,
in den onderdom van bijna 80 jaar.
Baren.
N. J.' M. F. VAN EVERDINGEN.
A. A. VAN EVERDINGENLLRIvEEE.
Tiel.
«r. W. F. VAN EVERDINGEN.
M. Hl. H. VAN E VERDINGEN
HEI/FF.
O verveen.
W. A. VAN DEN HOEK—
vak EvERDIXGEX.
Dr. J. J. VAN DEN HOEK.
Eindhoven.
H. G. VAN EVERDINGEN.
A. U. VAN EVERDINGEN—

.

_

-

JUBILEUMPIANO,

37524/40

>

I

D

dige, hevige ziekte,

geliefde Echtgenoot

MARTINUS ELIZA
VAN LIDTH DE JEUDE

MARIA ELISABETH I.ALFF.

Zwolle.
J. KALFF.
G. .1. KALFF—
Losicaat Vermeer.
Biithoven,
11. E. VITRINGA.

MARTINUS ELIZA
VAN LIDTH VE JEUDE.

8

E

I

g
I

>

37800/15

D

Gehouden

’

1.90
2.75

Alom verkrijghaar bü den Roekhandel, Kiosken en bü NIJGH
& VAN DITMAR's UITG.MIJ..
Wijnbaren 111-113, Rotterdam.
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7__mxrm^__\

OiJrtaxNo-r.rot-'.ldanfcUwliridgCTm

37830.9
14, AMSTERDAM,

_er

PROFESSOR
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.

_^^^^«cnt_»«N»»

J. N.BR AND

37-,

Leltn
llundee en <3r_»ngemou.n

)

j

ss „GRANGEMOUTH"
ss. „LAlÜllioX"
ss. „BtlllTKWIVI.".
«- "NEW MINSTER"

I
Inplaats van kaarten.
n.__._._.«ii_ _n
H «e«_o«s«le
on Twn.
T?ne
..nrT«_»ooL''
Heden overleed plotseling door R
«si,
lMOflir^l...kr,,!.Ue>_<>rlk!_!iii
)
een noodlottig ongeval, ten huize > Dr. J.
door(met
Bergen,
g s_«.v»nger, «augesund en en IJsland) ...)'"
)R|S»«
M>
Dr. i. CARRIÈRE, ««oellnkülrLllt 18, W
van zün Grootouders te IJsselvrachten
naar
saeroerne
Pr.
WillemHooge
P.
'.
KOL
NL
!
monde, ons eenig geliefd Zoontje
Nr. N.
»rl»_k»>._l»g 1.9. H Aalesund, «.«.r.s.lansund
ss. „DELFINUS"
„NELsMUL"
vronlnelm
s>. en Drontheim
Christiansund N.
fl ztr. Si. Dr. F.
PIET.
377N..10
„BAL__A«"
ms.
ol»r!s«lansand S„ Oslo & sredrlkslsd
in den aanvalligcn leeftü'd van U
4), jaar.
I
H Malmd en «elslngl.org
»->" „l^ltEV"
"
Zün diepbedroefde Ouders: 1
„EINBLA"
en
ss.
«lelie
Stockholm,
«orrköplng.
1
Art«, Mond- en Tandarts,
G. VAN BEEK.
»■
„CARING"
BEEK—
I
Stockholm
c. VAN I.u.E«_.IXDE.
COOLSINGEL I^a_
I
)
'
«elslnglors. Kotka en Wlborg (me* doorvrachten
VASTON"
mm
1
Oudedük 105. Rotterdam.
)
B
naar Nevsl)
I
21 Augustus 1925.
Verzoeke van bezoeken van I s,i!..«ck. hulpgelieelpijnloosl
Abo, .Naumo. «llnl»luolo. W,s«. V'sills en
a
rouwbeklag verschoond te blijven fl
Inplaats van kaarten.
Heden overleed plotseling door
een noodlottig ongeval ten onze

zeer

gelield
Neefje

Klein-

PIET.
in den

aanvalligcn

leeliüd van

455 s»'"'-

Zün diepbedroefde Grootouders. Ooms en Tantes.
J. D. U.JTEr.LINDE.
Eehtgenoote en Kinderen.
IJssclmonde. 21 Aug«. 1925.
Verzoeke van bezoeken van
rouwbeklag verschoond te blüven

""""^^^^^

37786/19

MARIE.

37718 6

l 'ËngïïsïT l. B. MEWEHHAM
LesSOIIS l. ll».l slomll,.

j

■

I'
2^765/-

"

«odsdienstlg Dagboek
DOOR

«-_««

*

j

ll.eve.«3Wl'lolD<<3.!l
Dr. J. A.

BEMERMAN.

Gebonden / 4.60
«_ VAK VITUAN 3 Ul7_. Ml.
l»,«-«rds_U.

.

—

f 3.75
Prijs ingenaaid f 3^- Genenden
NI.IGN & VAN DITMAR's Di»3eve«-Mij., ROTTERDAM

jen Noordelijk Schotland

llllllWllllli. M. zonder I»Il.lll»ll.!!l..l M
SfiiehiiirlO-4 I
W
WILLEM,
fl
WACHT U ZONDAG. M

'

_

>

Ulesborg

«on.real (direct) en alle plaatsen in Canada en

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

..LAPPO«'iI."

)

Duinkerken

«

Wijzigingen voorbehouden.

De Agenten

1»

25 Aug»
28 «
4 LepG
25 Aug.'
2»
28

1 SepM
5eM
27 A-g}
27
25
27

_

HASTINGS
N.W. Amerika op 6oorconno«_<ement ....)'"

I

_1 _«_z_D

»U»_____^^_!

!!■-

ll

i

—■

.

I

■■

■-'

BOTTIBDi^

I

I

mm-Hll—m

I-

'sgcavenhaqe

Valorisatie

I

>«»« oouo_.a._;

sl_<a.i.

D

229

■

v n
Nultsolle Hypotheken, vorderingen en obligatie-;
Een overzicht in de _lederl»ndsobe taal van den inbond der v»Iori»

«lltiewetten, welke 16 Jnli j.l.in wérking zijn getreden, is op aanvr»ge gratis verkrijgbaar.

uw

I
JM

BM
____\

.:..

.

COUNTY"

ss. ..Al». L'rIENXITE"

.

.

28

„

22

„

2 sepl.
2» Aug.

B
B

U
B

1 MUGHfrY^MfMARS

■■»

,

—-.

i»??4__S4
1

1

■'

ip.»-11--.in

*m

/-Mfei'llWzchel.goll

Bijbal?!. Rotterdam
ALLE BANKZAKEN.
z^EEDEPO^T.
BIJKANTOREN:

39765/46
OOSTPLEIN 24 a.

—

l'te MIDDELLANDSTRAAT 43
SCHIEDAM
WESTVEST 36

—

NEOERLANDSCHE WPS-fIYPOMEXeHNK.
—
ROTTERDAM

Directeuren : A. K. PIT
Kapitaal
Uitgegeven
Gestort

«««erven

V„I^N3TN^HT 58.

—
»«..../5,000,000.

Jhr. A. A MARTINI NUTS.

.

—

„ 3.600.000.—
, 360,:. X».—

Jan. 1925 ...» 2.394,310.2.
Ne Directie bericht, dat de Bank thans afgeeft

2

op

r»-XNol__«l-eveN

tegen

27814.38

96%

en

tegen 101%
%PANDBRIEVEN
(in stukken van / 1000-, f 500.— en 100 -).
/

8M9,3i
NEDERLANDSCHE ""''
HANDEL - MAATSCHAPPIJ.

'3»l)I-AV!_XI_lAttN

...
...

1 % per jaar
1 maand oplegging
„ „'
2 %
3 maanden oplegging. .2U % „ ,
„
„
6
2
7,
12
„
4H> % „
Voor andere eu VASTE termijnen, zoomede voor groote bedraden
rentevergoeding nader overeen te -.omen.

..

.

.-

.

«ll Az«^Aov«ll»_l^<»___AU

m

■y
/N
IH

Ju

fff

«!

ffl

11l

til

AOTTGROAM

i

l

—jimimtKiim-nt

I
iII
I»

vo-o_e_ee*r_a_o_!AtNeui&ii^n
________->«-,«»«<_>«_.!___»!_!_>

««»_. «>_««»«» een «__»_ <«>»
«_«z«>
Btwxuaav v»s>«_»»»» «><»<» XX<!«
»_»« -«___-««>»
MM

»«S0«»»__>»«» <»>»_>«>«»««__«»!»
0_»»-__K«-«»>«V»»,»»I»

-

37934.60

11l

c>Nl_>U«Q«_V_i->_

({l
11»

(ff

Q^^it-GaDnovie«<i-_>NNeN ia„«juc^____Jll

Wegens aanschaffing der nicuwz ti/psn bieden wij
de navolgende ingeruilde wagens is koop aan:

«UW/»

18 HYPOTHEEK.
Gevraagd ronder berekening van

Provisie 05 MlLLB
5% op
groot Modern winkelpand. Verste
stand te Rotterdam, ruime overwaarden. Br. No. 1218, Advertentie
centrale, Vyuhaven 85. 37770.

*

Economisch -Statistische
> ALSEXEE.-takten.
WEEKBLAD VOOR

W
■

gevestigd te Vlaardingen

.^^r

__-■■■

Direct opvorderbaar

ll

«»n e-Model»-»

I

VOORLOOPIG KOSTELOOS.
BV vonnis vnn dc Arr.-Reebtbank
le Rotterdam «ld 1!) Augustus 1025
is de Firma Gl_l'.ll. VAN DER

MEYDEN.

»_«_U»«»««o

W

D. BURGER & ZOON«> I

Goed rendeerende Houtzaak

ADVERTENTIËN

mi

RENTE VOOR DEPOSITO'S :

fi)

UITLOTING

_-._in.n- 111

A.M.STERDAHT. ROTTERDAM ,

JJ

COUPONBEIAUNC

M'■ '

aan de Zomerstraat No. 21, vervoor
den groothandel zoekt wegens uitbreiding iemand, die klaard in ataat Tan faillissement,
met benoeming van den E.A. Neer
l'bereid is om f 26.000.— deel te nemen in het kapitaal, Mr.
TT HAGA tot Refter Sommisaaris, en van ondergeteekende tot
jbeidende positie beschikbaar. Desgewenscht kan accoun37842.13
tantsrapport overlegd worden. Lr. onder I). .V.W. aan sHgh Curator. Mr. W. SCHIPPERS.
37745.28 VI«ardl»5««, ,l_ot«ll>5«l No. 69.
& van Oitmar^s Adv.-Bur., Rotterdam.

,

■

I

37716.30

Behandeling
baar
De Automobiel
en
.

Lelt»»enUrsngemou»l_>inverbin6inssmet<zil_sgo«,

SCHEI-EMVOEX,
/^ e- v, _5. «3 ot ,<» VVP».
Praktijk won-t. waargenomen door

37784/19

I1

l_^v__»«^l

HAHsDVL-'

NNDVRLANDSOHV

kruidenier te Vlaardln»en, is bepaald,
jat de indiening der schuldvorderin"
37714.112 gen aan den Curator moet geschieden
vóór 15 September a.s., en dat de
verificatievergadering sa! worden
gehouden op Dinsdag 29 September
n.s., des middags om 2 uur, in het
Gerechtsgebouw te Rotterdam.
DOOR
Mr. 75. SCHIPPERS,
Curator.
37840.13
A t.aardingen, Hofsingel 69.
KOSTELOOS.
Rh' beschikking
14e druk met veel illustraties tusschen den tekst on uitslaande bladen van
-Rechtbank te
" ds
Rotterdam dd. 19 Augustus 1925 zijn
ie faillissementen van A. VAN DER
MEER, caféhouder te Maassluis, en
ian A. M. KEIZERWAARD, koop»sn in oud brood en honden te
>.«ardingen, wegens gebrek aan
baten opgeheven.
37844.11
De Curator:
air. W. SCHIPPERS.
Hij beschikking
KOSTELOOS.
van den V.A. Heer RechterCommissaris ia het faillissement van
M. _. VAN OILS, Hoflaanstraat 15.
Schiedam, dd. 19 Augustus 1923, is
bepaald, dat de indiening der schuldvorderingen aan den Curator moet
plaats hebben vüür 15 September ',
1923 en dat de verificatie-vergadering
zal worden gehouden op
waterdag 10 October 1925. des ;
voormiddsgs om HJi unr, in het
Gerechtsgebouw san den Noordzingel te Rotterdam.
De Curator:
Mr. H. Hl. VAN HASVLVN.
Schiedam, 21 Augustus 1923.
Lange Haven No. 82.
37822.18

f

Augustus

LODEWIJK
KORIJN
—

I

J. _.o«.laan van der plaat

»

37856.9

I

■*"""

P. TH. L KAN, EERSTVOLGENDE AFVAARTEN |
I
van ROTTERDAM naar:
weder te consulteeren. >
..
■
H
. ...
■
G. K. FUCHS, j ■
...
■
........
H
__
..
__
I
U
.
„ ■
fi
....
...... „ Ij
>g
■
,.
....
.
.
fl
,
.....
. ,.
H
„ ■
DE VRIES en 2DNNEVUO. 2
„
.....
■
.....
„
»
Maandag

.■>——W^»—

Door den V.A. Heer HechterCommissaris in het faillissement van

l/

'

I

>

TANDARTSEN,

vanaf

De DIRECTIE bericht, dat de
op I september vervallende OOU»
PONS No. I» van at dien datum
betaalbaar is:
te 's>Oravenhane bh' de Heeren
SCHEURLEER d- 200NVN eu het
AGENTSCHAP dor NEDERLAND- !
KOHV HAIMVL-HIAATSOHAPPtt:
te Amsterdam ten kantore van de
Heeren PATNX. VAN NOTTV.V.'
& 00.;
te «otterdam bh' de DNIVVAN__ '
VOOR NEDERLAND EN ___OLO- ,
AOL_ITBOHAI_» j
NÏËN
en net

A
UWE jf
%tt PLAATST
emissib.
n
{ VERGADERING ||
jj
DIVIDEND
(

PRAKTIJK HERVAT.

""*"*

-^STrIIOA«

«root / 750,000.—.

.

E. Pestman Koning
Th. Ridder,
.
LEIDEN,

OBI.IGATIkI.«NING

__^^__»

ARTS

huize ons
zoontje en

H

Bi»ooï-rc««_«J»o«--c_ie.^do*)£^

■■*■_.'V^fif kw»l___e_«n__kfijne._.-t«_i-«_-ndTOj'X-"^^
__2/HiM J--s__Bg P sLols^Ocl>l«___d'«_<_s_i.l^_i«>_«_a^-^^

HERVAT MAANDAG■
■
PE PRAKTIJK.

Heden overleed in het Kinder- I
ziekenhuis alhier mijn jongste I "
lieveling
I
CDRNELIS JAN CHRISTIAAN
I
in den leeftijd van 21/. maand. U
Dr. W. G. L. WIERINGA. 8
Arnhem, 21 Augustus 1925. 1
Burgemeester Weertsstraat 85. I I,
Volstrekt Ek.Vl__, kennisgeving. >

REISVERZEKERINGEN.33141 /76 §

' 5%

Huidarts,

Leidschegracht

Bezorgen

fINCASSOBANK']
■
■

5 PG». HYPOTHECAIRE

—

37764.6_

3?6"6»

37801.12

.. ’

_?rys per deel

k7sj.« DER HOOP

I

in leven Rüks-Ontvanger.
Uit aller naam.
a
A. P. W. VAN .IEURk-. I
Rotterdam, 21 Aug. 1925.
|
Rotterdam.

_ .

P. VISSER.

Alaska

MAASLAND
Dr.
TOT 8!-l'7. AFWEZIG.

en algemeene I
jaar,

.

Z!

!
Den «sten September a.«.
H zal het «2 Haar gelede» «U"»» Z I
9
2 dat mijn Geachte Patroon,

iS WEER TE CONSULTE37818.

kennisgeving.
I
Heden overleed te Bussurn, I

in den ouderdom van 63
onze beste Zwager

lsohel
de Wolfshond
"
»
Oe
Zoon
van
da
Beer
Thor
Marge O'Ooone » Op
Kazan
Phlllp Steele
het Onheilspad
De Goudjagers De Wolf«la«,er,
De Eer van het Bneeu»!and
De Bloem
De Londen Strik
van het Noorden «et Stille Dal
De Nomaden van het «.oorden

s,I

1925

de Heer G. CAMPAGNE,

______

l.a_an

21 Ang. 1926.

1 September

\_^__r^_i_f____^Ê l»^«-__«>»:vo»^LO^O»l_Ie_dv»^ge_!__^^
Jy-Jiß 6-!<-___jk»lnl>_!-»!lN<>__»)(<« ro-aVi h«»«l>l_».»o«h>«!»^W
W'^fe/'fii-KIL
_W__f' *tó?f«<»g«esuu«ï»%w}»-t^wira»i^^

Verschenen zün:

~m_\___________^__\

1 1900
2

______^3^»^^^ _V^^^^^^^^''l^ oa^eKi^a'^g!6t^aii^mM

'sONAV___<_.Ac!e.

MAATSCHAPPIJ.

PROF. VAN RQOYEREN

37802/24
eenige

Zwolle.
Biithoven,
mm^mm

«»_»-»_-_»-_«

*—■

GASMAATSCHAPPIJ

CURWOOD is een van de meest
geliefde schrijvers op bet gebied
der romanliteratuur en telkens
als de verzameling van «ijn
werken weer met een vermeerderd wordt, staat ons een groot
en hoog genoegen te wachten.

R<i!^l_c«al<-z<Nc--3Q^^

H. G. R. VAN LIDTH
DE JEUDE—VAR l_Eva_
Bussurn, 21 Aug. 1925.
Oude 's-Gravel.weg 3.
De crematie zal plaats vinden
in het crematorium Westerveld
te Velsen op Dinsdag 23 Aug.
a.s., des namiddags 2 nur.
Op verzoek van den overledene geen bloemen.

Volstrekt

CURWOOD.

Gisteren overleed te Antwerpen
iot onze diep- droefheid, «ns
Kleind.'ht.rtjo

8 37756.17

Rüks-Ontvanger der Dir. Bel..
Invoerr. en Ace. te Bussurn,
in den ouderdom van 63 jaar.

_

JAMES OLIVER

» (thans Joost v. Geelstraat 72), I
2 zich vestigde als Behanger en A
welk feit door mij V
89 Stoffeerder,
«
dankbaar wordt herdacht!
2 Rotterdam, Augustus 1925.

innig

mü'n

OE WERKEN VAN

_m_________^__

f

Volstrekt eenige en algemeene
kennisgeving.
Heden overleed, na kortston-

N.V. DE NOORSG«r

wiaranr ithnin tttettu »_»»».
Catalogus II». 5 op aanvrage.

MARIA ELISABETH.

VAX EvERDI_«GE>'.

Mr. L. LUDOLPH.
En Kleinkinderen.
Baren, 20 Augustus 1923.
De teraardebestolling zal plaats
hebben te Buren op Maandag 21 fl
I
Augustus a.s. te 2 uur n.m.
Volstrekt eenige kennisgeving. »

in Zwitserland.

van AANDEELHOUDERS
»»»_»»___»________»»_>_»_»_»_^^
op DINSDAG 8 SEPTEMBER 1925,
dea n.m. te 2 ure,
I» de bovenzaal van „Het Spinne»lel" aan het Beursplein ta N'dam.
Aandeelhouders moeten hun aan»
SA«i(VENEEI«IL»iL
deelen medebrengen om. op vertoon
daarvan, tot de Buitengewone
Algemeene Vergadering van Aandeelhouders te worden toegelaten.
Opgave van de ter vergadering te
behandelen onderwerpen ligt ter visie
AMSTERDAM
DAMRAK 63
vanaf 29 Augustus 1923. ten kantore
lijnen)
„LQOKOR"
(2
Telegramadres:
Telefoon
34500
van de NV.' VAN VLIET»
SCHEEPSWERF VN MACHINEFABRIEK te Krimpen a/d. Lek.
Namens den
I ■B__________B_-__MBWBBBBfIMHWBHfIO^^
Raad van Commissarissen I
van genoemde N.V.:
!
De waarnemend Directeur,
Sarphatlsfraat 35
28101/10
D. SCHUITEMAKER Fun. Amsterdam
V»..«« Huis, ie Etage.
Rotterdam
_io»__»«._« KW BELEKVt:- «,V_»Q^»«<___,»__
v«» _,„ ««X
TE

in den ouderdom van 8 jaar.
1,. H. W. KALFF.
E. J. KALFF—Vi-r»__.GA.
JAAP.
Zwolle. 20 Augustus 1925.
Begrafenis Maandag 24 Aug.
op de Algemeene Begraafplaats.
Vertrek van woonhuis Potgietersingel 1 uur.
Wegens afwezigheid volstrekt
eenige kennisgeving.
I^mmmmm'mm ~mm

Rotterdam.
H. M. A. LUDOLPH-

Reiswissels
stratie betaalbaar bi) alle Postkantoren

i

Buitengewone
Algemeene Vergadering

»»»__-pa_«^_-__p««-»»~»»«i»»-~»«»»»-»»»»'»'«-»»"»"»*'-"»,

Heden overleed te Antwerpen
ons geliefd Dochtertje en Zusje

DE

I

H. VAN DAM A»n & ZONEN,

Vraagt ooxe

_>W_^_>_>_WMM>>_»_M_-M__»»>M»>»>»»»>»^»»^»'»»»'»>»^'^'^»^'^'^^^^^^^^^^

.

over de
en
«ler Iv„i<so»'so-He postnckminl-

betaalbaar

COMMANDITAIRE

D

I»ANI)ER'_

REISCREDIETBRIEVEN
geheele wereld

GEOPEND:

>

J. 0«. «/.P/Ml.»!!--door een noodlottig ongeval is overleden.

Stellen verkrijgbaar

gevestigd «e KRIMPEN a/d. LEK,
worden bh dese opgeroepen tot het
37838.41
b.wonen van een

r'

—'-

Weltevreden,

IiRAKEL-XEi.EAA_._I

ROTTERDAM.

* Co». :

OPROEPING.

Wijnen, Gedistilleerd. I
Vrochten - Sorbets, Bieren,!

ILimonades en Bronwateren. II

37898.2.

Geboren.'
ELIZAVETH MARTINA,
$1864.1
iOoebter van
M. J. DEN OUDSTEN
en
2. E. DE.X OUD_TEX-DEN OUDEN.
Kinderdijk, 22 Augustus '25.
In plaats van kaarten.
Do Heer en Mevrouw

■

HANDEL,

1

Een 16/43 P.K. MTRCEDES-Torpedo.groen
met _wart leder, geheel doorzerop_reerd
J

jllllll
_»»»>>«,

B

Een 16/43 P.K. MERCEDTS-Torpedo,^',
met bruin leder, in goeden staat zijnde.

«CwUUj

?l5(l(l

■1

yIINN

I■

. . f

!

I
B

. . Jf

Een 16/43 P.K. MERCÉDES-T^oseater,
groen met grijs leder in goeden slaat zijnde

.

’

J

Wz

«ENeEIIEB.«E«I.AUIOMBIEI.IVIAATBI.NAPI'U. I
I^. voorhout 46
DEN HAAG
- tel. 11920 !

NIJVERHEID,

FINANCIËN EN VERKEER
Ol««»v»v/l».l_«ut»»lv«»
-eonsmlaeha OaaeKrll-len.

In PENSION

Uen «_«»-«-« eten b/d.
Boekhandel an bB NUM
VA» DITAAVe VIT».._IU.

—

«otterdam
'a-<__iMV«n_H^

DEN HAAG.

«TOEI.INNH.

lllou«,atr. 100, komt de eerste «ta«,«
I dlOponlbel (4 kamers), eentr. verw., koud en warm stroomend water,
privé bad «n telefoon. Goede ref.
37836.16

»b«»e»eM«lp»ys vaar Ket
Binnenland f 2>^—.per jaar

SEPTEMBER AAN ZEE

JORGEN
HOTEL „NASSAUBERQEN" 'BART
«oorEMM .VAK LOKHOIST
<

* BERGEN AAN ZEE Ingen. f4.50 Geb. f5.50
1 j Ts» a
,
Sf vslledlg
Ul-C..M4. trtttrtaf
5».— p. «>. p. p. 37746/7 ttflfc « V«»
'

—

I

!

BANKIERS & ASSURANTIE-MAKELAARS

Voor vrachten en passage zich te
«venden tot de agenten,
28337/20

HUYS

"

1720.

_^«.

In directe verbinding met
geheel MIODcN.rNOri.ANO.
Spooraansluiting
Rechter-Maasoever.

■■

9

Zaterdaj

eiken Dinsdag

_____%-< jy_>Tf f f ii 'fi ■ i X-M
Zwart .«l»«tr,»t 58. lel. 42189
«ieu»e «innende» 203, lel. 3063.
Schiedam,
172, Tel. 2025

A. A. HOLSMULLER.
en Kleinkinderen.
1925.
Augustus
Alkmaar, 21
Kennemerstraalweg ,L
De teraardeheateliing «al plaats
behden a.s. Maaudag 24 Augustus
I. _5, ten 3 uur vanafhet sterfhuis.

Eenige kennisgeving.

Heden overleed tot onzo groote
droefheid, onze beste Vader, Behuwd- «n Grootvader

an.»l.»»v-«l-Vlo«.

i———■■»—--_■»—l

Regenmantels

in den ouderdom van 72
Wed. A. J. TAN HOUTUMW. HOLSMULLER.
M. HOLsMULLER-WiOMlB».
E. HOLSMULLER.
J. H. HOLSMULLERVAN HOVIUII.
J. HOLSMULLER.
M. M. J. HOLSMULLER-

37650.S
AX VOX DER NAHMER

G. W.

,

GELDEN
Bllllfé lIAIICI CO
rltlf
E-UAIfdLCd
!
VERKRIJGBAAR aMßHaHMffVWHai|l|iaM^Ma^aM|M

—____»»

— avoitobi«ab R «
R. MEES & ZOONEN

zaterdag

H-1.«_W..1_«8.

,*";Verloofd;

'

—

OVURAVM

Sept.

pesslos

vllsul',

IVIImM»

1

I_-»^_«___N_s_»l»<3___2

Avondblad, A.
GLXXVI.
«o«i responden tic.)

Augustus.

Het moederkoren «n do rood» hond.

v» trouw© hulp van een enoyolop-edl-. De vloek
van hst _.!o._._ko_en en zijn gruwelijke besmetting. Het roodo gevaar, dat dc «rieken en RomeiBodinen vreesden v goede, dus verwaarloosde
gnz; do booze, dus gevlei." liobigo.
leut.otter op «1. grens. 'tUebed zooals Ovi_iuhet geelt. Waarom werd ecu teel geslacht? Goeu
gavo aan de ondeia^idsoho goden. Ros., honden
a»_z !r«mj,la?l._,ten van den roeden vos, dio ds
dat-non van 60 „roe.i" wast Het eer.te altaar voor
Robigo gevonden Rosse hardsteen. Os_ekopi»en,
housen en misschien het portret van de godin
als Medusa voorgesteld.

_'

Er was niets aan te doen: Ik heb mün toevlucht
moeten nemen tot een encyclonaedie. De herinnering
mij in
«an wat mijn grootvader mo vertelde, toen hu toonde,
het
moederkoren
voor
het
eerst
graanveld
een
niet of ik mei die oude
was te flauw eu ik wist ookkon
komen.
Opvatting nog voor den dag
Ik haalde dus het aloutsluiercndo boek mi do
oio
en leerde, dat het moederkoren een schimmel is.rood
kiemt, dan
vochtige»
bodem
op
in do lente
kweekt, welko in bloeiend gras
«bloeit" eu sporen
bekend als ..honi^dauw ,
of eraan een zoete vloeistof,
slotte,
wanneer de aar
doen ontstaan, ten
hard
tusschen do korrels daarvan tot een donkerviole.
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lichaam ontwikkelt.

-."f". "I

«wzeer,
«et gevaar van het moederkoren _. niet
1°
giftigheid
zijn
dat het den oogst schaadt, maar
kie
in
me
doodend.
sne
grooto hoeveelheden werkt het
on gruwelijke
kii voortduring gebruikt «sloopt net
neemt
vergiftiging
chronische
l eele
het
over
treedt
Bij
do
eerste
vormen aan.
linid
op
do
v.it een hevig jeuken op. alsof mieren
kranipei
an
braken, enz. Volgt niet
lood worden van ledematen,
koortsen de dood. dan >a en
in op tynhu- gelijkend*
ledematen
na een kevie* ontsteking,
do uiteinden der
„brand", af De tweede gedaante
den
«evoell os.
ziekte brengt geen ontsteking maar
met
"««"e ij»e
eindigt
en
heid der extremiteiten
zeer
is
krampen of hondsdolheid. Genezing
geheel EuEpidemisch heerschten beide kwalen in van do nevooral
gedurende do middeleeuwen, veel brood etend
tot do dertiende eeuw in het
Frankrijk. Ontzettend moet toen de aanblik geweest

wijze hcNaam^Dezo

7w^o

_2_dkuie-en. *_

komen'

'"

d^3 zoo^enaamdcn

s«l^-"Ni.

ropa

S

eu iets dergelijks
h^Xboek
V
t
"%ü
dme
me indertijd mijn grootvader ook
m^et
verteldßebik heb altijd een grooten angst g^oes
want
ben.

terd

voor

zooals dat gaat
het woord „moederkoren',waarvoor
men in
begrippen

dfomschrijving

met

zijn
van
wordt.
bang
gemaakt
wille kindsheid
P
mij de synoniemen
M nderen indruk maakten op Misschien
omdat de
in het koren".
..roest" of „brand leken.
zijn
immers
en
brand
Roest
me begrijpelijker
van
de
vruchten
allebei rood. zooals dc kiemende
ledematen
de
ontstoken
woekerplant in de lente, als

moet in de oudheid de landbouwers
dCf>i?Se
Ckieur
gaven aan
liet sterkst getroffen hebben. De Grieken

den zonnegod Apollo en de godin van het„zij.Koren
die
Demeter beiden den bijnaam ..emsihios':
mislichtgod
zal
rosse".
De
macht hebben over het
geweest zijn
schien wel de brenger van den „brand"
vertecderd,
worden
en moest daarom met zoenoffers
met liet
maakte
gelukkig
Demeter, die de menschen
benoodlottige
de
gehad
zeker
de
macht
brood, heeft
«netting van haar gave af te weren.
De Romeinen hadden, zooals u weet, een minder
persoonlijke mythologie, zij maakten de verschijnselen zelf tot goddelijke krachten. Geen wonder, dat
vindt, die de velmen bij hen een manlijken Robigus
den heet te verdedigen tegen de kwaadwillige vrouwelijke macht Robigo.
, ., . ,
Gegeven deze verdeeling van werkzaamheid 15 net
erg meuschelijk, dat alle offers, alle ons bekende
gebeden zich wenden tot Robigo; haar partner immers
was al van nature geneigd te doen wat de voor pijnlijke ziekte bezorgde men_chcn wenschten.
In de lente zag men de roode sporen verschijnen,
die voorbode wai^n van zoo felle lamp, geen wonder
dus, dat Ovidius in zijn „Easti" vertelt van een processie, die op den 255. en April de stad uittrok over dc
Via Glaudia en daar, bij den vijfden mi.ilstccn. halt
een schaap en een
maakte, om het verplichte offer
Zóo oud
godinne."
aan
„rode
brengen
de
teef
t0
er
bij
het
zijn.
du
ontstaan
gebruik
geweest
moet het
vam de grens van Rome's gebied nog bij dien vijfden
mijl_s!e.n was. Op de grens immers diende dc verdedi-

.

_

of Eti une dateei'». loeu
va. niet de teedere halmen maar hel harde o.aal eer*-- tijden van Rome hard genoeg om dit st»«e
nog
ge»
otaal
(robigo, moet u weten, beteekent ook ijzerroes-j, had men
even jong
vernietig gij eer,.» wat ander,n zou kunnen vcrnie.i» matei ia.,! <<> l« «eiken, Het moet ton minste
(.vidiu_
tijd
In
gen! Doe liet zwaard roesten, laat echter ploeg «-u zijn als do i«-_ch_ijv_ng van tlv.diu.'.
we',
ploe»..*.''.
de
godin
en. zie. den
houweel blank. Pleeg geen geweld tegen ..'.re*! Do nü was Ilob.go eon
op
staat
honden
landman verlangt niet beter dan u geloften te doen tu...chen «Ie zittende
baudcvlinder e«n vrouwekopje. gehoornd, met tweo
en die te vervullen, maHr z»nder u zelf te zien."
voorstellen
heel
wel
«laag*;.,
aanhangsels,
d.c
Dit is heuse!» geen taal voor een l-oerengehoor, dat vormige
"-i».e
hier
Zouden
van den priester bezwering vraagt van booze machte»! kunnen, on»!< 1 «Ie kin.
daen.ou
hebbenT
Do
Robigo
De in angst zittende graanbouwers voelen niets voor voorstelling in beeld van of hondegestalte, maar 'oen
fijn toegespitste tegenstellingen en geestige woord» had oorspronkelijk vosseui,tzi>n. Geen
«pelingen: ze eischen onveranderd de strakke toover» ze godin werd, moest ze er anders
een
hem
g"«oon type
formule, die hun vaderden hoorden. Maar die paste op wonde,, 'lat de beeldhouw**
Of hij
dee,
l
Medusa
Bobigo
op een....
; .«keu.vrouwe,
haar beurt weer niet in Ovidius' mondaine kalender» nam. de
slauglokkige
nog wist. dat dit gehoorn-e.
illustratie.
Evenmin hebben we iets aan de verklaring van het gelaat oorspronkelijk de Egyptische .ruc^baarheid-hondenoffer. die dc fla men naar het heet den godin -lathor voorstelde.
dichter opdischte met de volgende woorden : „ALs het
hondsgesternte zijn loopbaan aan den hemel begint
gaat de verschroeide aarde dorst lijden en wordt het
Rembrant's Ontmoeting van Maria
zaadveld «te snel rijp. In plaats van dien hond onder
Elizabeth.
de sterren wordt deze naamgenoot op het altaar gelegd. Zijn naam is het eenige waarmee hij den dood
ons:
Prof. Martin schrijfttentoonstelling
zich op don hals haalt".
van schilderijen
hij
een
Blijkbaar wist Ovidius heelemaal niet hoe
Heden bezocht ik de
in de kunstzaal Kleykampjen werd
logisch verband kon leggen tusschen het moederkoren van oude
'«n Remhondsdagen
dusdanig getroffen door de schoonheid
en de teef eu haalde hij er dus maar de
dat ik
eu
Elizabeth
van
Maria
maken
Ontmoeting
hij, die met de grannziekte absoluut niets te
braudt's
roepe
".toch vooral
kan nalaten, uwe lezers toe te
hebben.
hier te lande
tijdelijk
Om de waarheid te zeggen zijn we eigenlijk ook dit prachtige stuk. dat slechts
en
gaan
zien.
„, t
is, to
niet veel wijzer. We kennen honden in Griekenland
is ten onzent zoo vaal!
Rome als gewoon offer aan de goden van de onderReeds in de middeleeuwen
waarop Maria, met haast
wereld. Dit zou ons kunnen verleiden de stelling te het moment geschilderd,
in eene ad van Juda ,
gebergte
het
„naar
Proserpiua,
godin
gereisd
opperen, dat de dood van dit dier de
komt
en Elizabeth begroet
van Zacharias
heüft van het jaar boven, in het
div evenals hot graan de eene
fantasie werkte
op
Ook
Rembraudt's
doorbrengt
sym39-57).
(Lucas 1.
en dus als
de andere onder de aarde
hij dit
penseelde
oneindige
liefde
op
«.emmen
moest
en
dien
en
bool daarvan gold, gunstig
deze tekst
met
liggen,
stad
men
de
ziet
"neg voortgaande zouden we kunnen wijzen op de doek. Op den achtergrond ontmoeting plaats. Met
bovenop den voorgrond heeft de
bescherming, die het zaaikoren in zijn kuilen
is de jonge,
genoot
nog
niet
bekend
"roote teederheid. en uitermate subtiel,
aardsere silo's waren toen
weergegeven.
Maria,
Maagd
van de schimmen der voorvaderen, maar we zouden koninklijke gestalte van de
vau haar zwaren
dan heelemaal uit het oog verliezen, dat een macht Achter haar een negerin, die haar
waartegelijkertijd
en
Verheugd
alleen
boven
ontdoet.
graan
worden,
verzoend moest
die het
reismantel
wier
entreetegemoet,
de
dig
zij
oude Elizabeth
treedt
de aarde aantast.
Maria, al even
Dien kant mogen we dus niet verder oploopen. We ring, wier vereering levens voor figuren in sterk
Terwijl
deze
moeten ons vastklampen aan de „roest", de „roode meesterlijk is uitgebeeld.
gedeelte der schilderij
godin", den „brand" in het koren. Dun en moeilijk licht zijn gezet, is het overige
Uit het huis links komt de oude
te volgen is die Ariadnedraad! Hij leidt ons eerst donker gehouden.
van een jongen,
naar een plechtigheid, die augurium eanarium Zacharias, leunende op de schouders
verlevendigd
door
wordt
voorgrond
plaats
terwijl
links de
heet en
„het goedsbelovend hondenoffer"
struikgewas»
pauwen
en
groep
prachtige
te
zetten
in
een
beginnen
had wanneer de korrels zich
De schilderij is. zooals steeds bij Rembrandt. «eer
de aren. dat wil zeggen ongeveer terzelfder tijd als
krachtig,
maar de behandeling is in tal van onderhet feest voor Robigo. Bij dit augurium werden
verzorgd, soms bij het miniatuurde
bijzonder
deden
geen
oogenblik
Als,
we
„roode" teven geslacht.
overeen,
achtige af, gelijk dit in zijn kabinetstukken tusschen
aandacht van de kleur afwenden, zien we
sen,!1G32 en '42 meer het geval is. (Dit
ongeveer
stemming met een feest ter eere van de graangodiu
verrukkelijke
derij is H-.0 gedateerd). Kaast de
ook alweer in de maand April gevierd
Geres
lichtwerking ligt voor mij de bekoring van dit meeswaarbij vossen met stroo omwonden, in brand gewaarmede de figuren
stoken en dan voortgejaagd werden. Om verklaring terwerk vooral in de devotie,rijpheid
van den voorrijke
nu
eens
in
vroeg
de
geschilderd,
Ovidius
zijn
gebruik
van dit hem duister
gede
in
half-duister
van
ni_- een geleerden priester uit de hoofdstad, maar een
grond en het magistrale
eenvoudigen boer uit het bergdorpje Garsoli. Die hulde bergstad.
van
Vroege: behoorde dit schilderij aan dén hertog
dischte hem het volgende verhaaltje op: „Een boeieherhaaldelijk
ik
het
waar
Londen,
jongen bond eens een vos een bundel stroo aan den Westminster te
geleden koet,t
staart, stak dien aan en liet het dier loopen, dat het te mocht bewonderen. Een jaar of wat
maakte liet
d«»od
veld staande koren deed verbranden. Om dat gevaar af Alfred Rolhschild het en tot diens
op diens
kunstschatten
onnoemelijke
vuur.
«led uit van de
te wenden plaagt men telken jare vossen met
bijzonder
mooi
op
het
Korenwaar
Manor,
gelooven.
niets
natuurlijk
kameel Halten
Daarvan moet men
glimmende
verni^aag.
velden branden zelfs in onzen tijd van rookende en licht hing. doch. door een al te
firma __.leydus altijd lucifers bij zich dragende menschheid bijna niet zóó goed uitkwam als thans bij de
...,,.
nooit af. hoeveel te minder dan in de verre eeuwen kamp.
...»
verBlijkbaar is het schilderij sindsdien opnieuw
toen het vuur een kostelijk, alleen in het huis zelf
nog
beter
nu
komen
beschikbaar bezit was.
nist. De superieure kwaliteiten
Het lijkt me toe, dat men veeleer den rooden vos tot hun recht dan te voren.
bij se firma
ongetwijfeld is de tentoonstel
mag beschouwen als de incarnatie van den verderfe»
belangrijk
schilder j
menig
maken
ander
hoopte
te
lijken roestdaemon, dien uien bang
1-leykamp nog
ééne
Rembrandt
bejegeslechts
deze
onvriendelijk
te
ware
er
erg
soortgonooten
doch al
door zijn
ruimschoots
nen. Of men later een voskleurigen hond genomen zoo zou de moeite van een bezoek reeds
het
beloond zijn.
heeft, omdat die makkelijker te krijgen was en
vrouwelijk geslacht verkoos, omdat Robigo femimni generis is, wie weet het?
grachtenschoon.
't Is ook mogelijk, dat dit tweede offer, op een
gede
werd
aan
gebracht,
ontleend
anderen datum
De Delftsche Courant schrijft:
._r>„__ a
bruiken van een volksstam, die met de oorspronkelijke
be»
Het
verkeer Markt-.lacob Gerritstraat-Oude
gestalte
Romeinen samensmolt. Over de dierlijke
en de menige schuift
hoeven we ons niet te verbazen: onze taal in elk ge» Langendijk is toenemend druk
B. en W. hebben
langs
elkaar
banen
smalle
val
misschien ook ons aller primitief zieleleven
adv.es
gevraagd aan
is nu nog vol van die liedden. Laten we niet den over verbetering gepeinsd enwerken.
openbare
rooden haan kraaien, rillen we niet voor «en zwarte de commissie voor
een even
De meerderheid van deze commissie hadde gracht.
kat in het donker, voor hondengehuil. uilengekras in
demp
middel:
den nacht, heet niet een besmettelijke ziekte „de afdoende als gemakkelijk
van
deze commissie is van
meerderheid
enz.
enz.?
..De
roode hond"
den Ouden Langendijk
langs
gracht,
meèning
de
dat
Van Robigo heeft men nooit een beeld gevonden.
behoort te worden gedempt". dat in 192_ een DelftDit hoeft ons niet te verwonderen want de ItaliaanZóó staat er in een advies
hout,
oudtijds
goden
in
zooals
hun
sche boeren sneden
alsof 't mets is.
heeft uitgebracht
Tibullus het uitdrukkelijk van de beschermgodheid der sche commissie
gold
lantaarnpaal
, , ,
hcrdeis. Pales, vertelt. Ook het altaar waarop aan de alsof 'teen
is geheel Nederland in opOude
Delft
het
altijd
Over
bijna
uit
zo20Cidgodin geofferd werd zal wel
niet omdat er gesproken ot gedie waren oorspronkelijk het vindingwasgeweest,
den opgebouwd zijn
demping,
maar allee» omdat overover
materiaal van alle offertafel-' en daaraan herinnerde dacht
een
een
electrische in plaats van
wo"cn werd daar
nog in Vergilius' tijd de graszode, die men op het maneenige
dan
van
eu
omdat
rijden
laten
stomntran. te
nor le^de vóór de heilige handeling begon.
moesten worden.
Bijna altijd, want waarschijnlijk zijn we sedert boomen enkele takken gesnoeid
dit voorstel dat in
met
de
commissie
En nu komt
kort in hot bezit van eon outer voor Robigo, «lat
Delft-plannen
een misdaad
Oude
vergelijking
met
de
allesbehalve van gras en losse aarde is! Te. Gastiglion- i- een' vandalistische schending van Delfts stadscello, ten Zuiden van Livorno, zoo vertelt E.
heeft op den
schoon. Alsof nog nooit iemand gewezen
(1924)
Galli in de Xotizie degli Bcavi
heeft
.oeverons
dien
men
ijken
schat
vergelijke!
kwam in 1922 uit een wijngaard bij toeval on
ongeschond«-i!
en
maar dien wc onveranderd
een cylindervoimig blok. 0,88 M. boog en 071 in trouwd, overdragen
aan hen die na ons komen. De
eventjes
moeten
maar
voorschijn.
weegt
Het
doorsnee, te
Langendijk en Voldersgracht
Oude
van
grachten
vuurstcon,
acht centenaars eu beslaat uit lossige
wel een sohandelijke aanslag op de
dompen
zooals men die in de naburige bergen vindt. In het reeds zoozouaangebeten schoonheid van Delft zijn.
liovenvlak is een hallkogeIvoimig. vijfendertig Deze zeldzame en ongemeen liekoorlijke grachten
centimeter diep. uitgehakt liekken met twee afvoerdroomerige achtergevels der oude
kanaaltjes waarin nog sporen van loodon buisjes met dc rustige,water,
in
het
te dempen, er ook maar over
huizen
weide» aangetroffen. Het moet heel moeilijk geeen
reden
moeten zijn om de geheele.
denken
zou
to
«leze
weest ziin de uiterst harde en broze steen
werken, of althans die
openbare
manier te bewerken, maar de verbazing wordt nog commis..io van
te ontslaan, te
oneervol
meerderheid,
gruwelijke
grooto. als men ziet. dat rondom het Ixdle vlak een
om
hun hal., hun
het
voorstel
stellen
me!
pronk
te
koppen
stoet van figuren gebeiteld is. Tussohen twee
hon
vorklaren
en
ten eeuwigen
goederen
verbeurd te
v.ui jou^e ossen hang! een vriiehtengnirlande. een
buiten
Delft.
dage
te
bannen
honden,
twee
derde ossekop is geflankeerd door vier
Wanneer ooit zoon voorstel ernstig in beraad zou
niet I-tollenden staart, twee. zittend.
komen,
zullen de goed-willende Delvenaren zich toch
Een altaar dus met zinnebeelden van den landbouw
in
wel
met
hand on tand tegen zoon mutilatie verzetten
on met honden, alles ten koste van harden arbeid
hulp
van het geheele land daartoe inroepen.
dat
Galli
en
dc
wonder,
rossige steen gehouwen. Geen
Het
antwoord
van B. en W. op dit crimen uefanaan Robigo donken ging. Het blok kan niet uit de

«s.

Uit de leerschool van de spade.

Rome.

—

ging »van het kostelijk bezit «lor oosten a_i_ te vangen.
De oude liederen welke de stoel zong hebben we niet
f la men
over en evenmin de gebod, formules, die deover
in de
sprak. Ovidius zette don inhoud daarvan
la_t
als
voorHij
priester,
den
die
taal van zijn tijd.
verzoening
diende
en
de
godheid
Ouirinus
naamste
van Robigo alleen als hors d'ceuvre waarnam, ongeveer het volgende zeggen: „Strenge Ilobigo, «paar hei,
gewas van Gore.; moge de aar licht wuiven boven he!
veld... Lw macht tot kwaaddoen is groot. De akkerman betreurt al het koren, dat gij hebt geteekend. a.5
verloren
Meer dan door wind on regen, of felle
kou wordt schade berokkend wanneer de zen het fe!>t
brandt. Dan baant gij, schrik lijke god^niaclit, uw pad
door het graanveld. ."-.paar toch. bid ik 11, ou/.e oogsten,
raak ze niet aan met uw liesmet.^ude hand. .Schaad
niet wat wij verbouwen, stel u tevredey met c.n_e
erkenning, dat ge het zoudt kunnen vernietigen. Om- i
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niet
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zoende hij baar op de lippen eu den hals en weer
op «le lippen. Zijn licfkooziugen deden haar trillen
vau een nieuwe en heerlijke vreugde, maar. daarna
tot bezinning komende, maakte zij zich los uit zijn
omhelzing. Deze «laad van haar brak de lietoovenng.
Met een wanhopig gebaar vielen zijn armen langs
hein heer; hot besef van wat hij gedaan had, joex het
De Hooghartige Dwaas
bloed me! een angstigen zwaren harteklop naar zijn
wangen on in diepe wroeging vatte hij hare handen
door
,
en verborg er zijn gezicht in.
mijn arrogante «.waaslie-U ,
mij
„Toe.
vergeef
H. BEACH—WEBB.
hü. ..Ik heb'mijzelf op een hoogst onverantwoordelijke manier laten gaan. maar als jij mij ver»
geeft, beloof ik je dat ik het nooit meer zal doen".
Met smoekende oogen zocht hij de hare. „Als ik een
XXXIV.
man was als anderen, zou geen tegenstand te groot
voor mij zijn om dien te boven te komen en je liefde
Koger
zocht
zijn
vertrek
voor
minuten
paar
Een
fe winnen. Maar ik ben een ellendige lijfeigene zon»
Beth in de ontvangkamer op en vatte haar handen der eenige rechten van niijzelven, zonder eenige
zijne. Het meisje, ei»en hoop. Ik bon niet vrij om lief te hebben of te
in eon warmen drnk tnksehen de
dat diep ontroerd was. voelde zijn aanraking met trouwen, daarom hel» ik als een lafaard gehandeld
elke vezel van haar hart.
door jou deelgenoote te maken van mijn ongelukkige
„Vriendinnetje", er was iets teeders in zijn «e.n, geheim. Het was nooit mijn bedoeling geweest dat
„ik moet jo dank zeggen voor al do hartelijkheid jij het zoudt weten, on toch ben ik bij de eerste
hebt bewezen. <!« boste verzoeking bezweken en heb ik mij met mindie je mij 'bij dit verblijf hier in hui.,zoo
«omber voor
De zaken' kunnen voortaan nooit meer
zelflxdieetsehing gedragen dan eon bandelooze
en ik heb «lor
mijn
vrienden
mij staan, want ik heb nu
jongen.
Toe. vergeef mij, juffrouw somers". Met ge»
eon gelukkig tijdje gehad; ik bid «lat ik de eersten spannen zenuwen wachtte hij af wat zij zou zeggen,
niet zal verliezen en het laatste blijft mijn eigendom daarna wendde hij zich met, een gebaar van berusen niet» on niemand kunnen mij ervan lieroovon. Beth, ting "f.
, „..
zeg mij nog eens dat je mij toe zult staan je vriend
Bcth sloeg hem met deernis gade. Zij snakte er»
mijn
verzekering
mee
mij
die
geef
te blijven
naar om zijn hoofd le^ti haar borst aan te drukken en
balligsohap".
bom
te troosten zop:»,ls alleen een vrouw een man
in
„Ik dacht dat je wist dat mets er veranderingJim
kan troosten, die haar liefheeft, maar zij onderdrukte
zou kunnen breng'", Koger. Als Claude B- eens
zij wilde zijn kruis niet verzwade conventies do neiging ertoe elgen innige deernis met zijn leed
I.ane was, zou ik maling hebben aanmaar
door
haar
ren
aangezien
en ie af en toe komen opzoeken,
daarvan legde zij een hand
vrees
ik dat «lat te vormden. In plaats
blijft,
B.
is
on
Claude
boel vriendelijk:
hü uu eenmaal
zeide
en
zijn
schouder
op
moeten
brieven
wij
het
met
Dus
zullen
gaan.
niet zal
„Ilogor!"
neergeslagen oogen* stond hij voor haar.
Mot
aan»
je
en
Ik zou voor je neer kunnen knielen
„Juffrouw
Somers. ik schaam mij —" alleen heb
hunkerde naar
bidden voor dat' voowtel. Beth. Ik
„lk neem het je niet kwalijk, Boger,
-o. ,ets
500' nweldaad, maar hoe kon ik. lijfeigene,
met jou. Jij bout een goed wan ou
te doen
goedertierenheid vergen?" Ziju stem beefde ik
aan jouw liefde zou een echte, vrouw onmogelijk
blijven denken
van ontroering en dankbaarheid.
on, «laar aanstoot kunnen nemen. Ik zal eraan
Het meisje" maakte haar handen los
als aan een heerlijke hulde, zelfs al moet ik te raden
'«" op het die te onderdrukken met al de vastberadenheid waarhaar vrouwelijk hart innigeon van die handen
(roos.eloozen man. legde zij
over jo Inschikt".
.^
««
1
Hij stak zijn gretige handen uit en een uitdrukking
dat niet. Alsof ei- tusschen
zielige,
«ogen
de
van 'adoratie' verhelderde
goedertierenheid zou k— zinV'
„U vergeeft het mij, juffrouw «omer., t U zult mij
alles
nabijhei.l
haar
aanraking,
haar
Haar stem.
niot straffen voor mijn aanmatiging door mij uvr
moeilijk
zijn
Koger
om
samen
"vriendschap
werkte
te onttrekken en uw belofte ongedaan
«elfbedwang te doeu verliezen- h,j nam
!.
maken?"
« >' ■"
in zijn armen en zonder zich langer te 1.

—
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Ik zou mijzelf straffen als ik dat deed; ik stel
je vriendschap te hoog op prijs, beste jonge», om

die te willen verliezen. Natuurlijk zal ik sehrijv. n."
Hij viel voor haar op zijn knieën.
„Lieve l-cenvrouwe, mijn hart is van u eu u kunt
er mee doen, wal, u wilt. De heidenen aanbidden «le
sterren, ofschoon zij weten dat zij voor altijd buiten
hun bereik zijn; iv dien geest aanbid ik ook u."
Jim deed «Ie deur open en keek naar binnen daarna
deed hij haar weer dicht met verwezen oog. n.
..Dwaas die ik geweest ben. Geen heks heeft ooit
beter kwaad gebrouwen! Vervloekt! Wat eo» blinde,
domme, gedacht en looze dwaas ben ik geweest. Ken
vrouw als Beth zal hij nooit kunnen vergeten, het
zal een bron van eindeloos verdriet voor hem zijn."
Hij hield peinzend op. lk zou weleen» willen weten,
of Beth «looi dezelfde hevige ziekte is aange! ist.
Moge de hemel Claude Barton verderven!"
Daar zij beiden verdiept waren geweest in hun
eigen belangen, hadden zij niets van .lim's binnenkomen gemerkt. Hoger stond op ou ging naast het
meisje staan.
„Dit is ous afscheid, juffrouw i?omeis, en ofschoon
ik het niet verdien, neem ik uw vergeving mee in de
duisternis, die nu nooit meer zoo inktzwart kan zijn.
Als ik mijn neigingen kon volgen, zou ik u nooit verlaten, maar ik moet mij beschikbaar stellen voor een
veoleischond meester, en zijn bevelen gaan v_«'>r bij
mijn dierbaarste wens» hen. Ik moet weg, adieu, lic
Adieu, juffrouw ..omers".
Zij nam zijn uitgestrekte handen.

—

„Beth. alsjeblieft. Koger".

....dien.

Beth".

klopte hard; daarna «lood hij de deur open.
„Het is tijd. oude paai", zoido hij, terwijl hij zachtjes lioger's arm aanraakte.
In de gang kwam Both naar hen toe en beide mannen waren verbaasd te zien dat zij zich gekleed had
voor een auto-tocht.
„Je wilt (och niet zeggen dat je met ons meegaat,
Beth?" Terwijl .Tim de vraag deed, keek hij schuin
naar Koger cii betuigde in zijn hart zijn sympathie,
toen hij in dc expressieve, oogen van den lijfeigene
hoop zag flitsen als een lichtstraal.
al» jij het goed vindt", voegde
„Zeker, ga ik mee
zij er met spottende onderdanigheid bij.
„Elk uur kom ik meer bij u in dc schuld, juffrouw
Somers", verklaarde Koger gelukkig, maar zijn oogen
hij dorst het uiet.
keken niet in dc hare
_>im

—

—

—

AVONDBLAD, A.

«lum der _omm.._.^-- u» he«il>jk, piach',^. onver««eerlijk.
ni«ts! Het vooistel van
llet collego antwoordt
do «..leunende < ommi»!e ««-staat met voor B. 01 W..
'lis lucht, slechte lucht dan. >oor hen. Het college
en
vermeldt de voorslacht e rade der commissie
zwijg! er dan over, zooals een fatsoenlijk geselschap
zwiigt over een onbehoorlijke uitlating. lift «lage.
lijks«-h bestuur schuift het ongepaste voorstel van de
tafel en zegt dat B. en W. zich kun_i«>n v, i<< ni^en
met het voorstel van de financieele commissie om
/ 950 beschikbaar te stellen voor het verbreeden van
de Bijbelbrug.

Rotterdamsch-Hofstad

1

\ < i'tiae'e «.peelde d«» <1..1ik van het publiek in d
How do you do»"
zaal. «lat vroolijk het refrein van
heeft meegezongen. I'ie vraag wei'»! gesteld aan
.«!>». me, dc Koningin te !x>ginn«'n; ook aan
vrouw Manu-Bouw meester, die haar pensioen zag
dans
<»I»g«_'.<g'l. Dat was «ebt Spcenhoff. Ook den heef»
Koos
Jr.
zijn
coupletten,
in
heeft hij behandeld
e<u loflied op de gezonde Hollandsche schoonmoeders
gezongen, mevrouw ..peeuhoff herinnerde aan haar
„gasthuis te Amsterdam en met
verbluf in liet
hun drieën hebben ze Lotje uit haar nooit gesloten
graf gehaald met de Duitsohe vertaling er naast.
Bloemen en eon krans hebben de erkentelijkheid voor
dit nummer van ..aranelli's circus vertolkt.

Dr- Willem R o aar d s zal in do eerste helft
van het aanstaande s'peelseizoen als gast zijn medewerking verleenen bij h_t Vereenigd Rotterdamsch»
tot het
Ilolstad'looneel. Hij zal optreden in een„com«_die",
lwlioorende
Fransche,
repertoire
!o»g°t.
Van der Lugt Mêleert
ïn^t den heer en mevrouw
e.a. ; hij zal do regie hebben en zorgt ook voor
de vertaling.

Tooneel.
Jut en Jnl».

leest men op de
«Geen kermis, toch koek
ramen van Botterdamsche banketbakkers.
De gedachtengang der leiding van het Rotterdamsch»
Hofstad-Tooneel was die des bakker..: in d»ze d-igen,
nu veler herinnering even wijlt bij die vroegere week
van bont-woelig vermaak, waartoe immers ook e«n
Bij Zcheltens & Giltav te Amsterdam zal binnen„variété" behoorde met zoo iets als een „levensschets
verschijnen: Mooie Karel, roman door Is.,
uit de.lotmaan" en een gerenommeerde soubrette, zou kort
uori d o. Het is het vierde en laatste deel van!
een „kluchtige fantasie met zang, koren en dans" er bij
epos De Jord aan.
de geachte clientèle wellicht ingaan gelijk de genoemde het Amsterdamse!!
zoete spijze. Met dit verschil, dat de koek verkooper
»njet zondigt tegen het voorschrift van den schoenmaker
orgelvoordrachten.
en zijn leest; terwijl wij ons niet kunnen voorstellen,
(het programma, bevat
dat een tooneelspeler als
D_ organist .1. H- Besselaar Jr. alhier zal in _«
véle namen) zich gisteravond kan hebben gevoeld als Nieuwe
/üuilerk?rk alhier orgel voordrachten geven
dienende zijn kunst, sommigen speelden, vermoede- on 31 Augustus.
30 Octol-or. 2? November, 26 Delijk, hun afscheidsrol bij het gezelschap
26
Februari
1326 en 1 April 1926.
cember,
Maar
om daarvan te zwijgen
daar is Anten
Roemer, dien we vaak hebben bewonderd in fijn wei-c,
ernstig en vroolijk. Hoe heeft hij tot kennis-vermaak
Kurhaus.
van het talrijk publiek moeien „jut-en-jullen"
want
op „jongejannen" ging het !ijk_n. We hebben hem ge»
Op het solistenconcert van as. Woensdag onder
«eu als waardig Zeeuwsch huisman, als !»andschuimenleiding
van prof. Georg schnéevoizt 1115. als solist
pseudo-majoe
Jut,
imitatie-operazanger,
don
1, als
als
pianist
Ignaz Frieclman. zal deze vóór de pauze
«le
als lakei aan het hof, als de pa_rdrijd.,ter 1 .n-bella. als
het
concert
e-mol voor piano en orkest op. 11 van
p__eudo-hofmar..<__a,lk
clown, ala
en dan hebb.»
Het concert wordt geopend met do
de toeschouwers nog zijn meest-menschelijke mimiek «.hopla vertolken.
„Der
l.orsar" van H. Berlioz, terwijl na
gemist, toen hij zich achter de schermen doste in ce ouvertur»
uitvoering zal worden gege
(eerste)
<ie
pauze
een
kleedij
oircusmeisje
vaai het
-»t»te
met Hloote arme» en
„Antiche
vaa
Danzo cd Arie' van Ottorin»
vcvi
boenen.
de
Besphigi,
alsmede
serenade d-mol! van R. Volk.
Gelijk de prettige muziek van Eugene Beekman,
zal worden besloten met d»
liet
concert
manu
leiding
componist
uitgevoerd,
onder
van den
het kaLiszt.
F.
„Mephislo-wals"
van
rakter van een potpourri droeg, zoo zijn ook Juten
symphonieconcert onder
een
is
er
Vrijdagavond
«lul's Avonturen een mengsel van veel en velerlei: werkelijk grappige tafereeltjes èn zotte clownerie; leiding van prol. Georg .-.!in.e.voigt, op welk conlaag-bij-den-grond blijvende aardigheden im geestige cert de harpiste Rosa Spier als soliste zal optrede-n
zetten, in hel begin vooral van politieke strekking. _5r met „ Impromptu" van G. Fauré en „..arabande"
met
zijn coupletten gezongen, unisono en meerstemmig, er van Philipp. (iauberl. Het concert vangt aan
na
do
van
G.
Franck.
__vmp!>«nie
de
in
d-mineur
is gedanst en gehotst. En een afwisseling van handepauze zal worden uitgevoerd de symphonie No. 5
ling, de eerlijke revue waardig!
Eerst de „Hemel op aarde", alle medewerkenden e-moll (Aus der neven Welt) van A. Dvorak.
gestoken in Zeeuwseh eostuum
den heer Tartaud,
goed Zeeuwsch goed rond, hebben we naar hartelust
De School
Bouwkunde te Haarlem.
hooren vloeken. Als tweede bedrijf „Dolle streken"
van Jut en Jul als Robeit en Bertram van de eilanHet raadslid de heer Joh. Visser heeft aan B. en W.
den. Daarna de „Loting" met de dwaasheden v.m het
geneeskundig onderzoek door Jul als medicus. Ver» de volgende vragen gesteld:
volgens succes me/. „De Leven-redder", eindigend in
1. Is het B. en W. lakend, dat het bestaan der School
een geparodieerde opera voorstelling, gepatenteerd revoor Bouwkunde, Versierende kunsten en Kunstamkostelijk
cept, maar
door Ju-t en >lul mot Mien Land» b.eliton ernstig door regeeringsmaatregelen bedreigd,
ten
heer-Tels
uitvoer gebracht. Na do pauze, eon wordt t
groot tuinfeest van het Circus Baranelli en de aan2. Zijn B. en W. van oordeel, dat de genoemde «ohool
kornet van den eersten stoom.rein. Het leek de laat» een waardevol opleidingsinstituut vormt voor de artisste tram, want kennisachtig laat is het gewordentieke ontwikkeling van vele jonge nlenschen in en ooiGansch een lijst van namen noemde het programma,
ver buiten II,_triemt
ongcrekend de figuranten, die zich. vooral de zeer
3. Hebben B. en W. reeds besloten, al hun invloed bij
de regeering aan te wenden, opdat de school in haar
jonge, nog beter in de dorpspret zullen hebben
in te werken. Juliette Boos was. de heibeiige tegenwoordig gebouw gehuisvest en voor Haarlem bevrouw van .Int (als ..regeeringsmin' begiftigd houden blijft'
met de gouden medaille voor kunsten en wet en.., hHiipon), Lily Bouwmeester het dochtertje van boer KaasTijdschriften.
kop en Hans van Ees haar minnaar, Willem HuysNikus een snorrebaard van een majoor, Henri Morriën
How do you do ?" zong Ipeonhotl gisteravond
eerst een geneesheer en later de directeur van het
circus, Jules Verstraete een rijke Vetzak en toen de ook mevrouw Mann-Bouwimeester toe
l.r wordt al weer over ...e za_k gezwegen, klaagt
wa_gelijk-onbenullige vorst <'arolus, Jaap van der
Poll diens trouw-iepeteerende hofmaarschalk, Louis Spel en Dans, na to heblien gewezen op de sen»'
Vervoorn o.a. een dwaze burgemeester, Jacq noek satio en indiscretie, dio zich van het geval hebben,
een schrijver ten stadhuize, ('. Dommelshuizen een mee-ter gemaakt. „Het Ilollandsch publiek heeft weer»
g^zVÜigje, kunnen kletsen over „die arme mevrouw!
martiale veldwachter. Zoo zouden we kunnen doorHllUin. «lis we toch eigenlijk óók maar 25 gulden
gaan.
moesten sturen", eu ook de buitenlandsche pers weet»
Eén speler hebben we, dan nog niet genoemd, met
opzet: Theo Ereukel <lr. Wat hij in do rol van Jul weer «lens iets over do sociale positie van onze
heeft gegeven, verdient afzonderlijke vermelding, grootte kunstenaars en over de wijze, waarop hst
omdat hij in dit genre hot best «te pakken had, vat Xe lorlanilscho volk daarin veriietering meent te kun»
brengen... tü'est beau, l'honneur !"
zoon rol kan opheffen. En goed zong hij zijn cou- nen
l_n!!'l>!i»_I
de Bom geo't een Vlaamschen indrukl
pletten.
Veel viel er gansch den avond te zien en daartoe, van het „A. Z-spel' to Leden.
rekenen we de good geslaagde decors van den heer
...,. Herman feirlinck en Johan de Veester Jr. hadden te
M. A. van «ler l.ngt Molsert; de vroolijke huisjes in
Lei>l>:>
geen eigenlijk ..volksfeest" t© bezielen. Het wa»
het eerste bedrijf, al waren ze misschien niet heeleveeieer
een
groot-gezien schouwspel, een in val,._ grenzen
maal Zeeuwsch (toen de avond daalde over d< n
spel
omtrokken
de toeschouwer niet dan too»
„hemel op aarde" trof de stemming, door het nieuwe schouwer bij blijven waar
mocht.
verlichtingsapparaat, verkregen), het zonnige panoHet was een gemiineerd, gerythmeerd historisch kijkrama in 11, dc entourage van het tuinfeest en die spel, waar ecu merkwaardig oogenblik uit 's lands bisstoomtrein, welke daar waarachtig kwam schuiven torie in verbeeld werd. De lyriek was er, van de zijd*
over het tooneel. Behalve aan de spelers en den comter toeschouwers, vreemd aan. Men moest ««-houwend en
is hulde gebracht aan den decorateur 011, zeer luisterend onder den indruk komen.
pon
Pc tegenstelling tusschen Noord en Zuid heeft me hierbij
verdiend, aan den regisseur, Hermann
walt.
.1. H. Bpeenhoff, die de „kluchtige fantasie" naar op een gegeven oogenblik getroffen. Aan 't eind van het
A Z spe!" moet het Wilhelmus opklinken. _tel u voor
een Duitsch gegeven heeft, bewerkt, vond gelegenheid
grandioze slot fokt, dat een Teler Nenoii hier niet
hei
_aranelli
met vrouw en zoon in het circus
voor vorst
verzuimd
zou hebben te benuttigen: hij heeft dit in zijn
Garolus op te treden „in" zijn nieuwste liedjes, Jules groot, «anggedicht
„de schelde' eenmaal zoo prachtig
gedaan. Onweerstaanbaar rijzen daar, hij do laatste akkoorden van Nrnoifs ..Schelde", zijn eigen Wilhelmus»
bewerking, do toehoorders op.
Zóó had ik 't me te Leiden ook kunnen denken: het
(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).
volk van Nederland, door do vijf duizend aanwezigen ver»
tegenwoordigd, oprijzend als -én man. latend helmen
naar den hemel toe, in eenklank met spelers en zangers
op het tooneel, het roemrijke feest- en danklied, de god»
_■
<wiw
gewijde psalm:
iek ben van Ouytschen bloed".
't Program waarschuwde eehler nuchter tegen zulke...
<Vlaamsche_) uitbundigheid: „Het publiek wordt beleefd
da» ■
gene-en dakv/etsuren genezen
» en andere kwetsuren
doch dringend verzocht bij het spelen van het Wilhelmus
delijk zonder
-onder litteeken na te laten »
niet op te staan of mede te zingen."
Ziedaar een echt Hollandsche vergissing, dunkt me. Ta
en pijnstillenden AKKER*
U met den
Vlaanderen voelen we dit anders. Bij ons «ou 't eea
apotheose geworden zijn.
«_»-«_»
10
Zullen wij in Vlaanderen ooit zulk een 3r>.nd_l»oz
werkstuk tot stand kunnen brengen? Voor 1930, het

"
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Kloosterbalsem Ro

Twe e-e n-t wintigste hoofdstuk.
Koger maakte bijtijds toebereid.-.!..! voor den terugkeer van zijn meester. Na het noenmaal ging hij uit
on kocht ccii l>os uitgelezen bloemen en verzocht juffrouw Coc verlegen, ze voor hem te willen schikken.
De vrouw deed al haar best ertoe en het effect wa_
werkelijk alleraardigst.
„Op mijn woord", zeide zij goedkeurend, „meneer
Claude zal het hier gezellig vinden, net of hij niet

weg is geweest.'
„Dat is juist wat ik wil. Gelooft u dat alles in
orde is?"
„Uitstekend, mijnheer Ellison. Mijnheer heeft nooit
een Indiende, gehad, die alles zoo in de puntjes in
orde hield als u U bont werkelijk handig." Zij huiverde. „Hó! Ts liet niet koud geweiden. Gisteren was
liet snikheet on vandaag heb ik een gevoel of mijn
bloed bevriest."
„Wij zullen e«» vuurtje aanleggen, juffrouw Coc,
dat is kuil»'. Die killigliei.l is een gced excuus ervoor.
Dan ga ik naar het station."
„Dat is heu_cli een goed idee. Ik zal het voor u
aansteken, i., het go.d 1?"
Koger keek «Ie auto goed na en reed toen naar het
station. De trein was, nog niet gesignaleerd, maar
om zichzelf vanwege zijn gretige verlangen
lachende
om (.'lande te believen met gehoorzaamheid ou stiptheid, giug hij dadelijk naar het penen toe en nam hij
een standplaats in, waar zijn moester hem dadelijk bij
zijn aankomst moest kunnen zien.
Met een uitdrukking vau grimmige voldoening
volgde do gespannen blik vau cc» mau met een platgeslagen gezicht elke beweging van hem. Toen Koger
stilstond, gin»; de man naar hem toe. Hij plaatste zich
op don rand van het perron met zijn rug naar dc
spoorstaven toe en staarde hem onbeschoft in zijn
gezicht. Bogers strakke blik vestigde zich op den
mond, eu zijn hart beefde van een wee gevoel, toon
hij zoowaar een rij bijkan- onberispelijke tanden
gewaar werd. Jiet zenuwen, die op het hoogste ge» j
spannen waren, onderdrukte hij het oude gevoel van
afgrijzen en keek den man aan. Zijn houding was
onberispelijk, toen hij achteloos naar zijn bespieder
keek on daarna naar de seinen. De blik van den
anderen man volgde den zijnen, maar Martin kon het
dankgebed je niet hooren, dat ten hemel steeg, toen
hun oogen den langen arm neer zagen vallen, ton
teekon, dat de trein in het blok was en elk oogenblik
kon binnenkomen. Hij vloekte binnensmonds; de helft
van zijn genoegen zou verloren gaan, als hij haast
moest maken, maar niettemin dacht hij er niet aan,
"zijn prooi te laten ontsnappen.
„Wees niet bang om een kennis te herkennen,

....

Koger Ellisou", hij legde nadruk op den naam en
lachte gemeen. „Mijnheer Barton is een goed meester
voor je
te goed
maar hij heeft mij al te gauw
voor een dwaas aangezien. Hij kende I_uke Martin
jij wel. on je- zoudt beter hebben moeten weten
niet
dan mij voor zoon halven gare te houden".
Koger herinnerde zich zijn rol en gedroeg zich
daarnaar.
„1' vergiet zich
of anders bent u beschonken
maar als u mijn baas kent, zult n gelegenheid krijgen,
ziju vergissing aan hem duidelijk te maken. Hij zit
in «lezen trein". Martin werd rood van ingehouden
vreugde.
>.lk ben doodnuehter. mijnheer Roger Ellison". Beiden konden nu duidelijk «lon expres-trein hooren
aankomen. „Jo behoeft niet to probeeren die komedie
alsof jij al zoo lang zijn bediende geweest bent, tegenover mij to spelen, ik x.,i «lat niet slikken; ontsnapping is onmogelijk, fijne meneer, evenmin voor mij
als voor de schande die ik op je zal stapelen. Ik heb
jo weer te pakken on zal jo zóó verpletteren". Hij
boog
zich «lichter naar zijn slachtoffer toe,
opende zijn rnigo baud en
sloot die weer
langzaam, daarna heelemaal vergetende waar hij
stond wierp hij zijn onbehouwen schouders met
een ruk achteruit en lachte. Een «ogenblik wankelde hij en trachtte onhandig zijn verloren evenwicht terug te krijgen, toen viel hij met een plot
on een vloek via schrik zwaar op de spoorstaven neer,
en do trein, die snol voortgleed, was nog maar een
korten afstand van hom af. Martin verroerde zich
niet. Een oneindig klein oogenblik stond Koger stil,
den blik gericht op do naderende locomotief, toen
sprong hij. met een magnifieke verachting van zijn
eigen veiligheid, op de lijn on trachtte mot al zijn
kraoht do massieve gedaante van de spoorstaven te
sleuren. De naderende donder van den trein was in
zijn ooien; een snelle stroom warme lucht streek
langs zijn gezicht, on nog nauwelijks beseffend dat
zijn poging mot succes bekroond was, zag hij den
expres stilhouden. De man op don grond kreunde en
sloeg zijn oogen open.
Koger knielde naast hem neer.
„Geloof je, dat jij je^erg bezeerd hebt. Martin?"
vroeg hij.
„Geef mij jo poot, dan zal ik zien. of ik kan staan".
T-llison deed gelijk hij vroeg, maar met eon gebaar
van bittere verbazing on oen gekreun van pijn staak»
te Martin zijn pogingen.
„Ik heb m'n rug bezeerd. Verdoemd nog too! Wio
zou ooit gedacht hebben dat iemand zoo zou kunnen
vallen?' Hij huiverde eu bedwong zijn pijn.
..Ze brengen je nl hulp. Martin. Wees vroolijk. ik
hoop dat je weer gauw opgeknapt «..-.li -.ijn."

—

—

—

—

—

f

12

NIEUWE ROTT_-RD-_2«S<.---B 0V«I»HI»N_

«eeuwfeest van België, worden plannen beraamd: misschien
weer vaardig
«1 ovor Herman leirlinck de inspiratie dan
"ebben au»
Jr.
do
.Xlcctter
Hij
eu Johan
«ijn geworden.
«en onvergetelijke _.n_atie bezorgd t» Leiden. "l"l->U"«
eu te. reen
onze valuta-bekommeringen zijn wo voluaan
gebeerd.
uit hot, land van Reuwrandt, hui-toe
van,

verte»t uit do herinneringeni
Bo«-:S l.ap!sc-__n-!kvu_ich
schrijf, ove.- een Holland.

L^iZlawskv. Jan
«chZ actrie? in de a.!i-tienie C2u^. Anna t-orn.lH
Buniu^. 10l do redac. o
ssa tier. J. W. F. Uerum-u-.
nog
nis
mclcwerker aan he:
toeg?lre_on. is ditm?.-.l

wo°rd -

(Vervolg vsn de Reclames.)

Mededeelingen en Aanbevelingen

z

Tegenzin
vi! »a»3«larn,kw_l«.i>. lsluderlgbeld. .-a»3br»ndei,.
..r»«».H<»»_.t
natuurlijk
I—2
ln «-teu bewolken
stalen
Bit.crvvater een grondde reiniging van het _pij_>.e_t«ringsll_voortreffelijke
n.al. bit attesten vanziekenhuizen blijkt, dat liet
Franl-^osefwater gaarne wordt ingenomen en den patiënten
«er «eedbekomt. Bij Apoth., Drog. en Hliner.waterh. verkrijgb.
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Verbrand

."paald

A lroote
m^r
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struin oZe'ïi planken.
<>^d
I'trinè^
slechts vervu^n'
w^me

'riiin'd^
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Climatologisch congres

.
.

,
binnenland van Nederland.
„»„
in
-^ aanBpr. besta- met na te gaan welke factoren
patiendat
komen, om te verklaren

te Davos.

(Particuliere correspondentie.)
I.
weIn het als Turort voor lijders aan tuberculose
reldvermaarde, 1559 Meter boven den zeespiegel, m
gelegen plaa«s,.
het Zwitsersche kanton Graubünden
. on('limnto.ogisea
een
Augustus
Davos, werd op 16
sprekers
deelne50
ongeveer
geopend,
waaraan
«res
men en dat door ruim 200 belangstellenden bijgewoond
wordt uit Nederland, Frankrijk Engeland, Denemarken Zweden, Spanje, Dui<schlaud. 'lsjechc^..lowaki,e,
Italië Oostenrijk. Hongarije, Zwitserland, vereenigde
Staten van Amerika. Zuid-Amerika en Japan.
bijzender
De deelneming uit zoo vele lauden is een
Hoohge
.irg.sfur
succes voor het Zwitsersehe „Institut
phvsiolo°-ie und fulierknloscforsohung", dat onder leiding vanprof. dr. A. Löwy, in samenwerking met het
Phvsikali-eh-meteorologiseh Observatorium, pret. dr.
O Domo" eveneens te Da vos gevestigd, tot doel heel!
van het
de elimatoleg'sohe en physiologische invloeden
nog
nauwwereld
geheele
levende
hooggebergte op de
geschiedde,
onderzoeken
te
dusver
keuriger dan tot
en de empirisch vastgestelde geneeskrachtige inwerking ook wetenschappelijk te verklaren.
afdcclinFen
sinds het voorjaar van 192» wordt in alte. aannememg
na. de
gewerkt, terwijl men binnenkort,
«ie
van het reeds ingediende wetsontwerp bo!!x>ffende een
-überoulosede.-!rijding in geheel Zwitserland
te verkrijgen,
subsidie van regeeringswege hooptbacteriologische
maken
een
mogelijk
zal
welke het ook
afdeeling te open.n.
, ,
van ->«.:..
Daar men ep een internationaal karakter
congres bijzonder prüs stelde ha«l «ie 7.w.!.-erse!'.-_
Bundesrat de verschillende daarvoor ia manier-dag.
zich
30 in getal
komende staden
welk
ververtegenwoordigen,
aan
officieel te doen
hl.md
en
D
intse
Italië.
echter
slechts
Nederland.
zoek
gegeven.
Oostenrijk gevolg hebben
Door verhindering van prof. van Lverdingen tiee«tt.
als officieel afgevaarligde van Ne lerland dr. »'. M.
Mol uit, s-Gravennag» op. terwijl de.
reo-eering vertegenwoordigd is. door prof. A. di }'<■'**??■
uit Pisa. die met zijn dochter mevrouw prof Bat-1..
faelo—di Vestae aanwezig 's. en door prof dr.
Palla^zo uit Borne. Do Dui^ehe regeering zond el? olficieel^n affeHiede geh^imrat pr^f. dr. O. >p_t.:a.u..
Berlijn. Oostenrijk dr. 11. van >ehroett^r en prof. drHausmann, leiden uit 'iVeei.'n terwijl de Zwüserse.ie
woHi door dr.
rezzeeri"" officieel vortegeliv.e^Higd
van
Zwitsersehe
de
president
Ztirieh.
Bachm.uu uit

—

—

—

- -i-.t.^ei.ee-ü^t

vereenign? tegen tuberculose.
Oud", ds belangstellenden nit Nederland merken
wij o.m. op prof. dr. .Magnus. directeur van bei Paarm°ie_--g.seh Instituut in Vtreeht.
ontvang.-! der deelneNadat Zondag <!e offieice'.e be-taande
uit: <>r. Micougre.'l'esüiur
"het
door
mers
dr. t.owy.
prof.
Deo-»
«n
ohel presil-nt. prof- dr.
Vogel-Fvsern, seeretari-.
en
dr.
vie^-rresi-'l-nten.
had plaats gevonden vingen reeds Maandagmorgen om
aan.
half ueg/>n"dc vergaderingen
ingedeeld
in een algemeen
zijn
Do voordrachten
namelijk
in een nat,»!
deel en in drie afdeelingen,
afdeeling.
, he. in een biologische
log___
kundig mee-r.
welke wederen. onderverdeeld word! in een voor
physiologie en voor botanica en tot slot. in een kli-

overzicht
ziil'en "«as Ik» palen tot een summier
DI"V"i
V
van
behandeling
bi.jz
ndero
lx!,,adelde,
van het'
met

belangstelling ook van
de onderwerpen, welke de
wekken.
broedere kringen kunnen gas
in zijn voordracht een
Dr Wehrü uil Zu'ieh
der kl.mati»
van
geschiedenis
<!.
interessant overzicht
op hoe Hippoerates nog slechts zijn aanweer,
aan seha.leli.il,, invloeien van het
dacht
<<"<,'..>art.».
groo»*
tweedde
endoei «lat stee >
Galen
n e tweede eeuw na t hri'us levende
geklimaat
hun
welke
door
aantal plaat-en ken niKefcnen.bijv. in Lgypte. Ly»
invloed
L,
werd «liter aan de inwerking
In
mi«!.!<dceuwen
gezoudhei- wederom minder
vn het k iniaat op de in
de 18e eeuw een verande»
gesehenkeu. tot

"llii'wecler
wielde
l7
he^l
e"

'

"c^skrachligen

C-5e

landaeht
"Nn^opzfch^van het klimaat in het hooggebergte

merking konden
scrofulose, rachitis, asthma
en met name lijders aan
aan zee een gunsteen
klimaat
het
e» tuberculose, van
hun oorspronkelijke
wanneer
ondergaan.
zelfs
invloed
geleslechts weinige kilometers van de kust

v°onwg

In^rnationalo
Vierd'
heeft toch in den ruimoren zn van
KCli-eT'
\
ederland
d-n
verklais
het
te
«-en^kuude
het 'woord een zeeklima.t; hoe. uit bij- een provinpatiënt
r°i'. aldus _pr.. dat een

in Zuid-Holland aan zee. geneest.
aan de zeekust
De ve. 'billen tu^ehen het klima-i60
van dc
onteer
en in het binnenland
sain
dc
worden
gezocht
kunnen
der
nie^telling der atmosfeer. de zuiverheidvochtigheid,
de tcinpcratuur-toe-tandea. do relatieve
verder in den neer.
et absoluut watcrdampgehalle.
en miSseh en
de bewolking den zonue^hijndunr
verhoudingen
van
j» '<>c,u.-,itaticve en quantitaticve

ci^tadv?

-

Zat -

''"".

.^'«^
.''^.

Jla-

jood- on ozongehalte, werden ond.ren
gedaan, o. a. «'.oor Hofman in den Haag de
doch
to
Am..teidam
Hevmann
'.oor
t,i.^'hen dê lucht van de kust en moer
ver
! , .1 waart ziN onbeduidend.
en in ,le zuiverheid «ler lucht zijn evenongeveer dezelfde
min -root terwijl dc temperatuuraangaat is de kust
neerga en bevolking

.oek"'eu
ge"<'.en
toTt
chillen _
Te vctNtil
"Vat
t.-«-

het binnenland lievoorrccht.
naar moment dat er aan'<!di"g is te zoeken
de
kust eu
aan
het
zonlicht
«-el ike ver-zchM-n van
de
lichtindruk
plaats
is
eerste
in
do
ll>mlw..ai^ssterker, de pigmen<atie
o het oor. aan do kust veel
veel
kerker op en ver<l."r
r.co
de bui«. t-eed-l aan
de belichting^ti»d. n
dat
fotografen,
der
crvarinc
kunnen
worden dan in
genomen
,
? n zee veel korter
di:;
!^lichtings...ehe.na'...
bekon».-,
b.t b.,'.ncnla^,,. Iv «'.«
opzicht
dit
worden,
zij» in
«!«or fotografen gchrnikt
aan zee nog tot ko'teie
_.<^'lei> .e--ve!^. dio
,'.l_,-htin^ti>'<,ei. vceiC". dan in het. hooggebergte.
to< ..anden
vei..chll'..n inde
worden
Nederland
van
ean zee. en ia het bi»>r.enland
verricht
onderz..ekin?en
oogenblik
uit.-eb^ide
ep het
'N. I. H. Moll te
net een nieuw instrument van dr.
de Bilt door het
dr-zo
in
en wel «..<-eh.."d^>.
1 ti^cht
'
3-hcveniugen
in
Instituut
eu
Kon M<>t"o''ol.»2w-h
Voorburg.
«ioor den he?r Ch. A. Xe!! >«
gewerkt,
In <>!hevenin<is-a word» cok met vlieger.-;
meteorologische
hoogte
M.
en
:>"«^>
weN" tot on °">"
uit vlieglieceven^ reei.iiceren terwijl in Soest.
woronderzoekingen
hoogte
5'W
M.
op
machines tot
,
,
,
den verlicht.
aan de kust
toestanden
kliinati.^-h?.
de
Betreffende
<«e
ziin reed». l^laoc-riike resultaten gevonden, terwijl
vergelijkende onderzoekingen tu._sehen kust en binnenland in vollen gang zijn.
'

;

.'over

;,.,-

me"

vn

i^'de

o.èr<!_

l-ch-klimati^he

.

van

en

De bevolking Manggarai (Flores) de ankylostomiasis.
van he». Genee.-kundig Tijdschrift
(fö. 3) brengt een mededeeling
voor N'^erlandschln.Üë
l_:,ilem2!-!
over do bevrijding van de
va>, den art' Av«i
in _.langgarai. het
Ankvloütomiasis (mijnwormziekte.
algewestelijk gedeelte van het eiland l-10re... Na eenigo
belangzoologisch
oo__
dezo
inedelee!ingen
over
in<-"N<>
vindt, hier «len overgang van
nekkende landstreek «men d.e,..,_,>i.->n
van het ..ostraHlndi._<ho
naar
do
<'«
ijver
_,',>« en '.ie'iw-t.nine-^e.be werelddeel) geeft do
eei,!ge
a,ithiopel,.^:>.?>.
onderwerp
zijn
-er inleiüng van
ehno'rapiseho biizonderhe^leü. Net onbegaanbare, dik«.. i'..,"wo<".t , !,ergl!::!»! s.-he.i. voor onlture» weinig ge<!"> men op
seliikt en zoo kan zich de bevolking
lang afgesloten houbetrekkelijk
zielen
schal
110.0011
«:«* , kusten
"
zi»:: .!".■"
den fll Ki»::
i
<:«,
"»
W.id.n
.'.treken
gele...
e. in de l."e>door
jaren
honderden
>!ar.<"'ar.-!e7s in den b.op van
11,,,. m.-e. «■«, M:»!. —m.'.i »-„ 1'n.!0!>!,..-z»-> v,i«.i,.ngen. No
..an""l,r..ier staat op ze.r lagen Iran van oulOiur. zijn
liohaan. is zv ak. zijn huidskleur donkerder
''«" «ho der
y*"""-"""
>!aleier._: zijn dorp.en liggen op een hoogteschilderachtige
1).,

laat.to

aflevering

-

. -

«iieter. zii be_t._an uil s!eoh!_ weinige
huizon, dicht on elkaar gelroi^, n op do «li><wijl, moeilijk
v oordat. hel Neder>-ge__
!oeganke!i'!:« tappen der
lands, -h 1.,», vernemen.. thans weldra 20 jaar geleden,
er e.en
hier !^g'»n zijn gezag 1" vesti?n.
Het
durende, «.trü»! tu.^ehen do afzonderlijke «listneten.
noo.lig
daardoor
ber-,-„
wer»!
van
de
toppen
op
wonen
do
bi,v. in het d,str>o_
Slechts daar waarop do hoogvlakte
u,
<!«,
hü.aiidieid
van den bov:
Roelei»"- t-ngovolgo van
konden
voelen ligmeer
n.en.lieii
gemakke!,>k
zich
dem
elkaar.
vrij
bij
dicht
dorpen
«ren do

betond

De levensgewoonten van

den

holdens.lM»

_

c^oi^
nulliteit
a"ntal
e^n
Van^arai

eeuv^i-

Uangga-

den over «!e inp o Ide ring« we iken om de
wadden kust van 81 e., wij k-Ho Ist e in.
Voor het vooil'Creiilingswerk van de inpoldering in
do bocht bij Frjcdri.li._l.cog (district ..üderdithmar6then) is van «tantsw.ge _<> «» mark toegestaan en
voor dergelijk werk in de 'l'ümtiilauer-bocht (district
Fid-r.tedt) i.4 millioen mark. Men hoopt hier op «len
-d.-t tien jaren na de voltooiing van het
duur
voorbcr. iding.'Wei k dat nu ondernomen wordt
4000 H.A. nieuw land te krijgen. Het voorbereiding.»;werk bestaat in het in de hand werken en beveraanslib,
deren
van de natuurlijke
genoeg
is cc worden om inge»
totdat het wad hoog
Dergelijke
werken
worden heel de
dijkt te weiden.
kust langs ondernomen, vooral bij de monding van
de Fider en in do breede bocht voor Husnm. Hier
liggen voor de kust de z.g.n. Halligen. eilanden of
die
eilaudresten. die ook omgeven zijn door grond,
voor aanslib geschikt is. Vele Halligen zijn leeds
door dammen met het vasteland verbonden, die naar
weerszijden dwarwammen a's vangainien uitstrekken
om do door den vloed opgejaagde .«likmassa's, zee»
planten en dierlijke resten vast to houden. Rijp om
te worden ingedijkt zijn 0.a.: liet Xeuf.ldsche wad
lij Brünsbuttelkoog. de Pohnhallik-og bij Xordstrand,
de 3-nke!.iisen-l__oog bij B_c^t._6«. de nieuwe Koog
bij li.lanxbüll aan de lan_zij_o van den nieuwen
t-poordam 3vlt-Vasteland. Fik van ccz? kogen, behalve
de laatstgenoemde, die slechts 270 H.A. groot is, omvat tM a 800 H.A. goeden grond.

_
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Op de Zuiderzee werd eergisteren onder veel belangstelling de officieele proeftocht gehouden niet het binnenvaart-tankschip fexe.co If.
We kunnen omtrent dit vaarluix het volgende mededeelen: Het schip, dat bestemd is voor het vervoer vau
benzine en petroleum van het hcofdentrepot n«ar de verschillende stations in ons land. is zoodanig van afin»
'in^ee. dal het juist no»: door Friesland naar «Ironinicn

kuur^ook
netleen

.

SJ!vee?aSfe !ft?r"mllk

. "no . Duttsche
NuC
tra^ort
congrueerd

*«*«»}«* S'1*;

staatssppoi^

tè
.T geN

a"dfermoge./hebben

t«rf«"c
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bedroef
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Nijverheid en Technische Kunsten.

.

teilproef.

ooraak

veroo^

waaien
-7aid-A
Ets

welk verzoek de directeur der
fabriek had voldaan.
Vrijdag had het bezoek aan de fabrieken en wegen
plaate. De Fransche commissie werd daarbij vergezeld
behalve door de genoemde ingenieurs van den rijks»
waterstaat door den heer v. d. Koppel, directeur van
genoemde fabriek, uüsmeds door den president-commissaris der vennootschap den heei Bmit« en de
fabrikanten P. A. Bos en A. -. J. Furgens. Verschillende fabrieken langs den Rijn in de omgeving van
Arnhem werden bezocht, waarbij de Fransche commiste nemen
sie in de gelegenheid werd gesteld om kennis
van de fabriekt-inrichting, de wijze van fabricoenng
der «teenen en de verkregen resultaten. De leden der
commissie gaven hun bewondering te kennen over dc
techniek der straatklinkerlabricage welke zij zagen.
Daarna weiden iv de omgeving van Arnhem verschillende wegen bezichtigd, waar bestrating met
Vlamovenklinker.. was «toegepast.
Vrijdagmiddag vertrokken de Franschen naar Antwerpen.
In dc Frf. 2«g. lezen wij interessante bijzonderhe-

mannen

»

«°U_°A «° betooIn «en Amerikaansche sted w^
Het
gekomen.
nen gebouw gereed
dejMjeale
wonde scheuren en neiging om «If-prekend
aa»,
vallen. De directie nam als vanuitgevoerd. De aandat het werk niet behoorlijk was trillingen,
aan
de
nemer wee echter
nabijheid plaat»
door het tramverkeer, dat in de
had op een slecht gelegd spoor.
da»!
De trillingen waren echter niet van dien aard.
eigeneen
daarom
Er
werd
kon.
men ze
niet.
nieuwe methode toegepast om het al of Een
te
stellen.
trillingen
vast
hebben van
bovenste,
_ch_al. gevuld met kwikzilver, werd op de dat het
«e.
erdieoing op den vloer geplaatst
direct i_por de zon werd
kwikzilve^lak
weerschijn, die
Men zag nu op een der wanden den

St

_amen-tel.cn, aan

—

_

M^^wH '"'
"°

kan komen, voor lan?.»- en dwars°cbotten is do laadruimte
in verschillende tanks verdeeld, Do -fmotinien en plaatsin? die, tanks is zoodanig berekend, dat hij vulling van
bepaald-, tanks, het schip den voor Vriesland voordeschreven maximum diepgang niet overs__hri.idt. Door het
ongelijk specifiek gewicht van benzine en petroleum,
bii vermoesten de tanks zoodanig verdeeld zijn, dat schip
op
schillende verhoudingen in de kwantum... het
terwijl de
dien diepgang toch «elijklastig komt le liggen,gevuld
zijn
betreffende tank!, tot in de eipanüiehoofden
op de
weer
bij
noodige
«labiliteit
oog
op
met het
de
slecht^
Zuiderzee. Afgescheiden hiervan gold die_elfu« «i»oli ooibij totale aflading, waarvan men gebruik maakt als het
«chip op andere trajecten vaart, b.v. Amsterdam—
dam etc. Verder moest, bij elk der ladingstoestanden, de
plaatsing der benzine ten opzichte van die der /petroleum
Zoodanig zijn, dat noch tengevolge van eventueele schotl.nlek_..g_ door ongevallen^ no«H door verkoelde pijpaan«lnitingen, de petroleum met benzine vern_engd kan
worden, vit laatste i» hoo«_t gevaarlijk en was reed«
land gelijkmatig verdeeld is.
meermalen oorzaak van groote ongelukken.
De hoofdmotor in dit schip i- een compre__orloo_e
_-e°>"lwntor
u't de fabriek der fa. 5. en X. l-mit te
?.j>n meldt ons uit Amsterdam:
van
Kinderdijk,
het bureau
De terzine- en petroleumpompen worden
Me- in-ra-i" van Maandag »-« zal voor oug.'v«llen. aanschreven door een afzonderlijken motor, welke ook
Congres
..t
in de machinekamer i-, opgesteld, De dynamo met elec,n het Na..oen Beroepsziekten zet.'.en
iris-he licht installatie werd geleverd door de la. Oroenih) In' ltuut (AmSterdam)
nevld v. d. Poll te Amsterdam. Vooral voel bewondering werd opgewekt door dn wijze, waarop bij dit buivoorziening der tür^ewcne vaartuig de moeilijke kwestie? der woongeTn een artikel- De melk
l«"eebe,len voor kapitein en bemanning 2ijn opgelost.
Bij de lunch, welke gedurende den preeftocht den aanwezigen werd aangeb«,den. werden ver.°ohillen!d« toespramoet aanvoeren deels van ken "gehouden. Het gesprokene is niet onbelangrijk als
Pommeren,
men nag?._t wat daai'bij gezegd werd door ie hoeren der
zeer ver. De melk die uit
een afstand v°n ./fcxaco " welke in Amerika zelf hesr werven en haar
meestal
moet
en.,
komt,
ziö «aksen
speciale schee, sboi-wingcnieur.. heeft. sprak
_£
K M aflegcn voor ze den gebruiker belijn groote
koelwagens
Do directeur, de beer Waterburg,
de
plaats
de
eerste
vaartuig,
over
het
in
voldoening
reikt
uit
gez.jrl
in dienst gesteld, «ie zoo de
tegenover den ontwerper "n verder tegenover allen, die
«or het
me
k
da het niet slechts mogelijk is
werk ef leveringen de volmaking van deze
zon door hun hebban
Beeds
verkoelen.
bijgedragen. maar
ook
te
t.-nkboet
houden,
loei
zijn van buiten
Daarna werd het woord gevoerd door den hoofdingedcrgeli ke wagen., in gebruik. Het .assen, d.e een
nieur der <_onlinei:t-l Petroleum <_ompaNs, den beer
e goederenwagens op twee ja
wit
21
Herm?. Ve_e herinnerde aan het devies: ..Pliro clean
van 15 ton en
en gold.n" en zeide hij 0.a., d«t om onder de/o leuze den
van
kurkvoorzien
ziju
De dubbele wanden
vochtigheid f!>c.esv<>llc_ strijd niet toenemendekracht te kunnen voortimplatcn, eu tegen binnendringende moeten he
',eil'>n. hij verlangd beeft. «Int dit «chip zou zijn hel albeseheimt Giautpapier. speciale sluitingen tegen het Ier,es.e tan!_«<hin van Xe»_er>and.
aldus de heer Hann?, zijn niet
Onze verwachtingen
binnenste deel van den wagen beschermen als 'an
Mem-gesteld. De nieuwe l'eTcaco II i 5niet alleen het
binnendringen van wanne lucht zoowel
rit in be«to schip van Xerlerland op dit gebied, doch zonder
Het leste "lijft de melk tijdens de
voor
de
L.
Het
overdrijving en met trots, mogen wij zeggen: Het
40
tot
aluminium kannen ijsvan 20 aan de voorzijde "n dc «-enige
i,_ het beste van de heele wereld. Wij danken dit arm het
wordt
afkoeling dienende
P Intveld, van wien
boven meesterlijk ontwerp van den heer
wagon bewaard in een ruimte die onder en
specialiteit is op bsnncnde
hij
wet?i_.
in
ons
land
wij
dat
kan uitzoo geopend is dat de koude lucht onder
-s»rhcep_?!)"uw-gcbied. De verwachtingen, die wij meenden
kan
binnenkomen.
boven
lucht
de
warme
mogen koesteren zijn ver overtroffen. Verder dankte
..troomen en
luchtsomloop te
spr. dl, scheepswerf s'euvel. de mot oren fabriek .1. en K.
Zoo wordt een zeer sterke natuurlijke
verkregen, die niet kunstmatig meer behoeft te wor*mit den heer Berikhooven en de fa. llroenoveld v. d.
geprezen
het
melkwordt
Zeer
Poll
& Co.
vermeerder.
Xidat no<_ ver^chiNendo waardeerende rede^oorinzlen
transport ter voorziening van Mannhe.m. welke stad
gehouden was spee.ig de rondvaar! c.,n het eiland
ha."r melk van zeer ver. deels zelfs uit Zwitserland waren
,cëii-<!i_.d en werden de <_)ranje«luizen weer beMarken
wordt
«leze
melk
o.a.
krijgt Bii de voorbehandeling
bij de heenreis, bad onder Troolijk «reschal
Zooals
reiki.
koelze
naar
een
wordt
eerst voorgekoeld, dan
..nier!kaan«che
van
het
en het Xederlandsche volkfli«»d
inrieht.ng gebracht, vlak bij de plaats van inlading de schutting plaats, waardoer hel vaartuig weer in het 15
tot
afgekoeld
«plegen waar ze verder wordt
werd l-nnensse!a_eu.
waarin zo
Hel is een b»i:en»iew»>on reed geklaagde prooftocht ?e.
.oor ze in koelwagens, wordt geladen,
maken, terwijl ,n wee?t.
27
uren
moet
van
er slecht, weini?e fiehnuden wierden. 7n
soms een reis
Mannhojm in 1019 het percentage zure melk nog 51.5 ?ecn enkel op_:!oht waren ds resultaten niet volkomen
is dit percentage in 1923 tot 2.7 pet. gedaald, bevredigend
dat
zonder
chemische stoffen aan de melk worden
De _3ein-I_ötschberg'._implon Spoorweg Maatschaptoegevoegd.
pij bezigde tot voor korten tijd voor het verkeer op
lijnen, uitsluitend locomotieven.
V vs dor Heimat. Het Juli-Augustusnummer hare electrische
heelt, men nu enkele motoi'wagens, ingeOnlangs
Natuurwetenschappelijke
van het .lekende Duitscho
éénmauwagens in dienst gesteld welke de
'I->_l.ehrift ii. geteeld- „Kritik der Welteislehre' en richt als
lichte locaaltreinen vervoeren. Als bijzonderheid
bevat «lo volgende interessante onstellen:
moge vermeld worden, dat deze wagens met één
1) Bobert Heuseliug: „Welteutwicklung und Weltmotor van circa 500 P.K- zijn uitgerust. De motor
eislehre. '.
gedeekte yan den
bevindt zich in een afzonderlijk
dr. Fr. Nolke:
Zur Kritik dei Welteis2)
het overige rijtuig niet één
wgaen.
met
hetwelk
,
lehrc'.
,_,..„
vormt; de reizigers bemerken dus zoer weinig
3^ Prof. K. Hummel: ..Welteislehre nnd Geologie". geheel
van
het
geruisch.
Voorts bevat het nog de volgende botanische op»
D. S. heeft nieuwe zware electiiHcbe snelDe
B.
stellen:
„
Gattung Veronica". met treinlocomotieven besteld, welke tot de zwaarste
4) Hermann Bompp:
Zur
dienen te
waarbij
dan nog komen de electrische machines der wereld gerekend
zn ongeveer 200 soorten,
er
(waarvan
dienst
machines
zijnde
Dc
in
enz
worden.
vormen,
variëteiten,
bastaarden
velo
Rem
naar
zware
treinen
van
voor
de
stre,fzüge".
dikwijls
twee
5.) Georg Kehlenker: „Botanische
Italië geplaatst worden) kunnen 2500 P.K. ontwikke'!'< n «-lotto nog eenigo kleine mededeel in een.
len- Do nieuwe locomotieven met twee maal drie
gekoppelde assen zullen 4200 P.K. kunnen ontwikkelen en dus de vergelijking met de machtigste Amevan den
likaausche electrische «neltreinmachines
Ghicago, lililwaukee and St. Paul spoorweg kunnen
135 ton bedragen,
l.en commissie van afgevaardigden van de Fransche doorstaan, Het gewicht zal circa Eén machine zal
adhaesiegewicht.
regeering, bestaande ui. de heeren A. Klahien. te waarvan 114 ton
het ..implongebied
Parijs, president van het Intern. N'egeneongros en de internationale treinen door
lid van «len Gonseil général du Nord, <:. Mcrlin te kunnen vervoeren.
Grcvelines, eveneens lid van den Gonseil général du
Er is in deu laatsten tijd oneenigheid in het radioNord, Grimpert, ingenieur en chef des Ponts et
met
de
kamp
belast
is
over een nationalen omroep. In het jongste
Ghaussées te laille. welke commissie
liestudeering van de toepassing van straatklinkers, nummer van den R. K. Radio-Gids zet de Nod. Rond
in verband met wegenaanleg in Noord-Frankrijk, heeft van R. K. Radio-vereenigingcn zijn standpunt uileen.
Hij wenscht «en eigen zender te bezitten of ten minste
deze weck een studiereis door ons land gemaakt.
zender,
De heeren werden vergezeld door ir. Gcelinck. naar eigen keuze kunnen beschikken over «en
heel
he!
eenvoudig
ontvangtoestel
over
verdie
een
rijkswaterstaat,
met
hoofdingenieur directeur van den
een
prachhij
is.
In
zoon
zender
ziet
waterstaat,
van
land
te
hooien
tegenwoordige van den minister
sociale,
Rerg.in>i»«. «les Tombes en Kleppert, allen ingenieur tige gelegenheid voor specifiek katholiek
cursussen
cursussen,
aan
en
apologetische
Gcelinck
had
economische
rijkswaterstaat.
De heer
van «leu
voor algemeene ontwikkeling, en».
de XV. „De Vlamovenstraalklinker" te. Zeist gevraagd om een programma van den tocht te willen

t.pa^" gebruikte

Wetenschappelijke Berichten.

Een

lAPg|

?

mo. er oo gewezen worden, «lat dank zij Zwitsers als
-ll.K'cht von lla!!_r e. a. do viec<- voor een verblijf in
langzamerhand verdween. Al...au«!er von
he«- "e!-ei
Tan zijn dorpen zijn voor de
raier en de bouwtankvlozlon,ia^l__;
lltün!,ol^t. de grondlegger van do planlcng^ografie, kan cpiü.n'iolog.e
van bslang.
der
al., de eerste inden u«teu_!:iaplolijke» «u werkzame
waarbij «ie w<ui!!!,j«-.< in den twaalfvingcngeu
xick'.c.
I'c^c
Weekbladen.
kliinatoloog beschouwd worden.
darm leven eu «laar uit het slijmvlies en wect.'elbe.taud.
van licht, lucht en zon deden zuigen en verteren, wordt verspreid door de eieren
invloed
geneeskrachtige:,
Den
mooi
Bo
van
Oven
haar
vervolgt
uitwerp*>
ln Buiten
vu dc,' wor.np,<_s, <!ie met >_> ni'.n^lülijke
bij
in het bijzonder bij de tuberculose, vastgceen
4ropi.cnVinden
deze
geïllustreerd opstel over do Oude Kerk to Ameterdam. .<"'.!<!ziekten,
van
de
komen.
buitenwereld
verdienste
in
de
h'bben,
blijvende
is de
len
te
deor.
ronkte
water
(met
omgeving
van
vochtige
warme en
g.'"-'_'h..i.n uit Davo.: ..oengler en Rüdi, verder
bodem) dan ontwikkelen zich uit dio eieren de larven,
IV. Z.etoi-3. «zn. voert in opgang de aandacht dr. Biemer iv t-lerbcrsdorf m i-ilczié. vau dr. Rolli-er in
mensch naar binnen kunnen
die door do huid van den
naar Bourges. In het bizonder sciinjll hij over het Lcv.in en van <!.'. Bernhard in >.t. Moritz.
l>e_metten.
Nie op bloot* voeten
dringen
hem
aldus
eu
hui» van )acsjuos «-.eur.
Prof. dr. L.onard Hill endr. King Brown, beiden uit gaat over een aldus besmetten bodem, of er met banden
Lon_ en. wezen er op hc-2 ia de groote steden met door
en ..unen in arbeidt, loopt cus kans met ankvlostomen
i»
nog
«et Leven bevat lotos van do verwoesting»»,
die
arm
bovendien
lucht,
bezwangci^a
enz.,
iook.
besmet t 3worden.
vele
door den storm in Brabant en ie Borculo aangericht.
Do schrijver vond nu hoe bn de Uanggaraiers
aan d. zoo belangrijke ultraviolette .tialen van het
perzonen ,oc.
tot
-00
wonen,
samen
eu
te
dieNt
«ren
huis
in
g<iventilee^e
ernstig zonlicht «loor de onvoldo.r.e'.
reusachtig huis;
Soms bestaat het dorp slechts uit e«wrond
gebouwd, woning.i!, het lichaam geen geDe groote plaat van Braakensiek is niet
op
elkaar
meter
Het
huis
is
drio
of
vier.
meeval uit
legenheid h?eti zich aen li_._!t «... lucht te halden «n
het is ecu ,ci_..i.lage.... waar.chnwt
bezit
e?n 2) meter hoog kegelvormig dak,
en
am
diameter
z_c. oendo zeer vatbaar wordt vcc«r allerlei ziekten.
in dc Groene A"sten
lot op h meier van
wa-rvan de alingalaogbcdekking huizen
Maagd, e
vindt men gemoreler wa- van oordeel, dat door een verlaat:
Binnen
do
neerhangt.
Braakensiek teekende de Nederlandscho
De
te
den «rond
acht
dawaar
kolen,
I.nue«
vau
ramp
Ziju er niet,
gebruik
Stallen
nationale
van
het
familiekamertje-.
plichte
vervanging
peiid over een tw.cle
woonlijk 15-20
aan.
varkens
hulzen
onder het
palen:
do
.
gen. .Moeskops' nederlaag op de wielen
nx-gelijk. c'cor gas en electriciteit reeds veel bereikt do huizen -staan op
niet om
s
nachte
huis
over
het
Mercatorverlaat
het
echrijtt
_._anggaraier
_'z.
huis Do
l._u kunnen worden.
-,
H. ,1. M. walenkamp
in
door
uitwerpselen
«ie
bi,
deponeert
..elk c^ii w-ldadigen indiaik de totale afwezigheid to defaececien:
plein in Amsterdam-West.
openingen, dio ook <""uitgespaarde
bamboebodem
congres»
Davo_>
door
alle
den
van rook enz. maakt, kon in
tot vel
da»- door zieken, kinderen en oude inen«eben
meldt, dat do reeds
_ce!iic_r.cr_- vastgesteld worden. In Davos, hetwelk
worden
ten
benut,
Do
faecaliën
Onze corrc-poudent to Brussel
zelfde doel wordenverorberd, eu vervuilen overigens6eele
den
dit blad vermelde «.roupe "bro uie. met zich meer en meer tot een eindje ontwikkelt, is
do varkens
door
.ntn.u:- namelijk het gebruik van kolen verboden en woriit
aan
do
eieren
vochtig
verz;oe.l»>i!u.>
die
warm
eu
en
veel
het
huis.
het
onder
bodem
lurkte middelen
gelegenheid tot ontni..^-slechts gekookt n.?t gas. ele-tr.citeit of hout, isterwijl
van den niiinwoini een goede
van alle jeugd- en avant-gaide^ndernemiuvan
_ten be.,»°ttin«:<ha..r>t vormt d'"
op
«poer
gevaarlijk
vrij
allermol'.erns
gedreven
het
ven
door
do
electriciteit
de Belgische hoofdstad
waarboven het staat, wemelt
publiek wil koleiLtof. reet. damp. rook en alles wat nog meer het" huis Zelf; de grond,grond
«pelende
gebied, aan het Franschsp-ekend za
niet slechts
en daar°die
van
inzo e« met het gebruik van kelen in verband «taal.
betreden
dit jaar net tooneelscizoen
kinderen, doch ook do^r volwassenen
**£■>
Prol. Linke uit Fianktuit a,)l. besprak «en door
_tuk^a_i «lllcin
onder het huis dient om voc_terbak'en
w«i ecu in het l*--£<& vertaald
de
ruimte
mogelijk
'an
maakt
het
welke
het
»
methode,
Raymond
«onleau.
hem uitgevonden
Putman: Looping the loop.
voor het vee en ander gereedschap
een
lucht,
op
i«.
ster__
vertroebeling
en
madlle.
der
besmetting
van
Es
Bet-v
van
do
graad
de i
de
te verwonderen dat
het théstro du Marais.
vertroebeling van de niet
de
verspreiding
"ivul.en
De
wijze
meten.
te
de
mate
dezer
«^.'^^,^,
.-telde
de
hoofdrollen
Kaar
cb^ti"ve
Tania Valanova zullen
het waterreizen onderzocht h,, 3o^
een psycholoonderzoek in; op verschillende
lucht ii niet zoo zeer veroorzaakt doorallerkleinste
bevoß.ing):
De première van ditzelfde stuk
(d.i.
Vpersonen
t'?
M- der meeste
dorpen en J 8
m den oor_ami."chalte als wel door zeer fijne met
.-orgisch conflict in modernen vorm
deed
in
«o
""ker hM iiikio'kopieerde de lac.es en
-.oedkleuctofgetialto
wat. deeltjes omkleed. stoikoircltje>. Des te
Vlaamsehen tekst, is
het
ond«_rZo^k
naar
ook
e
?
n
wordt de
van
de bloedarmoede,
deze vci-tioebeling is. des te geringer
Dr. 0. de c.ruvter. directeur
het bloed, tot onderkenning van
voor gede.
en
ook
uitspansel
met
l.et
ziekte.
gaan
vermoedelijk
van
der
zal
kleur
en
vorsebijnso
blauwe
tooyeel te Antwerpen en
een der belangrijkste
zoo belangzijn. in zee wor«
zonlicht
invloed
van
hetoengezin.'huizen
neefkiachtigen
waar
_an
Maek.
de
kust
decors van Karel
-^.:.^«
ongunstig werkt
ook een Duitsche
rijke verstrooiing der zoogenaamde korte en lange e-def'ecelrd en de heerschende droogte onderzoeker
lage
V.-U Putman's Doode Nat is nu
vond
de
in het
on de ontwikllelin'' der larven
op
de
vertaling verschenen, in welke taal het stuk,van
het
binnenland
den
.12-17 pot): iv
loop
zeer interssante voordracht hield prof. dr.
5.a-.onal Theater te Praag, in den
do
bergen
gingen
van
«P
gebruiken
tonpen der
50i..it..« Bang uit Kopenhagen over l.et
sterK
ve be«tri'_din" van een zoo algemeen eu duzonder
komenden winter zal worden vertoond.
waardo
van
de
bepaling
reactie
ter
biologische
een
bij oen bevolking die op
aard der zaak zeer
der kl_r_ati...l:e lichtintensiteit. onderzoekingen
:„„„„ „=„trap. van beschaving «iaat -« uit den
Vaar onze corresponden to Brussel meld. worden
aan2'i
jaren
m
reeds
unieker
doet
thans herstellingswerken "».?«««_""
. illei?die men in veli nam foen Baerinann
g-an^o de vraag, welk deel van het zonlicht de meest
het puin van >_e kerk der bekende abdijDeteruwe
uitoefent.
vond (gouwen 'an«le
op
bacteriën
gewfectee.d
is
werking
schadelijke
de
koeliehuizen
goede latrine-, worm
___.?oK.
devant-Orval. in Belgiseh-Luxemburg.
een
omgeving,
ccmentecrei,
zonlicht
door
der
is, wordt het
bekend
toeristen
bezocht.
l
groot
aantal
jaar
een
dit
door
welke
"lazen prisma in de regenboogkleuren gebroken,
Hlanggarai .crue.,
ook
in
men
overweegt
het
zicNtme»
Toch
zetels tezamen spectrum genoemd worden. Aan he;
men de proef ?e? me 1n !
In de Académie Francaise zijn drie 011"1"
aan
rootte rwgen en reeds h°eelt
cenen
eu
den
einde
aan
pon
g. die bestemd i» d >cb
bare
violette
graaf
me t cc n m o dol^lam to doen
onbezet, die van )laurice Barros,
zich nu dc zoogesluiten
verdwijnen. De in do
kant
>.or
anderen
aan
de»
negen
candidaten
familiehuizen
_..a_hti"e
eind
zijn
en Anatole France. Fr
)fbaoe->loekoe werd afplaat.-«.er
fotografische
kampong
gele«^en
voor
de
ultraviolette,
K«Ha.
en
naamde
Nocl'N.den zetel van Barrès: Louis
>°" "'»'
de werkzame en aan de andere zijde de "Itrarooue
zelin. Voor dien van den graaf 6'Haussonville:Mardat «en
.tralen, aan. Prof. Bang had nu gevonden
4 m.
hertog de La Foree, Pierre Lasserre 'I-ancrede
«pee rum de open vlakte opnieuw opgebouwd. Er werden 6 bi,op
het
ultraviolette
deel
van
1/,
France:
Anatole
van
rustende
gebouwd,
Va'.srv.
Voor
dien
e.ngezin_woningen
tel en Paul
werking bezit. Bactevan
...ctc.iën-^oodei.do
ouderlingen
Fort.
In
e
'-t'
October
op
huizen
L_on Berar.'. Vietór Börard en Paul
gaan meter hoogo palen, 20demeter
door deze stralen beschenen worden recht-,
breede dorpstraat. Aan weer.^een
«
la.>"B
dat
zal de verkiezing plaats hebben.
is.
gronde.
Ir.t.re.
afstand bezijden do dorp.traat. werf
enkele uren te
meter, en 2 meter diep.
va n en link., van dit zeer smal-e deel van het
T la'rine'a'.n.'.l^d van « bij 2planken
ge_!"__ heeft geklaagd, dat men he t gra f
dadelijk
veel
een huisje, verBoven deze
met
Personen, die z.c i de bactcricn^loodende invloed
vrouwen vez°
en
voor
Pier re Lot i niet kan bezoeken.begeven,
bestemd
in rnim en werkelijk gebruikt doch vervallen
zagen
zich
hadden
Meren
met dat doel naar
wonden
stralen zijn echter niet
Led.) spoedig, als zij niet onder controle
den toehapff tot d?n.tu:n on! .egd.
est
de
doch
tevens
uu
bacteriëndoodend.
..aubu.ger.
heeft
de
heer
Loti,
sp«eker
De secretaris van
toe
van allerlei ziekten en
wist ook v.ormkur-11 bij ds bevolkin'
-geschiedt volgens d-.n wen«ei bij de bestrijding
syeen
wereld
de
oleum
gehele
dekend gemaakt, dat dit zijn
over
mot
voor
tetrachloorkoolstof
hij
testament schreef hij.' L. «telt daarom
ton den overledene. In
naar deze stralen in te «tellen,
laatst drijft bn
onderzoek
«men:
dit
.oe,
stematisch
1«
wordt
graf
mijn
niet
tot
do po
aan hun do gem'kkelijk zichtbare spoelwormen af,
wensch. dat het publiek
waarbij do door hem bedachte
na,
wier napersonen,
zijni
verhoogt.
tiental
zou
Reeds
A.Ueen
zullen
een
behandeling
gelaten
vermogen bijzondere diensten
van de
bact_riën^_ood.i_de
maken
zal
bekend
in
zes
hospitaal
*»*"*"
proefkuren in het,r
men mün zoon of zijn erfgenaam
huis, het kunnen bewijzen.
toegediend, met «en herhar
ai.
30.000
kuren
t..
landgenoot,
dr.
van
aan de toekomstige bewoners van ons_.tjoude
Dinsdagmorgen hield onze
zullen de betwee maal per jaar kunnen bezoeken.
Mol
uit 'sQravenhage. een Toordrwht. Over in-«zijn.
rustplaats
het
wakers van mijn laatste
schillen tusschen het klimaat aan de kust en dat

'"
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(buiten verantwoordelijkheid van do Redactie).

L-vm^on overliet
e?n oa,lellv.ud met Aiulr^no^n_?a
wo «ie bijdreger
h?_
b?..'.c!. Nog
bi-ui" vn
«ie .Vareen en
c
11.
tijd'
door
vroeger
..Lkli.ing. in
vnu
op?ri>.'
door
Constant
van
de
toekomst

genees,
sha_ivariu-
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°°^«1 besc^^d<A nes kwikzilver daarop werd it^^.^blaA
uu, dat deze weerschijn bij het voorbij A«° "°Hierzich meerdere eensmeters
bewering van den aannemer Asoen^
werd
de
S
bewezen geacht en werd hij ontheven van verdere va^
be-woog.

tramwagen

-

plichtingen inzake het pleisterwerk.

«°"

">

betonnen voering.
ijzeren buizen ten
Het inwendige van wanden van door
de e^mis^he
waterleidingen
wordt
dienste van
beschadigd.
water
eoms
bepaald
w_.^>
werkin" van
door op het doorstroomen van het water in ongm_.t>
gen zin invloed wordt geoefend.
*_
gevallen buizen van <?«<>''
Zien neemt daarom in die
der
ter diameter dan anders noodig zou zijn. Aan een
Waterleidingbuizenmet

_

grootste bu_.fa.ri.ken, The Btanton Ironworks Co.
methode uitgewerkt
Ltd Xoltingham. heeft men een
aan de
betonbekleeding
voor het aanbrengen van eenbekleeding
aangewordt
binnenzijde der buizen. De
m_s.
diameter. De
bracht in buizen van 100 tot 1200
betonnen
voering debetonbekleeding
of
van
de
dikte
12
mM■"
ongeveer
draaft voor gietijzeren buizende centrifugaalmetnode.
volgens
Het beton wordt
aangebracht en moet zich zoo innig hechten aan de
gietijzeren buizen, dat het praotisch onmogelijk is dit
voering voorziene
los te maken. Als een van zulk «en
blijft het beton volgesneden,
wordt
in
stukken
buis
komen hechten aan de afgesneden gedeelten.
.^

.

Verbetering van

accoustiek.
De accoustiek in een groot vergaderlokaal te Chicago werd met succes verbeterd door het aanbrengea
van een klankreflector in den vorm van een omgekeerde pvramide met concave vlakken. Het raamwerk,
met houtbestaande uit regels met latwerk, .werd
stofbespanninF
«en
fineer bekleed. Hierover werd
word
die meerdere malen met schellak
aangebracht,
Iwkef tv»Jf OIJ _
4.20 M. boeg.
De reflector, 6 M. in het vierkant enspreekgestoelte
voor
spits
het
ongeveer
werd met de
en 180 .1. boven het hoofd van den spreker gehangen.
Do «eluidgolven werden door de gebogen vlakkon
gereflecteerd en zonder echovorming in alle deel«ftw
van de toehoordersruimte weergegeven. ...»

Middelen tot verwildering van ketelsteen.
te verKetelsteen is een zeer hard. vaak moeilijk
ontstaanl»
ketelplaten,
wijderen aanzetsel tegen de
uit in het voedingswater opgeloste zouten, in nooldzaak: koolzure magnesia, koolzure kalk en gips, koolzure en zwavelzure baiyt. Dezo aanslag vermindert,
het rendement van den ketel door de slechte warmte»
geleiding en brengt het gevaar mede van .«1««"°«
worden, uitbuigen, bulten of scheuren van de
en zelfs explodeeren van den ketel. Het verwijderen
geschiedt door uitbikken. schrapen (b.v. met speciaal!
schraapwerkluig voor de waterhuizen der pijpketels.»
losweeken door chemische stoffen.
Ter voorkoming van het vormen van ketelsteen-'
maakt men ook gebruik van waterreinigers, waaien
vooraf langs chemisohen weg de ketelsteen vormende
stoffen worden neergeslagen en afgescheiden, Wolin. den ketel worden
fen. die met het voedingswalerketelsteen,
worden in
gebracht ter voorkoming van
Zij
hebben of
gunstig
beoordeeld.
het algemeen niet
nagenoeg geen effect, of zij tasten de ketelplaten en
vooral do ketelarmatuur aan.
werkwijzen voor het vermijden van een vaste aanzetting van ketelsteen, met behulp van gelijkstroom,
zijn alle gebaseerd op de toepassing van electrolyse,
Oe
doordat gelijkstroom van matige spanning door
net
dewanden
vloeistof naar de te beschermen
vIM
treffende toestel wordt geleid.
Volgens een Fransch octrooi worden electroden ia
de verhittingsinrichting zelf ondergedompeld. terwijl
volgens een Britsch octrooi de positieve pool van een
gelijkstroombron in verbinding staat met een geïsois aanleerde electrode. welke in het waterreservoir
mewijze
op
pool
bekende
negatieve
gebracht en de
,
.
de verhittingsinrichting is verbonden.
Ook is reeds voorgesteld do te beschermen inrichting
zoodanig in een .troomketen van ecu gelijkstroombron
der spante schakelen, dat zij in het negatieve deelvan ketelverwijderen
het
Voor
ligt.
ningsafneming
steen wordt verder volgeus een Duitsch octrooi
reeks thermobinnen in de verhittingsinrichting een
elk elewaarbij
aangebracht,
electrische elementen
gesoldeerde
daarop
plaat
en
een
ijzeren
ecu
ment uit
of geklonken _..deu plaat bestaat, welke laatstgenoemde plaat dan met den ketelwand in aan»

....

...

ra

geen"

en ander blijkt, dat een voldoende bescherUit
ming tegen ketelsteenvorming verkregen wordt, wanep
neer men de te beschermen verhittingsinrichting een
van
pool
negatieve
een of meer plaatsen met de
geïsoleerd opgestelde gelijkstroombron van normale
spanning (110. 220. 440, 550 volt) verbindt en de pos»»
, ,
tieve pool vrij laat.
Volgens een uitvinding, waarvoor hier te lande oc.rooi werd aangevraagd, worden zoover mogelijk uitverhiteen gelegen plaatken van de te beschermen
lingsinrichting verbonden met de polen van een ge-1 ijkstroombron, waarvan de spanning ten hoog.t» nel.
vloeistof
tiende deel van de ontledingsspanning van de
bedraagt. Een electrolytischc werking kan hierbij nus
niet plaats hebbeu.
..ticoi_._-erl.te__ in de orde van de grootte van
micro-ampère tot enkele milli-ampères, en spanningen
van oM7>^-<?.o_ Volt, zijn zelfs in den regel volkomen
Daarvoldoende om de bedoelde werking te bereiken.
zuil
een
uitvinding
stroombron
als
volgens
de
om kan
tli-in'.o-elcmenten worden gebruikt, die in werking gesteld wordt door heete «loeien van «lo verhittingsinlichting en dus kosteloos de noodige electrische span»
ning opwekt, zoolang de inrichting in bedrijf is.

_

-

Radio-nieuws.
Eenigen tijd geleden heliben we melding gemaakt
v.in de plannen «ler British Broadcasting Gomp. om
Amerikaansche programma's opnieuw door Daventry
le laten uitzenden. Volgens nadere berichten wordt er
llet
hard gewerkt om 1 September a.s. gereed te zijn.
station, dat de Amerikaansche muziek opvangt is gele«en te lln ves in Kent. Bij vreesere'preevenmaakt©
men gebruik van een toestel met 12 of 15 lampen. Door
«Ie vooruitgang in de ontvangtechniek is dit aantal
echter teruggebracht tot een zestal. Hierdoor wordt de
zuiverheid natuurlijk vergroot, terwijl de bijgeluiden
verminderen. Tengevolge van het verschil in tijd tusschen Engeland en Amerika zullen «'.e uitzendingen
voorloopig vallen na sluitingstijd der Engelsch . stations. Maar in de naast© toekomst wordt dit wel veranderd, door Amerika vroeger te laten beginnen, men
heeft in technische kringen zooveel vertrouwen op het
welslagen der onderneming, «hit men het niet uitgesloten acht, op geregelde tijden in het D.iventry-pro"rnmma ruimte te laten voor dat van Amerika. Als de
atmosferische storingen zich nu mr. ar een beetjes kalm
willen houden, belooft dit nieuwtje ook heel wat voor
de Nederlandsehe luisteraars.
Van 4—13 Bep!em!>er as. zal to Ams!erd:.m in het
gebouw Bellevuo do tweede Internationale RadioTentoonstelling gehouden worden, liet liet in do bedoeling do allerlaatst© snufjes, verbeteringen en modellen te eiposeeren.
Het Nederlandsch Industrie Kantoor te Amsterdam
zond ons eenigen tijd geleden ler beproeving do Dio
Dullemitterlampen typen lt 8 II en R 8 X. Eerstgenoemde lamp is bedoeld als detector, hooe» en langfrequent versterker. Als echte zwakeloeiende radio
lamp is het stroom gebruik zeer gering; en bedraagt
slechts 0,08 Amp. hij een spanning van 3.5 Volt. Zij
heeft een versterkingsfactor van L.5 «u «een sleilheid
in d« karakteristiek van 0,3 m^../Volt. Bü 0 V««

en 100 Volt anodespanning was de

gntersotenüual

inwendig©

weer«nieten plaatslroom 2,5 m.A. D©
boven3Ud is 21000 Ohm. Dez©bijlamp heeft het in gedaan,
drie functies
ons uitstekend
«noemde
komt
li
8
X in aanmerking, die
eindlamp
d©
'oor
heeft van 3,5 Volt,
gloeidraadspanning
een
leuccns
„ar een weinig meer stroom gebruikt n.l. 0.10 Amp.
jij o Volt roosterspanning en 100 Volt anodespauning
leek d© plaatslroom niet minder dan II m.A. De
„vcodig© weerstand

is

7800 Ohm. d© svanningsver-

>er!ling 7 en d© steilheid in de karakteristiek 0,9
.m;^Volt. Dez© lamp kan heel wat meer verwerdan d© R 8 II en voor kamerslerkts hebben wij
r uitstekend© resultaten me© bereikt.

ïn

Verbetering. In het bericht van het Office
d© Radiophonie te t-leneve -avondblad
iternational
gisteren) is een zin uitgevallen, Men
van
nag
1
;
' : Muziek zal worden uitgezonden, afgewisseld
ttC
aan het
oer spraak. D© luisteraars worden verzocht
icbtstbijzijnd© zeudstation telefonisch l© ranporteewelk© storingen zij ondervonden hebben. In dien
Hilversum meedoet, zal d© N.8.1. tel. 1821 gaarne
stdedeelingen in ontvangst

nemen.

Volgens do R.-I_uistergids heeft de bel voor de
„t to rondo niet voor niets geluid.
samen 7000 gulden geEen 1500-tal inzenders hebben
nieuwelingen,
verwacht men
Ongorekend
de
Honken.
Voorloopig
van
luistervinken.
worbijdragon
3000
o*
uitzendingen
van
den
Ililversumschen
Draadloode
ea
Verschillende vooraanên Omroep dus voortgezet.
jarilo en gezaghebbende mannen op .het gebied van
kunst, sport en landbouw hebben voor
tt komend» seizoen hun medewerking toegezegd.
_V.n verder lezen we, dat do llilversumsche zen»l aanmerkelijk versterkt zal worden. De ruimte
on hot ©ogenblik to klein on daarom heeft de
8. F- besloten definitief een nieuw gebouw te
bij don N. radiotorcn en een geheel uien«i zender te monleeren. De oscillator in het uien■e station zal uit oen lamp beslaan, dio reeds in
is bij do N. V. Philips' «loeilampenfabricznmaak
gebruikt 80 Ampère bij 15 Volt
De
gloeidraad
ea.
bediening
zal centraal geschieden
nilüiing. Do heele
wordt
het druk-op-denl.r
» hot hoofdschakeüiord.
BOi-syslccm toegepast, waardoor het mogelijk is
,el één vingerdruk de lieelo maohinerie uit te schazijn,
,!en Wanneer het nieuwe station gereed zal
lang
maar
zal
zeggen,
,It niet met zekerheid te
et niet meer duiron.
■

?.
"lichten

Sport.
Het nieuwe terrein van V. O. t.'.
rubriek te
Het is niet noodig, den lezer vanisdeze
naar
verhuisd
«rtellen dat V.O.C vau de l-chie
bekend
't,s
ook
al
en
i« Kleiweg. Men weet dal.
ecu week zai
!»t het nieuwe terrein morgen over
_ .O.C.
wedstrijd
tusschen
morden geopend met een Het is voor velen nu nog
5, het Rotterdamsch elftal. den Kleiweg, op de gemaar de vraag hoe daar. aan
manier te komen. En dit probleem,»
tot ecu andere vraag, die «otterdambrengen
wig te

Xclfjkste

zal kosten; tot
«r noch vreemdeling hoofdbrekens van de
aan
't
station
l«.lectri.
u vraa«r: hoe kom ik
nóg eenvoudiger: hoe kom ik bij

tbc Spoor? of.

".ij

hebben dit gisteravond ervaren. Het bestuur
de
V.O.C',
had ecnigo vertegenwoordigers van
u
liekij.
te
komen
nieuwe "'d
«rs uitgenoodigd. hetminuten
nadat wo "O doN.ecamper tien
;.n, en
genomen waren vvo
kaartje
hadden
een
rische hier
trein te
om
in een
. Dc kunst is alleen maar
ge^ligo
't
Van
stopttapten die te Lchicbroek
loopen.
minuten
vijf
Setje daar is het ongeveer
wat
dat nieuwe veld natuurlijk heel
en
wel
te
1"""
er was ook vee.
« __en. maar aardrijkskundig
hadden
Wij
i
gob«d
ooreerst op
gelegen was °"«r
JP*
.«dacht dat het terrein
°*
met
den
andera
waren
"aar
we
schiebroek
«onte
"«rd «ns verteld
5.n naar toe gegaan . -. maar er
gebied en alle
at wh ons bevonden op Oversohie'sch
meedeeling
moest
riife aan de juistheid van deze
erbij
toen
ge«««,^./^^ __"%_s>
heeft
Nversohio pas een vermakelijkheidsbelasting
hebben
Kleiweg,
den
Over den weg echter,
en wel
<!_
Megersberg zeggenschap, I*. van droeve.
met een
oor?itter heeft ons de zaak
doch
het is uiterst induidelijk gemaakt,
beeen
den
lezer
wij
zullen
en
«"Inging
men
«r
weet
hoe
«aren. De hoofdzaak is dat men
een
en
daar
Sehiebro-k
men moet: met den trein tot
of
kan natuurlijk ook «aan loopen
indie rechtsaf. MenHeulbrug
achttien
voet
is 't te
de
«en
«""treden
het naadje
heeft
geruimen
paadje
dat
Op
«eelijk wöl-hekend.
m,t«d een hek gestaan, dat. altijd gesloten was en
"«en
!ien «len rustlgon wandelaar een krachtige
ijk zeklauter. maar dank zij
dat hek
ran een van V. O. O.'s bestuurderen is thans
30
dezer.
verdwijnt
't vóór
verdwenen of

-

v^op

-

-Sneu

°'!v^

o"**%**?*?%
>.O.C^
.situatie-

lening"'

«wikkefd

w^en vaT
En
via"

-

va)

ha^e''"Fit^ie

-

«Ns
Vóór de bezichtiging heeft dr.
ckter.ivond. in do ietwat gerestaureerde het buffet
achter
raar een lieve juffrouw over
de voorgeschieander
een en
en
den aankoop
verhuizing
!.°i.<
van de
11» "itei-ie
ran het nieuwe terrein meegedeeld.
ree», van het uitzicht op nieuwe "rbindiugswegen
mdo stad. ecu rechten we? van
'?"
verbetering van den
'teek naar het veld en grondig*
Kleiweg e» hij geloofde wel to kunnen zeeren dat de

"

Ed. He?

*

.r.e".Zing cc.5goeden

Kr., toonde hij

stut tijd.
«ie

vin

°""°'

'^"o^'7finai_-iee'ê
'"">'dat
VOO s
verder aan
den laatuitgaven van"°»°e'^

do groote
«..tand. ondanks
gezond mag boeien.

Voorts maakto hij ge-

de bewerking, dio het

stuk e""l"*

wei-

er

en "cc« hij
wd-tot-voetbalveld heeft ondereaan
goeden
staat ver't» dat de velden thans reeds in
waarvoor
als
moeilijkheden
en er voor
het veld aan
met
1912
na
jaren
ecrsto
/ich de
gezien «e«i vrees beien ..ehieweg geplaatst heeftgebleken
dat do velden

leren
s.o.s'
Koelt

te bestaan, Het is

Tarraseb—
Uit het internationale meeeteitomool ia Baden-Baden

.

102S.
Wit: dr. 8. 'larra-ch.

»
A.

Aljechln.
Zwart:
I««_i«»n«ehe opening.
e?—e»
1. .2—
rbB-o«
2. Pgl-l3
RIS-c»
3. Rfj.-c4
Pg3—l6, 5. 42—di eöXdi,
2 wart kan uil door 4
een
in stellingen geraken waarintegen6. c3Xd4 Ucö—
zwakker, doch in do openingstheorie doorkneed
stander goede kansen, althans op remise, heelt. AI, men
doet men
in de theorie dezer voortzetting niet thuis isAljecnin
in
verstandig door de verdediging to kiezen die
deze partij aanwendt. Zij heelt ten doel den pion eo ie
handhaven en hot spel meer gesloten te houden.
Rco—bO
4
Dds—
5. d2—di
voor 5
d7-d6. 6. d4Xe5 d.Xeb. 7. DdlXdSj «ou
/wart een pion hebben verloren.
_«,,,.
PgB—l6
6. o—o
Nu was d?—d6 goed. PgB—l6 echter valt ei aan. den
pion die Wit. nu hij c2—c3 heeft gespeeld, niet door
Pbl—c3 kan beschermen. Do zwarte koningin is in «lellingen waarin 02-c3 is geschied op e? gevrijwaard tegen
den aanval van Pbl—«3—d3.
d?—dS
7. .'tl-el

-

....

6i^o

I». ___«?«—«llUl_»«»lll.

Partij uit don kampioenswedstrijd van Nederland 1924
tisschcn Ha 5e met Wit en I. Mlikowski met Zwart.
Zwart:
Wit:
I. 33—29
WK wil door onregelmatig spel zijn tegenstander van
de wij» brengen.
17—28
van
de
beste
antwoorden.
Eén
20—
2. 30—33
Zwart neemt een alwaohtende houding aan; in dit soort
„
partijen de juiste.
I*—2o
3. 44—39
Wit kan nu noch ruit 24, noch ruit 23 bezetten. waartoe
de opzet der partij eigenlijk leidde: Zwart heelt wel de
beschikking over deze velden.
10-14
4. 50-44
'9-24
5. 22-2?
„
vroeg in de
zoo
hekstelling
de
nemen
van
Alhoewel het
den lijve
Zwart
dit
tan
schijnt
partij wordt ontraden,
ondervinden.
willen
,«
te
li-19
6. 37-32

.

..

.

_

. .

.

beste!

Het
om strak, te trachten voordeel uit de hekstelling te halen.
??.,,

18^22
8. 26.3?
Wel een van de beste voortzet»ingen.
fr— lo
_) gg 31
Wacht Wits spel ,l en brengt tevens schijt 5 in de
10-14
4,-56
11. 46-41
,„
Ook Wit speelt zijn tempo's uit.
1* .«
11
, » .„
Beter was 12—17.
7-12
12. 31-26
1- *
13. 37-31

*,mie"10.

—

.

.

.

Uci~%

.

49. 40-»
50. 34-30
De beste.
2»: 34
60.
20-25
51. 23:40
2,-30
26-21
52.
sterker dan 24-30.
53. 21-1?
Hel offer is nog het eenige lokmiddel.
23 : 11
63.
N-17
54. 33-25
53. 31-20
27-21 en 37—31 geeft ver.ies voor Wit.
16-21
33.
Eigenaardig, da» «ohijfotteren hier ovor en weer ovor
hel voordeel dei partij besliet.
Op 6—ll zou gevolgd zijn:
-_-..'■
37-31 35-33 32 :43 27-22 43-39 31-27 26:6
Wit
Zwart

: 28 32 : 27
6-l7 23-2929 7W7^27_373_7?15-22
56. 27.16

Zwart 23-29 29 :2722 : 33 33-28 en Zwart wint o?
den duur.
22 : 31
57.
23-29
s_. 21:12
30-34
69. 12-7
si: 42
«t. 7-1
*_-_*>
61. 1:34
31-36
6.'. 34-48
Ka enkele zetten gaf wit op.

.

...

, , _.
Roeien.
Men meldt ons, dat het Xederlandsone voorstel op net
congres te Praag strekt tot intrekking van het principieele bc.luit om in de vier- en schtr.em.ploegen gedeeltel ijk vreemden toe to laten.
o..lelegeer_.__ van Nederland zijn de heeren jbr. mr.
van Doorn, dr. van Kersen en .'.blijn.

...

Nokson.
„
Het zal er nu toch van komen eu zij zullen elkaar
moeten ..adieu i-ea^en", do beido grooto kinderen: Siki
en hot A nier ikaanseh publiek. Zij hielden van
elkaar, Do Yankees omdat Siki mal deed en een neger
was, Siki omdat zij om hein lachten. Zoo «.heten zij best
op. Siki verdiende geld. veel «ield. Men spreekt van meer
dan 100.000 dollar. Maar in «le lireede zwarte borst van
Siki is geen plaat» voor geldzucht. Er is niet, van over.
Ook daarom lachen de Amerikanen. Maar toen die
relletjes: gevechten, messteken, ontvluchtingen, het werd
te erg. En zij gaan uit elkaar, Siki eu de Amerikanen.
Maar wio zal nu in smoking eu witten hoed gekleed
'«middags door do Eif'h Avenue kuieren 1

N^

«-1!

2w^l3^N'natuurlijk
38-H.
of

29^24

l»/"

Marktberichten.

«-S*""" !g
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.
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Zwart: 2. 6, 8. 9.11,13,15.16, 18—20. 23, 25 en 35 (14 sch.)
Wit' ">(} "7, 29 32—31, 37—40. 42— (14 seb.)moeilijk. Wit
De l'aat«t« zet van Zwart maakt Wit 33-28
heeft niet veel. Na 33—28 van Wit volgt:
Wit 33-28 28 :1? (de beste) 29 :18 26-21 37 :2632 : 21

Zw^t'ig-^l^ï

ril begint en geeft mat in twee zetten
Probleem van 8. lLoy_.

Ï3^«'_-l2.'_Ól_4'2l-3.

met voordeel voor Zwart
11-17
33. 37-31
34. 33-28
"
Ka 42—37 zou 17—22 van Zwart volgen.
2-7
34.
7-11
33. 39-33
Voor de dreiging met 17—21.
36. 44-39
De beste.
35:44
36.
20-24
37. 39:50
Zwart behandelt dit «peleedeelte «eer «tork.
15:24
38. 29:20
24-30
39. 43-39
9-14
40. 30-44
Maakt gebruik van het tekort aan tempo's van Wit.
14-20
11. 44-40
Beter dan 30—35.
42. 40—35
Sterker is 42—37, zie volgende variant.
2" :1? 33—29 40-35
Wit 42-3?
Zwart,

17-^23 (debeste) 11 :23 19—24 (a)
26 : 28 28 :19 38-33 33 : 8

(^l6-21

19-24 24 : 35 30 : 28 13 : 24
20—24
42
24-29
43. 45-40
Op 17—22 zou volgen:
28 :1? 26-21 42-37 21-1? 28-21 cm.
Wit

'"

Zw«^_7-_Ü 11 : 23 8-13 6-1112:21

44. 35:24 (Gedw.)
45. 42—37
Nog
8 de Beate.
45.
De «et.
46. 28:17
47. 38—29
Heeft niet veel betere.
47.
Zwart geeft Wit geen niet.
48. 39-33 (Gedw.)
48.
24—20 gaat niet door:
40-35 26-21 32 : 3
Wit

programma, van de wedstrijden, uitgeschreven
Sdo sporl-ommls-ie van de oi^nievereeniging Rot«<!->,n Oost voor morgen luidt als volgt: 1° ««°°»N3.
t»»._ Peobvogels-«_-.L0.D.; 2e aldeeling: 10 uur Bi»s*—
W
Groen; 12 uur Dindüa 2-8.1.0.D. 2; 4 uur Trans*slia
winnaar Rias—Rood Groen.

,«Vt

den va-.«heller.

«ooals men weet, vijf

stoolpei^n

13-2,. Dük e«peio» IK__«, Seigneur
2.;-4«. Transp.

S^u.^o.-pp.lei. l«rlv

iVit begint en geeft mat in drie zetten

Zwar42-^Z.» »7» 23 : 34

22:20

17-22!
11:23

19—24
13-19.'

—^"'oinkoinmei veiling

V.V.0.8.

Tomaten

"
"'l)«p.^n
««'

-C^_Ï.Q_2-

* '"' * '""' N.
'V^^

Godlln Keswick 10--!.
dilo «
roe- appel, »-20. *«'"«««>
21-40. Bloem, 5-17.
JJ»'
1—
-«
gevallen dito 1-7. snijboonen 'o >".
prinsessebontjes 24-_». splc«ie!'»<»i"n 10--2. *"""°£"°_

perz-ken
3-10 e. pcr'kg.:r»»'»'hommers 1-5.
12-30. kropsb.

>«,«>

.'^'.^^^".^rk^u,

i-» «./P'l4-8
»"3y pei
andijvio 1 o.^o-I.^o

""^
. ,

l 1--.-:1.3<.».

10pOELI)ijK
l«V_,_.i,i^l_,

...

7"'' Pi-'Ü-en
"l A.i'^.s!„<. Exp'.r'vciling.
->
.1
k_ij., komkom">'i.
'
ju«."0
waren: bloemkool 1 -,'
,'__,{
ö oiic__nt»
alicame
l ,°-?"-;,V
mm i 0.50-3 per 100: druiven d.'o
B
14-20
c..
tonate»
A
"?
f 11.18-1.34.
40-9
G 10-17 c, dito CC 6-11 c. per kg.: dubb. boonen

'

'/-'^^
l

o

A^_'l_s."Alsi^reeni^-g^ee^

,/

1170 por lw. pruimen
per kg., bloemkool
3-bH. per Itt' t<>w->t',> 1«-20 c. per
12
270-5
100,. postelein
16^0-Lo._. roede kool /
2.80,
raselderij
/
y
il e i^r ke
iliidiivie
f 2.70-3.6".
25 kg. Appels:
tarten r-f.lOp"erÏoD
c
10-1? c, tulpappel, «ode 27-44
Keswisk 34-4.1
43-^ c, ««^«rEsperen
d
e.,
Seigneur
Favorite

bos/uien s l-^^er

,''w^^;' SS'

lste soort

Cl^s

August- ExporlveUing. vloeniko.,l
1,-3!.. lüack Alicante s "'-1.30 Gros Golman/ 1.10
""onen s.l-12
blauwe / ON-1.10.
-160. druiven
tomaten Al,
per
1-550
100.
c. per kg. komkommers f
dito
«G L-11
<_
c,
11-15
-31 e., dito B 12-16 e., dito

'

duhh^

]_ ITKSTEDE. 21 Augustus. Fruitvcilwg.
w"lK°Bl.I
e.,
No prijzen w...en: N-H. suikerpeor Ie soort.
A--^
e., dit»
20-26
lc
soort.
beoepcien
dito 2e soort 3-10 «-..
c!ap,« lavoriio oO—«O c.<
2o soort 10—16
K.-20 c. dito 2e soort 8-12 c..
35-12 c, keswiek Ie soort I_-K.
... dito 2e soort «5-8 c..
snort
Ie
paradijs
keulseho
appel 12-16 c boni-zoet 12-1?

C'

sijsje,

kandijzoet

-12 e., eva
kruiling
I'—l B... zoete di o 16-18reine
.-.««*"
zure
c.
Vickeizer
alexander 14-26 c.
e.,
bloemeo 10-1"
kg.
,u>r
<■"
48-56
e.,
,„_,
hele lav.iin
toria 60—70
lrnilvoiling
XWI^NDRI <H l 21 Augustus. Groenten- en
<,>''^p>
Xwiindrc.lit en Omstreken. *"**W*}" dito
202 f 020—
-100 KG f 4.70-6 Andijvie 1 / 1.40-2.10.
S
4-17.
dito
1
/
/ 19-30.
per 100 stuks. Appel...
_n"orken
1 f 23-« «ito 2 18-27. «lito 3 / 8-18. «ito 4
po. 100 K.G. Bloemkool 1 f 16-23 dito
f 34—
f 3.80—8 per 100 stuks. Druiven per 100 pond
3-5. Kipeieren
Gele sav kool f 4-6.50. Groene sav. kool (witte)
per 100
8 70—9.10. alles per 100 stuks. Knollen
2
bos f 0.90-2.70. Witte komkommers 1 / 2.70—440 dito
2 f 1.10
f O.lO—l 30. Groene komkommers 1 3—5.30. dilo
—1.90, dito 3 f 0.10-0.40. alles per 100 stuks. Kropsla 1
f 0.50-1.60. dito 2 / 0.10-0.40. alles ,-er 100 krop. Kroten
per 100 bos f 2.20—3.10. Meloenen 1 / 43—53, dito 2
100 stuks. Peren 1 / 30—68. dito 2
f 10—38 alles per
K.G. Pieterselie per 100 bos
/ 10—27 alles per 100
Pre! per 100
f 0.10—0.50 Postelein per 100 K.G. f 6—7.Pruimen
(Vic3.70—4.80.
4—5.80
Pronkbooncn
f
bos f
toria) f 78, alles per 100 K.G. Radijs (witpunt) f 1.70—2.50
Rammenas / 2—3. alle., per 100 bos. Iloodo kool per 100
stuks f I—C Selderij per dozijn / 0.80—0.25. Spinazi©
(blad) / 13—15 .>>ita«iks,i!keib. (ni. draad) / 9—15, dito
(z. draad) f B—l7. 8..-_,ksni,boonen f 13—20. «.tamsuikerboonen / 7—9. .«ltainsnüboonen f 6—12. 3teksnijboonen
A
f I—4. -llaökboonen (Enkl.uizer-) f 11—18. Tomatendito
dito B f 1530—18, dito G f 12.20—17.
/ 17.50—19.40.
CC
6-9. Uien / 4-5.51. alles per 100 K.G. Witto kool
per 100 stuks f 3—440. Wortelen per 100 bos f «5—9.50.
Zuring per 100 K.G. f 3—B. Duitse!»- boonen per 100 K.y.
/ 15.80-18.

,
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’

2-lo."'Ie!

»

’

’

s

’

Waterstanden enz., op 22 Augustus.
'3 dagen na X. M.)
üsaamemings- Water- 'lijdst. v. Led. 21 Aug.
Rivieren.
punten.
hoogte waarn. 2) hooger lager
in Meter.
in <:___.
2
37.5 U B.— v
p __„__,„ v;:__ Keulen
Loven-iijn,^-^,^ ,
m. 15
9m
7.91
4
/Nijmegen
9.— „
h.w.
g
Vaal
3
1

JSt-Andrits
„

l

_

i.«.

f»

Boveni Gorinehem h.w.
Lw.
Merwede. (
Dordrecht h.w.
<_«_,_.«««<
Oude Maas..
lw#

„

_

/Arnhem

——
__ —_

1.18
nl
8.03

«

1.40g.

Vreeswijk h.w.

L,r»»
\IZchoónhov.
b.w. 1.12
_w>_o 42
..^ timpen... h.w.
1.03
f
„ l.w. -0.72
\

w;;n
n
Neder;l^ei».
B}>

*.__._.

ra

f

.

«
_.. vaterw.)
WatftrK IELv.

..

Holl. h.w.
Lw>

_„0.9?.
8;

_ _ _—
.

—— „„
—„
3.23,,
—„
9.40,,
t,

7.53
9.

6-20

<>

8.40.

4.20 „
7.40 „
3.— „
4.30 „
940 n
9.— v

_—

_

,

—

—— "—
————
——-

l
10
4
2
6
2
8
4
10
2

—-——
——
_ ——
— —

s

3
8.53
9— „
3
2.4?
l^ssel
13
9.- „
» -0.06
i kamnea
9.—
9
f Maastricht sluis 41.19
9.1»5
8
Venlo
9.— „
4.38
9.— ,
6
»
Grave ..«
sl-Andries h.w. .0g^
t
1 w>
«
—.
Uaa»
Hedei ..^.. h.w.
Lw.
~~
"
üeusden... h.w.
-»»"'"—
„
„ l.w.
5
8.33 „
1.0?
M.d^l.nge h.w.
10
, l.w. —0.63 3.50 „
6
7.15 »
1.3n_i, nt^n ! Moerdijk... h.w.
Holl. Diep (
13
2.20
x
lM
4
Haring6.U3 „
( llellevootal.b.w
1.03
9
I.— „
vliet
Lw. -1.03
j
„
2
h.w.
5.30
Lruinisse»
1.60
v.!^.
<
Aijpe
Lw.
1.90
11.—u
(
1) 1.61 M. boven nul der schaal. -) Zomertijd,
n aohter het uur van waarneming beleekent namiddag van
1 Augustus,
g veteekent gegist.

fWestervoorf
) Deventer
-.

_

-

...

—— „
— —
_ —-—
——
——

—
——

*—

_. __ __

_„

--

-"

—

—

Schouwburgen en Concerten.

_

—

l» aansluiting op het bericht in ons Ochtendblad over den
gemeld, «al.
7««lstriid Australië—Japan kan worden
nok het dubbelspel heeft gewonnen. Australië
«l
""at thans met 3—o voor en heeft dus den wedstrijd
partijen

_

..

«luie, (,»>.«.".

1,1-—il«, .,i // «Vu
kg.. P^^en
P/rU5a*UtV tuinboonen » <'. perc. /15
B.^"
komkommers
per kg.,
45-76

57. 26-21
Ka 33-33 volgt:
Wil 38-33 26-21 21:12 12—7

jui!'t.

"xïïs

Tougres

«n Om..eken.
I'nrmerer.d on
,le,.
«ter Purinerend
ner zak van 25 kg., slxboone»

Marine en Leger.

..

-H

(er worden,

Damman.

-

Wit wil veld 27 niet bezetten om 2wart 16-21. 18—23
3£-_». >u
eu 12 :21 te verhinderen. Kerker was echter
(24 :35) 28—23
35-30
spelen
door
niet
12-1?
ma- Zwart
(19": 28). 29-24 (20:29) en 34:1 van Vit.
(26: 17) eu
Belet 32-23 door 18-23 (29:27). 17-21
17-21
(26:26).
door
belet
32—27
en
12:41 van Zwart
18—23 (20.18) en 12:41 van Zwart.
'lts-»
15. 47-41
Een aanval op ei.
_
<_enig«<_ zet.
De
t"*'
—a
13 Pbl d'
*—lu
15
Wit hem later' door Pei
kunnen beHierdoor 'voorkomt Zwart dat
en
28
hebben
Wit
velden
27
zou
de
Ka
7—ll
u zijn plannen
met de bedreiging Pb6: in de uitvoeringel6:
7.
zetten.
Rd2: volgen.
13.
■«e
«>.> «»
stoort. Op 14 deö: kan nu
Do reserve-kapiteins on ritmeesters, die bij do lle
14. Ddl-e2
dan*"--—
daar door do gekozen voortzetting
Sterker
divisie
te Arnhem een cursus voor den hoofdspelen.
Zwart belet worü! 19—23 to
officiersrang volgen, worden 26 dezer weer in het
17—21
16.
12
:
23.
genot
17-21
en
van onbepaald verlof gesteld.
Sterker dan 18-23.
17. 26:1?
Luitenant ter zee lste kl. .7. A. Kru,js. dienende
Wil beslist de hekstelliag.
00.11
22 : ll
17
als oudste officier aan boord van Hr. Ms. instructie18—22
schip van Bpeyk. is overgeplaatst nis eer-te-officie.
13! 37—32
Afbreken van den middenstand is wel de beste tactiek. bij de onderzeedienstkazerne te ffilleinsoord.
11-22
19. 28.17
24—30
Eerste-luitonant S. G- Mango, fats van hel 4de
20. 41—3?
Zwak. Sterker is 12—18. Er was geen reden voor Zwart halfregiment huzaren, keert 1 Oclolier van zijn detaom den stand te verbreken.
cheering bij do rijschool te Amersfoort naar zijn
19:30
21. 35:24
garnizoen Deventer terug.
2<» 31 26
op
aanval
Sterker lijkt ons 29—23, waarmee een sterke
Tweede luitenant J. Gerritsen, van het Ode regihet midden kan worden ingeleid.
infanterie, die bij het 11 Ie bataljon van het
ment
3035
2regiment genietroepen te Utrecht is gedetacheerd,
23. 37-31
£
keert 23 dezer naar zijn garnizoen Assen terug.
Nog is 29-23 sterker.
14—19
3lob. onlangs
Tweede-luitenant der cavalerie ffBelet 29-23 en houdt teven, den witten
bij bet
Zeer
indeeling
nieuwbenoemd, is bestemd voor
stand aan «len rechtervleugel vast.
te
Deventer.
io^ij
lU—l*
4de half-regiment huzaren
91
.*>—27
in
Do ro-ervc-luitenants. dio een mitrailleurscursugztjn
hebben,
Harskamp
gevolgd
bij
legerplaats
de
(16 : 27). 33-28 (22 : 33) en 31 : 4.
« «
vandaag weer in het genot van groot verlof gesteld.
25. 27.18
26. 38—32
Officier-vlieger 3de kl. ff. A. van Mounk. van het
3-8
43-38
27.
vliegkamp de Kooy te Helder, is overgeplaatst naar
12—1»
Tot hier stond Wit beter dan Zwart. Nu eohter dwingt
28. 49—43
pionnen
opstelling
van
in het midden
deze hem zijn sterke
het vliegkamp de Mok op Texel.
en
prijs ta geven.
niot door 33-28. 26-21
g.houd«» rang.
31-27 en 33 -4 van W*
In verband met het dezer dagen
eBXd_
-7^_n W» M-23.
14
31
als eaae.
plaatsing
schikkingsouderzoek komen voor
1?—^»
"k,. 42-3?
Als Wit met den pion terugneemt volgt er Pb 4en
aanmerking
:
in
bij de Kon. Militaire Academie
Pd3: en dan bezit Zwart door twee raadsmeeren en den
Om Wit 29—23 te verhinderen,
Dromer,
R.
tande
G.
togen
hier
te
op
tegenwicht
druk
«4 meer dan voldoende
de witte
o. voor de artillerie
«n 33:24 mot ór_i*i_iK 24-20. 34-30 en
middenpionnen.
fa"
Kterkar
L.
H- Lefèvre de Montigny. A. ->. F. _!. Egter. W.
P_6—es
13. Pl3Xd4
do Bruyno, F. Toer;
spelen door:
dS—ds
16. _-d3—fl
: 24 van Wit k.n Zwart niet 14-20
I). voor d. genie hier te lande: n. F. K. fcngeiwin.
en
Zwart naZu door zijn laatste zetten se leiding, speelt
31-27! 39:19 24:14
br?2ht. G. Terluin, E. E. Holle en P. de Koek.
Wit 17. 14 dan volgt er PgO eu krijgt Zwart overwicht iii
het midden.
Zwart 14-20 22:83 _« 20:20 33 : 24 ,«n Wit, 14—1-,
dus na
«7-o«l
Zw»_t'« «enigs-te «ei
17. Tal—dl
18. Pd 4—
waarna Wit 34-30 en 39 : 30
u^g
18. Pl3 «ou Pl3:v, 19. gl3: niet verzwakking van de
31. 31—2?
witte koningsstelling tengevolge hebben gehad.
BOTER, KAAS en EIEREN.
VdB—e?
18
ene.
117
38-32
Aug. Eerste Coöp Boterverkoopvereen.
2.
ZL'TFEN
21
26:»
32-88
19. Re3-f4
prijs f 2.50, middenprijs 1 2.45. laagHoogste
Boterinijn.
Door 19. 14 PF6, 20. o5Phs «ou Wit een pion hebben
ste prijs f 2.35.
Zwart 7-11 2-7 23:21
verloren. Ook 19. f 4P 36, 20. f 5Ph4, 21. eds: Rlo: enz.
a
GROENTEN, FRUIT on AARDAPPELEN.
was ongunstig voor Wit.
:27
32! 3632_t_n
1!)
Pes—f3f
22 Augustus. Aardappelmarkt. Prijzen
AMSTERDAM,
'*'—^zet v«an Zw«>t.
Stand na den
20. Pd2Xf3
D«-?Xf4
onveranderd. Aanvoer 4 ladingen of 1250 H.L.
Er dreigt nu nemen van c 4of h3.
ALKMAAR, 21 Augustus. Exportveiling. De prijzen
L, waren:
,
appelen f 5—4», augurken l 5—34. tomaten l 10
21. e4Xd5
Beter zou _!in geweest 21. eö Rls, 22. Dd2 Dd2:, 23.
—22, snijboonen ff 8—23-80, enkele spersiebooneu l 11._0
T«12: Pe4, 24. T2dl.
—21.80. dubbele sperciebooneu ff 5.80—1650, roode kool
Rc3-l5
21
f f4.50-3.40, gele kool f 1.80-2.70. uien f 7.10-9 per
Nu is dit sterker dan 21
100 kg.; Bloemkool 1 f 20-49. dito II f 18-23. komkomRh3:> 22. eh3: Dl3:> 23.
mers l 2—6.70 per 100 «tuks; wortelen ff 5.20—1160
Rg2.
per 100 bos.
22. Rfl-d3
De prijzen waren,
BVNNIK. 21 Augustus. Fruitveiling.
Veter was Dd2.
30—46 e.,
suikerperen
N.-H.
transparant
Rl_Xh3
66
vellow
5.
22
18-22
c.. heeredirkjespeer
c,
clapps favorite 48-60
23. g2Xb3
14—20 c.,
20—30
tho
oneen
e.,
peer
bandperen
Dd2
24.
Pbd2:
15-13
Zie
23.
Ook dit is uiet het beste.
Vd2:>
princesmane
c,
20-22
mankscodling
coxpomona
c,
20
Da4:>
Rd?. 2... .t R-t:. 26. IH Rd?. 27. Pon. Of 23
c,
15—1? r.. fraintioosappels 18—25 c, keswü-k r.,10—14
24. Pcs: R_s:. 25. gh3:. In beide varianten is Wit nog
langzoet
15—18
c,
coul d«ssert
"rave-teiners 14—20
lang niet verloren.
11—13 c, zoete bloemce 11—15 c, evazoet 11—1214 e.
23
Df4Xl3
24. TelXeBv
PELS_. (Bet) 21 Augustus Fruitveiling V.V.0.8. Div.
Op dexo wii__e kou» Zwart in het bezit van de e.baan.
appels 17-15, The Queen 27-45, Transparant de
zoete
er._.
Ka 24. Rll verliest Wit. echter door Tel:f. 25. Tel:
Concel
17-32. zure streepjes 20—25, zigeunerinnen 4o—
«len pion «15.
72,
Belle
do Louvain 41—56, dubbele witte pruimen ?<_^-»-..
o,
T»BXeB
46-37. varkenspruimen 16—17, )".'u?^'nn'e''
Reine
Claude
TeB—es
25. Rd3—fl
Ctrienepruinien 36—41, Ponds Seadlui" «2—
47—63.
Tes—gst
26. c3—c4
Fransche
Pruimedant en 42-43, Gravenstoincrs 23-29.
Pl6-g4f
27. Kei—
Dr. Jules Guyot 36-4^. Beurro Blano
suikerneren
32-33.
Tg3Xg4
2* h3Xgt
41—43, Calebasse «Ie Tin emont 37—38. beurré «1 Amanlis
Wit gaf het op. Tarra.ch speelde deze partij niet sterk.
63—73, Clapps favorite 37—73 et. per k.g. ; meloenen lste
soort 76—89 et. per stuk.
»
Groentenveiling V.V.0.8. Snijboonen 10-25, 'lavan
N.
.7.
Bla<er.
Probleem
boonen 8—955. prineesseboonen 19—28, pronkbooncn v—J/s

.

Zonnen
ï*ïr.f>«__ _

tij
<:«_» eld 'I '.'"lill «NX '? n»»»*x :u,_u.«»old<)

"_

PI3X/3

nnali

Lawntennis. Om

_

met 1. P«3 gevonden.

al

kunnen verdragen.
er
l.r is ruimte voor drie speelvelden, doch er zijn
Deze
voorloopig nog maar twee in orde gemaakt.
de. regcllen
Hu op gelijke wijze en volkomen volgens
allebei
uitook
zien
er
dan
ier kunst behandeld en ze
prachtig.
bepaald
is
veld
lekend uit. Het eerste
er
.4,5 men goed en wel op dit terrein staat, leven
inrichting
«chieweg.
De
lmnncringen op aan den
niet veel veranderd, al is het natuur'h_ei^nüijk
Vernieuwd ,s er
nic« alles precies als vroeger.
noodig.
maar een verfje
'einig en dat was ook niet
wel
hebben en dat
algemeen
het
»n de boel over
e
overdek tribune heeft,
*eft ze dan ook gehad. Derestauratie,
een betonnen
de
het clubhuis en
in elkaar «lan
steviger
ze
en
zit
gekregen
lw.l.cring
"oezcr, zoodat de wind niet spoedig meer het halve
lll: zal meenemen.
"—»„-_
dit terrein een veel ruimeren
Wel echter maakt
genoeglijk«druk, dadelijk al bij do entree. Naar aannieuwe
veld
met
haar
O.
aan intimiteit kan V.O
er
ook
te
dien
zij
Eer
is
ingeboet.
«och niets hebben
ligt
het
terrein
inzien nog op vooruitgegaan, want
om
desgeneeren
laten we ons niet
hooier
dan het vorige.
°°o,l.. te ?e. _en: idvlli-cher
oog on hart hebben voor
do heeren bestuurde,
i lündschapsschoon moge blijken uit het feit dat "j
die gewoonlijk zoo foei-leelijk
'kolamebordcn
twee die
l'in van het terrein willen houden. De
'l thans nog staan verdwijnen als het contract met
firma's is afgeloopen.
*>Webetrokken
neb-ben op dit
zullen binnenkort wel gelegenheid
in den dubbelen zin
K..„v 2veld terug te komen
van hulde
woord _! Nest ons thans nog een woord de
laatste
vooral
bestuursleden,
die
in V O O.'s
bijna
was.
te
doen
er
veel
zoo
"«-inden, toen
gehebben
vereeniging
hun vrijen tijd voor hun
als
't
om
geweest
is
werd en wien nooit iets te veel
ging.
veld"
.

-

Ut

Dreigt door 9. ai—aö gevolgd door 10. Ddl—ai of 10.
'laó: voordeel to behalen.
s
a?—
8
Om RcB— «4 "te voorkomen. Ka dezen zet zou Wit di
bezwaai lijk hebben kunnen beschermen.
o—o
g
h?—h6
10- Rcï—g.
wart is evenmin ' gesteld op het vastzetten van zijn
paard. Als de raadsheer n_ar hi teruggaat loopt bij hans
te gelegener tijd door g7-g5 op den koningsvleugel te
_»
worden opgesloten.
n
11 Rl:3 e 3 Dei —t'"12.
diXe3
Pf_X«i zou Wit met voordeel
Op 11.
geschiedde met
hebben kunnen spelen. Do koninginnezc.
om bet paard
het doel esX<!i en d6-d3 te laten volgen en moelil
spelen.
Wit
als
plaateen
.6 op e? le kunnen
12.
diXec.
d6Xe-».
Bovendien voorkomt hij dat Wit door
13. Re3Xb6 den zwarten koninginnevleugel verzwakt.
d6Xe.; kan
Ka Ve?-dB. 12. diXe3 Pe6Xe3. 13.
dit ook geschieden doch dan ruilt Zwart de koninginnen
en daarna heeft Wit geen voldoende strijdkrachten meer
om van de -wnkl^e nlekken d6, d3en b 6vartij te trekken.
"/"__.
12. I_<-<-d3
Om 12... eöXdi, 13. cZXdi d6-d3 te beantwoorden met

keel wat reeen

Pat

»_"

van
ln het ook in deze rubriek oogenomen probleem
in don wedH. Vetter, d»t den tweeden prijs verwierf
_t-ij<_ v,n het I_eiozlg«oh« Dagblad, is «en navenop.o-._ng

8-13

3
AVOWBBIAD, A.
12-34. druiven 62-86,
60 2e srt 28-35. blauwe pluimen
.-12
?^"'lo^v.
13-19. 2.
40. .""""en
.o,ks,elc.. r t„Jii'
25-37. l>r
«5

«e.:.

Voetbal.

'^

-

COURANT.

NIEUWE »«X_^l___o_<_H_»«__>_l.

13

ZATBRBAG 22 AUGUSTUS 1925

..

Draadlooze telefonie.

495 M., Berlijn
ss.ations en golflengten: "Aberdeen
303 M., ♦Birmingbani 479 M.»
gelijktijdig 430 M.
♦Bourncmo.üb 386 M.. Brussel 265 M.. "Cardifl 333 M..
♦Daventry 1600 M.. Ecole sun.i_eur«. des P.T.T. 430 M.,
Eiffel 2650 M., "Glasgow 422 M.. Hilversum 1030 M,
♦Londen 365 M.. ■«-Manchester 37» M., Munster 410 M.,
"Newcastle 403 _>!.. Radio Paris 1.30 M.j

" 8.8.C.-stations.

ZONDAG 23 AVGUSTUS.
(De uren zijn aangegeven in Ned. zomertijd.)
veil.ii"
Concerten, Voordrachten en Mededeelingen. 9.20 vm.
witte pruimen 63, abrikoospruimcn 41, rein. Munster en Berlijn: I lechlig» ochtenddienst. 103 Rviau 44—
Claude 49, zoete kwetsen 36—40, blauwe pruimen I?—2J. Paris: Concert en nieuw.. _ __U Munster'
o. nu
k_o._jesprui.nen 34, Clapps Favorite lste soort «>, sijsjes. Fackeltanz no. 1 (Meyerbeer). .>.!».» Hilversum: Concert
peren lste soort 37—43. handperen 39—42, beiirrH do Merode van bet Kurb..»s. Zie
's ttiavenliagc in het Zater»
32, maagdeperen 32, Gcv. maagdeperen 10 Durando 1.», dagoehtend!,la<!. 3-_(» e^nda
liaventry. Loiid, i, en andere staC.dlin Hiswieli 18, zure honderdmark %V„ Fransche para/ang en viooltions: Werken ven «>»!.'<_ mesters.
18—21. gev. zure soli,
dijs 11—12, Transparant de Croucel
Ballade
L'Afrio.m.
üusitslia
<Dvorak),
Ouverture
appelen IH—-"■ bandappeleu 16. gcv. sterappelen i, stoof- caino (Meycibecr), Concert voor viool en orkest in g
k.g.
„
._.
„
peren 17 rt. per
(Max Brucb.. liederen van 5. !n!i_i..!!!.. Ballet des sylpheKomkommerveiling E.K.V. Totameten lste soort lo ses, Minuet
des Follets (Berlioz), !<o ljymphonie (Brahms).
Birmingham:
_? .entenveiling E.K.V. Princesseboonen 23, pol- Bouincinouth: Concert, zang eu piano
4.W»
Concert.
Glasgow:
Kamermuziek.
Mancheoer
eu
k.g.;
augurken
per
1?
et.
boonen 18. pronkboonen 6)<—7^,
'>._«> Berlijn: ('«lieert, o.m. Ouverture
Berlijn:
Voordr.
, , ««- Manlied. 6.33
roode kool 17 et. per stuk.
zang en eello-soli, o.m.
aardappelen / -««
ENKHUI2EX 21 Augustus. Blauwe
Pali,-<. 7.20 Berlijn: ..tluniorislisehes Funkfragm.
baal
Peren:
uil
2.10
per
blank- f '3-8.10. borger* f
Allerlei". 8.03 Berlijn: Voordr.: ..Line 1-lefantenjagd am
Beurr. d Amaliee / 11,60—18. Beurro de Mörodo /
l.l.»»,! N',l". B.l', l'tilversm: Concert van liet Kurhaus.
Keswick
8.20—
Appels:
Clapps
26.
/
8.-0,
-trosperen f
fper
Zie agenda 's-tjiavenlia,^'' in bet Xat<?i>la._»»clit«udhlad.
pond.
100
10.40 cox pomona f 10.30
de
veiling
werden
8.20 Munster: Volksliederen. _.._. Alle 8.8.C.-stations:
MIDDELBURG. 21 Augustus. Cp de
Gewijde muziek en godsdienstoos. K .-Paris: Nieuws en
c,
witte
aardappelen
4—3
besteed:
blauwe
prii.en
volgende
1-spei.into. 8.30
Concert en zang. o.m.
e.,
le
srt.
20—->
stoksnijboonen
e.,
aardaiwelen 3—4 poters 1 stamsnijbooneu 6—7 e., stok- ture
Phö.lre. PT.!.: Voordr.: l.e por! <!e Paris": daarna
e., idem 2e srt. 9—lo e.,
prinses 13—20 c, stamprinses 10 e., spinazie 15—20 e., concert cii zang. Berliin: Coneeit. o.m. Rondo in A-Moll
postelein 10—18 c. kattebollen le srt. 12 c, 2e srt. 11 c, (M«»zart). P.T.'f.: Voordr. en "inert. O.«V. R.-Paris: Dansmuziek. 9,20 De.ventry. Londeu en andere stitions: Conzure Sl. Jan 6 e., KesJac Lebel 4 c, scharlaken 20 e., e.,
cert, zang en pianos«il>. o.i». (ouverture Coriolanus, ItaKlaasjesappels
lesrt.
wiek le «rt. 16 e., idem 2e srt. 4
Clap
c,
favorite liaauscb Concert (Bacli). Minnelied (Brahms), Menuet nit
9 e, idem 2e srt. 6 c., zoele Si. Jan 22
zang en h.irpsoli, o.m.
c, sui4
stamson. Bonrncmoutli:
Oldenburg
c,
idem
2e
srt.
27
c,
Ie srt. 46-30
..chubert,
23ie.,
Schumann
en Gries. Newcastle:
liederen
van
c,
tomalen le srl.
kerit 28 e.. Demenisea le srt. 18 druiven
c, The Concert, zang eu piano-soli, o. m. Sonate voor piano op.
11!>—143
e.,
blauwe
2e
srt.
11
tomaten
om. Festouverture
Victoriapruimen 109 (Beethoven>. Munster:
Queen Ie srt. 25 c, idem 2e srt. 11 c. per
(Volkmann., fantasie Faust. 10.2<» All.» 8.8.C.-stations:
stuk: bloem7! e., elles per kg.; meloenen 43-68 c.
iel,).
Nieuws. Brussel: Nieuws. 10.33
kool 13—23 <"., roode kool 4—6 c, savoyekool 4—B c. sla Tijdsein (Greenw en
stations: Concert en pianoe.,
idem
Londen
andore
Daventrv,
Ie
srt.
2
e.,
komkommers
I—2 e., andijvie I—2
eu Passe.l'ied (Deloissy). Prelude
e.,
e.,
I—2
o.
Aral'esoue
stuk;
soli,
pieterselie
selderij
2
in.
per
srt.
1
alles
e.,
2e
tßachmaninof). Bourn»n»»i!!i:
Concert, om. Andante
ramena, 1 e., ajuin 3—7 c, karoleu 3—4 c, peen s—B c.
(Tcbaikovsl-i..
Cantabile
raven 2—3 e., alles per bos.
NAALDWIJK, 21 Augustus. Veilingen der Vereen,"ing Westland. Aardbezien f 1.28—8.90 per kilo: rabar2—6 per 100 bos. postelein 3-«sie. per kilo. sla
ber
per 100. dubbele boonen f 0.99—1.80 per 15 kilo.
1—2.89
f
(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).
itnefpeivn 10—43 e., stoofappelen 10—33 c. per kilo; wfelperen 3-43 c.. talelappelen 8—32 e. per stuk. KomkompIMH_-_-»^HMa-*,>--'»,'»«>*''«*M,_-_---------W----^^
mers! e srt. f 3.40-<_.l>o per 100. perziken lo srt. 12—28 c.
per
pruimen
2—lo
stuk.
srt.
0.40—1.
c.
meloenen Ie
/
e., roode kool f 2—B. savoye
bloemkool Ie srl, IC—«43
witte
Aanhangwagens
kool f 3—7 per 100. ka_d_uiven Ie srt. f 0.7»-_.40.
druiven s 0.44—2.60, tomaten 6—20 c.. per kilo. snijbooDe meest economische in gebruik
nen /° 2.70—3.50 ver 1090. princesseboonen f 1.80—2 per
de goedkoopste.
0.t,0—1.60
»W
H» dus
per 100.
15 ke.. «ndiivie f
NIJMEGEN. 21 Aug. Niimeegselie Veiling. Wiinpnilmen
55_70. dnbb. wijnnniimen Ie srt. 61—86, 2e «rt. 50—60.
A 10 l
T«L 7taes.
enk. ''.<<« 51-«'-3. Reine Claude Ie srt. 55—65. ?e s.t. 88—
38—
45^-60,
de
Louvain
Reine
Victoria
le
«rt.
50, Belle
jg *>*> fj per k.g

—

E.K.V. Dubbele witte pruimen 71—80,
Fruit
wijnpruimen 46-251, reine Victoria 31—49, Bello ,1, Lou-

°

— CGr
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.
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Roerende Goederen. Effecten en
Geldswaarden

_JBmb&'- -'T______tf^____________r.
HgiiS^L' __t "'■*■ ■*_J_a3Bp_^___^BS

TEGEN

*

DIEFSTAL NI INBRAAK.
Nadere Inlichtingen bij
IR. VAN l»illll.li. Wijofaafeo 53
«23.16

ROTTERDAMSCHE

IJZEREN TRANSPORTVATEN
Mannes mannröhrenwerke, Düsseld orf

Er bestaat nog gelegenheid tot
AANGIFTE VAN LEERLINGEN
voor bovengenoemde school. Voorbereidend en lager onderwijs.
Met tZeptembel a.s. vangt liet der^e
leerjaar lager onderwijs aan.
Aangifte schriftelijk bij «len Secretaris, Beiikelxlijk 30b of aan de
s> hooi gedurende le helft september
van Hy. 4^_, behalve Woensdag
37730.1?
eu waterdag.

1..V. Technisch Bureau van
G. L. NaKlmann, Rotterdam

j
(ROTTERDAM.)
Les Cours de M.M. J. BO?_?IN
et L. DELIBES reprendront a Bet»
terdam le samedi 20 septembre.
I'onr !ous rcnseignemenls ecrirc a
J. BOEEIN, Jan v. Goyeiikadc 24.
37024.11
Lelden.
I

Verschenen:

Studieboeken
in gebruik aan B. B. S.,
Gymnasium, e.a. inrichtingen van onderwijs
:- leveren wij met -:

Handleiding

onderwijs

:":

door

ll.WUllW.«.aii.!Nl!l!Mli-zl
Tel. 7630.

aan

-

de

Hoogeseliool
Handels
en aan de Technische

:-:

35101/20

TE KOOF
«<_x« vaartuigen. Een nieuw ijzeren

Lemmer Jacht 1150 M., een ijzeren
Jachtjc 8.75 M., beide iilict inventaris. Een mahoniehouten Raccboot
11-50 M., m. 28 l.K. motor. Firma
61__!R. DE BOER, Scheepsbouw,
19111/9
Lemmer.

Hoogeschool

’

H

wegens inkrimping van het bedrijf.

uitmuntend luinlend en
Kade,

GORINCHEM.

beplUnl met appel», pere» en
pruimeboomen. zwarte en
roode bessen, heneyens aard»
beien als óndertcelt, gelegen '
in den polder Buitenland

A. H. KLOKKE te
zal op MAANDAG 31
AUGUSTUS 1925. bü inzet, en op
MAANDAG 7 SEPTEMBER 1925,
bij afslag, telkens des avonds om
6 uur (Zomertijd), te Gorinchem, in aan den LAGEWEG en den ROEL»
„dc Doden In bet openbaar
WEG, te veilen in 6 perceelen. bij
notiticn breeder omschreven.
Aanvaarding en betaling der
kooppenningen op 13 October 1925,
van welk tijdstip ook de grond- en
polderlasten
«n
WINKELHUIS
voor rekening van de
WOON»
Een
koopers komeu.
(apotheek),
EendNadere inlichtingen geeft genoemaan de ABKELSTHAAT/hoek
vogelsteeg, «ijk A, nommer 495, met do notaris SNOOD!JK, Charl. Kerkvrijen ingang voor bet woonhuis aan singel 72 (Oud-Oharlois) bij wien
de Arkelstraat, en boyenwoning met op franco aanvrage notiticn en
afzonderlijken opgang aan de Eend» kaartjes vanaf 17 Augustus a.s.
30004/44
verkrügbaar «ijn.
vogelsteeg, wijk A. nommer 490.
Betaling en aanvaarding 1 No»
vember 1923.
Veilingbiljetten, xoomede nadere
Notaris

te Nhoon

Zit- en zieeoll. m. onth.

:-:

Tweede, herziene druk.

PRIJS :

FLINKE WONING

lief.t 00-_!en of Centrum.
onder
Br., niet «pg. vau prijs,
O
No. 37732. Bur. dc?.. (_o_iant.
GEM.
i^SEPTT^TEHUUBOOED

J. B. «cerpeswin
Ned.

Docent

’

OPENBARE VRIJWILLIGE
VERKOOPING

VEILEN en VERKOOPEN
Gem. Zit- en Slaapkamer
Binnen Lonnohem.
gevraagd met gel,, of ged. pension,

«en dienste van Middelbaar en Hooger Handels»
:":

'

groote MELKER»

TE KOOP AANGEBODEN
leu stand te Oudlleücriand: EEN
SOLIED GEBOUWD HEEBEN»
HUIS. riant uitzicht, zeer geschikt
voor Pension. R.11.8.8. en M.L.L.0.-op
-scliolcn. Tram- en bootverbinding
te
Rotterdam en Dordt. Direct
aanvaarden. Te zien en te bevragen
bij
IIt'LBHOFF. Boekh.. Oud37040.13
Beijerland.

SPRAAKKUNST

door
De boeken mogen
Leeraars gekeurd worden
voordat wij «lispoyceren;
franco licht/enuing door
geheel Nederland.
Alles laatste drukken.

!

'

op

Sl»AAl_So____
Volledige

Spoorwegen 's-BoschTilburg.
Inlichtingen ten kantore van den
Notaris en der steenfabriek.
Veilingboekje» en kaarten ver»
k rughaar ten kautorc van den
Notaris ad 0.73 per stel.

!

A. 3NOODIJK te
voornemen, om op
DONDERDAG den 27 AUGUSTUS
1923 bij veiling, en op DONDERDAG
Te koop of ter overname aangeboden:1 den 3 SEPTEMBER da.v. hij afslag,
vraagt huur of te Koop
telkens des voormiddags elf uur,
in het Koffiehuis «van ouds hel
Rechlbuis" bij J. VAN DL'IJN
aldaar (OudObarlois) in bet open»
Robin»
te Linkebeek (België) He de
baar
te verkoopen:
gedeelten,
son, in een geheel of iv
Hectaren
78 Aren 30 Centiaren
in de omgeving van 60 Maasbrug. boomrük
10
terrein, bü 10 aren te koop.
33972/9
Br. No 37946. Bur. _. Courant. /8 Een hectare met vijver.

te

Bad, telefoon.
37850.0
W. dc Withstraat 88».
KOOP.
"HEERENHUIZEN TE
Van alle gemakken voorzien. Matige inlichtingen, gratis verkrijgbaar ten
prünen. „Olnquanteaaire" en „Ter kantore vau Notaris KLOKKE
37028.30
Kameren Bosch". Voor inlichtingen voornoemd.
en condities: 21 Place de Louvain.
3?0u2/0
Bruie-les^

6.50.

NIJGH & v. DITMAR's
Uitg. Mij. Rotterdam.

„
„p
Toeslag 2 September 1023. '«avonds
7 uur, in Hotel „Vreewük" te

37034.11

Oosterbeek.

PAPIERFABRIEK
DE MIDDELSTE MOLEN
(VEL).

PAPIERFABRIEK

Tel. 8599

:
De Notaris
; Rotterdam i,

Arts

DE MIDDELSTE MOLEN
met

alle

gronden, samen groot 11 H.A. 72 A.
09 0.A., na inzet staan ais volgt:
Rere. 1: de fabriek met schuur,
woonhuis en gronden, groot 2 H.A.
«000.—.
83 A. 80 c.A.. op slecht»
I'ere. 2: weiland, gr. 1 HA. 80 A.
/ 2600.—.
30 c.A. op
weiland,
en deunen
heide
Ven: 3:
gr. 4 H.A. 82 A. 40 c.A.. op / 3100...
l'eic. 4: weiland, gr. 2 H.A. 73 A.
80 c.A. op
/ 3600.—.
Een en ander ook gesclnkt voor
wasscherü of landbouwbedrüf.
Betalen 1 November 1923. Aanv.:
huis met schuur en erf
dc
1 Mei 1920, «le landerijen 1 Januari
1920. Aanw. JOH. BROM te Loenen
(Vel.). Alle werkdagen te bezichtigen. De toeslag bluft bepaald op
Dinsdag 25 Augustus a.s., '«nam. 3
uur. in hotel de Eikenboom te I_oene__
(Vel.), en komen de perceelen in de
volgende combinaties: perc. 1 en 2,
1. 2 en 3 eu gen, massa.

Openbare VerlcoopinA
Notaris A. REVER», te Rotter»
dam. is voornemens op WOENSDAGEN 2 en 9 SEPTEMBER 1925.
telkens des n.m. 2 uur, iv het
Notarishuis aan de Geldersclie Kade
aldaar, bü voorl. en eindafsl., te
VENKOOPEN:
TWEE PANDEN en ERVEN,
best. resp. Mt ben.huis met 2 etages
en
pakhuis met 2 étages, te
ROTTERDAM, aan de

op Dinsdag 25 Augustus 1925

des namiddag»1 len 230 uur binnen de
37798/50
Beurs te Rotterdam vans

420 Balen Diverse Lompen
blauw

troleeren, door geroutineerd
gediplomeerd ttOEKHOUDER,

«n.

Beschaafde Dame,

■

■mi-in

1

11

Ten kantore eener fabriek met een artikel van dagelijkseh gebruik word

GEZOCHT lEMAND,
verbindinge

geheel op de hoogte met den export-handel en in staat
37826 2
met alle landen der wereld te vestigen en te ondeihouden.
vroegere,
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent opleiding,
en tegenwoordigen werkkring, leeftijd, enz. enz. uitsluitend schriftelij!
aan het Accountantskantoor O. H. SEOIIEL. Schoolstraat 6. Utrecht

|D^_rPHiLlPs'

GLOEILAMPENFABRIEKEN I
I
te Eindhoven

1

UITBREIDING

HARER

I

KANTONEN

M

VRAAGT WEGENS

■I
W

van 21 tot 23 jaar. met goede algemeene ontwikkeling en
praktischen kük op boekhoudkundige aangelegenheden.
Ervaring op het gebied van boekhouding vereischt. H.B.S» of
gelijkwaardige opleiding gewenscht. Sollicitanten moeten zelfstandig
kunnen optreden en in staat zijn in «le 4 talen te correspondeeren.
Xij, «lle reeds een dergelijke functie bekleed hebben bij een
groote industrieele handelsonderneming, genieten de voorkeur.
Bij gebleken geschiktheid kans op uitzending naar het buitenland.
Brieven, onder motto „actieve jongelui", met portret eu
uitvoerige inlichtingen omtrent leeftijd, praktijk, dienstplicht.
3<828.4t_
referenties. enz., te richten aan de afdeeling Arbeid.

TWEE ACTIEVE JONGELUI
H

I

I
H
2
H
H
■
I

22""" en 2S"""

Door HANDELSKANTOOR hier ter stede gevraagd voor
spoedige indiensttreding

resp. gr. 82 e.a. en 61 e.a.
Verh. p. w.: het ben.huis van Nr.
22 voor / 4.03. de lste etage voor

’’

I

'■"» ■

EXPORT.

DUITSCHE STENOTYPIST(E)
Engelsch
Duitsch

Bericht van Inzet. ’

’

KINDERJUFFROUW.

Beschaafde jonge dame 21 jaar ble«
«leb aa» al« «ll»d«^nccr»uw. in o
Brieven VAN KUN. Kin,
extern.
matige
conditiën. bergenstraat
tegen zeer
JOU. Den Haag. 37.62.1
Adm. Kantoor p. 't HART,
»«.!_«_,_,_«!'«.,'»«.« 50«. R'dam.
HULP IN DE HUISHOUDING.
Plaat, gezocht bij goede famili
37630.14
1 voor jong meisje van 15 jaar vooi
hulp der huisvrouw of bij kindere^
tegen vergoeding van kost en in
woning eu eenigo herhaling van ht
I
Engelsch kunnende «preken. ZOEKT gewone lagere onderwijs.
dez. Courant
PLAATSING BIJ KINDENEN. m Br., No. 37860. Bur. ■»—»i^»^-»»»»»«»»»»»-«««"--»»«i
'
LIEFST BABY. Ook genegen voor
JUFFROUW.
*
het buitenland, bij voorkeur Amerika.
Reeds 10 jaar zoodanig werkzaam 30 jaar biedt zich aan als huishoud
geweest. Leeftyd 30 jaar. Referentien ster of hulp huishouding. Klei,
37720.12 gezin. V. g. ref. voorzien. Br. No
ter inzage.
J. AIUE.z
Br. lett. A.R.D.. NIJGH & v. 37712, Oosterboekh.
Botterdam.
schoterlaan
145.
Haag.
<
Adv.
Bur..
DITMAR's

v_____l__ü«l«

Openbare
Vrijwillige Velllooping.

TNEE VRIJE BOVENHUIZEN* met
DLBBf'LE GARAGE. KraAngen.
Inlichtingen Anuastraat 4c. tele3<'"^
foon «ai.
Ter overn. aangeb. centrum Stad Haag
een <__»r_-B_ll_«__ «l met ruimo Bovenw.
en aebterh. Billijke huur, vergunning,
gewaarborgd, flinke om-et. ruim be»
_. v.
staan. Br. lelt. A.R.E _>'lJGl_l37760.6
Haag.
DITMAR,

Hoofdmachinist

Winkeliers en grossiers laat

’

.

PUBLIEKE VEILING

werktuigen en

machn.

onlangs
nieuw
gereedschappen,
schuur eu
gebouwd woonhuis,

4.20 en «Ie 2de etage voor / 3.98:
de lste etage van Nr. 20 voor / 4.20
en de 2<le étage voor / 3.00, terwül
pakhuis thans onverh. is.
liet
De perceelenWEI». HOOI-, BOUWGrondbel.
Nr. 22 / 40.05.
en GNIENDLAND en UITENWAAN»
Straatbel. Nr. 22
7.50.
DÉN, tezamen fer grootte van
Grondbel. Nr. 20 / 43.38.
ongeveer 60 HEKTANEN, onder
8.50.
Straatbel. Nr. 20
VUREN EN DALEM, den 20
Augustus 1925 «en overstaan van
Aanv. en bet. 12 Oct. 1923.
gevestigde,!
«len te Gorinchem
De perc. worden in den eindafsl.
Notaris A. H. KLOKKE geveild, gecomb. afgeslagen.
Notaris A. REVER-, te Rotter- «ijn leiamen in bod gebracht op:
Bezichtiging 31 Aug., 1 en 2 Bept.
dam. is voornemens op WOENSa.s., de beide eerste dagen van 10—-4
1925,
DAGEN 2 en 9 SEPTEMBER
uur en den laatsten dag van —1
telkens des n.m. 2 uur. in bet l Afslag: Donderdag 27 Augustus uur, op vertoon van een tocgangs»
I
Notarishuis aan de Gelderschekade I 1925, des
dcs morgens om 10' uur, in bew., af te geven door voorn. Nota»
aldaar, bü voorl. en eindafsl., te I! „De Doelen"
ten ris, te wiens kantore aan de Wünte
VEBKOOPEN:
I overstaan van Notaris A. H. haven 101. Tel. 1198, nadere ml. te
>
37752/42
Het PAND en ERF, best. uit KLOKKE, voornoemd.
87034.20 verkrügen «ün.
winkelh. met bovenw. (af?, opgang),
te SCHIEDAM, aan de

ÏOOÖPi

—
Boekhouden.

4

ZOEKT VOOR HE» PASSEND,
BETREKKING AAN WAL.
<
Bur. dc_. Courant
Br.. No.
boekhouding
ü een goede
aanlegen,
bijhouden of con/ 16.000.-.

Notaris G. D. O. VALEV'INK te
Ooi-terbeck, bericht, da» het BEE»
REXBUIS aan den Ltr. Straatweg,
groot 7.50 Aren. in bod «t«»t

TE LOENEN
2 ringo-ens, droogloodsen.
reserveloodsen, 75 E.P.K. stoomreserreloodsen,
Notaris Mr. O. BAKKER te
installatie, eigen electrische lichtBeekbergen, bericht, dat de in volle
installatie, spoorweginstallatie, 15 werking «yn^e
37038.42
woonhuizen en gronden, samen groot
46.99.62 H.A. Van de gronden is
pl.m. 30 HA. nog niet uitgegraven.
Gelegen aan de hoofdlijn der Ned.

Binnenweg 10

lM»r«i_Ws.

mmm

KORTING
10°/0-50°/oeerst
B.H.
ROTTERDAM.

j

M. 0.8.

OOSTERBEEK.

met

I
»

Vraagt gratis brochure. Lr. 1.0. 37832, Lur. dez. Ourt.

srancais-examen

Immm—wm—m—,mßmmMmmmmm^_~mm^A

Steenfabriek

I Het Staatspractijkexamen

blio3/3l>

,1

Tel. 9438

HHLII «OTTERDAM

vertegenwoordigd door:

voor meisjes van 8-18 jaar
,»!_.«. HOUSE" Hilversum.
Algemeen ontwikkelend onderwijs
in kleine klassen. Kostmeisjc.
kunnen ook H.l) 8., Lyceum, Gvmn.
Kweekschool enz. bezoeken. !
Directrice Mej S C. Gerritsen

■

wS__mS^_\sy_W^\^\r^^y^__^% \wlv_H_

BEUKELSDIJK 37.

INTERNAAT

..

o.
WËMM'È
|^^^^^^^

voor alle doeleinden en _in
elke gewenschte uitvoering
leveren op korten termen

MONTESSORISCHOOL,

Ged. Botersloot 163*'

«
tt|||^Q_^!Jj

"luit verzekeringen ep

te Rotterdam

p,ERIWKl

hotMOQP}

__V

M

.

Notaris WOUTERS «e Oistervüll
«al VENKOOPEN: bü .««» op
«l»
MAANDAG
«AANDAG «4
14 SEPT 1925, n.m. 2
uur, bü A. KR LISSEN te L'denhout.
en bü toeslag op MAANDAG 21
SEPT. 1925, n» afloop der verkoo»
ping der roerende goederen en
gebouwen, welke aanvangt des v.m.
_.__■___,
I 9 uur bü M. J. v. lERSEL te
Oisterwük. namens de N.V. STEEN»
„ST. JOSEPH" te
FABRIEK
37030.31
Udenhout, N.8.,
esne In volle werking lijnde

nR7P Pril7Pll>>

'^_\m____\____Wp\

Ce

De jl«lll_lllie»!ll«l80l,zllllij

—

AVOWDB-liAD, A_

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 1925

128,682.—.

'

V

en
en in staat
Vereischten: grondige kennis van
37944.26
dictaten correct en netjes uit te werken.
R'dam.
DIIUAR,
Bureau
&
v.
NUOH
Brieven onder A.N.D.
4

GEVRAAGD per 1 Oct. of 1 Nov.
«en ALLESZINS BEKWAAM

Keukenmeisje,

Reiziger gevraagd

Importeur vraagt voor den verkoop
van Amerikaansch Tarwebloem «_»
v. g e v. Hoog loon. Br., onder goed ingevoerd reiziger. Allee»
"lelt. ' 34 'V aan HEOTOR's Boekh., eerste krachten, dio mcl succ«
komen i_
N. Blaak 39.
37200/8 werkzaam geweest zijn,
aanmerking. Discretie verzekerd. 11
Pension Mr. Dr. IDZERDA.
Br.. Xo. 37806. Bur. dez. Courant
t*i> Stoll.weg IS.
Parkweg
»r»_.v_,«»x«_.«
Mevr. __.El_(_l_-__1!l, Kon. Emma
plein 7, VB AAGT «en net

WW!!!.. GEVRAAGD

als groots witte lappen, wit gekaakt en franje, oud
alle? gelost ex s.s. "VoL^NDAN.", en m/m.
katoen enz.
HOOGSTRAAT Kr. 107,
tegen 1 September «H.— h f SO.—
mede
35
balen
daarvan
terwijl
plus flink verval. 37820.8 van goede getuigen voorzien ,
beschadigd
gr. 05 o.a.
door bluschwater
"+
KOOP
en
TE
TE
HUUR
Zich aan te melden 's avonds na
Het pand is geheel nieuw, modern
eenig32inB door brand beschadigd zijn! De lompen zijn opge- DIVERSE LANDHUIZEN EN ingericht
Nederlandsch echtpaar, wonende 8 uur.
37734.!
winkel,
ben.:
en
bevat:
LUXE
AUTO
GRANDE
meer in
In
villa
aan
sigaremaak
«lagen op ds Kade aan ds Rijnhaven N.?.. (achter het Kantoor
met
succes
een
BOUWTERREINEN.
waarin
ZOEKT NETTE
dij
woonkamer, keuken, wegens vertrek TE KOOP AANGE(.Olltluite interieur Martinie,
bevr.: A. J. VAN LLNTEREN. wordt gedreven,
BODEN.
v/d. t1.H,.!..) Notitiën en inlichtingen zijn te bekomen den 3deTeOostcrparkstr.
schuurtje;
244, Amsterdam. keider, open plaats en
37894.7 80 P.K.. prima staat, «..waardig, hulp in de huishouding,
3.000.—.
boy.: drie kamers en zolder met büna nieuw,
Makelaar en Expert
MULDER, «ocsterberg.
A.
BTRAETEMAN...Harddraverstr.44a, TE KOOR. Geen tusschenpersonen. in staat alle huishoudelijke bezighe- Jonge vrouw vraagt verstel» ei
KIEWIT
37044/10 twee kamers.
.
indien noodig,
gebruik
eigen
Rotterdam.
17 den te verrichten en,huishouding
Het buis is geheel in
Br.. No. 37341, Bur. del. Ort.
stopwerk bij zich aan huis. Adres:
Rotterdam Amsterdam
leiding der
op
de
geleverd.
ontruimd
ook
en
wordt
Wegens
omstandigheden
koop
te
letter J. ?<!. aan dit blad.
Verkoop!^.
Openbare
TE KOOP „Het zich te nemeii. Brieven te .lenden en
Grondbel. f 32.02. straatbel. / 8.94. aangeboden prachtig wortelnoten
All
te bekomen ten huize Jonge vrouw vraagt heldere wasch
«Rl» TEE
Aanv. en bet. 19 October 1923.
SALON --«EUSI-EINENT.
■■■■■■ Lucifersdoosje inlichtingen
*lil
■1 lE.nl
droog 5 cent, gestreken 7 csnt p
Mevr. Wed. Mr. REEI'MAKER.

SOESTERBERG

2e MEISJE l

Motorsleepboot,

’

—

VLckllllsi

Werkende Stand

bij inschrijving.

van Toet Ankh van
i»l. 200 goed als nieuw.
st., buiten drogen, v. g. g. v
Mathcnesserlaan No. 191. Rotterdam.
Amen", mooie munten en prachtvervan
Br..
No.
37840.
hur.
deer
L.t.
5
Adres: letter 11. 76, aan dit blad.
37930.12
poststukken.
Spoed!
xameling oude
op WOENSDAGEN 2 gen. Notaris, Wijubaven 101. Tel.
bij
inschrijving
bij
gedeelten
Emailleluvcntarls
of
geh.
80HAN_!ER.
Antwerpen
Aleidisstr.
43
A.
te
1925,
telkens 1108.
Op Vrijdag 28 dezer zullen
en 9 SEPTEMBER
37730.30 te koop aangebodenwegens gebrek aan
37703.0
2 uur, iii he! Notansliuis
koop.
n.m.
hand
te
des
ult
de
Inmiddels
verkocht:
opvolger.
worden
Alleen
serieuze
reflectanten
in transito
aldaar.
!<c
Kade
b«
aan «Ie Gel«ler..<
gelieven hunne aanvragen te richten:
PARTICULIER biedt te koop j
voorl. en e.nda.,l., te verkoopen:
'Breede Haven 25, 's-Hertogenbosch. aan voor slechts / 650.—: 5-pers,
bes», uit
37708.5
Het PAND en ERF, etages.
te
2
met
wink«lliuis
te
dringends
gedeeltelijk
MORRA
Dame
om»
gezond,
wenscht door
Notaris 11. L.
wegende e.a. 70000 Kilos, gedeeltelijk
aan de
[ROTTERDAM,
eenige
motor prima in orde: 5 goede banden,
«landiglicilc!!
Giavenliligc
op
's
DINSDAGEN
--al
!
lichter
Marsahs
den
afkomstig
uit
beschadigd,
.925
te
electr.
licht en st., snelheidsm. Desk.
water
en
OOTONEN
13
20
door zoet
PRACHTIGE OUDE
N-V. Ver. «otterdamseil-Hofstad-Tooneel.
i
«.
onder;.,
e» aa» ernstige reflectanten
publiek
verkoopen.
NAALDWIJK
EN MODERNE MEUBELEN,
Fcnouwllurg.
Pir. l-or v.d. Lugt «eiser, eu r. H. Tartaud.
Oroote
I
te
rui»
proefrit
genegen
en liggende te Antwerpen, Bassins Np. 68.
liet
O.
toegest.
bedrüf
beëindiging van
Kussen
wegens
niet
Ebben
w.o.
Fali.sandcr
Heden en volgende avonden, 8 uur
voor
niet bijbetaling
der GEBR. VAN GAALEN.
Inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk 28 Augustus te,
Kolomkast. welke FI. 2300.» gekost lon,
wagen. Br.
goeden
open
modernen
voor Fl. 1000-. Groot s>m.vrna
HANKEY & Co. ' op den hoek vnn en aan de Breede»
EENIGE PEBOEELEN
10 45 v.m. ben Kantore van de liseren LSLLATLV
Tapüt voor Fl. 250.-. Kostbaar fr.. lett. L. «au H. DE VROEDE.
2, gr. 4! e.a.
straat
Nr.
37704.12
verkoopcondities
Voor
Eiken ingelegd Buffet (Renaissance) Boek!!.. Utrecht.
.x.<o met
Antwerpen, worden ingediend.
! Verli.: <!<* winkel voor l-ie
étage
voor elk aanneembaar bod. Antiek
3779° Zo eontr. tot 2 Mei 1027. <le
KOOP AANGEBODEN een in
en verdere inlichtingen zich te wenden tot :
» voor
voor met woning, schuren, serres en Muntenkastjc voor Fl. 350.-. Voorts TE
3.-r eu «lc '.M" étage p.
goeden staat lijnde, kleine
lieer
Schilderijen
eenige
van
bej.
totaal
antieke
Antwerpen of j / 2 7... alles p. w.. of
19,
Kipdorp
Co
kassen, aan den NOORDWEG te
&
aannemelijk
«AdlK^
elk
oeLLATLV
kende Meesters voor
j voor / 227ó.
NAALDWIJK, alsmede
! bod. Nieuwe Tra ploopcr van 9 Meter
3....0.
JOHN HUDIG & «0«. Willemskade 23, *oU_r__l_[______, j! Grondbel. / .^00!». Straatbel. 102_.
merk DöRR.. prü« 975 gulden.
!en eenige Meubilaire Goederen. 10
DIVERSE PENOEELEN
en dansen
zang.
!
12
October
6
Aanv.
en
bet.
Br.,
Kluchtige fantasie
No. 37890. bur. dezer Ot.
bur.
dezer
Courant.
Br.,
37042,
No.
I ' Bezichtig")!, 31 A»!.'.. leu 2 l^ept.
,1.
bemerkt naar een Duitsch gegeven door H. Speenlioff. Regie Herm. Schrab
van 104
TE« PERSE
a.s.. «Ie beide eerste dagen
dag
van 101
Eugène
nur eu den laatsten
OM Brul-- SEPTEMBER TE VERSCHIJNEN
aan en nabij genoemden weg en aan
van een loegangs«ur, op
NIEUWE
LANGEN
en
KONTEN
de»
Notaatelier van dén «rooien
bew.. af te geven «loor voorn.aan
Decors, vervaardigd op het
dc BROEKWEG, aldaar.
risken, te wier kantoren
DER
H.A.
M.
A.
VA!.
LULT MELSERT.
schouwburg
9.76.45
door
grootte:
Totaal
:.1;.S(!.
en
Mathenesserlaan 217. Tel.
verkoopen in diverse perceelen
Te
ml.
,
11!>8,
Bel,uekert
BESTAAN
Tel.
Verko en I>. V. Kok
101.
Verllchtlngsappnratenvan doB!emen»
UIT TE G.VEN 81l HET 53 JARIG
n.K^e
■ Nieuwe
37030.2?
tegen sterk gereduceerden prijs.
' Fe ünhaven
on combinaties.
verkrijgen zijn.
377.r
Mulder, Utrecht.
d.
fa.
J.
X.
Nationale
costumes
v.
(Zeeuwsche)
20
Brieven onder No 37834, aan het Bureau dezer Courant
Notarissen F. L. HARTONG en
te Rotterdam. zuil
A

Bezichtiging dagelijks, terwül
te verkrijgen ten kantore

voornemens

Voorlooptze Aankondiging

ca. 1800 rollen Duitsch Prikkeldraad.

!

,
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«r.

37,

1B HET GEDENKBOEK
B

HOOGER BURGER SCHOOL
01» HET VA« ALKEMADEPLEIN.

BH

(ie !-NTse_n/.«SL«i: HANDELSSCHOOL)
verscheidenheid van
M liet gedenkboek zal bevatten een rijke
oud-leerlingen,
leraren
band
van
oudleeraren.
<_e
artikelen van
leerlingen en een groot aantal portretten en illustratie...
De prijs 2»! bedragen voor een ingenaaid
25) en voor, een gebonden
exemplaar
»>

H
■

H

B

e"n

MM &

van

’
oilm3r's

Uitgevers Mij. Rotterdam

Het Algemeen Zuivel» en
Melkhygiënisch Weekblad
Net nummer

tob

21 Auguttut bc.at

’

.

<».».,

Duitsche Landbouw- en Handelspolitiek.
Gecondenseerde melk in Brazilië.

Loste nummers 40 cent.
Ab.nnamont.priit »»«»r bet binnenland f 10.— per jaar.
Te beMellen bij den Boekhandel of bi,

NIJGII

DITMARS UITGEVERS -MAATSCHAPPIJ
Rotterdam. Amtterdam. 'tGiavenbage.

& VAN

’

Wei- en ?umlan«l,

len

II

-"1,

....

_

,

—

I

STUOEBAKER STANDARD FIX TORPEDO

I

dak, op een
plaats
van het
goed in het oog loopende

Plaatsing aangebeden op

P___E»N, DEN HAAG.

I

„CENTRAAL APOTHEEK"
_.?__'!_£.'_-. 'S

Fr. Br. No.

1034. Alg. Z.-Holl. Adv.-Bureau C. BROUWER. Den Haag.

I

(chêteau)

te

BRUSSEL,

«p

- wensch,te rullen me»
Gelijkwaardig Luitengoed of
dito Zakenhuis in HOLLAND. 3?82.2«

- ZOEKT WERKKRING.
Br.. No. 37758, Bur. dez.

eersten stand, taxatiewaarde / 150 000

Br tr lett. MCJ.

l>>llC_l_

& v. MTiVIAI.'« Adv-Bnr. Amsterdam.

FABRIEKSPANDEN
TE KOOP

redder. 5. Hetgroote
Prijzen der plaatsen van f O «O tot fZ.— pl. «el.

Gut «Ingeführter Kaufmann sucht
Vertretungen zcgllcher Art für

<_rt.

9

HAMBURG.

TIVOLI-SCHOUWBURG.

GASTVOONSTELLiNGEN van
met zijn gezelschap.
IlM^ Eiken avond 81/4 uur

De Moo» van Boven
B-F"

=___2

»l

MATINEE

met groote connecties en langjarige buitenlandsche ervaring, representaties
zoovel in het binnen, als
uitstekend verkooper en organisator, bereisdschrijvend,
en
met volledige
sprekend
buitenland, de moderne talen
administratieve kennis, in staat leiding aan zaken te geven en alszoodanig
zoekt door bijzondere
thans werkzaam, in het bezit van prima
omstandigheden VERANDERING VAN WERKKRING.
24
Brieven onder 1.0. 37858, aan het Bureau dezer courant.

LACHEN!

LACHEN!
37880.20

ken Hagenaar
kan niet buiten Het Vaderland.

____________»>_»^_>>__W»___»_______>__________»»»»«»»»__»__^^
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ZONDAG 23 AUGUSTUS 8.15 UUll
o. 1. v. Prof «KORU

»«»K_l»V_L-lOV!_«-_:»V

saust:

E OFFICIER
26 jaar. den dienst verlatende,

__-_=

DE JUFFROUW VAN BOVEN

Fredéric Lamond,
Entree

f

-.«.»<>

2.50 of 2 coupons.

37738.26

-

_

28

zag zich gaarne geplaatst op
-, Handels- of Bankierskantoor, If s
WONING
RUIME lüiur
:
[;_-—
Schiedam
nab^j
Kethelveg
nabg
««n den
/
uitzending
i> I7>.- p>»
Ml'iik te
k.mer.,
tuin, boven 2 kamers
llinken tuin.
ben.'
ben.
ïk.
k. Eu suite en keukei. en flinken
Te
bevr.
Vil a
_!e
slaapkamers.
4
t^ee lükamers. -e etago
met twee
371>»1.t.
RUIMZICHT", Brcedestraat. Ketbel.

I

ÖctTWolß^»NB,, \

Zondagmiddag 2 uur

OTTO FLOHK. Neuer Wall N5/57.
37040.8
Hamburg.

Energiek Zakenman,

fabriekspanden, vloeropp.
Te koop aangeboden nieuwe
voor I
5000 M s, aan grootscheepsvaarwater Rott.0.
STUUKMAN.!
spotprijs. Brieven om inlichtingen aan P.
37818.24
Architect. Waddinxveen.
.

l>

37852.00

»^^»««».^««...^«_««»__«._^»»»»»»»»__!»»>«»«»_>_»_»__»__.^

f 2.-, f 1.50. fl 20. /0.85. / 0.55

met Btyombaggerwerken.
persoKlectrowerktuige». goed
kamers,
TB
Kooppr. f 1..300. OoK neel om kunnende gaan en volkomen prima
garage.
voor
gelegenheid
Ileferenzen. <3efl. Angebote in
zii- en achtertuin met
treden, Uentli'-11.
Bpnnlscl> oder Englisch «'<
««erenbol«n. Te bevr. op het werk Hoornbruglaan b.d. in staat zelfst. op te
Eigenaar van OROOTE VILLA

aarde. 2. Dolle streken. 3. De loting. 4. De levenstafreelen: I. De hemelop
luinfeest van hetcircus >_aranelli. 6. De eerste stoomtrein

Succesklucht in 3 bedrijven
populaire prijzen.

BEKWAAM UITVOERDER
en
RIJSWIJK
bekend
«001
voor-,
badkamer,
keuken,
met
bev.
6
HKEBKXHUM
KOON HORK
__!2__^2_l__.

Nieuwe

/^LEX ttOCK

37710.26

NK^^7^!_
seinere
«egentesselaan Rijswijk.

Beekman

Nieuwe Muziek van

J Optreden v. h. Trio Bpeenhoff in zijn nieuwste liedjes

I z.«3»?Rs3<3LAN»_37!

.,

,

«""
Brieven onder Xo. 37771 aan het Bureau dezer Courant

koren

met

■

fl

nabij Schiedam eenl«e rol!__e
j
«an den Ket hel
keuken,
»r«e holden, bestaande uit ben. k. suite,
villa
boven 3 slaapkamer!», slinken tuin. Te bevr.
_.yH-.n
.Ruimzicht', Breed..tTaat Ketbel.
met
ingericht »«__-_»«-.
Voor «llreet te hoop nieuv, modern
Voorburg.
te
stand
oiooicn
op
tnln.
n^
»>..K
erooten
B
«een erlp.eht. koopsom f 10.000.-. eerste en tweede Hypotheek
des"e_?ens_ht aanwezig.

Jut en Juls Avon turen

SALONVLEUGEL,

_
TE HUURvree

Ingezonden.

Mededeelingen v. d. Deensche Zuivelindustrie.
Op welke wijze men in Amerika tracht den
omzet van zijn bedrijf te vergrooten.
Officieel Gedeelte.
Marktberichten.
'Wisselkoersen.

Groot Succes!

TUINLAND,

’

B

I■

________

Loudsohe Wagenstraat

-

,

vhevrolet Touring '21,

W.B. THEATER
PRINSES AL» BLONDE VREET

j
naar I Film met zangbogeleiding. Enorm Succes. lederen avond "=■■-_-uur. I
liefst daar waar mogelijke gelegenheid tot
vanaf 2 uur doorioopend. Toegang voor alle!_<>»»<_«__. I
1
Buitenland bestaat Ook geneeen eenige maanden als l Zondag
het
Kinderen onder geleide half geld.
.Io'tSS.U^M
volontair te werken. Br. onder 1.0. 37.948, Bur. des. Courant
i

