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Ochtendblad, C.
Beginsel en vergelijk.
De antwoorden van de verschillende vakbonden op
den brief van den Metaalbond zijn thans gepubliceerd.
Het laatete, dat van den 2gn. modernen (socialistischen)
hond, in ons avondblad van gisteravond. Hoewel wij
zijn
het na de redevoering van den heer Stenhüis en
verwacht
artikelen in Het Volk en de Voorwaarts niet
hadden, heeft juist dat laatste antwoord van den
Algemeenen Xederianöschen Metaalbewerkersbond ons
in zijn strakke soberheid minder onvoldaan gelaten
dan die der drie andere vakbonden, waarin men op de
onjuiste basis zooveel heeft voortgeborduurd.
principieel waren zij ongetwijfeld alle vier onbevredigend.
Het standpunt van den christelijken, den roomschkatholieken en den neutralen metaalarbeidersbond
komt hierop neer, dat zij in gevallen, dat de ondernemers overwerkvergunningen meenen noodig te hebben, als eersten eisch stellen, dat de ondernemers
overleg met de arbeidersorganisaties plegen. I_eidt
dit niet tot overeenstemming, dan kan de werkgever
zich tot de autoriteiten wenden. Kan een der partijen
zich niet met de overheidsbeslissing vereenigen, zoo
zou de vraag of er al dan niet zal worden overgewerkt, voorgelegd worden aan een scheidsgerecht van
vijf leden, bestaande uit twee vertegenwoordigers
van elk der partijen en een onpartijdigen voorzitter.
De zgn. moderne (socialistische) organisatie treedt
minder in bijzonderheden, doch behoudt zich eveneens
<ot het laatst, d.w.z.» tot na de overheidsbeslissing,
een recht van medebeslissen voor.
Hoe is ons oordeel over deze voorstellen 7 Immers
als zoodanig kan men ze gerust kenschetsen.
Wij beginnen met voorop te stellen, dat wij de
bevordering van den goeden geest in een bedrijf te
hoog aanslaan, om het niet als wenschelijk te beschouwen, dat een ondernemer, die het noo_ig vindt
tijdelijk te laten overwerken, zijn personeel daarmede
in kennis stelt. Met de eventueel door het werkvolk
kenbaar gemaakte wenschen zal de ondernemer goed
doen zooveel mogelijk rekening te houden. Of hij met
de aanvrage yan zijn vergunning zal kunnen wachten
totdat het overleg met de arbeiders geëindigd is,
hangt geheel af van den min of meer spoedeischenden
aard van de verlangde werktijd verlenging. Alleen de
bedrijfsleider kan deze vraag beslissen. Overleg zal
dn« in dit stadium als regel wenschelijk zHn. Ook
overeenstemming is natuurlijk wensohelijk. Doch zij
mag niet vereischt 'zijn, want dan zou een medezeggenschap der arbeiders ontstaan, die n'en déplaise
De Standaard, ook ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, na het aangaan van de arbeidsovereenkomst geen insluipsel mag worden, veel minder reeds
een te aanvaarden feit is. Hierover zoo nader meer
'

Is nu de overwerkaanvraag bij de arbeidsinspectie
aanhangig, dan is tegen het hooren van de arbeidersvakvereenigingen op korten termijn o. i. evenmin iets
in te brengen. Maar is de overheidsbeslissing genomen, daa is de ondernemer volkomen bevoegd den
verlengden werktijd in te voerenWij kunnen ons dus niet neerleggen bij het verplicht stellen van overeenstemming tussohen den
werkgever en de vakorganisaties, voordat de eerste
een aanvraag om overwerk indient; en evenmin bij
een soheidsrechterlijke uitspraak, nadat de overheidsorganen gesproken hebhen. Eigenlijk begrijpen wij
niet goed, hoe dé confessioneels bonden er toe zijn
gekomen een zoo revolutionair voorstel te formaleeren. Want met volkomen miskenning van wat als
wettelijk recht in Nederland geldt, dringen zij aan op
een soheidsrechterlijke beslissing in gevallen, waarin
het hoogste administratief gezag, voor zoover zijn
aandeel in deze reikt, reeds beslist heeft.
Maar ook «afgezien van dit bezwaar, lokt de procedure der drie ntet^socialistische vakbonden ons niet
aan.
Een bedrijf is geen parlementair college, waar men
den tijd straffeloos met praten kan verdoen. In een
bedrijf moet, gewerkt worden. Het gaat niet aan, alle
beslissingen, waarvoor een ondernemer zich geplaatst
Net. als zoo gewichtig op te blazen, dat vooraf overeenstemming met de arbeiders noodig is en zelfs na
de uitspraak van een overheidsorgaan nog een scheidsgerecht meet gaan beslissen. Voor dergelijk omslachtig werken is» in een bedrijf geen tijd. Als het met het
„groeien" van de bedrijfsorganisatie dien kant uitgaat,
mag men terecht de toekomst donker inzien!
Maar om tot het punt in kwestie terug te keeren, de
overheid, als orgaan van het algemeen belang, kan
bij haar beslissingen over overwerkvergunningen ook
En
met de belangen van de arbeiders rekening houden.
wij welen, dat zulks ook ruimschoots geschiedt.
Is echter een vakvereeniging het met eenige beslissing van de arbeidsinspectie of den minister niet eens,
dan moet zij zich maar leeren onderwerpen. Een ieder
is daait.e onder de vergaande overheidsbemoeiing van
dezen tiid, meer dan hem vaak lief is. verplicht. Voor
zij zich
de arbeiders een uitzondering te maken, omdat
kunnen beop economische machtsfactoren meenen te
roepen, gaat to ver.
Door het opnemen van artikel 97 in de Arbeidswet
is den arbeiders ook de volle maat gegeven. Volgens
dit artikel kan de minister Ie allen tijde een
verleende vergunning intrekken, op verzoek van een
arbeidersvakvereeniging. indien hem blykt. dat door
de belangen der arbeiders worden

die vergunning
geschaad.

nog meer
Wanneer de vakvereenigingen
instanties vragen om de noodzak, lijkeid van overwerk te beoordeelen. kunnen wij daarin niet anders
zijn
zien dan een poging om. het koste wat het wil.
wettelijk bezin te krijgen. Onwilligen kunnen dan de
mogestaande mogelijkheid tot overwerken zooveel

nu

lijk sahoteercn.
bij
De arbeidswet bevat voldoende waarborgen, dat de
door
het verleenen van overwerkvergunningen
organen van de gemeenschap ook met de belangen, ja zelfs met de wenschen. van de arbeiders
zijn verdere
wordt rekening gehouden. Daarom
wenschelijk.
praatinstanties noodig noch
Maar wij vragen nu nog even aandacht voor de
o. a. ook door Do Standaard ontkennend beantvraag, of hier de medezeggenschap in het
woorde
geding is. Medezeggenschap, d. w. z. het recht van
mede beslissen, wel te onderscheiden van de
aanspraak op overleg van den arbeider, heeft deze
met bed. w. z. in de practijk zijn organisatie
bij het
alleen
werktijd
zijn
en
zijn
trekking tot
loon
daarin
Hij
kan
aangaan van de arbeidsovereenkomst.
gebonden
stipuleeren.
werktijd
met zijn loon cok zijn
door de beperal naar men wil
of beschermd
ook het
kende voorschriften der wet. Hij kan daarin
grenzen
overwerk doen «gelen en daaraan medo
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Met inbegrip van de bijdragen der buitendijk en de
is ie Huizen ’2lOO ontvangen.

concours-_o.ll.cte

De collecte te Biithoven. georganiseerd door een
comité, dat hoofdzakelijk op initiatief van het bianoweerkorps gevormd is, heeft gistermiddag /2_>_o

opgebracht

Te Wijk aan Zee en Duin heeft do schaalcollecte
voor Borculo ruim 800 opgebracht. Met de bijdragen
der badgasten, die ’lOOO l-_somden (reeds eerder gemeld) is dil tezamen ’lB.O.

’

Nationale

Lr blijkt voor d^ Nationale Grotiusherdenking.
te
welke op Vrijdag 23 dezer in de Nieuwe Keik uit
belangstelling
hebben,
nog
meer
plaats
Delft zal
het buitenland te bestaan. Do Frans.ho en Zweedsche
vereeniging voor Volkenbond en Vrede hebben bericht, dat zij waarschijnlijk door een afgevaardigde
vertegenwoordigd zullen zijn. De Poolsche Vredesvereeniging zendt haar voorzitter, den heer Polak.
De Grolius-soci.lv zal door den heer Knight ver-

tegenwoordigd zijn.
Op verzoek van den Wereldbond der kerken zal
prof. dr. J. W. Pont te Bussurn, dezen bij de plechtigheid vertegenwoordigen.
Klinkerwegen.

Dezer dagen heeft een commissie uit de (.onseil
General van het Département du Nord in Frankrijk
het wegenwaar
als op vele plaatsen elders
vraagstuk urgent is, vergezeld van een hoofding.nieur uit Bijssel, e.n reis in Nederland gedaan
speciaal ter bestudeering van onze klinkerwegen.
Onder leiding van den directeur van den Rijkswaterstaat te Haarlem werden tal van klinkerwegen
bezichtigd in de streek tusschen Den Haag en Velsen
alsmede in de omstreken van Arnhem, «terwijl verder
een tweetal fabrieken (Langs den Nederrijn werden
bezocht, die zich in het bijzonder op de vervaardiging
van de moderne vlamovenklinkers toeleggen. De
commissie stelde zich daarbij in het bijzonder on de
(lldbl).
hoogte van de fabricage van dit materiaal.

—

—

Te 's-Gravcnhage is aangekomen de heer Sri Bania,
nieuwbenoemd gezant van Siam bij liet Nederlandsche

Hoi.

Weerbericht.
Avondweerbericht van het Kon. Ned. Mcteor.
Instituut in De Bilt (8 u. 30 min. nam.).
Verwachting : Zwakke tot matige Zuid-Oostelijke

tot Zuidelijke wind, zwaarbewolkt tot Introkken,
waarschijnlijk eenige regen of onweer, ze.fde tempe-

ratuur.

ROTTERDAM.
Gemeentelijke filmfabriek.
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Kamer,
In 1897 werd Van Kol lid van de Tweede
hy
sommige
in
wat hij tot 1999 is gebleven. Maar mocht
opzichten zich zelf het ideaal van den volkstribmm
Rien?i was het pseudoniem waarhebben geste'd
Socialisme deed verChristendom
hij
zijn
onder
hij met znn onstuiis
een waar Milieus
schijnen
Tn 1913 keerde
geworden.
nooit
eigenschappen
mige
hij in het parlementaire leven als lid der Eerste
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G. F. F. staat er op de deur onder de electrische
schel van het pand G P. Tielestraat 12. waarin beneden een openbare bewaarschool gevestigd is en op
welks zolder de directeur van do echoolbioscoop, de
heer A. .1. v. d. Wel. zijn cinematografisch atolier
van filmheeft gevestigd, dat werkelijk al den
fabriek verdient, al is het j^eisoncel dan ook beperkt
tot den directeur en den operateur der schooibioscoop.
die zich zelf nog verdeelen moet tusschen deze instelling en het Scheepvaartkundig Museum, «lat hem
eigenlijk oorspronkelijk in zijn dienst had en gedurende den tijd. dat het onderwijs geen beklag op hem
legt. nog recht op hem heelt.
end man. die in
Dc lieer v. d Wel is een voor!
om
jaren,
hij
da!
meewerkt
de bioscoop dienstde vijf
baar te maken aan liet onderwijs, al heel aardige resultaten heelt bereikt en op he! nog weinig geëxploreerde terrein een eigen nieuw»" weg heeft ingeslagen. Nog maar enkele gemeenten in ous land
bezitten een eigen schooibioscoop. Den Haag wa« ons
vóór en droeg in 1918 reeds den op dit gebied bekenden heer Van Staveren de leiding van dc bioscoop
op. e,: Arnhem volgde ons. Maar geen van l>eide steden heef! zelf de vervaardiging van bij het onderwijs
te gebruiken films op zich genomen.
De eerste jaren zijn voor den Rotterdamschen directeur niet van de gemakkelijkste geweest. De onderwijzers zelf en ook de ondei wijsantoriteiten waren
en zijn trouwens nog niet allen overtuigd van het
nut van «en schooibioscoop. ingericht als ze bier tor
stede is. Trouwens ook n» lijkt, er nog plaats voor
een goede dosis «cepcis. De eene. schooibioscoop bedient thans 300 openbare en feenige) bijzondere echolen. Driehonderd maal moet dezelfde film dus draaien
vóór alle leerlingen van de hoogste klassen der scholen haar hebben genoten en driehonderd maal moet
dezelfde explicateur zijn zelfde les geven. De vraag
schijnt gerechtvaardigd of he! mogelijk is, dat de
zonder aan de verdiensten van den heer
laatste les
nog even
Van der Wel te kort te doen natuurlijk
bezoek
aan
en
of
het
zijn
kan
als
de
eerste
frisch
de schooibioscoop op dieu-cn-die» dag, van een bepaalde klasse, welk bezoek al weke» van te. voren
moet worden vastgesteld, wel precies strookt met den
gang van het onderwijs. Maar dit zijn paedagogische
kwesties, waarover lang en breed zou zijn te disenssieeren, in welke discussies het probleem van iün
gecentraliseerde bioscoop, dan wel een klein apparaat
dat weer groote fivoor elke school afzonderlijk
een rol zou kunnen
meebrengt
nancieele bezwaren
spelen. Wellicht zullen de tijd en de voortgang der
techniek hier de oplosing brengen.
Zooals gezegd, de eerste jaren, toen alleen maar
met gehuurde films onderwijs werd gegeven, waren de
moeilijkste. Toen, na bel aftrede» van wethouder
De Zeeuw, mr. v. d. Hoeven he! gemeentelijk departement van onderwijs aanvaardde, kreeg de jonge instelling oen fair chance. toen deze het geld voor een
opname-toestel voteenle en nadat dc heer Van der
Hoeve» zijn plaats weer door den oud-wethouder Ho
Zeeuw zag ingenomen, heet! doze de lijn van zijn
voorganger gevolgd en he! de, schooibioscoop mogelijk gemaakt zich te ontwikkelen in .'.e richting, die
naar de opvatting van den heer Van der Wel de juiste
is. Gevolg daarvan is geweest hot ontstaan van een
filmfabriekje op de bovenste, verdieping van het gebouw aan de G. P. Tie'.estraat, waar nu reeds ettelijke
door een onderwijsman voor het onderwijs vervaardigde films he! embryo van ecu filmbibliotheek voor
jeugd vormen. Verschillende van die. rolprenten
kennen we: de Rijn-film. Zuid-Limburg. het leven
van de bij. kaasver aardiginfi. de directeur heeft meermalen extra-voorstellingen ervan gegeven om de
autoriteiten en ook de pers er de primeur van te geven. Te zijner tijd is ook in ons blad er het een en
ander van gezegd.
Om der volledigheidswille moeten we hier opmerken. dat de Rijnfilm niet door de Rotterdamsche gemeentelijke filmfabriek zelf is opgenomen, maar op
aanwijzingen van deu directeur nog door operateurs
van de Polygoonfabriek is vervaardigd.
Len bezoek aan den zolder van de bewaarschool
aan de G. P. Tielcslraat is de moeite waard, al ware
het alleen om het enthousiasme en den trots, waaren
mede de heer Van der Wel. onder wiens handen
letterlijk
dit geldt voor een deel der instrumenten
zijn ophet atelier is gegroeid, zijn schatten toont:
name-toestel, zijn apparaat van Duitsch origine voor
zijn prohet maken van afdrukken, zijn droogrekken. werkelijk
't
Is
enz.
zijn
ontwikkeltanks
jectietoe.tel.
piacüsch en handig in elkaar gezet.
De onderwijslilm en de vervaardiging daarvan is en
blijft dus de hoofdzaak van deze G. G. F., die ook in
de residentie en in Arnhem een afzetgebied voor haar
films vindt en daaruit een niet onaardige huur haalt,
opgebracht.
welke, op het budget van do instelling reeds een
postje van l>eteekenis vormt. Maar daarnaast, hebben
'Ie Doorn heeft een collecte- voor de geteisterde ook andere gemeentediensten al de hulp van de film.stroken ’2012 opgebracht, te ilaarn f 10-13 eu te fabriek ingeroepen. De heer v. d. Wel heeft onder
«henen /2113.
leiding en op aanwijzingen van den heer Voomsma
reclamefilm van de Rotterdamsche haven geDoor nagekomen giften is hel bedrag der collecte een
maakt, waarvan gedeelten het onderwijs ten goede
to Aardenburg tot ’lOO4 gestegen.
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der
Kamer terug, totdat deze koloniale specialiteit
metaalnijverheid
gehet
in
afscheid
goed
de
laatste,
dit
zooals
er
voor
Is
sociaal-democraten in 1924
val is. niet geschied, dan zal bij een overeenkomstig van nam.
,vrijen ,r>:i
Werken van zijn hand zijn nog Socialisme
de bepalingen der arbeidswet regelmatig verkregen
Eet»
(1896),
van
Java
eu
volk
Land
overwerkvergunning niet uit deze wet zelve het heid (1893). kolonie
Naar de Antillen en
(1901).
noodlijdende
gebod tot naleving van den maatregel van den werkVenezuela (1903). Uil onze koloniën (1903). De boeen
uit
welke
afgeleid,
doch
veeleer
gever moeten worden
stuursstelsels der vreemde kolomen (190o), zijn
in
op
Java
wetboek,
nijverheid
burgerlijk
nopens
maatregelen
het
de
bepaling als artikel,l639b van
(Iraenemen.
bevolking
te
het belang der inlandsche
dat luidt:
advies voor de Vereeniging voor de Staathuishoudhouden
aan
de
zich
te
en de Statistiek. 1905), Driemaal dwars door
verplicht
ie
kunde
„Ds arbeider
arbeid
van
den
verrichten
Sumatra en zwerftochten door Bah (1914) en net
voorschriften omtrent hei«trekken
bevordering van
ter
welke
aan
alsmede
die.
rapport De ontwikkeling der grootindustrie in Japan
hem
werkgever»,
onderneming
des
de «oede orde in de
van (1916).
door of namens den werkgever binnen de vorken
*
wet ol verordening, van overeenkom,» of reglement,
gegeven."
Het stoffelijk overschot van den oveiüedene zal
te Westerveld worden verascht.
Woensdagmiddag
Aldus meenen wij. dat het met het economische bedrijfsbelang en de juridische positie gesteld is.
invloed,
De werknemers kunnen zich, builen den
Nederland-Indiëop de
arbeidsovereenkomst, Radio-verkeer
die hun tijdens den duur der
golf.
Korte
in den vorm van overleg of andere g.legende
op
belangen,
heid tot verdediging van hun
In de laatste twee weken heeft het radio-verkeer
werkgevers en de autoriteiten toegekend wordt met
vooruit genaakt.
Indië een geweldigen sprong rijkstelegraat,
de
der
ingenieur
of toegekend kan worden, nog meerdere waarN.
Dr.
Koomai^.
dan
Meijer.Maar
te
te verschaffen.
borgen wenschen
eminente laliom^n. die het ontvanZst..tlon
aangaan de! g.b.uwd lieeft. is er in geslaagd «en verbir.t.ng
het
bij
te
verzekeren
deze
zij
zich
hebben
dan op kcrle fclf tot stand te bieugon.
van b.v. een collectief contract, door hun alleen
g<ste.d
Gisteravond heef; hij ons in deingelegenheid
dat
d.
kazernestraat
bestaande medezeggenschap in den vorm van in
d-n zender op het laboratorium
contract opgenomen regelen omtrent de arbeidsvoorie bezichtigen.
Graver
to's
met betrekking
ook
geven,
te
ons
een geweldige verrassing en het
effect
wachtte
verder
Hier
waarden
dat met zulke eenvoudige
gelooven.
is haast niet te
tot het maximum aantal overwerkuren.
energie van ongebelachelijke
onjuist
middelen en met d«
op bepaalde uien
Indien de arbeidersorganisaties van hun
afstand
veer b K.W. zoon .normen
inzicht omtrent de juridische positie zouden kunnen volkomen bedrijfszeker overbrugd wordt
Op zijn verzoek zullen we later op de technische
worden overtuigd, indien hun naast den inhoud en
levensbelang
details terugkomen. Alleen kunnen we
de heerschappij van het recht ook het
kon
leiding
dat de zendlampen van Philips, en de transformatoien
en de
der industrie bij een verantwoordelijke
van
de Transformatorcnfabriek te Nijmegen
medezeggenzijn.
gemaakt
worden bijgebracht, zou wellicht op die
deelen
zelf
verschillende kleinereaangestooten
in een harmonische
schapsbasis in de arbeidsovereenkomst een vergelijk
De antenne wordt
Binnen
uit
te
men
die
wenscht
nagestreefd.
van
de
golf,
kunnen worden
42
M. te
32
of
op
26.
mogelijk
Wij zijn ons bewust van ons gemis aan ervaring één minuut is het
"werken
gemonomtrent de feitelijke toestanden inde metaalnijverheid.
is nog maar provisioneel gemonDe heele zender i_
voorkomen,
dat
ons
van
enkele
het
echter
wil
oppervlakte
reserve
een
Met deze
teerd en beslaat slechts
wèderzijdsche
de
niet
voorstellen.
wijze
kan
zich
De
leek
op
bovengeschetste
meteis.
de
alleen
vierkante
zijn, want ai
belanden zouden kunnen worden verzoend, zonder dat w"lke moeilijkheden hier overwonnen
vergelijking
in
noemen
te
gering
is 5 K.W. uiteraard
bij elkaar,
het bedrijf zelf. waarvan beide partijen moeten met
alles
den zender te Kortwijk. die er
leven, aan ondermijning en dan onvermijdelijk steeds ruim 600 consumeert, toch , bleken er in de praktij*
zoeken een
verder doorvretende ontwrichting, zou behoeven bloot dingen voor te komen, die eerst na lang
wijkt
geheel al
oplossing vonden. Het zendschema
te staan.
aannaar
opgezet
en
is
schema's,
van de bekende
wijzingen van dr. Koomans.
zijn
Nadat men de kinderziekten te boven was.
mrden
zender
Amsterdam
van
genomen
om
proeven
voor Indie bestemde telete bedienen, zoodat alle radioweg
op bepaalde uren
grammen langs dubbelen
«lenst werkt
worden.
DeIndische
Burgemeester.
verzonden kunnen
onderneming.
welslagen
der
hierbij hard mee tot het
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Inzameling Stormramp 1325.
In samenwerking met het Rotterdamsch
Comité wordt door ons een inzameling geopend
De ingekomen giften zullen voorloopig dagelijks verantwoord worden.
Aan de Biireaux van de N.R.C, te Rotterdam,
Amsterdam en 'sCravenhage. worden giften

tegen kwitantie in ontvangst genomen.
Men kan ook gireeren op No. 40. of remitteeren per postwissel, cheque enz. aan de

Directie N.R.C., te

!_ot!o7__2_n

de outillage van onze __.ot-._da__s.he havens zal t;_an
zinden overzee; voor Indie, Finland en San !,«!.. '<>r
is ze reeds besproken. Voor den dienst dor wai<ii i»
ding is deze week het leggen van de ziiikerbuiz^n
verfilmd. Het pei.-oneel van dien dien.i «■» van aemeentcwerken zal die film waarschijnlijk hot eerst
zien draaien, maar straks zal ze ook onderdeel worden van de reelis trilbeeldei.. die de jeugd zal ml.e.i-ten over het wonder van do watervoorziening van
de groote stad.
De laatste werkzaamheden van de schoolb'O.-eoop
mic_ol.iQ_m.it,>.

bewegen ziel, op het gebied van de

grafie. De voorstellingen, die .-iedentopf &■ >.'oinmandie
der hier hebben gegeven, hebben den knutselaar,
de directeur ook weer is. aangespoord tot «len l..uw
van ecn vernuftige machinerie, welke hem in staat
Ho! O.c.Me
sl^lt, ook op dit terrein proeven !e doe».
samenwerking
cc»
in
geweest
is
daarvan
lesultaat
l_ozor
met de» heer Zuurdeeg, hoofd eener «school tewaann
plas",
sloot
en
film
vervaardigde
..In
stede,
bijvoorbeeld de meiamoiphose van don kikker c. d.
ecn tol spelen.
Stilleijes aan ontwikkelt zich dus hot is,:?_!t>"o instituut van de schooibioscoop in onze. stad. De l.os-r
verrichv. d. Wel lijkt ons hier baanbrekend weil. ie
proland
ons
menige
in
gemeente
nog
ten. waarvan
fijt zal kunnen trekken. En last not least _<n dezen ti,,_
van geboden zuinigheid, de sommen, waarmede de inrichting is tot stand gebracht en verder werkt, zijn
dat films.
bescheiden. Waarbij dan nog komt. vleggin?
"p boel
die van de haven en van de zinke
par.
waarvoor
hot
dan
komen,
wat minder per motor
levert.
nog
toe
ze
tot
filmbedrijf
tieuliere
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Het derde jaar van

DeArend.

11. (Slot.)
Als er iets is. dat een succes mag heelen, »bin i..
De Areiill een succes, aldus dr. Van Wijk. te spreken
komend over de practijk van zijn inzichten in bot
over dozo
clubhuis aan de schiekade. Eiken avond, die
grauwe stad daalt, verzamelen er zich ticnlnll -a on
nogmaals tientallen van jongens, die zo mier bei bilt.
niet» zouden weten te bedenken dan doelloos langs
de straten slenteren of die als zoutzakken tog ■» < .1
raamkozijn zouden leunen. Al dcxc jongens -_7_,!"_g.! in
den invloed van het interieur naar de mate. dat- zij
daarvoor toegankelijk zijn; zij stellen zich i-e'.vrn
door hun komst in een huis reed. min of moor onder
appel, zij brengen een klein geldelijk offer, zij krijg-n
de gelegenheid om eervolle, opdrachten te vo»,".lI'
of daden voor anderen te verrichten, zij ontmoet, n
in hunne meesters hunne meerderen in kennis < n
kortom al bet gi^do
idealen als tastbare realiteiten
on nolieïe. da! voort kan komen uit „la fr.'.p,-... .'i-.n
1111 monde" wordt door oen clubhuis gebodr n.
Hij herinnert er dan aan da! op 2 _opiein!» _- van
het vorige jaar de lang van »te voren aa_gek< _.» ,'g!
nieuwe regeling inging: bot clubhuis zou v>. >t'._.»:l
niet meer gratis toegankelijk zijn, do!-h er t.t^st
een dubbeltje per week worden I»et.a1»!. la do ocis!-,
plaats moest bc. aantal der bezoekers we,.1,.n verminder! en in de tweede plaats word verwacht, d.i
het peil der bezoekers or door zot, wordon ."ri.c-o.g_:

—

_

_

Nu het resultaat. Inderdaad is het aantal der ._,->'.<..
heel sterk gedaald; wo hebben berfstavonden ieh,_... ,_'t,
er niet meer dan een zestigtal jongens in huis was. .1.-i
he» ve'!!-> Nc!>.
het verkwisting zou zijn geweest
..:ontstoken in do grooto zaal, dat or op d" ..gr 10.0"
»'"""■.-n.-.stiekle.. maar een paar jongens waren. In
kamer kwam dikwijls dagen achtereen geen ir.on ,'!i. l'o
jongens, dio wél kwamen, waren voor 't _.°..e_,. '- I
jonge, dio met con dubbeltje, dat ze van hun t> .>!.>- do
E,,
't huishouden kregen, den toegang betaal.,,!.
e, hi ,
i-"._ I ■?—
kwamen,
hoofdzaak
waren in
grooteren. dio

-.

mannetjes.

Er waren natuurlijk ook wel verheugend,, dintze» hier
tegenover Zoo vormden zich eon paar vasto clubs ot. !<r
hun eigen leiders, dio werkelijk een hoogcren l.v.vi.
standaard nastreefden. Eu do leasen, die in huis v.r!:!
gegeven, als dio voor voortgezet onderwijs ,-n in !,-t,
Engelfch, werden behoorlijk en vooral geregeld be/.>-!>.».
Maar voldoening gaf mij do gang van zaken ni.-i. o _>dat ik van meening was. da! liet reusachtige werkt.tig.
dat Po Arend is. op die manier niet economisch ,v >. !
aangewend, bovendien rijst natuurlijk ook t_rs!o'.ü. 'o
vraag of niet in do (ontegenzeggelijk beslaande-1 bei» cfton, dio nu werden bevredigd, niet alreeds op een andere
wijze was voorzien.
Maar toen het eenmaal goed on wel October was en
loei', do theoretische on werkelijke zomertijd voorbij -naren, toen begonnen toch de jongens wee,- op <<_ zetten.
Maar zooveel als er vroeger geweest waren, zijn ..;> e, tl
gewonen avond niet meer verschenen. En het varen
niet meer geheel dezelfde als vroeger. Er hal een haast
onmerkbare verschuiving naar boven too plaats g,v,,i.--den: er waren zelfs wezens bij met brcedgerat.do bril!'!!,
dio ..meneer Van Wijk" tegen mo zeiden, Het- is heel
moeilijk om precies to zeggen, wal of het verschil Nisschen dezen en do echte volksjongens is. Po dubbeltjesjongens waren, om to beginnen, zeker minder spontaan;
velo liepen rond wet "n gezicht, van „is dal non alles
wat ik voor m'n geld krijg?" Maar zo haddon niets in
hun mars. In 't geheel zijn er in don afgeloopen winter
op de betalende dagen omtrent 300 jongens gekomen. d>«
er tevoren niet geweest waren; er zijn echter betrekkelijk
weinig blijvers onder. Hot gemiddelde bezoek van lic.
lot Maart was ongeveer 150 jongens: niettemin bleef
tnsschen den volksjongen en Po Arend het dubbeltje
slaan.
Waar waren onzo jongens toch heen gegaan_
Het dubbeltje heeft hen eenvoudig weer do straal op
gestuurd. Want dal zij stonden to wachten om weer
binnen to kunnen komen, bleek duidelijk uit do Zaterdagen en Zondagen. Zooals ik reeds heb gezegd, was
op die dagen het bezoek vrij gebleven; op dio dagen
was er ook geen conciërge. En. waar de Zaterdag tot
dusver altijd de slapste dag was geweest, wal het bezoek aangaat, dezen winter _«« het nog niet kwart na
zessen of de geheele zaal zat berstens toe vol met
jongens.
En nu vertelt dr. van Wijk:

dan ook
In het begin mochten te Vaart-u _u *"- «aten
w »_«. 9» m sagen niet..
boord,
Upa
tglaaito».
"-tonaal
geheel
yan
den
lof
zullen komen. maar dio in haar

nieuws Mo^r___e_VH»«o»__ courant.
8444 ton
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% Was «en heel ander soort en we hadden tot de meesten
ervan volstrekt geen acces. Ze speelden uitsluitend een
doodeenvoudig kaartspel, dat ze ,«__<,. noemen sn waarvoor men _de<ht» twintig kaarten behoeft: d© prentje»
«n de tienen, ledere poging om eon groepje er toe over
te halen hot met oen althans .enigszins moeilijker «pel
te pr.b«e_.n. mislukte. Togen een behoorlijk «pelle je
whist kan. dunkt mij, geen enkele paedagoog bezwaar
hebben; maar dat geestlooze rondgodeel van die vieze
kaarten stond ons togen. Do regels van het spel zijn zoo
naar ik uit ervaring kan wedeeenvoudig, dat mon
mee
kan
doen zonder ze te kennen;
gerust
deelen
niemand zal 't merken. Of «hoon zo allemaal volhielden,
dat ze niet om gold .poolden, «poelden ze inderdaad allen
om geld. Soms kwam er zelfs oen bij me „of ik oen dubheitje kon wisselen; hij moest nog vijf centen aan di©
jonge geven voor 'n pakkio Flag". De bedragen, di© omgazet werden, waren zeer gering. Hierin ligt het bezwaar
tegen kaarten niet. Maar de heele kroegachtige atmos»
pheer, die 's duivels prentenboek omzweeft en het volkomen gesloten-zijn van spelers voor welken anderen
leeskamer en gymnastiek
invloed dan ook (het bezoek aan
dan op weekdagen):
grooter
niet
Zaterdagen
op
b.v. was
Wij kondigden
het
kaarten.
4««© zijn d© bezwaren van
tijdstip al kaarten in huis
sus aan, dat van een bepaald
niet meer zouden worden toegelaten. Kaartspelen is een
werk voor menschen, di© er rijp voor zijn en die de
moeit© ervoor over hebben, dio elk© zaak tot waard©
kan maken.
In 't eerst waren d© Zaterdagsehe klanten door het verevenwel
vod leelijk in hun wiek geschoten. Ze kwamen
en
naar gewoonte terug en zaten niet groote pellen opaan
'met de hoofden door de gekruiste vingers gesteund
staren. ..nat mot
leege talels elkander wezenloos aan te
mag".
Ho©
kaarten
je
niet eens
5© dan doen as
tot braalLeb ik die vraag gehoord. Om hun bekeering
(«en
ganzenbord
een
een
«tel
met
toonen,
kwam
beid te
ostentatieve
paar
na
een
drukwerk):
-bijzonder aardig stuk
(.worpen begonnen z© d© dobbelsteenen te gebruiken om te
Of met d©
Zo gingen i»t om gold ganzenborden
k^ssi© spelen. Dez© zijn de regels van net
las_ie_p^: Men werpt met drie steenen. v© worp, di©
i «en één en. een vier bevat heet kassie; het aantal oogen
; van den derden steen bepaalt de (of het) kassie. Zoo beet
bestaat uit dn©
d© worp 1-4-5: kassie vijf. ledere beurt
worp
een één of «m
of
tweede
bij
do eerste
worpen; is
gooien. Wie
verder
mot
twee
steenen
mag
men
dan
«fier.
het groot
(!)
uur
in
twee
tijd.
bepaalden
b.v.
ih een
©n mag den
geworpen
ia
winnaar
aantal malen kassie heelt
medespeler, een kleun (= een stomp) geven. ontoelaa.Ook dobbelspelen vonden w© in hot Clubhuis
komen
baar Niettemin «even de jongens Zaterdagsavonds grepen
licht
was.
Velen
weer
's
avonds
het
buiten
totdat
0©
n-ar een beter spel; enkelen kwamen tot een boek.uren
meesten eohter lieten slechts d© nimme.keei.nde
verbaan en waren tevreden met in het huis te zyn.
Wonderlijk; daar zitten jongens zonder tal temidden
van d© mooiste boekon, tnsschen timme.ge.eed.onap,
teekenmateriaal, gvmnastiekwerktuigen, zij verkeeren teen willen
midden va» men,«hen, die met hen kunnen
.pieken; alles staat voor hen klaar en «y tasten er niet
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stoom heeft geleverd. Hiervoor weroen
11,388 ton vuil verbrand met een restuitlevering van
35 pet.. waarvan 3115 ton verkoopsslakken en 915 ton

AMSTERDAM.
Koninklijkbezoek

aan de hoofdstad.

Maandag 14 September a^. zal het zeshonderdvijftig
jaren geleden zijn, dat Floris V aan Amsterdam het
privilege van lolvrijheid verleende. Feitellijk valt
de jubileumsdatum van het 650-jarig bestaan van
Amsterdam dus op dien dag. Daarom zullen de autoriteiten aan dien datum bijzondere aandacht schenken
en heeft de Koningin doen aankondigen, dat zij
Maandag 14 September a^.. door het bezoeken van de
historische tentoonstelling, van hare belangstelling in
het feest der hoofdstad zal doen blijken. Ter gelegenheid van dit bezoek zal II- M. tevens den kruiser
Java, die hier dan is gemeerd, inspecteeren. (Udbl).

Subsidiën.
B. en W. stellen den raad voor. over 1926 de
volgende subsidies te verleenen:
«.-._.
willige Brigade tot
18.8l . aan de Amsterdamsehe
reddin»- van drenkelingen ten hoogste 600.
2°. aan de Vereeniging van Hervormde Kerkeraden
verpleging in de voorin de classis Isd_n_ voor
malige gemeenten Buiksloot. Kieuwcndam en Ransdorp ten hoogste 600.
3*. aan het Comité voor het Vacantiekinderfeest
ten hoogste
_. -,
10.000.
4". aan de afdeelingen Amsterdam van den Bond van
__ederlandsche Onderwijzers en van den Bond van

’

’

_

Onderwijzeressen bij het Fröbelende,, wijs voor het St.
I-icolaasfeest voor het jaar 1926 ten hoogste 6000.
5". aan de 2e afdeeling van de Algemeene Winke-

’

liei»_e_ee__ig_ng ten behoeve van haar handelsschool
47,792.
ten hoogste
„ _
6°. aan de afdeeling Amsterdam van de Maatschappy
tot bevordering der Toonkunst ten behoeve van het
conservatorium ten hoogste 13,000, onder bepaling,
dat dit bedrag alleen ten volle zal worden .uitgekeerd, wanneer ook het rijks- en het provinciaal
subsidie in dezelfde verhouding worden verhoogd en
het bovendien mogelijk zal blijken, de overige inkomsten zoodanig te doen toenemen, dat met inbegrip
van de verhooging van het gemeentesuhsidie elk jaar
in totaal 11.000 meer dan in 1924 wordt ontvangen.
I°. aan de Vereeniging Hulp voor Onbehuisden ten
hoogste 120,000.
B°. aan de Vereeniging Christelijk Tehuis voor
schoolgaande kinderen ten behoeve van haar afdeeling Amsterdam voor het jaar 1926 ten hoogste 1650.
9°. aan de Geitenfok vereeniging Sloterdijk en om-

.

’

’’

’

_

in ses© gedoodde. opdat _v levendig!, gorden.
Vit «ne ik als het probleem der rijper© Jeugd, Al net
«verigo is detailwerk.».
■--;„_>
r'""'
: _":
' »~> ~
> :fc?.i* "—"■-.- -***_"*"

streken ten hoogste /

Verslag Gemeentelijk

De Amste_«lamsche haven is de afgeloopen week
bezocht door 55 koopvaardijschepen. n.l. 29 Neder-1
landsche. 9 Engelsche, 14 Duitecho, 1 Noorsch,
Zweedsch, 1 Lettisch.
Deze kwamen met de volgende ladingen van:
Engeland 9 met stukgoed, 8 met stukgoed en steencement, 1 met porsekolen. 2 met steenkool. 1 met stukgoed,
2 met raapleinaarde; Dnitschland 10 met
zaad; Noorwegen 1 met passagiers; Zweden 1 met
stukgoed. 1 met hout; Denemarken 1 met stukgoed;
1
Finland 5 met hout; Spanje 1 met stukgoed; Italië
West
stukgoed;
met stukgoed; NederL Indië 1 met
ludie 1 met stukgoed; 1 met stookolie, 1 met suiker;
West Afrika 1 roet stukgoed; Noord-Afrika 1 met
stukgoed; Zuid Amerika 2 met stukgoed en graan;
Letliland 1 met hout; NederL havens 2 ledig.
In dezelfde week vertrokken 59 koopvaardijschepen n.l. 33 Nederlandsche, 7 Engelsche. 7 Duitsche.
4 Noorsche. 6 Zweedsche. 1 Deensch. 1 Belgisch.
Deze vertrokken met de volgende ladingen naar:
Engeland 13 met stukgoed, 1 met steenen. 4 ledig;
2 ledig; Frankrijk 1 met
Duitsehland 7 met stukgoed. stukgoed;
Zweden 3 me*
1
roet
Noorwegen
stukgoed;
stukgoed; Denemarken 1 met stukgoed, 1 ledig; Turkije 1 met stukgoed; België 1 met rest. graan, 1 met
stukgoed; Nederl.-Indië 2 met stukgoed; Oost Afrika
2 met stukgoed; Noord Afrika 1 met stukgoed; Midden
Zuid
stukgoed; 1 met
Amerika 1 metstukgoed;
ledig;
Lethland
1
Busland
1
met
Amerika
1 ledig; Roemenië 1 met stukgoed; Nederl. havens 5
met stukgoed, 6 ledig.

Werkloosheldsfonds
1924.

over
verslag van het Gemeentelijk Werkloos'^H.an liet over
1924 is nog het volgende ontleend:
Kéidsfonds
kassen,
dat op extra-subsidie was aanHet aantal
subsidie van rijk en gegebruikelijke
het
«.wezen
regel
100 pet. van de bydragen
nii-ente bedraagt als
lager dan «i 1923. Aan
belangrijk
was
der leden
1924
8 vereenigingen werd gedurende het geheele jaar
pet.
25
1924
van
halfjaar
én aan 7 gedurende het eerste
extra_»ubsidie
toegekend.
pet.
fot 50
Nagenoeg alle kassen hebben alzoo de nitkeeringen
kunnen
San de werkloozen uit de gewone middelen de
mmeenerzyds
van
is,
gevolg
het
bestrijden, wat
van
beperken
van
anderzijds
het
dere werkloosheid en
'
kassen.
net risico der
,
arbeiders,
onder
georganiseerde
de
De werkloosheid
ofschoon nog abnormaal, was over het algemeen in
1924 belangrijk minder dan in 1923. Bij vergelyking
van de cijfers, voorkomende in de jaarverslagen van
vereem1923 en 1924, blijkt onder andere, dat de vijfgemiddeld
zamen
1923
te
in
de
bouwvakken
in
gingen
per week 562 werkloozen hadden tegen gemiddeld 38 1
in 1924. Bij de organisaties van kantoorbedienden
waren die cijfers respectievelijk 68 en 32. De vereeni«gingen in het metaalbedrijf hadden in 1923 gemiddeld
381 en in 1924 274 werkloozen per week, terwijl de
organisaties in de meubel- en houtbewerkingsbedrij-ven en het kuipen- en kistenmakersbedrijf in 1923 een
gemiddeld werkloosheidscijfer van 102 per week had-

—

-

den, tegen 64 in 1924.

Di* de ove>rzichteu blijkt, da* he* voor sommige
kassen noodig is geweest om haar een extra-ü-il-zidie
toe te kennen, t^n einde het haar mogelijk te maken
om de nitkeeringen te bestrijden. Door rijk en gemeente ieder is aan subsidie toegekend f 175,174.93,
alzoo te zamen f 350,349.56, terwijl door de __a_____n
aan contributie is bijeengebracht (tengevolge van de
gewijzigde co_btro_e-«iaa*.regelen ter zake is het juiste
bedrag bij de gemeente niet bekend) ruim f 300,000.
Daartegenover stond een bedrag aan uitkeeringen
yen totaal f 522Z92.
Te-r vergelijking wordt nog medegedeeld, da* door
1922, 1923 en
de werk_loo_«nka __en over de jaren 1921,
1924 is uitgekeerd, onderscheid ij lijk f 670.452,
f 1,0.18.682, f 712,360 en f 522,392.
Het gemeentebestuur heeft van zijn bevoegdheid
om ten onrechte gedane ni.keeiingen te stuiten niet
zooveel gebruik behoeven te maken als in vorige
jaren. Terwijl OH. in 1922 1103 malen en in 1923 745
malen terugstorting in de werkloozenkas va-n ten on- I,
rechte gedane .ii<_ke.ringen moest gevorderd worden
en wel tot een bedrag van respectievelijk f 20,558 en
f 10,279, is die terugstorting gedurende 1924 slechts
622 maal geëisch* en wel tot een bedrag van f 6494.
Deze gunstigere «toestand is toe te schrijven aan de
om__ts_.d_gh.id, da* door het in gemeen overleg met
de organisaties verriohten van een vooronderzoek in
twijfelachtige gevallen, het doen van nict-gemotiveerde uitkeeringen meermalen wordt voorkomen.
Bij het afdrukken van dit versla.; was door den
minister van arbeid, handel en nijverheid in hooger
beroep uitgemaakt, dat van he^ teruggevorderde bedrag van f 6434, slechts f 115-67}* ien onrechte was

téruggeëischt.

i
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Scheepvaaribeweging.
Gedurende de algeloopen week zijn den Kieuwen Waterwe»» ingekomen 305 schepen, waarvan: 42 15Nederland-cue,
Deensche. 06
77 Lngel«che. 33 Xoorsche. 35 Zweedsche,
4 Nnek6
Belgische.
2
Italiaansebe.
18
Frans
Duitsche.
Letlandse,.. 3 Fin«che
1
«spaansche.
Japansche.
1
2 Jc«go.slavische. 1 Dant/i-er. 1 Portugeesch 2 waarvan
361 «toomschepe». 2 zeilschepen. 2 zeelichters. vreemde
sleep»,nonen. 3' stoomschepen om te. bunkeren.
227,
H ervan waren bestemd voor- Nol'erdam
1- en boPernis
Holland
Hoek
van
7.
Vlaardingen
27.
b.
3.
vondien voor Vlaardingen
Ltoom^hepen
.ershaven 3 en voor Vondelingenpl»at 21
vertrok 1 «.nip naar IloNerdam.
'
tijdperk
van 1924 kwamen den Nieuwen
In
waterweg binnen 233 schenen, waarvan: 2,9 stoomschepen
zeelicln.r... 2 proetstoomers, 4 vreemde ..leepoooien, 3
5___,toom°cl>enen
_.
om le bunkeren.
P
waron bestemd voor- Rotterdam 203. Hoek van
1.
8 Vlaardingen 8, Maassluis 1. Poortershaven
1 en 3 stoomschepen die
fiolland fi Pernis 2, Zwijndrecht
aan re Vondelingenpl.-'^t hebben gebunkerd.
Sedert 1 Januari zijn
Ne Rp _. (on
1925
Nieuwe Waterwee

"che

Schiedam
/^"'' .^l""'^'

"^an Vonde!ii"ge_plaat

..

"M?rvan

'

x,

.,

.

fch.edam

..

aangek«,^en-^

8.^9
7190

,'.'.

liotlerdain

''IJV
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"■__
1924
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gj*g?
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W.737M1
O

nu <13'

van
De heer F. Timmermans heeft gisteravond
gegeven
op
ce
con
rt
i
a
ard
9 tot 10 uur een be
pla.i.s,e
een
die
zich
Laiiien_toren.
Hond.
den Pt.
de
gezocht hadden op liet Groote Kerkplein en m
onmiddellijke omgeving, zoomede op dc Groote Markt,
hebben genoten van het vaardige «pel van den s<a.l.«die dit concert mei het Vilhelmus heeft
was
ingezet. Het westelijk deel van de Groole Markt
publiek,
talrijke
ten behoeve van het vooral daar
do nirtogedurende dien tijd verboden terrein voor

Sardier,

dc
vinders collecteerden met bussen voor
blTad
bobben,
am,.
slachtoffer., van d. <.'<
l'el..iig..te^ling. vermoedelijk e.n goeden oog-t
débinnengehaald
>_i>

mi

gezien

is op het I'ijnaekerplein de laatste
dit 5> izo. n gegeven van het

Gisteravond
«_«,_^!c,>i!voering
in

hebben.
&l
bloemstukken.

Eerst genoemde

200.

Scheepvaartbeweging.

creosoot^

's-GRAVENHAGE.

De huurverlaging voor de gemeente-woningen.

Staten
Naar het H. Volk verneemt hebben Ged.waartoe
gemeentewoningen
de
huurverlaging
van
de
de raad in zijn vergadering van 22 Juni j.l. bestoot.
goedgekeurd.
,
. ,
B en W. hebben de bevoegdheid om deze verlaging
op een door hen te bepalen tijdstip te doen ingaan.
za_
Zoodra de technische voorbereiding gereed is,
dit gebeuren.

.

ANDERE GEMEENTEN.
heeft
AABLE—BIXTEL. De raad dezer gemeente
tegen
afstand
verklaard
algemeene
stemmen
zich met
van grondgebied aan de gemeente Helmond.

BAARN. Krachtens de gewijzigde pensioenwet
kan van de bijdragen voor inkoop van
voor pensioenen thans de helft op de belanghebbende
vóór de wyziambtenaren worden verhaald, terwyl
een vierde
hoogste
verhaal
ten
ging der wet het
bedragen.
mocht
inkoopsom
van
de
deel
B en liV stellen echter voor. het besluit tot verhaal
van een vierde deel der inkoopsom ongewijzigd te
a
_n'Naar wij vernemen, zijn de financieele resultavan
ten van de gehouden bloemententoonstelling gedien aard. dat geen gelden behoeven te worden

6ie°stt^

kreeg

verscheidene

HUIZEN. Vrijdagavond heeft in het gemeentehuis
raads-

alhier een bespreking plaats gehad tusschen
en
leden der rechtsche fracties uit Bussurn,
(üooisohe
gemeen
van
samenvoeging
Huizen over de
van het BussumDezo bijeenkomst was op initiatief
belegd,
om eemge pin(a.r.)
Wijnbeek
-sche raadslid
bezwaren
ten. waaromtrent principieele
behandelen
(drankwetvergunning. Zondagsrust e.d.) te
de
tegenover
bepalen
te
bonding
de
trachten,
en te
Van
de
samct.voegingsplann.n.
aanhangige
tn ch.) was
meerderheid in den Huizer-Raadmet(a.r.
Bussurn.
slechts één lid voor annexatie

Naarden^

titaan

«^«he

verLEIDEN. Blijkens het gisteren verschenen
en
gas
van
electnfabrieken
stedelijke
slag van dc
der
citeit alhier over 1924 bedroeg de oppervlakte
ambtenaren
fabrieksterreinen 6.741 H.A. Het aantal 448.
en werklieden verminderde van 45? tot
De verlichting van de openbare wegen te I.ei<len
geschiedde door 1317 gas- en 308 electrische lantaarns.
netto
Do productie van gas bedroeg bruto en -.wn.
electriciteit
22.244.43U»
M.
van
en die
13 406 970
netto.
brïito en 21,.51,870 k.Wh.werden
gedistilleerd 33.108
In dc koolga_fabriek
gastiitlevenng van
gemiddelde
ga<-ko'en
met een
ton
per
M Deze gas?.80 kub. M. per ton a 4300 kcaL
middenprys
van
een
tegen
kolen werden aangekocht
op
kilo)
gelost
per
7300
kcal.
(van
per
ton
f 16.34
voor
de
ondervuren
het terrein. Het cokesgebruik
bedroeg 15.9 pc,., terwijl aan bijproducten werden
verkregen 72 i*t. cokes. 4.4 pet. koolteer en 0.23 pet.
_ . , „„,._
ammoniak.
de zomergedurende
heeft
waterg.-zfabriek
De
sllechts
zoodoende,
heeft
gewerkt
en
niet
maanden
menggas
bijgedragen.
voor 4 pet. in dc productie
ton.
Het cokcl-gebinik der generatoren bedroeg 360 gasterwijl voor carburatic gebruikt werden 104 ton
olie Dc stoom werd. evenals vorige jaren, betrokken
geprovan de eleclrieiteitsfabriek. Gemiddeld werdmet een
duceerd 1:560 .I. g,i._ T* r ton generatorcoke»M en b,i
calorische waarde van 36'/» kcal. per ktib.
M. ga«.
een olis v< rbr.iik van 24:1 liter per 1000 kub. sulfaat,
Do. snlfaatfabriek heefl afgeleverd 259 ton
voor welke productie no<xlig waren 285 ton zwavelg_-.lti6ch_e. knik.
>iiiir van 60' IV. «'n 94 ton
Wat dc electriciteit betreft, was de. draaistroomt.rod.ictie (netto) 10 pc', hooger dan in 1923. terwijl
3.

'.an gelijkstroom voor tractie 62 pet.
afgegeven. De mavimnm-belasting viel

meer werd
ry,ag

op

.

.

.

Examen landbouwkunde Le.

wageningen. Geslaagd de heeren F. X. Raas,
Kwadendanuue; F. Ilijke. Rotterdam; H. Schenk, id.;
Sohol». GorsJ. F. 11. A. Sohlicher. Beugen; D. V.Kampen;
B. A.
Br.ts.im;
F. snoek.
sel; V. Siedsma,
Valkenburg
der
J.
vau
'/wart.
Arnhem;
11. Stoffels.
(2.N.); Mevr. A. H. A. Tukker—v. d. Maas. Den Haag.
Afgewezen 2, teruggetrokken 1 oandid.at.

v.

2

Het spreekt vanzelf dat een nauwkeurige mt»
meting der verkregen diagrammen moet voorafgaan
Op
aan een oordeel over de verkregen resultaten.
expedi.
deze
kan
men
echter
punten
drie voorname

Vooreerst _»
tic reeds dadelijk een succes noemen.beeld
der zo»
metingen
het
bij
in
het gebleken dat
dampkring
onzen
licht
in
van
het
verstrooiing
der
indertyH
niet die onzekerheid geeft, waarvoor men
duidelyk
het
is
plaats
heeft gevreesd. In de tweede
geworden dat men, waarnemende «I» «en plaa„
(het zgn.
Akte examens N. O.
waar op goede dagen de onrustigheidwaarneem,
nauwelijks
zonsrand
koken") van den
.
'sGra yen hage. hl. V. Geëxamineerd 2 eandikan verkrijgen
daten. Geslaagd de heeren J. F. Mann, Utrecht; J. 11. baar is. zeer betrouwbare uitkomsten
de zeldzame
op
is
en dus niet langer aangewezen
Mulder, Zaandam.
van
ecu
totale
zous.
gelegenheid
Geslaagd de eu onzekere
X IX. Geëxamineerd 8 eandidaten. 11.
verduistering.
Ede;
Ket.
heeren J. F. A. songenelen. «..recht; D.
En ten slotte dat het succes van de expeditie niet
Lwijndrecht;
J. M I__uttge, Buiksloot; 8. Middelhoek.Maastricht.
verkregen
had kunnen zijn zonder het gebruik van
Ilpendam; 3. A. Postmes,
B.
bedrag aan van
gevoelige
1.370.572 en aan -inkomsten een F. _, b.Falsen,
en snel-aanwijzende meetapparaten va,
Geslaagd
de de
Geëxamineerd 4 candidaten.
voor retributie
bedrag van
Moll,
2.063.538. De uitgaven60.000;
waardoor
de diagrammen betrouwbaar zijn
Oosten,
G.
van
dr.
Amsterdam;
G. Mooien,
batig
heeren:
het
ja wellicht tot aan den
eu
reserve
zonsrand,
bedroegen
de
nabij
76.876
den
Bergen op Zoom; G. van Ouwerkerk, Amersfoort; tot zeer
en verliesgeval
elk
tot
een gebied, dichter bij
saldo 187.110. Het eindcijfer der winst- exploitatiein
zelve;
land
Arnhem.
rekening bedraagt
bereikt
werd.
2.083.597. dat der inkomsten W.__!J.2-Pas,
dan
ooit
te
voren
de
...
Geslaagd
den
rand.
Geëxamineerd 2 eandidaten.
1,370,572 en aan
rekening aan uitgaven
zou gaarne tevens van deze gelegenheid gebruik
Ik
F.
Jde
Sittard.
Alkmaar;
.Vildt.
VVannink,
heeren: D.
f 2 063 538
maken om mede te deelen dat ten onrechte enkele
Nh. Geëxamineerd 2 eandidaten. geslaagd de dagbladen
wees
31
Dec.
electriciteitsfahriek
mij dij verschillende gelegenheden de «lei.
De balans der
Snip, Helmond.
G.
winsten
heer
De
van
aan
7.216.829.
eindcijfer
een
aan
ding"
1924
de Eclips- en Garuezgrot-expedities hebhen
Nj. Geëxamineerd 2 eandidaten. Geslaagd de
verliesrekening vermeldt aan exploitatie-ui.gaven
Dit is een misverstand, vermoedelijk ont.
toegedacht.
Klapwijk,
heeren: H. 3. dansen, Maastricht en F.
1,944,137. Aan retri1,044,629 en aan -inkomsten
staan doordat ik,"als secretaris van de Eclips-oommis.
butie werd betaalld ’28.109. De reserve wyst aan Botterdam.
sic met alle correspondentie belast hen_^ Er is bij d.
van
bedrag
een
batig
saldo
regeling van beide expedities gemeenschappelijk over.
/ 75,000 en het
De
1,974,452.
was
rekening
der
eindcijfer
leg tusschen de deelnemende leden, zonder dat er vaï»
Het
Stormramp.
exploitatierekening wijst een eindcijfer aan van
een bepaalde leiderschap sprake mag zijn.
inkomsten.
aan
1,944,137
en
uitgaven
1,044.629 aan
Het eindcijfer van de exploitatierekening der ge56,584.
ChemischWeekblad.
meentelijke vuilverbranding bedroeg
Zeeland en Langenboom.
den
In het Chemisch Weekblad van dezen Zaterdag
SOEST. B. en W. vragen machtiging van tegen
maatregelen
'e-Hert.
Gt.
deelt
mee:
strenge
De
.
behandelt de scheik. ir. J. S. Petrus Blumderge.
raad tot het nemen van
».
door
het
gisteren
besprekingen,
de
welke
Omtrent
over de koolzuurassimilatie. In dit artikel
bewoners van noodwoningen, wegens achterstand
bij rampen theorieën
hulpverleening
Comité
voor
literatuur over het
Provinciaal
van huurschuld.
en is een zeer groote hoeveelheid
te
Zeeland
zijn
met
de
steun-eomité's
gehouden
voor
een
het
van een _«.
geven
den
raad
onderwerp
van
Soest
Voor
B. en W.
stellen
verwerkt.
wij
volgende:
het
vernemen
geQangenboom
j
knopte samenvatting leent et artikel zich niet.
gemeenschappelijke regeling te treffen met de
kinderen uit
Besloten is dat zoo spoedig mogelijk zal worden
meente Baarn, omtrent toelating van aan
de Lage begonnen met den opbouw van de verwoeste wonindeze gemeente tot de openbare school
gen en dat onder leiding van den Bosschen architect
I7__..G.
school te Baarn.
Van Russische zijde wordt gemeld, dat aan da
Vnursche en openbare
worden
den heer Danser de teekeningen enz- zullen
feestelijkheden
ter eere van het 200-jarig bevoorlichting
heer Danser
terwijl
de
gereed
gemaakt,
den
raad
een
voorstel
Russische
hebben
staan
der
academie o.a. prot
UTRECHT. B. en W.
omtrent het herstel, opdat dit zoo spoedig -Vijhe, uit Groningen en dr. Van der Meulen ui*
doen toekomen in zake verhaal van bijdragen voor zal gevenzal
kunnen plaats vinden. Daarna zal nader Leiden zullen deelnemen.
mogelijk
_
pensioen wegens inkoop van diensttijd.
het geheel opnieuw
omtrent
gepleegd
overleg
worden
bijdrage
van
voor
geen
verhaal
Lij stellen voor: I°.
optrekken van woningen. De slachtoffers, die thans
inkoop van dieusttyd toe te passen op de ambtenaren, in noodwoningen zitten, hebhen te kennen gegeven dat
Verbetering. In het artikel «International,
die op 1 Juli 1922 in dienst der gemeente waren, met zij daar wenschen te blijven totdat zij een nieuwe
hooger,
middelbaar
bij
bestrijding
van de sprinkhaanplaag" (Avondblad A
uitzondering van de leeraren
woning hebben.
gemeenteden
bij
jl) gelieve men in de 4e alinea, in plaat,
Aug.
en
de
artsen
van
20
nijverheidsonderwijs
en
B.
G.
„broed" <1e larvestadium).
en
Hengst
lijken geneeskundigen dienst dr. W.
van Zeeland (N.-B.) maakt bekend, van: «broeden", te lezen:
burgemeester
De
bijdrage
van
voor
Zuyling; 2°. «een ruimer verhaal
hem door de Koningin bij haar vertrek uit die
inkoop van diensttijd toe te passen op de op 1 Juli dat
gemeente
op 18 dezer is opgedragen aan de door de
Kunsten.
Nijverheid
1922 in dienst zijnde leeraren hij het hooger, middelop 10 Augustus bevorens getroffen Zeestormramp
vorengenoemde
de
hartelijke
haar en nijverheidsonderwijs,
landsche bevolking Haar Noogstderzelver
artsen, alsmede op hen, die den gemeentedienst voor deelneming te betuigen in het groote leed, dat over
De Ingenieur.
1 Juli 1922 hadden verlaten en ingevolge de bekort tijdsbestek gekomen is.
in
een
zoo
bevolking
die
palingen der Pensioenwet 1922 tot inkoop van dienstOp 4 Bept. houdt de afd. voor houw- en water,
tijd overgingen; 3°. verhaal tot het bij de wet toegebelangstelling.
Buitenlandsche
bouwkunde van het Kon. Inst. van Ingenieur» een
laten maximum (de helft;) te doen plaats vinden voor
vergadering te Roermond. Op de agenda staat de beinkoop van na 1 Juli 1925 bewezen tijdelijke diensten,
Koninkrijk der Lerven. zichtiging van de kanalisatiewerkeu enz. ter verbetevan
het
regeering
De
voor nkoop van vóór 1 Juli 1922 bewezen diensten Kroaten en Blowenen heeft aan de Nederlandsche ring van
de scheepvaart in Zuid-Limburg.
door hen. die na 1 Juli 1925 de hoedanigheid van ambconsul-generaal
van
den
door
tusschenkomst
regeering
inleiding
tot die bezichtiging bevat de IngeTer
voor
tenaar in den sm der pensioenwet verkrygen.
van hare deelneming doen nieur van dezen Zaterdag allerlei technische toelichi-ijk
te
dat
Amsterdam
van
diensten,
inkoop van onbezoldigde of zijdelingsche
blijken in de ramp, die Borculo heeft getroffen.
tingen, die met doorsneden en reproducties naar foto'«
bewezen na 1 Juli 1922 en voor inkoop van tyd op
verduidelijkt.
wachtgeld doorgebracht na 30 Jnni 1925.
aanvraag van den burgemeester van worden
de
Ingevolge
ir. _.. 1.. Lchl.ngemann de stuwen van
Zoo
behandelt
goed
te
B. en W. stellen den raad voor,
tot het zenden van versnaperingen aan de te de gekanaliseerde Maas ; irs. J. A. Poelman en jhr. K.
Borculo
N.
Vreeburg
van
de
V.
keuren, dat de Kiosk op het
Borculo werkzaam zijnde geniesoldaten, heeft de Vv. van der Does beschrijven en verklaren de beweSintelverwerkingsmaatsehappij Sinvermijd welk huis- Bogdanoff-signrettenfabriek 10,000 sigaretten voor gingswerktuigen
van de sluis en de stuw te Lange;
je is vervaardigd uit in die fabriek gemaakte deze militairen beschikbaar gesteld.
ir. J. W. de Vries beschrijft den bouw van de «tn^
sintelsteen, voorloopig blijft staan tot de voorjaarsBelfeld, en ir. O. T. O. Heining doet mededeelin,
bij
voor
het
vergoeding
te
Kingma
een
Borculo
tegen
Verbetering.
Notaris
jaarbeurs in 1926,
van
over het kanaal WessemNederweert.
gen
prys
gebruik van den gemeentegrond tegen een
stelt er prijs op. dat de mededeeling in ons avondblad
Tot
zoover de excursie naar Limburg.
opnieuw
zijn
dan
aan
huis
toejaarbeurs
kan
300 per jaar; voor die
van jl. Donderdag, dat de schade
Ir.
A.
voortzetting
der
wel
Leviu schrijft over kunstmatige belasting
3000
een
op
geschat,
of
voor
verdere
aanvankelijk
overwogen worden
gebracht,
eener
weersproken.
electrische machine.
12,000 zou blijken te beloopen, wordt
vergunning aanleiding is.
_, de
-,
ir. J. Verslu.vs maakt eenige theoretische opdat
heer
3000
mede,
a
Dr.
bedrag
van / 3000
/
—. B. en W. deelen den raad
zal zij' een
Inderdaad
merkingen
naar aanleiding van de grondwaterverla»
niet te boven gaan.
H. Wiersma, die in de zitting van 4 Juni 1.1. benoemd
van dr. ir. J. Lchultze.
gingstheorie
en den
werd tot directeur van het marktwezen niet
benoeming
te
zyn
havendienst, bericht heeft
Aanbevelingen
Mededeelingen
kunnen aanvaarden.
Ir. H. B. Rakker, ingenieur van den RijkswaterHun college zal derhalve opnieuw een aanbeveling
verantwoordelijkheid van de Bedactie).
(buiten
met verlof, thans werkzaam als directeur van
staat,
den
raad
bij
vervulling
van deze vacature
voor de
Openbare
Werken te Curacao, is, met ingang van 1
moeten indienen. Aangezien h. i., behalve no. 1 van
October
overige
1925. benoemd tot arrondissementsingenieur
hunne aanbeveling van destijds, geen der
te
Utrecht.
aan
eischen,
de
sollicitanten geheel en'al voldoet
Ir. M. van der Kloet, voorheen ingenieur bij de
A^_<_^s
flNORemington 10f 130- Corona
welke aan den directeur van den gecombineerden
Light Co. te Pittsburg (V.S.A.) is, sedert
Duquesne
hetgeen,
naar B. en W.
sINOdienst moeten worden gesteld,
f__^^jm_
Remington 11 f 145- Royal.
Juli
7
werkzaam bij „The Koppers Company"
uit
te
1925.
,
Hammond.,
lage
worden
het
ME _i___\
f 60.Untler»ood 5f 140.»
meenen, verklaard moet
Union
Trust
Building aldaar.
f 95.minimumsalaris, nL 3250, geven B. en W. in over-flß2n_____
Sm. premier f 95.- Monarch
G.
E.
van
Lier
is benoemd tot hoofdingenieur van
het
overeenkomstig
f 90.weging de functie te bezoldigen
Bros. f 95.- Voet 20
Surinaamsche Bauxite-Mij. t.
Mynbedrijf
het
der
en
sollivan
den
groep
VII
salarisstaat
salaris van
waaronder
met
andore
merken
-\_W
plm.
en
20
en
zal 28 Augustus 1925 per st.
Moengo
(Suriname)
citanten op te roepen tegen het minimumsalaris van
langen wagen en Reismachines in kotter. „Venezuela" naar zijn standplaats vertrekken.
Hk
mf
die groep, nL 4000. De directeur van den nieuwen _J_
l^angd. garantie. Vemonstr. door geb. Ned.
'
Ir. P. Witkamp, voorheen werkzaam als bedrijfsdienst zal dan gelijkstaan met de directeuren van «pült,»-. GEBI. DE «OOGE. Korte
I,!. MO. directeur der N.V. Tegalsche
«t,N,1t1,«.
7.
Machinefabriek „Braaf
den dienst der arbeidsbemiddeling en werkloosheids- |
-D-13
Augustus
in dienst del
overgegaan
Tegal.
te
is
1
1925
beroepskeuze,
verzekering en van het bureau voor
Vereenigde
c.6.
al«
Cultuur-Mij.
N.V.
Klattensche
van
de
aalmoezeniersden secretaris-boekhouder
technisch adviseur.
kamer, den hoofdinspecteur bij den bouw- en woningWetenschappelijke Berichten.
Ir. A. L. J. M. Fick is benoemd tot ingenieur bij d»
dienst, den veearts van de slachtplaats en den
Sociót. Anonyme „La Soie de Valenciennes" t»
keuringsdienst voor waren, en de hoofdcommiezen
(De Ingenieur).
Valeneiennes.
ter secretarie.
De Nederl. Eclips-expeditie naar Sumatra.
Volgens recente onderzoekingen van de Badisch.
VLISSINGEN. Betreffende de rekening van de
Eclips-comvan
secretaris
dè
Bilt,
het
J.
van
der
Anilin
is gebleken dat ijzer^arbonyl als anti-knook
volgende
Dr.
verschillende gemeentebedrijven kan
by
Zermatt
Gornergrat
ons
van
den
in motorbrandstoffen zeer goed voldoes
schrijft
missie,
materiaal
gemeld:
worden
is een zware bruine vloeistof, die bij
carbonyl
Het
Het badbedrijf heeft over 1924 bij een ontvang en d.d. 20 dezer:
de
te
Utrecht
103"
kookt
en gemakkelijk oplosbaar is in benzo!
Terwyl
phj.si__ch
in
het
laboratorium
G.
gemaakt
van
176.
uitgaaf van / 11,594, een winst
naar
Het
is vergiftig en ontleedt door d.
Eclips-expeditie
en
benzine.
voorbereiding
had
van
van
de
Nederl.
fruitvieling
eindijefcr
en
een
groentenDe
mej.
inwerking
Minnaert
lucht
en licht onder de vorming van
en
van
Sumatra door dr. Pannekoek, dr.
/ 12,813 met een nadeelig slot van 3685.
ferrihydroxyde.
vlokken
voortgezet,
wordt
vertoebruine
bij
ontvang
uitgaat
ijverig
een
en
van Thaden van Velzen
Het havenbedrijf kon
(Chemie en Industrie.)
aan het reservefonds / 11,632 toevoegen en ven de twee overblijvende leden, dr. Moll en ik, met
/had71,788,
aan
de
21,415.
toen nog een saldo van
dr. H. O. Burger, lector voor de natuurkunde
De grootste voorraden kali zitten in Amerika in
Het woningbedrijf had een eindcijfer van / 20,654 rijksuniversiteit te Utrecht, sedert 1 Augustus in
het
op
bekende „greensand", dat nog maar schaam
en kon bij de gemeente 562 aflossen.
Zwitserland tot het doen van siralingsmetingen
wordt
verwerkt. Bij een nieuw proces ter bereiding
is
aanleiding
daartoe
den Gornergrat zij Zermatt. De
van kalizoulen schijnt het siliciumhoudend gedeelte
WILDERVANK. Wegens ongesteldheid van den de volgende. Tot het werkprogram der eclips-expedi__
uit te vallen als een product met onmerkelijk,
Knigge (s.-d.) is tot tijdelijk wethouder tie behoorde oorspronkelijk ook het doen van intensiheer H.
; naar op de vergadering van 6.
adsorptiekracht
gekozen
den
raad
7
vo(6
Manco's)
door
met
stemmen
teitsmetingen der zonne-straling. waarvan ook de
American Ghemical Soe. werd medegedeeld, met een
zijn partijgenoot, de heer F. G. Sievers.
rige expedities veel aandacht gewijd hebben. Men zelfde adsorptievermogen als vollersaarde en silica
was destijds nl. de meening toegedaan, dat het. ook gel. Het schijnt als goedkoop product voor de petroWINSCHOTEN. Het aantal werkloozen. hij den thans nog niet volledig bekende, verloop van de in- leumraffinaderij
in aanmerking to komen. Van vergemeentelijken dienst voor arbeidsbemiddeling inge- tensiteit van het midden der zonneschijf naar haren gelijkende proeven
met dat product zijn nog geen
schreven, bedroeg Vrijdag slechte 74 personen, het omtrek, behoorde te worden afgeleid mt metingen mededeelingen gedaan
het moet dan ook nog blijhet verloop ken of niet alle goedeeneigenschappen
laagste cijfer tot heden bereikt.
van de straling der zon zelve gedurende
voor rekening
van hare verduistering door de maan. Want, zou men komen van de reclame van den fabrikant, die het
middebijproduct graag kwijt wil ziin.
deze waarnemingen doen in een door optische
Onderwijs.
door
de
verbeeld
der
dan
len ontworpen
zou.
(Chemie en Industrie.)
zon.
strooiing van het licht in onzen dampkring een onwerkelijke intensiteits-verdeeling in het zonsbeeldzou
Het hanteeren van vloeibaar blauwzuur met een
Staatsexamen tot toelating aan de Universiteit.
veroorzaken, de uitkomst onbetrouwbaar zijn. By de gehalte van 96—
pet. biedt den fabrikant, den exUtrecht. Geëxamineerd 20 candidaten voor de eclips van 1914 bleek evenwel, dat de uitkomst vol- pediteur en den verbruiker even groote moeilijkheden.
faculteit der godgeleerdheid enz. en 10 candidaten geus de eclips methode alleen betrouwbaar kan zyn Talrijke explosies hebben leeds bij de bewaring van
voor de faculteit der geneeskunde enz.
men de waarnemingen beperkt tot korte tyden vloeistof in gesloten vaten plaats gehad. In de VerGeslaagd voor diploma A: G. J. Schouten. P. A. als
en na de totaliteit.
eenigde Staten vermoedelijk meer dan aan dezen kant
Verbrug, D. de Geus, A. A. Prins, J. Winkel en J. Q. vóór
besloten, de tot, dit geook
Aanvankelijk
werd
dan
van den Oceaan, omdat men aan de andere zijde slorvan Regieren Altena; en voor diploma B: J. G. W.
bij de eclips van 1926 toe te diger is bij de hanteering van zulk goedje.
beperkte
methode
bied
Massink en R. V. A. Reling.
passen. De commissie van uitvoering voor deze eclips
Óp de vergadering van de American Chemica. Soo.
Gedurende den loop vau het examen trokken zich 2 kwam
bij hare besprekingen reeds spoedig tot die in begin Augustus is gehouden, hebben Walker
echter
wordt
het
examen
terug.
4
candidaten
candidaten
Met
dit nummer op het werkpro- en Eldred de resultaten van hun onderzoek naar het
voortgezet. Na voortgezet examen slaagde van de de overtuiging, dat door
eclips-problemen in het gedrag van vloeibaar blauwznur in stalen bommen
andere
gram
plaatsen,
te
de
vorige groep nog voor diploma A: B. Dupuis.
gedrang zouden komen en dat er bovendien aan het medegedeeld. De hooge drukken waren het gevolg
doen van stralingsmetingen in een tropische laag- van de gasvorming, veroorzaakt door de exotherm
De com- verloopende polymerisatie en ontleding van de vloeivlakte ernstige bezwaren verbonden zijn.metingen
Notarieel Examen.
te stof.
overwogen,
opnieuw
daarom
missie heert
Echter kan de polymerisatie bij gewone tempe's-Gra venhage. Geslaagd lste deel: W. G. doen
kiezen
daartoe
uit
te
en
in
beeld
der
zon
het
ratuur
zonder drukverhooging verloopen, omdat d*
van Ketel, Amsterdam.
een hoog gelegen waamemingsplaats. die in zeer ontstane warmte voornamelijk door uitstraling ka»
gunstige klimatogischc omstandigheden verkeert. In» worden afgeleid.
Examen hoofdakte.
dien het werkelijk zou blijken dat daarmede voor den
De producten van de reactie bleken in de eerste
terugcandidaten;
6
Opgekomen
Rotterdam.
rand der zon geen goede uitkomsten verkregen konden
plaats
een vaste zwarte massa, gelijkende op houtsexpeditie algetrokken 2, geslaakt geene.
worden, zou het werkprogram der
bij de analyse een polymee? van blauwzitnl
kool,
die
's Gravenhage. Geslaagd: mej. M. J. B. Buitenlijd nog met het probleem der stralings-metingen bleek en ten tweede verschillende gassen, waaronder
dorp en mei. P. Hartmans, beiden Den Haag, en de kunnen worden aangevuld.
voornamelijk ammoniak en koolzuur. Hoewel ga«?
W. I. Maas,
heeren W. A. Brouzwaer,
Als dc meest geschikte plaats van waarneming koos
mengsels van blauwznur met lucht, bevattende I~~Z,
commissie den Gornergrat bij Zermatt. Deze 3100 gewichtsproc. blauwznur, ontplofbaar zijn, meenen
Ammerstol en B. W. Vriezen, Maassluisde
Roermond. Geëxamineerd 8 mannelijke cand»- M. hooge bergkam is gemakkelijk per trein bereik- en E. uit hunne proeven te kunnen concludeeren. dat
wat voor de dit
daten. Geslaagd: .1. A. Débats. Geleen; M. H. van der baar, er is een 'uitmuntend hotel en
niets te maken heeft met de talrijke ontploffingen
Velden. Gemert; H. J. W. Kroemcn, Nederweert-Uspel, expeditie dc meeste waarde lieeft er bleek een vrij- van vloeibaar blauwznur. in stalen bommen in den
J. L. Wijnhoven, Heven. De examens zijn afgeloopen. staand steenen huisje beschikbaar gesteld te kunnen handel gebracht.
(Chemie en Industrie.)
met gebruik van dc accumulatoren-baltery
worden
Examen Boekhouden M. O.
van het holcl.
.
H.
Door bizondere faciliteiten, aan deze expeditie ver's-Gra venhage. Geslaagd do heeren
Kennisgeving.
leend door de Nederlandsche en Zwitsersche spoorSmit, te Utrecht; J. F. Slaverman. »o Groningen.
gemakzij
snel en
weg- en douaneautoriteiten, kon
De examens zijn geëindigd.
kelijk hare Instemming bereiken. Binnen een wceek
VISCHMARKTOP
VROEGERE SLUITING DER
FranschL. O.
Examon
MAANDAG 31-AUGUSTUS 1925.
waren de pijlers voor dc instrumenten gebouwd en
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
te een laboratorium en donkerekamer ingericht, waarna
Utrecht. Ge-laag,! de heeren M. 5. Gruter
worden
Gelet op art. 3, laatste lid, der Verordening op ?'
waarnemingen
kon
A.
Hofbij
Duurslede
met
Wijk
Haanslra
te
de
voorbMeidende
Barneveld. J.
(Gemeenteblad No. 18 van 1897, laatstelijk
dat
in
hoofdVischmarkt
Tilburg,
G.
instrumentarium,
Huggers
te
het
aangevangen
vim
stra te Zandvoort, J. A. P.
gewijzigd
bij
Gemeenteblad No. 62 van 1920);
aanwijsen
Koelman» te Boskoop. H. G. A. Krnu^elbrink te zaak uit door dr. Moll ontworpen meetDoen
to
weten:
Inschrijving
gegeKoog.
apparaten bestaat, heli ik een korle
Utrecht, en A. G. Thurkotiw te Dc
dnt do Vischmarkt op Maandag 31 Augustus «k.
ven in de i.eplen.l er-aflevering van Hemel en Dampuur des namiddags zal worden gesloten,
tveo
kring. Het gezochte verloop der inlensileit van het
Examen Hoogduitsche Taal (L. O.)
31 Juli 1923.
«otterdam.
voor
verschilden
rand
wordt
Burgemeester
zon
miar
en Wethouders voornoemd»
B
midden
der
Geslaagd
mei.
...Gravenhage.
Greydanns, lende klem gebieden au!omatitl_ch op fotografisch paDe Secretaris,
De Burgemeester»
afgeloopen
zijn
hiermede
Franeker. Deze examens
PFEIFFER, l. 8. " ■"» ' *-■
WllLllA.
pier geregistreerd.
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Behalve de gewone uitbreidingen van het kabelnel,
buiten,
die plaate vonden zoowel in Leiden alls in de
tot
Hazcrswoude
gemeenten, werd van de centrale
een 10.000 volt voedingskabel gelegd. Het aantal
transformatorsiatious werd uitgebreid met 9 stuks,
en bedroeg aan het eind van 1924 224. waaronder
_,
,
46 zuilen.
verandering.
De
geen
kwam
klokkenkabelnet
In het
totale lengte bedroeg aan het eind van 1924 11,626 AL,
waarop 66 kllokken waren aangesloten.
De balans van de gasfabriek wees op 31 December
1924 een eindcijfer aan van 5.096.633. De winst- eu
verliesrekening wees aan exploitatie-uitgaven een
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K» l'ecem>>er met. «OM k.W.
Het biand-toffcnverbrnik in de. beide. ketelhuizen
Indroeg 25.16»', »on. waarmede 171.549 ton stoom
geproduceerd werden, terwijl de vuilverbranding
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voor
echter niet te ontkennen, dat deze commissie, die
voor
machines
ds
een bedrag van £ 5 miMoen
koopen.
tot
nu
tos
in
Russische textielindustrie zou
Engeland
dat
slechts
het geheel niets heelt gekocht en
enkele kleine bestellingen rechtstreeks uit Rusland

Nsöelleelingen en Aanbevelingen
(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

heeft ontvangen.
Polen en

Dantzig.

WARSCHAU, 22 Augustus. (P. T. A.) Lahm. de
den
voorzitter van den Dantzigschen Senaat, heeft in vereen
Volkidag uit naam van den nieuwen senaat
klaring afgelegd, waarin hij wees op het nauwe gomeenschappelijke belang van polen en Dantzig. Voor

l^_^—________w______\__

9_j_m_i____\

yK^mÊgÊÊggggg^gg^^^Bja_______\

de eerste maal heeft de Dantzigsche Senaat openlijk
verklaard, dat het plicht is, zich stipt en locaal te
en de schikhouden aan het verdrag van Versailles
de
rechten van
zal
Hij
getroffen.
kingen, met Polen
en elke
eerbiedigen
3 de poolsche bevolking in Danzig
nationalistische propaganda bestrijden.

-

Telegrammen.

De

SJANGHAI, 22 Augustus. (Reuter) Het misnoegen

Franscheantwoord inzake het

Het

waarborgverdrag.

VERLIJD, 22 Augustus, (Part.) Op het rijksdeparmient van buitenland_chc zaken word vandaag verzal
eerd, dat de antwoordnota van Vriand Maandagnota
hoopt,
de
rijksregeering
orden overhandigd. Dc

,

woensdag te publiceeren.
»«
zooals van
«ii begrijpt niet waarom deze publiciteit,zou
moeten
l«n-che zijde is gemeld, tot Vrijdag
kringen
politieke
In
Duitsche
uitgesteld.
orden
de antwoordnota,
indt mon het zeer zonderling,isdat
en zelfs reeds eenige
ie reed» geruimen tijd gereed
,«n geleden te Herlijn is aangekomen, nog steens
Kt werd overhandigd. Vooral de Duitsch-nationals
dat de Engel,r» is ontevreden. Lij herinnert eraan,
ontwerpen
he regeering bijgedragen heeft tot het en Japan
België,
Italië
nota- De regeeringen van

lr

De staatslieden van
ebben den inhoud goedgekeurd.kennen
den inhoud
sjecho-3lowakije en Polen
regeering
Duitsche
Minlijk ook a], maar alleen de
ug er nog steeds geen kennis van

nemen.

Het Duitsche verkeer door denPolschen

corridor.

VERLIG. 22 Augustus. (Wolff.) «et scheids,
echt voor den corridor, da. het geschil tussohen
spoorwegverkeer door
inltschland en Polen over het heeft,
volgens een be«n corridor moet beslechten,
Insloten, dat voor het
M van de Dantziger bladen. tussohen
Oost-Pruisen
„belemmerd goederenverkeer
van
der
oorsprong
D verder Duitsehland de
standpunt
het
op
zich
«n beteekenis is. Polen had
e_teld, dat alleen voortbrengselen van Pruisischen
«sprong onbelemmerd doorgelaten behoefden te

Fleren

porden.

en Spanje en Marokko.
de Rivera.
zIADRID. 22 Augustus. (Belga.) Primoinlichtingen
die
hem
ontvangen,
erft journalisten
Petain. Uy
vamen vragen over zijn onderhoud methad
ten doel.
erklaarde: Mijn onderhoud me.tePêtam
bekrachtigen
enden
.te Madrid genomen besluiten
operatand en de bijzonderheden van de aanstaande
worden uitgeis. precies vast te stellen, die zullen
te zoeken naar
verd met het streven, niet alleenmaar
wat voor de
rat voor elk van de heide zones,
geschikt ._.
algemeen
Krokkaansche kwestie in het
twee
Primo voegde eraan toe: Ik geloof dat er over
zal
beoperaties
,gen een periode van interessante
meer
dan
al
reeds
werkelijkheid
wij
in
lonen, hoewel
en maand in volledige samenwerking zyn.
Frankrijk

zeeliedemstakingin

De

Engeland.

LONDEN. 22 Augustus. (R.C) Ofschoon gezagheb.
eemge

Kende personen uit de arbeidersbeweging
verzekerd,
lagen geleden nog nadrukkelijk hadden
bezeeliedenstaking
lat er geen gevaar voor een
groote
.Ier
nend, is deze staking toch uitgebroken.
vrachtschepen, die
aantal
en
een
passagiersschepen
vertrekken, konden met
«sen uit Londen zoudendat
de staking verband
Mvaren. Men gelooft,
te meer omdat de meeste
loudt met die in Australië,
waren,
lezer schepen voor Australië bestemd
schepen
reeds
üzteravond trachtten de reeders dier
het
Australische
_der personeel aan te nemen. Voor
"toomsehip Orvieto hadden zich 100 plaatsvervanwaar zy den nacht
xr« aangemeld. Het lokaal, door
300 stakers "_*ouden doorbrengen, werd
-ormd, zoodat de politie tusschenbeide moest komen.
de
K stakers hebben overal posten uitgezet omMeer
gaan.
aan
boord
te
.erkwilligen te beletten,
m
!an 1000 passagiers zijn aan boord gebleven,
bemanningen.
tln-achting van nieuwe
llavelock Wilson. de secretaris van den nationalen
van
_.li._enbond. heeft verklaard, dat 50.000 leden
hebben gefijn organisatie het nieuwe contract
dit niet hebben ge«ekend en dat de weinigen, die vr._s
voor de comlaan of thuis zijn gebleven, uit
nunisten hebben gehandeld.
LONDEN, 22 Augustus. (Reuter.) Net meerendeel
de Orb.ta vervoegd._ de opvarenden heeft zicli op
die te
Kt lohip mist nog eenlge stokers doch zal
«uthampton aan boerd nemen.
moe kheden meer
Aan de Tyne zijn geen verdere
zonder lasmonsteren
«dervonden. De schepelingen
tig te worden gevallen.
bestunrderen
LONDEN. 22 Augustus. (Reuter)talDe
van
stakers be"_ het zeeliedenverbond hebben
Verscheidene
begeven.
regen zich aan boord te
«liepen, die opgehouden waren, zijn aan het mondat
teren. In de haven geelf men in vertrouwen toe.
l. staking vorloopen is.

Baldwin

ingeLONDEN, 22 Augustus. (R..0.) Naar van goed
dat
'elite zijde verluidt, bestaat de mogelykheid.
van
den
Raad
Kldwin zich tijdens de bijeenkomst van

Het communisme

in

de

c_en_ve zal

Engelsche

arbeidersbeweging.

LONDEN, 22 Augustus. (R- 0.). Men verwacht, dat
op het congres van het algemeen vakverbond dat
op 7 September te «carborough wordt geopend, de
voeren.
'adicale elementen het. hoogste woord zullenzoodanig
alls
Neuswaar hebben de communisten
Ken toegang tot dit congres, maar velen hunner
«ijn erin geslaagd, zich in vakvereenigingen. waar
*o z.g. minderheidsl_eweging krachtig is. als afgezullen
vaardigden te laten kiezen. Deze radicalen
algemeenen
den
van
bevoegdheden
Wstellen do
laad van 'het vakverbond zoodanig uit te gelden.
Kt deze een .soort van dictatoraüe macht zou hebben,
locdat hij stakingen en dergelijke Maatregelen zou
"Uwen voorschrijven.

De Russische
Engeland.

textielcommis iein

zou zijn teruggekeerd, zonder het
Too_gonomcn bezoek aan Leeds te brengen, wordt te
verklaard, dat deze commissie vertrokken is.
haar taak te hebben volbracht en dat van een

Leeds nooit sprake ia

.

Amanda
Nu^elie; £«"*

X^b.aska.

tegen dc bolsjewistische plaatselijke arbeidersleiders
heeft zijn hoogtepunt bereikt in een aanval van met
stokken, messen en andere wapens voorziene menigte
stakers tegen het hoofdkwartier van het algemeen
werkliedenverbond in ds tlhineesche stad. Aan beide
V^ona.
kanten vielen verscheidene gewonden, terwijl eenbe-of
twee» rooden gedood moeten zijn. De aanvallers
klagen zich, dat zij misleid en bestolen zijn door de
bolsjewiki.
C.) Hit Hongkong wordt
Nederland.
LONDEN. 22 Augustus, (R.Bjao
Hong
Lan zich van Sjanggemeld, dat generaal
steunverleening.
De
hal naar Swatow heeft begeven om daar het congres
Marine en Leger.
bij te wonen, dat ten doel heeft dc samenwerking tusCollecten, enz.
zeven
der
elementen
anti-bolsjewistische
echen de
de door
duidelijke provincies te bevorderen. Men gelooft
De ooUecte langs de huizen, ten behoeve vanheeft
practisch
voorloopig
te
Luitenant ter zes l«.te kl. P. J. Peter!» wordt uit
in
Nederland
beweging
streken
geteisterde
den
storm
echter niet, dat deze
Oost-Indio terugverwacht
2773.
resultaat zal hebben. Inmiddels hebben Chineezen en Rlissen opgebracht firma
Ryssen
Ter Horst H. Co. te
In de fabriek der
J. Lnle
buitenlanders te Hongkong een anti-bolsjewistische was
inzameling van gelden gehouEeiste-luitenant der artillerie 0.-I. le/icromH.benoemd
een
reed»
tevoren
gesticht.
organisatie
van van Kils zal nog deze maand icMtiieeien
den, die uitsluitend was bestemd voor leniging
te
opgebracht,
had
te worden tot leeraar aan dc Kon. Mil. Academie
’llO3
te
welko
den nood
Borct'^o.
ctenschap.
krijgen
som
gecollecteerd
de
Breda voor artill.
to Rijsscn in totaal werd
Swaraj-beweging
Engelsch-Indiël. zoodat
van ’3878.
kl. F. Pinke^ dienende aan
Luitenant ter zee 2do
Patel
swarajist
De
wachtschip
(Reuter.)
to Willemsoord ,s
boord van Hr. Ms.
BIHN.A. 22 Augustus. van de swarajisten, met een
Kerknieuws.
Hr.
van
Ms. insti uctieschip
overgeplaatst aan boord
i«, onder woest gejuich
Ned.
H
erv.
Kerk.
Van Speyk aldaar.
meerderheid van twee stemmen tot voorzitter van de
Onstnaar
toezeggingsder..p
Aangenomen
het
gekozen.
Wetgevende Vergadering
(N.8.)
wedde (Gr,) door ds. J. C. Woltherz te Sprang
Luitenant ter zee 2de kl. jhr. T. M. van Suchteleii
Beroepen te Blankenham ds. F. H. Plooy te van do Haare, van do ondcrzeedieiistkaz.rno to «itby
lemsoord. wordt tijdelijk to VlissingenO geplaatst
Halle (classis Lutphen).
De onlusten in Syrië.
9.
den afbouw van lir. Ms. onderzeeboot
Farrail
Chr.
Geref.
Kerk.
Generaal
(Belga.)
P4RIJB. 22 Augustus.
in
Do bii het regiment kiistailillerie nieuwbenoemde
deelt mee, dat de Droezen 75 Fransche gevangenen
Bedankt voor het beroep naar Steenwijk door ds. 2de.lniiena_.ts G J. W. Gelderman. CA. Bnlaard en
vrijheid hebben gesteld.
H. Hoogendoorn, pred. te Bunschoten.
jhr. D. J. A. A. van Lavsick van Pabst komen te
Helder in garnizoen.
Geref.Gemeente.
Chr.
6 dezer
Het 12do regiment infanterie, dat sinds
Onlusten in den Kongo.
Bedankt voor het beroep naar Vlaardingen door
Assen, keert
houdt
te
oefeningen
schiet- en andero
ds. _.. Bijdemast. pred. te Rotterdam.
Een telegram
(Reuter.)
23 Augustus naar Groningen terug.
Augustus.
22
KAAPSTAD.
een
Mededeelingen.
pogingen
van
Oeconomische Financieele
uit Elisabethville maakt gewag van
verlofsofsiciere,,
om met
Do leerlingen van de school voor
inlanders
Reuter
seint ons uit Londen, dat er gisteren geen
godsdienstwaanzinnige
van
bevel
v.n majoor
horde
onder
znlhn.
Engeland
vesting-artillerio
der
te
goudbeweging bij de Bank van
school,
dier
geweld bekeeringen in de buurt van Sakama
'
D A W van der Moer. commandant
heeft plaats gevonden.
afgemaakt.
by
50
er
inlanders
nlaats
dorp
zijn
do
-«mm
September
één
In
12
maken.
van 7 «ot en met
was
afgezonden
van
houder
nractische
politie,
die
Gemengde Berichten.
F.en patrouille inlandsche
Oldebroek betrekken, tot het
stellen, is
gistermiddag
werd
oefeningen.
brandweer
om een onderzoek naar den opstand in te
autoriteiten omDevijfAmsterdumHohe
uur gealarmeerd voer een brand, die uitgemet verliezen afgeslagen. De Belgische
zijn do dienstplichtigen der lichting 1919,
Gisteren
gezonden.
hel
van
den
erheen
aan
einde
belondorp
broken was in het
hebben troepen uit Elisabethville
tot het lste bataljon van h.t regiment
Middenweg, voormalig Watergraafsmeer. Een groole behoorende
to «oie w
genietroepen. va-> hunno werkzaamhedendezer
arriveerde. in
in het
26
bouwloods stond in lichte laaie, toen zij Landbouw,
teneinde
teruggekeerd,
Utrecht
in
de
huis
gestelcl.
zijnd
strijd
Marokko.
in
aanbouw
in
Reeds had een
De
<"_not van groot verlof to worden
straal ook vlam gevat. De brandschade werd hier bern
De jaarli,k.-che vergadering van den Christ. Miliperkt tot het blakeren van een paar kozijnen sn een
FEZ '2 Augustus. (Navas) De krijgsvernchtmg
__«l»
grond
e
te
en West-Indie wordt
tairen" Bond voor Oost-gehouden.
Fransche linie weer op dakgoot. De loods zelve bi^mdde tot denen gereedhet land der Tsoels heeft de
den
af. Daardoor ging veel bouwmateriaal
tember to Amsterdam
de plaats gebracht, waar zij zich bevond voor de schap
vuur met
blusohte
het
brandweer
gebra.nt
verloren.
De
dagen
heroverden
Ter kennis van belanghebbenden wordt
Vermoedelyk
is
duinwaterleiding.
aanval van Abd el Nrim. In 3
geop
onlangs
stralen
de
het
vier
"e
dat tengevolge van den uit.lag van
Fraiischen het terrein over welks verovering
door vtinHes stokende jeugd.
welat'ng
als
de
brand
ont«.aan
voor
honden lang.lhikkingsond.rzoek
deAca
Rifkabylen drie maanden hadden gedaan. Er hebden
1
ai
re
M
ij
1
k
c
bij
cadet
de Konink
militair
Visscherij.
nu nog kleine expedities plaats om de streek
ie te Breda, voor eene plaatsing, in dit jaar by die
ra
uitgewordt
druk
den
waarbij
aangekomen
tevens
aan
te organiseeren,
IJHIIII-DNX. 22 Augustus. Heden
inrichting in aanmerking komen:
r,-; mm „,. rI.
nabij schynt. riiksalslag
13 stooimrawiers. 1 drijin.tvaartuig en 2. kust._. Voor artillerie h-er <c laad. : G R. l""}*
oefend op de Branes. wier onderwerping
5
k«
visschers. Trawlvisch: 30 kisten tarbot fJ»-*L>.
A- 5. F. M. Lgter, \\. de
In de sectoren van het centrum verlaten de RikK.G.. 360 stuks groote H. Ie l'èvre de Montigny,
griet, 35-67 beid. ,K.r kist van
van
achterlating
met
,9
2-2.60, ol
kübvlen het gevechtsterrein
2.70-2.80. 8016 et. middel jong
tong
uit deze kleine
50
hier te lande: W. F. lv. Engelbrechl.
f .^
tong f 1.55-I._o alles per K.G., 6 kn gr. schol
slechts zwakke afdeelingen. Alle stammen
23-31,
33-16,
aanknoopen -56. 6 kn. dito middel f
20 kn dito zet
G. Teilvin. E. E. Holle, P. de Koek.
streek zenden dagelijks afgezanten om het
kn
G-00-19,
69
10
kn
bet
ddto
2.50-16.
1040 kn kleine
van onderhandelingen te verzoeken.
LanddagVrijwillige Landstorm.
schar
4.10-1? alles per kist van 50 h.G.. 16 kn v.g
in
gelukwenschen
lands
komen
per 20 «tuks: 90 «»t. vleet / 0.68—1.53 per _tuk;
Vit alle deelen des
3—25
35 kn p_e-.ri.-ianp_o_it.es f -.90-13, 7 kn gr. «ehelvisoh
van de Europeesche kolonies en de inlandsche stamTe Reeuwijk werd gisteren een landdag van don
dito ’B—
21—35.
52
klcinmidd^l
omstandigmiddel
dito
32—12,
alle
10
f
onder
in het EanUzij
dat
men, die het vertrouwen,
2.80-7, alles per kist van 50 h..t_. bijzondere.!, Vrijwilligen landstorm
15, 555 kleine dito
stellen,
blijven
zijn
H.0.,
troepen
gehouden.
12
kn
Gouda
heden in de Fransche
stormveiband
51—56, per kist van 12^
19 kn kabeljauw
i
1.50-4.40 beide per
Op het terrein aan den Bodegraafschen straatweg. 5
gr. gullen f' 11-17. 111 Kn kl. dito
gerechtvaardigd zien. "
heill»!,
gehou2
2.3.
werden
kchietwedLtnjden
«t.
kist van 50 K.G.. 14 st. leng f 0-25-1
waar naderhand de
beide per «tuk; 120 wijting f 250—4 per kist van 50 1.A!., den. hadden zich gistermorgen rond 9 uur «e deel„Star"
Aan
de
G.)
LONDEN. 22 Augustus. (R.
60 »t. koelvisch 0.60—0.80 , 1 kreeft 160 beide per stuk. nemers en de belangstellenden verzameld. Met een
schepen 331
vliegtuigen
gewesSpaansche
dat
makreel 15-23 per kist van 50 «.G.
gemeld,
wordt
korte toespraak opende de voorzitter van de «.
ib ka.n.jes
haring
kantjes
volle
33>i0—34.
Haring:
hebben
19
lelijke I^andstormcom missie Gouda, de heer
»>"
van de Rifkabylen bij het eiland Alhucemas
maatjes f 22—27 beide per kantje.
waarna de
bijeenkomst
de
beden
Groeve,
kwamen
er
de
stoomtreilers
Vaickenier
gebombardeerd en verscheidene ervan tot zinken hebVan de IJmuiden
232 ,n« muziek het Wilhelmus speelde. Gezamenlijk bega, men
ban gebracht. Het staat vast, dat de aanval der 8 aan de markt. De besommingen war.n YM
TM
182 met zich daarop naar het clubgebouw van de Roei- e»
181».
met
1668.
YM
481
met
f
vereeniging
de
TM
187
f 1567.
f
kabylen op het eiland ten doel had
TM
1079,
2i met 7_eilveieeiiiging Gouda. dat. voor dezen dag welwilYM
34
met
/
f 1357 YM 26 met 1206.
eemge
van de Spaansche troepen met de Franschen te verYM
133
met f 1412.
1555
en
f
lend beschikbaar was gesteld. Daar werden
hinderen. Tegelijkertijd met dezen aanval deden de
Van de IJslandvisseherü kwam binnen «e stoomwaarna
de
getroffen,
voorbereidend.» maatregelen
YM 35 met ,' I.' I*2 besomming
aanvang
kabylen een aanval op Peron de la Gomera, waarna t«iler Wilhelmin»
namen.
De besommingen der ba rinkel, .pen waren heven: scliielwedstrüden een
het 300 man sterke Spaansche garnizoen een tegenDe vrijwilligers waren hierbij, naar gelang van
KW
103 met f 736, en YM ?_9 met / 2277.
verMelilla
oefeninvan
schepen
zijn
aanval deed. Spaansche
het aantal punten dat zij op de plaatselijke
1.,
gewonden
de
klassen
en
in
vier
A.
bestrijden
kabylen
geschoten,
te
Marktberichten.
gen hadden
trokken om de
<-/»
besten van klasse A vormden do beDe
10
verdeeld.
groenten'
en
fruit-,,
af te halen.
_, op Het
Aug.
ARNHEM, 22
Gelderse
om een wisselbeker.
56—5!)
dr. Julins 54
kerklasse. Zij hadden te kampen
Uit Fez wordt gemeld, dat de toestand troepen bloemenveiling. Clapps'e.,tavoiiie
dei,
schutter die er duo
wordt,
van
streepjese
transparant
eigendom
24-41
die het
Fransche
61 e., bloeniée 16—18
Fransche front gunstig blijft. DeOostelyk.n
de
Leuhet
geheel beslag op
belle
keer
in
vijf
d'Amalie
35
e...
of
beurée
apnclen
24—31
keer achtereen
vleugel.
hebben stellingen veroverd op den
Reine
Glaude
35—61
e...
vain 47—61 e.. Reine Victoria
weet te leggen.
61—78 e., pound seedling CO .'..
Terwijl de schietwedslrijden nog in volle» gang
e.,
Ti.tte
i,2-c»
dubb.
wünpruimeii 58-60 c, eierproimen
ren,
werd liegonnen met de sportwedstrijden, concilieTegenspraak.
pruimen 9-81 c, 7..et. kwetsen 55 e.. 1 rankenthale.s 9.
'amp. Instaande uit: ver springen met aanloop, kogele., tomaten 20-23 e.. pr_i..e__<'boc.nei. 21-31 e., snijboonen
10-22 e. «.tooien en los hoogspringen met aanloop.
PARIJS. 22 Augustus. (Havas) Eenige buitenland-in 18-25 c, pronkers 8-11 c. per K.G.; perziken
Daarna hadden moto, wedstrijden met hindernissen
per stuk.
sche bladen hebben, met betrekking tot den strijd
waaraan door 20 vrijwilligers werd deelgeplaats,
Marokko, berichten van verdachten oorsprong, maar
Stoom- en Zeilvaart.
nomen
„
gemakkelijk herkenbaar, verspreid, die groole be1.10 daalden duo watervliegtuigen neer. liet
Om
BI
N
NENLANDSCHEHAVENS.
vliegeniers Mulder Biunner
roering in Elzas^Lotharingsche kringen hebben
Augu-tus v.m.
naren do .V 51. s!' en <'>.llaitog.
er
onder X-lE"WE WATER'>EG vetrokkenGothonburg.
dat
Winter en Mong. lle'
beweerd,
Zoo
werd
o.a.
mccanniens
en Weber.
teweeggebracht.
si1'
m.
>ornan'li.
1'
ii
klonk hm, tegemoet. Na
Augustus Trito. « Wilhelmus en luie. applaus
de blanke troepen, die in Marokko strijden. 80 a 85,nt.
2*
aangekomen
I.IM^IDEX
zich naar liet in
deelnemers
do
landing
begaven
do
van de soldaten uit Elzas-Lotharingen afkomstig zou
,
Beltas..
.
raadhuis
der gegelegen
geo e de onmiddellijke nabijheid
gemeentebestuur
zijn. Het zal wel overbodig zijn, dit laaghartige
DI.GE7UI. aangekomen 22 Augustus MariaI_.vschet
door
zij
Reeuwijk,
waar
meento
Lavri n a g e, st. Tamp?.: Kullen, «t.
nicht te loochenen, waarvan de onwaarschijnlijkheid
ontvangen. Do waarnemende, btiiliemeestei.
werden
ia,
Hol
sat
llar.man
Zorg,
kil- Nieuwe.
ha n toe.
dadelijk in het oog springt
wethouder l<..p,ei_n. sprak het gezel*, Reeuwyk
Baar;
voor
juist
Nett " Noordster. Baar: 5 Gebr..
over
dat
verheugde
zich
llij
Excelsior, Bur>ma; Alida, Schut, alle deze' demonstraties uitgekozen was en vertrouwde
conces ies-Man esman in Marokko.
Einden.
,
,naar huis zou neme,,,
, de
De
Voogd; dat men de overtuiging mee
ars
c
Augu.liiz
h.
22
Vertrokken
dat het een glukkige Keuze was. Eenige bijzonder
dat
de
beide
Emlen.
bericht,
I,
fli?n^-e!Zl>eiii.
a,
Het
Be
r
(kart.)
Augustus,
BERLIJN, 22
hartelijke woorden richtte spr. tot den heer 1.. 1-.
Engelsch-Amerimet
een
Duvmaer van Twist, dcv voorzitter van de nationale
gebroeders Mannesmann
RIJNVAART.
hun
verkoop
van
over
,
landstorm commissie.
,
kaansch concern onderhandelen
LOBITH gepass. 32 Aug. en bestemd naar:
,te
3,
De heer Duvmaer van Twist dankte voor
mijnen en landerijen in het Rifgebied, wordt bevesDc s.s. Gerhard, Wangard, Klabat. Willen, Marinu«
de
mede2,
Jaen
ondervonden
vriendelijke
woorden
Ludwio Betsv 2, Elisabeth. Hydra, AV. Am Khein
ligd Volgens Duitsche bladen zijn de eerste inlicheen «obus. "Esperanto, .lartha. Paula. 2, Modi. Ajax, Johanna, werking.
door
onderhandelingen
deze
aangaande
tingen
Greta. Henny, Jn.titia 3,
Bt. Maria, Meuse,
Ka een haastige lunch ving de demonstratie ,ier
spionnage bekend geworet
A'ilaine,
Pro
indiscretie van de Eransche zijn
Boreas.
Sambre.
2,
watervliegtuigen
Esoaut
aan. die door de zeer talrijke toeintussehen nog met Oriou.
Kien sans
Toornai; AV. v. Drie! lA v.
buitengewone
belangstelling wei-d
den De onderhandelingen
schouwers
met
dein
Dien l. Oosterwaal; Volant. Lodder: AVilli. Aus Ludvliegers werden met menige toepassegeëindigd, wat niet te verbazen is. gezien de beteegevolgd.
Den
St. Jan, van Kim: W. v. Driei 52. Arnt?.-.
kenis van het object. Het Marokkaanse!, bezit der wi" Elise. AVirst; Franeina. S.limidt; Jurgens 12, v. Lier; lijke woorden fraaie souvernirs: o. m. zilveren stangebr. Mannesmann omvat meer dan 1300 concessies Hendrik, v. Ma,,!-.!,; Emanuel 0. Hompus. alle Rotterdam. daard mot Goudsche pijpjes, aangeboden.
De overige nummers van het programma: Roei__eo_a_do. Hnyssen; Tbemis. Bntelur; Eros t.
voor ijzer-, koper-, zink- en zwavelmijue» en voorts
Rosel,van
Kloet.
Lob;
XL
Heinrieh,
Essen;
gebied
dan
het
Gelderland
zijn
v.
en waterpolo-wedstrijd tusschen twee
wedstrüden
landerijen, die uitgestrekter
Ro-eiiiond: JoAVilhelin.
7,.
werden vlot afgewerkt.
bezit
brand:
Sehwixerland.
G.
De
waarde
liet
G.-elftalen.
van
Don»;
menigen Europecschen staat.
banna. 2. v. Ee; Hollnung, Aln'slg; Franeois. v d.
waren
een aantal jury-leden ijverig in de
Onderwijl
geschat.
goudmark
Seewordt op ongeveer MO miilioen
Braunkohle 13. Kappus; Tlierese. Ringe; Holbein.
der uitslagen. Om ongeveer
het
vaststellen
Xamedy weer met
'gers; Hansa, Engel; Conlidonüa 2, Meyer: Burg
De B. Z. Am Mittag bevat nog de volgende bijzonderzes unr Kan do lieer Duvmaer van Twist het woord
2, Kiroheseh; Rnhrort. L"P!': Prins Hendrik, st.: Intern.
heden:
nemen om de prijzenuitdeeling in te leiden. spr. verin «e
70. st.; Oscar AVillv. AVillemse. alle Rotterdam.
zich hoogst voldaan over de bereikte resulDe zes gebroeders Mannesmann, wier naam
en
fweo
Gebroeders.
klaarde
Donk;
Red Olond. v. Strien. Beek
geschiedenis der moderne techniek ern zoo belangrijke Bos, Sas van Gent: Xibel»ngen, A'ersebnrcu. Sluiskil; laten.
van de-e Eros 2,
Haarlem; Eli.abeth, v. Ganimerei!. Alkliet Landstormverband „Gouda"' stond in geen enrol heeft gespeeld, hadden in het begin
Dongen; R'dam «S. Ibenaert.
een
koloniaal
Kerst.
opzicht bij verschillende andere verbanden achter,
Afrika
Liberata.
maar;
in
Noord
kel
eeuw het plan opgevat
VerHaag:
Hoop
Dea
v.
AA'eel.
Joh.
AA'ilh..
Bosch;
dat was duidelijk gebleken. Meet enkele woorden zette
fi'
rijk te stichten. Reinhard Mannesmnnn. de oudste der 's
v. Thiel. Best:
Dieren:
Maieelis.
Geerling:
trouwen.
doel on beteekenis van den Vrijwillige!, Landneming, v. d. 5,
broeders, bracht op zijn huwelijksreis ook een bezoek
Krimpen n/d. U"el;
Bril.
Franeiska,
revolutionaire woelingestorm
uiteen. Orde bewaren. Spr.
Bel, Htreeht; Zuiderzee. Meinen. Groningen: Binnenvaart
aan Marokko. Reinhard Mannesmann. die erin
dat
is
de
tank.
herinnerde er a.in
gen
beloomen.
18, v. Rossum,
dingen; Holsnnngsstern. Hoeh. Spijslaagd was ijzer te cementceren, hetgeen van de grootd.i
der Koningin
onlangs
zeer
commissarissen
nog
dat
Onderneming. Visser. AA'ilp; Friederika, Weidt
kern.sse;
pantserfabricage
van
voor
de
ste beteekenis was
tevredenheid bidden lx»kamp, Maassluis; Christin». Goedhart. Franeker; Ammon in Friesland en Drente hunVrijwillige
toekomst
groote
oen
l.andstormors.
dat
er
Biest;
onmiddellijk,
Com.
werk
der
Leersum,
staal, zag
-luigd over het
v.
I. Hegman-l, AVeesp: Elisabeth.
eerste
zyn
hadden
weten
te demAmsterdam;
3,
Op
gebied
djo
uitgebroken
relletjes
schuilde.
daar
Oranje
Griger,
Hond., v. Biiuren.
in het Marokkaansche
einen
weldra
liasVlaardingen;
Vrijwillige
Sniea.
do
Vries.
landstorm"'
reizon
v.
Gameren.
Mol
een
de
I,
pen.
andere
Assam
lx>ve
verschillende
volgden
bezoek
Snoei.;
Alida.
Feenslra.
Enkvan
v
Vlij»,
selt;
digde
opdracht
de
<pr.
trokken heele scharen ingenieurs in
huizon; Maria Elisabeth, Lammert^, Alblasserdam; Klara.
Oe
heor A'alckenir de Groeve reikte <!..,.r„...
door
Marokko.
Mannesm.inn
Kireheseh. Spijkernisse.
allen <!io tot het welslagen van dezen dag hulden bijAlfred Mannesmann ondernam in Marokllaansclie
Berlioz. Laan, Vlissingen: Actie, v. Me^en. Snoek: An.!.-. gedragen, lo hebben bedankt, de prijzen uit. Daarmee
Xypersiniz; Geesze.
Mtrmak. Zaandam; Margin», Boer,ien.
klced.rdrneht tochten naar de stammen, die voordien
Trijntje. was deze dag geëindigd*.
Amsterdam;
Willen,.
AVillcm»,
en
't_2»nd;
tartman,
in onmin wet d«. buitenwereld geleefd hadden
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'«r naar Rusland

«Boek

.....

__bv-uders en
de Boom. 'sGravendeel; 'S Gebroed.),,
EutliVlüius, l.eeker, beido Den Haag.
Meinier; Inbrandt, v. d.
lulerius Ka.il; Montati
He.iig;
Erda. liii>i»e.»>ai>: Klxü.gol'!,
Zandc; Veronese.
fciioov d bosch; Vv^nno 'JU, <'e. Jong: Maria
Dankdijk;' Spe., l-ali'tcs. v. d. Veen; barbara. VVi>sia!i:
..os«iivvyk; l«>-i Moibaarheid, den Dunnen;
<_ana Streng; >lontan 1, Kind; Eouisa. v. d. -»;'^. ">!?'"'
Jos.
E
Hartman; S.' Llo>d 2, Schuiicma; Kosn.os.
.er.het,
1,
.-Ni
Di:.iiiui<.e,
>lahl;
Stad
Schuurman 33.
"iisiiig,
Europa.
Heuss;
Vermeulen; Jaeob Wilhelm
Antouia v. Lettel, Ui..i.
Baden 4, Bor-nh; Maria, Poel; Brunliilde,
Hartman, al!«
v. tlolb; Wattau. WE.se^
Duitsehland.
_"
T
t- .<»,
rG«!:>tn>
I, lam.
Do -1. Johanna, Asa. Hcinrioh. WalsumHci>dii_a
.', E-nItubolie Baden 4, Rbein, Constantina.
K. Vaart Ja, l_.li.a-bui"-ia, Helena 3, «ara Elisabeth, 9,
liat 10.
-beth. Donar. Anno Paula. K. Vaart
Corns. Adrianus. Ideal. Katla. Sa,the. liat 9,
Aisne.
Chalanipe. Fiat XI. Shadi, Succes, Fiat
«... !l>2>a.
Excelsior. Wolga, Edith, H. en Lok 3. speculant,
Esp,», v.
Klasina. Wakke.; Johan Anna. v. d. Hond;
Bonid. Donk; An.ine. 'Albreeht; StadV, Aersehot. _toel;
>>hi«ans;
öroekmeulen;
Colette.
laeius.
Papuvels; 'lïdcseli. v. d. Broek; Carolina. do Ore»; Cieb.
d.
mene- 2, Hliebiels; Jan Vermeer, v Go.b.
dn V.eert: (XeBuschboek: Joseph. Dekkers; van
Bogaerts; St. Antonius 'Iheys;
Pauwcis;
Ceeilio 1!), Hoop;
Wilde;
Vesta,
An.ers, do
,aart ->, do Uuen
binnen
Rijn
Grauwe;
dc
More,
Bonno
Jl>n__nna,
Coiporaal;
Julia.
I>ibert_
Vlemw'he;
manVeiganv.cn;
Josepbino
.Vliobiels;
2,
Schii'ndel; EibertZ
Junior 2!l. Paulus_e: Josepba. Pols; A'iille. Coii.oraal;
4. Verhagen; Pollux. «Ulems;
Pierre. Busehgcii.; O'fiuoBelgië.
,
, s
Rijek.
all-ii
Ougreo A. do
.>l>>>i^r. !.eb«lten;
V'ortrou_en. Wegiila_:
Hoek; Donßosco Keit/.;allen Koiteidaiii.
,
St. .Vlargarotha. Reit-, Deu Bos,.!»
I. Jonker beide België.
Glasina. Wanders. Dameo
KoningenJames Tcnnant. st.; Jo<je,.ha. Doni;
_*.
Lngler.Nolvelia,
A^ends;
Paula.
derg! Thereso.
Av-iüKlouer:
Luwe.
Energie.
Pro.vm;
Marie, V»-,oki„an_>;
Suv^rbuik; loii.nt,
<>. Tak; Gie->a. van vaaren; De.,10.
Specht;
Els..?. >>alikee:
39.
Suvkeibuvk; VVins.liermaim
J>,ban»a _!. Jansen; KaVVi^«ehen!<iiin 6. Grol>bae!>; Alida
Ge^iena. V-gier; Vtestphala, AnHlatt; >eu«ie<l,
the. selbsi; Duit_ohland.
Ertèl allen

vriendschap

slaagde er spoedig in met deze stammen
te sluiten. In het noorden telde hij Raisoeli spoedig
Ll Hiba
tot zijn vrienden en ook met den pretendent
duurde
tot
vriendschap,
welke
hij
te Turandot sloot
Alfred
en
geldgebrek
van
een
oogenblik
op
Ll Hiba
neme»
11» het
om
liet
gevangen
Maniicsnmnn
Reinhard
bezit te komen van ecu hoog losgeld. De gebroeders
Manucsmann lieten zich echter door dergelijke voorvallen niet afschrikken. Modelboerdciijen werden opgericht, vee eu schaal, gefokt, handelsondernemingen
gesticht en mijnen ontgonnen. Twee der broers zijn
gestorven in Marokko. Reinhard Mannesmann overleed
in Juli 1913 op zijn boerderij nabij Saffi aan de gevolgen van bloedvergiftiging eu Otto Mannesmanu
werd het slachtoffer van den oorlog. Hij had na
proclamceriug van den heiligen oorlog met de hem
trouw gebleven Arabieren maanden lang strijd gevoerd tegen een Fransche overmacht. Door verraad
kwam hij om het leven. Zijn getrouwe Arabieren verborgen zijn lijk, waarschuwden Bpaanschc vrienden
der familie Manucsmann en beloofden ervoor te zullen
zorgen, dat het lijk naar Europa gebracht zou worden.
Over Spanje was dat onmogelijk, dus werd het lijk
door Algicw, Tunis en Tripoli naar de Egyptische
grens gebracht. Daar namen Vcdceïnen het lijk in
ontvangst om het ondanks de waakzaamheid der
Engelschen aan het suezkanaal aan de Turksch»
Duitsche voorposten over te geven.
Van de zes broers zijn er thans nog twee in leven,
Karel en Alfred.

.-.

i LONDEN. 22 Augus.us. (R. <?.). In tegenspraak roet
berichten, dat de commissie voor de textiel*«
Ü>du_,riy uit sowjet-Rusland plotseling uit Manches-

landen
J* aan,

ft
- OCKTI^IISX^,
Sport.

.

naar Genève?

len Volkenhond uit Aix les Bains vaar
begeven om daar Briand te ontmoeten.

onlusten in China.
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wij

Zoo hebben

1 ! ouderwetse!." tornooi.
o.zé"vö'.i".e^i...uwing
genoemd

lC'kJ^n t^

ben dit volkomen bevestigd.
o^!:._
do tweede maal) heeft het do karak,elu:'
said,,, die ia ion geleden.de voornaamstevan h*.zomei"*.£L
pio'^aimna waren: curling°"« "«3.
_!>._. van kemii .en. "C
r
<*npunt
feitjes, avond aan avond. Doch oplaatst, "ag *J?
"iet
is
dat
de
en dat
«."bil met
o»^-den
me Srtijen, d.oh dat er 7<>orna.iielyk
.1... _n Uo.L_s *-.. b. ve t.nd-tnjd is. JJ. w-"»Yi,
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op _olger» vaa
of <i in die komende generatie
zijn.
vinden
Kool, van Ecnnep. Timmer te
ionge spelers E.
do
twee
eiii.lsli»jd
kwamen
In den
va 1 crwijnen e./j. v. d. Heide. Do eeis
eliiliiu. cd in -e.s. waarbij Munt.. .."U"" h.e^_i<,al
heelt kunnen geven wegens een pijnlijken
geslagen. In den «"»««t"jH
Heide had V.n der Hagen
aandeed en dat wa, ds
weldadig
dio
w
«espoeld werd. vooral
vaart do fri.sche. vaart, waarmee
'°<'"-,'.«°' 'k -Un *-4
daaraan
wijnen,
He,
dio
door Van
Hy .^do er «I
danken
heeft.
overwinning
6.4
te
0-1
dit m«
en
al
op
het
hout
geducht
'."'""
en io»
Heide, wiens
succes.
Aan
der
tot iii^laan. het bracht ook
«en
verd-digingscapaciteiten.
zijn
zwakke Punt bij al
al in de
heel
hij lonten, ■d» zijn
gedrongen. En hierin beging
goedmaken
Die fouten waren
«oedo drives niet konden
1° korto lobs en .en noodeloos zwak
sloppen van den service. Hoo waren
Herkostelijk lokaas voor do doodend. ..n.a.hes van
punten,
Do winnaar heeft nog heel zwakko
w_j_.e>
anders
zal hy
zijn backhand en in «ijn vollies. Hoeleiding.
En
die
<'.a._
goode
onder
k>mie», ve.betc.cn
e in
land niet' Of liever die is er -<-" «cwarseh.
aan
* U-lC?.
scheurleer kan en wil zich alleen
zijn neef Scheurleer. Die
11n mil daarvan blijkt bil good
tornooi gespoeld. Velheelt hier na Xandvoort. een
sleebt op dresl.
juniores.e.ikelspe.l
wa«"hij
het
in
aa
Pcnnink
sloeg
ir
hy
doch in het open heeren^i'kel
zijn zeer goso,
,:^i <;_« Drives, forehand en backhand,
he,
eveneens. Hij mist nog voortdurende zekere d en het beseften van do
gevaarlijke
Som* li»-- er in ziin slaan een
kunnen. Ook dit zal onder leiding wel-
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tegen Mariale.
U.indsf,ij<l sneuvelde hijtrant
rhat.en
li^<rcn
heeft
in
den
vanjan te
die kan pioens-aspiraties

"een.
drs-.,

lorsh^nd-

bij voorkeur dc
/.iin krach t is de drive, Hij
«laat uit alle hoeken
goed
is
die!
Doch hoe
Hij passeert «r «se
zekerheid.
gemak
en
en gaten niet
andr
misi.
tot do
en houdt do rallies gaande
volleerde
en
hij
va?at de- base!
ook deed. hoe
leer
_^..bi!o te foreeeion. do baseline» van Mannkolis was al»
iinee°scdi"^uu_- er waren
6—2 6—4 won ni.,.
en die waren aan do baekhandzijdo. Met
«.rijd
een
hernieuwde
eindstrijd
gaf
h Ivo
De a'
vermoeien.eer
knappert en >ielsen. Xiolsen had
acuter den n.g. Vrijdag speelde hy
aanvallend spel
van do V.all Bako (die zijn
long
sets... B-._liM
uur. Drie
iet v.i.en. van ruim tweegeen
zij
kwamen «ent»
records;
sla-en waren
v -t,
go maten voor. Die partij en een VaatdMalavAen den.
hij ook "oe in
,en Nieren in do boenen, vooral daar
mot
6—2
6-.'. daar _ioi>
echtend Heldring geslagen had
legevaar
vel^orop.
drin-s kapslage» in den wind hun
Zielzen,
vocht
opliep,
telkens
,!:o
-. n Knappert
veel. die
derde
net zijn Marathon-taaiheid doch tenslotte in ds
,_ et "Ing de snelheid om verre ballen to halen en er oen
goeden klap op to geven, hem begeven. A\ at zeldzaam
r——
bij hem is: hij verslapte. Knappert won 6-4 4—
ds zooeindstrijd
voor
damesenkelspel
gaat
do
In hot
veelsto maal tusschen mevr. 3traub etunevr. Van GntiC^_.
Do eerste won met 6-3. 6-0 van mej. Demnink. De
andere mot 6-2. 4-6. 6-3 van mevr. ds Nruvn Kop-,
dank zij de snelheid harer drives, dio ditmaal weer bun
ei,de scherpte hadden.
Kops vi_n
In e.n aardige partij won mevr. de VrU-Vn van
tactiek:
«t'-yd
n e,. Demmink om den derden prijs. Een
komt,
er
alleen
niet
dio
forsehheid
t. «en forsche drives
,
.il scheeldo het niet v<>el!
do uitslagen
Voor do dubbelspelen kunnen wij naar eindstrijd
ge-de
verwijzen. Do beste van al was do halve
mengd dubbelspel tusschen mevr. ..tranb— dr. Mende,
de «e««,
Eeon en mevr. v. Gulick—von Hevden. w.-ürin
verstandig
door
doch
spel.
uitblonk, ntef door brilllant
:I..,.tsei! en keurig afmaken. Het was een snelle vlotte
dubbel met veel goed spel.
Do uitslagen vindt men elders in dit nummer.
»Pemm! nk-wedstr ijd«n.
Augustus zullen
Van Maanda-r 2, t^>t en met bondag 30 Tennis
Park t»
p de banen v..n Temmink. _.ed,over
„
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de
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d'.m^be
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B. on w. der gemeente Nu in en (Dr.) stellen
samen tot
raad voor de 534, fi on 6. pets. leeningen.
©ren.
te
convex
van
te
s
bedrag
66.100.
een
inf.ii de Nationale spaarbank te Nijmegen is de
groot
eerste
serie
..chrij ving opengesteld op de
/'30!..0W der 7 pet. s.jarige depositairevanleening,
’lOOO,
"i,ot f 600,000, op goudbasis in coupures
Spier»
bisdom
,00 én ’lOO. ten laste van het
Pc koers van uitgifte is 90 pet.
De aflossing van dc tegen een lagere rente <?"""50.000. ten
,_ct. leening. groot
verteeren
laste van het waterschap De Tjamme te Beerta is
op l December as. bepaald.
B en Vi der gemeente K ollum<erland en
X ieuw l. ruislad zuil n ter algeheele aflossing
van 31 Doe a.s. af betaalbaar stellen de nn 1921 ge59,500.
sleten leening, groot
Bij de N. V. )lota Bank te Nijmegen is de inschrijvin" opengesteld op een 8 pet. zes-jarige eerste h?»
den
po! lier..ire. oldigatteloening. groot ’lOO.OOO tegen
het,
ter
der
Klos
van
laste
pet.,
ten
koers vau 100
nnsrer lieben ?ran
t. ai me 1 i tori nen
(armel
te Xoln-Ivindenthial.
vom Berge
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In het weekoverzicht .«.treffende de buitenlandsche. wisselkoersen te Londen merkt de
l ii»e'!.-ehe Economist o.a. het volgemke op: Er
!ieei--hte dcxc week op de buitenlandseihe wisselmarkt een iets levendiger stemming. Do be.l_i__gste.ling
concentreerde, ziel, voornamelijk op de geallieerde
Het
valuta's e» meer sociaal op d, n Belgischen
te Washington over
verloop van de. onderhandeling
.'.. schuldregeling weerspiegel»!- zich deze week duidelijk in do keiiisschonimelingon. tip 15 deze was do
Koers onveranderd bij 11 dezer. n.l. 107.95. doch Klaand," liep hij op gerucht'ii betreffende een h_ip»_ring in
de"'oi.de,_,aii<!el.nge,, iot 10_V achteruit. Een verbetei
tot 10>.1', op Dinsdag werd Woensdag gevolgd
bekene,
door een plotseling herstel tot. 106..0. toen
was
overeenstemming
geraakt.
we,-»!, dat men tot
Pon'lerdag trad er een kleine reactie in tot-10..25. dooh!
op de aigomeene Ixvrediging over den belangrijken
stap. welken België had gedaan, werd de opening
Vrijdagmorgen weder. op 106.50 plaats.
Pc flauwe stemming, waarin de h'ransoh. franc »sn
het einde «lor voorafgaande, week verkeerde, hield
ook baandag nog aan. toen 101.50 werd genoteerd
tegen 101 on 11 dezer. Dinsdag trad er een her_t«_ in
to_ 103.v">. hetwelk men aan officieelen steun toeschreef, «ede,!, schommelde de koers tusschen 103.46
en 103.65. Vrijdag vond de opening op eerstgenoemd»
noteering plaats.
De Italiaansche lire had ongeveer een zelfde Y«_>
loop: le koers liep van Zaterdag on baandag v__a
131 < t.»t 135 achteruit, om daarna tot 134 op Woensdag
s op Donderdag
te verleleien. Na een reactie tot. 134
genoteerd.
werd Vrijdagmorgen 133*/..
Ilet pond sterling heeft ten opzichte van den dollar
gedurende de week weinig bewegiyg getoond. V«a
It dezer tot. baandag bleef de koer» onveranderd'
1.5!5'/>l. Dinsdag hadden geruchten omtrent een verder»»
verlaging van het officieele disconto oen kleine daÜHF
tot !X'?i ten gevolge, die Woensdag verder voortgang
maakte tot !.«s'/«. doch daar het officieele disconto
onveranderd bleef, trad er Donderdag een verbetering
in het pond sterling in tot 4!is)_> op welke noteering
ook Vrijdag geopend werd. .
Amsterdam bleef zich teu n«««« wa» f»o>_H«_. V».

_

»I_k_^_V_2

4

-regen n.l. van 12.0? op 14 dezer tot. 12.05). op 19
dezer, doch V_!ij»lagniorgen was de koers weder iets
.einder va..t op 12 ■"}:>%. Do reden hiervan ligt tamelijk in liet duister, doch moet mogelijk, voor een deel
tenminste worden toegeschreven aan een toenemende
Traag naar producten van Nederland«oh-Indië en aan
den invloed van do verlaging van do rente op Nederlandsche ealdi in I^.^'lani!.
Zwitserland i» van _.">.ol tot 2504 a._teriiiig.loope_i.
3la.ii<l is na een herstel van 33.73 tot 33.65 aan het
"inde der voor..traande week, weder tot, 33.72 Hedepieciei...
Scandinavische kranen waren tamelijk vast; Stockholm bleef zich om , 11 nabij do 13..? bewegen, doch
Kopenhagen van
Oslo v.ilX't,<(!'> vau !.'!!.15 tot 26
21.25 tot, 21/ l-^lsn-LlorK was pryshoudend op 192)..
Berlijn, Weenen, Boedapest en Praag hieven onver-

anderd.
W.ir^ch.ni liep van 2? tot 2_.4 achteruit ronder dat
er v. ■■! .i!>>!, weifelt gedaan.
l__._FtU («utmann

t

o_>-s_ I, ll.ijnsc'üo coii'-S^x.nclent seint :
e Koiümci_ienrat Eugen Gutwann,

oprich-

ter v.!_, «Io l>i..°<hiicr Bank en eere-voorxiiter van
en laad v,n beheer van <_<_:_ instelling i-* te Miinjaar overleden. Hij zal
ehci, in <leit <ni I<'i<l»!ii van
te Berlijn Ws>i<!>i, liegraven.
In 155_ had de <>v< i lclene do Prestoner Bank ophalve eeuw lang was hij de leider
gericht. Biini
van dc_._ instelling;, llii was ook voorzitter of lid
van «hu ra.!»! vau b-heer van talrijke Duitsehe induefl^ele ondernemingen.
Men ..e>i>t on.s uit llambiiig, dat de Ham hure A. G. voorstelt
xiecli-. Kloot rixit ats werk
uit te keeren.
pet.)
(v.j.
van
10
dividend
8.
een
i>ct.

De 3.__cl,i._i_er Stichting Jug_n<lsoh_..?
G. m. I». IL te .Vliinch'ii in Beieren, heelt hij de firma
1 rut tin» H. t<>. te l^.:i Haag do inschrijving opengestel»! op en 7 pet. le hyp. 5-jarige leening, groot
/ 70.000 in stukken v.lll / UK) en /500 (op goudbasis). De koers van uitgifte Indraagt 99 pet.
"Na.ir do Pra.vla meldt, zal binnenkort uit de
<!<> uitvoer van petro2walte-Xce-h.lv,
het
ton (Shanghai. Kanton on
1e urn naar
_Vla_iwcs.ok) aanvangen. Bij gebrek aan tankschepen zal do petroleum in ijzeren vaten worden vermonden. Over .enigen tijd denkt, men ook een aan»
vang te maken met <le« uitvoer van benzine
naar bovenZenooinde streken.
Volgens de Kl:on. _.i_n.i_. is he. produotio
taaiindustrie
program «lei l!us_i_cho
gedurende do eersto hell. van het huidige oeeonomi.^ch. jaar voor ongeveer 82 pet. uitgevoerd. De
loonen 111 do metaalindustrie ziin ia den loop van
d._o periode me. gemiddeld 7 pet. gestegen de productiviteit van dc» arbeid «.teeg niet vl m 20 pet.

1). afzet bedroeg 98 pet. van do productie: do linan»

cieelo toestand van de_o industrie is in het algemeen
bevredigend te noemen.
I'i-cml «elie-e__ter».
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Spoorweg-ontvangsten.
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Kl 'isas Gitv Southern.
meer
? KM.OOO, netto meer $ 93,000.
bruto
Juli:

BEURS VAX XP.W-l'oilK, 22 AUGUSTUS.
opende willig, waarna buitengelon_Sl.nni.ilkt
De
woon omvangrijke ti_inkoopon plaats vonden in L.W.-spoorwegen op de verwachting van spoedige aankondi"in"- van in-i»'- en divt_endplannen. 3t. Luis Louth)li-.-ouri Kansas
we.tern steeg 7_i p.. terwijl Wabash,
Louis
&. 3. _Pran«X. 'Pexa-. Soaboard Air Line en St.
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van
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cisco eveneens het
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eu
naar
i-taalvraag
ten. Do
en lehandelsondernemingen
van
aam-lee-en
«tilities.
en
equipkopernaar
vensmiddelenlab.-iekcn, alsmede
inentwaarden oeleitdo een lztimnleerenden invloed uit.
<?ener._l I?ailw._v s_igna! steeg 20 p., terwijl General
üakin?. Am. Can. General E! .drie en United Fruit
Go. ook aanmerkelijk hooier waven. Later vonden
eenige realisatie. 5», in oli waarden plaats, waardoor Atwillig.
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1213/,
120bush.
38,000
vorig
jaar
dag
d«.
Ath
35.000
bush.
RcTkey
-.000
v.
de
Uitv v alle P. ten O.
boatloads van -.000 bush.
Verkocht voor uitvoer
pryshoudend en
Katoen. De termijnmarkt opende
aankoopen
dépêches,
op
vaste
9 n hooier, steeg daarna
vaste stemming te New Orleans en betere
'door den handel,
berichten ui» Manchester, daalde op teleurstellenden toestand in den katoenen goederenhandel en verkoopen door
._
bet Zuiden en sloot
23.55
23.65
Middlini: Upland
16000
12000
on.v
DageUjaacbe
1000
«°°
il _.ug.
22 Aug.
23.W a
23.12 a
Augustus
„
September
j». „-"
ii.iJ „ -"*.«
23.39
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«
November
_«.«,_ "„ 23
«-o»
61
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23 2<i
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"3 75
"„ _.H.lO
23.? aJ „
Mei
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geraamd
de«
week
havens
voidt
De aanvoer in de
week.
vorige
150.000 bn. tegen 55,000 bn. in de
reutel en mais
Petroleum en talk traag;vast;
ka toenol ie
prijshoudend;
tarwe
nauwelijks
prij.liou_._m; rubber lusteloos.
22 Aug. 21 Aug. 20 Aug. 19 Ang.
Petroleum.
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16.40
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1.6? 13.—
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AUGUSTUS.

Tarwe. Dc termijnmarkt opende prijshoudend en J. c.
hooger, steeg daarna op vorst in Alberta, kleinere binnenlandsche aanvoeren en willige buitenmarkteo. op gering
binnenlandse!, aanbod, betere locovraag en dekkingen per
Mei, daalde op verkoopen door commissicbuiecn en teleur-ste!lend<_ vraag voor o„!..!ders en sloot onregelmatig.
22 Aug. 2l Aug. -0 Aug. 1' Aug.
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Vv-.rc_.K_n 22 Augustus
'/ «anst r o o m
Rotterdam;
re te <_ ord s, st.
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DAME DB BOURNI__RI_. «t. 21/8 te Navre v.
NOT^B
Vancouver.
. , ,
NEUTRAAL, st. p. 22/8 Ouessant v. Antwerpen.
v. Rotterdam.
ÓRBST. st. 20/8 te Rostock
si. 21/8 te Hamburg v. d. West K. v.
21/8 v. St. Vincent K.V.. Rotterdam n. Bnen.

PI^ATOX^s!.

n. Swansea.
BURIRI. st. 21/3 (e Gibraltar. Port Birie
B__^Ol_UTß. st. ?o'f! te New Vork v. Bamburg.
RBUIAN _B. si. .1/8 te Hamburg v. New Vork.
RI3XDIIK. st. 21 8 te Buenos Avre«v Rotterdam.
st. p. 19/3 St. Vincent K.V., Z.SANTA
Hamburg.
Amerika n.
S _>'T . 88, st. 20/8 te Bernambuco v. Hamburg.
PACHTEN st 21/8 te Hamburg v. Galifornie.
si. 20,8 te Havre v. Newvork.
SCHOP
BNOGAT.
st. 20/8 te Rouaan v. Rotterdam.
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„ie. _"ü»-'"b!p
M <"- k
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BSSKX GOUNTV. quebec. 20 Aug. Net ..ngelscne
mist ' bn
'toomsebin rssex Gountv i«. t«d«is a*k"
1
1
tank
nr. I lekt.
Sontb Point. Anticosti. gestrand. Tank
hoog water zal men
Met
intact.
«ogenschijnlijk
nr. II is
bel, «bin vlot te brengen.
„,:„
In.er cue vorig
IXGT.R Kiel "1 An" Bet stoomschip
Duit_che
het,
stoommet
s.eb<endbiad> was in aanvaring
Gefle naar «maen.
«chin Orisia. met een lading erts van
Laatstgenoemd schip, dat eveneens de reis voortzette, be-,
.wa sebnlo boven de waterlijn.
Augustus. De brand aan
810 BLANCO. Montevideo. 2,Blanco
(«e Avondblad 21
Rio
i.oord van bet stoomschip
Het sebin
afmetingen
ernstige
«genomen.
heeft
de-er>
10 'i.
hoopt
hedenocbtend
bier
koerst naar Montevideo en expert benevens een 6 men.
30 ni te arriveeren. Ulovd'sonmiddellijk ter beschikking
romp' nullen b!i aankomst
0_TNGPlHa"s_^_.?t'. 22 Ang. De Belgische sleepboot
en schroefas
<-era>"" heef* albier on het kanaal schroef
Antwerpen
naar
ter
renaratie
boot
is
.f-.'.lla'^co De
i'e-lèep. De sleen'rein is door do sleepboot <_bcnee naar
de bestemming gebracht.

.

.

Va<?F.R

SLEEBEDRIJF.
Zuiderzee is
Rotterdam. 22 Augustus. De sleepboot hekwiel-rotsvertrokken,
met,
een
de Clvde
breker op sleeptouw.
&]^_

-- hed^n v"n
-

(R.8.D.) NEW-VORK, 22 AUGUSTUS.
22 Aug. 21 Aug. 20 Aug.
Suiker.
2.5»
2.4.
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ï.61
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SCHEEPSBOUW.

V7esterbroek. 22

Aug. Van de werk te

Delfzijl is

alhier, me,
&
ochtend deor do firma Wortelboer
Mewk:»^n.g
s'alcn
goed g"volg te water gelaten een
plm 1000 wn. met de afmetingen 67X8.20X2.50 M. Het
rekening van
schip. Belene genaamd, is gebouwd voor
Delfzijl.
dn XV. Kanaa-lscheepvaart-maatschappi'. «e type
op
««'«Bde
boot
van
is
<>en
daarna
slnmiddellük
besiemn.
reeden,
genoemde
voor
stapel gezel, eveneens
BERICHT AAN ZEEVARENDEN.
woruen
Schietoefeningen te Nelder. Op 25 Aug. as »l
onveilig is de «cc in de
waarbij
Brfnrins.
vim
ee-cboten
riebtinoen N tot. tV. tot, op een afstand van 5 X.«

, ...

geschoten van opstellin.
On 26 Aug. d.a.v. «al worden
?.rforiii. en Kijkduin, waarbijonveil,g is do
. en
in do richtingen ï>. tot
7>e. gerekend nit den vuurtoren
K.M.
8
tt»_XV. tot op een afstand van
HarsOp 2? Ai,?, d.a.v. -al worden geschoten van Fort
tot
richtingen
N.
onveilig is de zeo in de
,-en.
K.M.
afstand
van
5
W. tot op een

t..".l">n

waarbis

PASSAGIERS

naar
van het st Patria. 22 Augustus van Rotterdam
vertrokken:
«.«„(„V
Ned.lndie
J. A. Bannink,
Naar Southampton: mej. N. Adnani,
"arcus.
fam. T. 1..
A.
mej.
J. R.
fam Dr O. .1. >larcu..
*
>_av'cock. mej. ..I.vcock fam. G. A-.
fam. 3. Smit _.«n..
>-ade«_ B B. Silver. J. O.
O A.'Toetenel. W. G. van leggeren.
3. RijniNk.
Naar Tanger:
t^.^,.A. 5. 5. Borgman.
Vaar >far."eil,e: G. B. Audier. mej.
Bonman,
mei.
A. B.
W.
mej.
G.
mei C P A Norgman.
..van
BreB.
ian,.
.1.
Brandt.
C.
N,s,at
'"'<".
fr-iat.
t
fam.
B.
Nroeneveldt
Bruine
da i.es'w.lll. mei M. .'. de
>le._mnta. mevr. «_. L.
V! V
c !b>»„. mej. B. Bueno de
mej. G. Goesel.
8,./g«.aal Noilas. mevr. B. B. M. Ooesel.Draper,.
O. van
lam.
J.
Cosler-Bergman.
mevr. A. G.

.„....,.

"' °-.^S,

....

-

4

;

*

.

(81.

'■_

-.*

c.

op d«

Bet radioverkeer Nederland—
golf. (Nederland).

p. ii

koit<

(81. C. p.

i;

Buitenland.
Onlusten onder de inlanders in den Kongo. (Tel..

«rammeD')

(VE C. p. 3)

vs Wahahieten

KiCUW-}

vallen Medina aan. (Buitenlands^

B. p. 2,

(81.

Te Sjanghai heelt een menigto atakers do hokjewistischo arbeidei.leidors aangevallen. (Telegr.)

(81. G. p. 3j

Duiken. H. van Bulken, mej. G. A. Foimyne, mej. Groe.
iicwc- _!, mevr. Giouncweg^li, mej. ilageüieyer, lam. J.
A. Bagcmei.cr Sr., mevr. 3. G. S. v. d. Hecvcr-Ponipei,
fam. H. iiermaus, iam. Ingr. N. ll.og.udoorn, J. Bu,j.
wens, G. J. Ipcndurg. mej. Al. E. Ip^aburg, lam. J. J.
liongepier, fam. H. Kamps, fam. J. A. Karreman, K. 5.
KiCiaii, E. Klootwijk, mevr. wed. V. Koopman-de Gruyt»,
fam. ÏÏ.
C. E. M Eugi. M. Eugt. mej. Af. E. A. Marius.
T. de'Meester, K. J. van oer Mijl, mevr. il. Nol'.heni'tj.
YV. G. van Oostveen,
schreudcr, J. YV. H. vau
lam. F. il. Rouppe van der Voort, lam. H. B. Schrsudel,
lam. J. Th Selaerbeek. G. van Steenwijk, mej. J. E. Stel-i_
Ds. J
fen, mej. G. G. 'leiders, fam. A. Uzarski, fam. mej.
E. P,
Visser, E. C Vriesman, fam. E. J. Vriesman,
mej. G. van iVosireeueii.
Vriesman.'
Naar P.rt.__aid: mej. E. R. Martin.
Naar Ned.lndië: mej. li. Apltuley, J. G. YV. Asp«.
sla" iam. H. Baron, fam. 11. G. A. van Beek, mej. H. h.
Benschop, fam. E. J. v. d. Berg. I. vau Besouw, lam. R.
Bisschop van Tuinen, mej. A. Af. Black, mevr. G. R.
H.
Blvih, mej. H B. Blyth. lam. A. G. Bobben, mevr.
Bon.
Bobberi^Roorda. fam. Ir. J. G. Boerma, tam. G.van1.Br«u.
man, F. G. Bouwen!., O. Brcderode. mevr. F.
gcl-Vi-ser en kind. mej. G. van Brcugel, fam. J. Brugman,
H. «ur.
lam. G. E. G. Brtinklaus, B. G. de Bruyn, mevr.
gervon Holzschuhci. fam. J. Th. Burm, mej. G. E. J.
<.!e.kx, mej H. G. Gleikx. mej. Ai. Glerkx. VYelEeiv.
Pater Th. tóe.., fam. G. Gocnen. fam. E. F. .reiier. fa ai.
Deelen. H. Dei-kn,?,
J. G. Damwijk. W. Baniz. A. vanDommelen,
Dr. G. YV.
H.
Dcutekom,
van
VV H. G. van
der Bussen, f_iu.
J Drewes, mevr. llrewes. mej. S. van
F. van Dijk, fam. Al. Eerusiman. mej. B. Al. Eliasov»,
mevr sj. Enserinckßiouwei, mevr. J. Af. v. d. BatHoog'enboom en dochter, J. H. Enter, fam. J. Evertse»,
fam. Ir. P. G. H. A. Fermin. mevr. AI. A. A.
Leering, J. A. Gase. J. VV. van Gennep, fam G. 1. E
lam. 1. W.
Gonggrijp, mej. Gonggrijp, fam. J. G.
Hermans, l_^ 3. v.
E.
Grooten,
O.
fam.
VY.
Groote,
de
Holst Pellekaai,
Heuvel. A. A. Hollanders, mej. G. van
fam. H. F. van Houten, J. R. Jager Bruining, mevr. fli.
YV Jansen, fam. J v. d. Kam, J. A. Th. van Kempcü,
v_»
fam B. H. Kerkhoff, F. A. VV. Keyzer. mevr. Af. A.
van
Koelsv
kinderen,
G.
V.
J.
fam.
Weeda
en
2
Kleef
fam. A. Kool Jr.. fam. H. J. A. Krijt, J. D. H. Kuyp. N.
VV Eash. fam. Ir. G. Gh. van Boon. mevr. A. K. Jl. U
Th. EorcbKiuvt. VV. v. d. Eeuw, G. A. Euoer. lam. Mr.
B Eu"! D A G de Maagd, mevr. H. de Maagd-Molenaar
Marken, fam.
en 2 kinderen.' fam. G. Maris. mevr. A. van
Meerburg.
mej. M b.
mej.
Ai.
A.
Maselaud,
P H. J. Al.
F Alerter* M Meiilendijks. mevr. W. Mondeel-VYiikh.,.
Most. fam 3.va
sen en zoon. fam. Ir. A. M. J. v. d. Mulders,
VVelEerw.
J.
P.
dol-bler,
Vfourik. G. E. Mulder en
Muller me.,. Af. E. Mal.
Pater H. Muller, fam. H. Tb M.
Af. VY'. v. d. Nagel fam. U _.
ler. T. H. Muntinga. fam.Nicuwmeijer.
mej. Af. Oito. fa».
Nieuwenhuis. fam. G. A.
H. AI. K.
J. A. Panhuvzen, mej. M. E. G. Ponders, mevr.Poel.
P. J.
PciersonHellberg. fam. A. Pielers Pb. v d
Raue, mevr.
Post-Uiterweer. fam. Th. VV. van Raay. K.
kinderen, mevr.
G E H P VV de Regt-Beerstecher en 3
D. Roelfsem,,
Rietbergen,
11.
Bart,
v.
VV. Af. G. Richter
<>hi.
P v d. Roest. mevr. E. A. vau Roode-Gelnke.
Runke. mevr. D. J. Rijnberg-Goudriaan. fam. B. VV. lti.
H. J. Sa..en. fam. J. G Schift N. Schooncits.
mej. A. «_.
fam S ' Lchre^ardus, fam. G. .1.
Sc-hwcncke, Af"W. Senstiu»?. A. Sieoo, J. W. Slager, mej.
MM. A. Sluvier. K. E. Smit. P. J. Smii. 6 Eerw-. Frater
en
kinderen. M.
Hl ?-».iidcrs. mevr. A. VV A.Liam-Bekker
J F. etolk,
Stapper.
AI.
V.
v.
fam.
Stap,
d.
J D.
Ibenu-AppeA.
mevr.
H.
G.
Eerw. Frater G. Teppema.
D. W. van Tussenbrocl..
Bu»-» fam. E. F. G. To^_iscnd.
d. Veen. mevr.
K Twi"i. fam. G. J. V^aandragcr. J. L. v.Veldhorst,
mevr.
J.
R.
C' V Veen Tielens en 3 kinderen.
Veldhorst, mevr. G. M. E. Versteegh-Rhemrev en zoon.
fam. M. E. E. Vooges lam. Af A. G. B.
H. B. Vis.
M. VYai^vi-z. E.
M v. d. Waals. G. J. v. VVag^^vcbl, VYestdijk,
fam l?.
fam.
E.
Wassing.
VV.
J.
Wa^in". fam.
E.
J
VVind.
van
Reede.
J.
A.
WHon
fam.
VV v
dochters, mevr. ( >'l».
2
Winier-Rövekamp
en
B.
mevr
mevr. E. M. M. WitiemanGiniber mevr.
2v.a.
G P J v. d. VVoudePenning. J. E. Wijt, fam. E.
rénslein', een detachement suppl eti etroepen.

_

Garnise^.

_

' fe'sanlv^

sr^«

stok^irinccssen

_

....

.

’

3

«^

Bo°d"wwte_-N0.2

_

Augustus.

Krop!
la.

H. van Kol. f (Nederland).

-

—-...

__ —__

Binnenland.

-

sHlasgow; Hoetor. eibi., sleepend
st.
M.
I on 11. loonden; Anri g 11
It. A. S.
llavro: Hu ntor field, et. __oith-. Els© Nugo 8 tin nos, st. Cuba City of loosde, st.
s»t. Londen; Xoud«kork,
crimsbv
Gala, «t. I_«ith; Alhert», st.
st. llaickurg
Londen; Bond o ran, st.
Gepasseerd van Gaat 22 Augustus C ric h t o «1 n, st.
Bel.h: Tho lil ar yu os. et. lerland; colloville, si. Bordeaux -, H u 11, sl. Huil-, Qallium, st. Brest; ..optima, st. Immingham; TiG rons vn d, et. Imminsber, et. vmnk^rkon
ham.

tiwako.

C.

Nieuws in dit nummer.

Pits burg, et. Southampton;
Vifl«ltowor^
(Huornmono, s^. Rotterdam;
motor loonden.
Gepasseerd van Antwerpen 22 Augustus Balei ogor. St. Londen -, V _g a st. Nero-Castte -, Ki t
motor l.eoap;

Roomend -9£.
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„

UK-

!1.!>0Il
-.'.f^!,.

,

3 ,■""„'
fioi>en!!.»?<n

<..^S
4..0

(|

,:Kio

10'/«

!ii X!_V.'.V''lllK.

.^8-

_.

.

-'-

bi-U

_%

«'/»

401/*

43»
«l.g
W,
43^
prijshoudend,
termijnmarkt
opende
n.
De
Provisie
stee" daarna op lichte varkensaanvoeren fe Ohicago en
matige aankoopen door pachters, daalde in sympathie
met mais, op locoverkoopen en teleurstellende belegging.vraag en «loot nauwelijks prijslioudend.
22 Aug. 21 Aug. 20 Aug. 19 Aug.
«euiel.
l?.li'/2
September
17.3Ü/2 17.371/, 17.15
17.45
17.25
17.40
17.2?!/.
Oetober
13-70
15.??l/, 15.621/3 15.671/»
Januari

September

.^

^.

.

4-J.3U
4.52,4

»!. .»»'»'

">'
_ "'/'"'

B-

I^< M»
--> - tl-»^

W.

--i

.»!>_-

-^

23-

d.!-

40,/z

December

ANTWERPEN.

1"',4

1""4

N

SepteVbe/'

,

1--

h;'" I^'
W* *_{_■■<■
I-*''-*
'H_"> X*_~
«...
J.» 2

<>._
dteel2opref.
<dividend. § ov-iccbtcn.

-.!::.i-:n

Zilver. vree:,„!

I'"*

t^.-

I--1.-<"

0.52

1925

(R.8.D.) HULL. 22 AUGUSTUS.
Oliën. Slot. Lijnolie loco 40yt lev. Aug. 402*, Lept./
Dcc 40*4. Jam/April 40%, dito stemming trager. Katoonolio Egypte loco 53^, Bombay 51, stemming Kalm.
22 AUGUSTUS.
(R.8.D.)
Granen. Tarwe vast. Binnenlandsche uisp. lrs. 115—
Bork.
120; Kansas No. 2 disp. 710. No. 2 Aug. 090; Manitoba 4
_—.—
.—
«-»
».»»
September
—"—
_.._.
disp. .30. Dec. 643, 2 loco 725, 2 lev. Oct. 634; La Plata Octoher
»-.__.
_-.—
*—
kg.
disp.
260/-; RoBarlet.» 76 kg. disp. 280/-. Babi» 76
—'—
-"-"
januari ..«
—""
—"—
«ario 80 kg. stoomend 281; Mixed Durum disp. 626, AmTRANSATLANTISCHE LIJNEN.
loco
274.
653;
Austr.
ber Durum stoomend
18.40
18.22,/z 18.32'/, 18.10
BBXXBKOHI
22/8 te Madras v. Rotterdam.
Gors. kalm. Algiers Tunus stoomend 101—102-, Donau Oo.ober
18.30
18.10
18.40
18.30
BBXGK.ABIS 23/8 v.m. ie Amsterdam v. Baiavia.
disp .7/69 kg. 106!.—110; Moldavië «9/70 kg. 112—120; januari ..—.—
—.
DRl____T__R_.._ND 22/8 v. Rotterdam n. Kurrachee.
Bou'rgas disp. 105-110; Galilornië stoomend 11a—117; 8 nek prüshondens
D3A>fBI p. 22/8 Ouessani, Rotterdam n. Java.
18.6_'/z
Moutgerst 46 pd. disp. 109—110, onderweg 100-104. lev. Short Uibsides
18.50
18.50
18.50
BDA_>f.
p. 22/2 Vlissingen, Rotterdam 1. v. Antwerpen
disp.
kg.
oogst
nieuwe
61/62
99).—100;
La Plata
4 taaiste
1
n. New Orleans.
___... ,„
107—109.
Varkens.
KOUDBKBRK p. 22/8, n m. 9 u. Vlissingen. Antwerpen
11.80
11.50
11.50
Mais kalm. La Plata gele nieuwe stoomend
11.45
pd
160/230
l«
Hamburg.
n.
112—114,
Aug.
rood
2..7.
12.5-.
12.30
5 laatste 102; Ginouantine La Plata
m.b. 22 8 v. Rotterdam n. Kurrachee.
KIBBDRBGIIT.
12.45
12.45
12.15
onderweg 116-118, loco 120-123. 4 laatste 112—114. Do12.10
pd
210/325 pa.
i*3lo->
I'ATRIA
v. Rotterdam n. Batavia.
22/8
rj
gg
j3IQ
0
i
A
j
nau stoomend 121.
2
RIDDERKERK 22/3 v. Rotterdam n. Kurrachee.
lag. onsteden !5,l!00, de/elfde dag vorig jaar 56.000
Haver kalm. Binnenlandsche disp.
West.
Aanv.
Japan n. Rotterdam.
SABABANGKA p. 21/3
jaar
dag
vorig
te
dezelfde
3.000
derweg 100-101. loco 101^-102^; Canada Vest No. i
3,000,
Ghicaga
Aanvoer
1
103.
50.
disp.
varken,
Beed
No.
1
ia
de
tegen
104-105;
.3,000
Canada
onderweg
Geslacht de« week 77,009
BUITENLANDSCHE
HAVENS.
vorige eek.
stoomend 103-103).. No. 2 disp. 102, No. 2
RABSAG. m.b. 20/8 v. Oslo 11. Rotterdam.
102—10.,
nieuwe
loco
Binnenlandsche
kalm.
22
AUGUSTUS.
NBWORUBANS,
Rogge
(R. A.)
BOli-Bl'.-IIIRB. st. p. 21/8 Gibraltar. Galeuiia n. R'dam.
Chili disp. 118.
Western disp. en stoomend 113—114;disp.
Katoen.
22 Aug. 21 Aug. 20 Aug. 19 Aug. lIARUNA .lARU. «t. wordt 24/8 te Bonden verwacht.
Antwerpen
tob
22.9.,
22.93
22.83
Oliën /wak. Lijnolie in barr.
ziiddling in 10c0... 22.95
Japan n. Rotterdam.
430 in
(R.A.) BBIBADBUBBIA. 22 AUGUSTUS.
frs. 457-4—160, in tamb. disp. Antwerpen
'!<>l.!_^A. si. p. 20/8 Sagres. Napels n. Rotterdam.
Aug.
lev.
Aug.
Aug.
19
Aug. 21 Aug. .0
tamb. disp. binnenland 417)4-420,
417^-420. Petroleum. 2212.75
N3..55A. st. 21/8 te Marseille. Beira n. Rotterdam.
13.—
13.—
13.—
Sept./Oci. 415—41.)., Jan./April 410-41_'/5. Soyaolie perwbite
Standard
st. 22/8 to Snee. Japan n. Rotterdam.
BATROOUUS.
nroiiipt
barr
£
onderweg
44.15. «eralfdisp. 45»»-460,
(R. A.) SAVANXAB, 22 AUGUSTt-S.
sing disp. 485-490.
S.AIIRIIB.
to Ilavre. Brazilië n. Rotterdam.
st.
20/8
Aug.
Aug. 21 Aug. 20 Aug. 19
Tl-011_1... s;. p. 22/8 Gibraltar, Japan n. Rotterdam.
540-545. Maisolie Belg. in tamb. bmnenl.
22
barr 61a—
97'/.
9»971/.:
in barr. 477^—480. Ricinusolie le persing in
WILHELMINA, _ 21/8 v. Havre n. Rotterdam.
W..
Terne-!!-''"-'
Pn^
97.,
9.3/,
RaapoUe in barr. 505—a07>,. in
VVAGASDA, st. p. 21/8 Ouessant, IValvischbaai n. R'dam.
9ü'<
620. 2e persing 605—610.
prompt,
Java
tamb 480—432.<. Cocosolie ruwe in barr.
levering
550-.55, gerafk. Belg. disp. 570-575. ruw op01_e
AUBXANDRIA. st. 20/8 v. Piraeus n. Gonstantinopel.
voor
Grondnotenolie prompt 413-420.
Galali.
ABGiNA. st. 20/8 v. Braila n._lontreal
distill.
55o—o«0,
bmnenl.
leepfabr. in barr. 93-99 disp.
st. werd 22/8 v.
te Greenock verATIIBNIA.
580—585.
wacht.
555-560. blankeprijsh. Amerikaansohe in citem»
-.
100
100
ver
Petr leum
VEE en BAARDBX.
ADRIATfG. s!. wordt 23/3 v. Newvork te Biverpool verper
1^ fr.°> 81. in barrels per 100 kg. 88.25. detail-prijs
Aug. Veemarkt. Aanvoer en prijzen waren:
BVI^IBX.
22
wacht.
auto s
135-315, Ui pinken
ASOAXIA, s!. wordt 23,8 v. Ulontreal te Plvmouth ver100 liter 80. Gasolie per 100 kg. 52. Benzine voor
koeien. / 200-445. 40 vaar/en
57
ner
100
L.
Drentsche
wederverkoopers
zonder lust per 100 kg. 200.
wacht.
55-145 25 Bricsche schapen / 12-35 140
voor dograissage schapen
geilen f 5-16. IW loopvarkens
35
Al/1
150 per 100 L. voor particulieren 160.270-330.
ONA. si. 21/8 te Bavrc. Hfacassar n. Amsterdam.
9-24.
/
Smeerolie
per week. Vlugge handel.
2-2.50
biggen
ver 100 k<^. 235. Paraffine per 100 kg.
900
/
ANT3B.
z.. Koopman. 20/8 te Hamburg v. Stade.
28-116.
per 100
Aanvoer «W
Biggeumarkt.
Lichte
machineolie
160.
kg.
Aug.
100
22
ABBI.
ROBR>tOXD,
per
motors
st.
IC/S te Brest v. Rotterdam, vertrok n. Librevoor
ville.
k" 130-155. zware 100—220. Cylinderolie in fusten per stuks. Prijs / 12—15 per stuk.
LocomotiefAUVBRGXK, sl. 18/3 te La Roebelle v. Rotteerdam.
100 k" 200-270. Gefiltreerde olie 270-320.(luel
oil) 45.
Stookolie
kg.
10»
330.
AUIOB MARIE. s». 18/8 te Rochefort v. Rotterdam.
por
lusten
BOTER, KAAS en EIEREN
olie in'
Biervcllmg voor BolAUDO. st. 19,8 to Uivoino v. Rotterdam.
White Spirit ner 100 kg. 130—190.
ALKMAAR. 22 Augustus. (X.V. 87^00
pi..!kipeieren.
Aanvoer
RBUNII AUU. st. 22/8 te Pbiladelpbia v. Rotterdam.
Terpe n t ij n prüsh. Amerikaansohe bruto disp. Irs.
Noorderkwartier.)
lands
,6_.
tarra
netto
8.30-8.70.
bruine
pet.
Kg.
17
760.
f
80_.
AI.sTXOUS.
st. p.-20/8 Gibraltar. Rata.ia n. Amsterd.
'Eransche
7.7N-..50.
60/61
disp.
_._>Kg
f
800 netto
56 60
frs.
per 100 stuks. Aanvoer: 4000 eendeieren. BOSPORI S. st. 20/8 to Seripbos, do Levant n. Hamburg.
8.80-iI.GO»
Spek en Vetwaren prijsh. Beuzel in tierces 990.
81-Bf..GX>_. st. 19/3 te Binden v. Zaandam.
995. in carssettes
Prii.- f 750 N"r 100 stuks.
090 in frequins 990. in cuvettes
Prijs
Back
9.60-10.10.
stuks.
(.Al' >ORTB. st.
Short
Bat
Aanvoer
12.000
20/8 t. Lissabon, Hamburg n. d.
Aug.
11.20.
Bieren.
(doorregen)
22
Bellies
I'latarivier.
/ 6.50—7.50 per 100 stuks.
OAUBDsiXIA, st. 21/8 te Hamburg v. Rolterdam.
prijsh. Chili^alpeter loco 95 net. frs.
G._>lßl-OXIA.
s». wordt 23/8 v. Newvork te Glasgow
Ammoniak loco '22... lev
GROBXTBX, FRUIT en AARDAPPELEN.
119. lev Aug. 118-i. Zwavel*.
l.nveiling.)
velg.
la9o.
groei
Augustus.
sta..
verwacht.
(Delftsche
DELFT ">"'
Aug. £ 119. Katniei 12.4 pet. franco
Superfosfaat 10/12 pet.
srt. f 15-24. komkomGAVIXA. si. wordt 23/8 v. Jamaica te Avonmoulh verle'l-rt. f &-«. dito 2e dito
Potasch 20 pet. per 100 kg. 24.-. Belg.
f
Thomasmeel
2e
srt.
wacht.
water
160.
Ie
srt.
f
3..0-650.
(Eng.)
water B^lg 163. 12/18 pet.
mers
2e srt. f 3
G VfI"URG. si. 20/8 te Bavre v. Rotterdam.
komkonimer. wiilo ls srt. f 5.30-6.80. witte
peL al fabr. Aug. 170. 15/20 tr. «t. Belg. 180. kalGABXXAISI). si. 20/8 ie Gberbourg v. Rotterdam.
___lade le
f 2-3.30, alles per 100: stam prinl
peter geraff. 96 pet. 125)..
*,_
per
ma-A frs.
beide
18-23
GOBt >!BU^_. si. vertrekt. 23/8 v. Southampton n. N.-Vork.
stoomend
vomday
Lijnwaad
prijsh.
9 30-1340.
Oliezaden.
vrmDORIG,
232.
100
st. wordt 23/8 v. Montreal te Blverpool verper
lev.
Juli
232,
f 3.20-9.5C
239 lev Juli 239. Ga.cutia stoomendlev.
f
4.80
pronkbooncn
Kg.,
wacht.
Aug/SepL 208,
disp. 208. stoomend 208..
cosseböoncn f 18-23.40 per i"0
Amerika te Bivcrpool verDARRO, st. wordt 23/8 v.
Sept./Oct. 208. Koolzaad priM. Tona lev. Juli 227. Fewacht.
Vereen. Groenten- en VruchDBBUTB G2ARI.BS NORTIER, st., 20/8 te Rouaan v.
127. Aug. tenveilwg Utrecht en Omstreken. Selderie f 0.40-1.60.
ijn koek en pïi.sh. Amerik. disp. lrs. Aug.
100 bos.
per
„.„
alles
0.30-1.10,
Rotterdam.
Peterselie
121,
lev.
3-5
disp.
f
121.
iVorte s f
Komkommer, DB TWEE GEBROEDERS, _ Boninga. 20/8 te Hamburg
137 Sspt./De.. 128. Binnenl.
0.30-1.80.
Andi
vie
/
sep't.Mc. 123. Cocoskoeken Java 118-120. Palmkoekon cccl » 2-8.0.40-2.10.
10-46. Boode kool / .3-8.
v. Bredericia.
Bloemkool / per
/
Xomerspma«e
102-105.
100
stuks.
BUR
i'BATBS. si. 21/8 te Hamburg v. zfacassar.
alles
3-10,
kool
GUSTUS.
22
BAV, si. wordt 23/8 v. Australië te Blv]518
BSPBRANGB
noteering
Sn.boonen
Postelein
f
Granen Rege per Sent. 183—136 (vorige
mo_;_
«'«everwacht.
6-10.
Uien
/
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,
en bestemd naar:
Van seb'mdel; Nildegra»».
Teleeraaf 7. st.;
Alpben al
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Pirlma
Gorinchem:
1. «»-, °'?,
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Slmvf.
RünZeemeeuw, Vau HoH; Marie. Opboi^.
Amsterdam
; iel '.
allo Amstcrd.-.m; Kapel. P.'lle.
_
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'..Gravendeel;
st..
3
Van BroekTbcodoor Neinricb, Dijkman; Margucrite.
Dordrecht;
hoven: Johanna M.irlina. Tatie, alloVVitbelnnna, Antoinai
Kom «.->
't Nart. Pernis; Glara. Do Jong;
Z.er.kzee;
st..
Transv"
Vlijt,
Zorg
en
beido Werkendam:
_4 Bo^m-n 's-Gravenbage; 0«o 7. >'!e»wdorp, 's.t,.r,ivcn
D" Koninck: B'»vsba^c; labiele Verduin: Tiu'oreu'o.
Ger._»sm._:
Prancols Boucne»-,
St_d
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Gent.
-dael.
?an! 14. Schoenmakers.
Bru^-.ma: Leys. Van Ro<s»m:
Tamalave. Plimmigbofcn; _<!>«
Willemsvaart.
Brug"e. Verkammen; Clofilde, Nruvs; Pluvialo 14. >"
Bont: Antw. Guano >Vork°. Maa°: Deo
Dekker; Verwisseling. Vos. alle Duilscbland; Amslel
«'-»
st.: Telegraaf 9. sl.: Annelie. sl.; 2
3. f.enlz: Maria Rein,
Industrie 2, st,;
Balance, Leemans: Wilskracht Schippers; Macbiensteen I<>
Mlebiclse: Temenen 5. Van Leuvc.t: Da-miei
>'°
Anroov: Damco 7. Rennings: Solina. Van Akker: luierThiisscn,
nationale 87, Oerlem.us: lnlertm locale.
Alllerie. Liebman; Gcctruida Maas; Louise 2. Van Toren,
Vit... Van Slricn; Vertrouwen. ?ehot, allo België.
Eykelboom,

Vlaardingen;

[Onderstaande berichten zijn reeds in een gedeelte van
onze vorige oplaag opgenomen geweest.1
TRANS ATLANTISCHE LIJNEN.

_

BOVENKERK. 21.8 v.m. 11 n. 10 m. 70 mijl Z.-Oost, v.
Niton Rotterdam n. Brilscb-Indic.
NIEUW AMSTERDAM, 20.. n.m. 10 u. 3i m. 130 mijl 2'
Oost v. Valcntia, Rotterdam n. New.Vork.
BATJAN, 21 /8 v.m. 7 n. 55 m. 60 mijl Z.-West v. Niton,
Amsterdam n. Java.
BIHTENLANDSGHE HAVENS.

GLIPPWOOD. st. p. 21/3 n.m. 1 «. 31 m. Bishops, Gal"»
-,
ston n. Rotterdam via Havre.
HASTINGS COIINTV. sf. 21/8 v.m. II u. 22 m. 500 mü 1
West v. Valcntia, «lHnebec n. Rotterdam.
INNOKO, st, 20,8 n.m. 2 n. 6 m. 572 mijl West v. Valen,
tia, Newvork n. Rotterdam.
TEESBRIPGE. st. 208 nm. 10 n. 30 m. 300 mijl Z.We"
,
v. Valentia. Quebeo n. Rotterdam.
WEST ELDARA, sf. 20,"* n.m. 2 n. 12 m. 587 mijl Wcs«
v. Bishops, New Vork n. Rotterdam via Antwerpen.
.MBOfSE. st. 21/8 te Shanghai. Marseille n. Yokohama20/8 v. Hongkong n. Ganfon.
GLENU P, R, st. 20/8 v. Vladivostock n. V.K./Cont.
GLEN< GLE. st. v. 20/8 (o Kobe.
PARIS MART. sl. 21/8 te Slmngha! v. Dairen.
Sf.IEDRps'P.T. m.b. 20/8 n.m 4 n. 37 m. 80 mijl Wc«l v'
Niton. Rotterdam n. Gon.lanza.
IEL'CER, «t. 21/8 v. Shanghai n. Japan.

ERMLAND.

5

ren te markIn Oostfriesland
biljetten in circulatie, die enkel door de gebrekkige nummering van echte biljetten zijn te onderscheiden.
zijn valsche

Ochtendblad, B.
Duitschland.
Tegen de duurte.

- Men

—

NIEUWE ROTTERDANISCEIE COURANT

uit Berlijn:
het Acht Dhr Abentblatt mag gelooven,
wil do rljkskanselier zijn belofte in den rijksdag
van
houden en maatregelen treffer ter bestrijding
de algemeene duurte. De verlaging vau de belasting
op dit gebied was reeds een eerste stap in deze richting en verdere maatregelen zulle»! volgen. De rijksheeft reeds in zijn rede te kenm n gegeven,
hij
zijn actie op den steun vau landbouw eu
bij
dat
rekenen, daar deze belangrijke voorzou
industrie
zouden trekken,
leden uit de nieuwe tariefwette., organisaties
hu industrieele
groot,
de
zlu hebhen
«tandpunt uiteengezet en dit op een wijze, die noch
het
den rijkskanselier noch de overige leden van
men
in
blijft
Desondanks
bevredigd
heeft.
rijkskabinet
regceringskringcu vast bestolen op doortastende wijze
voor een daling der prijzen te verken Deze moei 1
October beginnen daar dien dag de belasting op den
omzet verlaagd woidt. De regeering schijnt ervan
overtuigd te zijn, dat een groot aantal industrieele
groepen door hun prijspolitiek tot de duurte bijdragen.
Do regeering zal voortaan haar eigen opdrachten
alleen nog aan ondernemingen toevertrouwen, die
vaste prijzen berekenen, in dc hoop, dat alle andere
cliënten der industrie haar voorbeeld zullen 'olgen.
In het begin van de volgende week zal de kwestie
jn de kabinetszitting ter sprake word-mi gebracht.

meldt ons

' Indien men

Kanselier

Men meldt ons uit Berlijn:
Het bekende Parijsche modehuis Drccoll heelt
zijn betalingen m oeten staken. De?4-jange
baron Chr. von Drecoll, die sinds lange jaren aan het
aristohoofd van de zaak _ton<k is in Berlijnsche
cratische kringen een zeer bekende persoonlijkheid.
Hij stamt uit een Fransche emigrantenfamilio. die
ziel, na de Fransche revolutie te Hamburg had govestigd. Baron Drecoll begon zijn loopbaan als officier bij de Uhlanen. Hij voelde echter meer voor
het medevak en opende voor den oorlog zaken te

Weenen.

Parijs.

New-Vork en

Berlijn. Kort voor het

Parijsche en
uitbreken van den oorlog had hij zijn vennootschap
Engelsche
aan
een
zijn Weensche zaak
gevestigd,
verkocht. Daarna had hij zich te Berlijn hofkringen
waar llii de leverancier van de Duitsohe
werd. Hij heeft de bruidsjaponnen van alle Duitscho
prinsessen geleverd en ook van do tegenwoordige
echtgenoote van den gewezen keizer.
Tot het bankroet der firma heeft in de eerste plaats
gegeven. Drode wanbetaling der klanten aanleidingnooit.
principieel
zijn
cliënten
coll maande

Frankrijk.
Het internationaal arbeiderscongres is
gisteren te Marseilles geopend onder voorzitterschap
Henderson,
van den Engelschen oud-minister Arlhnr
van 7 milvertegenwoordigers
dat
de
indeelde,
die
dertig
verschillen-te
uit
lioen georganiseerde arbeidersklem
hij te zetten aan
om
landen aanwezig waren,
word.n behancongres
zouden
op
het
zaken,
de
die
vergadering
werden daarna
deld. In huishoudelijke
gekozen en geafdee.ingeo
allereerst de besturen der

tusschen do ïnstalleerd.
Nadat gisteren de onderhandelingen
spoor
wegmaatvan
de
Duitsche
directie
schappij en de leiders van d<! vakvereeniden aanslag op den goeverDe dader van
gingou van het spoorwegpersoneel afMartiniyue
moet volgens een beneur van
gebroken waren zonder resultaat le hebben ongele- richt uit Fort de France een zoon zijn van een lid
verd, hebbeu de vakvereenigingen de bestaande
loonsregeling tegen 31 dezer opgezegd.
Bij Oo gisteren gehouden besprekingen meenden

enkele vertegenwoordigers der spoorwegmaatschappij
dat van een algemeene loonsvei liooging kon worden
afgezien, aangezien vau legecringszijde maatregelen
ten gunste van ecu algemeene daling van de prijzen

zijn aangekondigd. De leiders der vakvereenigingen
stelden zich met deze belofte niet tevreden. Zij
maanden
herinnerden eraan, dat de actie reeds
wordt gevoerd en begonnen is op een tijdstip, waarop
allo prijzen geweldig stegen. Zij stelden zich voorts
op het standpunt, dat de spoorwegmaatschappij
itedo verantwoordelijk is voor de liestaande duurte,
c iar ze nog onlangs alle tarieven met 10 pet. heeft
verhoogd. Op deze wijze kon de onderneming win__:_n hoeken, die best voor het uitbetalen van loonsv.rhoogihgen hadden kunnen worden besteed.
BH ds bespreking verzekerde de spoorwegdirectie,
dat ook zij de actie der rijksnegeering zou steunen,
vit scheen te beduiden, dat op een verlaging der
spoorwegtarieven zou kunnen worden gerekend.

_

der algemeene staten, dat bij de verkiezingsonluster.
van 2. Mei den dood gevonden heeft. Men heeft
hem aangehouden bij den aanlegsteiger van de boot.
Hij was in het bezit van een revolver en moei ook
reeds bekend hebben. Volgens de laatste berichten
zou dc toestand van den goeverneur bevredigend zijn.
a. behouden de geneesheeren zich hun oordeel nog
voor.
wordt, een
post
van Koeeida
militair vliegtuig, dat de
de
citadel in brand
ging mitrailleeren. boven
vliegers
zijn
verbrand.
gevlogen. Beide

Vrijdag is, naar

uit Beiroet gemeld

Engeland.

De Engelsche zeelieden te Melbourne
Sydney
h«bben het' voorbeeld van hun vakgenooten teterugMelbourne
gevolgd en ook voor de haven van
Heden wordt echter verzekerd, dat zulks beteekent, keer tot de loonen van Juli geëischt. Do
dat de directie van een nieuwe verhooging zal afvan den Engelschen Zeeliedenbond. HaveZowel de leiders der vakvereenigingen voorzitter
zien
van het schip, waarmee
Wilson. heeft van boord
als het lijksdepartement van den arbeid staan op het lock
naar Canada is
Louthamptou
van
hij gistermiddag
standpunt, dat al het mogelijke moet worden gedaan vertrokken, een dringend telegram gezonden aan den
om een algemeene staking van hel spoorwegpersoBruce. om dezen aan
Australischen eersten minister wenden
neel t© vermijden.
om te maken,
te
zijn
invloed aan
sporen,
Voorloopig zal het scheidsgerecht zich met de to
zich niet
zeelieden
Australische
dat de inheemssche
zaak bezig houden.
bii de beweging aansluiten, omdat wilde stakingen,
evenals in Engeland, toch tot mislukking gedoemd
van
arbeid
rijk.departement
zijn.
Vrijdag hebben op het
vertegenplaats
gehad
tusschen
besprekingen
nieuw ->
rede heeft
woordigers van patroons en arbeiders inhetbouwIn een gisteravond te Durham gehouden
een der grootste eigevak. Ook deze besprekingen leverden geen resultaat Lord Loudonderry
de stelling verdedigd dat
op. De staking duurt voort. Op 28 dezer zullen nu allo naars van kolenmijnen
arbeidere, in het geheele bouwvak door de patroons geen arbeider in een vitaal bedrijf hst recht moest
«lelijk zal nu de rijkskan- hebben om te
worden uitgesloten.
aken. en hij hoopte dat de meerLelier persoonlijk als bemiddelaar optreden.
arbeiders zooveel gemeenEngelschte
derheid der
6chapszin zouden toonen om dit recht, al was 't maar
leider, kondigt als dreigement, niet meer te willen opeischen. VerBossbae-h. do bekendo leohtsradioale
aan: volgens trachtte hij aan te toonen dat het lot van den
organisatie
de stichting van een nieuws
strijdder mijnen
alle
volkech.
Deze
zal
Tannenheq-gbond.
Hnünwerkex bij eventueele nationalisatiedan
de
nu onder
zou
worden
vereenigingen omvatten.
door den staat, veel slechter
beheer.
particulier
Men meldt ons uit Berlijn:
oproep
Kolonel Harry Day, schrijver van revues.vandirecD© Duitsche bladen zouden vanochtend een
ne:
Duitschers
teur van een artiestenbureau en labourlid
bevatten van een groot aantal bekende
een
heeft
namens
tot het Duitsche volk met he verzoek bij te dragen Lagerhuis voor Central Southwark. uit de city. van
financiers
tot een nationaal fonds voor het bouwen van syndicaat van 14 groot©
vurig
sociaal hervormer is. aan
een
tocht
wie
leider
de
«en luchtsehip, waarmede dr. Eckencr dcv
tentoonstelling
van >V©mhet bestuur van d©
naar d© Noordpool wil ondernemen.
vragen,
de miniwat
om
het
te
voorgegeschreven
blev
Dr. Eckencr heeft den oproep gisteren
erop
gebouwen
met
de
van
het
terrein
Zeppelin
mumprijs
het
lezen to Conslanz aan den voet van
als
thans
van
dat
dat
deel.
monument en nogmaals voor het geboortehuis van zou zijn. of wat d© prijs
gebruikt,
wordt
vermakelijkheden
een terrein voor
graaf Zeppelin.
zou zijn.
.
Het plan is, d© tentoonstellingsgebouwen grooten»
deels af t© bleken (behalve o.a. het paleis der indusMededeelingen en Aanbevelingen
trie, dat tot een groote winkelgalerij zou worden
verbouwd) en daarop een tuinstad te stich(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).
ten. Het lunapark zou gelaten worden zooals het is.
—-_■-—
"
Het lentoonstellingsl-esttiur heeft nu, in verband
Neen, geen ander merk:
officieel
met vele verschillende berichten in de pers,
wembley
Geef MIJ maar
to
om
geen
er
aanbod
verklaard, dat
koopen is gedaan, en tevens, dat zij d© voorloopig©
vragen van Day heeft ontvangen.

——

....
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MISSBLANCHE

s

Lpedlin Tower spookte. Do ongelukkig© magistraat,
riep ds
die zich het geval erg had aangetrokken,
hulp van de kerk in om den geest te verdrijven,
maar deze pogingen werden niet met volledig succes
bekroond, wel gelukte het den geest aan banden t©
legden binnen den kerker. In later© jaren werd er
verteld dat men hem daar herhaaldelijk kon hooren
en dat wanneer kinderen takken naar binnen
roepen;
Spookhuizen in Engeland
staken hij er bladeren af trok en ze opat. Toen in
1770 de familie het kasteel verliet om d©zich elders
door
geest in
te vestigen bleef de Bijbel waardoor
Op
dag
achter.
zekeren
daar
bedwang werd gehouden
Dr. J. N. WURFBAIN.
Boek
naar
Heilige
geoordeeld
het
het
noodi?
werd
Edinburg t© zenden on, het opnieuw in te binden en
de geest gebruik om
zie. van die gelegenheid maakt© hij
zoo geleden had.
de familie, doorwier voorzaat
lIL
gaan
lastig
vallen. Hij verin hun nieuw verblijf te
dat
dc oude Bijbel
een
ontsteltenis
wekt© daar zulk
[Een on?cl_kshui.: valham Hall. Een voornaar zijn
weer
geest
en de
looper van dcv on^clukki^cn Laarnschcn spoedig werd opgehaald
Maar
ten
teruggedreven
zwerver. 3iic«!lin's 'lowcr. Ecu monnik, die oude verblijfplaats werd
want
toen
bekoeld,
toch
een
O.iztlc,
zijn
wraakzucht
slott© scheen
geen rust kon vinden. Powiz
mcd©
oudje, dat niet ban? wal?. liallcLhin House. «en later geslacht den Bijbel naar lardm Hall
vernomen.
van
niets
meer
geest
excentriek,
onderzoek
majoor.
Ken
van
Een
deu
nam. heeft men
do Vcrocniüinl? voor Psvcliical Research en D© Bijbel berust op den huldigen dag nog op Jardin
een twijfelachtige soort van invitatie. Hall waar hü bewaard wordt in een stevig© kist
Lpokendo honden)
de. oude balken
met sterk© klampen, gemaakt van
een
ruïne is gesindsdien
Tower, die
te verhuren of van Spedlin's
Behalve het Spookhuis dat moeilijk
d
nog een ander genre van
«e vckoopen is. bestaat er makelaars
legenden en verhalen die betrekking hebben
z.g.
het
is.
n.l.
rust"
huis, dat de schrik van d©
op spoken komt altijd de geest voor die niet
„Ongclukshuis", ook hier in Holland wel bekend. Als kan alvorens eenig werk op aarde ,s verricht, dikeen voorbeeld.daarvan noem ik in Engeland Dalham wijls spookt hij in het volksverhaal bij een verHet werd gebouwd
Hall in do, buurt van New Markot.
gevonden met of zonder toeBisschop
van Ely. Needs borgen schat; is deze
dr.
Patrick
in 1701 door
kan hij verdwijnen en heeft
dan
geest,
doen van den
jaren lang stond het lakend fis „Unluck? Dalham
gevonden.
ritst
eigenaars, hij ten slotte
reeksen van ongelukken bracht het aan allo
dergelijk
avontuur overkwam in zijn jeugd den
Een
die
het
Afflcc
o.a.
de
familie
na
ander.
den
den ©°n
Bisschop van Ninchesler Samuel .Vilbeiforce. een
in 1902 aan Oei! Bhodes verkocht. Dezo eigenaardige bekend© figuur, dio later den bijnaam van Soapy Bam
bekend, was van plan zich
man. ons Hollanders wel
hit het verhaal in zijn
t© zou krijgen. Zelf vertelt jaren
en
er
zicli
te
trekken
terug
leven
openbare
uit het
loen hij nog kapelaan
memoires: In zijn jonge
vestigen. Hij heeft evenwel weinig plezier van zijn was
bij
een
bekende katholieke
hij
logeeren
ging
aankoop beleefd, daar hij nog datzelfde jaar stierf. familie in Hampshire. Even voor het diner ging hij
ten deel viel.
Ook zijn broeder, aan wien het goed^Frank
te maken en toen hij deze
«bodes, naar zijn kamer om toilet
kolonel
den eveneens wel bekenden
op
gang een monnik tegen
den
hij
kwam
zijn kamer verliet,
begaf.
bracht het geen geluk, daar hij reeds in d©1905.
Aan tafel evenwel
de
bibliotheek
zich
naar
mouw© die
volgde. Evenmin zou
vroeg aan zijn gasthij
niet
en
broeder in het graf
monnik
«ag
hij
den
hebden,
eigenaar veel genoegen van Dalham Hall
vrouw, waarom de monnik dien hij zooeven gezien
daar kapitein Ernest Fredorick Bhodes den 4°n April had, niet mcd© aan tafel aan at. Dootlelijk ontsteld
1907 op Dalham Hall den geest gaf.
hem nu, dat hij het spook van
ook zijn vertelde de gastvrouw
De ongelukkig© Baarnsche zwerver heeft
dat
zich zoowel bij nacht als
had,
gezien
het huis
pendant'in het Vereenigd Koninkrijk. Hier is liet overdag
Eenige dagen later bleef de
manifesteerde.
het tooneel der
niet een klein nrrestantenlokaal dat thans
bibliotheek zitten lezen, nadat
vervallen jong© kapelaan in de ruste was gegaan. Plotseling
tragedie is, maar een geweldige,
familie
«er
aangewezen d© geheel©
toren. Spedlins Tower genaamd, wordt umolenaar
monnik kwam binnen, luj
van ging de deur open en de en
zekere
Borteous.
als de plaats waar een
keek op alle planken,
liep naar een boekenkast
beroep, door den magistraat werd opgesloten, verdacht die binnen zijn liereik waren daarbij doende alsot
vergeten werd
hij heen
van brandstichting in zijn eigen molenWant
kort nadat hij iots zocht dat hü niet kon vinden, waarna
leven
kwam.
gezich
deze
en jammerlijk om het
avond
herhaald©
ging. Den volgenden
magistraat
d©
gezet,
werd
sprak
was
gevangen
d© wolenaar
en
voor beurtenis; de heer Wilherforcc valt© moed
hij zocht. Deze
Bi. Aleiander sardine naar Edinbur« ««roepen
vroeg
en
hem
wat
verschijning
aan
hij
de
nam
luj werd
een dringend© aangelegenheid. In ziin haast
vergat het antwoordde hem da» hij dankbaar was dat
zooden «leute, van de gevangen!., mede enzond
spreken,
een aangesproken, danr hij zelf niet mocht
Hij
heel* g©val. Toen hij er weer aan dacht reeds hu
aangesproken.
vertelde
te laat. lang hij niet zelf werd
ijlhod© af met den sleutel, doch het was
een vroegere biechtvader der familie geweest te zijn;
omgekomen.
gebrek
De ongelukkig* molenaar was van
en kort voor zün dood oen aantal papieren die in
op
Het sprak Kis vanzelf dat bet van nn af aan het
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Een particulier vliegtuig van den heer
Leslie Ilamillon, met nog een dame aau boord, is
gistermiddag oin-iieeks 2 uur te Lynno opgestegen
met bestemming Parijs en daar niet aangekomen. De kustwacht to Gris Ncz heeft het vliegtuig, dat gemerkt was OEBDK. uog boven het
Kanaal gerapporteerd, vlieseude iv Z.O. richting,
maar daarna is elk spoor verdwenen.

—

OC»ME«IRRIzAD« R

den, redevoeringen uit te spieken, rumoer, gefluit of
gejouw te laten hooren of welkdanige betoogingen to
houden, welke beleedigend zijn voor het Belgische

nationale vaandel of het Belgische nationale lied".

Onzo correspondent te Brussel meldt dat ingenetenen van Villers-sur-Lesse, in de provincie
Namen, zich, sedert eenigen tijd, speciaal zijn gaan
toeleggen op het kwee ken van wilde eenden
welke vooral bestemd zijn voor do markten van
Brussel en Londen.
Te Bart-.ez.Bpa, in het Hooge Veen (prov. Luik)
houdt men er een andere specialiteit op va en wordt
thans een terrein van 10 hectaren in orde gebracht
voor het fokken van goud vossen en andere
wilde dieren waarvan de pels veel waarde heeft. Op
hetzelfde terrein, een reusachtig heideveld, dat op
540 meter hoogte ligt, zal ook nog een sanatorium
voor zieke huisdieren worden gebouwd.

De acht zakken van den postd ie f stal, eo
gisteren bij Bhtev_sb_iry gepleegd, ziju gistere» al o
teruggevonden in weilanden langs het riviertje de
Harley, maar zonder de nangeteekende blieven, wier
inbond ongeveer £ 000 bedraagt.
is
Keu tractor, waain.ee cement werd vervoerd,Het
binnenrijden.
komen
Londen
een
huis
to
onderste deel van «e voorgevel viel iv de kamer en
sloeg alles kort en klein. Toevallig waren er. wat bijna
nooit geleurde, geen meiischen in. Er was alleen in
de keuken, achter, een meisje, dat de vloer aan t
Rusland.
schrobben wa». De bestuurder had de tegenwoordigwater
te
ontde
emmer
dadelijk
heid van geest, haar
rukken om l.et vuur van de machine te blusschen. De
De Duitsche gezant te Moskou heeft Vrijdag op hun
schoorstee!, van »!cn tractor was n.l. r«-!s door de verzoek ongeveer 30 vertegenwoordigers ontvangen
zoldering heengediongeii, waardoor bijna uog brand van de Duitsche arlieideisafvaardiging. die op het
ook was veroorzaakt. De bestuurder verwondde daar- oogenblik in sowjel-Busland verwijlt. Daarbij zijn de
bij ziju pols en de stoker bezeerde ziju voet tusschen handelsbetrekkingen tusschen Rusland
de deur van den tractor, toen hij een jongetje op het en Duitsehland besproken en met name het opetrottoir weg.choof. dat anders overreden zou zijn.
nen van het Bussische afzetgebied voor do Duitsche
industrie.
Kapitein Harllcv. van de Leviathan, heeft een
dezer dagen, even nadat het schil» uit Cheilxiurg naar
Do raad van volkscommissarissen der sowjel-ttnie
Boulhamptou was vertrokken, een paartje getrouwd. heeft zijn goedkeuring gehecht aan een door het
journalist, volkscommissariaat van financiën ontworpen wetsDit was al liet tweede, zei hij tegen een
bepaald
popu- ontwerp i.z. de s taa ls-ve rzeker in g. Het ontzee
wordt
huwelijk
op
hot
en
werp kent den staat het volledige monopolie toe op
Enkele getrouwde,! hadden hem al geraasd, of hij
alle belangrijke vormen van verzekering, die op het
aan boord ook de bevoegdheid had. schellingen uit oogenblik tot het arbeidsveld van het staatsverzete spreken, maar hij had geantwoord dat, als dal zoo keringsbedrijf behooren en geeft nauwkeurige voorals de Leviathan voor schriften met Intrekking tot de inriohting van de
was. zelfs een zoo ftioot schip
de passagiers te klein zou ziin.
Staatsverzekering en do eventueele winstverdeeling.
In enkele Lond< nsche havens hebben de stakers
Do academie van wetenschappen heeft
sterke posten geplaatst om de werkwillige zeel ie- een brief van Painlevé ontvangen, waarin hij
den te intimideeien.
verklaart te betreuren niet aan do feesten van het
beginnen hun ontevreden- "00-jarig
Ook de zeelieden te
bestaan te kunne,, deelnemen, daar hij iv
heid uit te spreken niet do bc.taai.dc loonen.
Parijs niet kan verlaten.
Lepten!
de
Fransche icgcei.ug ontving de academie
Van
Te Burnliamou.-ea had een troepje ba den o e bericht, dat zij op voorstel van do Mowzio besloten
meisjes, om de kosten van badkoetsjes te vermijden, heeft zich bij de feesten te laten vertegenwoordig n.
een kleedkamer van strandstoelen gevormd. Toen uu
de stoel-nverhiiurd.. kwam om zijn geld. weigerden
De spoorlijn Moskou-., eb os j-R i ga. die oo
zij ook dit ie betalen. De verhuurder nam toen alle voornaams-o verbinding van de Russische hoofdstad
stoelen weg en liet de meiejes. iv letterlijke en overmet West-Europa vormt, voldoet iv technisch opzicht
drachtelijke zin. in hun hemd slaan.
niet moer aan de voor snelverkeer te stellen eischen.
In verband hiermede heeft het volkscommissariaat
van verkeerswegen besloten, deze lijn slechts intact
België.
te laten voor het gewone goederen- en het locale
verkeer, en het grootste gedeelte van het reizigersvervoer en den ijlgoederendjenst over de lijn Moskou»
Onze correspondent te Brcssel meldt:
Bmolensk-Bigosowo-Indra-Biga to leiden. Op het
In officieuse kringen doen allerlei geruchten do grootste gedeelte van dit traject zal met een snelheid
welke voorloopig nog door de ministers van 80 K.M. jier uur kunnen worden gereder,, tengeronde
omtrent mogelijke wijziworden tegengesproken
volge waarvan, niettegenstaande het traject grooter
na,
het zomerreces, in de samenstelling is dan het oude. de afstand Moskou-Biga voortaan zal
gingen,
van het kabinet Poulle t. Zoo wordt verze- kunnen worden afgelegd in 24 in plaats van 31 uur.
kerd dat de katholieke minister van justitie. Tschoffen,
van zins is, om gezondheidsredenen, zijn porteTerwijl de bewoners op reis waren is er ingebrofeuille neer te leggen om vervolgens, na, zich eenigen ken in de woning van volkscommissaris
ti'd rust te hebben gegund, zijn plaat» aan de advoNókolnikof te Moskou. Do inbrekers hebhen alle
eatenbali- te Luik weer te gaan innemen. Als mogekasten opengebroken en een ware chaos aangericht;
reeds verschillende voorwerpen van waarde namen zij meelük opvolger van minister Tschoffen wordtBrussel
vëoi-iitg.zet mr- Alex Biaun. senator voor
De inbraak werd eerst eenige dagen later ontdekt.
en eeie-president van de Födöration des Avocats.
Niettemin heeft de. politie de daders reeds gevonden
van landVerder heet het dat de huidige minister men
en ook het grootste deel der gestolen goederen achweet. terhaald.
bouw, mr. Aloïs Vamlevijvere. die. naar
enkel en alleen in de regeering trad om het kabinet
«e steunen,
Poullet-Vandervelde met zijn pnestige
Naar de Berliner Lokal Anzeiger ui! Warschau -erdaar bij neemt.,
worden,
zou
vervangen
verzak,
zijn
op
hebben bandieten in IVolhynie tusschen
hoooe functies heeft Waar te nemen in de .oci.le co Sj-tonié' én Nowograd een auto met militairen en
Graat ambtenaren van de sowjet republiek aangevallen.
Crediet a rindustrie in de Caisse de Beportl-.hem
opzou
Tibbaut,
of
het
kamerlid
Liedekerke,
de
Tien passagiers van de auto zijn gedood en de overivolgen.
gen zwaar gewond. Allen werden beroofd. Bus.i_.hs
militairen hebben daarop jacht op de roovers gemaakt,
De datum der verkiezingen voor de prodie zich in eén dorp verscholen hadden. Dit dorp werd
correspononze.
naar
thans,
is
vinciale radon
bestormd en in brand gestoken. Verscheidene bandent te Brussel meldt, definitief op 8 November a^. dieten zijn gevangen genomen.
gesteld. Verscheidene duizenden jonge kiezers, welke
hij de verkiezingen voor Kamer en Senaat, in April,
wegens het gebruiken v.in verouderde kiezerslijsten,
De Balkanlanden.
niet tot de stembus werden toegelaten, zullen ditmaal,
mogen
voor het eerst, van hun stemrecht gebruik
maken. Het aantal kiezers bedroeg, bij de verkiezinUitvoering van openbare verken
gen van 5 April. 2,346.000 ; het zal ditmaal, de gebedragen.
in Turkije.
annexeerde kantons inbegrepen, 2.392.000
(Van onzen Balkan-con, espondent.)
uit Brussel naar
Vandervelde vertrekt morgen
Marseille, om het socialistische congres bij te wonen.
13 Augustus.

—

Daarna gaat hij

—

naar Genève.

.Vaar nog altijd d© mogelijkheid niet schiint uitgedat het commissariaat voor openbare werken
sloten,
zich
In verband met zekere incidenten welke
Angora
het
te
zich zal verstaan met den ingenieur H. 3.
inhuldiging
van
bij
do
Nieuwpoort,
onlangs to
do
den
directeur van gemeentewerken te Botvoorgedaan
Boode.
monument aan do gesneuvelden, hebben
nopens
een opdracht voor do uitvoering van
terdam,
jouwden
er
do
Brabaneonno
oud-strijders
<.Vlaam_.he,
openbaro
met name havenuit en hieven het lied van den Vlaamschen Leeuw verschillend© Turkije, iswerken
belang ontbloot,
het
niet
van
jaarlijksche,
Vlaamwerken
in
aan) en mede met het. oog op d©
verhoudingen
en met
gaan,
onder welke
sch© liedevaart naar den IJzer op 30 dezer, heeft het eens na t©
den
nieuwen
Turkschen
ook
welk©
werkkrachten
in
Di_niuideu.
naar onzo corresgemeentebestuur van
staat gewerkt wordt.
pondent to Brussel meldt, m spoedvergadering bijeenDo openbar© werken van allerlei aard. in Turkije
geroepen, een voorstel van den burgemeester goedzijn zeer talrijk; maar do bezwaren welke
ontworpen,
artikel
een
jxditiereglemcnt
gekeurd, waarbij aan het
„op
gegadigden naar het uitvoeren er van steeds bij veris
wordt toegevoegd, bepalend dat het verboden
wier wellokalen,
staande
openbaro
schillende departementen of autoriteiten,
den openbaren weg of in
minst© niet-inmenging.
medewerking,
ten
politie,
of
willend©
plaatselijk©
der
onder do waakzaamheid
zijn d© oorzaak geweest, dat tot
beelden of prenten ten toon io stellen of to versprei- niet was verkregen,
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hooge mate compromitteerend voor de familie waren
boven in een kast in de bibliotheek geborgen te hebben en thans te willen weten of zij daar nog aanwezig waren. De kapelaan haaldo een laddertje,
klom naar boven en vond inderdaad de bewuste
papieren heel boven in de kast. Op verzoek van
geschied
den monnik verbrandde hij ze en toen dit hem
ooit
was, verdween de monik e» niemand heeft
weer gezien.
Een dergelijk verhaal is verbonden aan het sombers
het verkasteel van Powis bij Vi'el-,chpool in Wales,Hampson.
zekeren
John
van
een
afkomstig
haal is
een Methodistisch predikant, die. het verhaal opteckende uit den mond van een zijner oudste parochianen,
een oude vrouw, die bekend stond wegens hare vrome
religieuze opvattingen, Het moet omstreeks 1,80
gesellied ziin.
Zij vertelde hem dan. 'lat zij gewoon als zij was
met spinnen in haar onderhoud te voorzien, zonder
werk zijnde, op een winterdag zich naar het kasteel
begeven had en den eigenaar had laten vragen of er
geen werk voor haar op het kasteel te doen was.
De eigenaar en zijn echtgenoote bleken evenwel
afwezig daar zij te Londen vertoefden. De vrouw van
den rentmeester echter zcide haar dat zij zeker voor
eenige dagen werk voor haar had en verzocht haar
blijven waar zij onderdaartoe op het kasteel zelf te welk
voorstel door haar
voeding
bekomen,
kon
dak en
haar
wo!
te spinnen en
gaf
Me»
aangenomen.
werd
wees haar tegen het vallen vnn den nacht een kleine
kamer aan om te slapen. Het was een oudcrwetsch,
rijk gemeubeld vertrek, waarin een reusachtig bed
brandde.
stond terwijl een groot vuur in den haard
het
felbrantafel,
de
die
met
op
Een kandelaar stond
de
Toen
helder
verlichtte.
de
kamer
haardvuur
dende
hadden,
gezegd
verlieten
goeden
nacht
bedienden haar
zij ijlings de. kamer en sloegen de deur hard achter
zich dicht. Zij verwonderde er zich over. dat men haar,
een arme. oude vrouw, een vertrek als slaapvertrek
gegeven had dat ten eenen male niet paste, bij haar
rang en stand en ook het haastige vertrek der bedienden was haar een reden tot verwondering, hetgeen
met in
haar aanleiding gaf te vermoeden dat er iels
den haak was. Inderdaad was zij niet ver van de
waarheid, want, het vertrek wa« sinds eenigen tijd
onbewoonbaar omdat hel er spookte en het personeel
had d^weinig te apprecieeren grap bedacht, de. oude
vrouw te laten slapen in een vertrek waarin zij
zelven overdag om zoo e zeggen «eou voet durfden
te zetten. Zij nam haar Methodistisch bijbeltje en
begon te lezen, zooals zij eiken avond placht te doen;
terwijl zij daarmede, bezig was. trad een man in zijden
bleef een poos uit het
kleeding het vertrek binnen
niet
zich
herinneren dien
kijken.
Zij
kon
venster
gezien
voren
te
hebben.
»...,_.
man ooit te
Toen hij dit een tijdje, gedaan had. verliet hij het
vertrek weer. om een «ogenblik later opnieuw l©
verschijnen en helzclfd" <o herhalen. Toen zij met
haar gebed bezig was. kwam hij voor d© dcdo maal
nu het
binnen en ging achter haar slaan. Zij richtte
ook
zij
hem
vroeg
hem
beleefd
of
en
hem
woo.rd tot
van dienst kon wezen.
Ja" zeide hij en naar dc, kandelaar wijzende,
mee'en vol» mij". Zij volgde hem door

„neem'dien

1

Nu
nu toe zoo weinig daarvan is tot stand gekomen.
groobezwaren
regime
dio
onder het tegenwoordige
tendeels zijn ondervangen, kunnen combinaties en
ot
personen, die voerheen zich daarvoor niet konden
kundigkapitalen
en
stellen,
hun.
wilden beschikbaar
hel oen aan
heden gerust aanbieden om mee to komen
van
ontwikkeling
economisch,
het groote werk van do
_, einde <^
do Turksche republiek.
teOm die ontzaglijke taak tot een goed
brengen zijn er vooral drie dingen noodig: geld. arbeidskrachten, en materieel.
>
het.
Turkije is door do natuur zoo rijk bedeeld. dat
gtmsügo
voorwaarwanneer de noodige zekerheid en
den worden geboden, stellig do financicelo medewerking en steun zal kunnen vinden voor do uitvoering
van vruchtdragende openbare werken.
do
Minder gunstig is het met het verkrijgen van
zoowel
vereischte arbeidskrachten gesteld. Dio zyn. intellecde
voor zoover het do hoofdarbeiders
nog
betrelt.
als
de
handswerkslieden
lueeleu
schaarse»! in Turkije.
Technici, ingenieurs, opzichters, bazen, in een
nog zoo
woord specialiteiten van allerlei aard. zijnvoldO!»_e
nauwelijks
weinig talrijk, dat hun aantal
is om de kaders in 's lands dienst te kunnen bezetten.
Op hen zal mitsdien, ten minste iv den eersten tijd.
voor particuliere ondernemingen, of voor buitengewone werken niet kunnen worden gerekend.en instelTurkije zal, totdat zijn eigen vakscholen
lingen voor polytechnisch onderwijs behoorlijk ziju
ingericht, specialiteiten met helpers van buiten behoeven.
l-uiteiilana'sche, ondernemingen, welke zich onder
het tegenwoordige regime met het uitvoeren van
openbare werken, het bouwen van fabrieken eu
werkplaatsen, het inrichten van industrieën willes
zullen natuurlijk geleidelijk talrijke b«belasten
-i kwamo arbeidskrachten vormen; edoch, voor zoover
hel de eerste jaren betreft, zal men daarop nog niet
kunnen rekenen.
Zelfs wat gewone werklieden van allerlei soort
betreft, metselaars, timmerlieden, schrijnwerkers,
smeden, grondwerkers, steenhouwers, en ook eenvoudige daglooners. kan het land daarin nog niet voorzien. Turkije is vooral een landbouwstaat. De bevolking op het platteland wijdt zich nagenoeg uitsluitend aan den landbouw, en hier en daar aan do
veeteelt; en zij gevoelt niet den minsten aandrang
om naar de steden te trekken en daar als ambacht..man of fabrieksarbeider een beslaan te vinden. Evenmin gevoelt zij neiging, of ziet zij zich genoodzaakt,
to gaan arbeiden bij ondernemers van openbare
werken, of bij ondernemingen vlak bij huis in het
land zelve. Trouwens de Anatolische boer toont voor
grondwerker niet veel geschiktheid; en het staat
hem tegen, als sjouwerman te gaan werken, liet is
daarenboven veel wensehelijker. dat hij thuis blijft
om zijn akkers te bebouwen en zoodoende do verzorging van het land lo verzekeren, dan dat hij zoo
nu en dan, wanneer hij niets anders te doen heeft,
eens een paar weken ergens bij een houw, of op een
fabriek gaat werken.
De metselaars, timmerlieden, smeden, steengravers,
die zich naar de steden of dorpen in het binnenland
Ingeven, zijn amper voldoende voor het werk aldaar;
zij komen niet in aanmerking voor groote buitenge»
wone werken. Hun manier van werken is buitendien
niet geschikt voor zulken arbeidDe Anatolische ambachtsman bezit bij lange- na niet
de vakkennis en bekwaamheid van zijn kameraden
in het Westen. Inzonderheid voor wat lietreft het
„netjes afwerken" staat hij bij dezen ten achter. Hij
weet zich daarentegen te helpen door het aanwenden
van do oorspronkelijkste hulpmiddelen; en terwijl hij
met een paar van do eenvoudigste gereedschappen
werkt, vult hij met zijn vindingrijkheid aan wat hem
aan materieel ontbreekt.
Men moet het hebben gezien, hoe een Turksche
metselaar den koepel van een bad. van een begraafplaats (turbee) of van een bedehuis (moskee)
bouwt, of hoe een Turksche timmerman een brug
over een diep ravijn slaat, alles zonder steigers»
zonder bijzondere werktuigen, zonder nauwkeurige
plannen, ja zonder meetstok, om zich van hunno
handigheid een denkbeeld to kunnen vormen. Do
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vermaarde Turksche „calfa" (letterlijk vertaald =»
een huis van eenigo verdiepingen,
zondor vooraf ontworpen plannen of berekeningen,
zoo van dag tot dag, met niets andera uitgaand dan
een dissel, een schietlood. een meetstok en een
weegschaal.
In verband met dis bijzonders eigenschappen van
den Anatolischen ambachtsman zal het hem moeilijk
vallen, zioh aan te passen aan het methodisch nauw-

bouwer) bouwt
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een gang, die geheel met eikenhout beschoten was,
naar ecu mis. Hier haaldo hij een van de vloerstee»
nen uit deu grond, en nu kon zij in ©en keldertjo
kijken, waarin een met ijzer beslagen kist stond.
Ergens uit ©en verborgen plaats haald© hij een sleutel voor den dag eu wees haar waar die verborgen
was. „Gij ziet hier dez© kist en dien sleutel", zeid©
hij, „welnu, beloof mij dat gij zult zorgen, dat beid©
worden gezonden naar mylord en mylady in Londen,
eu als dat is geschied, zal niemand mij hier ooit meer
zien."
Zij beloofd© haar best t© zullen doen en een oogenblik later was hij verdwenen. Thans durfd© d© oud©
vrouw alarm te maken en terstond snelde al het per»
soneel op haar geroep om hulp af. daar zij in spanning hadden zitten te wachten op d© dingen die
komen zouden. Zij verteld© het gebeurd© en toonde
do kist en den sleutel. Met eenig© aarzeling werd d©
kist. dio zeer zwaar bleek to zijn, uit het keldertjo
gehaald; wat ze bevatte, geld of belangrijk© papieren
of beido wellicht, kon zij niet vertellen, daar do kist
niet in haar bijzijn werd open gemaakt. Dat do inhoud van veel belang voor d© eigenaars was en ook
werkelijk in do juist© handen kwam bleek spoedig,
want uit Londen kwam weldra een brief, die de oud©
vrouw dank zegde voor haar flink© houding en
waarin haar beloofd werd, dat er van nu af aan een
plaats voor haar op het kasteel zou zijn; mocht zij
evenwel er de voorkeur aan geven elders te wonen,
dan zou er gezorgd worden voor een woning en
onderhoud, waar zij dat verkoos, sindsdien heef» het
op het. kamertje niet meer gespookt.
Balleehin Houso to Logierait. Perthshir©, een halve
mijl van het station Ballingltiig verwijderd, was in
1898 een war© trouvaill© voor allen, dio zich bewegen op het terrein van bovennatuurlijk© of onverklaarbare verschijnselen. Wat daar gebeurd is, is
nauwkeurig beschreven in eon boek. getiteld: The
Alleged Haunting of B— House, dat in 1900 verschenen is.
huis al»
Ballcchin House is betrekkelijk een nieuw het
in
hoewel het goed zelf reeds in d© IL. eeuw dat aanbezit
©en
der familio Stewart was. Het heeft niets
spookhuis zou doen denken. In 1896 verhuurdo kapivoor den
tein Stewart liet huis aan een rijk© fam'liogroot
deel
was
een
plan
familie
van
jachttijd. welke
te besteden. In den
'van dien tijd aan jachtvermaak
omtrek stond het huis min of meer als spookhuis be-

aan
kend, zouder dat daar ©venwei veel ruchtbaarheid
gegeven was, terwijl ook de huurders hiervan niet op
de hoogte waren gesteld. Ka ©<>n zevental weken vertrokken d© huurders met pak en zak verklarende dat
de bewoning van een dergelijk huis ten
ondoenlijk wns. Dit kwam ter oor© vnn den markies
of
vnn Btite. een ijverig lid der bekende Vereeniging
wist
te
over
zijne
medeleden
Bsvchical Besenrch. die
ten
stollen,
wat
in
te
onderzoek
grondig
om
een
haiin
gevolge had dat hij en een paar vrienden Ballcchin
House huurden om allerlei waarnemingen ter plaatse
nu een vijl»
zelf te kunnen verrichten. Zij inviteerden
de
war© toevan
geen
van allen
en-der»ig gasten, di©
©f zij
wisten,
en
beter
waren
niet
op
hoogt©
d©
dracht
gelogeeren
waren voor een gewon© logeerpartij »©
zij
waren,
toen
enthousiastvraagd. (Of zij later ©ven
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■LUXE CARROSSERIEËN.!
vernamen waarom zij feitelijk geinviteerd waren mag
hetwijfeld worden). Het klaarblijkelijke doel was
dus, onbevooroordeelde getuigen en waarnemers t©

hobben bij all© gebeurtenissen die zich konden voordoen. Er dient bij vermeld te worden dat Balleohin
Houso van 183118?ü had toebehoord aan oen majoor
Btewart, een oom van den verhuurder, een excentrieke
persoonlijkheid. Hij deed veel aan spiritisme en ver»
klaarde herhaaldelijk, na zijn dood te zullen weder»
keeren en wel in het lichaam van een zwarten spaniel
waar hij zeer op gesteld was. Overigens hield hij veel
van honden en had er een groot aantal, zoowel in
als buitenshuis, Toen hij stierf lieten de erfgenamen
al deze honden 14 in getal, de zwarte spaniel incluis
op t©
terstond doodschieten, waaruit men verin.-g
maken dat do familie niet bijzonder op een
terugkeer van den oude,, majoor gesteld wis.
Of nu de slachting onder die ongelukkige honden de
oorzaak van alle latere ellende was of dat »> <>u<!©
majoor toch gevolg gaf aan zijn voernemer., is niet
t© zeggen. Eenigen tijd na diens, verschel ,en zat. d©
echtgenoote van zijn neef in d© kamer di© eenmaal
d© zitkamer van haar oom geweest was, toen zij
overh, erplotseling, de hondenlucht die vroeger zoo tegelijkerschend in huis geweest was weer look. en
tijd iets tegen zich aan voelde duwen, zooals een bond
gewoon is" te doen. zonder evenwel iels to zien. Ook
ander© verschijnselen werden waargenomen, /oo.ls
degelijke. M,..,.
harde slagen, twisten!.e stemmen
het groote spectakel begon pas in 159_. Enfin «Ie Mar.
kies of Bute en zijn gezellen mitsgaders zijn g.".5.
waarnemers tegen wil en dank kregen het volle pond.
Hevige slagen, dag en nacht in de gangen geloop van
onzichtbare wezens op do trappen, stemmen v.m een
man en een vrouw in hevig twistgesprek en dergelijk©
vonden dagelijks plaats. Was men in den beginne geneigd een en ander toe to schrijven aan dezen of genen
handigen grappenmaker, later kwam men tot een ander inzicht en ten slotte was er maar een gast meer.
di© aan dergelijk© grappen bleef gelooven; alhoewel
hij to© moest geven, dat het feit dat een grappen»
maker gedurende een kwarteeuw dezelfde streken
blijft uithalen, een zaak was die op zich zelf beMaar er was
schouwd een nader onderzoek wettigde.spaniel
gezien,
meer. Herhaaldelijk werd een zwart©
eens zelfs zag men een hond achter het dier aanloop n,
hem besnuffelen en met zijn staart tegen hem kwispelen. Dat dn mes honden langs zich veelden hens-trijken,
dat men honden hoorde, loopen en met hun staarten
tegen het behang en meubelen hoorde slaan was een

gewoon verschijnsel.
Door middel van een soort planchette werd contact
g©zocht en toen o.a. eenmaal gevraagd werd wi© d©
dam© was, di© door een onbekend 150 eeuw_ch portret
in de vestibule werd voorgesteld kwamen er de woorden Ihsbel en Marghlirned voor den dag. dat de lersch© spelling is voor Isabel en Margaretha, Ook werden een paar maal een paar nonnen waargenomen,
zoowel in als buitenshuis. Er zij hier vermeld dat een
zuster van den majoor als non gestorven was in 1380.
Alles werd neergelegd in bovenvermeld lxi.k, dat
grooten ©pgan? maakte. Of sindsdien het nog spookt
op Ballcchin House is mij niet bekend.

»n_v^___

6

»«mr___»_,^__«Bj<)__ll__

gekeurig© werken dat voor «p WcsteiHci.e
Hij
dan
ten
werken
wordt
vereischt.
zal
«ichoeido
hoogste nuttig kunnen worden gebruik!, wanneer er
iets snel moe! worden uitgevoerd „iel slecht.' op da!
oogenblik aanwezige middel»»; terwijl men hem dan
zelf zijn gang moet laten gaan, zonder zich te «lengen in d© wijze, waarop hij het karweitje wil klaarleest

COURANT.

aangeeft, dat elk© groep der bevolking slechts leden
van die groep mag uitverkiezen als vertegenwoordigd s. Nu e, liter voor provincie en regentschap di©
onderscheid,
is aanvaard, dient meu haar ook wel
in dc gemeenten te aanvaarden.
IV I».uwe beginselen zijn, liehalve de doorvoel Ing van dez^ scheiding, de volgende: d© leeftijdgren.-» wordt verlaagd tot _1 jaar; hel census kiesrecht
wordt afgeschaft en vooila.iu krijgt ieder kiesrecht,
die in eenige lands-, provinciale of gemeentelijk©
belasting is aangeslagen; de eisch van voldoende
k> uuis van de Nederlandsche laai wordt vervangen
<I<«>r dien van kennis van lezen e» schrijven, blijkend» uit persoonlijke en schriftelijk© aangifte;
ook <!< vrouw wordt het actief kiesrecht toegekend.
.Stelt men niet de regeering tol eisch voor d© toekenning van gemeentelijk kiesrecht, dat de kiezer
lxdaug heeft bij de wijle, waarop de overheid haar
taak verlicht, dat hij eenige ontwikkeling bezit om
zich een oordeel te vormen en dal hij belangstelling
I e/it. dan voldoet de ontworpen regeling wel.
Zij zal voorzeker het aantal kiezers in de gemeen-
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de politie te Lonueker om inlichtingen. Toen kwam a_u het licht, dat 11., zooals de
bedoeld© persoon voorgaf te heeten. nog sleeds in
deze gemeente woonachtig was. Van een geloond portiet van deu Amsterdammer herkende de vrouw van
H. een zekeren E. W.. <en Duitscher. die eenige jaren
geleden een aantal weken «e hunnen huize had veropgevat,

verzocht

toefd.
reGisteren is do p..<_udo-_>.d.i.under door eenigeaanhield
chercheurs naar hier overgebracht. Dc man 11.
heette.
vankelijk stokstijf vol. dat hij werkelijk
bekende,
do
mand
en
hij
door
slotte
viel
echter
Ten
dat hij de papieieu vau 11. gestolen had en in Amsterdam een valsehen naam had opgegeven. Onderden
naam H. heeft hij zelfs in Juli jl. aau dc stemming
voor de Tweede Kamer deelgenomen. Voorts bekende
hij in werkelijkheid E. ff. «e heeten en Duitscher te
zijn De man heeft zich schuldig gemaakt aau overtiediug van art. 128 van het Wetboek van Strafrecht,
waarop een jaar gevangenisstraf staat, terwijl werkliern zijn
loosheidskas en liefdadige instellingen door
teruggeblacht.
opgelicht. W. is weer vaar Amsterdam
ten s.|e,k ve_g,oote» en er is reeds aangevoerd, dat H. had iv cl dien tijd de gestolen papieren niet bede ordonnantie aan vele onontwikkelde,, kiesrecht hoeven »© gebruiken eu was daardoor met de vermisscheuken wil. Terecht heefl de regeering overwogen, sing ervan niet op de hoogte.
dat ook die. onontwikkelde,, belaui: hebben bij het
gemeentebeleid en dat zij dit op eigen wijze en geDe poging tot moord te Amsterdam.
toetst aau de eigen lxdangen vel degelijk bcoordeelen. Overigen,, geldt ook van dit bezwaar, dat het onOver de vermoedelijk© joging tot moord in de
logisch is: aan de bevolking in de regentschappen is Lassusstraat t© Amsterdam, verneemt d_ Te', nog:
een zeker ki<s>eeht toegekend en een ieder zal moeBij nader onderzoek van het restant van het beten toegeven, dat de stellig niet minder ontwikkelde dwelmiugsmiddel is gebleken, da. dit van betrekkelijk
stadsbevolking dan ook we! recht heeft op een
lichten aard was. Het schijn', een middel (o zijn. dat
_«»d?el.
bij operaties aangewend wordt alvorens een zwaarstellig brengt dus dit ontwerp het onmiskenbaar der verdoovingsmidde. den patien, wordt toegediend.
voordeel van een ruimer vertegenwoordiging van de Met dat al ligt do bedoeling van. den medicus in het
stadsbevolking in het gemeentebestuur, dat door de duister, want indien hij do vrouw uit den weg wilde
heffing van de desa-autonomie binnen d© groot© ruimen, waarom paste hij dan niet een ander middel
gemeenten daaibij steeds nauwer wordt betrokken.
lee,
"
Dat die bevolking niet rechtstreeks om dit kiesrecht
Hei onderzoek heeft nog iets eigenaardigs uitgemag
vroeg
een eveneens aangevoerd bezwaar
wezen. Eu dat is. dat d© dokter do bewust© dam© t©
een bezoek heeft gebracht.
al.' zoodanig niet gelden, ook ui"t voor het vrouwenmiddernacht eveneens
zij
zitten praten en heeft hij
langen
tijd
besamen
Toen hebben
kiesrecht (dat iv de desa al sinds
haar, naar we reeds meldden, een glas port ingestaat en dus. geenszins, gelijk men het wil voorstelmaar de schonken. Daar do vrouw hem niet vertrouwde,
len, een Westersche nouveauté zou zijn)
maar zette het weg.
laten
leiden dronk zij het glas niet on.
regeering heeft zich alweer ten rechte
van den dader
handelingen
Ook zijn de verdere
door de ervaring. De ervaring namelijk van de ongeto kwart
Hij
vluchtte
gepreciseerd.
eenigszins
nader
wen^cht^ gevolgen der ontstentenis van vertegen5
uit
met
achtervoor drie het perceel Lassusstraat
woordigingzijn hemdsmouwen is
colbertjas.
In
zijn
lating
van
Zij doet echt.r t"n deele, de te verkrijgen voordoehij over do schuttingen geklommen. Aan een achterle» van een ruimer Inlandschen kiezerskring te niet.
een der huizen in do Do Lairessestraat
In de eerste plaats doorlat het ontwerp het aantal raam van aan.
Do bewoner, dio met ziin echtgenoote
klopte
hij
netels fileert en in de tweede plaats door de veren vroeg door do hor. die in het
deeling naar nitlonaliteit. Dat laatste is, gezien de sliep, werd wakker
nachtelijke bezoeker wensehte.
de
stond,
raam
wat
l_estuursl:crv.iniiiig, voorloopig moeilijk weg t© nedat hij twist met ziin vrouw
Dezo
toen.
verklaarde
men. Ma.r wel kan alsnog een wijziging gebracht had gehad en over do tuinschuttingeu gevlucht was,
worden in de zetel verhouding en daarop is dan ook daar ze hem bedreigde. Do bewoner van d© De LaiBuitenlandschNieuws.
van lnlands_h^ zijde reeds aangedrongen.
liet hem doro en de dader vlood weg door
kiezers.orps tien of twintig resscstraat
Als het Inlaad.
d©
voordeur.
Europeesche eu als
Idobra nd mi te Rome maal zoo groot zal zijn als het
Vervolgens begaf hij zich naar een garag© en
De beroemd© Villa A Aldobrandm',
zich gelijkelijk huurde
bemoeiing
gemeentenaad
van
den
verkocht
de
prins
een auto. Doch het toeval wilde, dat dez©
bevolking
isdoor den eigenaar,
Eurojieesclie
de
Inlaad;c.he
als
tot
wil
tot
de
wagen spoedig ecu aanrijding kreeg en defect geaan ecu groot© hotel-combinatie, die bet. gebouw
d_t__ is een gelijk aantal Inlandsche
uitstrekken,
plaats
di©
zal
op
kocht toen van den chauffeur
supei-hótel"
laten afbreken en eenkrachtige protesten tegen dit zetel, en Eurcpee^eho zetels verkieslijk boven ©en raakte Do medicus
?'n chauffeurspak eu pet en
prijs
Er
voor
een
goeden
zijn
wil neerzetten.
leInlandsche
leeling.
waarbij
he!
aantal
schijnt
met
starre
vel
was spoedig in do duisternis verowenen. . Men heelt
plan opgegaan maar het oude gebouw
altijd in de minderheid blijft Voert men die evenden
zijn.
zijn spoor dien geheelen dag vrijwel kunnen volgen.
meer t© redden te
i-ediger verdeeling van de zetels in twee even groot© Zoo bracht hij den nacht, volgend© o,» dien van het
groepen van Europeesche eenerzijds, Inland_eh© en drama door in een logement on d© MartelaZrsgracht.
s'hi.ieesche anderzijds, niet tijdig in, dan staat men
Eenzijner familieleden ontving kort daarop een
Wahabietenvallen Medina aan.
De
straks toch voor het feit. dat de Inlandsche kiezer, schrijven, waarin hij mededeelde zich in het IJ t©
:'
Engel.ch© wien- uitspraak in den gemeenteraad nimmer meer zullen verdrinken.
n
Een telegram uit Jeruzalem aan do.Vrüdag
onOp last van den commissaris van het bureau Overdan een minderheid kan zijn tenzij de instemming
avondbladen meldt, dat do Wahabiete..
geplaats©
Europeesche
leden word» toom, den heer Dijkstra, heeft men ter
aanval o„ "«"ina. van een belangrijk deel der
verwachts zijn overgegaan tot deu genomen
gemen
dan
gevonden.
afwendt.
Dat
werd. Ne verkregen, zich tooh weer
dregd, doch er werd niets
dat onder krachtig artillciievuur
en verlijk -hans in sommige kringen weer van „gebrek aan
koepel van d© grooto moskee is getroffenvloog
en h" lan «stelling' zal spreken (die thans toch bezwaarin brand
Insluiping in een kerk. Te «ijsbergen is
nield, terwijl een andere moskee
gemeenteraad
alles
gedeeltelijk
door
den
bevolking
Donderdagavond
is
lijk t© verwachten is nu
te 8 uur ongeveer, toen de kerk
volkomen afgebrand is. De
bevolking
word.
over
de
Inlandsche
zonder,
bij
openstond,
Mekka.
en
een
drietal individuen ingeslopen
richting
nog
van
gevlucht in de
te
gelijk
thans
onvermijdelijk.
maar zou
beslist) is
in de K.-K. kerk. waar zij enkele offerblokken
eischen
verdergaande
Dat
dan
echter
zijn.
opereerden en van hun inhoud ontdeden. Ongemerkt
overkomen
ge-'eld zullen word-on is erger. Men kan dat voorkohad_«u zij het kerkgebouw ook weer verlaten.
Oost Indië.
men door tijdig de wijziging in do zetel verhouding
Toen even daarna de koster in de kerk kwam,
t>
,
brengen.
aan
ontdekte hij wat met de offerbussen was geschied
gemeenten.
de
van
oen
najaanszitting
voor
de
in
kiesrecht
dat
ïn
het
straks
Het nieuwe
I'
en gaf daarvan onmiddellijk kennis aan de politie,
geschied,
dan
ontwerp
uittrok.
te behandelen
Voiksraal
_,'--,
die onverwijld op onderzoek weten,
dat een drietal
brengt de regeering ondanks enkele principieel© bemen
te
(I'Hit.cuiliei'© correspondentie)
kwam
Hierbij
binnen vreemdelingen, na do kerk bezocht te hebben, met/waren ©en ontwerp, hetwelk den verhoudingen
__emarang, 21 Juli
geelk
zal
komen.
In
goede
S-ellig
ten
de gemeenten
een met fruit beladen handwagen het dorp waren
gemeentelijk©
dat
nieuwe
uitvoering
van
val
z^l
in de richting van Etten.
den-Volksraad is kiesrechtdedan binnen de gemeenten ruimer gelegen- uitgereden
'Dez© lang© voorjaarszitting van
buiten
de plaats brachten zij nóg een bezoek
Even
verrassingen.. H.j een
geVeel
is
al
eigenaardige
haar
Daarmede
-spreken
hei tot
bieden.
«iet. zonder
aan een huis. waar op dat oogenblik alleen een
_
landbdnwbegrooting zag men onverhoeds een m-me-:
,
Wannen.
..
der kinderen thuis wasdom te drinken. Bij hun
weru geStokvis aannemen, waarin een onderzoek
echter den aangeboden melkkan
vertrek namen zij2oodr_.
van. een
vraagd naar de mogelijkeid van oprichting
de vrouw des huizes thuismee op hun weg.
behandeling
West
Indië.
góhvernemeiits-suikerfabriek. en bij deeensklaps
verwittigde
het
haar wat er met de
kind
kwam
me!
werd
ook hiervan werd direct
was
en
gebeurd
van de nieuwe staatsinrichting
melkkan
instemming der regeering ecu motie-I(erkKamp aangewaardoor deze het
kennis gegeven aan de politie,
ten
indringerige
gasten leerde
nomen, strekkende tot uitstel van de invoer.
en
vreemde
spoor
van de
SURINAME.
verzette
1927, terwijl dezelfde heer werkkamp zich
kennen.
tegen hot daardoor mogelijk uitstel van bespreking
De politie zette hu in die richting haar onderzoek
van de nieuw© kiesrechtordonn.intie voor de geUIT DE PERS.
het was echter nu reeds 10 uur
voort en vond
meenten, dat echter toch werd aangenomen.
aan den weg naar Etten het drietal
geworden
Versobering bij het onderwijs.
.Met liet vrijwillig aanvaarden van de verantwoorverscholen achter een houtstapel, waar zij zich zoodelijkheid van uitstel van de nieuwe staatsinrichting
genaamd ter ruste wilden liegeven. In de nabijheid
een ondoordachtheid. Zelfs ,n(r.-k.) schrijft m_ar aanleiding van de stond ook de wagen met fruit en onder het fruit
Tijd
De
beo-in" de Volksraad
dan nog had een indiening van de nieuwste ver_o!>ering_voorstell.n:
-dien dit uitstel gewenscht ware
trof dc politie verschillende inbrekerswerktuigen aan,
moeten worden.
afgewacht
regeering
worden, dat het plan om te gaan
voorstel der
Ook iiriname ervaart de gevolgen van ds bezuiniging
j.l. neen zoodat vermoed mag
Juli
andere,
de
Den
Ten
onderwijs.
motieven:
het
-er-«bering
Volksraad
in
bij
en
golden
Er
den
oe rusten niet bijster vast stond.
van Heem-tra versoberingsplannen aan _ie
partijen zijn nog niet klaar voor de nieuw© verkie- _!« gouverneur
Ju
Het trio werd nu aangehouden en ds wagen met
voorgelegd,
goedkeuring
ter
..talen
zingen en daarop moet Indie dan maar wachten. Koloniale
in
de
ieg..i.ng
de geheele lading werd in beslag genomen, waarna
_»>e<t v.rl,'id.-e dat bij «nder druk van
Daarom stemde men in den Volksraad bont en hei moederland heeft gehandeld. Hel is kwalijk aan te den volgenden morgen de drie indringers naar Breda
,
(Tijd).
dwars door elkaar.
n,___"n daar de gouverneur er zich steeds legen beeft gewerden getransporteerd.
Den Haag.
Do regeeringsgemachtigde voor Algemeenevogelaar weerd. ..'-m willoos agen!" te worden van zouden,
indien
Hoe dit weze. de versoberingsplannen
mr. i.chri.ke. zei met den glimlach van den
De arbeider M. v. d. Berg uit Didam, die zich vastmet
bijzonder,
naden
Volksvoor
het
worden
zij
uitspraak
van
slaa-^ü. een' sla?
dat d© regeering de
hield aan een vrachtauto, werd gistermiddag onder
<len me voor het katholiek onderwijs. Me! hun dertiende jaarraad afwachtte. lveeds deze gelatenheid hadregeebepa.
gezonden,
een
Ede bij het passeeren van een anderen auto, aanzouten de kinderen naar huis worden
zij
der
is
waarschuwen:
Volksraad nieten
gereden. De man werd inwendig zwaar gekneusd.
liii", waartegen het bekende petitionnemen! der bevolring anders voorzeker niet eigen. lm toen de heer kii_>' dat als een referendum val! op ie vallen, zich reeds Dr. van Leeuwen uit Ede achtte overbrenging naar
Roep enkele dagen later voorstelde, dan ook maar vroeger heef! gekeerd. Ook zouden besturen van bijzonhet Bt. Elisabethsgasthuis te Arnhem noodzakelijk.
-.'.eloprichting
te
van
uit
gemcenlekicsiech!
van
het
worden
in
ds
bemoeilijkt
bespreking
dein"
scholen
de
bij het Ulo- en Mulo-onderwijs
nieuwe .scholen, terwijl vervangen
len, sprak zoo waarlijk de andere regeeiingsgeniachBij de vergraviug van het Xoningsdiep in Opsiereersterangs. dus
woorden:
door
tweederangs
dezelfde
worden
Decentralisatie,
de
tigdo. <Jie voor de
land zijn gevonden een oud zwaard van plm.
<!",! Volksjuist bet tegenovergestelde van versobering. evenals d.
van
de
uitspraak
wenscht
regeering
uit de vroege middeld©
handhaving der omzetting van een boschlandïsohool in 80 c.M. lengte, dagtcekeuende
uit nog ouder
ridderspoor
af te wachten. De Volk. raad lachte witjes en cc»
'raad
en
een
bronzen
eeuwen
districtsschool.
verondoordacht
een
nam
opgezonden
het
uitstel
naar het
zijn
tijdperk. Beide voorwerpen
stemde voor
In v.ikelMh.i,! zou d.m ook invoering der voorgestelantwoordelijkheid op zich, welke do wet het college de maatregel",! grootendeels geen versobering meebren- Friesch museum.
gen maar wel es'n dreigend gevaar beteekenen voor hst
onthoudt.
nieuwe
..taaisbijzonder
dat
dc.
regeering,
onderwijs en de kerstening der bevolking. En
de
zorgde
Terecht
Den heer O. M. «e N'addingxveen is tijdens zijn ver!,cclt
zij
vn>r een outdat
in het bijzonder he! katholiek onderwijs, «lat blijf te Brussel in een hotel een portefeuille met
inrichting gereed wa^. Terecht zorgde
aan bc! bestuur v.in Suriname in den loop der jaren ton600 gulden en 100 francs ontstolen.
werp van een daarbij aansluitend en in de host nuia_> <> .!<!> bespaarde, zeker nie! verdiend.
iile-kiesicch».. De n, M»
hervorming mcd© passend
Koloniën
weivrec>t.
dat
de
minister
.1
nieuwe
'Je be11. 3., lieéedigd klerk ter griffie der rechtbank te
>,!>: zou lellen op Suriname. Hier heef! hij do gelegenVolksraad heeft, in overijling, de invoering en
de
i<!2celle,
hei,!. »m het tegen-Icel te toonen!
handeling uithield,
kinschoten, is gisteren geschorst ter zake van malc^llc^e is daarIxslis-mg
narin«-sgeniachtigd!ii hebben het vóór de
versa tien. 'H. 8. is sedert eenigen tijd voort. Inchve!.."tw_orvoor
voihdig
aangeduid
tig en vermoedelijk in Duitsehland.
drukkelijk
Gemengde
delijk.
/.a._ n
Een appelboom in den tuin van den heer Voorbraak,
Do iei»<ering>gemachtig»!o voor ._!, en, eene,
klasgeliefde
zijner
zelfs
<-.
van politie te kinschoten, staal dit jaar voor
gelegenheid
agent
bij"
de
sprak
sieke woorden
<.instre.!ks 1% uur gisteravond werd er bra,nd den tweeden keer in vollen bloei.
..De Volksraad. mijnheer de voorzitter, ontdek!: in de benedenruimte van dn pakhuizen van
dat is d e stem van indié'
d« naaiiihozo vennootschap Algemeene Textiel In,»,! He! geril.
gcv!
blij
zich
Volksraa,!
gevoeld©
De
dii.stri.. gevestigd aan do Aelbreehlskade. hoek Grofhan straat, alhier. Do brand liet zich tamelijk ernstig
vleugel,! woord als Hoest voor de '»!!< ie werkelijkMededeelingen.
g.val
een.e
m
bang
zijn
te
<>»»
i,Hi^
aanzie,.. i<, meet daar do brandweer door den zwaeu behoeft niet
niet, waarlijk en ondank.-, de feiten a's ..stem van r<» t ook. die de pakhuizen vulde, zeer bemoeilijkt
werd. Do reddingsbrigade, werd gealarmeerd om
Indie'' to fnngee.en.
'»".««!g
vo<»_
Do gisteren te 's-t.-ravenhage gehouden jaarlijksche
jaa!^z»i,i!.g
«>._,„!
to verlcneii b,j hel opsporen van den vuurHet college kan zich na de
broeiing
door
neming bij welke
vermoedelijk
vergadering van aandeelhouders der
algemeene
m<-<
<!.
waai
ontstaan
Do
bezighouden
haard.
«'rand.
aan-©naam
zitting van balen katoen e» balen jute. is met. een slang Algemeeue
Exploratie Maatschappij
dez.-r
aangenomen
motos
andere
23
de
van
55
spuiten
49,
woid.,,
bevan
gasten
jaarverslag,
ln»!".'
z.s»l
en
door
de
het
de balans en de winst- en vervan
het
«trein
heeft
van
het eveneens als ...stem
op de waterleiding, ge» liesrekening goedgekeurd.
»
v»>..!l'cel»l
straal
ei,
he»
de
elk
met
een
zal
::.">.
het
verleen
schot,
Ook in
nieuwe
vau den brandmeester F. J. HDe directeur deed mededeeling: van de laatste bedaarvan met eenige nu eit^ mos'en zoeken. P.v. ijziüili. bluscht onler leiding
Zijner. De spuihoofdman
G.
A.
J.
«--enige
den
richten
omtrent het concessieterrein „Kluang". van
Burgers
althans
en
staatsregeling briciit daarin
stoomspuit
waren
__.
st,an
!
de
n°.
ten
35. 33. 31 rn 32 eu
de Bataafsche letr.-Mij. ontvangen.
maar het oude college zon.b-r .-««m heet» zijn
hulp.
In
geen
verleenden
uitgerukt,
maar
Do rotary boring (Put 13) is reeds lot 744 meter
eveneens
verlengd.
eig. nm.ichtig met een jaar
gebluscht.
waarna
was
brand
tijds
diepto
ruim
e«n
uur
de
gevorderd. Er zijn twee nieuwe boringen
voor
de
ucm.-ui.-.i
D© nieuwe kiesre. liLoidonnai^tiC
geruimd
is.
schade
katoen
De
jute
12
en No. 14) begonnen, welke reeds Ksnectieve(No.
nu»»k-Roep
do smeulende
en
toen vandaag »henen.
is ech!«r
op
beursverzekering
lijk
doch
word'
door
113
groot,
klaa,
vrij
is
meter en 89 meter dien zijn.
■!<"
<!<ic^-ctoi uitstel werd aangenomen, vci
«pelen.

nemers van openbare werDaar bijgevolg de
ken ter plaatse slechts een zeer I* perkt iiant-i!
werkkrachten, zoowel inlel>e<-tneelen als handwerkslieden kunnen vinden, zullen zij dit moeten aanvulmelen met personeel van builen; e» vooral niet detechi.daagxlie
de
lied.
middelen,
welke
chanische
niek te hunner beschikking steil. De machine i il
overal, waar zulks maar < < nigsziii. in. gelijk 15. de
werkkrachten ,»o. I n
ontbrekende of onberekenbare
«laai
dc medewerking
vervangen. Turkije moet
hulp uit den vreemde aanvaarden; evenzeer voor wit
Ie machthebbetreft arbeidskrachten als kapitalen.
,!,'>e!en
te
dien e,> .ichte
Turkije
bers in het nieuwe
wat ter
beg^elei,
streng
hun
..nationalistische"
zijde stellen; en bedenken, di! alle ra lies de ncod
n. uitzakelijkheid hebben geheid van het ontwerp,
werken, bet
openbare
groole
van
leiden
voeren, en
e» .„duinrichten en drijven v.:n groole fabrieken
reeds
l
aan
tijd
over
te
den
eersten
strieën in
'<<<>
buitenland.
het
vakkundige»
uit
daarin doorknode
de
De behoefte aan allerhande materieel voor
vlugge verwezenlijking van het programma van die.
groo?e openbare werken is iv Tin-kin-heteveneens
buitendringend. Ook daarin zal gro^,eii.!ee.s int
Weliswaar
lever!
liet
voordien.
worden
land moeten
maar die,
land zelf eenige bruikbare grondstoffen op.
moeten eerst worden gewonnen en dan lic- of verzijn.
werkt. Het zon t. n gevolge daarvan wel kunnen
onvoordecliger
uit«at die inhcemsche matei ia
kwamen dan do buitenlandsche.
Daar het echter in Turkije vooreerst erop a-il_>
komt, spoor- en andere verkeerswegen aan te Joggen.
aanvoeren van
die immers ook noodig zijn voor het
open
re werken
worpen
voor
de
de materialen
in het binnenland, zal het nanbevelenswaaid ziin. voor
bijv. den bouw van de daarin begrepen bruggen, e.d.m.
maar liever voorshands het in do streek zelf beschikop de aanbare hout te gebruiken, dan te wachten
hoebuitenland,
het
uit
materieel
ijzeren
komst van
duurzamer
is.
natuurlijk
dit
wel
'
Vlug. zon v.ug mogelijk werken moet vooreen-!
werken
het parool zijn bij de uitvoering van openbare verkeer
in Turkije, en met name bij die welke hei
wordt dc zoo
moeten bevorderen, want daarmederendabel,
en daarontsluiting
e»
het
dringend noodig©
en
het
van
land
onmiddcll'.ik
welvarend,
maken
door
het beste geholpen.
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-rinc^eemachtigd© mr. Jonge..e. I. «lat do ,e_s.<-.i nig
niet terugnam. Wel heil. _-_.!_ i de minister
de !'.<_.>»«
naar aanleiding van «en uitspraak vant.-g»
evenredig.vei
>invoering
van
Kamer do
welke inde,da.-,.. lo«,''!i zon zijn
ging aanbevolen
ma.r «te Indische regeering wee' nog niet os zij
die. wel wil voordellen, In h«t oiüvv.-p zelf is
de m'-inoric van to<l!cl>tin^ zeg! hel in
overigens
een apolo^io voor de late indiening „i^ t onduidelijk
me! de ministerieel., wen-ehen we! i.k. ning gehouden.
Ditmaal niet- »<-,_ onrechte.
D© nieuw© regeling van hel genieentc-'i-ie.sr. ch'
altijd indien di» ontwerp door den Volksraad
rit
ook ll^t gc-meentldijk
ongewijzigd word, aanvaard
kiez.ers'corps Splitsen in diic 'lcelen: Ncd^llanileis
<!b>!><</.<n
(waaronder begiejxn Indo l-uio,»o._..<>>).
Inlander», (n
.stellingen,
O
en
en ander© vreemde
ambtelijke taal: X<d,,...nd.sche onderdanen-Ne !< r-1anders, inhccmsche Nede, ...n«',s<h<' ©nderdann ni<l-

haar

--

pelt.
»

.<."'le.

.

Een

€ur«cao'sche Bank.
pseudo-Nederlander.

aan 'lub. het volgende bericht:
geleden
vervoegde zich een man aan
l-Ciii^o jaren
bot,
Amsterdamsche stadhuis,
lte.ldking
van
le nf: 1.
ingezetene
als
te worden ingehet
verzoek
om
met.
s»hiove!>. Hij ga» op 11. te heelen en ingezetene der
gemeente I.onne^cr te zijn, en on, zijn bewering te
staven, vertoonde hij eenigo papieren, waaronder een
geboorte-akte. Do man werd inderdaad als inwoner
van Amsterdam ingeschreven.
X,«..-! hij eenigen tijd in de, hoofdstad des lands
had v.it0.:..!. werd hij werkloos en daar hij zonder
mi-!»!. ■!<■"! van Instaan tv.is, werd hij verwezen naar
>.!<- v.c,!.!s>Oi.en_.a.. en liefdadige instellingen, die hem
..KimsK blen verstrekten. Dc man maakte kennis met
dagen in het
Nederlandsche. eer, fiiiiiselio vrouw, met wie hij dezermoest
Nederlanders, en n!<!.iiih<-ems'he
hij weer
huwelijksbootje wilde. «.tappen. Daartoe
onderdanen niet Xederl.-U<!e,.. Tegen deze. ondertoonen.
noodigo
papieren
«e
om
de
scheiding zijn vele bezwaren geopperd. .Vlen vrees! naar het stadhuis recherche die bij het geval te pas.
<en
l>e
.msiordanische
verscherping van de rassentegenstelling van
verdenking tegen H. had
«geling, welk© in ambtel ijl.deel ijk Xederland-,!, kwam en die reeds eerder
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—
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Vit

l_oi_i_.kcr wordt,

Dc gouverneur van Curacao deelt in do memorie van toelichting inzake een ontwerpverordening tot herziening van
het. reglement voor de (,'uracaosohe bank, vastgesteld bij
de verordeningvan den 30n. Mei 1907, o.a. het volgende mee:
Door aanvulling bij P. B. 1920 van punt van «Meeting
van art. I der verordening lot vast. telling van een nieuw
reglement voor do _!uraHaosch. bank met ecu tweede lid,
omstandigheden
is bevoegdheid verleend on, in bijzonder.
nuls
het bankbiljoltcn-kapitaal dier bank te, vil,oogen.
voor dit hoogere bedrag volledige dekking in munt, of
, ,
muntmateriaal aanwezig is.
Nu tweo groote ondernemingen hier ba,.», bedrijven in
vollen gang hebben en op Aruba zich een nieuwe petroleum-onderneming heeft gevestigd, wordt dc behoefte aan
en meer
meer bankbiljetten en van hoogere coupure» meerl._,zondcre
gevoeld. Deze omstandigheid, die niet al». <-> n
doch als normaal gevolg van toenemende welvaart, ix aan
vnn het bepaalde. b» 1,.,.
«o merken, wettigt dc toepas-zing
venaangehaald nieuw lid du, niet. Bovendien 0t..-.. dl! bevan het ..«nkhl.paling een eenigszins groote uitbreiding
aan
,el!enkapi!.i.il in den weg. daar een to aanzienlijk bedrag
munt zo» moeien worden vastgezet en dit, dan we<-r de» 'in
van de uitbreiding van het bankbiljcttcnkapitaal zou wegnemen.

_
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De bepalingen in zake de dekking, zijn derhalve herzien
en er i" «hans een vooisiel gedaan, dat eenerzijds genMilde uitbreiding van hel hiljettenkapüaal niet le?ei!hou_!,
anderzijds zeer voldoende <lt kking verzekert. De voorgel?!,
de wijziging is, om zonder bezwaar in de ontstane
van zeil,
aan bankbiljetten te kunnen voorzien. Het spreekt
behoefte
wanneer
er
aan
en
niet
dan
geleidelijk
slechts
dat
overgegaan.
i». tot uitgilte zal worden
De wcnschelijkhcid van een verplichte gedeeltelijke
"ouddekking. die de gouverneur met lic voorgestelde uitbreiding van lic! hankl»iljc|!enkapi!aal wil laten «amengaan, behoeft nauwelijks te worden bctocgd.
Aan het bepaalde bij het vroegere punt 1 bll. c. in atdeeling 1 (thans punt 23) is uitbreiding gegeven, ten einde
"doemde werkzaamheid ook lot bankinsteUiKde daarin
den"hai,del
te kunnen uitstrekken. De reden die er
en
«en
to«, geleid heelt, tijdelijk de inwisseling van bankbiljet.?-!
bij de directie van de bank te slaken, kan beschouwd worden niet meer te bestaan, waarom dan ook de intrekking
w_r<_.
van de daaromtrent gemaakte bepaling voorgesteld
uut
aangevuld
thans
zijn
bank
werkzaamheden
van
de
De
staatsleenmg^n
de bevoegdheid om geld te beleggen inomloop
brengen van
op buitenlandsche banken. Door het in
de
bank
aanzien
van
zullen
de
middelen
papiergeld
meer
lijk toenemen, zoodat. gezien het beperkte operalieveld vau
moeten worden geopend,
de bank. een nieuwe uit neg zal Dit,
nog geheel alge-chei.
te
maken.
productief
geld
het
om
geld in de kluis
reeds
te
veel
baar
dat
nu
den van het feit.
zonder nut blijft liggen.
veilige
Den gouverneur kom! deze weg de meest
eenig risico
geldbelegging
elke
Niettemin
wordt
door
voor.
fdoopen, zoodat het hem zeer venschelijk wil voorkomen
mede een voorstel te doen tot vérhooging van het reservefonds.
Aan de ontwerpverordening ontleenen wij voorts nog

......
.

...

.

i,°Het° kapitaal

van de bank is bepaald op f 353.0.0. _>_
verliezen word! een reservefonds
eventueele
deikin" van
het
..evoimd ten bedrage van l _O.,<X». De bank beeft Cuuitsluitend recht, tot de uitgifte van bankbiljetten in op
racao He! bankbiljetten-kapitaal wordt bepaald
f 4,500,
>-».<«
Tegenover het bedrag van de in omloop gcbracN.e
bankbiljetten moet steeds in munt of in edel metaal bij dc
bank dekking aanwezig zijn. Een op de Nederlandscbe
Bank belegde som kan ook als dekking aan seiner^! worden. Deze dekking wordt voor in omloop genrachis,ilop
ietten tot en met een bedrag van l 1,500.000 benaald
op een
een vijf.e. boven f 1.500.009 tot en met f 3,cc0,000bedragen
derde, en boven l 3,630.0.- op de helft van die
ui! goud
munt of
en moet voor ten minste de helft
"oudniunlmglcriaal bestaan. De _.ou. emevr «au in eringende omstandigheden op voordracht van de directie tijdehouding iusschen het bedrag der in
lijk de bepaalde
omloop gebrachte bauktiilic! cv en dat der lekking wijzi«en. Deze wijziging moe' worden bekrachtigd door een'
verordening, waarvan binnen drie maanden na het beeen
sluit van den gouverneur aan >'en Kolonialen Naad
ontwerp moet zijn ingediend. Wordt zoodanig voorstel
binnen dien termijn niet ingediend, of. ingediend zijnde,
niet binnen drie maanden "-, <_>. indiening goedgekeurd,
dan is dc directie gehouden de vroegere verhouding binnen één maand te herstellen.
De __nropee«el»e l_oleneri»i«.

In het. nietambtelijk gedeelte van Handelsberichten
schrijft de heer A. iichürmann een belangwekkend artikel
op
over de crisis, welke de Europeesche kolenindnstrie het
het oogenblik doormaakt, Wij ontleenen daaraan

2

De door de tegenwoordig- cri.i. c» de .c,nio»del,,!l,
»__«
!o»_koi»slige ontwikkeling noodzakelijke inki.mpin?
,n
als
zoonel
in
mijnbouw
l.n«ela»d
den
zal.
rekkende gevolgen hebben. Het zal zeil» ''""_-»-,
land
financieel gezonde ondernemingen verre van «cmakkel-ill
zij», bij ge.ijklijdieo duurzame stillegging van ecu d^l
rendeerende mijnen door !e<h.
van het bedrijf, de nognoodzakelijk
wordende moderat,
njsche verbeteringen en
.«eering „concuncnzfahig' te houten.
aan <t»
>og zwaardere eischen zullen worden gesteld
de nog sleet,
publieke organen, welker laak zal zijn
groeiende massa der w,rklooz.n te verzorgen en bij
andere industrieën onder te tuengen. Ken vooruitzien,^
so'iale politiek zal ongetwijfeld trachten, dit vraagstuk
reeds thans aan de, orde le «lellen en wel in verband met
De he.
de toekomstige ontwikkeling op langen «ermijn.
in Ingeland en
langrijke sommen, welke legen woord
werkloozen in.de mijn.
Dnitschland voor uitkeering aannoodzakelijkerwijze
u_qu,
industrie besteel worden, zullen
ad infinüum moeien uitgekeerd worden, wanneer het niet
geluk!, dit complex van vragen op te lossen.
Het »«ei z_»n«Ll.

D© cijfers van het verkeer door het Suez-kahaal
in het eerste halfjaar van 1925 teonen een belangrijke
toeneming, vergeleken met dio in do overeenkom»
stigo periode van 1924. Do totale door het kanaal
gepasseerd© «ennemaat bedreeg 14.127._00 ton. hetgeen het hoogste cijfer is sedert d© opening van het
kanaal en 1,980,000 ton meer dan in het eerst© half
jaar 1324.
Het verkeer in het geheele jaar 1924 l_edloeg 25.109.8N
ton. of 2,370.72:) ton meer dan in 1923. Te oordeelen
naar de resultaten van de «ci..© zes maanden van dit
jaar zal de teeneming van het verkeer in 1325 nog belangrijk grooter zijn.
H-t volgend overzicht toont de toeneming van hel

verkeer:

Vrachtschepen
>failboot?n
schepen in ballast

Oorlogsschepen

Jan-Juni Jan.-Jun.
1925
1924 l'oenemlnz
(in duizenden netto-reg.-ton)
5.655
7.951
704
3.076
ssl
3.757
583
990
1,573
12
142
130

12.14?
1,980
letaal
14.137
Het verkeer vsn «tankschepen bedroeg 793,000 ton,
d.i. 1-2,000 ton meer dan in het eerste halfjaar van
1924. Het gewicht van de door het kanaal vervoerde
goederen bediep 14.032.000 ton.
Men hoopt in handels- en scheepvaartkringen dat de
gestadige toeneming van het verkeer door het kanaal
het bestuur van de l,uezkanaal maatschappij zal bewegen om de kanaalrechten nog meer te verlagen.
15en dergelijke verlaging zou den handel ten zeerste
ten goede komen en een verdere toeneming van het
verkeer ten gevolg© hebben.

Naar uit Belgrado wordt gemeld, heeft de Zuid»
Slavisch? ministerraad besloten tot wijziging

van d.e tot dusverre gevolgde douanepolitiek. De invoerrechten op graan, meel, vet
en groenten zullen belangrijk worden verhoogd.
Daarmee
wil men allereerst de maalderüindustrie in
volgende:
het
oorspronkelijk
Zuid Hongaarsche gebied weer op
van
de
regeering
ingrijpen
Nu te elfder ure door het
gang
brengen
lijdend
veronder de concurrentie van
Engelsche
mijnindustne
ditmaal een conflict in de
bedenken,
eenige
maalderijen
dat
door
dit
moesten
hun bedrijf reeds
goed
zal
men
doen
te
werd,
meden
ingrijpen slechts het tijdstip, waarop do crisis vroeg of sluiten. Bij een verhooging van de invoerrechten,
van de worden de uitvoerrechten voor meel met 60 pet. verlaat moet uitbreken, werd verschoven. Ook kan
voortzetting der onderhandelingen tusschen de werkgevers laagd. De verhooging van de invoerrechten op vet
van de dieper heeft ten doel, de vark.nsleelt te beschermen ;
eu werknemers in geen geval een opheffing
liegende oorzaken van de bestaande moeilijkheden, doch hiervoor wa» de belangstelling aan het afnemen,
ten hoogste een tijdelijke oplossing worden verwacht. Dit daar do vetprijzen door den buitenlandsehen invoer
wordt duidelijk, als men zich realiseert, dat dezelfde ol van minderwaardige producten slerk werden gedrukt.
soortgelijke crisisverschijnselen tegenwoordig in zoo goed
Daarnaast zullen de uitvoerrechten op levend en
vallen
als alle Europeesche kolenproduceercnde landen kolengeslacht vee, alsmede op vleeschconserven geheel
waar te nemen. Alleen de Fransche en Belgische
komen te vervallen. Hiervan wordt een groote toeindustrieën maken hierop vooralsnog een gunstige uitvan dezen uitvoer vaar Oostenrijk en
zondering. Eensdeels is dit het gevolg van de in deze neming
terwijl anderzijds in aanmerDuitschlKnd
verwacht.
landen heerschende
king moet worden genomen, dat vooral Frankrijk met
zijn belangrijke ijzel-industrie steeds kolen heeft ingeKaar uit Praag wordt gemeld, is te Oslran in Klevoerd, zoodat, het zijn eigen belangrijke kolenproductie
dit
ravië
verwerken.
Onder
een buizensyndieaat gevormd, waar»
kan
zonder bezwaar binnenslands
bij Me groote ijzorond.rnemingen in Noravië en Si»
gezichtspunt moet ook de staking in het 3aarbekken
door bovenlezN zich hebben aangebeten. Het syndicaat zal d©
worden beschouwd. Het mijnbedrijf heeft hier
bs.'elü'ngen voor het binnenland, fn het geheel ongegenoemde omstandigheden belangrijke winsten kunnen
maken, zoodat de gevraagde loonsverhoogmgen steeds veer 3090 wagons per Ziar, over zijn leden verdee»
ook in
konden worden ingewilligd. Dat men overigens
len. He: groots,!© contingent krijgen de 'slann__ma_ml
Frankrijk rekening houdt met de mogelijkheid van moe»Iserke te Xomotau.
dat
de
hieruit,
lijkheden ten aanzien van den afzet, blijkt
drie
van
den
duur
voorloopig
voor
rege.ring.
Franscho
maanden, bijzondere bepalingen heeft uitgevaardigd voor
I_,_r___el_e „penvare schuld.
voorzoover deze geen
den invoer van Duitsche kolen,
bedoelde
van
uitvoering
zijn.
De
..reparatie-leveringen"
Onze Balkan-correspondent schrijft ons d.d: 16 Aug.:
bepalingen beteekent practisch «en invoerverbod.
_als in Engeland kar,__!«__,«.ren
Het
traktaat van Lausann© bepaalde. dat d© openDezelfde moeilijkhedenDuitsche
en ; Foolsche kolennijver. bare schuld van het voormalige
ook de positie voor de
Ottomansche «ijk
bier
zou worden verdeeld naar de beginselen aangegeven
heid Weliswaar vertoonen de cnsisverschiMselen
oorzaken
zijn
diepere
doch
de
aspect,
uiterlijk e-n ander
in de vredesverdragen van
Versailles (art. 254),
ongetwijfeld overal dezelfde.
Neuilly (art. 141). St. «ermain (art. 203). en
landen
door
betrokken
alle
tiid
is
in
laatston
In èen
inanon (ar!.. 186) , d.w.z. in verhouding van ds
deskundigen uitgecijferd, of hel mogelijk zou zijn.
kolenvan
de
lasten
en van de g. middelde inkomsten van de bedaling
wijziging van bepaalde factoren oen
m-n
prijzen teweeg te brengen, een maatregel. waarvan ligt trokken gebieden. Na die verdeelze van de
Nel
vergrooting van den afzet schijnt te
vredesconferentie te Lausanne te hebben verkregen,
in de had
voor de hand, dat men van werkgeverszijde hier
Ismet pasja, het hoofd van de Turksohe
verlenging
loonsverlaging
en
eerste plaats denkt aan
vredesdelegatie,
nog weten door to zetten, dat in
zoeken
van den arbeidsdag. De mi.nwerkersorgan>sat_es
art.
40
van
het
eerste
vredestraktaat is vastgelegd, dat
in
de
moeilijkheden
daarentegen de oorzaak der
Turkije
plaats in de achterlijke bedrijfsorganisatis en de te kunnen in geen geval en in geenerlei wijze zal
worden verantwoordelijk gesteld voor de
boce. winstmarges voor den steenkolenhandel
het mijnaflossing of voor den dienst van de aandeelen dier
in Engeland als in Dnitschland hebben de bijvan
regee. schuld, welke aan de andere er bij betrokken staten
bedrijf" betrokken organisaties onder leiding
zouden worden opgelegd.
.ino-spersonen over deze vragen geconfereerd. Blijken»
uitsluitend de moge ijkDe raad van beheer van de Turksch© openbare
de persvcsla^en is in Berlijn kolenpnjzcn
besproken,
der
heid van een verlaging nationaliseering
schuld,
daartoe aangewezen, ging tot die verdeeling
do
bedrij,
van
terwijl in Londen over cic
over,
voor
van
de
zoover betreft den jaarlijkschen dienst voor
alsook
werken,
van
de
moderniseering
ven door
organisatie gehandeld werd. waarvoor, onder den druk do geheele schuld, en b.leekend. die beslissing aan
van het dreiltend conflict, staatshulp ter beschikking zou de verschillende er voor in aanmerking komende
men staten op O November 1924, dat was juist binnen
worden gesteld. Aan het eigenlijke probleem schijnt
den bij het vredesverdrag voorgeschreven termijn
intusschen noch te landen, noch te Berlijn toegekomen
der kntlsotie bevan drie maanden, na het in werking treden er van
te zijn. Immers is in hel meerendeel
schouwingen evenmin als in de veelvuldige besprekin(O Augustus 1924) Alle betrokken staten kwamen
gen ooit do vraag opgeworpen, of nu inderdaad en zoo tegen die
verdeeling in verzet bij den Volkenbondprijsverlaging
kan
ja. in welke mate do kolenafzet door
op
raad,
grond
van art. 47 van het verdrag van
wereldverbruik
wellicht
wel
het
verhoogd
dan
of
worden
eijn hoogtepunt achter den rug heef! en of niet veeleer Lausanne. De Volkenbondraad wees daarop den heer
__!. Borel, professor in het internationaal recht bij
op gronden, waarop door een betrekkelijk geringe prijsimmers werkelijk ingrijpende daling is in de Hoogeschool te (_.<_n©ve, aan, als scheidsrechter.
verlaging
geen invloed wordt, geoelena een
ieder geval uitgesloten
Den 23slen April 1925 heeft professor Borel. bijverdere langzame doch aonhoudehido achteruitgang van gestaan door den directeur van de Société de
de verbruikscijfers te wachten staat.
Banque Suisse te Lausannei Robert _,_onnerou, uitDn ervaring van hel Bheinisch-westfalische kalenspraak gedaan, en den 30slen April aan de ondervastgestelde
syndicaat mei ds voor sommige kolensoorlen
zömerprijzen. welke geen noemenswaardige toeneming scheidene stalen de verdeelingstabel'.en laten toekovan den afzet teweeg vermochten te brengen is in dit men, welke van den loden Juni 1925 af als definiopzicht een duidelijke aanwijzing. De positie, waarin de tief moesten worden beschouwd. De verdeeling is nu
kolenindustri, is geraakt, is niét afdoende ta verklaren geschied, onderscheidenlijk voor de leeningen van
uit de zoowel in Engeland als in Duilschland en Polen vóór den 2?sten October 1912
d.w.z. van vóór de
nog steeds voortdurende kritieke toestanden op oeconoBalkanoorlogen
aangegaan tot
en
daarna
voor
die
misch gebied. Veeleer schijnt zich een nieuw tijdperk met 1 November 1914, toen het Ottomansche Rijk aan
betrekking tol hel kolenverbruik voor te bereiden, waarden wereldoorlog is gaan deelnemen.
in dank zij een verbeterde techniek, een „economischer
Aan de tegenwoordige republiek Turkije zijn nu
vervanging
van
verbruik van de kolen en voorls ook de
toegewezen 02.25 pet. van de eerste categorie, ©n
da steenkolen door goedkoopere krachtbronnen, de richtlijn der bedrijfsontwikkeling zullen bepalen. Op de eerste 75.54 pet. van do tweede, alsmede van de z.g. oorvan deze beide mogelijkheden wierp zich vooral een van logsleeningen. De restanten zijn verdeeld over driekenland, Syrië, Zuid-Slavië. d© Irak, Palestina, Buldo grootste kolenafnemers: de izzerindustrie. En inderdaad is hel haar gelukt door technische verbeteringen garije, Albanië, de Hedjaz, Vemen, Transjordanië,
tol belangrijke besparingen op het kolenverbruik te geItalië, _.edjd, Assir, Idosoel eu Maan. De jaarlijkraken. Daarenboven zijn in den laatsten tijd ook spoorsoho
dienst komt ten laste van die staten of landwegen en scheepvaart als verbruikers van steenkolen streken van de datums af, welk© verschillend zijn,
meer en meer op den achtergrond komen to staan. De naar gelang
landen en van ds leeningen
electrificatie van de Zwitsersche Btaal_spoorwegen is b.v. Bepaald is, datvands deachterstand
te dien opzichte zal
staatsspoorvoltooid, terwijl die van de
jaar, gerekend
moeten
worden
voldaan
binnen
krijgen.
twintig
In
beslag
zal
eveneens
binnenkort
haar
wegen
vermindering
werking
van
van
het
in
van
het
treden
traktaat van
beide gevallen gaat het niel om een
Lausann© (O Augustus 1924) af. Van dien achterhet kolenverbruik. als gevolg van meer brandstoffenoeconomie, doch om volledige uitschakeling van ds steenstand is geen interest verschuldigd.
spoorkool: zoowel de Zwitsersche als de
Syrië, Palestina en Griekenland hebben reeds kenwegen vallen als kolenafnemers geheel af, doordal het nis gegeven, die beslissingen te aanvaarden. Zuidwater voorlaan als eenige krachtbron zal worden geSlavië, dat hel vredesverdrag van Lausanne niet
bruik l. Hoe ver men in de Scandinavische landen op dit heeft willen onderteekenen, heeft ook geweigerd elke
gebied reeds gevorderd is. is bekend. Ds inhondsruimls mededeeling nopens «ds
van de Otlomander niotorschepcn vormt sedert eenige jaren een sterk sche schuld in ontvangstverdeeling
te nemen. Turkije heeft de
stijgend onderdeel van de totale wereldtonnenmaat. waaruit kan blijken, dat ook de scheepvaart meer en meer uitspraak van den scheidsrechter eveneens aangenoovergaat 10l het gebruik van stookolie. In Duilschland men en reeds op de staatsbegrooting van het loobovenpende jaar de bedragen gebracht voor den dienst
en Tsjsohoslowakijn heeft ds «teenkolenindust.is
dien nog een gevaarlijks concurrent in ds bruinkolen, van ds dit land toegewezen aandeelen. D© Turksche
waarvan de afzetcijfers, dank zij ds gemakkelijke exploi- regeering heelt er echter met nadruk op aangedrontalie en do in vele gevallen zeer gunstige ligging van gen, dat nu ook de hoofdsom van do Ottomansche
de bruinkolenlagen. een bestendig «tijgende beweging Openbar© Schuld zonder verwijl zal worden verdeeld
iconen.
naar
grondslag als die, welks aangenomen
Ds eersle bewijzen, dal men «ich ook in Industrieele werd denzelfden
toewijzing
voor
de
van den jaarlijkschen dienst.
kringen met dezen gedachtegang vertrouwd gemaakt heelt,
Augustus
bedroeg hot bedrag van
1924,
6den
hst
Den
stillegging
over
de
in
Boerleveren ds berichten
ongeveer
die
s.i©
schuld
132
inillioen
Turksch© ponden,
stillegging
juist
van
gebied. Uil de systematische
mijnen, welke weinig gevraagd» kolonsoorten leveren en verdeef'l in meer dan 5 millioen schuldbrieven, waar*
uit ds wijze, waarop men tot deze bedrïjfsbspsrking is van bij ds 73 pet. zich in franscho hinden bevongekomen, blijkt duidelijk, dat men hier niet op tijdelijks, den.
doch op permanente stillegging rekent. Uit de genomen
Ds commissie, welk© sedert 1 Juli j.l. t© Parijs.»
maatregelen volgt tevens, dat men voor ie toekomst niet bijeengekomen, onder voorzitterschap van don heer
op een «rooteren afzet dan den huldigen rekent. Ds daarSsydoux, èn waarin d© meeste dor betrokken staten
mede gepaard gaande loonpolitiek der mijneigenaars, zijn vertegenwoordigd (Zuid-Slavië. d© Hsdja?, Vs«
verlenging
van den
welks zich concentreert op een
arbeidstijd, beoog! zonder twijfel biet door verhoogde men, wodjd, A^l"'. ©n ook Uosoel ontbroken) is be>
productie bij gelijk blijvend aantal arbeiders hst «vsn. last met di© v©rd©eling van d© hoofdsom va_n ©lk <i
leening, op 6 Augustus 1924. Onder d© vale moeiwicht te herstellen, dooh veel meer bij geleidelijke Inkrimping van personneel tevens den kostenden prijs der kolen lijkheden, welks zij daarbij ondervindt, zijn d© er»'
I» verladen. Dal ds mijnwerkers met dit streven niet stig.te: de kwestie van ds uitgelote obligaties, waar.
ingenomen zijn, is te begrijpen. Ds ontwikkeling in deze van do aflossing niet op den bepaalden tijd heeft
richting zal echter wel niet le sluiten fijn, aangezien plaats gehad, voor's de verdeeling van d© reserve«een enkele mijndircclis zich de weelde kan veroorloven, fondsen, ingesteld om legehioet te komen aan ni^g©''
hu-re. middelen duurz,am vast l« legden in voorraden, lijk.
tekorten op de verpande middelen vo<H de jol4
1 waarvoor de afzetmogelijkheden twijfelachtig zijn»
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(joe.-tng van. d.».i geheelen jairlijkschcu dienst: en
van het zg. Tl-p9lita«_ië.on_>-, dal, na den vredo van

in 1311 is gevormd uit de stortingen, van.
aandeel voor dat voormalig Otte-i'.an.ch geal.
Italië
in
do
schuld van lic, Ot omaii'Clio rijk.
lest
der schulZo>dra dio verdeeling van ds lio.üdsoni
zijn
den van hel voorm.lgi o"oiiiai.scl.<. rijk zal hebnies
meer
republiek
zal
do
Turksohe
»e.c!iie^>
van»
ben uil to saan me. het lot en d" a!min'»-tra:.olandandere
landen
en
wc'kc
aan
de
aandeelen,
<>,
Irak aal van Lausanno
streken zijn (oegewezen. Hetook
het ge..al voorzien.
I,eo't. in verband daarinoio.
overgaan,
wllan
om voor
Turkije
er
toe
zou
j
uitte
obligaties
nieuwe
aanleel
in
di?
schulden
ln
geven. In dat geval zit ien die staatsobligaties n,cebovengenoemd,, ver
tea worden overhandigd aan de
Parijs,
welke
ze zal jiitke_ren.
d??l!ng^con,»is-.10 te
schuld-,
voormalige
Olton.insch
van
d? heulers
a
terwijl daarbij zal -worden v/islgcsteld. dat Turkije
voorlaan g.he.l lievrijd is van elke verplichting voor
na' betref. do aandeden dier schuld toegewezen aan<a_ide.'o s»a..u en landstreken.
D. TuNkechO regeering wil inderdaad daarmede vol-,
to maliën hebben en zal dan ook
«trekt n^t meer bijv.
do rand van helieer do Turkgiet toelaten, dat
welke zij trouwens, ala
openbare
schuld
«che
zou
overbodig,
wil hebben
afgeschaft
root-laan
zioh
zou
belasten
met
den.
belast,
willen
«orden den.!, oi
van de desten der schuld aan deanvorderen
dcro siaen en linden toegewezen; zooals <e Parijs
in belanghebbende kringen is geopperd. Men is naen zulks govis niet zonder g oud
melijk aldaar
«r m&s? of nii^id_r beducht voor, dat er anders niei
v»:l terecht zal kómen van de werkelijke overneming
va_» do hun toegewezen aandeelen, en van d? geregelde nakoming van den dienst van die schulden,
door ds landen, welko er nog ge?n o. nagenoeg
geen behoorlijke administratie der staatslinancien op
na, houden^ waarmede zijn bedoeld de Arabische sta,.
lVi de Hedjaz, KeljH, Assir en Vemen.
De e.mmis__o te parijs is alleen belast met de
verdeeling van ds hoofdsom d?r verschillende leeningen; nis? me' het uitmaken van de zoo netelige
. waarin de be'alingén moekwostio der geld.oort.ii,
Turk_clie
gedelegeerden in dó
Da
geschieden.
ten
om. zoo mogelijk,
OommisZie zijn echter gema..hUgd
referendum,
ad
.net de anopk die aangelegenheid,
regelen.
belanghebbenden
te
aanwezige
dere
De Turksche regeering hoopt, dat zij door het
l»ain_ev_-c.aillaux zal worden gesteund, om»
kabinet opzichte
tot een vergelijk tZ komen, dat bedien
te
waarover de
antwoordt aan do beperk,!» middelen,
beschikken,
Want, zoo
kan
Turksohe
staat
nieuwe
nOldeelt men te Angora, wanneer, op aanraden vart
hunne regeering, -de Fransche houders van Oi'.omanecho fondsen, met hun overwegende meerderheid van
73 pet., in een ook voor de Turksciie belangen aanuemZlijké regeling toestemmen, zullen ook do overigen wel meedoen, en zal ook dis lanti^e aangeleOnc.r..
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15,022319. Van 1 Januari al geschat
tegen
89,308,2-3
definitief/ 96,061,236. Per dagKilome.._
/
Juli geschat
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--- Amerikaanse!» »a«_l___taae.
.maatschappijen..
(Oleaiinghonasdaiiken «n
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gemiddelden.

In duizendtallen doll.

Beleening on disconto.
Kassa. Fed. Bes. banken
Totale reserve

2,249,050

K

4,367,160
536,930

Ltimlus-reserve

...

«ill^eposito's
Netto te___ij___epo_ito'a

Regeslings-depoaito'a
ï.Bifjaüen in

«

..«.

5,231,860

44,440
58&.020
1,630

46.490

593.780
5,550
4.373.820

-
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CE.B.D.) WI83_2LKOl_ll8_»l IB .LONDEN..
>
22 Aug. 21 Aug.
22 Aug. :21 Aug.
95—
94»/8
Boekars-t...
New-Lorl:-. 4.858/4 4.851/4
103.42
103.4? Boedapest... 346000 346000
4£3/8
106.95 Buen.-Aires 453,»
llelicië ..«.. 107.03
1
332.81_&»
ItaUë
Jg.«
-~
!/«',»
23.05
25.04 80mba?...... l/6'/»
2v?it«arl
33.70. Konstantin. MO.-- WO.Bnani«->.«. 33.,72
317-—
'NNz.Athen
BóttUgal... 2«/_z
241/,
24'/.
Amsterdam 12.053/z 12.05,,,Mexico
20.81 Montevideo. 493/<
48«/<
venemark.. 20.65
1637;
163%
25.77 Praag
Noorwegen. 23.65
»'/_.
18.0? Rio-Janeir.
Zweden..... 18.07
61/33 40.39.-8.
V_lp»raiso..
192—
192«/.
HelsinLtora 20.40
28.50
20.40 Warschau... 28.75
--vuitschland
34.53
271.- Woenentsh.) 34.53
Belgrado... 271.—
**
*

F^wïjk.7.

_

..

Llcutta

.

....

Hf. * .

317.^- ■

_______

WISSELKOERSEN TI. LONDEN.
22 Aug. 21 Aug.
22 Aug. 21 Aug.
2/4?/:,.
_/4Hi, Singapore... 2/4%2
Hongkong.. 2/4i/g
Sjanghai
3/2l'_ 3/25/8
.nsskok... 1/l^/i, l/lO°/ie
Kobe
4.Baij» 9?.a0
'M/is 1/81/ Montreal
4.8^,
Uuull
84/IH/2 84/IU/2 Alexandrië. 97.50
32«/,« rhdisconto. 3-''/^
Zilver
323/»

-^..

l_l_B0.)

...

...

s

...
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WISSELKOEKSEJH TE STOCKHOLM.
:
22 Aug.2l Ave.
~ 1ü.8.1'.l
" 22 Aug. 21 Aug.
87.75
85.50
Kopenh
18.05
18.09
Londen
,o.—
'0.50
88.65
88.65 Oslo
B«ii«i>

pK"..

8ruH......
Zwitsers..
Amsterd

17-60
17.10
72.30
159.—

17.60
17.10
72.25
150.-

Washingt...
Hdsing......

Praag

3.721/4 3.721/4
9,41

9.41
H.lO

11.10

(E.8.D.) WlßßVLKo_.ll3_2_l TE 2VBIGH.
22 Aug. 21 Aug.
22 Ang. 21 Aug.
122.70 J22.70
Xew-?«rk.. 5.151,» 5.151,, Berlijn
«2.5 a <2.5
25.041/»3 25.041'j Weenen
■■*

'""'

Si;

24.20
23.42., 23.45
18.70
Milaan..... 18.80
74.33
74.30
Madrid
207.85 207.85
Kollend
Stockholm.. 138.75 138.65
96.50
97.25
Oslo
«openha^.. 120.50 119.15.2?»/, 15.25

S".:

24.20

8^^...7...

wraadl.)
12 Aug.
Londen
25.90
127.45
Berlijn
Antwerpen. 24.40
Amsterdam 215.20
New-Vork.. 5.33
103.75
Zürich..
Stockholm.. 143.50
--,-;.'

-

a
Budapest.... 0.007250 0.007230

' Belgrado....

9.22!/z

3.75
Sofia
2.65
Boekarest..
Warschau.. Ba.—
Helsi,.-.,.
13.-

Konstantm.

9.22,,.
3.7°
2.6

8!_.5.

a

13,3.02!,, 3.021&

Athene
?-97V2 '-93
Bucn.-Airc! 208.- 203.-

WIBBKLKOB_ISI_I- TB OSLO.
22 Aug.
21 Aug.
26.10 Kopenhag... 124.75
12..25 Helsingfors 13.50
' "'77
Madrid
21.-0
19.60
216.60 «ome.
13.90
5.37 Praag
.—
104.60
Weenen
2..13
144.75 Parijs

... —

21 Aug.
124.25
13.60
"17
19.60
16.-
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Land- on Tuinbouw.
assislent^irecleur aan de CoöperaDs heer J. F.
Do Ommelanden te Gromelkproducten
tieve fabriek van
ningen is benoemd 'tot leeraar-tecbnicus van den Hond
van"op' Coöperatieven grondslag werkende zuivelfabrieken
in Noord-Holland te Alkmaar.

Landbouwtentoonstelling te

_

.

572.5.0
«?««
22,6.0

„s*^2
22^40

M MM

van dm A. B. '!'. B.. L. F. J. 31. baron van Voorst
tot Voorst, vckchillmde !iC«,tuu>»l«|p», onde«cheidene liulgclncc^.er^ uit dm omtick, de dekm» van
A!ni<
en Oldmzaal. v. d. Waarilen en ljlholtm, de
i ijkl>v«<5teeltc<>n!.ulm<i dc beer E. J. Dommerhold. de
rijkszuivelcou^nlent. dr. A. G. Bleen. de lijk^land!.ou»vcon.«nlen!, ir. W. C. v. d. zieer. ir. F. I'. 3le-«u.
van het li!jk»bu»eau voor out watering, ir.H. Wubben*-..
booldinkpectcur van bet N-sdcrland-zch Ilundvee KtamIxiek en vclo an-c!eren.
Do bur^einppkter van Oldenzaal, do beer if. X. 'I'll.
M. Vos do Wael, heette alio aanwezig»m hartelijk
welkom. 8ppciaal roemt «pr. het wei^k van de jonge
afdecling Oldenzaal. waardoor de tentoonstelling
inogelijk is gemaakt. De heer C. J. A. van llelvoort,
to Lesser, eere-voorzitter van het dagelljk»ch be«tuur
van de tentoonstelling, dankte voor de -^ntvang«t, m
aside* dat hot bestuur het op hoogen prijs stelt. dat ,
het gcyiekntebe^tunr van Oldenzaal door flinken *
financieelH l-teun de tentoonktelling heeft mogelijk
gemaakt.
Vervolgenk Kpraken nog do heer F. 6. II. Boer«,
voorzilter van het dag. bestuur der tentoonstelling.
d« voorzilter van dm A.B.'l B. en de (.'ommissariK
'
!
der lioningin in Overijssel.
Uierop begaf men zich met muziek nasr het terrain, I
waar de opening plaat-5 had. Beist «prak bier do heer
VAN lielvoolt. daarna de heer Boers, waama de voorzitter van den A.B/l.B., L. Baron van Voorst tot
Voorst, de openir-g5r<d<, hield. llllij gewaagde van de
noodzakelijkheid van ecu good georganizc^rden boerenstand, welke partij weet te trekken van do vorderingen van de landbouwweten«chap. 1*en»lblte sprak
nog een kort woord pa»toor .1. B. M. 1'olboom. te
Oldenzaal, vice-voorzitter van het tentoonstelling^
bestuur. Bierbij bracht hij een greet over van con der |
landbouwvoormannen uit. deze etreek, den heer B.
A. Plegt, te Bo55uni.
fuigpaa rd eu. a Ingescbreven in een stamboek.
Bengsten, 3 jaar en euder. Ie prijs Biljoen. OH.B. 171.
«g. G. Gestate, te Almelo.
P^»
Merrien van 2 jaar. Ie prijs: Kretensa, NH.'P., eig. B.
Bergerink, te Lonneker.
Merrien van 3 j,ar. le prijs: Jussie, N.S/r. 1839. eig.
B. Averink, te Twekkelo. "
Merrien boven de 3 jaar. Ie prijs: Blinka. 609, eig. J.
G.
Boerink. te Zenderen*. 2e prijs: Agdalena, 1468, eig.
Schopman, te Zuid-Luste; 3e prijs Farsa, 1199, eig. J.
Bosscba <e Gemmelke.
Merrien met veulen. le prijs Blonka, eig. J. Roerink.
te Zenderen; 2e prijs: Gelly I. eig. J. B. Schasfoodt. te
Luste; 3e prijs: Buna, eig. B. Bergerink, te Lonneker.
b. Niet ingesobreven.
Paarden beneden 3 jaar. 2e prijs: Nellie, eig. G. J.
Mensink, to Lemselo.
Paarden doven 3 jaar. Ie prijs: Nelly, eig. B. Borghnis,
te Beuningen: 2e prijs Nellie, eig. Wed. J. B. > oogsZeerd,
te Broekbenme (gem. Lonneker); 3e prijs: Koosje, eig.
L. J. Scbepers, te Lemselo.
Merrie met veulen. le prijs: Flora, eig. J. L. Lobuis,
te Bornebroek.
PKanipioenituigpaaid. Blinka. 609, eig. J. Roenink, te
Zenderen.
Irekpaarden. a. Ingescbrevon in bet stamboekBengsten 3 jaar en onder. le prijs: Mastbc, 1179, geb.
1922 eig. ben^st-enassociatie Dedemsvaart en en omstreken. 2e prijs Nikkei: B. 103, geb. 1906. eig. B. Geskate.te
Almelo; 3o prijs Absalon. Vb. 31444, geb. 30 Mei 1922,
eig. ' B. Borghnis te Beuningen; 4e. prijs Dodu, B. 327,
gob. 1912. eig. G. J. Mensink, te Lemselo.
Merri6n van 1 jaar. 2e priis: Karoline van S. Valkenber", Vb. *1800. eig. G. J. Boetslag, to Wichmond.
Merrien -van 2 jaar. Ie prijs: Joke. Vb. 31796, eig. J. B.
Beerink, te Beuningen; 2e prijs: Drega, Vb. 33471, eig.
J. B. Gerdert, te Lonneker.
Merrien van 3 jaar. Ie prijs. Yvonne van Melenborg,
Vb 30221. eig. G. J. Derkema, Bunrtscbap Denokamp. 2e
prijs Bruta, eig. G. Kriiders, te Wiene; 3e prijs Annelize,
B 31276. eig. Gebr. Wigger, te Lonneker.
Hlerrien boven 3 jaar. Ie prij»: Bosa, A 10053, gek.
B.
1914. eig. G. Kriiders, Ambt-Deldtzn-; 2e prijs Clara,prijs
6102, geb. 1919, eig. A. B. Voskamp, tefillig-ie: 3e
Cateau B. 8851, geb. 1921, eig. B_ J. Levins, te Lonneker.
Merrie met veulen. 2e prijs.Nobel B. 2742 geb.1915. eig.
Geors. Wigger, to Lonneker; 3e prijs Oat«au B 8834,eig.
B. J. Lev-ink, te Lonneker.
b. Niet, ingescbreven.
Paarden beneden 3 jaar. Ie prijs Nelli, eig. G. Bampsink, te Lemselo. 2e prij»: Koos, eig. B. Qo«terbroek te
Ro«snm.
Paarden boven 3 jaar: le prijs: Corrie, eig. Wed. Hassink, te VoKbe, 2e priis,
eig. G. B. Be»ink te Beuningen. 3© prijs: Nellie,- eig. G. V^riibolte te Roesum.
Merrie met veulen: le prijs: Nellie, eig. G. J. Mei^sink
te Lemselo. 2e prijs: Corrie. eig. Wed. Ba«sink <« Volt-be,
3e prijs: Kooe, eig. Wed; B. Petennan te Lemselo:
*
. R^odbont Maas-Rijn-IJsel.
a. Geregistreerd.
-"""
SUeren vioor 1 November 1922 geboren. Ie prijs -Nicer, eig.
8<>ierbouderij to Bornebroek: 2e. prijs: Jocbem. 1315S. geb
6 Nov. 1931. eig, Stierbonderij van d. A.F.I*.B. te Losses
3e prijs Rudolf. 1390 S. geb. 4 Juli 1922, eig. Stierhouderij
te Beuningen.
Stieren. geb. Uissoben 1 November 1922 en I November
1923. lo prijs: (larbas, 1795 S. opbrengst van do nioeder als
3-jaiigz 3145 K_G. melk: 3.41 pel. vet en 319 dagen, eig.
J.
te A m-bt^velden.
Slierpn geboren -tusschen 1 Nov. 1923 en 1 Nov. 1924. Ie
prijs: Lucas. R. v. J. 259, opbrengst van de moeder als
3-jarige, 2870 K.G. melk. 3.60 pet. vet in 313 dagen.
Melkgevende koelen: le prijs: Grade. 7400 If. geb. 1916.
produciie als 8>jarige 4430 K.G. melk 3.35 pel. vet en 284
da.gen. eig. B. J. Vlaskamp te 01s4. 2e prijs: Meta. 962? R.
geb. 1918, eig dezelfde. 3e prijs: Agnes, 11688 R. eig. J.
Beupink. to Beuningen, 4o prijs: Nlanca, 13737. geb. 1921.
eig. B. J. Vlaskamp te Olst. 5e prijs: Roza III. 10649 8.,
geb. 1917, eig. J. Jobanmirk, to Noord-Deuningei,. 6e pr.:
geb. 1921. eig. J. ter -l/bij le Albergen.
Rika III. 12145
Droogstaandokennelijk dnacbligokoeien. Ie prijs: Lucia
R. v. J.. 19630. geb. 1922, opbrengst van de nioeder als 3
jarigo 4556 K.G. melk. 3.05 pet vet in 306 dagen. eig. J.
1*b>j le Albergen. 2e prijs Cato. 12911 3. geb. 1921. eig.
G. Bennekes, te Noord-Lntle. 3e prijs: Manna 13736 S. geb.
1921. pig. B. J. Vlaskamp, to Olst.
MelKgevende vaar«?n met 4 of minder breede tanden. le
prijs Juliana If. v. J. 22812, opbrengst. van de moeder als
8-jarigo 4589 K.G. met 3.55 pet. vet, in 277 dagen. eig. H. J.
Vlaskamp te Olsl. 2c prijs Lucia, R. v. J. 22439 eig dezelfde
Kennelijk drachtige vaarzen, geboren v66r 1 Jan. 1923,
le prijs: Oily, R. v. J. 343, opbrengst van de moeder als
8-jarige 4229" K.G. jb«lk. 3.26 pet. vet- in 255 dagen. eig.
G. J. Bngelbert le Lcm«elo. 2o prijs: Olca l). R. v. J. 2187-8,
eig. J. II. Auslio to Beuningen, 2e prijs: Juliana, 111 D...
R. v. J. 222214. eig. J. Jobannink te Noord-veurningen,
4e prijs: Nelly I, 23120 D. 400, R. v. J. eig. St. Nieolaasgeslicbl, ie Noo^-d-Veurningen.
Kennelijk drachtige vaarzen, geboren tusschen 1 Jan.
en 1 Nov. 1923, le prijs viesje. 26139 S.. eig. G. J. Bollto Wichmond; 2o prijs Cbrisiien. 23780 8., eig. dezelfde; 3de prijs Banna, 421 fokreg., eig.
4e pr.
Marie. 170 R. v. ,l.> te Denekamp, eig. B. G. Mensink,
le 1*illig!e <gei». Denekamp).
Pinken geboren tusscben 1 Nov. 1923 en 1 Nov. 1924:
lo prijs Marie, R. v. J. 27607, opbrengst van do moeder
als l-i'arige.- 5302 k.g. melk, 3.45 pet. vet, in 303 dagen,
eig. B. J. Vlaskamp. to
2? priis Clara. R. v. J. 27344,
eig..dezelfde; 3e prijs Jansje, D. R. v. J. 29923. eig. J.
B. Austie, ie Beuningen; 4e prijs Geertje. D. R. v. J.
27095, eig. dezelfde: 5e prijs Mauril«ia. R. v. J. 592. eig.
G. J. Fngelbertink. te Lemselo.
Vaarskalven. geboren na 1 Nov. 1924: 2c Prijs Nsje,
D. R. v. J. 35110, eig. J. Geldcrman, le Noord-Bel^gbuizen.
Vier eigen gefoklo volbloeden van een eiilenaar: lo prijs
B. J. Vlaskamp, to Olsl. met Blanca. 1373? S.», Juliana,
R. -v. J. 22312; Marie. R. v. J. 27311 en Clara, R. v. J.
27344; 2o priis J. B. Anslie. to Beuninnen, met Grietje,
10742 R.: Bella. D. R. v. J. 21582; Olca. D. R. v. J.
21878 p'n Coba. D. R. v. J. 25095: 3e prijs G. J. Boltslag.
to Wiclimond. met Cbrisiien. 407 fokreg.; Banna, 421
Annie. 311 f.r. en Diesic, 454 f.r.
Sier met ten minsle 8 koeien van een vereeniging of
slierboudeiij: lo prijs Fokvereeniging De Samenwerking.
le Dpnekainp. niei Rudolf. 1390 8. sstier): Roza B. 10649 j
5.; Gonda 111. D. R. v. J. 20134: Agmes. 11633 R.: Rein- !
lie. 12363 S.: Calo J. R. v. J. 8586: fbpresia. 13658 R.:
Nrieije. 10742 R.; Bella, R. v. J. 21582 en Dientje II.
R. v. J. 19993.
Foksamilie. beslaande uit- een koe met ten minste !*»
afsiammel!nl:en in de vrou>veliikc lijn: 2<» prijs B. J.
Vlaskamp, lo Olsl, met Mela. 9627 R met Blanca. 19737
5 : -Lucia. R. v.- J. 22139 en frcesje. R. v. J. 27843.
b. OnLp.ieLisli'cerd.
Mclk?evpndo koeien. le prijs koe van I. A. van I.ang^n,
to Zu!d l'i'.le: 2e prijs Isabella, eig. J. van Gelderman.
to Noov«!-'Rer<rhn>-z<,n.
KcnneUilc draeblige. droegslaandp. koeien: le en 2e pr.:
koeien van G. J. Zandbrink. to Noord-Lntte-, 3e prijs*.
koo van G. Kuipei». to Noord-Lntte.
Kennelijk drachtige vaarzen met 4 of minder breede
tanden. le prijs. Nellv, ei!5. G. Brugzink. to Lastrop; 2e
prijs: vaars van G. J. Welbuis te Npord-Lutle; 3e prijs:
Marie, eig. G. B. Scbonman. te Zuid-Lntle.
Pinken niel newissold. Ie prijs: pink van G. J. Welbui«. Noovl-Lutle: 2e prijs: pink van ,G. J. Zanderink.
in Noord-Lntte; 3e prijs: Koosje, eig. G. Benneker, to
Noord-Lntte.
,
Zwartbont Bolland«cn^Frie«ch vee. Geregistreerd.
Stieren geboren v66r 1 Nov. 1922. le pi-i.is 'leie, 5544
geb. 20 Maart 1920. opbrengst van de moeder als 8 larlge
B°P
5924 K.G. melk. 3.43 pel. vet in 310 dagen. eiK. J.Klaas,
to Noord-Fscbmarke. gem. lonneker: 2e priis::
5060 S.. geb. 7 April 1922. eig. Boerderij 't BalsbniS. te
Deuningen; 3o prijs: Max v. d. Stapel. 6431 S.. geb. 1
Oct-. 1921 eig. Stierhouderij Bof Bspalo. te Lonneker.
Stieren, geboren tusscben 1 Nov. "23 en Nov. 23. Ie
prijs: Gerard Jan II. 6813 8.. opbrengst van de moeder
als 2 jarigo 3364 K.N. melk, 3.76 pel. vet in 326 da^en;
2o priis August, 7108 §., eig. Stierhouderij Excelsior, te

-

115.3? tegen f 123.62.

Oldenzaal.

On 21 22 en 23 dezer hou -!, de Aartsdiocesane
Boeren- 'en Tuindersbond (A.8.T.8.) te Oüdenzaal
een nationale landbouw.en.oónstelliug. op Vrijdag
Vóór de opening der tentoonstelling
A.8.T.8. een
heeft de kring Overijssel vau denleiding
van den
zomervergadering gehouden onder

Beuningen h,j Denekamp.
inleiding
hield de heer ,1.11. van
Na een korte
Centrale Commissie, te
van
de
loensen, 2e Secretaris
Arnhem, een inileiding over het tot stand brengen
welke de
van een ruilverkaveling. Voor d,e lezing, gehouden,
heeft
Apeldoorn
te
heer Van Leusen ook
verwijzen wij naar ons verslag van de vergadering
der Veldersch-Overijselsche Maatschappij vnn Landhouw.
-_.
._.
..-„»«Hierna, sprak" de secretaris, ir. J. Ih. j_vers, te
Raalte, over de veeverkoopinK en pogingen tot het
oprichten van een vereeniging in de provincie Over'jsel om sterk te sthay tegenover de veehandelaren.
Nu is vas^de hoer te veel afhankelijk van do plaatselijke handelaren. Lpr. meent, dat alle leden tot die
zal
vereeniging, waaraan leveringsverplichting
Kwesmoeten
toetreden.
verhouden,
moeten worden
arbitrage
ties over leveringen kunnen dan door die
wijze
"orden opgelost. In Almello wórdt reeds op
gewerkt tot tevredenheid der meeste leden.
.merkte hierbij
De voorzitter van 't depot Almelo aan
den handel
op. dat sommige leden hun goed vee
bemiddeling
door
mindere
terwijl
zij
het
leverden,
van de vereeniging wilden verkoopen.
Na de vergadering werden de vergaderden en verschillende gcnoödigden op het gemeentehuis ont-

heer A. 11. Lohuis. te

vangen. Onder de gcnoödigden waren o.a. aanwezig
in de provincie Overde commissaris der "Koningin
tot,
goorst, de voorzitter
van
.V<wl»b
Jisel mr. baron

-
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«iq l'okvei"uiting Lonneker Liis-be.!». 1. L.'iineker;
ei^. J. H. ter
2. prijs: on «arren. v. «b -_taj"l, 7107
Horst. Noord 1'« 1m,.!!-.-: 3o prijs: Willem , , 56-tJ ,s., «,»_,'.
A. Koekoek, to XoordLuttc.
Melkgevcnde koele»: Je prijs: Boutje «...lau. gel». 191!».
4*".68 ._.. opbrengst :^--'2 K.G. melk. 4.09 j>, I. vet in 319
dagen. eiF 15. V. ter Kuilc. Loniiekei. lv prij.:
46300 6., gel». 1918. eig. J. H- W. «..bei =. te Lonneker:
to Glaner3e. prijs: rokje 11. 4,7!-_ K.. elg. K- Huiberink.
brug; .!» prijs: U»ra. 50161 *.. ci«. J. H. Meijennk, te
Lonneker; 5e prijs: ..ijke XVI. 41372 _-.. eig. B. W. ler
Kuile, to I^uneKei; 60 prijs: Roosje XV, si:>t ._., eig.
J. H. ter Hor«.t, Noord-B^chmarke.
Droogstaande, kennelijk drachtige koeien, Jo prijs:
I'okjo IV, 48782 8.. geb. 1919. opbrengst 3489 K.G. melk.
4.03 pet. vet in 347 dagen, eig. F. Har_ei.uk. w
H.
brug; 2e prijs: I)iie_. 46.9. 8., ge. I"_!0. eig. G. 8.,
to Zuid-Berghuizen: 3c« prijs: Mina, 53344
eig. J. llorgliuis, te Zuid-Berghuizen.
Melkgevcnde vaarzen met 4 öf minder breede tanden,
le prijs Jelje lil. li v. J. 83414 D, opbrengt van de moeder als 3 jarige 3795 k.g. melk 4.44 pel, vet in 300 dagen, ei«. J. H. te, Horst te Noordßsebmarke; 2e prijs
Griet 111, B. v. J. 89234
ei«. G. H. Grondman te 2nidBerghuizen; 3e prijs Boelof je VIII, R. v. J. 782987, ei?.
A. Koekoek te Noord Lutte; 4e prijs Ooonje. 11. v. J.
79984 I), eig. J. P. G. Bartelent te Noord-Berghuizen.
Kennelijk drachtige, vaarden, geboren voor 1 Jan. 1923-le prijs. Emma. R. v J. Lonneker 3000. opbrengst van
ds moeder als OjariLe' 4026 k«. melk. 3.44 et. vet in 326
dagen, ei«. B. W. ter Knik to Lonneker; 2e prijs Anlje
XIV, R. v. J. 77258 1), eig. J. H. W. llobers te Lonneker.
Kennelijk dracbli^e vaarzen, geboren lus.ohen 1 Jan.
1923 en 1 Nov. 1924. le prijs Oor» XI, li. v. J. 85405, opbrengst dër moeder als 3jari«e 2706 kg. ..iclk. 3.76 pet.
vet in 297 dagen, eig. A. Koekoek te NoordLutie; 2e. prijs
Johanna IV. B. v. J. 89042
ci«. J. G. Jansen. Noordr^sohmarke; 3e prijs Louw© VIII, 11. v. J. 85051 0. eiss.
J.' Hop te Noord-Bsclnnarke; 4ê prijs Jonge Marie, B. v.
J. 83040 v. eiss. dezelfde: se» prijs Grietje IV. li. v. J.
86439 v. ei?. J B. G. Bart-link. NoordPerLkuilen.
Binken, geboren tusschen 1 Nov. 1923 en l Nov. 19?..
le prijs Wilhelmina IV. B, v. J. 89943. opbrengst van
de moeder als 2^jari«e 3363 k?. .melk; 3.65 pet. vet. in
330 dagen, «i«. Boerderij 't Holthuis, te veurninzien'. 2e
prijs Griet IV, R. v J. 97720 D, ei?. G. H. Grondman,
te 2uid-B_r«.hui,en: 3e priis Grietje VI, B. v. J. 94408 D,
eiss. J. B. G. 'Varlelink. te Noordßerühuieen; 4e prijs
Kóosje V. B. v. J. 94661. ei«. A. Koekoe!: te NoordLuste:
3e prijs Grietje Vil. B. v. J. 92143 D, ei?. J. B. G. .Bartelint, te Noord Berghuizen.
'..
V'aarskalveren, «eboren na 1 Nov 1924. Ie nrijs Elsje
L B. v J. 98879 B, opbrengst van de moeder als 3.iari«e
3323 kg. melk. 3.89 pei. vet in 276 dagen. ei«. J. B G.
Barielint te NoordLerehuizen: 2e prijs Griet V. B. v. J.
106783, ëig. G. H. Grondman. te 2uidBer?hui7.en; 3e prijs
Koosje V. R. v. J. 94661. eig- A. Koekoek te Noord-Lutte;
Luit».
Vier eigen gefokte volbloeden van één eigenaar slokregister of N.8.1?.) Je prijs: J.'i B. G. Bartelink. te Noord
Berghuizen met Grietje 11. 234; Margie Vil. 5334 P;
voorlje, B, v. J 79.984 v en Grietje IV, B. v. J. 86.439 v.
2e prijs A Koekoek te Noord Lutte met Dora IV. 44.180
8 Boelofie VI. 52.351 8: Dor» VII. 52352 S en Roelof je
VII, 82.987 B; 3e priis: Boerderij 't Halthuis. oeiimin«en
met Caroline 111. 44.809 8, Bctje 38.593 8. Maria 11 47101
Ven J.banna. 37.453 8.
. ,
stier (al
Ten minste 8 erkende afstammelingen van een mannelijof niet daarbij aan wei!?.), waarbij teu minste 2
ke en 6 vrouwelijke afstammelingen le prijs: Boerderij
't Halt'anis te Deurningen en A- Koekoek, te Noord Luikallstieren: Prins li v. J.
ten stier Klaas. 60C0
en Roosje VI, B. v. -7.
98.743 en Gerhera. B. v. J. 937U Bó^a
11, R.v. J. 98523;
91.256; Nethe 111. B. v. J. 99.71^
Geesje B. <v J. 98014; Dora- XXII. B. v. J. 100.832 en
..'_.'
Boelolje X. B. v. J. 100396.
Stier met ten minste 8 koeien van «en lokveresn,li,ng
Linnen, rof stierhouderij ls prijs: Bokvereeni^in?
v. i Btenel ,o<., S met
Enschede, ta Lonneker niet Doner
.2.322: Bont.
wederik. B. v. J. 63.2Z» D: Boekje XXXIV.
je Wodan. 48.563 8: Jetje 11. 50.141 5. Roosje XV.
3; ?okje VI. 48/782 8 en Bokje 11,
8: Marie VTII. 48.782
Hof Bpalo. te L.nneKer
stierhouderij
prijs:
S;
48 780
2e
D;
Antje XIV
Btepel. &437
met Max. v. _. 8;
_4--87KS: Blesie IV 45.9 AS:
46.300
Tüt^che.
Aalfien.
XII, 4a.99J
Li-o III; 51.723 3; Antje 11. 45.<MK8; BctskeprijsBoer83°
Frietje
XIX.
3
derij 't Ha-thuis te Deurningen met K aas. 6(_.0 S: «3.3_t
Ie V' 39 5«3 8: Marie II 47-100 8; Wilhelmina 111.
8; Toontie V. 50.148 3; Geisje 11. 44.809 8
8 Betje
'
en Nethe 11, B. v. J. 79.840. ' koe met
ten minsto 3 afrokiamilie, bestaande uit één
ju.
stammelingen en «en vrouweliiklijn Ie pr„s: S, met
Griet
11.
48..89
Orondhuis, Zuid Verirhuizen^nct
Griet IV R
JGriet Hl. B. v. J. 809.2,4 D; Bink J.
G
Bartelink.
B.
V;
Griit
en
kalf
prijs:
-97.720 D.
.2«
en Grietje 11.
Noord-Berghuizen met. Grietje fl.»
Grietje VI. B.
~
en
«l-434
D.
«I» <. Grietie IV7. prjs:"B
B.
Jv
W. ter Kruk t* 1-K.nneker
r
IWs_fce XVI 41372 3 Bredêrika 62.041 Bs- Bnnie, 3000
Lonneker.
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Rattenbestrijding

op

Terschelling.

over PlantenIn de A.ug-afl..van het Tijdschrift
bij
het
Ktaatsbosehhoutvester
schrijft
de
ziekten
rattenbestrijding
op Terover
bedrijf P- Boodt
___c__i_o_.lin_-_
On Terschelling worden reeds jaren de heide ratten
en l
Mus decumanus (ter plaat-e grijze rat" genoemd)
geheeten)
rat
Arvicola amphibius (aldaar «zwarte
bestredeii
Terschelling looft vangHet polderbestuur van
2 een,
premies uit en bet^lt 3 cent voor een gr.jze en
"
,voor een zwarto rat.
grijze
Het onderstaande staatje geeft aan hoeveel _90»
de
jaren
en zwarte ratten gevangen werden in
tot en met 1924.
grijze ratten, zwarte ratten.
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in totaal
In 16 jaar tijd werden derhalve gevangen „zwarte
gedeelte
ongeveer
'/.
66336 ratten, waarvan
waar op
ratten" of woelratton. Merkwaardig is dat.
het
rat
voor
Terschelling in het algemeen de grijze
net
was
dit
(want
meest schadelijk wordt gehouden
vaugpremio laser gesteld zin
het geval, dan zou derat')
en de hestrijding van de
dan voor de „zwarte
die
zwarte rat over het geheel veel moeilijker is dan dau
meer
zwarte
belangrijk
vau de grijze rat, toch
grijze ratten ziju ingeleverd.
oiu_taudlgDit meet toegeschreven worden aan de
rat
„zwarte
de
polder
Terschcllinger
heid dat in den
zij
en
dat
dan
dé
grijze
aantal
voorkomt
grooter
in
gemakhet
hooi
zich met name in den ooMtijd van
,n het hooikelijk laat vangen. De zwarte rat maakt
gemaaid
gras
gras- zeer ondiepe gangen. Zoodra het
kwijt en
dekking
is, zijn de ratten hun voornaamste
kunnen gemakkelijk worden buitgemaakt. de zwarte
Behalve in den polder, deden invandcoudsher
duinen verspreid
ratten ook veel schade aau de
van.
deze tuintjes,
producten
tuintjes.
De
liggende
met vooraanwezig
zijn.
werden
200
waarvan er circa
aangetast;
kunnen
zij
ratten
liefde door de zwarte
n.l.
maken.
onmiddellijke
nabijheid
hun holen in de
tuintjes
de
om-Leven.
welke
van
de
slooten.
in de kanten
-Poe, ni 1911 vermeend werd, dat dc rattensehade
zich n verbintoenam. >ceft het B«aa<>boschheheer
toenmalig
.1.
Bos.
prol
«itzea
gesimd
met
ding
te
Phvtopalhologie
van het Instituut voor
de
ratteneerst
Wageningen. Deze determineerde
werkelijk
«oorten en maakte uit. dal op Terschelling
en
de
Arvicola
alleen voorkwam de Mus decumanus Bos den
raad
Ritzema
prof.
amphibius. Verder gaf
de
bacteriënnemen
met
tt
infectieproeven
om
culturen van de Rijksseruminrichting teratRotterdam.
voor die
He» was «oen wel bekend dat de grijze
vast
nog
stond
niet
dit
maar
vatbaar
was.
culturen
aande
onderzoekingen
uit
voor de zwarte rat. Nadat
Nijksseruminriehting gebleken was. dat ook de
zwarte rat gevoelig was voor genoemde culturen,
brachten in 1914 het Ftaatslioschbeheer. het polderbestuur eu de to«lu bestaande Bloembollen,
ging gelden bijeen on, een proef met het middel van
de -i.ijk_.eruminricht.ng te nemen.
Deze proef werd genomen op vier verschillende
plaatsen van Terschelling, waar veel ratten voorkwamen en werd volgens de aanwijzingen van <M»

.

directeur

Rijksseruminrichting uitgevoerd. Deze. proef heef,
geen zichtbare resultaten gehad, hoewel aangenomen
kan woi-den <lat ze niet zonder gevolgen zal zijn
„
Borrbiiizen.'
y^..
gebleven, omdat de proef zoo lang werd doorgezel,
Slieren. gcboren tusscben 1 Nov. 1923 en 1 Nov. 1924. totdat de ratten het brood, dat met de culturen was
lo prijs: Donar v. d. «tapel. 7075 S.. «pbreng«» van de
moeder 3 jarige 4261 t^.G. melk, 3.63 pet. vet in 330 dagen, gedrenkt, niet weer weghaalden.

.
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de 1 ...uitat. 11 van een proef, j
vanden landbouw.
De directie
in een arlieid^r». ;
welke m<< het middel g<-nomen «<__'_
«.mine; deze woning, waarin het van grijze ratten
he, Alg. Nederl. Lan'ib u«!>!a<! geeft <!e !ela>''<>ur.
geheel vrij van dr.lnH- >lolhuv.-.en,
se.r,,aris uu h.t J.»»n >.'..-> l. L^n^w. melde. «;_* toch u-i de prol.
bouw, omi,/-. ln overweging <-m aan h.-i <!»>a! <!»-nt \an
Staats<■»» af i-Nng an't»,o_w
het nemen van deze- proef werd van gedaan. binnen lan>ls._!>e zaken en landbouw
,e
1. h: n .n-iaainaast,
als administratieve af.eelmg
wege niet veel meer aan de ratten bevrijding
van eon
de
._e°k,_!»!>g.»
departement,
.-taatshet
dat
het
buiten
Langzamerhand was toch gebleken bij dc lies rij- landbouw:
,
is in oe
boschbehccr zeil weinig belang had rat, terwijl de
«1-n lai_>!!,
.De dire. eur generaal van a,»!.,.-::..»!.
.>>>_.„::. S?» op
bel» nde grijze
li
leebüis.
plaats
dm« van de meer vlees,
een
eerste
l«landbouwgebied, maar daarnevens is h.;.
xwarlo rat nog niet schadelijk optrad in de bosschen
.-^ '^n aain
het
at.cling,
landerijen
der
va»
toestand,
en
als
chef
tuintjes
-gcnwoordig'n
De gehluikels der
.-amenk.p, e!n:g van «leze
polderland, waar de zwarte rat wel schadelijk was. ministratief ambtenaar. E» n onjuist,
»„.<!._! ..aarvan net
wij
op
oudere,
de
functies
nu
aohten
van
beide
toepassing
door met de
Lingen
<.e._i,in<i>gb-har;
van
moet
.lat
het
gevolg
ziin.
lei^chelling gebruikelijke verdelgingsmiddelen.
ov.. vlp»_g. 1,1, ..an toen
wor!'
zo,,
niet
gedeelte
technisch
voor
het
Totdat, in den winter van 19.0-19.1
geuc, c
In gekortwiekt door bet administratief
funceerst schade aan de bosschen werd geconstateerd.1 M.
komt. dat. oen hoofdambtenaar. «ie bei,!o a'lvie,
Daarbij
van
0.20
tot
«...nnis'h
zuiver
zag
de
naalden
nooit
cc»
behartigen,
meu
ties heef» le.
die» winter
de afdeeling. dus al,
hoo°e dennen geel worden en bij onderzoek bleek kan ge.en. omdat bij als chef van
transigeren met znnzelt
aan
den
ambtenaar,
en
tot
moet.
doorgebeten
administratief
wortels waren
dat
als teekvan den landbouw.
wortel!.».-, van de plant vau de bast waren ne-oold. als directeur generaal
ju'.st «6departemci.^aal
teneinde
een
ambtenaar,
en
koud
n
nisch
grond
den
De dennen stonden los in
samenstellen.
_,
Hunnen
vies
to
worden,
lis
t,eli domineert de dief van .o aimet een hand gemakkelijk uitgetrokken
departement
In
«en
loopen...1i1.',
een departement is een a^ministratie-vo
vele. rondom en onder de aangetaste dennen
al instellingomdat
en waarin dus achter den chef van <!_ aflecting
de gangen, wezen met vrij grooto Zekerheid
gaan. Deze laatste
spoedig de zwarto rat. den aardwolf. als de schuldige de .eskundigo ambtenaar moet schuilminister
ge _n_a .viede
bebrengt dus in het algemeen aan den
zomer
uitte
voorjaar
e»
den
het
In
aan.
te„ uitgaan.
samen.
<'
stukken
maar
stuit
do
worden
der
laatste
zen
uit.
slap
schadiging zich door het
Hot af.l.en van tal van .stukken. <^io e->n zuiver admijaarscheuten. Het bleek dat de schade voornamelijk nistratief
kenkarakter dragen, veroischt geen technische
waar
veel
plaatsen
lagere
'werd aangericht op de
men daarvoor eii'>r den <!iie> tem generaM
En
al
zou
nis.
ruigte voorkom»; op de hoogere, weinig begroeme een administrateur aanstellen, dan nog zo.i met i» voor_o <iir-«»
duinen werd weinig schade geconstateerd. Het
komen ziin. 'lat. de deskundige hoofdambtenaar.
werkzaamheadministratieve
geniaal,
ondergaat,
(Binuslaricio
in
teur
in hoofdzaak de Ooslenrijksche dennen
hij blijft. _e administratieve chef van de ataustriica), welke werden aangevallen; de bergden den, omdat dientengevolge
een aim!l>.i«t__ _„r toch nie-t«
en
lFinus montana) en de gewone den (Finus svlves- öee'in"
af_.cn
dus g^'n verlichting kan
en
zelfstandig kan
Iris) werden in mindere mate door de ratten gezocht, brengen.
,
terwijl de Oorsicaansche den <Binus laricio corsica)
Is dit juist.'
zoude de oplossing kui.nen.worden
en dé zeeden <Binus marilima) bijna geheel werden gevonden door aan het departement van binnenlandsche
-aken en landbouw een afdeling landbouw als adminigaspaard.
gevreesd
der
schade
stratieve aflceling to slichten en daarnaast, buiten bet
uitbreiding
Aangezien voor
departement, ds deskundige directie, van den
het
aan
werd. vroeg het l-taatsboschbeheer adviesdienst
het departement van arbeid,
te Eenzelfde regeling dus als op
hoofd van den plantenziektenkundigen
nijverheid en handel met een afdeeling arbeid en daarWageningen.
buiten een directie van den arbeid.
Hoewel deze deskundige zich aanvankelijk niet
Wordt deze weg gevolgd met betrekking tot de «lire-Ukrijgt deze e.n zelfstandige. onveel resultaat voorstelde van aanwending der tvphus^ -van den landbouw, dan
hetgeen
afhankelijke
omdat
het
hier
o.i. aan de behartiging van
plaats,
Bijksseruminrichting.
van
culturen
de
ten go.__ zal komen.
landbouw
van
den
belangen
betrok,
die zeide
.och de bestrijding van den aardwoll
bij
hij
elkaar
meende
leeft,
den in grooten getale
Te Winschoten z_l van 2! -27 September a.s. in hc.
teh dat er een proef mede moest worden genomen,
veilingsgebouw der veilingsveieeniglng V. inschovooral omdat de tvphusculture» door toevoeging van nieuwe
ten
en
Omstreken
aldaar een tentoonstelling van vruchten,
kicilla zeer verbeterd waren. In November 1921 begaf groenten en bloemen worden gehouden.
zich dr. to Hennepe. bacterioloog aan de Bijksseruminrichting naar Terschelling om den toestand daar
Blijkens het 2ósle jaarverslag van de Coöperatieve
t.
op to neen en de noodige aanwijzingen te geven. ..loomzuivclfabrie!- Dokkumer Walden en omstreken
Akkcrwoude. loopende over bet boekjaar 12 >!., 1921—
Het bleek noodig de ratten eerst te lokken en daar1925, werd ontvangen 0,511.02.' K.G. melk. waar.
om werden op verschillende plaatsen paardeboonen, 12 Mei
van leveranK.G. van leden en 985,200 K.G.
mais, haver, gerst en zonnepitten uitgelegd. Toen van 5,852.825
tO.yco K-G- lager
c.ngcveer
is
De
totaio
hoeveelheid
ciers.
het voeder geregeld werd weggehaald (de zonnedan over het vorige jaar; zeer zeker is 't mond- en klauwpitten het vlugste) werd het vermengd met de culzeer hier niet vreemd aan geweest.
turen en het poeder van de Bijksseruminrichting.
Met inbs^rip van een bijschrijving op het ledenkapitaal
Ongeveer tezellder tijd werd op raad van den ad 10 cents per 100 KG. werd voor de melk betaald
plantenxieklenkundigen dienst van staatswege een / 712,0-8.83.
Ui. do ontvangen melk werd geproduceerd 199,022 KG.
t'oxterrier, welke bekend stond als een flinke rattenter waarde van / 457.819; J33.097 kazen ter waarde
boter,
vanger, aangekocht; deze hond vergezelde de arbeien in
van / 297,780. Voor de aan do condens geleverde
dei's naar het werk en bleef in de omgeving jagen. detail
verkochte melk werd ontvangen 56.371. terwijl da
Verder meende ik goed te doen om ook eenige nadiverse ontvangsten bedroegen / 4026. In totaal werd altuurlijke vijanden van de ratten op Terschelling in zoo ontvangen / 815,990.
te voeren. Deze toch ontbreken daar en het kwam
Aan onkosten werd betaald / 103.956.71 of per 100 K.G.
152. Het melk. el voer kostte- / 0.21 per 100 KG.
mij daarom nuttig voor om een proef te nemen met melk
velgehallo bedroeg dit ja:.r 3.351, ds
gemiddelde
Het
het invoeren van egels. Weliswaar is niet zeker he»
gemiddelde netto-prijs 10.40 cent, of per pet. vet 31 cent.
kend of deze dieren ratten verdelgen, maar aangezien het goede muizenvangers zijn, kan aangenomen
worden dat ze wel ook jonge ratten aanpakken. Er
Verschenen is het verslag van ds werkzaamheden van
werd een aantal egels uit Drenthe en van Texel in- den
_rij»k_zuivo_loonsule>nt voor Utrecht
gevoerd en aangezien al spoedig jonge dieren werover het jaar 1921. waaraan het volgend" is ontleend:
den aangetroffen, mag aangenomen worden dat de
He. grootst, gedeelte der laboratoriumworl-zaamheden
egel zich op Terschelling thuis gevoelt. Wat de anstond in verband met de voorlichting in kaasbereidwg
op diverse boerderijen. De, daarbij genomen monsters
dere natuurlijke vijanden betreft, als wezel en henworden n.l. later op vetgehalte en soortenelijn, heb ik wel getracht deze te krijgen, maar melk en weionderzocht,
lijk
gewicht
teneinde de verkregen resultaten
hoewel mij van verschillende zijden hulp werd toe- te kunnen contrei
en vergelijken.
gezegd, heb ik geen enkel exemplaar ontvangen. Ik
Ten behoeve van het toezicht op de contróle-vereenigmgeloof thans ook. dat het beter is deze beesten niet gen werden in totaal 317 monsters melk hei onderzocht»
in te voeren, omdat ik vrees, dat zij al spoedig meer deels in het eizen laboratorium, deels bij het bezoeken
op kippen dau op ratten zullen jagen, tenminste van der controleurs tOT plaatse. In het algemeen bleek hot
niet te wenschen te laten.
de ingevoerde egels werden in het begin al vel© onderzoeik
Het onderzoek op gisting, katalase en reductase word»
exemplaren iv de kippenhokken aangetroffen.
door de veehouders vooral in het, warme jaargetijde zeer
Of de culturen, de hond en do egels nuttig gewerkt druk aangevraagd ter opsporing van verkeerde melk
hebhen is onmogelijk te zeggen, omdat deze drie midvoor de kaasbereiding. Do resultaten van de gisting»»
aanlegdelen „in het geheim" werken, maar hoe het zij, in proef gaven den rijkszuivolcon.ulen. veelvuldig
het grooto belang eener landelijk»
April 1923 kon ik aan het hoofd van den planten- ding om te wijzen op
melkwinning. Het dikwijls teven« onderzochte monster
ziektenkundigen dienst mededeelen, dat rattenbodrijfswHter was bijna altijd slecht en moet zi. als oen
beschadiging z_o goed als niet'meer voorkwam.
der voornaamste oorzaken van vele ka_sgeb_eken worHet bleek echter weldra dat de bestrijding van de den beschouwd.
woelrat onvoldoende was geweest, want in den zomer
Een tweetal firma's besloot, voorlaan door den rijk»1924 kwam een nieuwe zeer ernstige schade aan het zuivelconsulcnt gecontroleerde thermometers to verkoo(tot zes graden toe)
licht. Was de vreterij tot dusverre -ondergronds ge- pen. Onjuist wijzende thermometers
evenals
aangetroffen,
meermalen
pekelwegers
werden
en
bovengronds
weest, thans werden de oudere bosschen
vloeistof (alkohol),
of
roode
thermometers
met
blauwe
zoodanig beknaagd dat vele dennen een gele kleur die onbruikbaar zijn doordat zij vee! te langzaam
aannamen. Bij onderzoek bleek de bast der stammen «reageeren.
1099
deerlijk to zijn beknaagd. vaak zelfs zoodanig dat de
Het aantal bezoeken op het spreekuur bedroeg
de
meest
met
De
bezoeken
stonden
in
verband
(v.j.
754).
..geringd'.
waren
stammen
De ernstigste schade trad op in zeer goed groeiende uiteenloonende onderwerpen op het gebied van de zuibeplantingen van 1917», 191? en 1918; van de totale v-lbereiding.
In totaal werden in 1924 294 bezoeken ;,an boerderijen geoppervlakte dezer beplantingen ad plm. 60 H.A. werd bracht.
kaa..t>. reiding voorgeOp «9 boerderijen werd
ongeveer 'h gedeelte sterk gehavend.
daan ter verbetering van he: ..'gehalte. Do door den
dennen, welke rijkszuivelconsulent, toegepaste werkwijze had bijna altijd
Het waren weder de
terwijl
lijden,
de
meeste
schade een aanzienlijke verhooging van het vetgehalte, lot resulhet mee.te moesten
In de practijk valt op to merken, dat, de gepropaweder voorkwam op plaatsen, welke dicht met ruigte laat.
geerde
methode van werken meer eu <!_n.r-cr ingang vindt,
waren bezet.
kaasbereiding op
waarvan
een uniformer worden van
De bestsudeering van de literatuur, alsmede de begevallen, waarin
is.
Van
do
140
boerderijen
gevolg
do
het
sprekingen, gehouden met den plantenziektenkundigen de kaas door den rijkszuivelconsulcnt zelf of onder zijn
dienst, hebben mij aanleiding gegeven om hij de betoezicht werd bereid, was 17 maal bet gehalte onder do
strijding van de woelrat op Terschelling de navolinterne grens van het kaascontrólestation (475-. pet.) en
daarvan 1 maal onder 45 pet,. Hierbij moet in aanmerking
gende middelen toe te passen:
genomen, dat heil, stoods bedrijven betrof, waarworden
goede
rattenIe Honden. Er werden een 6-tal
aan
in
een of ander opzicht ieis hopen!..
vangers, meest foxterrier., gehuurd tegen den prijs
voorts verslag van zijn
Uitvoerig geeft do consul
van /<_.!_ per dag en per hond. Bij de huurovereen- hulpverleening aan boerderijen ter bestrijding an kaaskomst werd de bepaling gemaakt, dat indien de honden gebreken en van andere door hem verstrekte, adviezen.
goed bleken te voldoen en de daarmede bereikte resulOok dit jaar had lon met behulp van een subsidie van
afdeeling Utrecht, van bet Utrecbtsch Landbonwkunnen
waren,
bevredigend
de
henden
zouden
de
talen
Genootschap
bepaalden
prijsonder zijn leiding een drietal kaaskeuringen
worden gekocht tegen een vooruit
Mei-, van Juli- en van septeraberkaas.
n.l.
van
plaats,
1924
naar
Terbegin
December
De honden werden
Vrijdagen
na do keuringen werden de, gekeurde,
Op
do
schelling verzonden en aanvankelijk waren de resulkazen tentnongosteld: deze tentoonstellingen werden goed
taten slecht. Dit moest toegeschreven worden aan de bezocht. Aan de keuringen werd deelgenomen door resp.
omstandigheid, dat de aard wolt in den winter te diep 4>. 41 en _« inzenders. De heer E. H. Blaauw.ndraad te
Westbroek, dio voor de derde maal in successie voor een
in den grond blijft zitten.
kwam. ontving een grooto bronkwamen,
werden diploma in aanmerking
Toen de warmere voorjaarsdagen
medaille, terwijl A. van Maurik to Houten, P. Verzen
de vangresultatcii heter.
hoef te I__opik_rkapel en ._. Burggraaf le Zegveld, die
Eiken morgen trekt een jongen, voorzien van een voor do tweede maal aan de eisenen voldeden, ieder een
schop, met dè honden er op uit en wel naar die plaatkleine bronzen inclalllo ontvingen. Zeven deelnemers ontsen, waar nieuwe schade is geconstateerd. Zoodra de vingen voor do eeis!» maal het diploma.
Er worden in do prov. Utrecht tweo kaasdagen gehouhonden den aardwolf ruiken, graven ze de ondiepe
den.
n.l. te Kamerik en fe, Houten. Beide zijn uitstekend
diepere
gangen op. terwijl bij het graven in de
Do consulent verwacht dat in 1925 nog meergeslaagd.
de
vlucht,
op
het laatst
gangen, waarin, de woelrat
aanvragen
dere
tot het houden van een kaasl'ag zullen
schop hulp verleent. De meeste woelratteu kunnen inkomen.
niet vrijkomen en wordeu met huid en haar door de
De consulent hield zeven voordrachten voor aldeelinden
honden verslonden. Het is te begrijpen dat deze gen van het Utrechtse!, I_>andb„nw genoolsrhap en coöBond van I_aa«pro_!nct,?n, en voor do leden «ener
methode juist in het voorjaar, als do aardwolf dra- peratieve
zuivelfabriek.
gende is of jongen heeft, het meeste succes heeft.
contr<»levereenigiilgen in do prov. Utrecht
Het
aantal
der
nakomelingen
de
bedoeling
om
Het ligt in de
bedraagt, 18, tm samen tellende 178 leden, me.t 3312 gerattenvanger., aan verschillende personen op het controleerde koeien. Over het vorigo jaar waren de cijeen doelfers: l? vereenigingen. J7l le_^n met 3127 koeiea. Da
eiland af te staan, ten einde geleidelijk
matige liestrijding met honden over het geheele eiland consulent gat les aan een cursus in melkoaderzcek ta
_. Utrecht en
te verkrijgen, Het gemeentebestuur van Terschelling Utrecht, aan do Riikslandbouwwinterschool
lot,
opleiding
aan
van
voor <__>
blijk
geden cursus
heeft het nut hiervan ingezien en daarvan
hij
landbouw aldaar. Voorts leidde
drie cursussen
geven door de hela.«ing voor honden, bestemd voor acte
in kaasbereiding op boerderijen en verscheidene plaats»op
verlagen
van
te
’6
’3
ratteiiverdelging
de
liike meikeursusson.
1*
De kwaliteit ,'er kaas was in Utrecht in 1924 minder
2- Het weghalen der ruigte goed dan in 1923. waartoe bel, veelvuldig heerschende
Andere middelen zijn:.._okialkuchen''.
mond- en klauwzeer en do naweeën daarvan ve"l zullen
en 3e. Het gebruik van
hebben bijgedragen. Do prijzen waren over 't algemeen
dopperonder
de
aar
gang.
die
dicht
legt
een
Men
hoog; tijdens d* vollo productie worden "de bes!., prijzen
en
voorzichtig
bloot
vlakte loopt, op enkele plaatsen
gemaakt,. Do boeren hebben het kaasiniiken dan ook zoo
legt op beide uiteinden van de blootgelegde plaats in lang mogelijk gerekt.
de gang 2—3 ..tukken .._okialk„che„".
De productie van vol vette Goudsche kaas bereid op
geschat
Na het inbrengen van de giftkoeken worden de boerderijen wordt door den rijkszuivelconsnlent
Kg. (volgen? opgave
opengelegde gangen weder zorgvuldig gesloten, op 13.700,000 Kg., waarvan _.411>,1_9
het kaaseontróleslation Utrecht) voorzien was van
hetzij door een zode. een houten plankje, een lei of van
rijksmerk.
het
Ook dit jaar nam do hoeveelheid gecontrogeen
licht
Glasscherf en met aarde bedekt, zoodat
kaas zoowel absoluut als relatief weer loc.
doorgelaten wordt. Men geve er acht op dat de gang leerde
Voortswerd in Utrecht volgens opgaven van de fabrieniet verstopt geraakt. Den volgenden dag wordt de ken 388,528 Kg. fabriekskaas bereid, waarvan 24.07? Kg.
gang op dezelfde plaats voorzichtig opengemaakt om ongecontroleerde. Do hoeveelheid geconlroleerlofabriekst« zien of de giftkoek opgevreten is. Zoo ja. dan boter bedroeg 762,930 Kg., waarbij nog komt 138.000 Kg.
melk. en roomboter (naar raming),
worden met de zelfde voorzichtigheid nieuwe stuk- ongecontroleerde
in de steden uit niet"
jes gelegd, en dit moet herhaald worden, totdat de «Joel., bereid door melkinric.htingen
op kaasboerderij _> voor eigen geverkochte
melk.
deel?
worden
weggehaald.
sokialkuehen niet meer
bruik na het kaasseizoen. Do weiproduclio schat
Bij het vangen met honden op plaatsen, waar do consulent
op 440.000 Kg.; deze staat niet onder congelegd,
gebleken,
is
vroeger sokialkuehen waren
trole en komt ook niet in deu eigenlijken handel.
dat in de gangen verschillende doode woelratten
Voorts werd in Utrecht no" bereid 5.094.004 Kg. «on»
densmelk
en 1.152,292 Kg. melkpoeder (hoofdzakelijk uit
gevonden.
werden
Naast de drie bovenbeschreven verdelgingsmidde» volle. melk).
Hel aantal zuivelfabrieken in Utrecht bedroeg 43. Hierl.n werden de oudo beproefde Terschcllinger mezijn echter 8 feitelijk melkinrlchtingen en 18 melkvan
thoden voortgezet, n.l. het vangen in zeephussen en slijter», die tevens
een inrichting hebben voor het verin knippen en het gevolg is dat thans de schade tot werken van melk tot boter enz. Van ds 1? eigenlijke
een minimum is beperkt.
zuivelfabrieken zijn 3 coöp. bolerfabrieken. waarvan 1
Het schijnt dat de infectiemethpde van dr. Bah r te ook kaas maakt en 1 melkpoederfabriek. dio ook boter
Kopenhagen, de z.g. „Ratin-methode", zoowel in het maakt. T>e resteerende 13 speculatieve inrichtingen «ijn
meest ingericht voor de bote,bereiding.
buitenland (Denemarken en Dnitschland) als op vers-lillende plaatsen hier «o lande, goed voldoet; maar
LANGBXDIJK. Do eerste soort hloemkoel is hier aan
aangezien ik zelf geen ervaringen omtrent de „Rade veiling der La ngen dijker Groenten-Centrale verkocht
ik
op
ingaan.
hier niet verder
lin methode' heb, zal
voor / C0.60 per 100 stuk?, een prijs, die in het meer dan
1 20.jarig
bestaan ser veiling nog nimmer is voorgekomen.
Wel /.i'htbaar
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RQTTIZRDAI»ISCH_f3 COURANT.
BOTTEBDAM
/■I Etsen |"\ >l

«H_VWL_
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km

■
artistiek geëncadreerd zijn het ■
■
goedkoopst bij:
H

I■ J. J. VERMEER
I
Veste «axeastr. 3«. Tel. »«. B
»_
lijalen op

____________

W l»

■
M

JOHANNA ALBERTHA PRINS
in den ouderdom van 43 jaar.
J. P. JAXSSüX.
2AXXIL.
JAAP.
Heemslede, 21 Augustus 1325.
Overhosehlaan 24.
De teraardebesteUing «al plaats
hebben Dinsdag 25 Augustus a.s.
te 2 uur op de Algemeene Begraafplaats te Heemstede.
Dienst in bet viaconesaenhui»
ie 121/3 uur.

=
=

V

__

««ANNA ALBERTHA
JANSSEN prins
in den ouderdom van 43 jaar.

-

J. A. PRINS.

G.J.BEERNINK—p«tx»

J. J. 1'». »I!__Il_.l_.l!.

__W

Hedenoverleedna een smartelij k
lijden ome geliefde Echtgenoot,
Vader en Lenu«dvader, de Heer

=£

W=

__=

kl:»AI.P«l_ll8.
van 59 jaar.
den
ouderdom
in
Uit aller naam:
Wed. P. W. E. scllAl.p_lM3-

Utrecht, 21 Augustus 1925.
Amstelstraat 57.

=

_=

RADIO

=

Heden overleed te Luren, ome
beste Broeder, Oom en LehuwdOom, ie Heer

HUIBERT GERRIT VAN

EVERDINGEN.

I. J. V. VAK l:vei_oi_.<_lk:!_:.

«"j. M. F. VA« NVLNVII-OVI..
VA!- NVl._lolxak:li—
Db MekatïR.

u.' u. A. VAN EVERDINGEN.

=

lieden overleed plotseling door
een noodlottig ongeval, ten huize
IJsselvan zijn Grootouders te Loontje
mende, ons eenig geliefd

I
*

M. E. VREEDE,
V.K.A.,

-

Accountant lid
's«r»ven_U>_^al le2. Telel. 308*0.

PIET.

}

(

(

zaken .-2 uur

jaar.

Crêpe

Heden overleed plotseling door
onsen
een noodlottigongeval ten__>«»_hui.e ons zeer geliefd
-zoontje en beetje

de

.

nm., ook

....

__^^^

Mr. 2.

en Kleinkinderen.
'25.
Aug.
22
Volstrekt eenige kennisgeving,
De teraardebesteUing «bepaald
op Dinsdag 25 Aug. te 12 uur.

________

—m——mm—M——^—

■_

,„....>«

van het droevig overlijden. te een
Vriend en Medewerker, den Neer

1. Cl». NAPARUER.

Zijn nagedachtenis rullen wij in eere houden.
H. VAN KOOLBERÜEN.

5. A. KRAAN.
M. VAN 'T ROOD.
F. DE VOS.

Rijswijk. 22 Augustus 1925.

_________—_—_.
WWW>«>»»>»«_»»»W>M--M!«>»-^'-----'»>»>''»'»'--''^

Dogarts Dr. v. d. BORG
afwezig tot 7 September.

ONZICHTBAAR
f
Heerencost. 120.— B
W
i

.

van
-5.— ■
■ Keeren
Keeren van Overjas
100 »
■
in model persen l11.50

> Costuum
■
Spoedgevallen- Dr. HARDERS.^, ! W
schoonmaken en persen, fl 2.50 M
Schoonmaken
■
Ue eenige vakkundige inricht. M
>
geld van
vreemd
wat
■
ge
LOXDOX.
FROM
"Hebt
MV VALET
«ns.
het
■
Stuur
2aRotterdam.
Tel.
326*.
meegebracht?
passage
reis
de
M
nog

s«<.de daad!
3A105»
._«lN._.«

ons in voor een
lJe
"°

|

"'" '' -

ICostu m
,

_^_-'____».»--

Nloedllerelee,
Vn« «»»d. Zilver. ««««enten.»n»«e»,Aetl,»»
"ad Platina,«enden en «livere*
verkoopen by
«elten kunt U tegen de hoogste v/aarde

'"'

23»
Kruiskade
«ALOMOK. C..1.1-«H.
37986.-.
«etterden..

'iil.
".
v.b»lte».p^'««"r«ke°l°g._M^2U««°t>e°»°«'

««.ge.

—

«aa»

""'

tekoop gevraag*

—

Den Haag, Noordeinde 88.

Op Maandag 24 Augustus,

1925;

vergadering
Ho. dat de
«al worden gehouden op Dinsdag den
29 September 1923, des namiddags
te 2 uur, in het Gerechtsgebouw non
den Xooröaingel 117, te Ilotterdam.
Mr. W. J. C. A. !-IJ<3__l.
38949
Curator.
>llddelh«rnls. 22 Augustus 1925.

,

. ..
.

........

TETUAN, CEUTA,

o«. 200 ton

1101,/.U GERST
(broeischade),
liggende in lichters te Rot-

Berichten

terdam.
Kadere inlichtingen bij se
37*48.30
Makelaars

SMALT & BOS.
H H. C. m ««_ ..««.1..

Company»

«-«««.)

„

(

..

.

„LARACHE". 38 Au,.
(evt. via Antw)

"

Goederen kunnen steeds tegen inlading«dsviis aan ome loodsen

wende
beiorird worden. Voor vrachten en verdere inlichtingen
37994.132

men zich tot

ZOON

- ROLAND - HAPAG

KOSMOS

Gecombineerde geregelde maildienst

■

via Panamakanaal en straat Magellan
naar de Westkust van luid Amerika.

Columbia, Houallor, Peru, Chili "
PANAMAKANAAL

Mollendo,

Callao,
Guayaquil, Palta,
Arioa, iquique, Antolagasta en

andere havens bij voldoende aanbod v^n lading:

§ Loopt ook Cristobal/Colon, Pimontsl, Pusrto Chloama,
Tambo de Mora, 110, Caldara, Valparaiso. Ssn Antonio.
Talbabuano en Corral direct aan.
/ Loopt ook Plsoo, Carro Aaul en Etan direct aan.
■
& Loopt ook Paoasmayo direct aan.

VIA STRAAT MAGELLAN NAAR:
Punta Arenaa M.S., Corral, Coronol, Taioabuano, San
Antonio, Valparaiso, Antotagasta en anders havens bij
voldoende aanbod van lading»

B

4 Sopt. 1925
2 Oct. 1925

1

-

H.V. CORNELDER's SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ ROTTERDAM AMSTERDAM

»?9!>a 120

.
.
.

in doorvracht aangenomen naar de
PATAGCNISCHE HAVENS: San Juüan. Santa Crus,
Comodoro, Mvadavi
Puerto Cssosdo, Mo Gallegoa,
mot overlading te Punta Aranas MS
N.B. Gelegenheid voor een beperkt aantal passagiers.
Goederen kunnen stsads In de loods worden bezorgd.
Inlichtingen omtrent vrachten etc verstrekken de Agenten
37996.134
te «otterdam en Amsterdam:

KOSMOS-LINIE

)

«"««-.«'"^ »«-

«AMNURL-AMERIXA-LINIEI

u/a_,n«o.r

ROLAND-LINIE A.O.

Vm H.

....

en bij voldoende aanbod van lading
s.s. „HANAU"
(DA.D.G.)
s.s. „TEIRESIAS" (Hol*)

,_._»»,

*<««"

MULLER &

Co.

I

1

B

fl

B

fl

fl
H

H

fl

»I

B

Oeutseh Ausirallsehe
.«red Heit

Oamplseêl«^

«lies

* 0..

«erddeutsoher Llo^d

H

!

10111011116 I
29 Aug. 1925 i

9 Sept. 1925
0.0.v. 23 Sept. 1925

0.0.v.

Goederen worden steeds aangenomen Loods D. St. Jobshaven.
37998. 141
AGENTEN TE ROTTERDAM EN AMSTERDAM :

II

i
1
I
■

I

WAMBERBIE « ZOON*
fl
MEVER & Co's Scheepvaart-Mij.
WIN N, MuLLER & CO,

(

ÏZUID^AFRIKA _

I ■
■I H

■

1I
■

M

naaf ■
0.0.v.

Spooradres: ROTTERDAM, RECHTER MAASOEVER.

Colombo,

Voor vrachten en verdere inlichtingen zich te wanden tot de Agenten

. ...

&s.s. „MURLA" (Roland)

21 Au«. 1925
21 Sopt. 1925
10 Oct. 1925

Rotterdam naar
Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane

Laatst» laadda, l« ROTTERDAM 2 «sptambar.

,
(Dlreot)
Spooradres voor Wagonzendingen: Station FEYENOORD. Loods 20, Stieltjesstraat
Goederen kunnO. steeds worden aangeleverd.

NAAR:

van

M.s. „SELANDIA" 5 September 10.0.v.) II ■
Penang,Port
I I
naar: Port-Said,
I ■
en Bangkok
Swettenham,
=

HAMBURG

«REMEN

HAMBURG

GEREGELDE VEERTIENDAAtISO»E AFVAARTEN

I

afvaart vanaf ANTWERPEN:

-

5 Sept

DEUTSONAUSTRALISONE DAMFFSONIFFSGES., HAMBURG.
THE OCEAN S/S. Co. Ltd, ALFRED HOLT 4 Co., LIVERPOOL.
NORDDEUTSO«ER LLOVD. VREMEN.

H
mm_mmmmmm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfmmam—mmmmmm—^mmmmmmmmmmt
wm^_^_^_^^m^m_^^

Eerstvolgende

i

27 Au,

AUSTRALIË

AMSTERDAM

BANGKOK.
KMPALNI
A/S DET SSTASIATISKE
KOPENHAGEN =
tTNa

.........
.. '
.
...
'
.. '

Deze schepen bloden gelegenheid
voor oen ba perkt aantal passagiers.

s.s. „ELVERsELD" (N.D.L.)

m

|

______S_______________________B________________^^

Sept. (0.0.v.)

m>.»

_Uala««_

}

Goederen worden

N.V. CORHE«.I)ER'!_ SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ

Baat

.......

EAI_^U3TA
6IBRALTAR, _^.llA0»E. «E1.11.1_.-I.

van

HAVENBEDRIJF. Loods Maashaven. Goederenkunnen dagelijks worden aangeleverd.
Voor vracht, inlichtingen enz. zich te wenden tot de Agenten

_

sSept

»PRMMUS». 25 to 9.
31 Au,. ;
.oxsro»"
.

s.s. „PLANE?" (Hapag/Laolsi).
s.s. „HOLGER" (Roland).

_Tala«« V«»«_,pa«^, l-lmited)

ROTTERDAM

„AMISIA"

p_

n

ten 11 ure in het véilinglokaal
der Qraanbeura te Rotterdam

naar: Singapore, Hongkong, Shanghai, Hankow, Moji,
Kode, Osaka, Vokohama event. Dalnv en Viadi vostook
Spooradres voor Wagonzendingen: Station FEYENOORD. Terrein THOMSEN'S

,

»
■

OPTICIENS H

PUBLIEXEJEIUNG.

Abonneert U op

... 1

■■
■
■W

Au«.

25 Au..
LISSABON. BEVl_.l-A «., „SAFFI".
„ „HAFNIA". B Sept. _,
VAI-EKLIA. BANLEtN!_A
«At.AS/t. VALENCIA, BARCELONA,
GENUA, NAPELS (evt. anders)»^ „JONGE
ANTHONY* 3 oo_.
Uoz.-Bp»n»«__-. os ltal!aan«ol,« )
Zeehavens)
(
«ldd«!lanl!zol>e
l „ „LOTTE"
25 Au,
AI.EXA-IONIE. lAEEA. «AlssA . J „ „OLGA
.
bIEMERS" 19 Sept.
i
BEINOU7N.»AIssA. lAsEA.j
v««N»^H5^" ».w._.
2S*»t '
j " ~XUB.vmama
AI.EX<.«NNIE
AI.EX^«Ni.IE. izss". »^>E^. j
»r».»r«
7 Saai
?««»..
» »SIFISL
OPORTO,
MALAGA,

H.H. GRONDEIGENAREN.
kapitaal

Singapore

OUDE XUNBTTANDEN en GEBITTEN
«_.

„

„20

„

"

J #„ „BILBAO".
(

/ s.s. „lARGIS" (Roland)

vooltLooriu KOSTELOOS.
voor den
He«r RechterCommissaris in het faillissement
H. v. d. l_.H_.oNls. huisschilder te
Hellevoetsluis, l» bepaald:
10. dat de indiening der schuldvorderingen aan den Curator moet
plaats hebben vüdr 15 September

1 Sept.

-

......
.
«PH&DRA" 26 Au».
f ALK . .

»

„„....."."""

§ s.s. „SEBARA" (Kosmos)

-__________----_-__-_»_________»_J—^^^^^^^^^^^^BMMlMBBMBMBMBBj^BMßßßll^^^^^^^-Wl_l______^______Bß^^HWWW

Wii ontvangen bericht
noodlottig
ongeval, van onzen

Wissel het bij

„

M.s. „JAVA"

I.AUB/--.K1.. pensionaat „Languedoo".

I

vertrekt ca.

■

-CASTOR'. .31 Au,.

-, .

«loopt en beloen» waarden belast mei vruchtgebruik.

Eerstvolgende afvaart DIRECT van ROTTERDAM:

Hang 54 bil de Keilers-r.

voor Jongedames.Talen, Letterk., llanprijs voor
de!s>v.. Muziek, (. elegenh.ge_»menl.
3 maanden f 270.—.
37556.6 !
reilen ner 1 October.
Directeur: Prof. B. ?__LLATOX.

M. 5. GROEN

87882.16

Zaken
Bank voor Onroerende
Sarphatlstraat 35
58289/8

TELEFOON 10446

(Th*

te maken met f «NON.— kapitaal, «heel onder eigen beheer. „SPORT'
3768.-7
ALTA. ven Haag.

LL^TTk-llziAX

« Co.
Amsterdam, Keizersgracht 506

M< «^

KDIVIPALNI
A/S DET SSTASIATISKE
KOPENHAGEN ==

f 35.-en meerper dag

KIJLSTRA.

BARE scheidingslijn.

CHINA & «JAPAN

kwaliteiten.

IioXURLXVVIII;.

öS _\_\r

LEVANT- 4 ZWARTE ZEEDIENST

*

3787..

Winongan pasoeroean,
S. H7üIJLSTIIA.
H.C. «IJLBTI.A-ll^LLi__,_>ll.
dutten, veventer^ess 113,
U. M. J. SLU VTeI.«AX-

sosteellnss

groot f 4.500.000.—
Wordt plaatsing gezocht voor een
vlanel. Aanvragen vanaf
als Ie hypotheken op wei- of
f 10.000,— en hooger komen in aanmerking. Rente 4»/4 a 5 %
naar gelang van de overwaarde.
Voorwaarden gemakkelijk, Brieven met volledige inUch26
tineen onder 1.0. 37692. Bureau dezer Courant.

.. ..

»

.

■ WAMBERSIE &

wij U glazen voor AFSTAND en NABIJHEID
uit één atuk geslepen met ZICHTBARE en ONZICHT-

'

ROTTERDAM.

M. lllJLSlltA-

■

„^.„^«» MA
29 Au,
„PRIAMÜSr

21 -23||

Economisch-Statistiscbe

W JUL. JANITSCHEK

Heerenveen,

20"/o!^tml!

ROCULIHG MEHZELL IM

37958.76

W Elast. Kousen
prima

Bi

Amsterdam

«V. 3TOON»V. MIJ. „I.AYA"

—

(e^l. i»ill!.El_ en andere «oordhavent)

Bss»anl>ol-S

_M«MM_M_M_M«M_»_WM_M_Mick_«<_MMK____^^

—

f 35.—
met enkele microphoon
met dubbele microphoon. , f 37,59
M. «AXNV.HII.
«otterdam
Jonker Fransstraat 93
37379.6

I»ASAIE». BII.BAO. SANTANDER,

fl»

leveren

19 uur 's morgens.

Goederen Kunnen te allen tijde in loods
MAASVEEM aangeleverd worden.
Voor vracht «n inlichtingen zich te wenden
tot de Agenten:

Electrische Gehoorapparaten

Leden overleed in den ouderdom
van 65 jaar, ome beste Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader
Dr. GERHARD XUi.BTI.A.

vóór

.

■■

» „POLLUX"n .26

RlfiA
....-.««.
NEVA_..I.EIMLI_/.11.......

VIA

STALEN OP AANVRAAG

overleed heden, «acht en Kalm.
te Veldek, «rmelo. in den
ouderdom vnn 96 jaren. 192_.
's-Gravenhage, 20 Augs.
Mr. A. A. VI. VRIES.
M H. DE VRlES—Schut.
G. J. DE VRIES.
Mr. A. D. W. DE VRIES.
M. DE VRIES—HE-.RY.

GRATIS brillen

s.s. „ISAR"
8.8. ,M_-N"

kleurassortiment

HOOFDSTEEG 28. Tel. 4616.

lISMTIOHSWiG

WO

20 i 39°..
Minvermogenden

scbeelt U

Vehuwdinster

V__>'

een

B-CK.

BOSTOCX
«_vr^.__<
STETTIN

28 A^.

r».A.NOLZE"

.

' '.'. \\
'. .' '. .^..11.
, ij
'''

W

„HERMIA" .29 A»,.

«__.

[ROTTERDAM

co

reed* /^«a» im «_»5«»»L«» genomen.

PIRAEUS, OMBT<.IiTM?^. BOURGAS, VARNA,
00«8T/.l«X/., 8/.1./.TI EN BRAILA, 0.0.v. :

Chine

ANTONIA HIERONIMA,

l

«<-»l^N
»A!-sTrl_l)A».ll

Gedurende Augustus
Ongeëvenaarde

vrachten

haven,)

_»«_

0.0.v.

- -,

HAMBURG
liNl-KEK
»tOpEWaUE«.A/M»UUB<m,tdoor. l
naar div. Deensche j

H

»>5-^M^^^_y_OWW^_
WAARSCHUWING..„ _
BINNEN 24 UUR
/*S~
v
i^"^^,^^
"°
Btform^rtter^T» ""
g_ g^k

en

Zuster

)

toegezonden na ontvangst van Portwissel k f 1.10

Eerstvolgende afvaarten van ROTTERDAM naar

6°
f
2.
>
Firma sa DAMEN

geliefde

<

N«H
\jl_V^\

<

l

i

prachtkvalileit

38912/19

»_»_»»

J
I

m^^Jll

*v€»«___sßr iV
\F5bP2x
<565_6»^

B■Lü

■
■
■

|

ln nieuw schitterend

in den aanvalligen leeftijd van
45i Ja»rXijn diepbedroefde Groot- R
ouders, Ooms en Tantes, g
J. 0. NUTDIiLIXVI».
Echtgenoote en Kinderen. »
I
IJ_selmonde, 21 Augs. 1925.
I
van
van
bezoeken
Verzoeke
rouwbeklag verschoond te blijven [

_____

l

17.
HOOFDSTEEG
. 108. HARTOG, in opticien,
geen
fondskwaliteit.
ilvr beura en U ontvangt

brengen wij

lnplaata van kaarten.

met meer dan 600 mo- »M g\g\
dellen voor Najaar en
Vv

/ 3
_ '
l\
t^mmamËO———————mes—ssasss————————————.) "

Alvorens

Voor de moderne
geplisseerde kleeding

de begraafplaats Oud.Kralingen Dinsdag 25 Augustus,
des voormiddag» 11.39.

Tiet n/euioe nummer.

)

AFVAARTEN^I

■H KONINGSBERGEN' .''.'.. Ii .

PONDSLEDBN I

«uded.ll 185, «otterdam.

. naar

■
BE
■
B

3799254

v«T'_n_i_l.«.

rouwbeklag verschoond te bladen
Vertrek van het ouderlijk buis

pvsnlco

>t

m^—^mm—wmmmm^_~,~wr

21 Augustus 1923.
Verzoeke van bezoeken ven

■
■

JBtfS^^H^HETPEiaiS(HTAPÜTHUIsi|
■
v.h.E.PEREZ
"^
"
S
A^^W?
M

< oö
>
(l

afspraak.

volgens

Zün diepbedroefde Ouders:
6. VAN" BEEK.
C. VAN BEEK—"

)

V«,s«//->e«_> «««in,

Spreekuur voor belasting-

in den aanvalligen leeftijd ven

(La Coupe Exquise)
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Ochtendblad,
Sport.
Wielrennen.

«et wereldkampioenschap «p den weg.
«o Bel« Hoeveneer, winnaar, De Nederlander»
ran den Bergh en van der A.ar derde en vierde.
pin onzer Haagsche sportcorrespondentcn seint ons
t Apeldoorn:
ssjj hebhen in onze langs den weg uit den auto gereeds den loop van dit uitstekend
««en telegrammen
wereldkampioenschap verteld. Itest ons
nog eenige indrukken van dezen wedslitzd te

«Alde
__
>t_o.

verwachting en
hi tegenstelling met de algemeene
zelven,
is men in een
der deelnemers
*«,pnietvandiemeer
dan twintig man op de finish toege,»en. Men had gemeend, dat enkele der Kopstukken
zouden
H al kort na het vertrek van de overigenstrijd
ten
wanhopigcn
langen,
dan
na
eu
dat
-««keuren
paszou
eindstreep
de een man moederziel alleen do
kieeg
»r<n. Nadat ongeveer 40 K.M. waren afgelegd,
,t er ook dén schijn van dat het aldus zon gesemeliep toen na de
'„ De l'ians.hman Blanchonnet
op.
weg. De 'Zwitser
heuvel
den
Hoeve,
tegen
«ite
Belg
Hocvenaers
en
ook
de
vloog
hem
na
.lmcr
„ede er in hem te pakken te krijgen. Rn met hun
Do slag was
ietn zetten zij er veel spoel achter.
eenige
minuten
.«.vangen en toen het drietal na
had
meter
paar
«voorsprong tot een
honderd scheiding verwas
blijvende
wij.
dat
de
M>t. meenden
4o K.M.
zelfs
met
gekomen,
Er
nu
41.42.
werd
1 «tand
uit elkaar
Meid gereden en de groep werd dan ook
Hansen
veen
de
Rngclschman
I'emme.
(rokken. De
om de paar honderd
; Fan Kaas wisselden elkander
vele
.(cr aan den kop af. Reist ging er gedurende
daarna,
toen
en
verloren
geen
terrein meer
loweters
werd met veel
de Italianen te hulp kwamen,
onze renners
Van
gewonnen.
meter
meter
aan
neite
had een
Mulder
loslaten,
van der ..ar moeten
was naar het
Ken band gekregen en v. d. Bergh
dus nog uilwas
hoop
«]6 peloton afgezakt. Onze
soepel
bijzonder
op
die
blaas,
gevestigd
uitend
en
speelde
een «roote rol
«idc. in de achtervolging na
lange,
harde
een
zeer
,5 wede oorzaak was. dat
M de vluchtelingen werden achterhaald.
is voor ons het
Deze werkelijk opwindende strijd
Daarna
geweest.
«lltenunt van dit kampioenschap
er
nu en
werd
Wel
regelmatig.
vlak
en
«d de race
maar
zu
ingezet,
m nog eens een demarrage
zijn.
ernstig
bedoeld
te
van
««en niet het karakter
van over«t was alsof de kopstukken duidelijk errest niet te
id waren, dat er met de helft van de
viel en dat zij er toch niet in zorulen slagen
F.ten
scheiding tot stand te brengen.
blijvende
n
poging
Wat dit betreft voor ons was déze ernstigelater,
bij
zij
Had
vroeg
ondernomen.
n ook te
ware
dan
»rl. _«ld na de 00 K.M., plaats gehad,
i ...licht geslaagd, De rae. bleef, zooals gezegd,
.der vlak Cn gelijkmatig, grootendeels het gevolg
veen
in bet ijverig aan het hoofd gaan van den
Rngesche».
kwamen
ook
de
,_!sen. Zoo nu en dan
temporijders als zij zijn. naar voren en ook
«se
,m Fan Maas de leiding eens over.
ook
Het bleef met ongeveer 32 K. M- gaan. 'loen d.'n
hooft.»
en
in
het
worden
M.
moesten
gereden
13
K.
.?
loten nog bijeen waren 4 Rngelsohen, 4 Belgen,I
otiit<ehei>, 3 Italianen. 3 Nederlanders. 1 veen.
en 3 Zwitsers, dv.- 23 man. zijn
«axaar. 2 Rran..h«n
finish
gesneld, in de stellige overij mü_r naar de

_

H

i«n", dat het een eindspurt en mas-se zou worden.
ge_<lat°op ongeveer 500 meter een scherpe bocht
»ss_crd wa6. zagen wij de kleurige groep op de
reep aanspurten. In het begin was er geen wijs uit
worden, doch na een 150 M. zagen wij een zwart,-1-roode trui, een blauwe trui. drio oranjctruien en
geII witte naar voren komen. Er werd daar dus
drie
een
franschman.
Belg,
een
tnsschen
reden
witte trui zakte
ederlanders en een Rngclschman. De
Belg,
de
daarnaast de
lag
aan
den
binnenkant
mg en
nnschman en daar weer naast de twee Nederlanders.
spurt was fel en vinnig en met een half wiel voor«drong
liep de Belg Hoevenoers het eerst over de
«ep. I.weed« was de I?ransehman Boeher (en niet
derde met
«<!uco zooals, eerst medegedeeld werd) en Bergh.
die
uü-lbreedte de Amsterdammer V. v. d.
der
stadgenoot
van
zijn
voor
«er enkele centimeters

„

«ring.

.

.Vlet groote voldoening mogen wij op dit wereldVader en moeder Hoeveliaer., die uit Antwerpen
terugzien, Ten eerste is het
waren overgekomen, vlogen op hun zoon toe en om- kampioenschap landgenooten
alleszins l vredigend.
helsden den gelukkigen jongenman vele malen. Rn succes onzer
dit kampioenwelke
beteekenis
weet
van
En
Maar
wie
jongeman
vele malen.
helsden dun gelukkigen
wielersport
kan
toen begaven zij zich gedrieën, van officials omringd, schap nog voor de Nederlandsche
wij
in
onze
verwachhopen
dit
betreft,
zelschap van den burgemeester vau Apeldoorn de zijn! Wat
te worden. Het was een ware
aankomst der deelnemers had afgewacht. De Prins tingen niet teleurgesteld
voor den
overhandigde den winnaar een fraaien krans en succcsdag voor de orga_-_.a_i.com.n_._ie en
wen«ehte hem geluk. Er werden van geluk tranen 1 Zij
!<__,_. la„«h
ten leste nog vermeld dat het 183
gestort en moeder Hocvenaers omhelsde haar zoon
34
9 sec.,
mm.
in
5
uur
geworden
is
telkens weer opnieuw. De Prins leefde in dit tafe- traject afgelegd
uur.
per
32
K.M.
gemiddelde
van
even
Belgische
officials konden dus met een
reeltje zichtbaar mee en de
bedwingen.
aandoening
nauwelijks
hun
Cricket.
.

. sortie

**
regeling repten wjj reeds. Deze was

in een
Over de
woord voortreffelijk. Niemand beeft eenigen hinder
gehad, niemand, ook de renners niet, is ook maar
e<.n seconde verontrust geworden. Ook de buitenlanders hadden geen woorden van 10l genoeg en indien
mr. iichönfeldt. chef van het departement van waterstaat, die den rit grootendeels mcdemaakte, den
minister nopens dezen wedstrijd rapporteert dan zal
dat rapport, daarvan houden wij ons ten volle overtuigd, gunstig luiden.
Zoo goed was de regeling dat wij haar nauwelijks
voor verbetering vatbaar "achten. Marechaussee en
gemeentepolitie verleenden langs het geheele traject
haar assistentie en ook zij -uilen kunnen getuigen,
dat er geen reden voor de geringste aanmerking was.
-Vat de deelnemers betreft, de Rrans.hcn maakten
don indruk vermoeid te zijn. Na de groote poging in
voren.
het begin kwam Blanchonnet wsinig meer naar raken,
gelid
in
laatste
te
en
het
begon
meer meer
Hij
trapte al Zwaarder en zwaarder en gaf ten leste, totaal
strijd op.
uitgereden, na ongeveer 155 K.M. den
maakte,
nog
en
stil
Boeher
erg
zich
ook
Ixxluco. hield
,
den besten indruk.
.
De twee venen Hansenen 3la._n__.».on reden best.
laatstgenoemde kwam met Maas te vallen en kon niet
verder gaan. Hansen toonde zich een best koplooper,
hij voerde het peloton gedurig aan, was. toen hij
gevallen was, er weer direct bij en zou het heel wat
verder hebben gebracht, indien hij zich op het eind
gunstiger positie had gezocht.
De Duitschers hadden geen initiatief; zij reden alleszins behoorlijk, doch volstonden er mee een
wieltje te houden.
Uitstekende paoerijders zijn de Engelschen; hun
beste man leek ons Wild, die telkens wanneer hij
pech had in no time het peloton weer achterhaalde,
De spurt werd hem noodlottig
Do Hongaren konden niet mee komen, evenmin als
de Egyptenaar, die het na 23 5..51. liet zitten.
Zeer goed hebben gereden de oostenrijker Hang en
de rooi Lange, de eerste vooral. Hang is een man van
gelijke kwaliteit al. de besten uit West-Europa.
de
De Zwitsers vonden het traject te vlak Tegengeen
Het koelte hun
heuvels o,», trokken zij hard op.I_ehner
was er ook brj
inspanning. Na de poging van
uit.
hen het initiatief
De Belgen weerden zich eerst lustig, maar halverwege den wedstrijd deed alleen Hocvenaers nog
pozingen om te ontsnappen. Daarna had het den .schijn
al«_f de geheele ploeg eene inzinking had, doen gegedurende de laatste 50 K.M. heistelden allen zich
moeten
die
had
Francois,
al
kwam
Jean
en
heel en
loslaten, weer bij. Toen het een kwestie van de sprint
werd, leefde in Hocvenaers, een zeer bekend wegrenner, die in België talloozo groote wedstrijden won,
al,,
het zelfvertrouwen geheel op en hij sprintte had
genoegen
toertje
zijn
voor
iemand, die slechts een
en aan het -reken van
gemaakt. Hij won weiver
zijn plaats viel do geroutineerde knaap te herkennen.
Tot slot de Nederlander.'' Volmondig verklaren wij.
poging wns hij
dat Mans de beste was. Bij de groote.
_n_i_l'.>>cle
teu::,!, nn c,
niet alleen dc eenige, die in het l
bij,
dat die
zijne
het
er
ook
toe
hij
droeg
kon. maar
poging mislukte. Tot het moment, waarop hij over d.n
viel en zijn voorwiel brak. was
veen Itlaansson heen
hij soepel en licht. Direct
draaide
hij zeer frisch en
na hem noemen wij Muller, die veel pech had. Toen
hij zijn eersten lekken band had, onstond de groote
jacht. Ruim dertig kilometer heeft hij toen alleen
gereden, maar hij hield vol en kwam er bij. Direct
volgde de tweede lekko band en hij liep weer in, hij
marcheerde goed aan don kop en zat bij het inzetten
goed aan het wiel van Hocvenaers. leen hij den Bel?
zou aanvallen, liep zijn stadgenoot van den Bergh
naar buiten. Guller raakte een paaltje en viel. Wellicht had hij Boeher de tweede plaats ontnomen, welde minste,
licht nog meer gedaan. Van der Aar was Bergh
reed
Van
den
geprezen.
energie
dient
zijn
doch
moedig en. zonder uit te blinken, viel hij on.; -eer
mee. Zijn spurt was brutaal.

.
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van ijzer- en
zelf en is van do andero door een wand
heeft
men een
glaswerk gescheiden. Van het vlak
manncnaldeeling.
vleugels
drio
der
overzicht over do
dio den sleutel
In dio centraio staat do vlakwaclit.naar
liet voor- ot
geeft
toegang
heeft der deur, welke
administratie, ebouw en daar door naar den uitgang.
Op hot vlak treden do Zwaarder-. bii hun komen en
overste, den huismeester
Kaan militair aan voor hun
buurt
ook znn kwartier
in
do
daar
majoor,
dio
of
den
dienst der bewaarders
heeft en uit dio centrale
vleugels bestuur.. De
lango
uiteinden
der
tot in do
grooto blauw.teenen te»ie».. en plavoer bestaat uit weer._-ijdellan^'. do muren biezen
waarop
aan
ten.
loo,«,.-. liggen, welko het geluk! der voelcitaiwcn dempen W.'.t men zoo voor den parterrevloer aanziet, is
eigenlijk Ie verdieping; de afdeeling gelijkvloers.!!
smederijen,
li": daar 1-eneden. maar dio heeft alleenmin
of meer
bergplaatsen
en
keuken, strafeellen.
het voorkomen van een hoog gewelfden helder, /00-lat
parterre
wat eigenlijk één verdieping hoog lig! voor

I

elkaar
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was een tweeden wedstrijd vast io
de-:er.
n.l. H.C.t.. 11 tegen Ajax «pelen voor den lelezraaf
wedstrijd gewonnen.
Do I.ei_ena_i. gaven echter den
wedstrijd
Bovendien was voor Nijmegen vastgesteld do
>u
Jelegraafbeker.
voor
den
ouiek-A.C.c., eveneens
en
heelt ook A.C.-C. de-en wedstrijd gewonnen gegeven
ronde
dat
voor
v"lgenA
was.
gevolg
het
daarvan
"<>
gespeeld zou moeten worden Huick-HCo. 11. leneindo
de-en wedeen Zondag te winnen heeft men nu alsnog
gaat
niet met.
Do
vastgesteld,
Haazsobs
strijd op Leden
veel sterhaar sterkste tweede .Mal maar toch met een
_>>j>ne?en
kere plo," al, die. welke in de competitie in
is
daardoor
wedstrijd
van
<ie«
heeft verloren, vs uitslag
g
lieden
Het
elftal van de Haagscho speelt vorder
voor den
op eizen terrein tegen V.K.A.. eveneons
twee maal in
felegriat-beker. De Haagsclio heeft thans
v.o
A.
V.U
van
«wow»»
gemakkelijk
do eompetitio
_.',: ook de derde ontmoeting lusdus
aannemen.
moeten
do kam«eben beide elftallen een overwinning voor.„ja
speel
van
dezen
beteekent. Do winnaar
"°<'
'o
""ken
«
dan do volgende week 1103 tegen V.V.V °>" w,_i»,.:r van
tegen don
wie van do t'veo daarna
eindstrijd
komt.
II
den
in
<iuiekH.o.c.

poenen

Het

Funiorestorliool.

"t

n>^

-

Amsterdam

zouden dus komen Den Haag en Haar"do beslissing
"in
wedstrijd,
welke do Haarlemmers tegen een
de
lem daar

of
elftal van H C. C gespeeld hadden, meer ter oefening
ler opluistering.'al naar men wil. beschouwd moest
, .._
_,
, ,
worden.
va-tHet bleek intusschen, dat de Haagzoue «e voo.^l
en
jaar
jongelui
van
-gestelde bepaling, dat alleen
'<Fr hadden
honger mochten meedelen, niet was nageko,:en.
meegehij het Haagsche elftal tenminste twee jongelui
cic
van
Het
bestuur
speeld, dle ?eeds 18 jaar waren.
Flamingo's besloot daarom de Haagscho combinatie niet
in
voor den priis >>» aanmerking to laten komen, zoodat
Dezo
do beslissing kwamen Amsterdam en Haarlem.ge«onwedstrijd werd gemakkelijk door do Haarlemmers■
welk totaal
dammers brachten het tot
nen. Dc
van 3 wieke.s went
door do Haarlemmers voor het verlies
Haarlem drie
bereikt. De winnende run kostte evenwel ballen,
z00i,.,,
opeenvolgende
dat
wel
nog
wickets e»
op
zuil
hattrick
bowler
een
do ieu"d!"e Amxterd.-.mscho
in dit eers.o
nnnm kreeg. Haarlem veroverde dv., den prijs
tornooi voor junioren, dat n.ar te hope» is «oor hce! Wat
va» dergelijke tornooien zn! worden gevolg I. van namen,
Wi, zullen ons onthouden van het noemen
het meerendeel dezer spelers
wo zijn er van overtuigd.
geregeld
aan tweede of eersle klas
tijd
over eenigen
cricket zal deelnemen want over het geheel genomen wa,
het spel een belofte voor do toekomst. Fr werd vaak verdienstelijk gefield, ook het bowlen was over het algemeen
vrij "oed Natuurlijk was het batten het zwakke deel. toch
gaven verschillende spelers blijk van goeden aanleg en
was zoowel bij do Haagsche als bij enkele Amsterdamsche
spelers duidelijk het werk van den oefenmeester te herwaren
ken»".. Het reehto bat en. het goede voetwerk
den
eindIn
leiding.
goedo
van
bewijzen
onmiskenbare
strijd waren de Haarlemsche jongelui heel wat, meer ondernemend dan de Amsterdammers, dle voorzichtigheid blijkbaar als «eu der fundamenten waarop men runs kan
maken, beschouwden. Zo maakten hun runs met een tempo
van ruim 25 per uur! Het Haarlemsche elftal was samengesteld uit spelers van Rood en Wit en van Haarlem, de
Amsterdammers waren afkomstig uit V. R. A. en A. C. C.
De wedstrijden hebben overigens weer het overtuigend
bewijs gegeven, dat er onder de jongelui voldoende
belangstelling voor cricket bestaat en dat er heel wat
ontluikend latent voor do eerste klassers beschikbaar is.
Al weer derhalve, cc» aanwijzing om met vertrouwe» de
toekom--', va» het Xelr, landsche cricket tegemoet te zien.
Het behoelt geen betoog, dat do Haagscho juniores
feitelijk do sterkste spelers van hei tornooi -naren en het
was dan ook voor het meerendeel der Haagscho spelers,
dio juist bijzonder fanatiek er op waren om dit tornooi
io winnen, cc-- grooto teleurstelling, dat door een fout
van hun leiders hou do gelegenheid on, tegen andere
stede» hun kracht to toonen. werd ontnomen.
Do Hagenaars zullen ongetwijfeld later hun revanche
wel nemen. Het is te hope», dat dan ook Rotterdam en
Utrecht van do partij zullen zijn. In Rotterdam heelt men
toch ook wel genoeg jongo spelers om, desnoods in oomeen elftal te «enden. Utrecht en
binatie met
Rilthoven kunnen zeker een sterk elftal juniores bijeen

.
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k^t
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"n^en én

en J. J- >'
1!», Jours «-'> O~A. 1.1. Brom
der Steur b—..
v d"l a"<» slaan mr. J. J . Kan en van
slaan ir. A _l.:._pn_ti Heldring en ir J. A. I'euning

ll»»enlnn»—8< l»« e.nl_4. ell.
Definitief kunnen wij thans mededeelen dat ds heer
RH Horomans a.s. Vrijdagmiddag en -«vond in hefc .lub»
wedlokaal van do Biljart-verecniging <al.nd alhier een
__.
strijd over 1000 punten zal spelen togen den neer
„_ ,„_..
,
S.liwe.nböek.
iets dizonuers.
Caland biedt hare leden hiermede wel
buitengewone geDoch ook nietleden kunnen van dezo
iegeiheid om Horemans vóór zijn vertrek naar
waar hij op 30 November. 1 en 2 llee. a.s. aan den «tril»
zijn bewondeom het wereldkampioenschap deelneemt, in
_.»"«w._ard>" snel to kunnen gadeslaan, profiteeren.
geHo.«manvis het vorige seizo_n geweldig op dreef
zijn dan
weest en zijn kansen voor don begeerden titel
ook niet gering.
F.enigo staaltje., ter illustratie:
-._.»_
was de
In een match te«e» >lonisstar over 2400 punten beurten,
toen
in
2
stand 1000-237»: Horemans maakte
42'! en 37». do partij uit.
Tegen Coehran was zijn gemiddelde ovor 4500 punten
52. dat van Coehran 41.
TT
»«rgas deTe"en den ZnidAmerikaansohen kampioen
haalde, hij in een match over 2..000 punten een gemiddeld,
.-. , Nl
van 70.50.
D. grootste series door hem gemaakt zijn: <>I*. 'W, »u_,
00,. enz 4 wereldrecords staan thans op zijn naam
loop
Ook i-chwinböek is in zeer goedo conditie. In den
"un_en
600
hij
partijen
o»,
3
van
in
speelde
dezer maand
«0 e» een hoogsto serie van >>»»,
met cc» "«.middelde van nog
eeno partij van 000 Pu»!en
terwijl hij dezer dagen
uitmaakte.
Ren
zeer interessanto wedstrijd
in 7 beurten
staat ons dus to wachten.

e.»
A. P-riinins
Holst b-<) 3-e ->-->; halve finaleJ.ir.^.
H.gen
d.
N.
v.
J.
Eu
l.d.
Bron.
U Heldring slaan
derde ronde, njevx M. Str-nib-

7"j "K

Xop7.van^Ue! slaat mej.

°^'^"on ...r.
'«H
>^°«
finale?W s^ub^n^n
6",_

.VI. vemm^k

De 1»a.»5

.

—0 5-«.

Cup.

.„,„. .

'"' in&het
''TeV ballen

zone voor
voor do Amerikaanse.'.ago,
g«
I,'oekoe.la heeft
art en !~,'. 1.J:5»
noes speelde omonberispelijk.
Ha.vkes .peelde

d«

net.

In Amerika.

Tornooi te Ltrutlord on Avon.
van
In de vijfde rondo won spencer van Mo. .5. Tylorl,aunWinter
A<Kin3
vau
Looding
van
Priee.
Nlake.
partij "Vales—Ulier i» afgebroken.
ders van Jacobs. Devijfde
rondo luiden als volgt:
De stand i> na- d?
3*. 6p«ic«
Kampi^-n.-groep: Atkine 4%, Tylor >'
l.t>er l/i ,
2,
en
Jacobs
(iooding
2%,
liaunders
3. Wint >r en
Nlake en Priee l>i, Moses 1.
Major Open Tourna inent: Drewrtt. sjurnhill en Kn-.k.
I'<-!'<.w«ko . Moii-ison en Atkinson 3, Pairy. Maca!i»t«r,
VV.»t, en Muller 2. Ol.anlon eu ..hort l/5. l>can 1.
In den wedstrijd om het damesk^mpioenscbap heelt Mis,
Priee mot 4>/t uit 3 do leiding.
Onderstaande twee partijen zijn in de kan,pioen_groep
_,
gespeeld:
_. .
Zwart: I. D. Vales
Wit: W. doding
Indische Vierpionnenspel.
J d2—d» P>-B—l6. 2. <-_—>', g7—gO, 3. Pb!—l-3 RlB—g?.
5. f2— il (ook Pg!-l3 wordt hier gespeeld)
4 l>)__p, d7—
I>b«—<!'. (op RcB-g» kan volgen <>". RN—e. llglXe2,
PbB-c-6. 9. 11.1-e3 e7— e.?.
7 DdlXe2 0-0. 8. Pgl—
10 f»Xe5 düXe... J!. dl-d.'.j li. llll—e2! 0-0. 7. Rcl-e3
pf«—d?, 8. «2—gl (gewaagd. De witte pionnen dekken elop tekaxidor «iclt waardoor «wat. in de» gelegenheidkomt
genaanval spelen) el—e',, 9. dtXes. 10. ft—fs PoS-dl),
b b-),
JJ. Ddl—d2 e?—« 6(verhindert een ovei'.'lee..
h2—ht (een
12 P"l—l3 Pd7—cö. 13 Tal—dl Pd.—e?, 11.
Op
beter spel zou wit door 11. Pe3—ds hebben verkregen.
D_7—
34
zou dan 15. Pf3Xd4 kunnen volgen) l f?—
z_-t te laat, zwart komt
15. Pc."—ds (nu is net voor dezen
nu snel in het voordeel) Td.X'N!. 16. ctX'!"' PcHXe»,
19. _.e2—f2
17. Dd2-cl Pd4Xe2. 18. KolXe2 Pel—
(na
gl—
glXlö
21.
g«Xf5.
Pg..Xhl^. 20. TdlXhl
_""A?
do .wee verbonden _warte pionnen te __«___) R03X1»..
"2. Thl—gl h7— 23. Re3—cs D«7—f6. 24. Del— Rt_—g4
25. DgöXfO Rg7X56. 26. Xf2-e3 Rfs-g? (or dreigde
Pf3—h2). 27. P»—gs Ta3->lB. Wit geeft op.

.

W.'7..-ï
-"e,

">>>

«,7>'°

"1.1,./„^^ën heelt! Die

-'<".

conto

baai «Mier,., nijdig*
«I IfvooVmeßS^'"»
"
Jeu harden wind joeg.

m.i c»

ui

,

_

ha^'b^^d'f^^^.oo

Vooi^i
«".
3-, met
Kant,
'^.^^"s..^"^
had
""««"'noodlottig.
met
6-3
Kn
iT korte'h*.
nog -leed, die dalen.l« scherpe
dè'twe^^'w^s'er
'"li
mej. M.-kano sjouwde e
hoezee,
!
van «van.
k.-."
zy
Langzaam s
.0
op
.pelen.
z«.'.g>-e on. er ..!>e.p
na.
een
e»
krijgen
to
win beter controle in haarindrives
"»^° dit
<!o zevende game. kwam
van zeven deuces Merkwaardigerwijs
bevecht
werd
vóór:
4-3.
hoor "eerst

«

g

—

publiek
'»"t een ovatie door l.et Amerikaansche
van
maakte
Uvan
pas.
begroet! Do. I, nu kwam dc strijd
15—,0 in do volgende game gelijk, kwam zelf op. dien
.tand in do volgende om die tenslotte door schitterend
3-4. -.«<?..... eek do
volleeren va» Mclvano to verliezenm,sto
zij doodgemakkeDriemaal
uitgespeeld!
Fn.'elscho
onhoudbare lovomet
twee
ian
plotseling
lijko «lagen. Cm
«rames 7—3 te maken!
enkele kan» meer.
In do derde set had mej. R^an geen
kappen
onophoudelijk
haar
snol,
haar
Opnieuw bleek hoc
strijd. _.n
niet "eschikt is voor een langen vermoeiCndon
baokh_ndhook. Geheel
aldoor bestookte mej. Mcüano den
Amerikaanse!!»
haar lot:
do
onderging
gedemoraliseerd
wel 2—6 de derde set verliezend.
Mej. VVills had het in de eerste set hard te verantwoormej.
het snelle l.kscho spel van do Fngelscho
den
dat, mej.
Frv. He: bleek opnieuw (gelukkig toch maar)
niet die onoverwinnelijkheid heelt als een l.englên,
dat zij feilbaar is als elk tennis-mensch! Zij verloor dio
set me! 4—<l. Do.!, in de tweede set, meer vaart in haar
duel van
spel br. i'"end. was zij praohtig op dreef. In een
mannelijk" spel. zoo lor-,1, en krachtig, won zij met 6—o
en met 6—3 do dei.lo set.
Mevr. Mallorv en mej. <!o_°s zijn de andero
Do eerste won gemakkelijk van mej. Anderson 6—l, o—2;
do tweede nam revanche voor de in den ploegen.wedstrijd
geleden nederlaag tegen mevr. I_.aml.ert Chambcrs door
dezo n» mot o—l. 11—9 te slaan. Do wind had er ecu
belangrijk aandeel in. Want do nuttige dropshots van
mevr. Lambert Chambcrs faalden, of juister: werden niet
toegepast eu do ...„orikaanscho pasto nu in dezen wind,
heel tactisch niet do drive too. doch een scherpen kapslag.
°

.

.
.. . .

Schaken.

«.»,°.H^^
Ai»*^.»,
°«/'" ,"'"-,,7."i..,
. . ""/Uus.es '° Sftionaal

De illusies van mej.
ö"
da.nestenni_we>e!d om in
<« word
Mchane
overen. om via
lui
dio versterkt
L«aglci..
va
_peclstcr
als do b.sto
op mej. VVills
da,-wcwer _en na do _?^p .^^V]__\
nt
in
het
-:«n
haar
te l.eabiigh
kampioenschap te roe-, Milis te ""..' .f^.-. <:
7-3 va» do

... ..

.

"ïiciSd dubbelspel,

Hennni«k en
en ir Knappert
Hulv.'
SÜ-

. .

Biljarten.

'

.laan

..

.

b-"
t_ 'di^t'l. von
.V'endes'de '.."«»^'««u^^vr. £^
«^an-seeren Jol. e» jb.. "ov^n ,'^®^"^ ,: A. Knappert

tijd geleden
Ds F)amin"o'- hadden reeds eenigente
junior»
voor
een
tornooi
het
plan de_.ijd.
doch in verband met de vacanties. kon dat
thans «o
heelt
Men
gebracht.
uttvoerwg worden
niet
tornooi
om
dat
gebruikt
...cautie
do
van
dagen
laatste
alsnog to doen houden.
,::,,
slrijd
Het H. C. C.terrein was het tooneel van «en
want
hoepel
Alle begin is moeilijk, dat bleek ook thans °en Rotte,
van
men gorekond had op do modewerkm"
.ams.n-schiodams.h. combinatie, was dezo ter el.der ure
uit
verhinderd. Zoo bleven slechts over combinaties
en Haarlem en was Den Haag vertegenwoordi"d door een elftal van H. C. C. te"en Den Haag laten
Vrijdag heelt men Amsterdam
spelen en Haarlem tegen een andero Haagsche combinatie.
do sterkste» to
In beide wedstrijden bleken de Hagenaars
tot
zijn. Tegen Amsterdam brachten de Hagenaars het
208, welk totaal door do Amsterdammers werd beantwoord

Plan?gev^

Fors», HilU
In den eersten halven eindstrijd te
te regenen en do
Rleanor No,.
launlon 's Middags begon het echter kort
houdster
eieren
hoeft Helen VVills
n» het noenAmeiikaanseh-Rngel.
wedstrijd tegen Vo.ksl.iro moest reeds
,-N _-0 6-2 geslagen. Ren
maal «estaailt worden.
VVills en .Vlcl-°°o LK-t n,
eo
«ijn:
Ho standen
«eer waarschijnlijk.
O val ..urrov «1 voor 3.
1
.ro(Hallows
voor
0.
è--.
l.aneasbi'o
273
Chesterfield
Roeien.
ti<s< 75), speel! te^en verb^.
gehouden o»
T« Zaandam is gisteren een roei wenst .ijl
I_ii»,in"lian> Waiwiek 31- voor S. (parsons 10_. lidMi
belangstelling
veel
Voorzaat.,
«iddlesex.
do
dio zeer
di.>n.t. reen 07), speelt tegen
zeik voor
voor 4 (-shvsDl U.).
Ten ecrsto wijl dit voor Zaandam en en
'Prent Bridge Oioster _-«. Xotts 210
ee°«
nieuwigheid
was
>orth_nt,
(l^'o
06
.1).
>'ehe_!_
<.upp
-«"
v.
Zaanstreek
een
&
Jiii..hton Sussex 101.
«N
Z.F.C.
voetbalverenigingen
omdat het tusschen do
v. 42, We___!ez- 4 v. 18).
had eenigen tijd geleden twee roeiboot*!*
Ir.
Lawntennis.
di'
aan elk der beido voethalvereenigingen g"ohonken.
lic»
in
"«tersport-afdoeling
een
hiervan
aanleiding
Bussurn.
wedstrijden
te
naar
De
loven riepen en zich aanstonds met ijver op do roeisp...
,
toelagen.
lijn
volgt:
als
Do uil slagen
finaGisteren had do eerste ontmoeting F-»-"»Juniores lieeieneiikelspcl (Hes lonibo wisselprijs)
wedstrijd wss "_"
J. v. d. Heide to—l b
Ho uitsla" van dezen interessanten
le: W E R. van Herwijnen slaat
0—1; derde prijs: <.. H- ."untl slaat, F. J. M. v. d. Hagen
2. Are,
.1. snelroeien: 1. Hellas (XV-V.) 4 punten; 4.
Unie
do
2
1'"°»";
(.!,.
(Z.F.C.)
Nendes
Ö-C_:c.rb«-rei>ei,keJ.j)cl, derde ronde: dr.
3 punten: 3. Soemba
p.
Z.F.C.
5
l».
5
punten,
J
Z.V.V.
vierde
Totaal
ronde;
punt.
7-5»
t!-1.
1
Oveiwijn
(Z.V.V.)
I.eon slaat J.
o-i, k«ai. K Wi M. peddelen- Hellas <z.V.V_) 4 p. 2. soemh.
Heldring slaat dr. <!!>. bendes de l.eon
i>-~3 (Z.1.C.) 3 p.; 3. Arts (Z.F.C.) 2 p.; 4. Unie (Z.V.V.) 1 p.
t,
l.een.biu^cn
finale: 11 A Knappert .laat
C-2
ti-2-halvo
1. «.Heldring »>-_ t.-.; H. li-A.
1. soemb._ (Z.F.C.) 4 p. 2. Are.
nale: _..aiinke!!o -laat G. VV. Scheurleer
(Z.V.V.)
(Z.F.C.) 3 i..: 3. lnio <Z.V.V.) 2 p.: 4. Hellas
Nies.l
0, J. Totaal Z.F.C. 7 p.. Z.V.V. 3 punten.
M __,__
Do uitgeholde wi___!be!__r werd atzoo behaal* tem
ZI'C. met 17 p. tegen 13 p. door Z.. .V.

I_ran<w»»

ccc'

* * * Zwart: T. N. Tylor
Wit.: J. H. Blak.
Indische opening.
Pbl-c3 Rls-37:
1. ,12-d. PgB-f6. 2. c-2-cl g7-g6. 3. «11-g.
Pbs-c6.
4. e2-et d7-^lO. ó. g2—g3 0-0. 6.
7. P^l—„2 o?—e3, 8. dl—dó (dit doorschuiven is niet ster».
Zwart krijgt uu gelegenheid met voordeel 17—15 te spelen)
Pc,tl-e7 fl. 1,2—h3 Pl6—d?. JO. 0-0 17—15. 11. f2—l3 «<-__
,e kunnen spe(teneinde b2—bl .o verbindden eu P.l7—
14. Ml—i
len) 12 Rel—e3h?—h6. J3. a2—a3 Kg._—
r,l7—fü', 15. Tal—dl g«!-g5. J6. R.S— f5Xe4. 17. f3Xet
p.<«_d7 J 8Kgl—l.2 b7—l>Xi. 19. b.'-bt asX>>», 20. a3Xbt
j,d«—eB. .'!. Rh2—gl Des—hs (zwart staat nu verreweg
waardoor
let best) 22. g3— gl Rd7Xg»! (een correct
gescheurd wordt).
do wi<!o koning_vleugel geheel
2'i. 1,3X"l Pf6Xgl (dreigt Dhs—l,2 mat). 21. 1.,2—g3 (g"dwongen) Pg»-_3. 25. Dc2—d3 Pe3Xl'. 26. TdlXll »l«Xfll29. Rg3—f2
Pe7—
"7 R^'Xll TaB—l.. 25. Rfl—
(er dreigde
f<.!,__si. 30 Dd3-e"l Dhs—
31. De3
Dg,Xg2 mat) Dg4X'3. 32. Rg2Xl3 Ptt-h3^. 33. Kgl-g2
Ph3Xl2 opgegeven. Op 3». Kg2Xf2 volgt gö—gt.
Tornooi te Bt. Petersburg.
brengen.
Dy Fohot._ehe kampioenschappen zijn giztc
In het nationale tornooi dat tost. Potersburg wordt
ren on do banen van Ft. Andrews beëindigd. In het heerenIn Engeland.
"ohoudon
heelt Nogoljubow de leiding met oyt uit fi. Ep
fi—
van
6—l,
fi—3,
enkelene! won I?. .lackintosh met
R,->bi»owit.°ich en Romanowsky met 5. en
volgen
l^e dame«.°lngle3 zijn gewonnen door mevr. Kern
I.öwenf_,e__ met 4 y,.
Op de Oval waren gistermorgen hall twaalf al 12,000 O. V. Nilt.
Ncrd
met
6—4
6—4,
eindstrijd
mevr.
dio ia den
men«cl,en aanwezig on, Uobbs te begroeten bij zijn eerste
verschijning in Londen na zijn lecordhonderden in «leeg.

—*~ ■-*"■ Av_-i'_at-nir--»»

rustig stil in de lange, wijde gevangeitvleuAel/z; een nuchtere leegte gaapt van deu
'-.uwöteen.n vloer tot de heel hooge. witgeverlQo
«Kering. Nier en daar staat een bewaarderwerk-in
"iform peinzend to kijken naar niets; een
«ester «jouwt met wat lappen katoen of linnen
een vleugel
tozs een «malle ijzeren galerij. Voor in liggend,
een
zijn
knieën
op
bezig
een man
met.
».rdi«inpeltje te boenen en wat verderop dweilt
to andere de groote vierkante vloertegels. Zo zijn wordt gehouden.
«iden gekleed in een grauw-biiiin huis en broek en
Omhoog langs de gepleisterde, "cel en wit geverfde
toben een gelijkgelcleurd mutsje op, waarvan een wanden, liggen boven elkaar «wee .sma.'.e ijzei'»'n
,'itte lap met twee ooggaten hun voor het gezicht galerijen, de z.g. étages, waartoe .wc© evenzoo .smalle
'ixt: gevangenen, dio als gangre.mgers dien.t ijzeren trappen toegang geven, liet is haast alle. .n
»'on.
steen en ii_er wat men hier ziet. Deneden langs <leu
Kr gilt even een fluitsignaal; er tinkelt een hel- vloer en boven langs de étages rijen zich de zes reek■*tje en tegelijk valt eigens uit een wand een rooU ken een eindje in d_.i muur ingebouwde celdeuren,
lepje over; gedempt komt wat roexcmoezig gerucht oan' eiken kant drie boven elkaar. .Vat een deurtjes!
»^l üit verborgen plaatsen.
Die. .allooze kleine deuren in lange rijen naast
te zien hier. Wie geven hei hier toch wel een ongewoon aanzien. Zo
Er is eigenlijk al heel weinig to
ziet, «.ia alle precies geluk, in dezelfde gele kleur geverfd,
U°or het eerst het interieur onzer gevangenis
kijken:
het nlle van een klein beschreven Kaartje. voorzien, alle
te
verwonderd
eenigszins
>»»t meestal
hij
er met een _ware ijzeren kruk en een groot zwart «slot
«antwoordt nu juist niet aan het beeld, dat
lage
gewelven
aan
Hij
'll» van had gevormd.
voor de sohaiftklep, waardoor het eten aangereikt
dacht
en
hier
wordt, in het midden. Boven elke celdeur is een zwart
wanden
zich
welker
gangen,
in
tt" duistere
waaraehbevindt,
nummer geschilderd: het nummer van do cel en van
"a. een zware eikenhouten deur
idee.
Hij
heeft
een
verward
den man, die er in zit.
■**.<■ gevangenen zitten.
en
'<5 zoon gevangene op een lw>. stroo zit, al of niet,
Toon oei is zoowat 4.S bij 2.3 M. tong en breed
gekluiseen.üi
weinig;
«or een „zware ijzeren keten" aan den muurbrood
den
heel
aan
hoog.
is
er
Comfort
en 3 21.
ï*r-, met als eenig voedsel een homn zwart
Zijwand zit een houten klaptafeltje; tegen den anderen
en
zich
-I* Genieën drank een kruik water naast
il; een krib opgeslagen, die '«avonds neergedaan
of aanhoudend in den wordt;
■> zoon man niew doet dan
voor zetel is er een s»tcvigc houten drievoet;
schrijven, df voortdurend
P.bel lezen en memoires
zijn
er in een hoek naast dc deur een drietal plankdan
behulp van tot «epen geMl' middelen zint. om mei
jes
voor doeken, haarkam en dergelijke zaken en,in
gebonden kledingstukken door een hoek hij het raam staa, de ton: een ijzeren bus.
en
aan
elkaar
M?elen
1'|in
het
celvenster to ontvluchten en onschnkt bij een,
het deksel in den met water ge-vulden rand
sleutelbos,
waarmee
Welen van den cnormen vergrijsde cipier, dooi de waarvan
zoolang het er niet af is. Er hanhermetisch sluit
'«ftt in langjarigen dionst
gen een koheuikalenderlje, een uittreksel uit het geMullere gangen sloft.
vangenisreglement en hij de Katholieke,, nog een
--ls hij dan voor het eerst kier komt en in on_« erusifii. Vlak naast de deur is een knop; als de celffr«ngen.s rondkijkt, zal hij bemerken, dat ze niet hewoner daarop drukt, valt aan den anderen kant van
van had
l«>->t met het beeld, dat hij ereigenlijk
««-..""«" den muur een rood klepje over en gaat meteen ce»
mets bijzon- lolletje,
ook vinden, dat er hier
zoodat een in den vleugel aanwezige bewaar,
zien _.«.
weet,
J'.net
> te gebouw,
der
dat hij door den gevangene geroepen wordt.
waar de gevangenen zitten, afgezien
In den laateen tijd mogen de gevangenen dc wanden
_°R van het gebouw met bureau*, bergplaatsen en ver- hunner eel met wat prentbriefkanrten en po.ti-e.-en
bestaat uit
dekken voor verschillende doeleinden,
en kan hun tooges-iaan worden, een plant in
lengte, die versieren
plm.
50
M.
vleugels
van
,'--■ hooge. wijde
verblijf
hun
te hebhen.
<».« «oort rotonde, welko ze hier ..het vlak" noemen.
kleine cellen, dicht naast en hoven en
Nu
in
die
vleugel-,
ala
vvon»
doet diens»
Nsn der zoodanig
v.nig»«___! op z^eh» onder elkaar, bitten ze. Daar uitten de dieven, de in»
l-»_._ang._tiK, staat als

I Net

Dc WOÜSI. u«!en v«» lieden.
vastzeVoor vaulaag is sleeh.s een klein programmamen
met
zijn indien
eteld. dat nog kleiner g«wees» zou
geslaafd
mei heel veel moeite ter elfder ure er nog in
"tollen. Heden zou

ee?st.

'.'

"
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hreker... de oplichters, de vechtersbazen, de ontuchtigen, de brandstichter., de heler» van gestolen
allen, waarvoor het groote publiek een
goederen
de
boeven.
naam heeft:
Da.ir schuin in dien hoek der middelste rij zit er
een al voor de twintigste maal wegens mishandeling;
hel is een geweldig groote en breede vent, een woc«_teling en messenvechter on al, hij drank in heeft, vecht
hij met elk, die hem maar even in den weg komt. Al.
hij gearresteerd moot worden, slaat en bijt hij om zich
den grond liggen
heen. gaat, al» hij overmand in,erop vijf.
zes agenten
schoppen en trappen, zootbit
noodig zijn, om hem op te bivngen. Den «_al.t..t,.n keer
zijn
is hij door een heel peloton polüie-ageuten uit
hu ii.'gehaakt, dat ze al. een vesting hebben moeten
belegeren eu innemen, terwijl do woe_teling bloempotten, pannen, alle._ wat hem onder de handen kwam
hun naar het hoofd wierp.
Hier (links, cel 10, zit een inbreker, die pas na een
schietpartij, waarbij hijzelf door een revolverkogel in
het been en den buik werd getroffen, kon worden ge-

arresteert!.

Hier zitten zij, van wier misdaden men met ontzetting dikwijls 'in de kranten leest, zij, die de. schrik
ziju van alleenwonende vrouwen en oudo menschen.
van alle rijkaards, van alle eenzaamwoncnden. Ze zijn
nu hier en kunnen, zoolang ze hier zijn geen kwaad
meer stichten in de samenleving der menschen; allen
zitten ze. iv een kleine cel, achter een stevige met
ijze.- beslagen deur. Zo zitten hier, als en wel met
geweld van muren en sloten en tralies in bedwang
als
gehouden, maar toch nog vro^cyijk gevaar
ze eens losbraken, van achter al dio _al!ooze deurtjes!
Het moet wel beangstigen, te denken, dat achter al
die deurtjes boeven zitten; dat de muren er als het
he! leven der ambtenaren
ware mee zijn gevuld
gevaar
verkeeren?
dikwijls
in
moet wel
Heb ik er a. op gewezen, hoe netjes hier alles in
do verf zit en rein wordt gehouden? De muren en
zolderingen zijn allo in heel heldere, lichte tinten geverfd en om beschadiging der muren en bevlekken
van de verf te voorkomen, hangen hier en daar netto
kaarten, waarop in onberispelijke rondschriftletters
het verbod om iets tegen de muren «e zetten, staat geschreven, lederen dag worden de vloeren gedweild en
een spiuneweh heb ik hier nog nooit ergens zien
zitten.

—

Op hel vlak staan dc adjunct-directeur, de majoor
brigadiers
en een brigadier of hoofdbewaarder
te praten,
zijn er drie; voor eiken vleugel eén
plotseling roept de brigadier naar zijn vleugel: „Is
de lucht al binnen?" Neen, de lucht, blijkt nog met
ze, is nog buiten. Het is intusschen
binnen te zijn
hoog tijd. dat zij binnen komt. Er loopt een bewaardersuèl langs den vleugel; op 6en der etages stolt
en dan komt de lucht
ziel, een bewaarder op
Eerst verschijnt heel aan het eind van den vleugel
een gevangene, gekleed als de reinigers in het grauwbluwo pak 02 met do witto lap al« een masker voor

——

—
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het gelaat; een achttal passen na hem een tweede,
dan een derde, zoo achtereenvolgens tien man. Ze
komen van do luehtzeetoi en. waar zo _uB?ehen. .an
boven en aan het uiteinde door _tevig hekwerk van
!>eb'»en
tra-i.ii verbonden muren, een half uur langzijn
cel,
AL.
do
eerste
bii
geloopen.
en
weer
heen
openstaande
heeft
deur
welk« ondeitu^.chen ook mei
gelucht. i.<> gekomen, wordt hü daar door een gereedZoo worden allen bij
maanden bewaarder ingesloten.
achtereenvolgen.,
ingesloten,
hokje,
.do komst aan hun
eu grendel
zoodat z« weldra weer stevig achter slotvolgend
tienzitten Eén voor één wordt daarop een
t:.! uit de, cel gelaten, met zulko tu.^chenpoozen. dat
ze o,< eon afstand van zoowat acht pa» van elkaar
konen te marchceren. Die gaan op hun beurt een
aldus komt ieder gevangene eiken
half n«r luchten
dag één maal aan de benrt. Bij aankomst inde lucht;
plaateen, dio in halfcirkelvorm aan het eind van
eiken vleugel liggen, wordt elke gevangene in een
afzonderlijken sector opgesloten.
Er word: gewacht tnt alle tien aanwezig zijn en dan
wordt door don lic waarder, staande in het midden van
den halven cirkel „Wandelen" gekommandeeixl. Niemand lacht ooit om dal bevel; ieder gaat direct aan
het „wande!",".!': onophoudelijk heen en weer loopen
in de. zeer beperkte ruimte, zes a zeven passen in de.
lengte en drie a vier langs den boog van den sector.
dikwijls met het
en
De moesten sjouwen traag afvrije,
wijde lucht gekeerd ;
gezicht naar boven, naarde
een enkele zet zich bij het kommando oogenhlikkelijk
energiek aan het loopen. voortdurend in stevigen,
snellen pas heen en weer. als had hij nog een heelen
afstand al' te leggen en kon geen oogenblik verliez» n.
Wandelen! Nooit lacht iemand hier daarom; dat komman-do is dienst en om iets da. dienst is. mag niet gelachen worden, ook door de ambtenaren niet, want nis
zii het deden, zonden degenen, die achter die deurtjes
zitten meelaoh en en het hardst lachen en het laatst
en waar zou dat heen moeten?

.
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[ kaartje aan zijn huisdeur. Langs een cellenrij gaand.,
lees ik zoo achtereenvolgens op de kaartjes : diefstal,

—

—

Het is een heel zonderling, klein wereldje hier met
een eigen, heel aparte geschiedenis en ontwikkeling,
wel onder invloed en gevormd ten ..lotte door den loop
der gebeurtenissen buiten, maar een eigen karakter

bewarend.
Daar zijn allereerst, de celnummers, die namen van
mensehen geworden zijn. Dat is erg gemakkelijk;
men heeft zoo geen namen te onthouden. „Goeden-

morgen 37" kan men tegen iemand zeggen en tegen
hem die één plaatsje verder zit, wordt het dan vanzelf:
„Goedemorgen W"- Gaat 37 heen en betrekt een
ander zijn woning, dan heet die toch direct weer 3?.
Verlaat een gevangene voor een kort poosje zijn
dan
<><,!.
om te luchten of om een andere reden
draagt hij een rond koperen plaatje met sijn celnummer op de botst. Het is hier in dit opzicht net
anders dan buiten: daar zet de man zijn naam op de
liter zot de woning haar naam op den
woning
man.
Dan is er het zonderlinge, dal ieder een door hem
gepleegd misdrijf heeft geschreven staan op «en

—

—
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diefstal, diefstal met (in)braak. ontucht, diefstal,
heling, diefstal in vereeniging. oplichting, ontucht.
mishandeling met doodelijkeu afloop, diefstil
is het al niet mooi zoo? Er staan vreeselijker dingen
op die kaartjes, die ik niet wil noemen. Is het geen
schrikkelijke' plaats hier? Dat kaartje vooral ts
karakteristiek voor dc gevangenis; het staat op do
«leuren, het staat op de mens-hen daarmee ook en
van de laatsten gaat het heel dikwijls nooit meer
af. Wie hier bijvoorbeeld ..diefstal' op zijn deur
heeft staan, draagt dat substantief bij zijn ontslag
mee naar buiten, zoodat elk, waarmee hij in aanraking komt spoedig weet, waaraan hij zich schuldig
heelt gemaakt —wie eens steelt, blijf' altijd en dief.
zeggen de mensehen, die zelf nooit zcxi'n kaartje
op de deur gehad hebhen.
ik bon
Kr is hier veel vreemd.. Daar ben ik
onderwijzer en toch beu ik ambtenaar aan een strafgevangenis. Vist gij lezer, dat er aan elke grooto
gevangenis in ons land, onderwijzers vérbonden zijn,
om wat onderricht to geven meest in lezen, schrijven, rekenen en Xederlandsehe taal —aan gevangenen,
welke dat noodig hebben; de zelfstudie van gevangenen te leiden, de vrij uitgebreide gevangenisbiblio»
te bewij hebben hier pl.m. :_:!f!_ werken
tbeek
heeren en daaruit wekelijks a;,n eiken gevangene boeken te kenen? Voor onzen ai bei»! moeten wij de cellen
in. Xee—er hoeft geen gewapend bewaarder mee
overdag draagt liet bewakend personeel trouwens geen
en wij hebben zelf
wapens, zelfs geen gummi^tok
een sleutel, welke op alle celdeuren past. leder van het
personeel, die voor zijn weik in de cellen meet zijn.
heeft zulk een sleutel, welke telkens bij het verlaten
van het «ebouw aan don buitenpnitier moet afgeven
worden. Het is zoon idee van ecu buitenstaander, dat
men niet dan gewapend of onder bescherming van e» n
gewapend bewaarder bij een opgesloten l«ef kau binnengaan. Er zitten, hier wel vieeselijko menschen,
maar de mogelijkheid, door eon misdadiger te worden
aangevallen, is zoo gering, dat men er niet meer »nn
denkt, aks men een poo-je in de gevangenis werkzaam
is geweest. Intusschen blijft zij bestaan; kan men echter buiten ook niet worden aangevallen en mishandeld
door een ruziemaker of bezohonken., zonder dat men
daartoe aanleiding heeft gegeven?
Het zijn niet alleen buitenstaanders, het zijn ook
het zijn ook vaak
nieuwelingen onder het personeel
gevangenen, die denken, dat, een ambtenaar hier dikwijls "in levensgevaar verkeert. Een der laatsten zei
me eens: ,.Wat heb ik me alles hier anders voorgesteld
dan 't is. Ik dacht ook, dat men alleen met sabels en
geladen revolvers bij mij zou binnenkomen: en nu zit
n hier zoo rustig, of we buiten waren." Toch ducht hij.
dat ik hot bij anderen wel een» benauwd zou hebben,
„want hier zitten de grootste hoeven". En
ste boeven" zelf vermoeden vaak ook een schrikkelijk
gevaar, dat wij hier loopen; niet bij hen zelf zij zijn

—

—

'

—

—

—

—

—

de.floot.

zoo vreselijk niet

*

-~

— maar bij de anderen. —
...

l».

—

WÜSirWTB ROTTEIUJAMSCIIB COUBLAJVT.

10

Mededeelingen
■■

»_____»__»»

SN

Aanbevelingen

_——i

>»
«»

Paarden.

van de Redactie).
(buiten verantwoordelijkheid
,

'

Lees worgen onze volledige annonce.
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Dutndigt-
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Behalve «en viertal draverijen. bevatte het programma
en
«itinaal een vlakke baan ren, gereden door officieren gewerd
«en jachtrit met eindloop. De vlakke baan renRevolt,
die
reduceerd tot een match tusschen Xitro en
beeft
van
Xitro
van
anderen
afscheidden.
le
speed!"
zich
behouden eu
hel begin tol hel einde ds leiding kunnen
won téii slotte niet vele lengten van Revolt, die in den
eindstrijd niet opgewassen bleek tegen hel ensemble Xitro—
Mo,n_,__. De overige deelnemers waren hopeloos geslagen.
De j.chtrit is totaal mislukt. Toen mevr. Schaap als
lageimeestere' de leiding niet meer kon behouden, kwam
de reervejageimeester haar te hulp, doch -ouder het geVenschte succes. Het veld was toen aan zich zelf overslotte
«laten eu het was moeilijk uit te maken, wie "f ten
al of niet gepasseerd had. De eindloop
?en jagermeester
werd n» spannenden strijd
«- m n vertrok flving start
gewonnen door Voicks met i-larlight als tweede, doch
«iemind kans zag
leen kw-m do nuzzle en aangezien
geannuleerd.
.an over- I
nummer
lossen,
werd het
die op te
rijeen kon moeilijk sprake zijn. zoodat we waarschijnlijk
een volgende maal ecu herhaling van dezen jachtrl_
krijgen, bo,»elijk met meer succes.
D-, 4do kl^s^e draverij «cm Minncdosa voor haar re_e7
«in", die "em^kkeliik won en aldus geen vergeelscho reis
naar Duindigt heeft gemaakt. Madam ontnam juist op
het laatste oogenblik Meigroet ds plaats.
,
de
In de 2de en 3ds klasse draverij genoot Ormoude h. bij
wilde
vertrekken,
doch
do
merrie
eer al« favoriete te
rijder,
M v. d Berg al evenmin gaan als bij zijn vorigen
verwachtingen
opzicht
de
enkel
aan
geen
'zij
zoodal
in
uitstekend, zij lag aan de
beent woor.lde. Oostst-r ging
om
overzijde reeds tweede en won ingehouden. De strijd
Brook,
Midi
eindigde
in
net
voordeel
van
plaats
tweede
de
die 1/5 seconde voor Klara G. en Xorbert G. de eindstreep
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noodig. voordat de beslissing viel.
gaandeweg de
In de eerst» beat zegevierde Dugout> die
verschil to
gering
met
ten
slotte
voorgiften inhaalde om
vinnen van Maria V en Gerania.
De tweede heat n_n> Minnetonka voor haar rekening,
al haar tegenstanders. Dugou:
Zonder fout passeerde zij groote
fout, waardeer zijn kans
maakte in het begin een
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Waterpolo.
S. V. H—Xoptunus (1—0)
Gisteravond heeft in het Zwarte Plasje te Hillegersber" de Sportvcreeniging Hillegersberg gespeeld tegen
Xeptiruus uit Zaandam. Scheidsrechter was A. van Olsl.
In ds eerste helft behandelden de partijen elkaar met omDe
zichtigheid en de spelers dekten elkaar nauwkeurig.gaan
doelen zijn om beurten in gevaar. De meeste schoten
naast of over. In de tweede helft wordt er vinnig gemaar aangezien de scheids»
doelpunt
speeld
rechter van te voren gefloten had. moest het punt worwat
den geannuleerd. De /laandammers spelen nu en dan
worpen
iuw en de scheidsrechter kent herhaaldelijk vrije
aan S VH toe. Sa een mooien voorzet van Korink neemt
De. Taandammers
Paren'ts' fraai de leidin? vcor S.V.H.
dringen dan heftig op en dociman Blom krijgt het zwaar
zich kranig en houdt zijn
te verantwoorden. Hij weertS.V.H,
wint, den spanueudeu
schoon.
het.
einde
doel tol
met
wedstrijd
I—9.
en mooien
A « Maandag speelt S.V.H, te Amsterdam den laatsten
wedstrijd von deze competitie Wint zij of zelfs sne-lt
ze maar ge';i!;, dan promoveert zij naar de eerste klas.
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Zondag IC' de_. r houdt de Zeil- en Motorclub Hillegersberg
op den voorpl.- van den Hillegersbergscben
!___ een uitno,._!iZi>ng-v.-edstrijd.
Watersportvereniging Rend-Wit Rood

Aan de wedstrijden, die de Watersportvereniging
R.od-Wit-Ro >d heden op den Voorpias van den Hillegersber"'ehen Pl_s houdt, lullen de volgende jachten
deelnemen.
...,,,
li!«. 1: 12 > ,et.-polle:>: Ran var, !!>. van D,,k. Nelly
Deir van 'f. -80um..i..
.1. .1 '>n 'l H'Ogerhui.-.
Wieilewi«-i van P. J- J- Hnybeis, Kwikstaart van J.
Vl^un.

Automobilisme.
tra,ee!
D« ",-oote pr>>e_._t voor automobielen over heiaanvanillis. die op 11 dezer
Peser-!»ir"^t >ko»f
dezer, omdat de voor"en. is uitgeste!! geworden tot 1beslag namen dan
tijd
in
maatregelen
meer
bereidende
aanvankelijk ge,-,..!»'! was en nog niet all" buitenland,
sehe deelnemers ge->rr!veer>l vare»
Athietiek

De »!..lstiekwe.,-!r..,!e„. die «part.i gi.-»erm!'i>.'«g voor
hanr leden zon houden, zijn wegens tn geringe deelneming
doorgegaan-

.,

eDisc'uswerpen:

...

1. A. G. H. Schellen, H.0.V.. M. 26 en 2.
„.
O. de Vries. 1.V.0.R., M .5.
A.
lste prijs: H. Schenk. H.0.V.. 13). punt; 2ds prijs:
dtokkum.
prijs:
2de
van
punten;
Lieshout. H.O.V. 15
HO.V.. 12)6 punt: 4de prijs: A. G. H. Schellen. H.0.V..
10 punten; ode prijs: H. Xsderhol Jr., 1.D.0.R.. 6y. punt.

Kerknieuws.
Dr E J. W. Posthumus Me? jee».Xed. Herv.
predikant te 's (iravenhage. zal. na een langdurige
ongesteldheid, vandaag "«er in de voormiddaggodsdieilstoefenin" in de Kloosterkerk aldaar voorgaan.
Herv. predikant te
Ds X G. J. de Minjer. Xed.
zijn
40-jarige ambtsvandaag
herdenkt
Lexbierum.
zijn
Hoog-Blokland
bediening. De jubilaris heeft te
bevestigd,
1889
te
Leerdam
in
gedaan
en is
intrede
waar hij twee jaar heeft gestaan. Op 2 Augustus
1.91 kwam hij in zijn tegenwoordige gemeente.

De tien plagen.
lingbeek heeft in het weekblad de Gereformeerde Kerk. orgaan van de Gonfe__ioneele

Ds. G

__.

Vereeniging. zijn hart, gelucht over de teleurstelling,

hem en de zijwelke de synode der Xed. Herv. Kerk
reorganisatie-voorzij
de
berokkend,
toen
nen heeft
zeit.
«tellen voor de zooveelste maal verwierp en
"o.
een
het
benoemen
tot
niet te vermurwen was
geestdriftige
de
ondanks
Eu
dit
studie-commissie.

vergadering van ambtsdragers, die zich te .V
voor reorganisatie hadden uitgesproken. Begrijpelijk,
dat het woord van den confessioneelen hoofdredacteur
gelnkt op een Ond-Testamentische boetprofetie. en dat
zoohij aan 6od's oordeel het vonnis overlaat over
veel euvelen moed.
_.«.i__.
uitroepende.
Intusschen troost hij zich en de zijnen,
weg anders
„Laat ons bedenken, dat Godsweid
Paraos hart verEerst,
plagen
tien
na
onze.
murwd om Israël te laten trekken.
voor de
Deze ontboezeming is toch wel
bepaald
kerk"eestes«__t_ldheid van hen. die een
eenoot.-.chap in dit ge__l de Kei Herv. Kerk. als
van het golrijk beschouwen
Israël het vermogen toeware
en zichzelf als het
naar God s wil
kennen ui te maken, hoe deze kerk naar het ontkerkinrichting
zijn ingericht. De
de overige reorganisatieds Dingbeek enenplooien,
w«P
vrij
mannen kan zich niet van
medeleden
denkende
hun gang l«ten gaan. i «
de eonf..sioneelen met vrij
ro* geljk
es)
ware kerk" (ontwerp I.ingbeek
Egyptedoor
de
gehouden
oude Israë gevangen
zich door de luidnaren (in caen: de synode), die
reorganisatie-lievende
rnewige betoogingen der
niet laat dwingen. Maar als een moderne
den president dei
waarschuwt ds. Lingbeek «mieren
farao zal
hem als dien
dat
lsraeroepende
reorganisatie
"_. zoo hi. de«.
geelt.
onverwijld
hun zin
,
lieten niet
veel over
onder de ultra^rtliodo^en
Men
hun overtntging het
de krankheid' der kerk, die naar der synodale mee.weerspannigheid
de
gevolg is v_n u«
,2at het vermogen, om een
oestek te ontwerpen als zijn

..

ißJud.

t-^^end

se aar<3^
S va"

'I^« A^'
..«f »^« j-^^f%

hit

ambtdragers

.£.7-.
.^^

"t

lè_emie-rt.

sevol^is '^n
n^o«pi'
k^iln^'^
wderd.ad
brouwt.
allz kei_.g?nootscnapp>:«
gelijk
brt
trouwers
y
r

tijdsgewricht door vele pU|en w.
düt
Men
zocht en worstel zij om haar behoud.
zi^n
de

I_«^V

u

vraagt,

met ha.r 2>al dnren, en na
het
hoe
der synode » men wee. een
n
oiitderxang gekomen. Bij deu
den
bij
dichter
het kerkgenootschap in zijn tegenl
vorm. waaruit de ware.
bevrijd uil de slavernij gelijk Godrijzen.
kerk
P
volk oprees
voorltchk
prototype
v«
der Xed. Herv kerk in het verde
hebhen ontdekt, is hst gema-.pla-en
h« _l van de tien
_f

euw_tte

nog

la__.

«'aoie

onde^an"ii
wo^>"n
nit^EgyP^ h7t
d.rLingbe_k
<i^"
'In geschiedenis

?ereorga?'deeiA

schriftuurlijk

'^^^jn^tte»rÊ gH^

s

een^els_H neer
te z.ndeu op den zoo vroolijk voor.
der reorganisatie-mannen, Buiten den

"oreN

oogst

emmer koud
kerke iiken stijl spreekt men van ..een w.os het donschriftuurlijk
gesproken,
water-' maar
op het enthouba'gel en regen, die neerkletterden
De
ambtsdragers
verzamelde
Utrecht
der te
verstokte
arme,
op
de
achtste plaag is neergekomen
, ver,
Herv. kerk.
Vod
'
zeven
reeds
de
wat
tevens,
we
dus
Nu weten
Voor een oogen«-bonen pilden moeten zijn geweest.kijkend,
on waren
I.ingl>eck
van
ds.
blik door dm bril
koppig
de
zoo
wij spoedig de eerste ploeg, waarmee
Herv.
kerk
is bezocht.
Xed.
weigerende
reorganisatie
Men beHet water van den Xijl verandei-de ,n bloel..erkennen,
geen johannes de Heer te zijn. om te
dat deze plaag zied in de Xed. Herv. kerk heeft herroode
haald Het klare water des geloof- beef» een
de
ultravan
ergernis
kleur aangenomen. Voortdurend
van
de
roode
dominees",
om
de
„roode
orthodoxie,
leeken nu niet te spreke,», in de kerk der vaderen!
Dit is waarlijk een bezoeking des Heeren!
Dat de Xed. Herv. kerk wemelt van kik.oischeu. is
zelfs den buitenstaander wel opgevallen. Een liezoeen alom verkin" gelijkt dit voortdurend, eentonig
beëindigd zou zijn.
onmiddellijk
dat
gekwaak,
spreid
zoodia de ..roep om reorganisatie' overbodig _ou zijn

ler

S"

gewerden.

Ook de muggen en steekvliegen zijn onmiddellijk te
herkennen. Niet alleen ds. Borger hebben ze gestoken,
maar de tallooze jongelieden, die bij de aanneming en
1). vestiging gekweld en gesard werden met- het wei"eren van attestatie: de minderbeden, die met chicanes buiten het ook hun rechtmatig kerkgebouw wormaar ie somt op. wat de kerkelijke
den gehouden.
steekvliegen al niet. voor verdrietelijkhcid hebben
berokkend. Inderdaad, hier van een plaag te, spreken,
is geenszins overdreven.
r>n alom bekende plan... waarmee de Xed. Herv.
keik v.orlt bezocht, is de ontvolking. Deze bepaalt
zieh heofd_u.ke.iik tot de vrijzinnigen, onder welke
„reep een stelselmatige beweging tot opzeggen van
het lidmaatschap de meeste slaebt. ffeis. maakt De
re-paard. De
confessioneel 'ü blijven voor deze pl
„m.'.ss.-''. Ie ..kudde"' gaat vcor de vrijzinnigen verloren, celijk het vee bij de vijfje plaag voor Farao verging. doch de kudde der Israëlieten behouden
bleef.
Ii bet lwüfelaeltti?. Wat t'!>s!<!te met de booze
uweren bedeeld wordt? .preekt men niet van de
ni'da.-tsebhei'l der ketterij, die in !"__ vorm van libe-
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l<->ren~

ralisme,

socialisme.

individualisme.

Boeddhisme,

en wat voor ismes meer. voortwoekert
onder farao We vlam!'.! volk?
Toch blijft farao Weyland voor Mozes-I-ingbeek
ver-Jokt. Zullen de sprinkhanen, die nu aan beurt
komen, bern vermurwen of zal eerst de duisternis en
de dood der eerstgeborenen het vonnis moeten verzwaren? Dat de Ned. Herv. Kerk web de waarschuwing ter harte neme. waarmee ds. Lingbeek zijn lx.schouwing besluit: „Geen vrede 'n «een ware zegen
voor haar, vóór er is, cok kerkelijk, een terugkeer
tol den Heere en tot Zijn Woord!'' Hetgeen in concreto wil zegge»: vóór het ontweip-Linglx^k c. s, is

aangenomen.

Sf

niet

.

trfF:?

Promotie competitie lste klas,

...

_

.

..

om de.e serie te winnen, totaal verkeken was. >ewoolJ
gin" beter d_,n in de eerste heat en wekte den indruk de,
volgende te kunnen winnen, hetgeen ook gebeurde, al
endervond hij ook tol het laatste oogenblik veel tegen, zoietend ven Moquet.
Du^cut was de kluts kw,,! en werd gedistanceerd.
eu Minnetonka.
dat de be-l.s«ing ging tusschen Xev.dold
Weinigen zullen gedacht hebben, dat laatstgenoemde nog
de kleine
in «taal zou zijn van Xewbold te winnen, doch
het begin tol hel
merrie g-f zich met haar rijder vanaankwam,
meest de
«inde en toen hel op den eindstrijd
grooto favoriet Xewbold zich gewonnen geven. De onvoor d_
verwachte overwinning van Minnelonka. diedebuteerde,
Duindigt
op
lste
klasse
in
de
eerste ma.l
zoon kwamen hanwerd hirtelijk toegejuicht en vader en ontvangst
ie nemen.
den te kort om alle geluk wenschen in
Golf.
X.d.r_ar,d—Duitseüiland
Met een korte baandraverij is er geëindigd, die Oostdubbele
overwinnen.
Een
strijd
wist
te
star zonder
winning dus, die den nestor van onze pikeurs van harte
,
_. on
Men meldt ons:
-,_,_.
werd gegund.
Op de link« van de Haagscho Golfclub zal Zondag 3.
uitslagen
volledige
waren:
De
Augustus d. landenwedstriid Heiland—Duit-lhland worI Xora-prij« Prijzendeverü 4e klasse. Afstand 16._enmeter.
gesp_e!d.
, ,
den
voor
B.L.siing: voor iedere gewonnen f 250 10 meter
Dez', oi,t',.»"t_i!'g heelt nog slechts eenmaal plaats geprijs
5
ter.
lstl_.
lsten
.och
hel Xe lergewonnen
lederen
had en we! !<i Wi-»sba'len■!_.«in Juni
Ontheffing: paarden, welke nog geen lsten prijs wonnen
Deu'sc!,, G>.ll Veiband hebI,n_l'cl's
Goll-o
üiit.
en
v_sl,
25 meter, die noch oen lste:,. noch een 2den prijs wennen
hen dezen laudenwed. trij.l nu als e.n jaarlijksoh^n
wonnen
50
meter.
beschikbaar
meter,
35
die niets
fraaie «.sselbeker voor
tios. M.), gesteld. Pr is sen
In<-e»-hreve'i 12, niet. uitgekomen: O __usann» (1575
M).
Our Bennie
P.rfectlv Stal Lancier (1565 M... (1615
" In 19<4 werd door een zeer o__v,->!l?dig >'ed«rlandsch
M).
Xeerlooper (1605 M.). Xicol» D.
Ditmaal zal het, zestal
op het kantje al verb.r.n. Vermeodelijk
zestal
165' M.
zullen de
mogelijk
L Mwnedosa. eig. B. Berrevn (B. ten Hagen)
ziin.
sterk
echter
zon
In 2 min. 44 4/5 sec-, 2. Madam, eig. M. v. d. Berg (eigeuitkomen: jhr. mr. W. A. Snouek Hurspeler»
velende
naar) 1020 M. in 2 min. 461/5 sec.
<-ronjs (captain), jhr. mr. B. Michiels van Verduvnen,
(N. v. leeuwen) 1640 M. in
jhr. A. Galkoen
Niet geplaatst: Meigroet(A.
5.
P. X. «lous, Walrave Peissevaiu.
Goniinv.) 1630 M. in 2 min.
terwijl als
Krimpen,
2 niin. 461/5 sec.; Okko B.
G.
M.
«e!
Cour.
van
van dimmen.
Ru (P J. de Boer) 1575 M. in 2 mm. reserve ihr. >'. J. G. Snouek Hurgronjo beschikbaar is.
522/5 sec: Xellis
«35 sec.: Omega (Ockhorst) 1605 M. ir. 2 mm. odl»?
De samenstelling van het, Duitscho team is ons nog
sec.; Olaf B. (J. G. de Boer) 1530 M. in 3 min. 62/5 se,-.
niet
bekend doch vermoedelijk zullen de beste Duitsche
paarden
spelers
II Oranjeprijs. Ren op de vl.kks baan voor
uitkomen.
van 3 jaar en o,,d_r. toebehoorende aan en gereden door
Zaterdag 29 Augustus z.l e?n «pen wedstrijd. 18 holes
Xederl.
of
Xederl.lndischs
actief dienende officieren van het
medalplev zonder handicap gehoudou worden, zoodat
lc
dan reeds ongeveer ds kracht van do Duitsche spelers
tjawicht 30
?7^ K-G. hengsten, bekend zal zijn.
20 K-G.
KG. boven de schaal. IVA
merriën en ruins 76 KG. Afstand 2400 me.ter.
De H_,_g_ch. links verkeeren in goede conditie. e_uigo
Ingeschreven 9, niet uitgekomen: Mokka, Sanctus belt, nieuwe bunkers zijn wederom verreden eu maken ds 14e
._
_„
Sartillv.
en l?e hole veei interessanter.
1 Xitro eig. luit. B. J. Momm_ (eigenaar, <»' l."-,
Wanneer hel weer wil medewerken, kan men eemgs
(eigepartijen verwachten.
2 Revolt, eig.'luit jhr. S. de Marees v. Swindeeen
goede
naar, 76 KG.: 3. Lady G_ube"n. eig. luit. B. Hasselmin
(ei^na^r) 76 KG.: 1. I_ Lpine r.u Bois. eig. luit. M. R. A.
Kaatsen.
Bischoll (luit. v. d. Voort v. Zijp) 79^i KG.
Wedstrijd te Holwerd
Xiet geplaatst: Mollv .luit. Slob) 76 KG.: Barcaldiue
(luit. v. d Kroon) Tl K.G.
Te Holwerd is gisteren de derde groo,e kaaiswedstrijd
Gewonnen met vele lengten in 2 min. 5) sec.
in
dit nu bijna wee,- afgeloopen seizoen gehouden. Do
111. Xewbold-prijs. ?r!Jze.._ravcrij 2de en 3de klasse. Al- energieke, actieve afdeeling Concordia ter plaatse, steeds
et.nd 21^0 meter.'
.minnend publiek iets nieuws en
bedacht <>ni bei
Paarden, welke / .00 of minder gewonnen hebben, gaan interessants te bieden en tevens de belangen der kaatssport to dienen, had weer een uitnoodiglngspartij van 30
Belasting: voor elke meerdere gewonnen / 600 15 il.
der beste spelers uitgeschreven, o. w. ditmaal 10 der
en voer iedereu gewonnen lsten prijs 5 nieter.
meest bekende juniores, om naast, liet groepje oudere
Ingeschreven en uitgekomen 7.
tekens weer in wisselende formaties op do
matador.'.
1 oo«tslar. eig. 1.. J. Plkhuizen (J. G. de Koer) 2115 M. "i-oote wedstrijden uitkomt, ook de jongere krachten
(eigeV,
inger
eig.
A.
in 3 mm. 23 45 sec: 2. Midi Brook.
meer dan tot liog toe hef geval is in het spelverband ■te
naar) 2110 M. in 3 min. 26 2/5 sec.: 3. Klar? C. eig J. A.
betrekke,-,
een streven, dat trouwens ook bij andere afM. i» 3 min. 26 3 5 sec.
Schmidt «Schmidt Jr.» 2110 (W.
uiting begint fe komen: men voelt het als
deelingen'
tol
Geersen)
2115
min.
M. in
Xiei geplaatst: Xorbert G.
er jong. frisch bloed in het, wedstrijddat
noodzakc-ijk.
3
nnn.
26 3 5
>^ro _'tzer B. «Ockhorst) 2110 M. in
komt.
kaatssport
wezen van de
28 4 5 sec.: Xobel (Appel) 2150 M. in 3 min. 351/5 sec;
10 stevig" parturen tegen
gelukt
w.-s
Coneordia
sec.
2-2.5
Hef
B. (M. v. d. Berg) 2105 M. in 3 min.
loting aldus geformeerd
bij
brengen,
elka?r
't
veld
te
in
IV. Xez Kond-prijs. Handicap-heal lste klasse. Afstand
op de. lijst geplaatst:
en
ltfX) meter.
^. „ .
I H Knol te Harlingen. O. de Bildt te .«f. Jacob en
In^e^chreven N, nie. uitgekomen: Mareese tlbbtl ,M.),
P.
(1660
Lady
M.i,
G.
K. Fooi. tra te D.kkum: 2. l. Ro»k.-m_ te vVommels.
Ida S. (1640 M.). üoh I Koor (KMO M.),
V.ieuwerd: 3. f.
Helfrich te Wi'neldum en D. Lenstra te F___eker
M^drig^l (1670 M.).
te
en X.
Jsle heat. 1. Dugout. eig. Jos. de I_,evster (eigenaar) L2vern_2n te Berlikum, A. sm!dts
Koopmans lc Leeuwarden: 4. T. Zijl.-ira te
I^s Hl. in 2 min. 2_»..'5 sec.
en J. Vencma fe Rauwe,d: 5. >L
Xiei geplaatst: Maria V (Appel) 1615 M. in 2 min. S 80-chma te Franeker
Planting.-,
2
d.
JtüX»
M.
in
min.
Hl.
fe Franeker en P. >Vijnants te
Berg)
(M.
v.
Mtedetv.i en
29 4 5 sec: Gerania
sec;
5
fe
Dokkum.
P. de Vries fe HardeKosjer
30 sec: 51.que! «Ockhorst» 1630 M. in 2 min. 312 .-cc; Dronrijp: fi. G.
te
7. J. Xlictsfra te
Harlingen!
Jager
,l.
in
331-5
de
16.0
2
min.
"erijp
Jr.»
en
K.
MinneionKa «Kruithof
/ijlstra te Be^-tS.
J,_-o!>
5
.St.
Shuvl)
UGO
M.
in
2
mm.
312
sec.
Kuilen
en
te
X wbol'! (J. D. M
Fs.-n"ker. K-gn- 5 I Roukem.-, t' Harlingen. 1. Jon .-ma fe Dokkum
2e hen. 1. Hlinnelmka ir. 2 min. 20 sec
V
Xiet geplaatst: Xewbo.d in 2 min. .'«_> 1/5 sec.:'Ger^ni. en P de Vries te l?»!/um: 0. .1. Heg te Do-terend.
Jelleni-i fe
in 2 mm. 31 sec... Dugout in 2 mm. 32 2 5 se.-.; Moo.net in i-taalsfia en W. I'lsinga te Franeker: 10. Jac.
2 mm. 33].'5 sec: Maria V in 2 min. 34 sec.
Frene.er. P. de Haan te Berlikum en D. v. d. Heide Je
3',!3'5
sec
2
min.
,
Harlingen.
heat.
1.
Xewbold
in
,
3e
,k gespeeld. zood..t
Xiet geplaatst: ..loljuel in 2 min. 30 4 5 sec: Gcr-nia in
werd den heele., middag i», én
Fr
2 mm. 33 4 5 sec; Minnetonka in 2 mm. 35 sec: Maria V hef v-rloop der partijen door de toeschouwers geheel naar
weese., <_,velgd ken worden.
, , ,
in 2 mm. 40 3/5 sec
Gcdi«wnc<-,'r_: Dngonl in 'J min. 45 sec
wes oen wet donkere <^«. doe!, uitstekend kaats,
Hef
lle heit ._>"slissin.?). 1. Xlinnetonka in 2 min, 32., 5 weer en reeds in den eersten omloop zag men mooie,
spannende partüen ne! fraai spel. niet het minst van de
se..: 2. Xewbold in 2 min. 33 sec
V. Jachtrit met eindloop. Open 'voor houders van rüjon"<"-e,. P.rt.i'''! -. w.i-r!n leepst ra onbevredigend was.
verdunningen. Jachtrit ongeveer _O>o meier met eindl"op .ne."elde »n 4"» 2 >>: ?rtuur 3. dat weinig presteerde, op
en da-irmede. gtlijk- I. Ofi met den vi.'sd"» hoven»!.. <- v?n Po ehma: p.irtuur 5
v?n"t<>> meter, living start. Volbloed» vrij
gewicht: minigestelden dingen f 0X.G. Hilfbloed.
op tT, Ofi: partuiir '. "aarin Vlieisfr.. en Ziilsfr.. slecht
op _■.. 4 fi: perfuur 9. ondanks e_, aanniiiL»! gewicht 55 K.G. Inlcggeld 5.
aangeboden werk te^e'-den.
voorsprong v.in 30 en den zeer onvas fen
Zilveren v.^s«elbcker vo.u de j-_chtlt<cn.
door de. firn» .*. Spver. Pla.is 5. D^n Haag.
41. met 70 fes'en fifi Punten.
opsla.» vn Jcllema. on
Dc?_ wisselbeker wordt eerst definitief eigendom, wanv. d. Heide en F.1.-inga
H.-an.
In déze partij leverden De
neer hij tweemaal achtereen "f driemaal in he. geheel p.aehti<"
f"r>igsl,-gwerk: eerstgenoemde veroverde
nit-'en
gewe.n<i, wordt.
door denzelfdeu rijder uitgekomen:
tweemaal op fi gelijk een bordje. Heeg ' erpoedelde cc»
l'oxia.
Ingeschreven 7. nie,
,
p. ,-ir ma al een
Jagenueesieies: me.r. Sehiip; rei-erve j._germ?estei-:
loop begon me! tarnen, felle» kamp tu-fwee.'e
De
Wcvler.
en De Bildt leerden meesterehen 1 en l. Vooral Kr"!
kregen niettemin een voorsprong
lijk
erk
endere»
De
handicap.
Maximum
VI. Nobel-prijs. Kor^edundriverij
'" sneuvelden echter 'on 4.". il fi. t">n Zijlstra denfi
van 3,0.
afstand sl''! m"te!.
was tegen
sloeg. P.,!t>,»>r
( _«^0 >!.),
bel t»"en ?iin
In^e.ebreven 15. niot uitg» kom»,,: X<vad, lv
en mei name Jousma
1'
in
conditie
Piet
V
voer.-il'in
het
rei
>!.),
M
«760
').
Maria
Hli.i^igl,! i^M M.). Xioli D. <7'X»
V'-le door
js,^'»',i<,: 1. I^migi". ei:. J. Kruithof (Kruithof Jr.» wa- '"-!>'. terwül De Jager i.r.ehti" uit loeg.
werd
lief 43,
op
kritieke
staeden
poedelen Vi,n Koster
7(o M in I min. 7 2/5 -e-.
op 5! en
Nipt' g.pliatst: Minnedosa «<>.» M.), >leigroei ,7t»o M», ,!->..rn._ ler" De Vries 'op I. geüik voor, .toch
. met fi« o», »'!! ,»,!'<"» retourneerde De Jager den ver
( v? 0M.J.
G.
de
bal in hlt perk.
e,g.
»'t"es!^gen
00-!!!,.
J.
I^lkhui/.en
«J.
h.
if-rie: 1.
10 lang niet tegen 1
,
den
ka
vn on, de prüzen
In
B_
7^» M. in 1 min. 32 5 sec
spel.
sneuvelde op 3.'
nog
I"!
V.i
(700
>1.),
M),
o,."e>._sseP.
I.adv Ghunc.
br"»'t hef
Niet /epli,.-t.>t: J-h-ie C. (700
tusschen R
.',« punfe». 1» den
41 l!
pet
cm
M.).
7'O
44
>l:<i'M
gewonnen,
gemakkeluk
es.
:>., ;r. T]t-. i. Ore setzer 8.. eig. H. hükler .«Jekhorst)
?ieh
nie!
,'"..ven
én
Koster
tegen de
ongewassen
do,
duur
niet
deel, 7e veren on
710 M. i._ i min. 4 se-.
doo,- vi^rmea! op <?
pech
K,-.,l
ilaree.e »7r-0 M).
c.s.
Ledden
Xie, 1.. pl,,_si: Officier 7!»
.ors.
n>.it.
me!
2. Oro setzer 8., 3. ü)m! -c
Be-U.^ing: 1.
"eliik ci-, borlie te verliezen. sneuvelden >>»> 3».. !
e
,_,'. om M punten. Prijswinnaars werden dus resp.
fi
10.
,
,
1.
en
parturen
Zoilen.
Zeil en Motorclub Hillegersberg
Holwerd heest weer een mooien k..at_d..g ge».-,'!.

. .

n

.

|||

Klas 3: Soheldejollen: Ideaal van J. van Meel, Isobel
van S. v. d. G _ag, Johanna van J. Abendroth.
Klas 4: Gemeengde klas: >larv van H. G. J. van Pietsrsou. Wilhelmina van G. Blom.
Klas 5: Sloepen: I_,otoz van J. G. Schwarl. Woelwater
van J. R. lirebs, Juno van J. hadags, Anna van M.
Xederveen.
Klas 6: Kiel,- en middenzwaardjaehten van 4A—bhl M.:
Atlas van G. de Munnik, Razzle Dazzlc van J. Hoogenbos. Simmerwille van J. Donia, Botje van G. Reinhardt,
Heem» van A. Brink.
Klas 7: Kiel- en middenzwaardjaehten van 55<—6 M.:
Bvou van Gebr. van Oudgaarden. All Righl van X. Bunn_n<d,. Annie van A. J. Vermaas, Hydra van Gebr. van
deu^Donker, Libel van S. Meerhof, Tjitjak van J. Xootenboom.
Klas 8: Kiel- en middenzwaardjaehten van 6 tot 7 M.:
Jacobs, van G. de Xijs. Truus van W. Rienks. I_.ejorie van
J. Goedeudorp. Lamhini van A. v. d. Wel. Stormv Betre!
van Xederveen. 'Panneke van J P. üarreman, Entre
Kous van Vis- Lans- Binkhorst.
Ilias 9: Kiel- ij middenzwaardjaehten boven 7 M.: Xjord
van Gebr. de Wilde. Spica van G. Diechma,n, Jux van
Gebrs. de Maar. Swift 3 van J. G. Mevs, Dreamland van
J. Xederveen. Indian van O. van der Hoek van
l_»jajorie van M. J. Xappelhof.
Klas 10: Rival van J. v. d. Ruit moet aan de snelste
scheldejol geluk zijn.
Het wedstrijd-comit<. bestaat uit ds heeren Th. Pijper,
L. T. van der Schee. A.. Swael, G. Vis, A. V, indenhorn
en G M. Verhoeven
De commissie t» water is samengesteld uit ds heeren
M. Ackerman Jzn., Th. blijver en Wm.

heatdriverij
P"n buitengewoon spannend nummer is de
minder
dan
vier heat^
want
niet
geworden,
Isto kla^.e

W.-ren

8

ADA—

l. 0. O-

Da uitslagen van ie gistermiddag door ds Sportversenio-ing I. D. O. R. (Inrichting Doofstommen Onderwijs.
Rotterdam) gehouden alhletiekwedstrijden luiten als
vo!"t:
1«! M. hardloopen: I. fh. van Stokkum, H.0.V., 12 «cc.;
2. H. Xederlol Jr.. 1.D.0.R.. 1.'.l sec.
Hindernisloopen: 1. H. Schenk. H.0.V.. 17.3 sec.; 2.
A. G. H. Schellen. H.0.V.. ,9 sec.
_
„..„
1000 M. hardloopen: 1. A. Schenk. H.0.V.. 3 min. SM
sec.: 2..A. G. H. Schellen. H.O.V.
Hoogspringen: 1. A. igel. H.0.V.. M. 1.40; 2 en 3. H.
Schenk en H. Xederlog Jr.. beiden M. 1.33
«
Verspringen: 1. A. Lieshout, H.O. i., M. 5.41); .6. u.
Schenk. H.0.V.. M. 5.30.
nelIlogelslooten: 1. en 2 A. Lieshout en van

.is
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Zendingsstudie-canferentie.
Vrijdagmiddag heeft Ds. B. J. >'. Rijnder». zendingspr. legt
'lireetor. ovor: ..Ons Winterwerk ' ge.pi .ken
er n.druk op. dat onze arlieid voor .le zending geen
'ii ! uit» ons
liefb bbei "; nng ziin. want dan < .-,:, ,e
,».,<.

.

;»i
leve, De zending eiseht daarvoor e,.„
van kennis. Zij moet worde,, een .-.uk van ,».

De conferentie moet ons

_

male

leven.
gebracht hebben in de ge-

—

OCjaAJainDBIiAP, A,

meenschap met God. Wij hebben nu een roeping tegenover onszelven en een locpin^ tegenover anderen.
Met de kennis van de zending i. het vaak droevig
g«_>teld. Waarom verwaarloost men dit stuk der zelfopvoeding? Waar ecu wil is, is een weg.
In do taak tegenover anderen kan mei» meer aandacht wijden aan de lec!uurve_s>pre_d___g. Verder
aan het werk onder de jeugd. Ue..ens<:Kt is een
nauwere band tusseheu liegenen, dio de conferenties
te Kwiteren hebben meegemaakt en de bestaande zen-

Men meldt ons uit winschoten: kerkelijken
Wegens verhooging van den
aanH,
voor de lidmaten dor !.©_. Herv. kerkgemeente,
Delfzijl tot 'A pet. van hun belastbaar inkomen fo
rijksinkomstenbelasting) zullen verschillend© I«z
hhn lidmaatschap der kerk hij deurn,aarder«e_Hi,
opzeggen.

Letteren en Kunst.

dingscor ziorat ies.

De OlymplishceSpelen.

Het slotwoord wordt gesproken door den vice-voorzitter, Ds. P. J. de .long. pred. te ..nisierdam. Hij
wijst op het bizondere van z.ntliugseonf.renties. Daar
«taan wij dadelijk in de dienende houding. Wij zijn
er om Gods wil. Daarom is de voornaamste vraag,
wat God ons geeft. Wij zijn dankbaar en daardoor
ootmoedig.
De voorzitter Dr. Van Boetzelaar sluit, daarop de
conferentie. Hij wijst op de mogelijkheid, dat menschen
uit verschillende kerken en kringen zich in deze conferentie één gevoelden in Jezus Christus. .Afscheid
wordt genomen van de zendelingen, die spoedig naar

Het bestuur van Architectura et AmieMa 1^
aan het gemeentebestuur van Amsterdam het
gende adres gezonden:
In aansluiting en aanvulling aan het onderdo,
dat een delegatie uit het bestuur van het genoots^
ni^
Architectura et Amicitia met uwen voorzitter
hebben naar aanleiding van ten behoeve der Oir,
piado 1928 te stichten vasto gebouwen, heeft ],
bestuur hoven genoemd de eer het volgend© o^
uw aandacht t© brengen.
Indiö zullen uitgaan.
De delegatie lieven genoemd, van het X. 0.
vernemende, dat nog geen architect aangewezen
nam de vrijheid ecu beroep te doen op uw groot
en hoogen invloed om, ten opzicht© van d© voor
Tsjechoslowaksche kerk.
Roomsche
Olympische Bnelc» benoodigde vaste gebouwen,
het uitschrijven van een prijsvraag te geraken,
Onze correspondent te Praag schrijft:
dit op de volgende gronden:
meegerubriek
i=»
reeds
een
en
ander
deed
een
andere
Onder
gevolgen,
welke
te
wachten
en
politieke
De huidige stand van de Xederlandsche >»»,
deeld over de
al ge«_eel..__ik zichtbaar zijn, van den nieuwen herderlijken kunst, in het bijzonder die van de hoofdstad, n«,
brief v.-.n hél Tsjcchoslowaksche episcopaat. De politieke een plaats in onder de kunsten als zelden door
organen hebben getracht den on^unsti^en indruk kunst in eenig land bereikt is, waardoor deze km
room
van dezen brief wat te verminderen, door er op to wijzen, in het algemeen en in het buitenland in het l
dat hij uitsluitend kerkelijk bedoeld was. en wel om den
de aandacht trekt en bewonderd wordt, u
gcloovissou de aanleiding tot de terugroeping van den zonder
van het genootschap is dan ook T
liestuur
beoordeeling
objectieve
van
nuntius toe te lichten. Bij een
meening dat, met overigens dezelfde middelen,
komt men echter tol do loiden inhoud van den
som, dat dan toch de vorm waaronder dit is geschied, ons land dingen bereikt kunnen worden die ove,
.Lire van gelukkig is gekozen. Het blad van hel episcoelders tot de onmogelijkheden behooren.
paat, de Och, wilde den brief aanvankelijk niet opusDat deze mogelijkheden hier te land© bestaan, ]f
men, daar hij geen betrekking had op hel algemeene nietvan het land, dat zoovele vreewj
katholieke publiek. Ten slotte ging het orgaan toch tot d© hoofdstad
zal, naar onze meening bijzon^
ontvangen
lingen
publicatie over, opdat in het bijzonder de katholieke leealdus verplichtingen op ten opzicht© van d© Nederlands
ken hem konden hzen, en beoordeel en. De brie!
wekken,
volk
en bouwkunst.
het blad
wil slechts het roomsche
zorgen dat bet niet inslaapt of zich in slaap last sussen.
Dit klemt te meer daar de vaste gehouwen n
Dal het bisschoppelijke blad op een andere plaats de kablijvenden
aard zijn en hun uiterlijk aanzien tj
tholieken aanspoort zich voor te bereiden op de scheiding blijvend© waard© is voor het karakter van het st^
van kerk en staal, ook al zal deze moeilijkheden opleve- beeld, waaruit mog© blijken van hoeveel belang fc
ren. schijnt de meening te staven, dat de herderlijke brief
het onderhavige d»
is. dat een groot complex alswaardige
als ecu oorlogsverklaring is bedoeld
wijze ace.
op
het
ontstaat
lijd
waarop
De onmiddellijke aanleiding tot het vertrek van den
nuntius, zoo wordt gezegd, vormde de viering van Hus tueert.
als voorlooper der I<> eenwsche reformatie, dus als rebel
Daar het hier niet om de opdracht van «J
teen het hoogsto christelijk gezag. Door do opneming enkelen particulier gaat, maar om een opdracht
va_, den Husdag onder de algemeen erkende feestdagen,
uit zal gaan van eenige groepen van belas]
zal het meerendeel van de roomsche bevolking van alle stellenden, heeft ecu goed geleid© prijsvraag hij
nationaliteiten en de Heilige Stoel zeil telkens weer wormeer zin dan een eenzijdig beïnvloed© opdrad
den beleedigd. Verder gal een vergelijking van den toe' '
|
tot
buiten
een prijsvraag om.
stand in Tsjecho-Slowakije met dien in do buurstaten
gc_:oem<l.
het
bestuur
hoven
<!>
Bovendien meent
het vertrek aanleiding. Beieren, polen, Hongarije en ZuidSlavie sloten met dei. Heiligen Stoel rechtvaardige over-en bij de prachtige spontane hulp. waarmede ge!^
eenkomsten ?.f, waarbij do betrekking tusschen staal
Nederland en Amsterdam in het bijzonder het houd»,
kerk geregeld werd o? den grondslag: geelt den keizer van de Olympische Spelen in ons land heeft mogelij
(het staatsgezag) was des keizers, ei, Gode wat Gods is
gemaakt, er zeker alles voor te zeggen is ged^
<l_.uc. £0. 25.. In Tsiecho-Slowakije werpt zich de staat op
bouwkunstig
Xederland in de gelegenheid te steil?
als eenige bron van alle recht. De. hoogsigeplaatsten 100. zich uit te. spreken in ontwerpen voor gebouwen t,
elke
openbaring
en
daarmee
bovennatuurlijke
dienen elke
spelen.
zichtbaar^ording van Gods Zoon: zijn verlossingswerk behoeve van di©
genoemd wil daar te meer.
zending
bestuur
boven
katholieke
kerk
met
haar
Het
de
stichting
en ds
van
en
gering
geacht,
op
vestigen,
daar een wedstrijd in debon,
aandacht
..leert alle volkeren" wordt door hen
hel kunst zich op ongezochte wijz© aansluit bij de Oir,
vorm
van
lageren
als
een
uitgekreten
zelf
kerk
deze
positieve Christendom. Daartegenover wordt de reformatie
pische idee, terwijl bovendien een kamp tussclü
en van allen kunstuitingen die een reeks van kampen in bed»
der 16e eeuw nis bron der godsdienstvrijheid
vooruitgang voorgesteld, waarvan Hus de voorvechter
digheid en lichaamskracht vooraf gaat, toch ze.»
wordt "benoemd. .De Tsjecho-Slowaksche katholieken
de geheele Olympiade, een bijzonder hoog ac».
va:,
waarheid
objectieve
laten zich, voorgelicht door de
kan verleenen, wat toch voor Amsterdam als
de werkelijke wetenschap, de traditioneels vooroordeelen
opdrinniet
ook niet van belang ontbloot is.
het
ongeloof
van het protestantisme en van betreft, wions literairs en zeker
Wij vestigen er uw aandacht op dat een eompl.
gen. ook niet waar het Hus
gebouwen als boven bedoeld, zich daarom zoo g«
nationale verdiensten zij overigens erkennen.
kerk zit niet sin. r.r voor een prijsvraag leent daar, meer dan bij welt
Dor ook de Tsjecho?lov.aksche
de conjunctuur zooveel mowordt hard «Tewerkt. om van wijze
ander» gebouwen ook. de groot© greep van den e:
waarop dit geschiedt.
De
"eliik partij te trekken.
werper hier waarde heeft; bovendien zijn de alz
gemeente wel wat ongewoon, en
is voor ecu kerkelijke
eischen, aan dergelijke gebouwen te steil»
meene
politieks
pardie, Tvcarop
onderscheidt zich weinig van
voldoend© bekend, getoetst aan bestaande inricht!»
proclatijen aanhangers trachten te binnen. De volgende
gen en vastgelegd in de vakliteratuur. Een prograi
curieus,
te
eangeilakt.
is
matie, welke in Praag overal is
weergeven:
ma
kan zich daarenboven natuurlijk uitspreken on
gedeeltelijk
zonden
wij
niet
haar
dan dat
van
ons
land
is
ds
eer
bijzonder©
eischen. Als laatste, meer ondergesclti.
Burger-! Herbaalde malen reeds
zijn eeuwige heersctier ds maar toch ook zeker niet t© verwaarloozen pm
en
betreden:
Rome
voeten
me.
pau», ontzet" van d? heerschannij over het ltaliaanschs brengen wij nader onder uw aandacht, dat een te
het Va'icaan welks paleitoonstelling der resultaten van een prijskamp vo»
volk zelf. en inperkt binnenaangewezen,
tracht tenminze . hem als verblii'Pla.'s zijn
complex, waar groote belangstelling bestaat i
een
ste ziin mach! over minder verlichte volken te redden.
een
land
waarvan d© bouwkunst d© algemeene aat
natie.
der
tsiechoslowakschs
Tot deze behoort ook het volk
onderdrukken,
dan
trekt,
meer
dacht
zeker hij zal dragen deze Olympiac
hielp
Xiet c-noe" dat hij ons bij
grooten priester Jan bijzonder belangrijk en aantrekkelijk te maken t
dal
on-en
jaren
lan?.
dn*zend
aan oo universiteit, le zelfs een invloed naar buiten alsdan niet tot de 01
Hus "ewezen professor en vector
tol den dood op mogelijkheden behoort.
Praa". den vromen prediker en --'—"ver
hij ons vaderland in
veroordeelde,
dal
bra.ds.apel
den
Wat het tijdsverlies betreft dat een prijsvraag ra
iaar
don oorlog dreef om het tenslotte voor driehonderd
zich
zon brengen, meenen wij als onze oprechte ov«
thans wil hij ons veraan de Habsburgers uit te leveren:
tuiging
uit te mogen spreken dat dit. met een vrue!.
nog
hij
tegen
vieren,
en wil
bieden Hus' nagedachtenis te
dwingen, dal wij
samenwerking
bare
tusschen de verschillende lick
"il
Hii
ons
verheffen.
bern ziin stem
veroordeeling en de
men, tot een minimum beperkt zal kunnen wor^n
instemmen met zijn on-echtvaardige
onmens.-heliiko vuurdood goedkeuren.
Mocht uw college alsnog een onderhoud naar a-r
he! op 6 Juni leiding van het bovenstaande wenschen, zoo zou!>.
Bil het herdenkinglecst van Jan Hus
strijd
1N55 dat onze president Masarvk t" Genève den
pauselijke bestuur boven genoemd dit zeer op prijs stellen.
om onze bevrijding tegen Oostenrijk begon: de jaar onze
dit
nunt'u«. de gezant van het Vaüceai' heelt
willen verbieden
reo-erin" en den president der republiek
Verdwijnend natuurschoon.
van dien dag te berdenken en deel
den tierden wederkeer
den
tien
van den feestdag van
te nemen aan de viking
eerst een door de we!
Het Leeuw. Xwsbl. schrijft:
Juni die sinds 2t.5 jar,r voor het
verkoopadvertentie staat al in de krant: hij.
Do
bepaald officieel l.sr.'.ter zou dragen. Beleedigd vertrok
gezant b.j het
95
Bosch staat weer te verdwijnen en <saast<!
de nuntius. En de regeering rien h^ar
H.A.
oude tijden, dl,--, zou reeds
Vaticaan terug, Leefden we in op
land
zal
weer worden ontmooid. Men beeft nog i
touw ziin gezet.
.-vn kruistocht teg"! ons land
hoop,
dat
liet
do beweging van natuur-minnaars tegen &
dat
op.
er
Burgers ! Wat zult g-j doen T Rom" nocht
plannen
zoodanig
in omvang zal toenemen, dat Htcn
burgers
onder
in T«i_chosl^wakiie nog tachtig procent der
tienakkers, he. Doorn bosch enz belwi
dallen,
heerseher
over
zich
voor
paus
kan
de
zich heelt. Da.rom
vrije kindeden bljjven. Echter... de menschen zijn zoo pract>«
de Tsiechoslowaksche natie houden. Maar do
ren dezer n,tie he'.ben bun eigen vrije kerk '. En daarom tegenwoordig.
>,o"t „ij. wanneer gij al tot dusverre aan Rome onderGa asterland klaagt weer:
de
hoerig "..art. uittreden. En ge moet medewerken aan
Tsje^nouit-redin" uwer verwanten en medeburgers. Dege-diens,
Ik wier _> moaije jiller.
si^v!_k<-cr_e kerk. -.vevio in nieuwen vorm den
Dat sei men kear on kear.
van Christus geelt, in overeenstemming met de gezonde
Mar och, nou wird ik ütklaeld
tol
heelt
zich
tijds.
rede on met de sociale behoeften der burger een vergoeDet docht my o, ss sear.
taak gesteld, den Tsjechoslowakschen
Myn fngels eu inyn hemmen,
ding te bieden voor ds -vroegere en reeds stervende
Dat
wier myn rom eu ear
geen
ook
verlangt,
zij
rijk.
maar
roomsche kerk.
is niet
Ik
mei
so nel hihöhle.
hel
eerste
rijkdom,,,.-,,. Zij won dadelük in den loop "n
Det docht n,v o, se sear.
een
half
millioen
dan
1920,
beslaan,
is
meer
iaar van baar
De sege eu de bile,
honderduizenden, zoctal
leden -n sinds dien tijd opnieuw
Dy nimme fear op
gemeenten
kerkelij
zi! op het eo^enblik meer dan 150
._ö wirdf de fngel plokke,
dan
meer
zij
stelde
jaar
laatste
twee
loop
der
telt : in den
Det docht my o.
sear.
zijn voor de godsdienstige,
veert," concilie,, in,
Ik wier in moano jilser.
volgtzorgde,
personen
lm
vormin" van 10.000 jeugdige
Mar ik bin 't hast net mear:
geweten, de st"'n waarmede
voor al.es de sten, van uw uw
Ik wird 'n alde widdon....
zegt:
toch
spreekt,
die
tot
onze Meester Jan Hns
Det docht my o, se sear.
boor dc wairheld.
Zoek a's trouw christen de waarheid,
naarheid lief en geel haar haar
l"cc- de aarhei.l. heb dewl._,rl.ei,'l
_u verdedig haar tot. den
de
Naar men ons uit Herlijn meldt, schrijft
recht,
bezit
volle
Rome: het, is daar Kerr. dat het standbeeld, dat I_ederer van Heinricl
domi" Het geloot is niet alleen in
„iet. toen men al een
!ui«t het minst. Rome bestond nog
Heine gemaakt heeft, eindelijk opgesteld zal wor^l
en Rome onderkwam
geloof
christelijk
beloof
bad Het
op
een plein te Hamburg, waar het beeld
zn"
drukte he! driehonderd jaar lang. totdal he Kans
angstig
verborgen wordt gehouden (vermoedelijk "]
uil
maken,
en
belangen dienstbaar te
' ..< aan zijn ei<»en
aanslagen van Volksche zijde). Do StanH
om
naties
te
vrees
voor
>-hri-tu« een werktuig en'hulpmiddel: ">»ak!e iemand geZooals
uit
en de Mattino uit Napels hebben rem
furyn
zeggen
onderwerpen, haal niemand
in de roomscbs beweerd, dat er voor dit monument gaarne een plaat
horen is. moet bij blijven.' Gij zijt niet
,n b„ deu doop, en zal worden ingeruimd te I^ieea, dat door Hein© M
kerk geboren : men schreef u eerst. dat
de kerk zich van mooi en geestig is beschreven, en Mussolini, voefl
gedoopt,
ze
u
alleen daarom hebben
kinderen gelde,, voor Koch
u kon meester maken. Ongedoopte
eraan toe. heeft niets tegen een satiriek dicbt^
natie heeft
baar als ongeloovigen. Ds TsjechowaKsche.
dood
is.
had
die
gesticht,
kerk
en
eigen
reeds
haar
voor vüf eeuwen jaar
haar
Rome
toen
geleefd,
daarin
reeds tweehonderd
Maar
weer met behulp der Habsburgers deed verdwijnen. van
vijlde
Telegraphie.
Pen
deel
gebeuren.
meer
kunnen
nooit -al dit
in deu loop van
de Tsjochoslowaksebe. natie is republiek,
van Rome
ze' iaar den tijd van het bestaan der
afgevallen, en ook andere» zullen Rome vairwel zeggen
Laatste duslichfing aan het hoofdpostkantoor al-*
moogt voor
tot de geheele natie zich he-!. losgemaakt. Daarom
do t_..nar,se!i» NI., tloudkust en Liberia per stol»'
schip
.lava: gewone stukken 25 dezer 5 u. 's och>c«^
ook gij" niet langer dralen !"
planden waar aangeteékende stukken
Hieronder volg! dan een opgave van de overgang
21 dezer 8 u. 's avonds. De ver^'0
briefpost
geschiedt uitsluitend op ver.''
van
de
biljetten te krijgen zijn. waarop men zijn
ding
en van die, der afzenders, blijkende uit een aanwijzing op het a«t?
do Tsiechoslowaksche kerk kan aanmelden
biljetDe
gehouden.
waar godsdienstoefeningen worden
zestien jaar -»"-■■««»«
ten kunnen doo, kinderen boven '""'jd
moet de Vader
worden ingevuld: beneden dien
mcd, onderdo
dochters
bloeder
voor
jongens,
de
de
voor
leekenen, en, indien de moeder weduwe is. ook de voogd
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Ingezonden Stukken.

conflict heelt de kwestie der verkiezingen
'^llc^kerkel'iik
en
Bij het, lezen van de
gebracht.
orde
aan de
oranje

gelooven, midden in den
blauwe plakkaten zouden we bijna
algemeenen verkiezingsstrijd te zitten.

der
Te Beuningen (Gld.) waar de kerkvoogdij vcor
Ned Herv. kerk tot heden weigerde den aanslag
van helieer te betalen, is thans besloten den
den
aanslag te voldoen, zoodat men tot het beroepen van
een predikant kan overgaan.

'raad

Te Neder- en Dver.. sselt (Gld.) waar de
kerkvoogdij der Ned. Herv. kerk tol heden den aanslag
voor den raad van helieer betaalde, weigert de nieuwe
kerkvoogd, do heer van Welg te Beuningen, thans
den aanslag te voldoen.
De eerste openbare, godsdienstoefening in de
gerestaureerde oude kerk der Evangelisch Imth.
gemeente, le. Amsterdam wordt Zondag li September
onder leiding van den oudsten predikant ds. P. Groote

gehouden.

**'

Opneming van Ingezomien stuiken (ook v»n die,
«der andere rubrieken worden geplaatst) word» »->«"
l»n overwogen, indien de inzenders naar de 2»'"?.,
mogelijke beknoptheid bedden gestreefd.
«enden «tukken, waarbij dit nl«» ia «e__hie_. won»
«herroepelijk terzijde gelegd.

«JE

,

Medezeggenschap.

M. do li.,
Bij do gedachtenwisseling over do medezeggenschap
den arbeider beeft bet mij getroffen, dal van geen enk«>'
kant, noch werknemers-, noch werkgevers-, noch bui!
staanders-kant, er op gewezen is, dat aan het recht e»
macht van .eigen onverbrekelijk verbonden is de veM
woordelijkheid voor do gevolgen van dat «eggen. Dat
verantwoordelijkheid van werknemeisl o i d o r s-zijde ut
aangeboden wordt, is duidelijk genoeg. Dat ook van w'l,
geverszijdo op dat punt niet wordt ingegaan, is ook
begrijpen, maar hoe zou het komen, dat van buiten al
"!<t op gewezen wordt, dat de macht en het recht on,
te doen niet kunnen beslaan zonder vei-nntwooi-delijkl^
voor ds gevolde» van dat doe» of zeegen in het algen"'
en in hel bijzonder in bet geval, dat hel een zaak bctr
die niet van, den «Hgee ol doener ist
»

**
*
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Vroomhall publiceert deze week onderstaande schalting. uitgedrukt in 1000

Statistiek.

w.
Oostenrijk
België
Bulgarije
Tsjechoslowakije

Woningbouw.

Het Centra,! Bureau voor de Statistiek deelt de vol"gende
cijfer» mee omtrent de toeneming van het aantal
.woningen in Nederland.
Onbewoonbaar Netto ververklaarde, nieerdering
Gereed
van den
gesloopt© en
gekomen
woningaan haar be>»,
woningen.
stemming ont- voorraad.
1
trokken woningen.
3,530
3,186
344
! Juni 1925
4,517
4,036
! Mei 1923
481
4,795
April 1923
452
4.343
4,557
331
4,226
Maart 1925
2.920
februari 1925
331
3,251
2.637
3,014
Januari 1923
37?
3,832
561
3.271
December 1924
4,456
299
4.137
November 1924
4,262
3,949
313
October 1924
4,089
September 1924
4,348
259
5,284
Augustus 1924
288
5,572
4,166
423
3,743
Juli 1924
Juni 1924
242
4,195
3,953

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

Denemarken
Estland
Finland
Frankrijk
Duilschland
Griekenland
Holland
Hangarijë

Italiß

.^

-......

«.«.-^
1,900
870

6,'H»
1,700

27,500
210
1,810

32,0t.0

350
1540
3,000

Totaal Europa
5
Canada
U. S. A

310

1,680

710
730

3,?o0
750
690
1,260

2,130
80
16,790

„.-A

2,700

730

700

-

'60

1,100
4,250
30,700

».650

-.800

Servië
Letland ..Littauon
Noorwegen
Polen .7.
Koemeuië
Rusland
Spanje
Zweden
Zwitserland

I,^?0

1-500
660
1-310

1,130

1.200
2.990

90
28,000
810
83,000
3,600

2,790

.695.6
78,200

27.-40
1.110
82.430

1,370

2,&0
190

8,260

3.000

160

190

153,435.6

184480

1.600

-.750

3,280

178.430
2,710

7,3^0

7,400

6,100

164^453.6

138.490
192,030
Totaal
Een deel van deze schattingen is officieel, een ander
de,:l officieus. Bezien wij deze cijfers nader en schakelen
wij hel vorige jaar uit. dan blijkt, dal de oogsten 1923
en 1925 niet veel van elkaar verschillen, alleen Duitschbeliep met 2 land
NHNSCIHOTVN. 22 Aug. D© aalaanvoer
en Rusland hebben grootere oogsten. Het totaal van
»pan van elders 490 p. a 31—695. c; bot en schol (Zuidezo verschillen, zijnde ongeveer 4 millioen ors.. komt
binnenviscli
partijtje
«orzee) 1046 p. i. 32%—115 c, een
vrijwel overeen met de meerder© opbrengst van 1925,
<eed 24—30 c. p. pond; garnalen 1? c. per K.G.; laatste vergeleken met 1923.
Duidelijk is. dat Canada en Noord«anvoer Noordzeevisoh 18 ben a, 850—16.
kleineren oogst hebben dan vorige
Amerika
een
veel
ENKHUIZEN, 22 Augustus. Do binnenscholvissehers jaren; niettegenstaande dat, zullen deze landen vermoevaartuigen) kwamen gisteren avond laat binnen met, delijk dit jaar 3 millioen nrs. beschikbaar hebben voor
348 pond schol en 173 pond korbot. Do schol gold f 1045 uitvoer. Gezien het hooge prijsniveau, dat «eker door
«tot f 18, do bot f 15—2455 per 30 Kg. Garnalen, afgeAmerika gehandhaafd «al worden voor tarwe, zal van
«loopen week 3668 pond, golden f 1.22 per mand (28 pond). dezo zijde zeker geen verlaging van den roggeprijs komen.
NUTZEN, 22 Aug. Do heden binnengekomen spannen
In ons bericht van 8 Augustus schreven wij het volsloepbot: 20—34 p. p. sp. a 34 c gende:
hadden matige
„Als straks de vrije uilvoer van granen uit
«er pond; _ee»_l 10» K.G. & 91 c. tot f 1.08; schol 82 p. Duitsehland weer mogelijk gemaakt wordt, zal men meer14—16}. c; g_rn. 216 K.G. a 16% cent.
malen onder wereldmarktprijzen kunnen koopen. DergeSCHEVENINGEN, 22 Augustus. De Schokkervloot, die lijk© manipulaties mogen een oog-nblik op de wereldi_«-o week hier kwam markten, klom van do 30 op ruim
markt een zekeren invloed uitoefenen, doch wie alleen
40 scheepjes, die in 183 reiden voor 14,055 visch hebbeu rekening houdt met nuchtere feilen. «I daarvan geen
aangebracht. Men vangt in hoofdzaak tong en schol, slachtoffer worden, evenmin als van de munlvervalsching
waarvoor oZn goedo prijs werd besteed. Van d© haringinflatie der afgeloopen jaren."
tvissch.rs kwamen er 31 binnen met wat hetero vangsten, ofDeze
opmerking is door de Duitsche pers, netjes uitdoch na veel te lango reizen, die 10 en 12 weken hobben gelaten volgens de goede gewoonte, dat men in het huis
geduurd. Het gemiddelde kwam nu op 8 last te^en 17, 7 van den gehangene niet over bet touw spreekt Ook voor
«n 20 last in do vorig© jaren. In totaal bn_cbten 113 den buitenstaander is dit nuttig, omdat een verzwijging
schepen 908 last, mee, tegen verleden jaar 169 schepen met een aanwijzing is voor de plaats van het lijk. 20 Aug.
L 994 en in 1923 139 schepen met 2788 last haring. Heden is de uitvoer in Duitsehland vr.i-elalen en. in overeenKwam binnen do SCH 82 15. Korving met 12 last. SCH 19 stemming met on__ opmerking, kwam Koningsbergenmet
iA. den Duik met 13, SCH 250 C. Pronk met 13, SCH 260 lag© offertes van rogge aan de markt. Rusland «'n >.A. v. i. Zwan met 3, SCH 283 A. v. d. Toorn mei 11, Amerika hebben op deze verlaging niel gereageerd. Ook
6CH 328 A. C. do Graaf met 9 last. De prijzen waren de tarwemarkt
is daarvoor ongevoelig gebleven, wij
ivoor S.H. f 47—48.60, M.H. f 24. De V.H. word onderhands
erkennen, dat do berichten, die voortdurend per
moeten
«verkooht Aan de vischhal kwamen 36 schokkers, di© mail van Amerika en Canada komen, ons den indruk
f 207? besomden.
geven, dat dezo keer de oogst werkelijk niet veel grooter
LTETTIN. 21 Ang. Haring. (Bericht van E. F. zal zijn dan de officieele opgave. Sir -lames «ilson. de
Dahlke) Aanvoer van nieuwe Schotsch© 10,039 heele en bekende Engelsche graanstatisticus, die in het algemeen
6336 halve vaten, van Noorsche 10£07 heele en !>94 halve zeer voorzichtig is en zich zeer weinig door hausse▼n. De groote vraag voor hel binnenland en het -wegens
becijfert in zijn laatste bericht
motieven laat
slechte vangstberiohfen klein© aanbod van Schotsch© hadwereldimportbehoefte op 80 millioen. eenzelfde cijfer,
de
den tengevolge, dat verkoopers bun vraagprijzen verhoogwaartoe wij 8 Aug. kwamen. D" opbrengst valt natuurden. Noteeringen in den groothandel: nieuw© n aatjes lijk op het oogenblik. wat betreft het Zuidelijk
jgrool© Stomowav 90/- a 35/-. middelsoort 60/- _> 70/-.
niet te schatten. Hij komt lot de conclusie, dat de wereldshctland groot© 73/- & 76/., groote volle 80/- _" 83/-. maalproductie niet veel de behoefte «al overtreffen.
jes volle 63/- 4 N/-. Kroonmerk volle 78'- a 80/.. dito
Voor eenigen tijd beloofden wij nader terug te komen
-maatjes 49/- 9 31/-. Sloharing Kr. 27 a 33. Vaarharing op de uiteenzettingen, die in Dnitschland bij de bespreKt. 23 a 27, alles per vat netto, ex pakhuis to .tet.in. kingen van de invoerrechten gegeven zijn. Het zijn voorVOLENDAM, 22 Augustus. Hedenmorgen kwam d© namelijk d© uiteenzet!ingen van professoren Acreboe en
■vloot binnen met 20—50 pond aal por botter prijs 50— .0 Sering, dio cok voor de praktijk van groote waarde zijn.
«t per pond; 6--8 lilten garnalen, prijs f 2—3 per lit Dat in Duitsehland. gelijk gebleken is. aan hun beHltK. 21 Augustus. 40 vaartuigen voerden heden hier schouwingen geen waarde is gehecht, is in overeenstem«an: 360 pond «.al, prijs 37—40 et. 100 pond schol 10 et. min" met den geest, die daar heerscht: „Hnd die Kultur
«n 40 pond bot 1? ot per pond; 106 manden garnalen aosolut. wenn sic unsren Willen lul." Bij do besprekingen
30 et per mand.
hebbon genoemde heeren uiteengezet, dat de graanprijzen
voor den
over de geheele wereld onmogelijk het peil vanproductiegroote
oorlo<- kunnen bereiken, omdat in deArgentinië,
de prolanden als Noord-Amerika. Canada en
bijna
gestegen
chronisch
zijn
hoog
en
dtl
ductiekosten zoo
gebrek aan arbeidskrachten tijdens d© oogst de landnoopt, veel hoogere loonen te betalen dan in
bouw.rs
IIOTTEEDAM, 22 AUGUSTUS.
dat, de kosten voor de aan te leggen en be- !
Europa;
OVERZICHT DEK WEEK.
staand© spoorwegen zoo hoog zijn. dat zelfs in het goed
Koffie. De eerste dagen der afgeloopen week kenhet spoorwegbedrijf op zichzelf
georganiseerd©
merkten zich door eene vasto stemming en deze bracht nog nog niet loonend is. In overeenstemming hiennedemakeu
©ene verbetering in de in betrekkelijk korten tijd reeds
naar de havens
de vrachtprijzen van de product.epiaa.sen
aanmerkelijk gestegen termijnnoteeringen. Daarna trad
prijs voor de wereldmarkt aanmerkelijk hooger dan
den
eenige reactie in, en daar Brazilië blijk gaf deze <© willen voorheen.
volgen, liepen in het bizonder de prijzen voor later©
In verband hiermede is zeker belangwekkend de uileenleveringen de laatste dagen circa 1% c. terug en d© markt
ing. di© Sir 3__mes Wilson geeft in het hierboven
sluit in kalme stemming. De aanbiedingen van daar van reeds genoemd© bericht betreffend© d© verhouding tusschen
kost- en -vracht, waarvoor men hier eenige belangstelling de tarweprijzen van nu. verg.leken met die van 1913.
toonde, waren de laatste dagen iet» lag.r. D© afzet bleef Hij ?.et uiteen, dat in Engeland de tarweprijs. welke de
over het geheel dele week nog tamelijk beperkt In Paboeren aldaar ontvangen, in goiufwaHrde 33 pet. hooger
lembang Nobusta, «ing iets meer om,' evenwel tot prijzen, is dan in 1913. terwijl het algemeene prijsniveau 59 pc»,
niet onbelangrijk onder die van Indië. welko d© laatst© gestegen is. Dit betreft Engeland. De vaststelling van
dagen weder "©stegen zijn.
den tarweprijs is afhankelijk van plaats en kwaliteit
Meel. Ofschoon do omzet deze week wel iets grooter bovendien
weel men. dat de verschillend© statistici tot
was dan verleden week, waren toch d© zaken nog lang verschillende indexcijfers Komen, zoodal practisch geniet druk. Vooral de prijzen van Amerika worden voor sproken, 'volgens indexcijfers do waardeverhoudingen
hier te hoog geacht en gin« hierin maar weinig om. van vóór den oorlog eo nu op bepaald© artikelen toegeInlandsch© soorten waren 25 cents lager; hierin ging een past, niet op eenige procenten mc"r of minder is te been ander om. Noteeringen: Inlandsch© no. O f 22.50—22/75, palen. In Nederland b.v.. waar de loonen lager en de
Amerik. Patenten f 24—24.50, Amerik. Straight i 22.50 inlandsch©
tarwepriizen gewoonlijk hooger zijn dan in
—f 23.
Engeland, is d© verhouding gunstiger. Omtrent Duitsch.
Vuitenlandsche Granen. (Bericht van d© maoordeel vellen.
land kunnen wii ep het oogenblik geen
keiaars Hagcbeek H. Van der Schalk.) D© afgeloopen
Belangrijk voor d- graanprijzen is hetgeen de vorige
week heeft zich gekenmerkt door een bijzonder© terugmaand te Oslo door de Kalt ie H. White Sea Conference
houdendhéid van zaken. Het binnenland, dal d© laatste besloten is. Er werd n.l. besloten, het overbodig© aantal
weken vrij belangrijk© kwantums mais had opgenomen, schepen op t© leggen, terwijl de reeders. die vrachten
legd© weinig animo aan dei, dag: terwijl men verder alafsloten. 1 tot 1% pet. van do vracht zouden storten in
gemeen eens wilde afwachten, welke invloed de heffing een
ter tegemoetkoming in de verliezen der opgeder graanrechten in Duitsehland, welk© dezer dagen zal le<-d© schepen Op het oogenblik vormt de vloot van d©
concurAanvangen, op den loop der graanprijzen zal hebben.
American Shipping Board nog een geweldig©
aangekomen
prijzen
konden
do
van
betreft,
Waf. mais
rentie Men weet, dat deze bestaat dank zij een groot©
I,» Plata, zich niet ten volle handhaven, terwijl stoom» nsubsidie var d© Amerikaansche regeering. D^ze subsidie
do partijen zonder uitzondering eveneens lager werden heeft, gelijk men weet. op het oogenblik baar hoogteaangeboden.
punt bereikt, zoodat ook d© vrachten niet dezo maatschappij verhoogd zullen moeten worden. Een meer econoZaken op aflading kwamen in 't geheel niet voor.
meer
Donaumais voor direct schaarsch en met een flinke pre» mische reorganisatie van de vracbienmarkt is dus
granen,
gebrengt
en
allereerst
voor
nog
op
prijs
waarschijnlijk
partijen
worden
dan
mie betaald: stoomend©
vaart Profiwe.: arlikel in bel bijzonder van d© wild©
houden, doch worden weinig gevraag'!. Op later© aflateer!, prijsverhooging mede. Onder deze omstandigheden
ding blijft de Donau, waar blijkbaar de vooruitzichten
voor den nieuwen oogst gunstig zijn, geregel! aan de i* een al",meen© vracht vérhooging op den duur zeer
alles belet niet. dal op het oogenblik
markt, doch do kooplust daarvan ontbreekt nog geheel. waarschijnlijk. Dit Octoberverscheping.
8 tol 10 shilling
op
nieuwe
C.inadatarwo
met
Amerik.
Mixed
mais.
gesteld
Evenzoo is hel
dan aangekomen
aangeboden
goedkooper
per
wordt.
wordt
<jr.
sporadisch
oogst, waarin slechts
iets ondernomen
blijft als thans,
import
klein
pe.r.ijen,
zoo
maar indien d©
Ook in Afrikaansche soorten is do handel veel minder
orden
dan zal ook in October een premie betaeld moeten v
levendig geworden.
grooter
premie
en
zal
tarwe
deze
aangekomen
voor
nog
prijzen
flink©
Gerst. Voor loco partijen worden
d© kwal,betaald, doch overigens worden do zaken beheerscht door worden voor d.e goede tarwesoorten, naarmate
komende
maand
is.
D©
Enropeesch©
der
tarwe
slecht
tot
teil
op
aflading
Mal.ing
gerst
het dringend aanbod van
b,.van
Europeesche
van
tarwe
omtrent
de
kwaliteit
zal
prijzen dio hel artikel tol een concurrent voor mais hebweinig
zal
hoeveelheid
zijn.
-slissende,,
do
invloed
al
hen doen worden. In d© gegeven omstandigheden neemt meer veranderen.
in Europa do tarwe goed
men tegenover d© offertes van Donau en Russische gerst binnenkomt, zal d. Naarmate
Canadeesche en Noordvraag^naar
op aflading een afwachtende houding aan.
Amerikaansche
tarwe afnemen en indien dan de oogstoogst
inlandschen
goeden
Nu
Duitsehland
een
Kogge.
blijven,
berichten van Argentinië en ..„'tralie gunstig
heeft binnengehaald is het tijdelijk nagenoeg geheel als dan
een daling zeer goei mogeis
in
Ociober/Novembe'weinige
kooper van de markt verdwenen eu kunnen de
lijk. Op dezo mogelijkheid ziin dan ook gebaseerd de
levendig«aken waar het binnenland niet d© gewenschi©
dio op «li? termijn
van sommige meel
omring
in offertes
heid in den handel teweegbrengen. Wat er
lager offreeren dan thans, een risico, dat ons voor de
1
f
rogge waren slechts onbelangrijke kwantums Westernverkoopers. gezien he! huidig© -bri.isniveau en d© late
_rogge en verder een en ander in Poolseh/Duitsch© rogge
levori'i, niet »?roe< schijnt
,
.^
op aflading tot sterk verlaagde prijzen. Ook de offer.es
Huiden (Bericht van de makelaars PNugbaupt). De
ongemeerendeels
op
aflading
bleven
zoo
niet
van Zuid-Russische
zeer kalm
bi.id'nm.irkt blijft over bet algemeen'
geheele
Mme
blij.-,,
plaatst
prijzen
over
d©
gestemd
maar
flauw
Haver blijft van Noord-Amerika en Canada in diverse nogal vast, vat wel vooral aan do mindere voorraden bij
Speciaal
dringend
aangeboden.
termijnen
op
alle
soorten
koopers eu verkoopers moet worden toegeschreven. Van il©
38 pd. White Clipped haver was belangrijk lager aan de La Plat, wordt eveneens een lustelooze zoo niet
markt hetgeen wel aanleiding tot zaken in dat artikel markt, gemeld en wij ontvangen alleen bericht dat ter plaatgaf. L'itteraard waren d© prijzen aan dagelijkscho finese van "de- eene hand in de andere zijn overgegaan 30"0 >.loehniden teen gehe.me
tuaties onderhevig
laderos ossen e„ 5000 S.itede'-o«
C!___lbericht
d© afdoening van
Heden noteert men:
meldt
een
prijzen,
buitendien
24»,.
243, wagon.rij
Erteerifoc-o os«e,, naar do V. S. A. S 5? >/»
" Mais. La. Plat» aangekomen
5000
'a
Elanca
240 a. f 233. ladend/geladen (ca 8.1/4 d.) on 2000 La Vlanca Erigcrific koeien naar Castoomend naar aankomst
,s klein en
gewacht 245. ladend 239, nada 833 tea. 7.3/4.. De voor,-»ad in
spoedig
231: Donau/Gulfox
aangeboden
Zuid-Afrik. No. 6 stoomend f 230/29.
worden per Cabel slechts nog enkele huiden
243, Sept. en October-aflaGerst 48 pd. Mailing loco
In droge huiden gaat niets om. koopers schijnen er met
,
toe t© kunnen overgaan de vraagprijzen fe betalen.
ding f 221.
-..,»._,
Kg.
Java-huiden. Ook hier heerscht een rustig© stemming,
Kogge. Amerik. Western stoomend
tijd aanbooper.,l© voorraden is
Poolsche Sept-aflading
1110. 72/73 kg. Zuid-Russische vcor de zich in de laatste tegen
vraagprijzen te vinden.
moeilijk
koopers
«ent/Oet-nflading / 12.
het zeer
feed 1 stooInlandsche huiden en vellen. Ook do stemming op dc
Haver Canada 2 stoomend / 12.50,
950.
veilingen deze week sloot ziel, geheel bij den algemecN'U
11, 38 pd. clipped Sept- en Oet-afl.
<»«»id
toestand aan hulden gingen zonder animo in doorsnee 1—
3 cent lager.' kalfsvellen bleven veelal onverkocht.
Looistoffen blijven bij een kalme markt zeer vast gestem...
AMSTERDAM. 22 AUGUSTUS.
(R.8.D.) LONDEN. 22 AUGUSTUS. 6 u. 30.
OVERZICHT DER WEEK.
d©
Tarwe
in sh. per 480 lbs. kalm. Manitoba No 1 partij
vonden
afgeloopen
Kolf!©. Enkele fluctuaties
Amerik. Harde Winter partij 60/. verk
bet,
Aug..
sluiten
wij
doch
635
week in do termijnnoteeringen plaats, stemming.
Witte
North. Paeifio lading 59 verk Sept.,
Aug./Sept,.
vrijwel onveranderd in tamelijk vast©
Rosafe 62}* lbs. partij 58/3 verk. Aug./Sepl, Baru.so
Omzet zeer bevredigend, zoowel in loco als op aliacling.
partij
lading 57/6 verk. Aug./Sent. Zuid-Australl© waard
lbs.
O.VA
Granen en.le©l. Aan bet. wekelijkse!, overzicht
partij
White
59,»
Cbois©
Karachee
stoom.,
van de Handolmij. v.h. Gerhard Polak ontleenen wij hel 58/6 verk.
volgende:
,
,
sb. per 480 lbs. lusteloos. Gele. La Plala parlij
wanEr blijft, niettegenstaande de va.te markt, een
bel,
en verk. Aug./Sept.. Amerik. Mix. No 2 partij
38/<!
trouwen bestaan tellen heb huidige prijsniveau. Het gelading 43/. yerk.
waar de 38/6 verk. Dec./_lan., Donau-Galate-Eox 33/4}
vol" is, dat overal, zelfs in Dnitecbland. geven
2 partij
Wilt©
i yerk Aug./
Platte
No.
Aug..
tot
Z.
Af.-.
invoerrechten toch aanleiding zoudon moeten
koop.
partij
No.
6
AugAept.
Gelo
38/6
1»,
Sepi.,
Rond©
het maken van grooto reserves, de tarwe-voorraden
Gerst in sh. per 400 lbs. lusteloos. Canada No. 3 l':»'''l
«ilde meelfabrieken klein zijn. Dit komt het sterkst tol
waard Aug./Sept., Donau-Kustendji lading 3... verk.
drukking aan de termijnmarkt in Liverpool. die steeds 35/I'.
Wnracbe© partij 40/6 genot. Naart.
Sept./Oct..
is van den tarwetoe^and
se incest betrouwbare barometer
in sb. per 304 lbs. kalm. La Plata partij i.6
8
d.
Haver
reeds
oogenblik
het
op
in Europa. October staat
Canada No. 2 partij 28/9 verk. Aug./
waard
geen
Aug./Sept.,
verhouding
boven December en indien in de huidig©
wijziging komt, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat
Oliezaden in _t. per ton. Lijnzaad La Plata Sent./
dit verschil zelfs tot 1/- «tijgt, niettegenslaande dal op Dcc
Sept./Dec. 21}. koopers,
19. bet. en verk., Calcuttaverk..
maar ook zomertarwe
Oclober niet alloen
Katoenzaad Black
Toria
Aug./Sept,
Koolzaad
2'2'A
worden,
om
en «en deel Canadeesch© larwo geleverd kan
en...en en...en en en
en...en
en...en
Aug./Sept.S...e!,
spreken,
niet
Europeesche
soorten
te
Argentijnsche
van
en
Aug./Sept. 13}«. nom., Soyaboon Mandsj. A»g./_ept. 14},
waarbij dit jaar Rusland een grootere rol dan de laatste
waard.
waard. Sesamzaad Cbi». Aug./Sept. 2?"
jaren zal vérvullen. In dezen critieken toestand is het
Copra Ring EMS Juni/Aug. MA waar,!. Ceylon tMd
giewenst-lit, meer dan anders aandacht te wijden aan
Aug./Sept 31>t verk., Grondn. Chin. Ilov./veo. 24 verk.,
kogge, omdat dit allereerst als surrogaat en concurrent
Huil Nov./Dec. 25N .eik.
te
{ran t«_iv«optlvvüt.
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O 1 i e in £ per ton. Lijnolie loco 41% verk., B.pt,Vec.
liaapolie
40% verk.. Kaaoenolie ZgH>t «vwo 44% waard,
loco 48% waard. Palmolie T.agos loco 41% "aard. Palmpitolie loco 42% waard, Grondnootoli© Ort Aug^/t>eps. 48
nom., Sozaoli© Mandsj. Aug./Sept 44% waard,
Cezlon Aug./Sept. 45% waard, Terpentijn Am. loco sh. p.
Cw4. 69/3 verk.
ltubber na slot Cr.pe loco 41, Aug. 41 koopers, Sept.
39, Oct/Dec. 33%, lan./Maart 32% verk.. Sheets loco 41.
Aug. 41 betaald en koopers, Sept 39, Oct/Dec. Aiy,, Jan./
Maart 30% betaald en verk.
LONDEN. 21 AUGUSTUS.
Wolff & Co,
Metalen. (Bericht van do firma Iludolf
zietaal»,aalsohapp,j
N.V.
medegedeeld
door
do
te Londen,
van S. A. Vies _. Zonen, te llotterdain.) De iueiaalmarkl
door een
kenmerkte zich gedurende do afgeloopen weekafmetingen
geen
groole
nam
stemming
kalme
en de halldel
metalen
aan. Met uitzondering van tin konden de overig©
bet feit, dat he.
in prijs stijgen, zulks in verband met
herstel, hetwelk aan bet ©inde der vorige week is ingetreden, goed gehandhaafd bleef.
„—-,.. n
*"
Zink was vaster en sloot heien op £ _7_i/6 & A »>.\^>,
hetgeen «en vooruitgang van 7,6 beteekent sedert het
verschijnen van hel vorigo weekbericht Ook deze week
valt er geen noemenswaardige verandering in den algemeenen toostend te vermelden. De vraag van den Kant
der verbruikers is wellicht iets toogenomen: na<ir verluidt, hebben hel de ve«inkerijen niet «til; tegelijkertijd
vertoonden do producenten weinig geneigdheid om materiaal af te geven, zoodat er in het algemeen gesproken
niet veel zink werd aangeboden. Bovendien werd do markt
bete Londeu van verschillend© zijden flink gesteund. vaste
richten uit dc Vereenigde Staten wijzen op een
van de levendige
tendenz daar to lande, als een gevolg export.
v:.n
.raag voor binnenlandsche rekening;
eenigo beteekenis werden niel geboekt
Hersmolteu zink was «eer stil. Eladzink onveranderd.
Hardzink nominaal.
Koper. Hier was do stemming eveneens vaster en _< t
12/6 boven
metaal sloot helen op '„ U!.2/6 £ 64.2/.. dusvooruitga,n,
do vorige slotnoteering. N.v rm.it© de prijzen
i eeuit do lusteloosheid echter gestadig toe, waal met net
oog op do vd© teleurstellingen, die zij hebben ondervonden, blijken do koopers niet geneigd nieuw© engagementen aan te gaan bij een rijzend© markt; zij wacnten
waarschijnlijk totdat d© vooruitzichten gunstiger word-n
heeft «ie
en hel verbruik in Europa toeneemt Overigens
algemeene toestand geen belangrijke wijziging ondergaan;
waargenomen,
de vaste stemming, welke af eu toe wordt
van koper
houding
vaste
hoofdzakelijk
voort uit do
vloeit
in Amerika. Grooto prijsschommelingen worden voorloopig niet waarschijnlijk geacht
Tin. De prijzen bewogen zich binnen enge grenzen,
terwijl een Nauwer© stemming de overhand had. De slotnoteering van heden was £ 257.15/0 » £ 260.10/0. zijnde
een koersverlies van circa 30/- in vergelijking met hel
vorigo slot. Dc verkoopen .in het Verre Oosten hadden
weinig te beteekenen en bedroegen slechts 1000 ten.'. D©
vraag van d© zijde der verbruikers is, vooral in Amerik..,
zeer "tegengevallen, hetgeen echter tol op zekere hoogte
De
aan het vacantte-seizoen meet worden toegeschreven. getoekomst wordt nog steeds met vertrouwen tegemoet g,-zien, maar'toch verkeert de markt in een eenigszins
drukte stemming, daar er to veel gekocht schijnt te zijn.
tenDaarenboven is de belangstelling der speculanten
op het
gevolge van de stilte in zaken op hot Continent
oogenblik zeer gering. Met het oog op de betrekkelijk
kleine verkoopen in hel Verre Oosten wint de meening
veld, dal men daar materiaal achterhoudt en d© vrees
voor een eventueele opeenhooping van voorraden maakt
de koopers zeer voorzichtig. Dezo ongunstige invloeden
zijn waarschijnlijk echter slechts van tijdelijken aard en
handel
in verband niet ecu mogelijke opleving van den
herstel niet uitgesloten.
in het najaar is de kans op
Het spreekt van zelf, dat onder deze omstandigheden d©
lenden» weifelend bleef.
,
Lood gaf van een vaste houding blijk en do slo:pr»is
van heden, zijnde £ 39 a 37.2/5, wijst een verbetering aan
van 27/6 voor prompt en van 13/- voor metaal op levering, in vergelijking met het slot van Vrijdag 14 Augustus. Door de verbruikers werden groote posten mi de
markt genomen en de stiigende prijzen lokten conframinedekkingen uit Bovendien luidden de berichten uil Amerika,
zeer gunstig en do prijs werd daar to lande wederom
verhoogd tot 9.40 dollar cents. Ofschoon do aanvoeren
gedurende den laatsten tijd zeer belangrijk waren, heeft
dit toch ge»'!, invloed op dé mirkt geoefend. Telegrammen
uit Australië maken melding van een mogelijk© nieuwe
staking der zeelieden daar te lande.
Antimenium. Engelsch© special© merkeu werden verhandeld tegen prijzen, variccrendo tusschen A" 75 en £ 85.
Wat buitenlandsch materiaal betreft, was d© markt lust©64.10/0 a
loos met lagere prijzen. Chineesch loco
verluidt,
bea
£
61
cif.
Naar
60
aflading
op
65.100
£
£
stond er te Londen vraag voor Amerikaansche rekening,
(R.8.D.) LONDEN, 22 AUGUSTUS.
Copra. Java E M S loco 30%. dito H H E lev. Juli/
Sept, 30%, 30. eopr» Straits EMS loco 30%, lev. _ li/
Sept 30%. Aug./Oct. 30%. dito N. Oost-Ind. loco 30%,
lev. 3uli/Sept 30%, Aug./Oct SO%.
Soyaboon Mandsj. lev. Oct. 14%.
Grondn. Decor Corom lev. Aug./sept. 25%, Sept/
Oct 25%, dito Chineesche lev. Nov./Dec. 23%.
Lij n_a, a. d La Plat» lev. sept/Oct. 19%, Lombav lev.
Aug./Sept. 22%, lev. Sept/Oct 22%, dito Calcutt» lov.
..-■"..
Sept/Oct. 22.
Koolzaad Toria, loco 31% lev. Sept./Oct 22%. Oct/
Nov. 22%, dito Neal B Eeroz lev. Aug./Sept, 21%, lev.
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800
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Sept./Oct

21%.

Suiker W. Ind. Gecrist 34%. 29%, dito T»tes Cubes
A T C 36.
Oliën. Lijnolie lev. Jan./April 40^. Raapolie Geraff.
loco 51)H. Casterolie 1© merkeu 33, dito 2e werken 56.
Cocosolie Cochin lev. Aug./Sept. 59;_. Palmolie zacht©
loco 41)..
Schellak A. C. Carnet loco 23.
Hennep Manilla- tirade _>! lev. Aug./Oct. 34.
Hl ais La, Plata versch Sept./Oct S/4K> bet. en verk.
(R.8.D.) LONDEN. 22 AUGUSTUS 6 u. 50.
Jute in £■ per ton prijsh. First Nat. Hfarks Aug. 44>i
b«. en waard, dito Aug./Sept. 43 het. en véi-k.. <!ite Sept,/
Oct. t2'A verk.. Lightn. grado Aug. 43 betaald, dite Aug./
Sent. 41)5 verk.
Hen nop manilla. Grado J. Aug./Oct. 43J^ vork., diite
L. Aug./Oct. 39 verk.
Schellak in sh. per Cwt. kalm. T.W. Drang© Aug.
210/- nom.. Orange
207/6 waard, Orang© Dcc, 202/6
R ijs f in sh. per Cwt. c.i.f. vast. Burma no. 2 Aug./
Sopt. 16/- verk.. Saigon no. 1 Aug./Sept. 15/7^ verk.,
Siam Garden Aug./Sept. 17/4_^ vork.
Koffie Santos basis superior in «h. per Cwt. Sept.
101/6 waard. Deo. 100/6 waard.
Cacao. Ace.ra. F.F. C^l./Dec. 43/- verk.. Trinidad G. F.
Plant, Aug./Sept, 73/- waard, Java loco 90/- a 130/-waard..

S;> ©e e r ij ©n. Tapioca «eeds (sh) loco 17 sh.. Peper
Witte Muntek loco l-% d.. dito zw. Singapore loco 0,
dite Aug./Oct B^, Peper Lampong Aug./Oct. BK. dite
F. Tellich loco OA.l Kruidnagelen Xanzibar loco 11)..
Copra. in X per ten prijsh. Zuidzee Aug./Sept. 295.
wa..rd. Ned. 0.-lndië Juni/Aug. 30K waard.
Palmpitton Aug./Oct. 22 waard.
(R. A.)
22 AUGUSTUS.
Torpont ij noli e. Arnerikaaneclis Heden.
vornoi.
Loon
69/3
68/9
Sept./Dec.
70.6
69/L ij n o 1 i e
41/6
Opening loco .—.~—.*.-.—.~.~~... 41/3
40/6
46/71/2
Juni/Augustus
«
Slot loco .......^.».».^.«.«.^.«.».. 41/3
41/3
tO/6
40/6
Juni/Augustus
486
43/6
Lu»pol>"
(R.A.) LIVERPOOL. 22 AUGUSTUS.
Katoen Slciuoteering, Amerik. Eu Braziliaansch© 6
p. hooger. Egyptisch© 10 p. lager.
American Universal Standard. Middling loco 13.13 d..
Amerik. per Oei. 12.15 d.. per Januari 12.39 d., per ilaur.
12.45 d.. per Mei 12.50 d.
(R.A.) LIVERPOOL. 22 AUGUSTUS.
Katoen «til, verkocht 2000 bn., invoer nihil.
(R.A.) LIVERPOOL. 22 AUGUSTUS.
Statistiek der week.
Vor»ee week.
Katoen.
vez^ week
32,040 balen
25.090
Verkoopen g»««_»i_^_» do week
Voorraad ..^.>
573..60 588.630 „
«3.480
21.853
De invoer bedjes
(R. A.) HULL, 22 AUGUSTUS.
Heden.
nolle.
?,°"° l
41/11/2
Opening 1000 ..«.».».«.-.».«..-._>» 41/41/I>,j
41/--..„.-..«slo< 1000
(R.8.D.) HAVRE, 22 AUGUSTUS.
Wol. Slot kalm. Lev. Aug. fr. 1470, lev. Sept. 1470,
lev.
1470. Nov. 1470. Dec. 1150. Jan. 1450.
NEWYORK. 22 AUGLUSTUs.
Amerik. Katoen. (Telegr. van Hornby. Hemelrijk
Co.. Liverpool, medegedeeld door van der Linden &
.."otterdam
hitt© in /.uid-Carolina baart onrust,
Petroloum. Geraff. in tanks 6.- <onv.)
(Part.) CNICAGO. 22 AUGUSTUS.
Rogge per Sept. 105 (vorig «let 104%), per Dec. 108^
(101%).
BUENOS-AYRES, 22 AUGUSTUS.
(Medegedeeld door W. v. Steeden & Co.. Rotterdam.)
Slot Opening Vorig
«lot
hedei. heden
13.80
-.—
13.80
Tarwe per Oetober
-.12.80
„ Februari
12.73
9.40
ziai_ per Oetober
9.3 i
.—
„ „ November
9.35
.—
9.45
-.—
9.25
Haver per Oetober
9.25
20.70
.— 20.73
Lij
nn d per October
„ Februari
19.65
-.— 19.70
Wissel op Londen 45'/,, d. per § goud (vor. not. 45",., d).
Tarwe en Lijnzaad prijshoudend. Bewolkt.
(Part.) ROSARIO, 22 AUGUSTUS.
Heden.
Vor. nol.
14.—
13.95
Tarwe per October
12.80
„ Februari ....'
12.80
9.20
9.25
ölaiB per Oetober
„ „ .ovember
'325
9.30
20.
20.55
Lnaad per Oetober
„ Februari
19.45
19. (0
'tarw© en Lijnzaad prijshoudend. Bewolkt.
«.Part.) DUl.t TH. 22 AUGUSTUS.
Heden.
Vor.not.
2631/3
Lijaas per September
2641/4
263262October....:
..^.^.^_>..«.>....«.»...—-..»«._.

. . . . . . .....

-

*

—
—

„

„

........

3

AUGUSTUS.
TOLEDO.
Klaverzaad prijshoudend. Loco 17— c. (vorig slot
17.05). por Oct. 13.60 .1565).
(Part) ..INNtPEG, 22 AUGUSTUS.
Tarwe por Oot 146% (vorig »-h i 115%), per Dee. 142%

.

-_

(111%).

Haver per Oot. l*% (18%).
Gerst per Oct 76 <><-%).
Lijn zaad per Oc!. 'iil\_ <_.'«»X). per Der. 23» C233J,).

Marktberichten.
VEE cd PAARDEN'
DE LEEKNIETAP, 21 Augustus. Ter Augu.tusinal'.l
waren 59 runderen, 555 stuks wolvee, 162 varkens (biggen»
las v_>>^': Kal!en 25 geiten aangevoerd. De >,r>j- -i,
en melkkoeien f 250—375. dito II f 200-.MO. lr. Schap-n
f 40—50. Dr. schapen 12-18. biggen (ze. v.ceksche) I.W
12—
2.!0 d. week, geiten
Handel matig.
20, 10
HOORN, 22 A>!':»>tu>. 1 nueht. kali
l'^,'3, lam11—21. 131 schapen
25-3... 146 biggen
meren
34—45. 1 paard
180. Handel vlug.
UTRECHT, 22 Aug. Aan de markt alhier waren beden
aangevoerd '50 ..tuks vee. Handel: redelijk. De prijzen
120—320, vaar/zen /'150—330.
waren als volgt: Stieren
28»,ien
pinken 120—190. melkkoeien 2ï0—420.
50—llt»,
150—20!),
magere
vaarskoeien
kalveren
f
-410.
nuchtere kalveren I>i2o. mager© _arken, ’2l—s-!. biggen ’12— 21. magere sch.'-pen ’36— 46. lammeren J 30—"ti
üoicr f 1.35, eieren 7—9.50, aardappelen 5—07 <-.. K..:,.
50—93 e.

’’
’’

’ ’

’

’ ’

’
’’

’

’

BOTER, KAAS e» EIEREN.
DELFT. 22 Augustus. Kaasmarkt. Aanvoer 53 .slape'.komijn© kaar?. Prijs / 0.98—1.18, 1 stapel zoolekaas / l.l!
per K.G.
LEIDEN. 22 Aug. üotermark-,. Prima fabi.cksbolc.'
(Controle) ’2.45-2.50. prima boeren idem. ’2.10—2.5»
middelmatig. Handel
per % val vau 40 K.G.
middelmatig.
SCHOONHOVEN, 22 Augustus. Kaasmarkt ...invoer
/ .>.
10 partüen, wenend,, 25t» K.O. Prijzen: ge tempt
61; ongestempeld© / 55. Handel vlug.
tot

’

m
GRANEN' eu/, MEEL en OLIËN.
holen
waren
graanmarkt
van
AXEL. 22 Augustus. Ter rogge 12, gerst
d© prijzen: ta,w<z
’l3. haver
14.50;
/
’l2 erwten 15.

Schouwburgen en Concerten,
ROTTERDAM.

23 Au-.-. '! iv di _c!!«.u«!,u!^. 2 u. Gez. Alex mock. Do
jut,, »>>v .:.!_. !,«veu.
gaarde. 2,, u. Concert Rotterd» uicli»
23 Aug.

H!<!iuo/nck..l»el,
23 A,i<^. Oio-do s»!iouwb^i^. ? u. Ver. l.'damsch/HofstadTooneel, Jut en Jul_s avonturen.
"Si Aug. 'livoli-Schou^ioirg. .>^ n. tlez. Alex Hoek. Da
jul.rouw van boven.
2! Ang. tirol,.© S>-li<,u"b>i!g. S u. Ver. R'd..m_eb<_! ofstüs.
Toon».-.!. Jut en Jul's avonturen.
-t Au?, 'livoli Schouwburg. 8% u. Gez. Alex Hoek. Da
jutlis 'iv.'
!>-!.eü.
'S, Ang. Eu.licxhe Kerk. 8 u. Kerkcencerl door Mi»
Peltenburg. sopraan, Louis van Tulder, t-nor, en Hendrik
An»!, ie. s>
orgel.

lieden eu volgende avonden: Circus-Schouwburg, 8 >__-,
Sprce, Janus Tulp.
's GEAVENHAGE.
Aug. Princesse _<!>ou..burg. 2 u- Ri:ca Hopper-gez.
o>>'t „«ling.
23 Aug. Scala. 2 u. V^-iét<<.
23 Aug. < ircus Il i^oubeel.. 2 u. Ma.lüce.
23 Aiii:. Seinl'osf-'llie.'fer. 2; ; u. Operette gez. CharlH
__!

Der Musler^iüie.

Orkest o. 1. v. Ignaz
23 Au. l_ur_..:us. 3 u. Re
<-ui,!ii!k. .-.dist: Josef A'.'<d!>thi<l. viool. Progr.: 1. Vor»
der
I.oielev. >!.
2. Vioolconcert, o
s>>i !
mei! <"». 61. !'. Memlel^ohn !o-et V.'.d 15.1!:,!); !!. Onverture ].»!,. Iv tige >V< i>>, r von >A'indsor, >. Ni» olal: i. Monna,
l.iii
(.Prélude). E. liozvcki: 5. Grand pas
e..l>,i^nol uit hef l!,->Il<-! I'.ymond:., A. Glazoenof.
'Si vAug. Cabaret I'i'óis^e. :>,'_ u. Gez. I'isuisse.
2:! Aug. Princesse S.bouwburg. S u. Rik» Hopper-gez.
Een zeer wild huwelijk.
23 Aug. Kon. Schouwburg. 8 u. Ver. R'damsch "Hofstad»

Tooncel. Overschot je.
23 Aug. Kurhaii *'._ 'u. Rcsideniie-Orkest o. I. v. prof.
Soli f: Erédéric En-nond. piano. Progr.:
Geoig
1. Ouverture I'idelio, 1.. van Roethoven: 2. Illavierkonzert,
G dur op. f*. E. v-n I.eefboven (Erckter-c, Eüniond); 3. I^es
GROENTEN, FRUIT eu A .^DAPPELEX
troi-c l',!lni!,rs <'!'.>!>,eau symldioniliue »p. p! naar bet
K.OT_>EttDAM. 22 Aug. Coöp. Tuinbouw veiling _.»tA. .p?ndiarof;
gelijknamige gedicht van Eermont
-terd-.:!n en Omstr. Pl. gl. komkommers 1© toon / 5.10— 4.
de
Tsjaikofski.
opera
M-'zcpp.!,
i^ii
P.
llo!'a!i
7.90. idem 2e soort
'2.39— 5.10. idem 3» s«oü /' I.lo—
23 Au.. Seinpost-Theater. 'B!, u. <">»>creite-j;ez. Charl..
'2.20, komkommerstek f 0.:jO-l.!0 per ><-« K.G.; sla 1« Dei- Must-.'!.-.! e.
idem 'io
»oorl f 1.80-3.40. b!oemko„l le soort /° _■-—
21 Aug. Dierentuin. 8 u. Concert Haagsch Harmonie»
s—o.tomasoort f 10—20, jier 1(X) >t»iks; peen le s,>ort
orkest.
ten a
810-10. tomaten b f 580-7.!X). tomaten e f 5—9.
2t Aug. Kon, Schouwburg. BJ_ u. Ver. _l'<w_!_Kcli/Ho!__><ad»
per ItO pond: postelein /° <>—12, snijboonen f *--.':«, per Tooneel. Piuine suiker.
K.G.;
pionk!>>oeen,
per
100 KG.: snijboonen stek 2— 5
21 Aug. Princesse Schouwburg. SJ4 u. Rlka Hopper-gez.
12—-'-'. per I«>'
stokprincessenboonen
nen f 3.90—
Opstanding.
K.<>.; kroten f 1.70—3.20 per 100 bos-. ro»d. kool f 324 Aug. Kurhaus. S>/_ u. V. agner-volksconcerf o. 1. v.
-3.-0. savov© kool f 4.70. alles per IN K.G.; andijvie Ignaz
Neumark. Progr.: 1. Ouverture Rienzi: 2. Einzug
f 1.50—3 per 100 krop: stamlioon"» 6—ll e.. Duiisehe boo- der Golfer
in Walhall (aus.dein Musikdre.in.. Das Rhein»
cent
K.G.
per
nen 16—22
(vioolsolo: Ad< !i>be Pot!,)-. 4. Wotan|s
3.
Albumblalt
gold):
.'_.'
BEVERWIJK.
Augustus. (Coep. Tuinbouw vereen. .Al, ..-bie,!
der
l.rünhilde
na-' j'euerza.iber (uil Die
von
Vrije Groenten- e» Eruit veiling.) Andijvie
1—!. bloemV.Jküre): ">. Ouverture Der Eliegeml© Hollander: 6. Char.
i—7.
groene
kool l
komkommers
kod
24—
f3—
(uit ParsifaN: 7. Siegfrieds Rheinfahr»
roodo kool f 4— alles per I<>o stuk--: peterselie s ' -6 p.-r freif._g<zi,u!>er
(uit Oöfterdümmerung); 8. Vorspiel Di© Meistersingervon
100 bos: j.eulen 6-7 per 100 pond: prei / 2.10-2..0. raapN»irnber»i.
24. ra lijs f 1—t alle* per li»0
stelen f 4—B. rabarber
21 'ug. Seinpost-Theater.
u. Opcrette-gez.
bos; raspers f 2—6 per 100 jx>:id; sebdrii - I—4 per ItüJ
1«—22 per 100 Der Mustcrgatle.
bos; snijboonen f 12—25 per 1000. dito
K.G.: spercieboonen tros 12—18. dito z. dr. f 12—16, dito
m. dr. f 4—13-10 alles per 100 K.G.; spruiten
3—9 per
mand; witlof 14—27 per 100 KG.
Heden en volgende dagen: Openluchtspel Oud-vVasze»
Poppenkast; Cabaret Pisnis!... 8).
BROEK OP L.VNGE.XDI.IK. 22 Ang. Schotscbe muizen naar. 3)ï
duken ’31,70. .schoolmeesters />»»'. dl. li-uiss^: Circus Hagenbeck, S u.; 3c,la, 8 u., Varié.'^»
’.0—4.90.
eigenheimers ’3, bl. aardappelen ’5.00. drieü.igeu programma.
’5.90, sj»e,ciebooneu s 870—1 l. snijloonen ’!".!!>. grove
uien f 6.50—7.30. drielingen ’8.50—10, gele nep f 2<»—
gele kool
rood© Kool ’l.lo—
witte kool I.lo—
AMSTERDAM.
1,30-3.50 alle* per 100 K.G. Loswortelen ’2.0» n. 100
Aug.
Zomerspelen
23
Frankendaal. 2j^ u. Hans en
b. Bloemkool 32.20-45.40. idem. 2- sri. f 6—9 p. 300 st. Grietje.
Aangevoerd: 9800 Kg. aardappelen. t!80 Kg. spercieboo.
23 Ang. Stadsschouwburg. 2% u. Vereenigd Tooneeh
nen, 10 Kg. snijboonen. 7100 nien. 13,_.^00 Kg. roode kool. Rijnwijn.
,'
58000 Kg. witte kool, 78.200 Kg. gel© kool. 500 bos wor»
2" Au!" Zomerspelen Frankendaal. W n. Adam in
telen. 6700 stuks bloemkool.
ballingschap.
lil-OEKEPHAVPX. 21 Augustus. Op d© heden gehou^-N
24 Au?. Zomerspelen Frankendaal. 3^ u. Adam in
veiling van de markivcrcuiging De Hoop besteedde men
ballingschap.
voor: Claps favoriet 0.36—0_52. Nure© Ameli 0.14 p. Kg.
CULEM__O_.G. 22 Augustus. Veiling Culemborg en Omet., id. 2© soort
streken. Woudhuizerz 1© soort 13—
Heden en volgende avonden: Flora. 8.10 n., De poppen»
3—9 et, id. val ls soort 7—Bl. et., id. va! 2d© soort 4 et. kast:
Grand Théatre. S.{ u.. D© lelie van Montmartre.
bloemö 1© soort 12—15 et.. id. 2e soort 01.— cl., id. 3©
Rozentheater.
8 u.. Do voddenraper van Parijs: Schouw5
et.,
paradijs
val et., burg
soort 4?.
id. val 9 et... Kculscho
Erasca-i. $'A u.. De fidele boer; Centraal-Thea.©.,
keswick 1© seorl .13 et.. id. 2e soort 6!_ c»., id. val 8
Baron .on Haberniks: P>.leis voor Volksvlijt, 8 u..
belle de louvain 68 et.. witte pruimen ?3 et., elapps lo f-}-;
Nou
kan
io te.chen: Stadsschouwburg, 8!/l u., VereenigH
1«
ossen»_:cppeu
soort
soort 3510 et, id. 2e soort 30 et.
Theater Nöggerath, 834 n., Zondares]*,
Rijnwijn;
Tooncel,
13^< et. id. 2e soort 8 et, duvam.o le soort 26 et.. id. 2e.
shefflied lo
soort 14—20 et. id. 35e soort
et.
lord
soort 14 et, id. 2o s>oort lAl et. transparant 14.4 et, glasid. 2© soort 8 et., duokesjn van
appelen 1© soort 17^
Draadloozetelefonie.
Oldehburg lo soort 2? et, id. '"o soort 16 et., Vismarck
lo soort 24 et. id. 2© soort 9). et, «oef© bellefleur 9 et.,
"
zoete aagjes 12 et. hon!ng/oet 1© soort 10 et„ id. 2e soort
49.. M., Berlijn
sStaiions en gdlflengteii: «Aberdeen
4 et., paternosters lo «oort B)<> et. id. 2o soort 4_; et., "elijktijdi"
430 M. on 505 M.. «Birmingham 479 M.,
heerenperen boomgewas 14
willams 1© soort 30 et., -Bournemo..!b 336 M.. Brussel 265 M.. «Cardiff 353 55».
id. 2e soort 16 et. id. van Ti'A et, peferselieappel. le «Daventrv 1600 M.. Ecol, Supérieure des PTT. 450 M.,
soort 9 et. id. 2. soort 31. et. stamboom., 1 cl., nronkEiffel 2650 M.. «Glasgow 422 M.. Hilversum 1050 M_,
boonen lA —5.4 et, poll'Oonen 7^. ei., snijbonen 13,1! et, Tonden 365 M.. 'Manchester 378 M.. Munster 410 U__>
st.iinhoonen. 10 et, prin, e.^seb!_ ont jes B.'^—^9'j öt, alles ♦Newcastle 403 M.. Radio Paris 1750 M.l
per K.G.. rode, kool 5 et per stuk.
♦ B.B.C.s.atten..
ENKHUIZEN. 22 A,.-gust<.s. l'.l.iuwo aardappelen ’2.5
—2_Bo per baal «100 pd.): sl.-boonen
1—1.90 per 2:.k ,30
10.5017. beurré d© merode ’lB
p»!.): beurr6 d'amalico
MAANDAG 24 AUGUSTUS.
per 100 pond: pruimen 2731 c. per j,ond.
NOONDSCHAftWOUDE. 22 Aug. Schotsch© mnizeü
(De uren zijn «ingegeven in Ned. zomertijd.)
’4.50—1.70.
’4.60—5.^0. ideanen ’3.50—T?0. duken’3.20,
Voerdrachten en Mededeel»»»©!:: 11.20 v.M.
drielinschoolmeesters f3.701.50. eigenheimers
Alierdeen: Graniotoonme/.iek. 11.50 v.m. Cardilf: Concert.
ge» 5.«05.30, bl. aardaj'peleu 5?.(1. klein© i.50. xp^icieboone» f 10.40—15.30, snijboonen 5.50—14. zilvcriii'i! i2.s<> l>.-Paris: Concert e-, nieuws. 1.20 Daventry en
Concert
drielingen ’?.!<>—l.7o. z_.ven.ep f2^.70—25.50 L0...!--.: Ti.,l>ein (Greenv.ich). 2.20 Munster:
’4.10—
.n Ru si.-i-ho componisten, om. Glinka,
grove uien f 6.2'», uien /4.80—6.10. drieling.-,! ’0.20—1!. Uilsl. werkeil
P, rodte. lüref l.^ninoff en Ri.chmaninotf; daarna
boekgelo nep s2Ó—23.70. Kroten ’2.90—3.20. roode kool ’!
bespreking. 3.20 Ca.i.lif!':
3.50 Aberdeen: Concert.
3.60, witte kool f 1.M—2.40, gel© kool 1.50—3.30. Hos18—41.50. iem. 2» t:l-!S!:0w: Dansmuziek. 4.05 l'.r.i.'.!__gh..n.: Concert er. zang.
wortelen ’5—5.70 p. 100 b Bloemkool
l'ournemoiit!,: Damesuurtjè. 4.20 Davenl.y en Londen:
srt,.
per 100 st
1.50—
Tijdsein (<!re tiwich). Diüiiesuurtje. Voordr.: ..Vogue»
Aangevoerd: 35.400 Kg. aardappelen. 850 Kg. specie1(^0 Kg. zilvoruicn, and vanilies". Concert van V. embley. Manchester en Newboonen 70 Kg. snijboonen f 5.50—
c.> nieuws. 5.20
30.200 Kg. uien, 1050 Kg. kroten. 48.500 Kg. roode kool, castle: Concert. 5.95 R.-Paris:
27.50!) Kg. witte kool. .'^.s(>o Kg. gele koel, 2<>oo bos worDave^trv en (.on?le:i: Dansmuziek. Berlijn: voordr. en
bloemkool.
concert. 's.2o Hüve'-snu:
6.2:1 Daventry en Londen:
telen. 3(^o stuks
zang ei voordr. 7.00
POELDIJK. 22 Aug. Export veiling. Tomaten A 15—19 Kiu.lcruiirije 6.35 Eilfel:
c, idem B 11—14 c, idem. C 13—18 c, idem. CC B—li Dav.ntry er. Londen: Concert. 7.20 Allo 8.8.C.-stations:
c. per K.G.
Tij Isein <Eig Ben». Nieuws en concert. Berlijn: Voe.rdr.
PUNMÈI.END en Omstreken. 22 Arg. Afslagv.re ni. 7.50 .Munster: Vo>M<!r..- ..Nie >!eut>che Liter.i.ui seit
Mid"in«- Eeemster. Aangevoerd: 31.638 man»! Augurk
1870". B._. Dliv.-r.try. L-nèi e» ander© stations:
del 27—31 c. basterd 35—38 c. grof flin 2.05. stek 10— Voordracht: ..The making of t.c loudspeaker and
12 e., bommen
15 c. per mand <>> K.G.)
he.i Iplioue". 8.15 Hilversum: Concert van het KurTILBURG, 20 Augustus. Heden «aren de prijken ..r,n h.-r.
's.Graver.hagc. 5.20 D«ventry en
/ie a^en
volgt:
N.C.B,
als
d© R. K. Veilingsvei eeniging va» den
zang
en voor.ii-.
van
Optie."..
1.0^.!-n:
Concert.
zang en banjoDruiven 57—
c tomaten 7—!2 c. por pond. Appelen
Henry. Bnurr.enièufh:
Jehn
f 19—22 c.. idem. Il 4—lo c, idem. Hf I—3 c. p-r' K._!. sol, o.m. Marset, no. 4 'ii P<uip and t irciimtanco (ElBl pruimen 30—13 e. per K.G. Augurken I—2 c. per 10 g«r). Newcastle: Oude I:nge!s<h© liedere.'. All© overige
stuks Komkommers I—B <-.. bloemkool 10—23 <- mivoijoti
Munster: Voorur.: ..ï:!'. Lar.ie von
per 10 stutten-.
2—B c.. r. kool 1— c. per stuk. W. kool 23 c. S—
K
umi Ki-en": diia-.in» uitv. van ..Der klein© Herzog,
l
t.
prin<
e..-ei!
stuks "Uien
c. snjjb^-nen 9—12 >..
ip( -, :_,-. !^.:ts Brussel: I .:>g»i. uit 00-.x <o«,s vivaient
per K.G Selderij 10— c. per 10 bos. ..n'iij.ic '22—'M ■-. eu >^i,x. operelte. R.-Paris:" Medisch© 'oor!,, en nieuws.
per 10 stronk. Sla 31—:_.. <-. per 10 krop. Peren 2.".—. .» <I <>> en o.ui. lr.-igic. _it Oe.- Xig->u:>erbaron
Mui;. s.7.!'e. !,!!>:
_i>»r<!r. ~-n concert. 9.<»5 R.-Paris: Concert 9.W
rein© claude 60 c. per K.O. Meloenen 21— IS >-. per
P.'f/l'.:
..-e1.1e.,.,
!,<.<.
Bic
Spinazie 10 c. per K.G. Kroten 9 >-. per
l.ru^c!: D.in^miiziek. 10.2. Ali© 8.8.C.-stations: Tijdsein
11 c, knolse.derij Bc. per stuk. Wortelen 25—:!« c. pei »<:.e/:_w i,-!,!. Nieuws. Bru» 1: Nieuw.■. 10.35 Daventry,
,
10 bos.
andere sf_».tion>: Figuren uil de werken van
VENHUIZEN, 22 Augustus. Veiling /.uiderkogge. >!.->. 1.0,,,1eu eü
T>r^>nsl>y Willia,!.:.
door
I>>—
Diekeus
lü!N'l,>cre,! f
boonen f 6.10—8, sniiboonen /
stool1.50—11,
hnndappelcn
./
30.50. sfoolperen f 8.70-13.
Ilenshericliten. -.lil Il.Earis: Opening: E^ioennotee»
lü—'2.
.ippelen f 1.50—12. pruimen / 21-32. druiven
<
van Havre. Eiverpeel en Alc^.indrii. fondsen en
rinlien
50
KG.
augurken
per
f
12—26
7.90—5.50,
tomaten »'
parijs. t._><> R.-Paris: Xoteeringen te Marijs van
te
wissel
werde,
veiling
<te
VI.IS^INGI^N. 21 Augustus. Op de
granen
en
metalen. 5.M dissel en fondsen. 8.50 K.-Paris:
2..—
voteénd., Kiii/^i! bestee,!: -'transparant <!" croncel
te New Vork.
31et
:'., c» roo!!e'be>.^n 40—M >»,. St. .ten 1:5—20 c. bond--17,—.-2
12.0,.
Hilversum,
middags en 7.30 n.m.
c,
zilveruieu
s«e,!..!ap,'sl
21—
Politiebericht:
miil 22—28 e..
'«
uyot 1..»
<
17
dr.
J.
glasappel
l.rweoppel
17-21
c.
e.
trevou 52—
c., dik>t^iart :« e., dirkjes 16—19 me.-,e., debergemo,
.081 c. snikerij 20-31 >' ©lappas 37—55
-26 c. moerbeien 30-60 c. .-ejiarkiken 21—2! "-.. blauw©
(buiten verantwoordelijkheid van de P.edaetie).
druiven B*— ,-.. witte druiven 56 c, suikerboonei, 6 'i
c, prin>-es>en Hl— lB c, dubbele prin<essei. 7—B e... snijtomaten II!— c. alles per KJ _; kipboonen 7—2!
101 stuks; ...Trappelen 28—17 c. per
per
70—75
c,
eieren
kool
IN K.G.- roede
3?-: _!-!. c. savoye kool s—lo ,-..
c. alles per
bloemkool 4—36 e., komkommers '.—
MIWM!!,,. E!»»», ««»>!!,.«, !m !>j. «W
uien t—I!& c, peen ! IEME M!
stuk: selderij 6—7.: c. prei 10
_»l,nnnemem< en op L«m»»kkelU>l«
levering volgen"
volge»» Abonnement
gemakkelijke
» Levering
e., rapen 1—2...
7»-.'.— c.. kroten 2—5 c, ramanas 2—2^_*» —
postelein
c,
c,
ndiivjo
70—115
!
e', alle-*' per bos;
stipte geheimhouding
onder
l>et»llnz»!«eon«l.
kervel 15 c, -.pinazie 29-62 c, peterselie 3-11 e., zuring
«l_e^l3l«<3 I_!AA«
l(t_i;{
sh, 15—3.. c. alles per mand; augurken 4—20 c.
KLEEDING
NAAR MAAT.
MAA7.
per 101 stuks.
Ontvangen de nieuwste Engelsche Stoffen. A/10
A/IN E
WAR>IENIIUI/.EN, 22 Augustus. Centrale vei'iu^veieeni^in". Bloemkool ,' 1—N.20. per 109 stuks; gelo nep
,' 21.10—21.80. gele'drielingen s 9.20—10.50. gele uien
roode kool /' 1.10
s 14%—1».*.0. sl.-ilioon^n /' 4.50—11.59.1.80.
»..ofsche muizen BSankenberghe
:. 4". <-cle kool /' 2.80. >vifto kooleigenheimers
f
/' 4.50—1.60
/ >t.i<ï—>> blauwe22f 5.40—»5.8<1.
Aug. Expoilveiling. Bloemkool l
zeedijk
WESTLAND.
a/6
sHI—3S idem. 11 / 12—18 per 100. Duitsche boonen 14
16 c. tomaten A l—l 9c.. idem. B 9!5—14 c, idem. C l.te klas.
Goede
Matige prijken
keuken.
12—17 e., idem. Cl- B—l 3e. per K.G.
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Mededeelingen en Aanbevelingen

—

FRENÏT-----^
»>>,

..

..

«

L

.

(België)

GRAND HOTEL,

—

Familieberichten
uit andere Dagbladen.
GETROUWD: 19 Augustus: L. Kohl eu A. E. van Ingen
22'._»g„stus: H. C. A. Campagne en
Wd., Soerabaia.

—

—

M. .teekin en E. W.

W. A. van Aalst, '.-Gravenb.-ge.
Everard. Londen.
BEVALLEN: 21 Augustus: Mevr. Barnasconi Reinders,
D., Warfiun.
OVERLEDEN: 20 Augustus: W. F. Kuipers. 29 j., Am21 Augustus: H. Koningsfeld, 48 j., Amstersterdam.
M. A. Kingma.
A. L. W. Sevffardl, 64 j.. Soest.
dam.
Augustus:
j.,
Vermast.
69
22
S. B.
Bloemendaal.
seb.
Duurdout, -wede. P. Bcrgmans, 95 j., Amsterdam.

—

-

—

--

—

—

» «.». leellelennlamnen —..XMülM' D
»M[
W
W

109 On.%XJKPI.EI\ fO9

'»«rnrenhnge.

«

alle voorradige Artikelen,

flM

op gemakkelijke l»«>tMll>,<f_,o»nslil!«.

(I

OPRUIMING
GPRUIIVIING
van

—

wegens Verbouwing
Vesbouwing

Kleeding en Meubelen

— A/15

]■

_ü_KS»Z«,__

12

liaison sanitas,
Pa Xltrll. E.

Englisl, l. l mam
LesSOIIS 1. 11,, l Nllittll.

Hoofditem
KOOPT

2:>7bó/ü

OP

Uitgebreide keuze In Luxe
Papegaaikooien, Aquariums, Vissehen, Plantje,. en«.
specialiteit in echte Saksische Kanarievogels,
sprekende Papegaaien. Zang- en 6ieraadvogels>
ateed» «e kwaliteit Vogelzadenen Vl»el»,oeder

>. NIP«IE>B.

7, ll'd,m.

Telef.

.538.

37901/7

REIS

XIpSTRAAT

0E

29

-

-

ROTTERDAM

prinses /ullanalaan
3 poro. Bouwgrond

1435/21

Engros En detail. Geïllustreerde catalogus lraneo tegen Inzending van

WERELDKRONIEK.

Notaris

A

mmm

"

mtlll

a mm^m

—'t------

"**^

.dËHBlbt.
___^_^_^_»_^_^^

Dé vervaardiging hiervan
volgens liet beproefde XomnicK-proces
v«r»<.i«_N »,oog« winsten
82106/104

__ _

Bloklandstraat
«os.9«en-en II "en",

groot 2 aren 51 e.A.
werkplaatsen roet kantoor in
eigen gebruik, bovenhuizen in gedeelten verhuurd voor / 27.59 per
week of f 1430— per jaar.
Grond- en S.r.allzst.u resp.
/ 128.15 en / 60.—.
11. Een DUBBEL PAND, bestaande uit twee pakhuizen met vier
_iages eu ERF lo Rotterdam, aan de

omete macliinale inrichtingen levert als specialiteit

F. Xomniok, "'.::_"" Eibing
„
__——_—__—_—_——_——_.—__———_———.^.

J-

3il._.e

t

Notarishuis, W.jlt«.ra«.« 35, Rotterdam.

ft
I

Auto's.
Chevrolet
Nieuwe
beperkte
zoolang
de
voorraad strekt:
vsr/coone»» op lieden,

ISr
Reparatie,

Nieuwbouw %nM^MM,mMmm
.

LEDERWAREN
AUTOKOFFERS
—
AUTO'S en MOTORRIJWIELEN
W. «REENAIi. OOUIISottERIMEÜ 65. Tel. 8844.

H

■

weinis bereden, laatste
tvoe. uiterst /««,«.-.

H

37084.6

V1_.1.«:-,««,^N.

»».

te ROTTERDAM. Kad. bek. KraF 2508. 2509. 2510, 2311,
2512. 2513 en 2514. resp. groot
«7, 68, 67, 67, 66, 65 en 63 o.a.
In gedeelten per week verhuurd
voor / 76.75, tezamen voor 4095.

"WAS.

Glazen voor veraf en nabil
uit één stuk geslepen, geheel
onzichtbare scheiding, levert

d.erEMMTVAN
lneen. *4>so <*b- fS-80
«Uk -t Vaa »"-m>f s UltL..lUl.Ketterdaw

LEO ZWART, OPTICIEN,

_

VLIIHEXSTN^^T?. TEL. «7». 30*40%
benede» elke concurrentie, Recepten
dagen uitgevoerd.
"worden binnen
360.0.1?

Toegangsbiljetteu en nadere inlichtingen te bekomen ter kantoren
van genoemde Notarissen, Wijnhaven
45 te Rotterdam en Koningiune»
gracht 13 te 's-Gravenhage.

.

.

'

»

'i iii

. ..

30032/1?

STAD WAVRE
Pensionnaat voor Jongedames
annex middelbare Staatsschool.
Lagere en middelbare
.— klassen (Latijn)

2100 frs.

—

33701/11
Directrice: coxixciü—3c!l»i.vl_xB.

v.

DN

IMPORTRICE:

SINGEL

430.32.

CENTEN : NV Naarlemaohe Rijwiel- en

«?"""«
"L««*"JJ«J.

N.V°Au^dié?e"^

_ ___ _ _ _ _ _ _

TWEE VRIJE BOVENHUIZEN' met
DUBBELE GARAGE, __ra,l_ngen.
Inlichtingen Annastraat 4c. tele37012/?
foon 0031.

Landhuisje

gein.

De Notarissen
HIINDEROI' & RUST.
te Rotterdam.
VAN RIJKEN
VERKOOPEN op WOENSDAGEN
2 e» 9 SEPTEMBER 1925, beide
dagen des namiddags ten 2 ure. in
het Notarishuis aan de Geldersche30030/23
te RAEVELS blj TURNHOUT. kade aldaar:
Een PAND met OPEN PLAATS
en ERVE te ROTTERDAM, aan den
CE.'LE_!ANB
te
De Notarissen
Turnhout. DE GEVTER te llantme
te Lokere». zullen op
en LIJSSENK
I? en 24 SEPTEMBER, om 2 ure.
te Turnhout, Groote Markt, ter
herberg
-kadaster Sectie D no. 9379, groot
..Amicitia". OPENBAAR
met gewin van 24 centiaren; waarvan de winkel
VERKOOPEN,
met woning en de eerste stage «ijn
H % instelpremie:
in eigen gebruik en verhuurd z.h
DEN BELANGRIJKEN
de tweede stage tot en met 30 Juni
EIGENDOM.
'sjaars en de
300.
1920 voor
'sjaars.
derde étage voor / 210.
„BOYENHEIDE" genaamd,
Betaling 2 November 1923.
groot ongeveer 120 HECTAREN
IN ttNEN BLOK. rük in klei,
"degen langsheen liet KANAAL
vnn Turnhout naar St. Job en den
steenweg naar Tilburg, bevattende

OPENBARE VENKOOPINL

l«ijverKeid§zrond

Willemskade No. «S,

zsooto «_!___«__«

Oudendijkscheschiekade
Nos. 23 en 25,

kadaster sectie B. nos. 2743 en 2749
Robin- resp. groot 140 oentiaren en 141
te Linkebeek (Belgi») He de
«on in één geheel of in gedeelten, centiaren.
10 aren te Koop
boomrük terrein,büvuver.
Verhuurd per «eek: elk voor
31.972.»
met
30192/20
Ven hectare
/ 4.__>.
betaling 15 October
Aanvaarding
en
koop.
1925.
vrij
gerlefelük
Jongelui zoeken
Bezichtiging 31 Augustus en 1 en
eou,
boven- of benedenhuia (geen later,
2 September 1922.
terrein) tegen 1 September of
Inlichtingen «n toegang«bew.«en
in 't Centrum «f Coaten. Huur ten kantore
ven
voornoemden
s
7ÖO.
,
lMotreeka
.'«r» No. 87fl«0. b«. üleeer courant. Notaria, aan de l<euvebaven Xo. 22.

Te huur of

’

.

»e

.

)lrs.

Ooudschenez

no. «37"""-

’
Ideaal Voorburg
—

m mm

m

Gerard scholtenstraat
Ne. 113,

"—

Mathenesserlaan no. 498,

’

_

Achterhaven blo. 13,

,

»

'

*"*

—

Jensiusstraat 1.0. 48,
Grondbelasting

Generaal van der

No. 57,
Nevdenstraat
3064, «root
No.
kad. hekend sectlo U

i

’’

—

’

’

’

aren 05 centiaren.
Verhuurd: een benedenhuis met
werkplaats voor 7.—. het andere
benedenhuis voor ’5.62 én do vier
boyenwoningen respect, voor ’4.87,
4.87, 450 en 4 J5O alles perweek
ot 1630.72 'Sjaars.
3

’

/ 34.72.

1137.
Straatbelasting
Aanvaarding: onmiddellijk

’

na dé

toewijzing.
Betaling: 13 October 1923. wet
bijvoeging van «X % rente 's jaara.
sedert 2 Lept. 1026.
Ie bezichtigen 20 Aug. en 1 8»ot.
'25 van 10—4 uur en 2 sept. van
10—1 uur, op vertoon van toeganzs»
bew^s vart voorn. Notaris, -Cantóor
Middensteiger 23b.
36204/80

's jaars.

örondbêl. f37.91

Hoemraadssingel nommer 178,
te Rotterdam,
bek. gsm. Oelksbaven sectie C No.

twee dienstbodekamertjes.
Het huis is voorzien van electrisch licht, gas- en waterleiding, electrisebe schellen, vele bergruimten en Kasten.
Het pand is geheel in eigen gebruik geweest.
Net huis, hetwelk spoedig te aanvaarden* is. is inmiddels
, uit de hand te Koop.
Voor bezichtiging en nadere inlichtingen gelieve men
'
«7868.76
j zich te wenden tot bovengenoemde Notarissen.

’

-—-38032.7—
'—■—

Openbare
Vrijwillige Verkooping

j

Eetden roor li lillüllllllll beschikbaar legen 5 1A % rente.

HH

IVAN

Makelaars in Onroerende voederen
Goederen

«WD

wegens sterfgeval.

Telefoon 2066-860

M
DM»
BBffl

Al.pl.EN
On.
VAN
H
ALPHEN
W
Witte Huis 7o «tago.

JB

-■

II Vrijstaande
met

HMH

■

MAURITSSTRAAT 115 >

'I
■

Vil.!»/».,

grooten tuin a/d.

modern

II

■
fl

LANDHUIZEN TE KOOP

KOOL

BECKMAN, Voorburg.

■——| BOUWGROND
■

s ■"^^■■i

in prima en
uiterst gaven toestand; op deuren
kussen» en «eer mooi snijwerk.
Franco vracht en verpakking / 24..».
Foto aanwezig.
hoog plm. 200

KERNEBEEK, liunspeet.

1188. groot 2 aren;

bevattende: sousterrain: Kelder- en bergruimte; gelijkvloers vestibule en gang met marmeren vloer: zijkamertje,
ruime voor- en achterkamer en suite, en keuken; eerste
verdieping: voor-, Lij- en achterkamer en badkamer;
tweede verdieping: twee groote- en twee kleine Kamers
benevens bergruimte: darde verdieping: ruimen polder en

■-.

bijna nieuw. DIRECT TL KOOP.
do Anna _?aulowna.trant HIAXX,
Hotel Goomans, Rotterdam.
kad.
bekend
Rataviereustraat,
en
37730/4.
sectie S X<,. 774 tot en met 779 tezamen groot 2 aren 84 centiaren.
Antieke massieve, geheel eiken,
Verhuurd: elk huisjo voor ’2.83 beslist oude
38034.13
per week. ol tezamen voor ’889.20

Straatbel. f4.80
Aanvaarding en betaling koop»o«sonl,ul« penningen
26 Oefober 1923.
Te bezichtigen 7, 8 en 9 sept. 1925
van 10—3 «nr. Pormi«siebiljo!t?n en
nadere inlichtingen te bekomen ten
kantore van voornoemde Notarissen.
Leuvehaven No. 132.
37680/93

in Park Vronesteyn
te Voorburg
Een minuut van station Electrische Rotterdambeschikbaar.

Bchiekade O.Z. No. 200,

—

Mathenesserlaan no. 504,

Gezond wonen te Voorburg.
De Notaris JOHs. KNEGT. te
Rotterdam, zal bü voorlooplgen en
resp.
op
afslag.
definitievan
9 en 16 SEPTEMWOENSDAGEN
ingericht
met pracü.tverbindingen R'dam, Den BER a.s., nam. 2 uur. i» liet
Vliet, geheel
Hang Leiden, enz.
Nolarishuis. aldaar. VERKOOPEN:
Villa's, Huizen en Bovenhuizen
Het WINKELHUIS met boven!
In'- v/onineb. ..V«oeiE3l'EV^" Oosteinde bij stat l_'6«_m—
Voorburg «n tramhalte „Viaduct" te VOORBURG.
88016 24
te huur. Vrije Heercnhtiizen vanaf huis. open plaatsje en ERVE, aan de
bevr.:
/ 7000. vrü op naam. Te
Woningbur. „Vronestevn". Oosteinde,
bii stat. L'damVoorburg en tramb. te
kadaster Sectie T,
„Viaduct" te Voorburg.
36018.12 No.
1070. groot 9? centlaren.
De Notarissen SCHRASIEIER Grondbel. /101.53. Stralttbel. / 42.75.
Het pand, waarin sedert ongeveer
VERBRUGGE e» LOURENS te
Rotterdam. Wunhaven 13, zullen 25 jaren door uu wülen den Heer
is uitbü voorl. en det. afslag resp. op A. C. BRANDENBURGpoelier
en
-_---»
WOENSDAGEN 2 en 9 SEPTEMgeoefend het bedrijt vin
"*-BER 1925, nam. 2 ure, in het wildhandelaar, is geheel in eigen
gebruik en leent zlch uitnemend tot
Notarishuis. VERKOOPEN:
Het PAND, bestaande in Hlagaiijn voortzetting van gemeld bedrüf. hetr
met werkplaats, showroom en kan- welk desverlangd mede kan worden Haag—Lcheveningen. Hypotheek
daaromtrent
toor, benevens nlz. bovenhuis vnn overgenomen, indien
overeenstemming kan worden ver- ,
2 stages, en ERVE. te ROTTERkregen.
en
37880/41
37866.30
DAM aan de
Aanvaarding en betaling 15 Oc- '
tober 1921, of zooveel vroeger als
kan
worden overeengekomen.
kad. sectie X. No. 2140. groot
naast het »t. M
g TB KOOPT 400 .«««-5.N. aan de
Bezichtiging
7, 8 en 9 Septemher I
{.'«schikt voor groot Heerenhuis. llantoron
Gasthuis,
73 o.a. Geheel in eigen gebruik.
k'rancizcu»
zeer
e.a. van 10— uur op vertoon van
Aanvaarding «n betaling koopof Magazijnen. Do geheele» oppervlakte mes bebouwd worden.
permissiebiljet, af te geren door ___W_ _m_M
penningen 1 October 1925.
f 60.- per «««er. Inlicht, bij 1. L. IHTirr
m
Notaris,
te
genoemden
wiens kan»
Bezichtiging 31 Augustua en 1 en
SINGEL 14. Tel. 12901 \______\^
4. nadere!
2 September e.k. tegen toegang,- «ore, Leuvehaven 0.5. zijn.
inUchtingen
bekomen
te
26190/21
bewüs.

—

’’ —

No. 117,

openbaar te verkoopen: het goed onderhouden
mot tuin aan den

Kad.

mmm _^__ u

VILLA,

(34.

’

Willabrordusstraat

37691.24

prima stand, suite, 3 slaapk., zolder, '
8500.—. I
gr. tuin. garage, slechts
Dlv. Villa's te huur of te koop.
Wonlnpbur. EIGEN HAARD, M. ,
VAN ENGERS, Juilanastr. 50c,
M

’
_
’

KUSSENKAST,
e.U.,

Fraai, sóliéd
stand, bestaande uit, Winkel msl
llinke woning met drie etages.
Koopsom
" ff 27.00^.—
2.800.—
Huuruitkomst
lnl. bij Dulfer's Woningbureau,
3:686.10
Slagveld 1, Tel. 13721.

SOESTDIJK- Tel.

.

Van Waerschutstraat
No. 20,

De Notarissen SCHADEE & LAMBERT, Wijnhaven 11
te Rotterdam. 2ijn voornemens eind September in bed

/—. «WW»»
winkelpand op prima

VRIJSTAANDE

«MMAN"

Ghevrolet sedan 25,

._-—-—_—_—_._—__»_»_»_»_—_».

'4_j_i_^___________________m-i

TE HUUR AANGEB.
begin Sept.. in Bosch.
Adres: CLANT. Vorden (G.)
37-.fto.ft
Prachtige
vrije
l.te
nvun. étafl9> bev 7 ver.«»-' UUUR'
trekken, keuken. W.C. Eu groot plat.
Nieuwe Binnenweg teg. 1. v. Hoboken. Huurprijs / 82.00 per maand.
Br.. No. 37954, bur. dezer Crt. O
' Notaris E. W. A. J. VAN I'E_«,l2
to Rotterdam zal WOENSDAGEN
SEPTEMBER hij voorl. en 9 SEPTEMBER 1325. bij eind-Ma*, nam.
2 uur in het Notarishuis aan de
mastbossellen,
Geldersohekado to Rotterdam, in het groote hoeve, rijke
OPENBAAR VERKOOPEN:
schoono boomen, goede weiden en
Een HUIS en ERE met OPEN labeurlandeu.
Inlichtingen en grondteekening op
siRONB to Rotterdam, aan do
37082/32
aanzoek.
sad. bek. Rolterdam. seetlo A nri.
Notaria J. A. MOLUNAAR,
1797 en 3977 groot 172 Centiaren.
te Rotterdam,
Aanvaarding en betaling koopWoensdagen
op
2 en 9 SeptemTe
bezal
penningen 15 October 1925.
nam. 2 uur, in het
zichtigen 28 en 29 Aug. en 1 Sept. ber 1925, 'saldaar.
VERKOOPEN:
Tan 10—4 nur. Inlichtingen on Notarishuis
TWEE
HUIZEN
11.
van
Nos.
I
en
kantoro
toeltan^hiljetten ten
met vóór- e» achtertuin,
Nots. VAN PESEI. Wijnhavon 69, en ERVEN
30034/30 te OVERSOHIE aan de
Rotterdam.
Te koop of ter overname aangeboden:

—__

.

’

worden verstrekt door de firma MEYER & PELS,
AU." Inlichtingen
tussohen
Adminlstrateurs-Rentlneesters te ALKMAAR.

4 Co., Haarlem,

.i,m^A""N«"N" 25"ï"^.».

’

Voorhaven klos. 58 «n 60»

Diergaardesingel
No. 73 13~18,

mm10.
«°"'""°'
HAAQ
en_
.94 Lek.ttaat. OEN
r rma LOUWMAN & l-ANYUi. Oen «aan
ARNHEM en OMSTREKEN
Buitensingel
52
Arnhem.
Eva.
«utomoblel»an<,eimaa«»°happi..
NV.

mw/mmrmmm-m-w-T,

TE «OOI»-

- Au«omobl«l>n,aatsohapp!.. El>.34232.
KIMMAN

’

Grondbel. /85.«, straatbel ’36.-Xo. 5. EEN BLOK VAN ZES
en ERVEN te Rotterdam
Ie Koop aangeboden eenige prachtige Boerderijen, HUISJES
aan
den
gelegen in Noord-Holland, Ie Klasse wei- of bouwland.
!
Netto rente 5 % wor.dt voor jaren lang gegarandeerd.

AMSTERDAM.
—
.

„TELOS".
N.V. AUTOMOBIEL-MAATSCHAPPIJ
TELEFOON «o. 3*911

’

’’

„DE

....,, JZ5O.— Voorloopige Aankondiging-

haven No. 103. aldaar.

Verhuurd: het benedenhuis voor
per maand en «o .vier
’2l.woningen respect, voor 3.30, /-'-'".
alles per vc<k ol
f325 en f»—
tezamen 920.20 (s jaars.
Grondbel. ’48.03. titraathel. ’9.—
Aanvaarding en hetaßn» Koop.
penningen W October lv».
Fe beziohtiLC» 31 Aug-, 1 én 2
sept. 1923 vai. 10-3 uur. permissiebiljetten en nadere inlichtingen te
bekomen ten kantore van vOornOoM80190/36 de Not!»._sl>._. Lenvehaven 133. ...
jaars.
'» llezichtiging
Notaris VAGGERAAX
31 Augustus en 1 en

PRIMA GELDBELEGGING AANGEBODEN." ’ ’ ’ ’

.
. - "U'""

*

«
SPORT 2 plaatsen 1,0 X.«. 7/30 P.K
2450.*. Die 1ot« <o vorderen hebben van»,
P.X
plaatsen
3
7/30
TIIURISTE
-„
onder
verschuldigd «ijn aan» ol
»
bunne berusting hebben, behoorende
-„ ACACIA 3 plaatsen 7/30 P.X
den
lieer
3300vijlen
boedel
van
tot den
CABRIOLET 3 plaatsen 7/30 P.K
„
TEÜNIS XAREL BERTUS
P.X. "„
-„ I!OI.DUITE-I«TI!RiEURE 3-4 pl. met Weymann-carrosserle 7/30
VA« DIEM,
2 plaatsen met vlerwlelremmen 8/80 P.K.
„
ORAKO-BPORT
* 3,£J*'~~
gewoond
procuratiehouder,
in leven
P.K.
...»
vlerwlelremmen
plaatsen
met
S/88
Voor3
I3RA«D
SPORT
j
hebbendo te Rotterdam aan do
3-.80.—
«ehot«r_aan No. 09 en aldaar overCABRIOLET 2 plaatsen. Speciaal-Carrosserie Weymann
leden den 9 Juli 1923, worden verBocht daarvan tan »po.digslo opgaaf,
Schokbrekers, 5 Banden, Starter. Electrisch Licht.
betaling of afgifte to doen ten kun- Ms wagens uitgerust met 4
tore van do Xotaris.en Mrs. MINEenige modellen 1324 billijk af «s geven.
DEROP & RUST. aan dn Wijn■ii

..
do?A

...

kad. bekend
81 centiaren.

—

_ _ U_______<__M I■ fi_nLl
_>> >V! I I _____
I __» nt

_____~_\i

«,« in steel ven e» heden volgende prijzen «e noteeren:
/ 2280.—
Type TOÜRISTE 2 plaatsen met Weymann>carrosserle 7/30 P.K.
2428.Door grooteren omzet lijn

’

30040/3?
afgeslagen.
Aanvaarding na betaling v_or of
op 1 October 1025.
Bezichtiging op 1 en 2 Septr. 1925
van 10 uur v.m. tot 4 uur n.m.

MM_M^K«»
-»
„Constructief de beste FRANSCHE Kléinauto".

—

Grondbel. / 22.04. straatbel. 9.—
voor elk perceel.
De perceelen zullen in de tweede
zitting ook in combinaticn worden

__.w__.__.

BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING

ME BRILLEN GEHEEL OVERBODIG

’

per jaar.

5,
No. groot
Goudschestraat
D
Sectie No. «695.

"—
te Rotterdam
2 september 1925.
Inlichtingen en toegangsbewijzen is voornemens op WOENSDAGEN
vaii
voornoemden
ten kantore
en S SEPTEMBER 1925. 'S nam.
kad. gem. Delfshaven. Sectie I, Xotari,. aan de Leuvehaven Xó. 22. 22 «ur, bü voorlooplgen en definitie»
no. 920. groot 2 Aren 56 Centiaren.
ven afslag, :n het Notarishuls
I Grond- en straathel. 1025 i 100.80
De Notaris-en J. »f. SLINItERT aldaar. ,N HET OPENBAAR Tl!
en f 45.
en P. J. M. DOLK te Rotterdam, V c R KOO P!3l»l:
Verhuurd: benedenhuis voor zijn
voornemens bij vóorl. en defiPerc. I. De voormalige
tot
April
30
1920: nitieven
f 1500.— 's jaars
op
WOENSDAGEN
afslag,
bovenhuis voor i 1300. 'sjaars tot 9 en 18 SEPTEMBER INL, beide
30 April 191.7 met 2 jaar optie.
dagen 's nam. 2 uur. in het NotarisAanvaarding en betaling der koopaldaar, in het OPENBAAR TE
huis
j
penningen 15 October 1925.
VERKOOPEN:
Bezichtiging 1. 2, ? en 8 SeptemNo. 1. EEN PAND, bestaande uit
ber ll)2. van —4 uur.
Inlichtingen en toegangsbewijzen benedenhuis Niet werkplaats, bovente ROTTERDAM aan de
huis, OPEN PLAATS en ERVE. té
te verkrijgen ten kantore van geMatheuesser- Rotterdam aan de
Notaris,
noemde»
30030/32
-1:,..!, 217.
achter uitkomende aan de Achter*
!
De Notarissen
haven, aldaar genommerd 15 -"■
!
Mrs. MINDEROP & RUST,
bevattende groote fabriek met
te Rotterdam.
heeteluchtoveh. kantoren. berg-en
VERKOOPEN op WOENSDAGEN kad. hekend sectie W No. 1806, groot plaats en 2 boyenwoningen
2 e» 9 SEPTEMBER 1925. beide 1 are 3 centiaren.
ERF met open plaats, bod. DelfsVerhuurd: het benedenhuis met haven, Sectie A Xo. 2253, groot
dage» des namiddags ten 2 ure, in
het Notarishuis aan de Geldersche- werkplaats voor ’l2.— per week: 3 aren 89 oentiaren.
zijnde het bovenhuis geweest in
kade aldaar:
VOOR EN ACHTER GELEOEN
eigen
«rebrulk.
AAN DIEP VAARWATER.
No. 1. Een HEERENHUIS met
Grondbel. ’37.33. straatbel. ’?.-.
TUIN en ERVE te ROTTERDAM,
Ds tot déze fabriek behoorende
No. 2. EEN PAND. bestaande in machlnérleln en gereedschappen, in
aan de
benedenhuis met tuintje, twee bo- voormeld pand aanwezig, zulle»
yenwoningen en ERVE te Rotter- op 8 Sept. 1925. v.m. 10 uur, ter
aan de
dam
plaatse worden verkocht, met recht
Uelfi<haven,
gemeente
kadaster
van
va» Naasting door den kooper
1423, groot 2 aren
Seclie I,
pand voor de geboden sommen,
het
45 oZntiaren.
tegen uitkeering van 10 % daarvan
Voor het geheel verhuurd tot en
aan de voorloopige koopers.
I met 31 Augustus 1920 voor /1900.—
1 boyenwoning voor
I 's jaars.
kad. bekend sectie S no. 2183, groot Verhuurd:
4.23 p. week. Overigens in eigen
9? centiaren.
No. 2. Een HEERENHUIS met
Verhuurd: het b-n.dei.hu_s voor. gebruik geweest.
TUIN en ERVE te ROTTERDAM,
5.20, <lo le .tago voor 310 en de
80.36.
Grondbelasting
30.48.
__traa.bc_a_tl„g
aan de
2é étage voor ’s.— per week of
’795.60 'sjaars.
Perc. Ir. «TT AAN PRRC. I
Grondbel. ’42.44. Straatbol. ’14.8? GRENZEND PAND
bev. benegemeente
en ERF
Delfshaven.
denhuis en bovenhuis
! kadaster
No. 3. EEN PAND. bestaande in
Sectie I. no. 1373, groot 2 aren pakhuis én vier boyenwoningen en met open plaatsje, te ROTTERDAM
aan de
35 oentiaren.
ERVE to Rotterdam aan do
Voor het geheel verhuurd voor
|
'lijaars.
2000.
kad. Delfshaven. Sectie A, No. 434,
HEERENHUIS
No. 3. Ee»
met
groot 24 centlaren.
TUIN en ERVE te ROTTERDAM,
Verhuurd: elke woning voer
2446,
groot
No.
kad.
bekend
sectie
7
aan de
100.40 'sjaars.
f 1.00 p. wcèk of f0.5,7.
1 are 14 centiaren.
Grondbelasting
31
Verhuurd: het Pakhuis tot
1.80.
tjtraatbelastlng
voor ’71.30 per drie
gemeente
Delfshaven, Decemberen1923
kadaster
resp.
bevatboyenwoningen
de
Perc.
NI.
HET
PAND
Sectie I, no. 1372, groot 2 aren maanden
en vrij boven»
en
voor
’3.00
tende
benedenhuis
’4.—.
’3.90.
’3.99
31 centiaren.
per week of ’1102.40 'sjaars.
ên ERF mét open plaatsjes
huis
Voor het geheel verhuurd tot en
12.—
aan de
straatbel.
te
ROTTERDAM
Grondbel. Oi.Ot.
1900.— I
met 31 Maart 192? voor
DUBBEL
Be»
PAND.
's jaars.
30028/4? No. 4. EEN
uit twee benedenhuisen
Betaling 2 November 1923.
j staande
Rotterdam. Sectie W, no. 1034.
en vier boyenwoningen, OPEN kad.
De perceelen worden in den PLAATSJE
groot I are 43 o.a.
en
werk»
achtergelopen
definitieven afslag eerst afzonderlijk! plaats sn ERVE te Rotterdam
Bovenhuis in eigen gebruik,
«n daarna gecombineerd afgeslagen. ! aan de
benedenhuis verhuurd tót 31 Aug. '25.

Mathenesserlaan no. 502,

lingen

BART JORGEN
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AOAMB-WFS7RAA7
194,196,198,200,
202,204 en 206,

de
Uw £& Auto Lakken «ain ROT
>B Laat
BOSHUIZEN
AUTOLAKKERIJ
H Opgericht
«

«Ueollller, _. _«alll_enl.lopmaol>lne,, 4 Nreellmaolilnea.
IO lP,»i. »»raaletr«omm»t«>r met toe
Ueelltneedmaebine,.
4
bel»ooren. diverse Drijfriemen, Drijfassen, Ilangztoelen, Kussenblokken, «iemschijven. ilaakmaebines, 3 Walsmacbines, Klutsmachine, plaatijzeren Bakken, Bakplaten. Planken enz.
37930.1W»
vaags te voren van 10 tot 4 uur te uien.
De kooper der panden (welke op 2 en 9 September publiek
worden verkocht) heelt het recht deze. macbluorieën te naasten
tegen een extra naastingspremie van 10 % aan de voorloopige koopers

A. MULLER & Zn.

Schilderen, Bekleeden

V»,.

v/o.

wij_lng.

—

_

3o.,«apsvasol.uit. en Doge akesf abriek

Ia gedeelten verhuurd voor / 33-30
per week of / 1757.00 per jaar.
Grond- en Straailasten resp.
/ 04.0? en / 12.—.

Aanvaarding op dén dag der toe»
30204/44
Betaling koopprijs 15 October 1925
met bijvoeging van 2j. % rente
eedert den dag der toewijzing.
Bezichtiging 28 en 29 Augustus en
1 September 1925 van 10—3 uur.
Toegangsbiljetteu en informatiën
ten kantore van genoemden Notaris,
aan den «Stationsweg 45a.
mm'~m_?_^''^iT^!!!u!!^^ Auto-, Koets- *n 0»>U„l»«arl_.
VLUG
&
Notarissen
De
KRUISWIJK, te Rotterdam, eu
A. J. TASSEMEYER. te 's-Gravenhage, zün voornemens bij voerloeWij maken kap, hoes en «jiellen in één da».
38002.20 pioen afslag op 3 en elndafzlag op
Vraagt inlichtingen omtrent ons ll_l._,««V«_-_:«».
10 SEPTEMBER 1925. n.m. 2 uur,
in het Notarishuis te Rotterdam.
OPENBAAR TE VENKOOPEN:
de PANDEN e.a.
betalingsvoorwaarden,
op gemakkelijke
31243/3

en

de Machinerieën van de N.V. Van «aitam'a

9? e.A.

«root

met Tuin en Erve
te Rotterdam, aa» de
| Mathenesserlaan No. 454,

kadaster Delfshaven. sectie I, no.
002. groot 3 Aren 23 Centiare».
Verhuurd: no. 88a, het le en 2e
bovenhuis ptr maand resp. voor
00.— en
58.—. no. 88c: het
eerste herenhuis tot 1 »fei 1020 voor
38.75 per maand en het 2e per
55.—, terwijl het
maand voor
benedenhuis, «aarvan de huur 1
September 1925 olndlgt, op dien
datum zal worden ontruimd en
terstond zal zljn ta aanvaarden.
Aanvaarding 9 September 1925.
Betaling kooppenningen 15 October
1023. met bijbetaling van O % rente

3cheepsbeschult»en .
oog'Gal.es»sabr.eK f,

wollefoppenstraat

Chevrolet Touring f 1400.-; Chevrolet Special f 1650.-;
Chevrolet Blue Beauty f 1690.-; gélieel compl. met S banden.
37796/20
1 Bhie Beauty, één maand gebruikt, f 1350.—.
SOKSTDIJK,
AUTO-CENTRALE
Zulke koopjes komen niet weer voor/

*
FRAAIE INBOEDEL!
Glaswaarbijs eenige Juweelen, Goud- en Zilver" K, Kristal

werk Porselein en Aardewerk, Linnen- en Leddegoed, ledikanten
en «laap»
en Toebehooren, dlverae goede »al,n.. Eetkamerlkamerameablensenten, «antoormenbele». linnen», «oenenen andere Kaaien, Buffetten, Canapö'e, rauteulls en stoelen,
diverse soorten Tafels, goede Over- en andere Gordijnen, Pendules en
«andelabres, Spiegele, Schilderijen en Gravuren, Laden en iladke.bels,
Naarden, Kachels en Fornuizen, goede Vloerkleeden en v loerleilen,
loopers en Karpetten, Koper- en Uhkverk. «eukengereedscliappen enz.
Alsmede: Motor met tijspan en een partijtje Boeken.
Twee daeeu te voren van 10 tot 4 uur te «en.
Voorts, een «>. goed ala nlenwe VITLCAKISEERKKTKL
met «ch»Vl.»«»'l"l'»«>'l»t voor het vuleaniseeren van autobanden.
welke ketel op 1 en september te heliehtigen is aan de «errlt
v. d. I-Indestraat »», «otterdam.
goederen kunnen dagelijks worden bijgevoegd en worden op
verloek afgehaald.
—-_—_—
September
8
L^_i«_3l_zlH__
»ln,da»
op
B. Voor den Notaris V.
«»_.«, v.m. 10uur, in de panden Voornaven 2» en 60 te «otterdam:

—m—n———*—iw^i"i*"

«o.2',ben°,
Wii

en l.oUi___.XB
__. voor de Kotarissen 80I_lI.^.ll_IIÜl.
19X5,
September
v.m. 10 uur, B
4
en Vr«6a,
op «onderdo»
9
in de _»leubelvei!ing_»l«n:
ei

|-----nM
MiM^,MMM

1

VERKOOPINGEN
OPENBARE
■
Directie VAN «^ttl.r »_« DE
*

HH££H

l°uit_<.i,!__.l

MlM____WM

«7670/31
uit
benebestaande
PAND,
BEN
denhuis en vier boyenwoningen «n
ERVE to Rotteriiam aan de

VEIUcOOPIVIi

Adrliln Wdersstraat
No. VS""

.««.«»«-

TE HUUR.

,

/<

llekdeöekkingsmateliee! l
beste Dakbedekkingsmateriaal!

«ro«t N».««l»KXl_»V»»

--*&«>***" Ro^

aan de

STATIONSWEG Ll,

A. J. 2. VAN GLARENBEEK
te Rotterdam,
Stationsweg 30.
en 9 lal. bitv H. P. DE GROOT,
zal op WOENSDAGEN
37872.S
SEPTEMBER 1925. 's nam. 2 uur,
HARTONG
aau
Gelder»
Notaris
FRANS
L.
Notarishuis
de
De
iv het
te Rotterdam, -al op WOENSDAG
«chekode aldaar VERKOOPEN:
2 SEPTEMBER 1925 bij voorloop»I. Een DUBBEL PAND, bestaande -{jen en op WOENSDAG 9 SEPuit werkplaatsen met kantoor, TEMBER 1925 IH elndafslag. tel- ,
bovenhuizen eu ERF te Rotterdam, l Keus de, namiddags 2 uur. in het
aan de
Notarishuis aan de Gelderschekade
te Rotterdam. VERKOOPEN:

is

en daarom het

of

maand-

Nieuwbouw).

TE KOOP
«NL. ?ELEI?. 5208

TELEFOON 3487
35 cent

veRKOOPI^:

we?_lwoni»gen («een Xotarishuls aldaar.
dagen 's nam. I uur, in het..otarVKoopprijs, " h luruit»
Met DUBBEL PAND. bestaande huls aldaar. krachtens bevel van de
komst en wnar gelegen te zenden, uit benedenhuis e» vier bovenhuizen. Arrondissement*
oude, No. 37.H82. bur. dezer t rt. 8 en ERF met tuin, te ROTTERDAM terdam in het OPENVAAR >f»

aan de

,____._

,-Ternolit"
Asbesteement-ie!
_veerbesten6i3. brandvrij, nagenoeg onbreekbaar, licht en goedkoop

___

te

te
op Woensdagen

Win«ll(ussonSa

ADVERTENTieN.

—

—

«t.__R«Ki«»»l^». A.
ZONDAG 23 AUGUSTUS 1925
OOVBAIVT.
De Xowriase» 3. X. «Utlil^Rt
Notaris J. A. MOLENAAR,
Rotterdam,
en
P J. M. DOLK
Rotterdam.
bij
'M',
gevraagd:
voornemens op VVtINX SDAGllll.
koop
Te
en.«W
2 en 9 Septem» ziin
zal
«itieven
NIER0l"8 VOGEL- EN AYUARIUIVI«ANDEL
BOUWGROND
,
uur,
B_I_?È»bER
of
liefst
«nam.
2
in
het
EEN
TWEE PAI.DEK.
_V»_J^__
bsr 1925.
en*
Vogelkooien, Volière»,

»N^______»_s»_»«»S

1

M

■■
■ , ■■■
m~W. .

DROGISTEN-GALANTERIE-BRANCHE.

Agent in Parfumerieën sinds lange jaren ingevoerd bü de grossiers en
vooraanstaande winkeliers, wenscht nog het agentaar van een la klaa
10
r.tRHIKK.
Brieven onder No. 38030. aan het Bureau dezer Courant.
~ I*
.
II

I.

I

--

-

I

■""

—

I

SLSON. 0.,

2? j., 1». G.. M. alle huls!,, bes. volk.
o. d. hoogte, zoekt plaats!!.» bij
dame of als dame-hulshóuditer bij
Heer, m. of z. k. Br. fr., No. 17,
Drukkerij DE ATLAS. Hilversum.
37884.7

-"

ORAANXANWOR
VRAAGT:

1. eerste klaa BEDIENDE, voor
hoordvrljllaken, bekend op de versch.
beurzen en ingevoerd bü de clientèle.
2. per 1 Oct. STENO-TVPISTE in
0
de moderne talen.
rechten gest., 28 j. oud, in praktük
37950, bur. dezer Courflnt.
No.
Br..
werkzaam gêw., prlma ref., Holl.,
Eng. en Fransch sprekende, zoekt
werkkring in Holland of Koloniën.
Hoog salaris geen vereischte.
Off., ond. F.U.K. 131. aan RI7VOLF Mode-Hulsn., m. alles hek.. vraagt
Naalh. Adr.. lett. R..70. e/d. Crt.
MOSSE. Frankfort a/Hl.
87982.10

Jonge Duitscher

Werkende Stand'

-

mammam^itÊÊm^Êmmmiimmami^am^mÊmmiutmmmm^immÊÊmam^amaaÊmmmimmammmÈÊÊim^
N.V. Ver. ltotterdamaoh Hofstad Toeveel.
<_-s__»«4__» «»».«»«.»»_,__»_»
ulveie OCnOUWOUrg, Mr. Cor V.d.Lugt «elserten F.H.Tartaud.
lieden en volgende avonden, 8 nnr

Enorm Succes!

JutenJulsAvonturen

Kluchtige fantasie met zang, Keren en «lansen

bewerkt naareen Duitsoh gegeven door J. H. Speenhoff. Regie Herm. Sohwab
»l.e_.w« moslek van «ng<!,n« Beekman.
d««o» vnn M..1. v.d.
I.ngt Steigert.optreden v/k Trio «peeNkollIn «U» nieuwste llediea
Da N. Rotterd. Ort. achrhtt: Geluk de prettige muziek van Eugène
Beekman het karakter van een potpourri droeg, zoo «ün ook JUT EN
JUL's AVONTUREN een mengsel van veel en velerlei. werlteM
grappige tafreeltjee, zotte clownerie en geestige zetten. Veel viel er
gansch den avond te zien en daartoe rekenen we ds goed geslaagde
decors van M. A. van der Lugt Melsèrt. R. Nlauwabl.: De Grhote
Schouwburg was stampvol en den ganachen avond waa de gulle lach
niet uit de lucht. Werd er niet gelachen, dan werd er geklapt. JUT
EN JUL hadden er slag van het publiek lachatulpen te bezorgen.
Da Maasbode: Een uitverkocht buis, heele families genoeglijk tezamen
uit. de hooge ruimte vol vroolüke muziek. Martin v. d. Lugt Melsèrt
had voor decors gezorgd, die. op nieuwe wüze verlicht. Zoo verrassend
aantrekkelük waren als wij nog zelden gezien hebben. Dagbl. v.
R'dam: De voile Schouwburg daverde van den lach.' Voorwaarts: Er I
is voortdurend goschsterd en gegild.
I
Prijzen van 0.40 tot
2.— pl. Bel.
88014.68 I
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’

