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Urgentie?
De Algemeene 11.-K. Werkgeversvereeniging koe..telt het voornemen op Maandag 19 september in Den
Aaag «en «Economisch Urgentie Congres" te houden,
waai de heer H. G. M. Hermans, lid van de
Tweede
Kawe, en mr. M. P. L. Lteenberghe. directeur van 11.
van I?Ns*«nbroek's Textiel-Maatschappij te öoirle, eenige conclusies sullen verdedigen.
W^j wogen niet verhelen, dat wij met eenige verba«ing van de bjjeeuroeping van dit Congres en van de te
-verdedigen stellingen hebben kennis genomen. De Algemeene K.-K, Werkgeversvereniging sohtznt, het n.l.
noodig te -raden, juist op dit oogenblik publieke belangsteU-ML te gaan wekken voor maatregelen ter bescherming, van producten van Nederlandschen arbeid.
Mr Lieenbeighe pleit met name voor het instell.n van
een dubbel tarief van invoerrechten, teneinde abnorV^leu invoer van goederen at te weren.
Het wil ons voorkomen, dat de BK. werkgevers geen
ongelukkiger oogenblik voor hun actie hadden kunnen
kiezen.
In de eerste plaats tooh leven wy nog sterk
onder Ken indruk vay de besluiten van de Beonomische Conferentie te Genève en het daarop gevolg»
de Congres van de Internationale Kamer van Koophandel te Stockholm. Op die bijeenkomsten bleek
slechts éên wenzoh te bestaan, om aan de handels»
belemmeringen in dé verschillende landen een einde te
maken, Met nadruk wetd te Genève vastgesteld, dat
het oogenblik gekomen was om, in plaats van de tarieven verder te verhoogen. in de verschillende landen
hst initiatief te nemen tot een langzame verlaging van
in-voerrechten. De beraadslagingen «n besluiten van
Genève waren dan ook één doorloopend pleidooi voor
de bevordering van internationalen vrijhandel.
Het zal wel geen toeval zijn dat de 8.-K. werkgevers mr. Steenberghe hebben uitgenoodigd als spreker op het Urgentie-Congres op te treden. Deze toch
was een der technische adviseurs van onze regeering
ter Economische Conferentie, en kan beter dan anderen,
die aan de conferentie niet deelnamen, op de hoogte
zijn van de sfeer, waarin de beraadslagingen te Genève plaats vonden. Daarom verwondert het ons wel
eenigszins, mr. Steenberghe in zijn tweede conclusie
te zien neerschrijven, dat de resoluties der Beonomische Conferentie niet van algemeen internationalen vrijhandel spreken en zioh niet verzetten tegen
een stelsel van reciprooiteit en bescherming tegen ab-

normale concurrentie.
Niet minder teleurstellend is de uitlating van den
.elfden Katholieken werkgever, dat een beteekenende
verlaging van invoerrechten in de eersto jaren niet
té verwachten is en dat hij mede in het feit, dat ver»
schillende landen nu reeds inbreuk hebben gemaakt
op de besluiten van Genève, alle aanleiding vindt,
thans htsr te lande* met herilteuwde kracht "voor
een protectionistische handelspolitiek propaganda te
gaan maken. Peen, dan getuigde de rede, die de heer
Colijn onlangs in Tilburg heef t gehouden van broeder
blik. Deze wees er juist op, dat men te Genève met
nadruk heeft uitgesproken, dat de Staten onmiddellijk
stappen behooren te doen. om de tariefsbelemmeringen, die den handel schaden, weg te nemen of te verkinderen. De heer Colijn voegde daaraan toe, dat het
nog wel eenige maanden zou duren voor de resoluties
van llenève in de verschillende landen voldoende
hadden doorgewerkt. Klaar hij maande
in tegenstelling met mr. Steenberghe -> zijn ongetwijfeld

—

protectionistisch gehoor, toch vooral eenigen tijd geduld te oefenen. «Kiest men echter
zoo lezen wij
in zijn in druk verschenen rede —, omdat er geen
resultaat te verwachten zou zijn, voor dèn protectie»
nistischen tusschenkoers, dan begint ongetwijfeld een
nieuwe wedloop en neemt het euvel steeds in omvang

—

toe".
Het wil ons voorkomen, dat de heer Colijn ons hier
beter advies geeft dan de heer Steenberghe voornemens is op 19 September zijn hoorders aan te bieden.

Br is een tweede reden waarom wy het Congres
der B. K. werkgevers allerminst urgent achten. Het is
n.l. niet waar, wat de heer Hermans, in een zijner
conclusies neerschrijft, dat de Nederlandsche arbeid
een voortdurend abnormale concurrentie ondervindt.
De. afzet van onze Nederlandsche producten heeft
n.l. in de afgeloopen maanden allerminst een slecht
figuur gemaakt. Het moet toch ook den heer Hermans
bekend zijn, dat onze export in het eerste halfjaar van
1927
106,000,000 hooger is geweest dan die in 1926.
terwijl de importwaarde slechts / 6,000,000 hooger

’

De heer Claessens, een deskundige bij uitnemendbeid. heeft in het Katholiek Sociaal Weekblad van
20 Augustus 1927 aan de verblijdende ontwikkeling,
die het handelsverkeer in de afgeloopen zes maanden
genomen heeft, een buitengewoon lezenswaardig
artikel gewijd. Men verneemt daaruit, voor zoover het
ons niet bekend was, dat ons invoer-saldo in het eerste
balfjaar van 192? precies 100,000,000 kleiner is dan
in 1926 en dat zulks voor bijna de helft te danken is
aan den grooteren export van Nederlandsch fabrikaat.
Zoo nam o.a. de uitvoer van kunstmest, ruw plaat- en
5-taaiijzer, oud ijzer, schepen, baggermolens, dokken,
enz. toe. Do export van onze katocntjes uit het vrijhandelsgezinde Twente liep iets terug, maar do uitvoer van wollen manufacturen steeg met bijna
/ 1,000,000. Ook de export van leer en schoenen
nam toe.
Het schijnt ons, in het licht van deze mededeelingen,
toch wel wat vreemd, dat de heer Hermans van een
voor.tdiircnd abnormale concurrentie van den
Nederlands-hen arbeid durft spreken en dat de Alge»
meene B. K. Werkgeversvereniging juist nu een
urgentie-congres gaat houden om een wijziging in
onze handelspolitiek te bepleiten.
Immers een ander doel heeft het congres niet. De
gepubliceerde conclusies der inleiders maken zelfs
«en sterk eenzijdigon indruk.
Zoo schrijft de heer Hermans: Het duurtepeil van
ons land, dat de loonen noodzakelijk hooger doet zijn
dan in andere landen, bewijst, dat tegenover de
nadeelon van don vrijhandel geen of althans geen
noemenswaardige voordeden staan voor de massa
des volks. Is. het den heer Hermans on vooral den
katholieken werkgevers
dan geheel ontgaan, dat
de loonen in tal van bedrijven veel stérker gestegen
ichn dan het index-cijfer voor de kosten van levens»
onderhoud. Bn voor zooveel de kosten van het
levensonderhoud inderdaad hooger zijn dan vóór den
oorlog, i» «_i. de .waag gewettigd, of «nik» gelijk

’
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vrijhandelsstelsel
— aan om» beantwoorden
die

moet worden toegeschreven. Wij

vraag ontkennend.
Voor ons staat vast, dat het hooge loonpeil in
Nederland moet worden toegeschreven deels aan een
kortzichtige vakvereenigingspolitiek, deels aan goedertierende verzorgers van het geme.ntepe'rsonee. in

onze gemeenteraden.
Zou hei Economisch Urgentie-Congres aan deze en
hiermede samenhangende vraagstukken niet liever
eenige aandacht schenken? Misschien springt de
urgentie van het congres dan wat meer in het oog.
Indien er één zaak urgent is in Nederland, is
het zeker deze: na te gaan, of wij in de afgeloopen
jaren niet het slachtoffer zijn geworden van te veel
overheidsbemoeiing en of mitsdien vermindering
daarvan niet veel eer is aangewezen, dan een verdere
uitbreiding van de goede zorgen van Vadertje Staat
voor ons bedrijfsleven.

Een algeheele herziening van onze economische
politiek achten ook wij urgent^ maar de maatregelen,
die getroffen moeten worden, zijn van anderen aard
dan die waarvoor de K.K. werkgevers op 19 september
a.s. tot getuigen woeden geroepen.

Nederland.
Koninginnedag te

Genéve.

84.U JAARQANQ

-

De Werelpostoonkorontlo voor
luchtverkeor.

Mijne heeren gedelegeerden.

Namens de Nederlandsche regeering heb ik de eer
u zeer hartelijk welkom te heeten. Het is een groole
eer voor ons land, gastvrijheid te kunnen aanbieden

aan de leden der conferentie over het luchtpostverkeer.
De vooruitgang in de verkeersmiddelen stelt nieuwe
eischen: de verovering van de lucht door den mensch
en instelling der nationale, continentale en zelfs
intercontinentale luchtwegen vorderen een herziening
van do regeling van het internationaal postverkeer
langs dezen bij uitstek snellen weg.
Mijne heeren. Uwe " bijeenkomsten hebben ten doel.
niet om in min of meer lange en talrijko redevoeringen denkbeelden te ontwikkelen, maar om vraagstukken van practischen aard te onderzoeken en ze
on te lossen in dien geest van verzoening, welke uw
Unie onderscheidt en er de kracht van uitmaakt. Gij
hebt steeds erkend, dat er om tot het doel te geraken,
daden noodig zijn en geen woorden. Gij zijt geroepen
een ontwerp-reglement betreffende de internationale
luchtpost dit te werken, dat bij wijze van proef reeds
in den aanvang van 1928 in werking
zou kunnen
worden gebracht, en dat. eventueel tot grondslag zou
moeten dienen voor de herziening van do wereldpostconventie op het congres van Louden in 1323.
Dezo regeling zal o_a. moeten voorzien in:
een weinig hooge en uniforme tarief«bepaling;
een billijke retributie aan de luchtvaartmaatschap-

Onze Zwitsersche oorrespondent meldt ons uit
De Nederlandsche kolonie te Genève heeft gisteravond een feestmaaltijd gehouden ter eere van de geboortedag van de Koningin. Het diner, dat aan het
initiatief van den Nederlandschen consul te Genève,
den heer van Notten, te danken was werd geprest»
deerd door onzen minister van buitenlandsehe zaken,
een geregelde overlading van de poststukken;
jhr. Beelaerts van Blokland. Onder de aanwezigen
een
waren prof. Franoois en baron de Vos van Steen» voer; praktische verdeeling van de kosten van doorwijk, die den minister met het oog op de heden aaneen vereenvoudiging van beteekenis van de
gevangen zitting van den Volkenbondsraad naar
intercomptabiliteit.
nationale
Genève vergezeld hebben, en de Nederlandsche gedeMijne
heeren gedelegeerden. De moeilijkheden te
legeerde in de verkeersconferentie, prof. van BZ-singa
de heer J. van Hasselt en jhr. van den Bergh van overwinnen bij de vervulling van uw taak zullen
talrijk zijn. Menig min of meer ingewikHeemstede. Ook tal van ambtenaren van het secreta- ongetwijfeld
vraagstuk zal het onder.-erp uitmaken van uw
riant en het internationaal arbeidsbureau waren keld
beraadslagingen blijkens de tamelyk lijvige dossiers
tegenwoordig.
By het dessert heeft minister Beelaerts er zijn van voorstellen, welke «Hn rondgedeeld; maar gij
zult er in slagen, al deze vraagstukken op te lossen,
vreugde over uitgesproken, dat hij door de Nederlandgy daartoe niet slechts het verlangen, maar
sche kolonie te Genève in de gelegenheid was gesteld, omdat
:
den verjaardag van dc Koningin in Nederlandschen ook den wil hebt.
post
gaat
De
voorwaarts en staat niet stil op don
kring te vieren. Toen hy den avond tevoren Nedervan den vooruitgang. Gij zult het opnieuw beland verliet om naar de Vollkenbondsvergadering te weg
gaan en hij allerwegen in Nederland de voorbereiding wijzen.
Mime heeren. Ik bei, er trotseh op, dat mij de gS***
tot de feestviering zag, bekroop hem eenigen weelegenheid
is geboden het voorzitterschap te bekleeden
hij
op
moed, dat
dezen Nederlandschen feestdag in dij den aanvang
uwer werkzaamheden. Het personeel
het buitenland zou moeten vertoeven. Hij was daarom
van mijn departement, in het bijzonder dat van den
verheugd, thans toch met zijn landgenooten den verjaardag onzer geëerbiedigde Vorstin te kunnen vier. n. burgerlijken luchtvaartdienst, biedt u zijn hartelijke
groeten aan, en vereenigt zich met de vurige wenDe minister wees vervolgens op de groote gaver schen,
welke ik uit **oor uw slagen in de taak, welke
Koningin
van onze
en huldigde in het bijzonder haar
is toevertrouwd.
plichtsbetrachting, die iedereen tot voorbeeld strekt. u Ik
wensch u allen een aangenaam verblijf toe in
Dit jaar, zeide minister Beelaerts, is voor de ons land.
dat er zich in verheugt, u een ongeveinsde
Koningin. een zeer bijzonder jaar geweest, omdat en oprechte
vriendschap te betoon, n.
juliana
Prinsesthans politiek méerderjar.>- is geIk durf te hopen, dat gij, wanneer .aks uw werkworden. Spr. betreurde hot, dat niet alle aanwezigen
zullen zi> geëindigd, in uw haardsteden
,de indrukwekkende en mooie woorden hebben kunnen zaamheden
zult terugkeeren met de be-te herinneringen
aan
aanhoorén, die de Koningin op den 30en April tot een volk, dat
ondanks zijn bescheiden positie, het
haar dochter heeft gesproken.
steeds als een voorrecht «al -lanmerken. een groote
De minister eindigde met een heildronk op het plaats in te nemen
.«welzijn
iv de b;.P..en van alle volkeren
van H.51., waarmee alle aanwezigen geest- ln.dc werken van vooruitga»^,
beschaving en vrede.
driftig instemden. Staande zongen zij. met begeleiding
Ik vcrkl.ar de. conferentie!-voor. de luchtpost gevan de muziek; twee coupletten van het Wilhelmus.
Later op den avond heeft prof. van Bvsinga eenige
Beantwoording.
hartelijke woorden van waardeering gesproken tot
onzen landgenoot mr. Walree de Bordes, die de vorige
De lieer Krains, deken der Unie en directeur-genemaand door moed en beleid op een borgtocht een raal van de Belgische posterijen, beantwoordde
de rede
2witserschen gids het leven heeft gered.
van den minister. Spr. uitte allereerst een woord van
De heer van Notten. die van verschillende zijde dank aan de Koningin voor de beschikbaarstelling van
bedankt
werd voor alles wat bij voor de Nederland- de Bidderzaal voor deze openingsbijeenkomst Daarop
I
! sche Kolonie te Genève doet, wijdde woorden aan de bracht hij de inwijding van het monument, dat Union
banden van trouw aan het Oranje huis, die alle Ne- postale op 4 October 1909 te Bern in herinnering, bij
derlanders, ook in den vreemde, aan elkander binden. gelegenheid van de toenmaals gehouden postconferenTenslotte dankten minister Beelaerts en de heer tie. In dat jaar vloog de wensch reeds* doch de vliegvan den Bergh van Heemstede de Nederlandsche ko- techniek verkeerde nog in haar windselen. Eén ding
lonie voorde wijze, waarop zij steeds de in ambtelijke was echter reeds volbracht: de vlucht van Blériot over
functie naar Genève komende landgenoot?!, ontvangt. het Kanaal, en zijn daad bracht welhaast hetzelfde
enthousiasme in dc wereld, dat thans, enkele maanden
geleden, Lindbergh na zijn transatlantische vlucht ten
deel is gevallen.
Jhr.mr.
L. C.J. A. van Meenden
Op het oogenblik bestaan er overal ter wereld interHeden is te 's-Hertogenbosch op 82-jarigen leeftijd nationale luehtveibindingen en het vliegtuig heeft
naast de zeevaart en de spoorwegen haar plaats
overleden jhr. mr. L- C. 3. A. van Meeuwen, oudpresident van het gerechtshof en van de rechtbank en weten te verkrijgen.
Spr. gaf vervolgens een schets van de beteekenis
oud-lid van den gemeenteraad aldaar.
luchtpost in het internationale verkeer. Hij einder
De overledene is ook lid van het bestuur der ridderschap in Noord-Brabant en president-curator van digde met den wensch uit te spreken dat de thans
het gymnasium geweest. Hy was begiftigd met den aanvangende conferenie moge bezield zijn van den
Genevè:

.

«erepenning der stad 's-Hertogenbosch, grootofficier
in de Orde van Oranje Nassau en ridder in die van den

Nederlandschen Leeuw.
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Het wetsontwerp op de

geest van internationale samenwerking, die reeds de
conferentie van Parij» van 1863 kenmerkte en die ook
bij volgende conferenties der Postunie aanwezig was.

Op voorstel van den heer Krains werd minister
„van
der Vegte daarop benoemd tot eere-voorzitter der
dierentuin-directeuren.
eanfcrentie, de heer Damme tot voorzitter en de heer
In het administratiegebouw van de Botterdamsche Garbani Nerini tot onder-voorzitter.
Ir. Damme sprak zijn dank uit voor deze benoeDiergaarde zal 26, 27 en 28 dezer de jaarlijksche condat zijn ambtsbezigheden
lerentie worden gehouden van directeuren van dier- ming, daarbij mededeelond,
hem niet toelieten de zittingen der conferentie alle te
gaarden.
Daaraan nemen plm. 16 directeuren deel uit leiden en alle beraadslagingen bij te wonen. Een groot
hiervan zou spr. toevertrouwen aan den vice»
Duitschland. Oostenrijk en Zwitserland, benevens de deel
president.
directeur van de Botterdamsche Diergaarde.
De conferentie heeft daarop haar werkzaamheden
Het doel van deze conferentie, die het vorige jaar
te Weenen bijeen is gekomen, is de overweging van aangevangen in het gebouw der Eerste Kamer, dat
elkanders ervaringen en de bespreking van de econo- hiervoor beschikbaar is gesteld en waarin «en bijkantoor der P- en T. is ingericht ten gerieve vau dc
mische zijde dor exploitatie van diergaarden.
Br worden referaten gehouden en h«t gezelschap deelnemers.
zal een excursie maken naar Gooilust van den heer
P. B. Blaauw, dc» dierenverzamelaar te'sGravcnland.
*
Zij zal een bezoek brengen aan Artis te Amsterdam
Dc opening van dc conferentie werd bijgewoond
en ook naar Antwerpen gaan.
door de gedelegeerden van 35 deelnemende landen.
Achter de voorzitterstafel hadden plaats geno.-n.-i
de
heeren Voutat, secretaris, van het Internationale
Belangstelling voor de Nederlandsehe
Bureau te Bern; Garbari Nerini, directeur van dat
bouwkunst en volkshuisvesting.
bureau; Krains, eerste gedelegeerde, van België, tevens
dogen dor Union Postale; de minister van watetistaat,
Men schrijft ons :
de heer Van der Vegte: ir. Damme, directeur-generaal
De belangstelling welke de Nederlandsche bouw» der Nederlandsche posterijen en telegrafie on voorkunst eu volkshuisvesting in het buitenland genieten, zilter der conferentie, en J. S. van Gelder, chef van
blijkt nu weer uit een bezoek dat ecu 15-tal gemeentehot Nederlandsche secretariaat dezer conferentie.
raadsleden van Frankfort a./M., onder leiding van
Stadtrath May en Prof. El_:i._er, en vergezeld door
Aan de conferentie nemen deel gedelegeerden uit
dr. Th. Lclz, aan ons land brengen.
Algiers, Amerika (Vorcoiiigdc Staten), België. Belgisch
Maandag werd Botterdam bezocht, waar de heeren Congo, Britsch-Indië. Canada, Dantzig (vrije stad),
door B. Eu W. ontvangen, en door den directeur van Denemarken, Duitschland, Egypte, Finland, Frankrijk,
den Woningdienst, ir. jhr. de Jonge van Ellemcet, Griekenland, Groot-Britannië, Hongarije, Italië. Itarondgeleid werden. Naar den Hoek van Holland werd liaansche koloniën, Japan. Luxemburg. Marokko,
een uitstapje gemaakt. Dinsdag stond den Haag (met Nederland, Nederl.-lndië, Noorwegen, Oostenrijk, Per»
Scheveningen) op het program, waar de directeur van zië. Polen, Portugal. Saargebied. Sovjet-Unie. Spanje.
den dienst van Stadsontwikkeling eu VolkshuisvesTsjecho-Slowakije, Tunis, Turkije, Zweden en Zwitting, ir. Bakker Schut, als gids zou optreden en ook serland.
dr. H. P. Bei-lage zich bij het gezelschap zou voegen.
Gisteren is men over Leiden naar Aalsmeer gereisd,
vandaag werd Amsterdam bezocht, onder geleide van De
toestandIn het gebied Van Schipbeek
den directeur van den Woningdienst. ir. Keopler, ,-n
en Bolksbeek.
morgen gaat het gezelschap naar Hilversum.
De indrukken welke de Frankforters opdoen zijn
Uit Markelo schrijft men ons, dnt het water daar in
buitengewoon gunstig.
de broeklanden thans va.lende is. Ook hebben de
Bolksbeek en de Schipbeek thans, een meter val. Bij
eventueele doorbraken en bij bet overloop, n van de
Na het ongeluk te Chamonix.
kaden, zooals het dit janr herhaaldelijk voorkomt,
zijn de broeklanden tussehen Bolksbeek on Schipbeek
De beer en mevrouw Van Oven. niet watcrvrij te houden. Daartoe heeft het ziiidalwateringskanaal geen capaciteit genoeg. Er zal nu vanHavas meldt uit Bonheville:
wege het wa.er..cli.-psbe..tiiur een plan worden ontDe heer en mevrouw van Oven uit Den Haag. die worpen tot, verbreding van genoemd kanaal.
bij het ongeluk te Chamonix zijn gewond, zijn thans
De doorbraak van de
ouder Gels.laar is in»
aan de beterende hand na een chirurgisch ingrijpen tnsschen weer gedicht. kaden
Do weilanden in het Broek
in het hospitaal alhier. Zij zijn gisteravond vertrok» staan nog blank. De schade welke aan de aardappelken met bestemming naar Nederland.
akkers enz. is toegebracht is, hoewel ij groot, niet
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openingsrede van den minister van waterstaat.

De minister van waterstaat, mr. van der Vegte,
heeft vandaag bij de opening van de wereldpostconferentie voor luchtverkeer in de Ridderzaal de
volgende, in het kranseh uitgesproken, rede gehouden:

_

Hos-drodso!.». > Mr 8. 8. v. d HOEVEN.

No. 241.

»«»

»s_» lst-rdtz^v.
_T«lv«>4*»»tlll» e" "_*l *^«,
nUVOrienilOn
lttt.l ts dtSISS» voorttA
ion..*
«vond
c. per t. Bw, «tte 13 uur .Mr aldrukkts ia ©a» bt.lt. Uw
onli. adver». 10 o. ptr r.
Ntpaaldt platte 10 e. ptrr. dimt.
Ing./. .leded. dnbb.tarltl. titp. p!tat,!»c. allttn,». 10«. Al» tealst
rcol»i,i«op ttn paz>/l.— ptr r. u»ter (min. grootte 25r.) Voorpagtn»
«nee. lar.Llttd..adv.tnbe»rtkkinll«»tk.(on'ltr«t»ok.l»ttr.X
»>:i!l i_.iel. Werk.-.tand .5f.n.r.*
Min. aantal r.O. ttsdtr 4*
rubrieken Betrekkingen, vetrekk Inboek.. Vraae en _taub. «n
Woningen, «in. aantal r t. UtMi^i,. <vtrpli«-lit« opcenten) 10»,
>.ll.<..tie« 10 woorden f
elke 2 w. «eer 20 et.

He» bestuur van den Nederl Grossiersbond heeft
Aan den wedstrijd in straat versiering en verlich»
in een adres aan de Eerste Kamer met aandrang ver- ting, waarvoor zich behalve de in de officieele feest»
zocht, het ontwerp tot wijziging van de wettelijke gids vermelde .traten, nog hadden opgegeven het
regeling van de naamlooze vennootschap te verwerpen. i..vn.ickerplein en dc Nie. Zasstraat, waren in het
Dit verzoek is voornamelijk gegrond op de bezwaren, geheel Ui deelnemers ingeschreven.
die naar het oordeel van het bestuur kunnen werden
Het is de jury opgeval!»,! dat hel aantal versierde
aangevoerd tegen toepassing van do voorgestelde be- straten belangrijk grooter was, voornamelijk in het
palingen op de naamlooze vennootschappen van beNoorden. Dat zij uiet meededen aan den wedstrijd is
perkten omvang en met* beperkt kapitaal, de z.g. te meer te betreuren, omdat deze straatversieringeu
familie-vcnnootsohappen.
dikwijls .eer goed tot hun recht kwamen.
Al wa« de groep thans klein, dc beoordeeling bleek
niet gemakkelijk.
Het vreemdelingenverkeer.
Een bijzonder geslaagde versiering, mooi van lijn
en kleurverdecling. trof de jury aan in de Bajonetvure hotels. straat» waaraan dan ook voor de dagversiering de
eerste prijs, zilveren medaille en 25 gulden is ten
pij lezen in het Engelsche sportblad Sport ing deel gevallen.
Li fe. in een verslag van den cricket toer, die de
De Adrianastraat kwam in aanmerking voor den
Worcestershire Gentlemen, in Nederland hebben ge- tweeden prijs, bronzen medaille en 20 gulden; de
maakt, de volgende zinsnede:
derde prijs, groot 20 gulden, is toegekend aan de Riet„Het eenige onaangename waren de muggen en de viakstraat.
groote sommen, welke sommige hotelhouders den toeVoor eervolle vermelding (waarvoor diploma wordt
risten in rekening trachtten te brengen."
uitgereikt) kwamen nog in aanmerking de bloost van
Het Comité, dat de Olympische spelen andere jaar Geelstraat en de v. d. Schellingstraat.
zal regelen, heeft immers een speciale commissie voor
Dat een goede straatverlichting niet samengaat «iet
de huisvesting benoemd. Voor haar is er dus nog wel «en goede versiering blijkt daaruit, dat nagenoeg alle
werk aan den winkel.
onderscheidingen voor verlichting, in niet voo» de
versiering bekroonde straten vielen.
Een schitterende kleurverdecling, welke» tooh rustig
en. feestelijk aandeed, werd in de verlichting van de
Werkloosheidsverzekering overbeids.
lUetviukstraat bereikt, waaraan dan ook de eerste
personeel.
prijs, zilveren medaille en 35 gulden is toegekend.
Dezelfde rust welke de dagversiering beheersoh-,
a_s.
Woensdag
zullen de besturen van den Nederl. was
ook doorgevoerd in de verlichting van de BajoK.
bond
van
overheidspersoneel
£.
St. Paulus, den netstiaat,
waarvoor de jury den tweeden prijs, bronzen
Nederl. Chr. bond van personeel in publieken dienst,
den Nederl. bond van personeel in overheidsdienst en medaille en 20 gulden, heeft toegewezen.
Voor den
-den prijs bleken Adrianastraat en N_<_>
den Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond in
gelijke
cijfers te hebben verkregen, waar/.«.straat
conferentie bijeen komen, ter bespreking van het
jury
de
besloot
door
twee derde prijzen van 20 gulden
antwoord vau minister Slotemaker de Bruine op het te geven.
verzoek van deze organisaties tot instelling van een
Voor eervolle vermelding kwamen nog in aalune»
commissie ter voorbereiding van de te treffen maat- king
dc Sint Mariastraat en de Gaffelstraat.
regelen in verband met de verzekering van het overHet verband tu.sseh.ii straatafsluiting en «trasck,
heidspersoneel tegen de gevolgen van werkloosheid.
vei-siering, waarop de jury steeds heeft moeten wijzen,
wordt voor de dagversiering langzamerhand beter,
maar is bij de verlichting nogal eens vergeten. Ook
is het van belang dc verlichting zoo aan te brengen,
Uit het Gool.
dat het vroolijk-fcestelijke niet in het gedrang komt.
Ook hierin zal door vergelijking van de bekroonde
Nota van Laren*, burgemeester naar aanleiding
van het „bevredigingsrapport".

De burgemeester van Laren heeft een nota tot den
raad gericht naar aanleiding van het bcvredigiugsrapport, waarin hij te kennen geeft dat de eenige
oplossing van het Brfgooiersvraagstnk z.i. is te vinden
in ontbinding van Stad en Lande van Gooiland.
Het bevredigingsrapport toch beoogt alleen aan nietscharendeu iets to geven, waarop zij wettelijk noch
zedelijk recht hebben, ten koste van de 90.000 'overige
bewoners van het Gooi, het beoogt van Stad en Lande
een vereeniging te maken welke niet nastreeft bevordering van den landbouw in de eerste plaats, maar
in hoofdzaak grondexploitatie, een vereeniging, nog
meer dan het huidige instituut, een bron van strijd
in het Gooi.
Men denke niet. dat het bevredigingsrapport den
vrede zal brengen. Dc strijd zal terstond beginnen
zoodra men pogen zal het beginsel van ..geven en
nemen' toe te passen in dc practijk. Na het eerste
succes zullen de nict-.charei.den ervoor vechten om
den buit zoo groot mogelijk te maken, ook al. omdat
deze zonder twijfel verre beneden de verwachting
van velen zal blijven. De belangen der gemeenschap
zullen niet meer meetellen, als een Staat in den Staat
zal Stad en Lande ernaar streven, de gemeentelijke
politiek te doen doordringen van de politiek der
machtige grondexploitantcn.
De burgemeester betoogt dan, dat ontbinding ook
financieel voor dc ertgooiers de voorkeur verdient.
Persoonlijk zou hij echter aan een voortbestaan van
de vereeniging de voorkeur geven, doch waar in den
boezem der vereeniging stemmen opgaan, die op
destructie aansturen, ziet hij in ontbinding volgens do
wet de eenige oplossing.
wille van het eendrachtig samenwerken van
deT^r
Gooische gemeenten zou het naar 's burgemeesters
oordeel echter niet goed zijn. dat Laren een afzijdig
standpunt innam. Stad en Lande, aldus wordt den
crfgooierz gesuggereerd, heeft een troef in handen,
waar de voorzitter in de jongste algemeene vergadering op doelde, toen hij een geheimzinnige hoogste
autoriteit ten tooneel. voerde, welke toezeggingen
zou hebben gedaan inzage een wetswijziging, voor
geval er vau het bevredigingsrapport niets kwam.
Of die hoogste autoriteit ook de bedoeling heeft welke
de leider der niet-scbarenden eenige malen zoo openhartig heeft kenbaar gemaakt: alle gronden verkoopen en den buit verdeelen, om langs dien weg de
rechten der gemeente illusoir te maken, is er niet bij

straatverlichtingen wel verbetering mogelijk blijken.
Als antwoord op de vragen, bezwaren en, moeilijkheden, bij de rondrit der jury, bestaande uit mevr»
M. Dekking-t Hooft, ir. M. C. A- Meischke en de heer
A- H. van Koot, van de buurtvereenigingen vernomen,
zij nog eens uitdrukkelijk vermeld, dat de jury bH
tijdige aanvrage gaarne bereid is inlichtingen te geven.
Jubileum.

De cacao- chocolade» en suikerwerkfabriek Ve_._j
aan de. Insiiliudestraat bestaat vandaag 25 jaar.
Vanmorgen is de directeur met vrouw en dochter
ontvangen in het privskantoor, waar een aantal ge
noodigden, de commissarissen mr. H. Sanders en mr.
M. Levie en het kantoorpersoneel tezamen waren
gekomen.

Achtereenvolgens hebben daar mr. Sanders en mr.
Levie, de adjunct-directeur, de heer W. Koster, de

export-manager de beer J. de
de hoofdvertegenwoordiger van do afdeeling Binnenland, de heer
M. Swaep en de heer M. van t. animeren, chef van de
filiaalhouders, bet woord gevoerd. Er werd ia deze
«_>ïe^octingen niet nadruk op gewezen, dat het vooral
aan de energie, het doorzettingsvermogen en der,
ondornemingsgcc.l van den directeur, den heer
B. Hammelbiirg Jr, te danken is» dat de onderneming
zich in deze 25 jaar zoo snel heeft kunnen ontwikkei .n en tot zulk een grooten bloei is kunnen komen.
Een en ander ging vergezeld van het aanbieden
van cadcaux. Zoo werden namens het kantoorpersoneel een rookstel en namens de filiaalhouders een zilveren theeservies aangeboden. Voorts waren vele
bloemstukken toegezonden.
In een van de fabriekslokalen, dat voor deze ge»
legenheid was ontruimd, was het fabriekspersoneel
verzameld. Ook daar is de directeur feestelijk ontvangen. Nam.ns dit personeel is een ets van Jan
Sirks aangeboden, welke eis het fabrieksgebouw in
beeld brengt.
Tot omstreeks 1 uur is het personeel in gezellig

Be^t.

samenzijn bijeen gebleven. Muziek verhoogde de aan»
gename stemming, en noodde tot dansen.
Des middags is in het kantoor een druk bezochte

receptie gehouden.
Vanavond is er een feest in het Casino,
een verrassing wacht.

waar nog

gezegd.

Scheepvaart van Rotterdam,
Een goede samenwerking van de gemeenten is de
beste troef voor hen, en een offer waard, daarom dient
In de week van 21—27 Augustus «ijn den Botterook Laren zich bereid te verklaren mode te ouderWaterweg in- en uitgevaren vijf stoom»
damschen
zoeken of een oplossing, als het bevredigingsrapport schepen met
90 d.M. en meer diepgang.
bedoelt, te vinden is.

Laren en het bevredigingsrapport.

B. en W. van Laren hebben advies uitgebracht inzake liet z.g. bevredigingsrapport. Zij achten de volgens do. bestaande wet mogelijke ontbinding der
Vereeniging Stad en Lande vnn Gooiland verre te
verkiezen boven de totstandkoming eener regeling als
in het bevredigingsrapport wordt .-.ingegeven. Toch

Zondag a.s. zal dc Nederlandsche Vereeniging van
oudstrijders der zee- on landmacht uit Nederl. Indië
Het Vaderland Getrouw een feestavond geven in den
tuin van don Doele. ter gelegenheid van den verjaardag van de Koningin.
De feestavond zal aanvangen met een groote muila n e, taptoe, uit te voeren door de tamboers en pijpers
van het korps mariniers bier ter stede. Voorts hebben
hun welwillende medewerking toegezegd de Botter»
damsclic Harmonie v. h. korps Kon. Scherpschutters,
kapelmeester Jac. Doorenboom; de gemengde zangvereeniging Euphonia, dir. de heer J. Vlok; mevr.
Henriette I'r.insoiska, sopraan Nederl. opera, de heer
l-obert Mlirsch.iïl, tenor Nederl. opera. Het geheel
zal door een vuurwerk worden besloten, bestaande
uit 25 nummers.
Des voormiddags to 12 uur zal in het gebouw
Noordsingel 193 eon extra uitkei_ring worden gedaan
aan de weduwen dor vere-niging
aan alle daarvoor in aanmerking komemh. ' behoeftige on invalide
oud-lnd. militairen of wc luw daarvan, deze laatste
allen geen lid dor vereen.ging.
Do. netto opbrengst van dei: feestavond komt
goe.lo aan hot fonds voor behoeftige oud-lnd.
militairen of weduwen van

voelen zij zich niet verantwoord om den raad voor
to stellen dit rapport to verwerpen, omdat in do onzekerheid en in het uitstel der ontbinding voor liet
geheele Gooi on dus ook voor Laren een groot gevaar schuilt. Do. mogelijkheid bestaat toch dat Stad en
Lande in do komende jaren voort zal gaan met den
verkoop van steeds grootere complexen gronden, niet
langer geremd door tegenwerking der niet-^charenden,
die thans immers in eiken verkoop een verliooging
zullen begroeten van do hun te zijner tijd in den
schoot vallende winstuitkeoring.
Daarom zijn B. en W. geneigd mede to werken aan
elke regeling, welke er toe zou kunnen leiden, dat do.
voor natuur.
to rescrvoereii gebieden van Stad
en Lande zoo spoedig mogelijk in bezit komen van
con corporatie, onder welker hoede zij veilig zij».
Een tweede argument togen afwijzing van het bevrodiging.. rapport putten l>. en W. uit do, wen.elielijkheid van samenwerking der Gooisclio gemeenten,
welke met uitzondering van Laren het bevredigingsrapport reeds in principe bobben aanvaard.
Hot stoomschip Aolond.ini van de Holland
AmerikaDaarom wordt voorgesteld B. on W. te machtigen li.in i.s Dinsdag binnengekomen van. New Vork
via
aan het bestuur van Stad on Lande modo to doobu, 1 Ivmoiith
Boulogne sur Mer. Hot heeft op deze
dat Laren bereid is modo nader to onderzooken of op re>.< verroerd 7.*. passagiers le
klas. 45 passagiers 2e
do. grondslagen van hot bevredigingsrapport het bek as. il toeristen derde klas en 18 passagiers derde
houd van het natuurschoon in het Gooi ware te ver- klas.
zekeren en oen werkelijk bevredigende verhouding
Hot stoom-.chil. Rijndam is Dinsdagnacht
tussohen do drie partijen waro to verkrijgen, ond»!' ken v.a l.oiilognc sur Mer en Southampton vertroknaar New
voorbehoud echte.-, dat vooralsnog geen «-..k01e finan'o".' lic, zal op deze rei« vervoeren 3.0 kajuitpass.-»
eieelo aansprakelijkheid met, betrekking tot do te giers. I.> toeriston 3c klas on 96 passagiers Re klas
vinden oplossing wordt aanvaard.
<lldbl.)
Het museum voor land- en
en hst
Te Zaandam hebben gisteren do heeren W. !**o<»d- maritiem museum Prins Hendrikvolkenkunde
aan de Willemskade
binin. voormalig kapitein van de Iveizerlyko Rus- alhier is in Augustus door 30. fi personen bezocht.
sisch*» artillerie, kolonel A. Klimouko «m luitenant
E. Firsoff, resp. voorzitter, bestuurslid on secretaris
van de afdeeling Holland dor Vereeniging A.50..,UTRECHT.
-tion palrioticuo Russo to Parijs, welke vereeniging
zich ten doel stelt, do Russische uitgewekenen tot
elkaar te brongen "n to trachten, Rusland vrij te
Hetgrondbedrhr.
maken van do macht der ..do Internationale als horB. 011 tt. steil, ii don raad voor, don zorg
denking van don komst e,, hot verblijf in Zaandam
voor het
van Tsaar Peter do Grooto, uu 230 jaar geleden, eon behoor van hot grondbedrijf over te brengen van don
.vouw- on woningdienst naar den dienst van ge»
krans aan het standbeeld aan deu Dam gehecht.
i,ioo.,tow<'lke-i. onder bepaling, dat de directie van
,!ien dienst,
met name voor Zooveel het de belangen
van den bouw van woningen in het belang der
volks»
huisvesting
Weerbericht
voortdurend en goregold overleg
ia! moeten plegen mot de directie van
den bouw.' en
V» de Filiaal-Inrichting van bet Kon. Ned. __«t___»lo«i_lclwoningdienst
wat de verhuring van de in het be»
Instituut te Rotterdam.
drijf ingebrachte landerijen aangaat niet
Hoogste temperatuur hedenmiddag 1,, 26*.3 <?.
bouwkundigen raadsheer der gemeente, den landK
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EsbllcsdieTrompete....
Tot do i-.»--ekiw..rim,euton. welk» op li.onlnglnno.
>'i de
.!«> alhier niet mogen morden bespeeld,
!»b,»'!-t dc trompet. I'lt een cnfö aan .lei» steiger'
weerklonk gio-leinvond
even-.0l vroolijk trompelgoelüil en
drongen door iet hei
inLelklanken
politieman. Tien niinuioii l.iler wa* do
oor v«n^ oen>*>'»»
trompet stom geworden, ook do piano liet /.eli niet
moor hooien, de lampen waren geloofd. de bezoekers
waren verdwenen, liet café was «p last van do politie
go.loten.
l.en kellner 'M het cnlü was woedend, dat hij op
dezen, juist voor hein zoo vóordeeligen avond,
tot
weik!.o,.!.'i.| was gedoemd. Ilij nam een kei en
wierp daarnietn een ruit vnn hot politiebureau
mm
'b> (.rooto i'..:i>iwensleog in. ilij is gegrepen en opgesl'jii
Hij weigert evenwel zijn naam op te geven.

De vcr.ia.-i*lng van dc Koningin is gi>t,il->
in
de ge,angoi'i^e„ hier tor stede lier.!.,, hl. In -.«k
| >,!,■
gesticht.,, hebben do hoer.,, W. ttenbeim 1,.,..,.,.) en
..oh. i.->e<lli!,rt tv,»ol) en moj. mr.
Nt'lllük !..i»gl een <<>ne,,t gegeven.

11.
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LEIOEN

De

wethoudersbcnoeming.

In ,i.!Ut.luiiin«

op

et I,

vorig l^ii'ht wolilt il>.,n.>.

"Iwold, dat do hoer Th. R .1. AVilmer (r. k.)
me,-ntl
«t
heeft. in do gc^-wen oiii.-vtondi^hetleii
hoiidor«o1(d to morion bedankcn. In xij,, ,,I.,.,!^wetzal
nit eeko-en worden nu*. A. Tcpo
<r.k.» II, eoUeilo
diir^enieeztor en wethouder.v./„l ,b,^ wat
yan
i.cthoudei.*- beiiolt voriuoetlel,-k be.-da." uit ,; 0 do
h^ren
Aug. L. Rdnicringer (v. b.). .1. Splinter «... 1-.).
T
(,osliULs| (u. r.) t-n mr. A. Tope <r. k.)

De

BABNEVEQD. In eon der grootste klokken van
in den .lan van si.h--f-el.-ai tor.,, alhier te plaateen
carillon is hot volgende, op^brift gegoten:
Ter herinnering «au het 10-jarig jubileum" van den
Hoogwelgeboren heer V. V. .1. .1. baron van Nagell
als burgemeester dezer gemeente.
Barneveld, 22 April 192.1.

Zijn eigen hoed gekocht, De
en d« Oranje-zon.

natte zomer

B. .1. 8.. een koopman, had een strop gekocht.
Toen d. ijnvo. lente kwam mot hagelbuien en regen.
dac.it hij : „Nat nu valt, valt dezen zomer niet",
en hij rekende op oen zomer, welke een echte zomer
zon zijn, met zonneschijn en hitte, met droogte en
sproeten. En toen de gelegenheid zich voordeed,
kocht hij een partij van 20U0 nieuwe strohoeden.
Ie matelo tzeü werden opgeslagen in oen pakhuis
van G. 1.»., aan de Holstraat alhier, en B. ging op
den zomer zitten wachten. Maar de zomer kwam
met wanh0°P
het hart dacht B. aan zijn
hoed;es.
-JOON k."
Poen kwam de gelegenheid. 1000 van de
vau de hand to doen on B. bedacht zich geenhoeden
twee
keer. Do resie.rend- 400 liet hij in hot pakhuis
C"' Die zijl. goed voor
zei B. tegen D
Maar D. dacht er niet aanbrandhout.
de 400 puike boelen in
puin te slaan. Hij wachtte tot hot laatst
van Augustus, kocht een pot oranjekleurige verf en schilderde
alle hoedjes in do nationale keur.
Mot 400 oranjekleurige stroohoedon verscheen D.
gisteren in ds straten van Rotterdam en vele leestgangers lieten zich voor een kwarti.
later op den
dag werd het drie stuivers
oen '
aanmeten. H. J Z. kwam toevallig langs de
waar D aan het venten was on vond het plaats
aar-lig idee. door middel van oen hoed. uiting
ven aan do. liefde voor hot Vorstenhuis, dat te
hü
.....lelijk drie stuivers betaalde on
een hoed opzette
of juister, hij wilde or con opzetten, want bii hot
opzetten keek hij in den hoed on daar zag hi'l
het
merk slaan, dat hom zoo bekend was en
waarvan
Hu in den rc_<c!ir!jkon voorzomer zoo dikwijls benauwde droomen had gehad.
Dat zijn mijn hoeden, riep B.

BDA)l. De gemeenteraad heeft besloten, van
de
aanbieding der gemeente Amsterdam tot gaslevering
geen gebruik te maken, daar het geen
voordeel zou
opleveren.

BII_I.AND.BATH. De heer A. Rntij^ heeft gisteren
ti^n .-2-jarige loopbaan als raadslid 'afgeslote,, Voor
het vele goede, door hem verricht, heel', dc
voorzitter

'^.

nem dank gebracht.

UITGEEST. Do gemeenteraad beeft
eon
bedrag van /10.000 te votoeron voor den besloten
bouw van een
burgemeesterswoning, onder beding, dat do bur«eMeester boven de 15 pet. van zijn salaris f 200
aan
-.
<>
huishuur betaald.

--
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Radio.

- - oransehoed

Dam.

zoon

Gisteravond heeft de ?hilij*s kortegolfzonder de
«arillonbespeling op den Dam, door J. Vincent, draadloos verspreid. Blijkens inededeeling van don radiodienst te Bandoeng was de ontvangst uitstekend en
mede namens de radio-amateurs aldaar werd aan do
-fabriek telegrafisch dauk betuigd.
; De Daily (.uardi_.i te Sydney zond bericht, dat men
in Australië van het carillonspel genoten had.

—

kachelhout
5° gekregen.
m7end^D^
*"*
'
*
***
Maar 8.. die naijveriz- was geworden, omdat D

Cyldontempryte Weerstand.

T°°r

slimmer was geweest dan hij. holde,

oen politik
bureau om aangifte van verduisteringnaar
te doen

In den laatsten tijd zijn do ouderwetse.! vaste ijzerdraad weerstanden, die voor het regelen vau den
gloèistiooin bij hel^looionde lampen dienden, in oen
anderen vorm herleefd. Wij ontvingen van do handelmaatschappij Inla alhier oen monster van zoon

Het ongeluk

stuw te Borgharen.

bij den

Drie van de vier lijken thans gevonden.

vasten wcerstainl, dio den naam draagt van Cyldon
tempryto. De weerstand is gevat in ecu kokertje met
Tnetalen eindkappcn. dio gemakkelijk contact maken
met do veeren van den houder. Zij worden voor verschillende waarden in den handel gebracht. Men dient
or dus op te letten, dat bij eon bepaalde lamp eon
passende weerstand behoort, anders heeft het voorschakelen geen zin on kan het aanleiding geven tot
storingen. Ook bij hot verwisselen van lamp voor con,
'die meer stroom gebruikt, moet tevens do weerstand
veranderd worden.
Voor do experimenteerde amateur., lijken ons die
weerstanden lastig; alleen in toestellen voor luisteraars, waar ze naast don lampvoet gebouwd zijn
kunnen ze nut hebben.

vanmorgen is m de Maas achter Sittard het liik
gevonden van J. van der
Velde. 3? jaar oud. ongehuwd en afkomstig uit Smilde.
die bij het ongeval
van u Augustus bij den stuw te Borgharen
verdronkon is.
Kaar het lijk van J. op de Buist wordt nog gezocht.
HOOF

water.

Mon fehi-ijlt, ons uit Bhonen :
Nog steeds wu..t do Pijn. zoodat do laaggelegen
uilerwaarden veel la^t van h.t water krijgen.
alleen hot na?_-as wordt bedreigd, doch ook de groenton. Do aardappelen worden uit don grond gehaaid
wijl ze andere wegrotten.

Kiel

Mededeelingen en Aanbevelingen

Men schrijft ons uit Heerenveen.'
De hoo^e waterstand in Zuidoost-Friesland is voorbij. De peil.chaal in de sluis
te Heerenveen die
voor ruim 14 dagen 46 centimeter boven
zoinern.il
aanwees, noleerde Woensdagmiddag 13 centimeter
Mm verwacht, dat het stoomgemaal bij
"lacozül
spoedig stopgezet zal worden.

(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.

De rechercheur van politie D.. te Leiden,
toen hij dronken was. tijdens een ruzie metheeft
vrouw met een dienstrevolver een schot op ziin
gelost. De man. die vader is van drie kinderen haar
is
na verhoor door den burgemeester en den
waarnemend hoofdcommissaris van politic, voorlooi.il*
6
*
gescsiorst.

Losse berichten.
Ongelukken.

[ LET OP DE LEKENDE KRUIK f
'

vanmorgen is de ->ljarige arbeider J. R.. bii het
omleggen van een drijfriem in de textielfabriek van
de firma G. Jannink & Zn. ie Enschede, door een
as gegrepen en eenige malen in het rond geslingerd
1» zorgv.ekkenden toestand is hij naar het
huis gebracht.
Aan dezelfde fabriek is een dag tevoren
een ongeluk gebeurd .- dc arbeider *_.. uit eveneens
I.onncker
kwam met zijn hand tui-schen dc
walsen van een
.-',-.,.>a.h,»e, zoodat hij, ernstig gewond, naar
een
ziei-enünis moest worden overgebracht.

i*

ziekers

Gemengd Nieuws.
De mood te
fc.

Capelle a.d.l.jsel.
<r!. „

Ne.t lijk van .W,

Net

..„

vanmorgen vroeg in den 1.7..,,
den. niet ver van de pi....... v

lijk gevonden
G

drijvende

d,-

..

11.
d. Iv.
hebben gemeld,

W"'::*"

g^von-

n.i.daad?

Het
voorloopig naar !,e- ,i,kenl„i!B
-, de algemeene
begraafplaats overgebracht; he, zal voor ">-".leoli.
sectie naar N...erd-...i worden vervoerd
J»

n?.,;.^!.

Het motorongeval hij
v,

- die
hoogt., va» Arke,

rt<s..

vrachtauto en

>„
/«aar gewond

-o komen

ee„ige,.

m,

t

het ziekenhuis ttijd

_ <.r!,^eri^l"!i!

werd de !,!,, ruw,,,,,.,,,),. weduwe Kur-,
den polder 'e >!.'>udd..,->r!,ui.e„. „>, 1,.,: r - .., ,.'
klopt.
loen zij aan de deur har.-,,
.,>,,ii
k. ,■.„
■werd zij me' een revolver gedreigd e„
ie-omme-rd'
«Ogenblikkelijk, een .om geld-, ad i >.. vulden .-,! i.'
geve,,, (0,, haar ..ehrik ,■,,,,
ij,,.,
' ,,,.1
malen in het wilde wee e
,..,-<„.,>e «,.,,,„,,. heel,
bc. geld gege-.e,,. In den mor-."',, eer-I durfde
' xii
aar.gilts van liet gehemde in. ,h,n.
''
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. , ,.,. ,.

('opp..,
ler-vij! de |„.,., ■,-.., ('.,„.," .-ma
loopig certificaat be!,!,!,!,!,,,,cMe M
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11.. \,[, le'
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Oplum.
gisteravond is in cc,, pand aan do v-*-l.sir_ai
alhier

«e '.l-iang.

Chinees

,',

ff.

s.p bc<.,e,dnad
e,ra,,i
toen hij bezig wa.'- opium t» berei.^n. Hij is aange'
Honden en opgesloten. Het opium &in h...lag genomen.

o»,

_l

inirtienlieren

-

"*■■■■«" !" Haarlem een bedrog
"'Vll"'"-, nit
»f o,'!._^'
.t... ontvreemd
een colbertje, dat in een café
aan den .fan-w».- hing. De dader ontsnapte.
jjn
me.lep'n h'ige werd ..-.„'.-ebouden. '!,..»,.>
h. es,
reeberehe. op
Ati'^erdam-ehe.
'M.ehe politie «.-ingehouden

,

»>tcr_>

'

-

Herhnaardig.

!,.hai>,.l.„ .ie
hee.e,, 1.„,.„.e.
|,et ce,!,lie.„»
VOO»
po! ,t iel,.,nd

Ue poli.ie heef! hel lijk in beklag genomen

l-i.'t'ravo»d waren de brugge., ach.er-, van do ..inunhavenbrng alhier naar dc !.po..rweg...ivenl.r,.g
gegaan, om de_e t,: openen, l.en
onbekend gebleven
man
in die,, !i!..s.<.!>_n!i.id het brnggewachtcr-hui.je opengebroken
uit een kis;,., het brng'-eld
c"„ bedrag v.m
on^.veer f
gé-tolcn.

"■-

b..nde!.>..ie..„il.'iu-.-.

i.

uur ontdekte een waker
den
aeh!vei!igheid_dien'>t
'diner dn, de achterdeur van dc 110!1a,.d..c!.e
Hamiel...
bank. aan de .*.0...-,..|.b>..k alhier, open stond.
1,.,,
veilhe I d..slot wa.. „i, .Ie deur geragd. Hij
waar.-huwde de politie. i).„, «telde -en
in
h1,,,;,, dat de brandkast wa.. onderzoek
,-vnaru.t
opengeboor
.'
'I.r wordt evenwel nie!-! vermis.

Nachlelijkeoverval.

Op een van de politiebureau.^.!^. re rd ons 5.,
volgend» ter p iblunii,, ..aii-lehode,.
Op de gehouden keuring - -,.„, pui.li.■!,...»<,. op
I'.n*d.-.2 ...i Vugu.tu. 1927. ie .*.<>, 1.. ..„!,,-.o- ni.»..,,.
l!'hre-e„ ,1„.,r de Koninklijke '.e 1,,!.,,,.!-.,,,,
p..,,,,...

in

j\ aunaeh!

,-,,,,,.

li»

Kerkrade.

.

ler

nu.....nk0m.-!
aldaar overleden.
üfl naatn-verwariin^
0»»'.,.,,, doordat de heer
>ot<„,g.
-,.,
„,!,-,.« ij-/,. r
.
..,,.„,„
,.
>„
?ij bewijs van tl'»,
lier,-,!.-.-.

...

gem.

Ken zesjarig knaap.'-, >* in de Jan l-_vcrt.*eii..lrar.t
te .Vn»ier,l,.n, door een hij wagen van lijn
17 overreden
Het k»„l is itl i, c
.Vilbcli'nina?a.
thni-'
overleden.
Diefstallen, inbraken enz

Git-

motorrijwiel

llannrai'e.

een
knaap. Gerard N.. toen hij eenWoensda-straatrover->ak. door een autobus aangereden, liet voorwiel
Ring den jongen over hel hoofd. De .lood
trad onmiddellijk

"e„,e,d

z ,_j,,
!,0,.-i„g -..,,.,

<>,'rm._,em w.w vervoerd, i.

1e

1 ..,ar>ge

Gorinchem.

- I„!,i.
gi..te,-m„1,,..,^ op

__-_ heer Xoüiun.

die.

zooals wij in ons Ochiondblad
gieren op den Lei.lschen
Sii-aalwc*
'«oor een anlo i. aangereden,
£"■'".,
n»f
1
het .-.!. L!i.abcl!i^gc--!icht I* Leider, overleden il- in

Dekker

but-kneeht. wonende

,

"

verdek vi.„ de Ifaaiden -_.'.iari".» V H

lc Am^er.lam.
de,, diefstal te lubben gepleegd.

.li. lakend 'heelt'

'

Dinsdagavond hebben onbevoegden zich ,oe--nnl.er.ehat lot een perceel in d., hang,
ie. Il,>a,,lem, door bei op.nint.ke,,
van een winkeldeur
hen
toonbanklad., is opengebroken
en
daaruit
1 -l.i onnreemd. In het bovenhuis
/.ii» een buffet
een slaapkamer doorzocht
daar ziin een gouden
dam.v.horloge en een zwartlecren portefeuille mci
eemge waardclooze papieren gestolen.

neuraal

!.,ue,„n,ht is ingebroken

in bet . "hoene„niai:i>?.iin
de
firma
Pre-burg.
.>.
in de .-:pui.-!raai 'lc
yin
Am^ierdam, he ,weo inbrekers werden c< hter
in hun
zij ha,lden reed-, de. noodige
b'lri.if gegloord
artikelen bij elkaar gezet, toen zij in e^» de? gang-o

.-..

da vrouw v» da» lonrlerga tegenkwamen. Des» had
gerucht gehoord. Da beldo mannen dreigden on haar
ta «n lon achloten ala ,1) alarm maakt». Zij
hebban
toen het magazijn door de voordeur verlaten. Daar
ii,
zijn rij echter
de.armen van lwo« agenten geloopen. die na eon vervolging één der boida
mannen
bobben goarro.^teold. Uit bel onderzoek ia gebleken
«ij
dat
in da eugrusmagai-ijneu via het dak
binnen
«aren gekomen on wol van kat logement van het
Leger do, lioila al.

Sport.
Faarden.

_^en

kordate amazone.

l.ca rit

van 1,200 K.M.

o__.

vla Ven Haag.

On.e I'.iii^.h», oorrespoudont schrijft d.d.

vriend.

Het hoedje.

het

earil onbesplingop den

oolijke

Fe Zaandam, op dc kermis, is gisteren een ****..*>.
jarige >»i_<erdanimcr doordat een vriend hem nan
het beo» trok, uit een zweefmolen gevallen. Met een
gebroken boon werd de jongeman naar het gemeente.
<_io_.e!s!-!-i_. overgebracht.

ANDERE GEMEENTEN.

De

Rai

Augustus:
.ano-htond wa» er aan den ingang van *«>het Bois de
«.mlogne oen eigenaardige beweging om eon sierlijk rijpaard, luisterend naar deu naam 1« huppH, we «ouden
«eggen ehieard. Zijn «adel is mot bagage bevracht, en
zelfs bengelt er een reglementaire revolver aan. Voor «en
ril van 1,290 K.M. staat bij gereed, dio hem via Spa on
naar Don Haag moet brengen en vandaar naar
Borli-n. 11,^ wordt bereden door de in het «wart gestoken
juffrouw Dorauge. die den tocht alleen onderneemt «onder
«enigen steun on louter voor haar plezier. Dagelijks wil
ze 4» tot .60 K.M. alleggen met dien verstande, dat twee
stapvoets*met neen in draf zullen afwisselen. 'Ie Spa,
Brussel on in Den Haag neemt ze telkens één dag rust.
-^.en week te Berlijn moet haar gelegenheid versoballon
om Zichzelf, hot dier en do uitrusting bij te spijkeren.
Het roisgoed ,s tot een minimum beperkt, «el gaan
een avondjurk en dito -schoenen ineo evenals een piiama,
handschoenen en «lies, wat de bekoring van het uiterlijk
verhoogt, Een blondere zak bergt kaarten
ou gidsen. Lon
derde, dient als bewaarplaats voor «en llesoh
oude cognac
en verder «ijn er twee karwatsen en de revolver.

«ru^el
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ALOALItCH. KOOLZUURHOUDEND

Ook ds procuratiehouder F. C. v. d. Slaj» kon «l
niet achter komen» vat verdachte tot «ijn daad had
gebracht. Dat de jongere bediende den kassier val»
de wijs had gebracht» gelooft getuige niet. Al een
paar maal moet de man gespaard zijd, maar overigen*
heeft hij veel grootore sommen onder zijn beneed

gehad.
llet O. M. had den reehter-eommi«saris verzocht!
naar verdachte inlichtingen in te vinnen. Die inlichtingen zijn niet bij de stukken, 's Mans motieven
heeft mr. Schutter ook niet begrepen.
De verdediger, mr. R. <?. Vuilage vond dat dé
Wielrennen.
patroon den verdachte zeer menschlievend had be-i
Te Berlijn.
haudold. Hij had zelfs geen aangifte van het geval
gedaan. Maar de familie van verdachte vilde niet.
In da Berlijnsehe Itutharena hebben gisteravond wed» meer mot hem te doen hebben en zij heeft hem er
strijden plaats gehad, Het voornaamste punt van het programma was een ontmoeting tussehen do sprinters Bpears, toe gebracht zich zelf aan te geven, Pleiter heeft,
van Kempen, Xlooskops on drio DuitKehers Busohenhagen, aan de N. K. reclasscering een rapport gevraagd, dab
_.h__e_ en Knappe. De snuit der Duitsobers werd gewon» echter nog niet is binnengekomen.
nou door Nhmer voor Busohenhagen eu Knappe die der
buitenlander., door spears voor van Kempen en MoesDe verduisteringen in het ziekenhuis.
kops. Iv de finale versloeg Bpears Lhmer in den strijd
voor do tweeden won van Kempen van Busohenhagen eu
Vervolgens heeft terecht gestaan de 40>jarige apo»>
in den strijd der laatsten versloeg üloeskops Knappe. thckersknecht Gr. W. A., thans gedetineerd, wien tert
Kloeskops maakte met 15,1 seconde de snelste rorlde.
laste werd gelegd diefstal op verschillende tijdstipDo groote llormania prijs voor stayers werd gewonnen pen
in het tijdvak van 1 Januari tot 21 Juli 1927 vaN
door 2bollenbeek voor Kli<;uei> MUUer I_ewanol.
spiritus on alcohol, eigendom van de gemeente Kot.
terdam. Subsidiair werd verduistering in dienstbe-i
schakan.
trekking van alcohol en spiritus ton laste gelegd.
Wedstrijd tegen bet «__e.n_»«___
Verdachte zeide bij zijn in de instructie afgelegde!

MINERAALWATER DOOR MIDDEL da»

Comprimós

VlllllT-kM

§

bekentenis te blijven.
Do administrateur van het ziekenhuis Gr. H. Bander_»
Men meldt ons, dat, gisteren uit Duitschland berleht is verklaarde dat hij had nagegaan, dat in 1924 de pos,
ontvangen, dat de Duitschers met een ploeg van tenminste alcohol in de ziekenhuis-apotheek met
800 de be75 spelers naar Amsterdam komen, waar bovengenoemde grooting had overschreden. Toen was niet ingegrepen.
waterdag
wedstrijd
eu Zondag a.s. zal plaats hebbon. . In het tijdvak Januari—Juli 1927 was 60 __. alcohol!
niet verantwoord. Op een dag in Juli was verdachts
Zwemmen.
met een flesch gestolen alcohol bij zich.
De temperatuur van het water la de Klaas la heden aangehouden
De apotheek ressorteert niet onder getuiges afdeeling»
64
graden.
Rooien.
maar onder den medischen dienst van het ziekenhuis.
De Internationale ,ved»trUden op den
De diefstallen moeten jaren hebben geduurd.
De tweede getuige A. J. M. A. v. d. Wetering,
Amstel.
Rechtzaken.
apothekers-assistente verklaarde, dat er wel eeniget
controle over de voorraden was geweest, naar blijkVoor de «kilwe.s.rijden juniores A van de InterBij beschikking van den minister van justitie zijn baar niet voldoende.
nationale roeiwedstrijden welke op 1? en 18 dezer onder
loding van de Holland Bekerwedstrijdvereeniging en aangewezen in de enkelvoudige kamer voor de verDe president: Och ja. het was noch van n. noch van*
den Amsterdamschen Boeibynd op den Amstel gehouden eenvoudigde behandeling van strafzaken van de een ander de persoonlijke zaak, het ging om het geld
worden «ingeschreven door H. Milton van de Krat rechtbank te Botterdam: tot lid mr. 8. X. B. Hal» van de belastingbetalers. Maar u komt hier niet
om
Irinit? Ooilego «.ambridge.
bertsnia, rechter; en tot plaatsvervangend lid mr. J. van my een standje te krijgen, doch ik druk er alleenl
E. Bosen jacobson, mr. A. »1. barren, mr. H. do Bic, mijn smartelijke verbazing over nit, dat er geen conZwemmen.
mr. D. 31. Pare, mr. J. v?ijnveldt en mr. 6. C. B. E. trole was. Wat zou zoon controle voor dezen man «eu
3uringar, allen rechter.
steun zijn geweest?
»e wedstrijd «»p het
Getuige verklaarde verder, dat zH er opmerkzaam
Ho-meer.
öp
had gemaakt, dat er in dsn laatsten tiid zooveel
RECHTBANK
te ROTTERDAM
Men seint ons ult Toronto:
meer
alcohol werd gebruikt en dat er dus meer alcoStrafzitting.
Vierkotter, de Duitsche zwemmer, die het banaal overmoest worden ingeslagen.
hol
...
gezwommen heelt, heeft gisteren den wedstrijd
op het
Het OM. was zeer verontwaardigd over het schancintario meer, over plm. 34 K.M gewonnen. Ziin tiid
Een grap.
delijk misbruik van vertrouwen, dat verdachte had
was 11 uur, 44 minuten. Er waren 290 deelnemers.
gemaakt. Verdachte tracht nu het medelijden op te
Op 24 Juli bevond dé 39-jarig. keUner-reiziger wekken, het stroomt tranen in zijn brieven, maat!
Polo.
A.
v. V. zich in café Flora aan den B_hi«danls_he_- gemeen is het, dat
.Ren reeord'o_,tv«ntzs!»t.
probeert de schuld op
dijk. Aan een tweetal bezoekers van het koffiehuis, zj.in medeverdachte verdachte
te werpen. Het gebrek aan condie bij even afzonderlijk nam, had hij een doos met trole is geen verontschuldiging. Mag men dan nie.oor de aan hez einde van dele week beginnende wedglinsterende steentjes laten zien. bewerende dat het mand meer vertrouwen?
strijden om de .Vestchester Cup te New Vork waaraan
een voorwaardelijke
diamantjes wk.en. bij een inbraak op den kop getikt. veroordeeling is er geen Voor
een Lngclsche militaire ploeg en een Amerikaansche pioenenkele
reden. Éisch 2 jaar
zullen deelnemen, bestaat op het oogenblik zooveel heVoor f 200.konden de bezoekers ze krijgen. De twee gevangenisstraf.
langstelling, dat reeds in voorverkoop bijna l 1,200,000 bezoekers zijn niet op het aanbod ingegaan. De
De verdediger,
aan plaatsen ,s verkocht. Men kan wel aannemen, dat de politic is echter achter de poging van v. V gekomen verdachte dadelijkmr. A. F. Zwaardemaker, zeide dat
zich bereid had verklaard, de
recette tenslotte ver over de l 1,200.000 zal zijn. Het beom de stukjes glas, dio de steentjes, in werkelijkheid schade aan de gemeente terug t© betalen. De bedragen
gint werkelijk op ontvangsten bij
boksw_dstrijd.__ te waren, aan de cafébezoekers in den maag te stoppen waren echter te hoog daarvoor.
en het gevolg daarvan was dat v. V. vandaag wegens
-pleiter riep met klem de clementie van ds rechtpoging tot oplichting terecht moest staan. Hij beweerde bank in, voor oen geval als dit is de voorwaardelijks
Voetbal.
nu dat hij in het geheel niet van diamant had gespro- veroordeeling in de wet gebracht. Bet Genootschap
»_r Hol-ris en de l?oo_ba__
ken, maar ,dadelijk had gezegd, dat hij imitatie had eerst alle omstandigheden gunstig
beoordeel,!,
-.««ociatlon.
simili^iiamant te koop had. Even later zeide hij, dat maar schijnt daarop plotseling boes te zijn geworden»
Niettegenstaande het rapport van de commissie inzake alles maar een. grap was geweest.
Verdachte zal ook nog voor den ontdoken accijns
Dy president, mr. van Viersscn Trip, maakte er ver» worden vervolgd.
net onderzoek naar enkele aangelegenheden van de Arsenal, door de Football Association aan de per, is medeDeze man is altijd een voorbeeldig zoon geweest
dachte opmerkzaam op, dat er toch heelemaal geen
gedeeld, werd het tot dusver niet in de groole bladen
grap kon zijn geweest, als hij dadelijk gezegd had en ©en voorbeeldig echtgenoot.
gepubliceerd. Dat zal wel toe te schrijven zijn aan het simili-diamant te koop te
hebben. Bovendien is zoo 'n
leit, dat Sir Xorris, die, naar wij reeds mededeelden, een
soort
Daarna heeft zich te> verantwoorden gehad de 50aanklacht tegen de Football Association heelt ingediend, wel grap van iemand, die al 9 maal veroordeelt is. -jarige
arbeider in het ziekenhuis .V. O. A., gedetizeer slecht op haar plaats.
aan ne bladen heelt laten weten, dat hij tegen elk blad.
wjen
ten laste was gelegd heling van alcohol,
neerd,
De
getuigen
R.
J.
en
C.
de
Olce
Deugd
vat liet bewuste rapport zal publicceren, onmiddellijk een
verklaarvervolging ia! doen instellen.
den. Dat v. V. hun wel degelijk de diamantjes voor door den vorige verdachte verduisterd en diefstal
echt had aangeboden. Hij had flO op hand gevraagd, van verbandzwaohtels, die verdachte onder zijn berusting had gekregen om ze opnieuw te winden.
Golf.
dc 1190 konden ze dan later wel betalen.
__.aaFBd._e Golfclub.
Verdachte bekende.
Volgens verdachte handelde de Deugd, dien hij
Als getuige werd eerst gehoord de verdachte uit d«
evenwel van vroeger niet kende, uit rancune. Met dien
vorige zaak.
. Evenals vorige jaren op Kouiginnclag werd ook dit had hij heelemaal niet gesproken.
jaar op de baan dor Haagsche golfclub in een 36 holes
Getuige G. H. Sanders, administrateur van het zieDe vertegenwoordiger van het
medal play met handicap gesnoeid, om den Des Tombe schutter vond, dat verdachte's O. M.. mr. E- D. H. kenhuis, had bij verdachte thuis
verweer niet opgaat.
©en onderzoek ingeWlsselbeker. Van dezen wedstrijd werd door 30 leden der Uit
steld
eu
daar
pak
©en
van
20
gevonden.
wat
zwachtels
getuigen
de
verklaard
zijn
schuld
hebhen, is
club onder wie 4 dames f.5«, ditmaal van do heerentee's
Op een vraag van de verdedigster, mej. mr. R.
moesten spelen dee_geno...-H- Hoewel de deelneemsters komen vast te staan. v.V. heeft al heel wat zware
daarvoor 5 slaken extra handicap «.htvingeu, woog dit straffen achter den rug. Eisch 1 jaar on 6 maanden Austeiczer, zeide getuige nogmaals, dat de medische
dienst vn het ziekenhuis niét onder hem ressorteert.
evenwel niet op togen deze verzwaring van dezen voor gevangenisstraf.
dames toch al moeilijken wedstrijd. Voor de eerste ronde
De president: Daar gaat de dokter natuurlijk over
3lr.
v. Diemer, als verdediger optredende, meende,
van 18 Holes ..-ochtznds maakten de boste nettscores mr. dat niet zoo
die is wel erg knap in het luisteren enzoovoort,
en
gemakkelijk is uit te maken of verdachte
1,. _,>.,pels (hand. 28) 6.-. H. V. datmnr (18), M.
maar
de financiën van de stad kunnen hem niet
C.
Hannah
in
een
«enigszins
vroolijke
(18), en H. Bos (26) alle drie 74. De beste resultaten in
stemming, een grap heeft schelen. Het
was zijn eigen zaakje niet, maar
-?_-^.-?de ''*_?'*?_ '"''«lcten sijpel» 73. F. M. I,» s-l,»pello gemaakt. De bedoeling om zich wederrechtelijk te van de overheid. Het is toch wel erg, dat erdeinzaak
het
(15). 73 en T. B. VV»terbnry (8) 73.
bevoordeelen staat dus niet vast. En is wat verdachte geheel geen
De wedstrijd
op deze dingen is.
controle
dus gewonnen door mr. _.. d>ijpels met een nettscóre .werd
heeft
een
gedaan,
over
samenweefsel van verdichtregels
Het O.M. achtte voor dezen verdachte dezelfde
o. holes van 138.
te noemen,
op zijn plaats als voor den vorigen. Eisch 2 jaar
straf
Uitspraak 13 september.
gevangenisstraf.
Cricket.
In Engeland.
De verdedigster, mej. mr. V. Au.leiezer, is er van
Wederspaningevreemdelingen.
overtuigd, dat deze verdachte in die oorlogsjaren tot
ln den wedstrijd die Dinsdag door surrey werd gewonzijn schuldige handelingen is gekomen. Deze verdachte
nen van MiddleZex, maakten Ilobbü (54) en sandham (65), „^_"<nt«,hebben terecht gestaan de 22-jarige stoker is niet anders dan het slachtoffer van den vorigen
veer een stand van over de honderd voor het eer-te U. F. M-, uit I'lensburg en de 27-jarige stoker 0. D. «_.. verdachte. Pleitster vroeg
de uiterste clementie.
--.i.k.t. surrey's wedstrijd-program wa« daarmee
mt Tórnsberg, di« op 12 Juli op den Bchiedamschen
Uitspraak 15 September.
loosen.
dijk
zijn
*-

.—

Het is zeer de vraag of Parker, die 191 wickets op
zijn credit heelt, wel kan., krijgt om de 200 to halen.
Ui.
i. voor «een der z.g.
fc.tiva.l".matohes gevraagd: maar
bet zou kunnen dat hij nog gevraagd wordt voor Ohampion county tegen „de rest. Maar om in zoon verteeenwoordigende match negen wicket» te nemen,
is al een
reuzen taak op zich «.elf.
Glouccster zélf heeft f.ecu matches meer.
Ook I_ancashire (no. 2 op do ranglijst) is aan het
eind der baan; verliet Nott. van
dan worden
?,.._*- 2 en lancashire J; maar inGlamorZan
alle andere ?eva_l«n
blijft ds stand Notts j. 1.an,7..5hir« 2, ongewijzigd)
De eenige county matches die nog op liet programma e laan zijn:
V<.ttz-.Glamorgan en s.„^ex_-_!__sex. Verder «polen noe
lo._sliiro .exen <!« M.C.C. en de
Gentlemen tegen de
l laycrs. Ook heeft «ent nog een match mot de
Nieuw

—
—

"

-.cclaiüiers.

— Do

volgt:

stand dor wedstrijden

was Woensda "avond ala
*-

Sof\*

23*5' ttlainorgan 59 voor 0. (Gunn 68, Payton 50,
t .77
i_<ill<!y 41 n.u.)
",~_ *"'*./*-*- (Ashdown 51. *>VooUcy 63. Amos 31) Nieuw
£ccl..?i<l nl» v.,_,r 1.

—— M.C.C.
— AmateursIlobbs(('altbor,-.

su^e*- .17 (Parks 71), Essex 63 voor 1
171 voor 9 'D_u?l»8 83 nu). '
2*l
JOl). Players 10 voor
(de
nol-on zijn
en .-ian.lham). De Playerz hebben0 een
zeci-^tcik elftal. Nobbs. s^>ndliam, E. J. Smith.
11-mlren, Hammond, üro^n. Newman, shephord. Nearne.
sibblcs
en linr<jiion.

Luchtvaart.

<..___?<» veile...

Hoe hij het hoogte record heelt gebroken,
Onze correspondent to Parijs schrijft d.d. 30 Augustus:
i allizo. die ziju eigen hoogterecord heelt gebroken,
vertelt zijn indrukken, zien zou het 'len volgenden ochtend
den vlieger niet aanzeggen, dat bij een zoo ontzaglijke
spanning achter den rug heeft. Op bet oogenblik i.e>*t hij
«lic proef nooit meer to herhalen, maar later kan hij van
gedachten veranderen. En (.alliz.o vertelt:
Neen, ik heb mo daarvoor niet bizonder geoefend In
het boog vliegen kun je je niet
oefenen, dat vermoeit.
Eerst bad ik do spandraden ontspannen, die de kon samenperst, als jo hoogte neemt. Ik had een groote radiatenr en
een turbo eoiupressor, om mijn motor to voeden. Ik ,e>-.l
dien turbocompressor op deu grond om bij het stijgen
bet regiem van den motor niet to hoeven te wij/.i.-cn.
Ik bad twee flesschcn zuurstof onder hoogen druk" en
een inbalator. Ik ben heel regelmatig geklommen. Na
lt> minuten was ik op 51.011 meter. Allengs kromt de aarde
naar binnen, daarna verdwijnt ze tengevolge van den
damp. De hemel wordt van een aldoor heller blauw. waartegen de oogen op den duur niet bestand zijn. Tienduizend
meter is hel gevaarlijke keerpunt. Hst eenzaamhei.lsgevoel
is dan .cis.hrikkclijk. Je ziet niet» meer. Je bent
verloren
eu je leden verstijven. Je krachten nemen af en blijven
nauwelijks voldoende om bet toestel to hestoren, dat trilt
wegens de ongelijke spanning van de draden. He minste
vergissing moet noodlot!'^ zijn oh om ze te voorkomen
zijn je middelen maar uiterst beperkt. De ooren suizen
e» cc» prikkeling in de leden kondigt de nadering van
een verlamming aan e-, boven de oogen omslaat een
ernstige pijn. Je voelt al. in een droom het, toestel slingeren en jo raakt het juiste begrip van het geraas van
den motor kwijt. De kou daarentegen verdraag je nogal
makkelijk, ofschoon ik in den nek ergo pijn bel» gehad.
De ontsnappende gassen verwarmen de hut.
No-en de 10,000 meter .luurt de tijd erg lang. H»t
lichaam reageert dan nauwelijks meer op prikkels ik
ben lang/aam gedaald terwijl de nacht viel. Toen ik
ongeveer vijf kilometer boven de aarde was voelde ik
me in halve bewusteloosheid gered: ik zag de lichten
van Parijs glinsteren. Maar boe vuc te vinden, vanwaar
il. ....lokken wasl Eindelijk bespeurde ik de vuurtoren»,
die le üourget aanstak voor een nachtelijke vlucht. Toen
raapte ik mijn krachten bijeen om to dalen. Ondanks <_1
wijn inspanning mislukte mijn manoeuvre, ik landde te
„hoor* en «en vleugel blak. '
para-buut meegenomen, maar boven de
"-* dat tot
5000 Meter*"'dient
niets.

..^-I'/--

Weatflill-icltes Schart-verband.

’

uit
geweest, daar de orde hebben verstoord
en zich tegen hun opbrenging naar het politiebureau
door do agenten M. Zandbergen en P. v. d. Aart
hebben verzet. Verzet in vereeniging (art. 181 en
W) werd den beiden jeugdigen zeelieden ten
laste
gelegd.
De beide uitgaanders herinnerden zich
ze zijn
sedert 12 Juli opgeborgen
nu niets meer van wat
ze op dien avond hebben uitgevoerd. 31. wist niet
meer. dat hij beschonken op den grond had gelegen
en zich er tegen verzet had, dal men hem mee
wilde
nemen. Kn ovenmin kon hij zich nog te binnen
iirengen. Dat zijn maat X. op den rug van een
der
agenten was gesprongen.
(len
s"'"'- was alles wat er op dien avond van
i
was geschied, in een even dichten nevel gehuld als voor den Duitscher.
De agent Zandbergen verklaarde dat hij en ziin
collega de beide luidruchtige ordeverstoorders
hadden aangemaand rustig hun schip op te
zoeken.
Hl.
noor gegaan met zijn misbaar en toen de agenten was
hem
wegens

—

—

. Voo.r.

Het OM heeft voorts geëischt tegen den 23»jar.gei.
reiziger <.. F. J. N., geboren te Luik, thans gedeti»
neerd, wegens diefstal van
3650 ten nadeele van
Anna Pnhlen, dienstbode in Hotel Poppel op de Spaansche kade, en van eenige postzegels en een pOrternon»
naie met / 10 uit een cassette ten nadeele van Th.
Wolf uit diens café aan den Stationsweg, 1 jaar ge-»

’

vangenisstraf.
Verdachte gaf de feiten toe. Hij was in België al
eens tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Bij

een inbraak ii. het Zuid-Hollandsch koffiehuis was
hij op heeterdaad betrapt.
Het O.M wees erop, dat deze jonge man er een
gewoonte van maakt in hotels te logeeren, daar een
diefstal te plegen, te blijven tot het ontvreemde geld
op is om dan weer naar het volgende hotel te trekken
en daar dezelfde feiten te plegen. Ten slotte is hij in
het, Zuid-Hollandsch koffiehuis betrapt en na een
klil-ipai-tij door de ramen gearresteerd- Eisch 1 jaar
gevangenisstraf.
De verdediger, mr. F. Brielders, «ing 's mans levensloop na. M jong heeft hij kennis gemaakt met een
vrouw, dio zeer veeleischend was, met wie hij van
zijn huis is weggeloopen. Hij is gaan spelen,,' heeft
een aantal gestolen effecten weten machtig te worden, die hij successievelijk van de hand heeft gedaan,
maar waarvoor hij tenslotte is aangehouden. Zonder
middelen van bestaan is hij na zijn Belgische gevangenisstraf over d» grenzen gekomen om hier werk te
zoeken. De honger beeft hem tot zijn diefstallen, die
men niet lot het genre hote_rat-diefstallen kan rekenen, gedreven. Pleiter vroeg een zoo kort mogelijke
gevangenisstraf, opdat hij daarna weer, zooals de
president hem al geraden heeft, naar België terug
kan keeren.
Uitspraak 15 September.

politieve,oidcniiig^>veitreding wilden
was hij op den grond gaan liggen, Toen ov-de
«genten den Duitschen zeeman
wilden opheffen^ had
lv z.jn maat om het middel gegrepen on, hem
los te
rieken. Daarna wa» hij den agent v. d. Aart op
den
ing gesprongen. Zandbergen had in de worsteling
**
een vinger gebroken.
De agent v. d. Aart verklaarde ongeveer als de
eersto getinte, Beiden waren van meening. dat
de
twee wel onder den invloed van sterken drank waren,
maai- niet zoo beschonken, dat ze niet wisten,
wat
--««
.
ze deden.
Het. O.M. meende, dat beiden verdachte^ een flinke
Mi-at moeten hebben, Er is hm. niet anders dau
»l».-i_n.g!ieid in vereeniging ter- lasto gelegd; wederhet Was
niet uitgesloten geweest zo een nog ernstiger misdrijf'
wcdoispanniglicid. eenig lichamelijk letsel tengevolge
Uitspraken.
h
hebbende, ten laste te leggen.
De
reeb.
bank heeft veroordeeld:
Do l-nit.-nl.in.lscho matrozen maken het in da"Rotter»
F. 11., 35 jaar, lossen werkman, gedetineerd, wegens
haven in den 1.-i.itsten tijd wel wat erg bont laudlooperjj tot 3 dagen hechtenis.
i'am.^che
Ei°_el.
b maanden gevangenisstraf tegen elk der verA. C. N., 32 jaar, bakker, gedetineerd wegens diefdachten.
6tal van een fiets, tot 6 maanden gevangenisstraf.
De verdediger van M., mr. .*.olfsbergen pleitte verK. Hf. T., 21 jaar, Noorseh zeeman, gedetineerd,
zachtende omstandigheden. Verdachte M. was
wegens
met
diefstal van / 20 den zak van een kameraad,
s.s. Rotterdam meegekomen op de thuisreis na het tot 3
gevangenisstraf.
de
maanden
moeilijkheden met de c*hineo»ohe stoker., in New
Vork. M. had toen een buitengewoon hoog
gekregen, wat ten gevolge heeft gehad, dat hij inloon
Faillissemenfen.
Rotter»
dam duchtig is uitgeweest. Op 12 Juli zou hij
60
Opgegeven door Van der Graaf en Co.
lebben stukgeslagen, .Pleiter gelooft niet. dat men
(afd. Handelsinformatie).
hier van verzet in vereeniging kan spreken, als de
.'-.gesproken:
eene zeeman den andere te hulp echie.t. Hij riep de
Rotterdam. 1 september. 3. Goedegobuure. timmerman te
clementie van de rechtbank in. deze man heeft ook
Rotterdam. Transvaals.tr_.-t 19a. Curator: mr. H. H. Tels,
nog trouwplannen.
alhier.
'
llr. Vermaas. de verdediger van K. was van oor.*— A. P. Xorleweg, huisschilder te Rotterdam» Lint
deel dat zijn cliënt slecht*-, een secundaire rol had geAndricsstraat 2.a. Curator : mr. D. Schuur,
alhier.
Ook hij vond de straf veel te -waar en vroeg
J. A. W. Du -lonlin. koopman in tabak en sigaren
speeld.
de uiterste, clementie.
to «otterdam (Hoek van Holland) Prins Hendrikstraat 231
I'itspraak 15 september.
Curator : mr. *iV. Schippers te Vlaardingen. Rechter-oonibrengen

’

—

Oniranwo koasier.

...

Tegen
7,., .*>". jaar, kassier' gedetineerd, heeift
het O. *>!., wegens verduistering in dienstbetrekking
van een beding van / -.''.IX. t..i nadco'.. van de NV.
Handelmaatschappij J. Bc!ireuder en (.0., alhier, geeixeht, 1 jaar gevangenisstraf.
Verdachte bekende. Hij gaf al» motief op dat hij
moeilijkheden met een jongeren bediende had gehad,
die geld van hem wilde leenen. Hij had toen zelf
2600 genomen uit de kas, was er mee van door gegaan en een jaar weggebleven. Daarna teruggekeerd,
had hi.t zich, op aanraden van zijn familie, aangemeld.
De president begreep van dit motief niets.

’

wi.-sa.i.. in deze faillissementen mr. H. ds Bic.
Geëindigd:
Firma Ilnische H. Co, koopvronwe te Rotterdam.
fl. Xrusche, koopman to Rotterdam.
R. l'iebenklttel. koopman te Rotterdam.
C. P. yuartel. landbouwer to Bpijkenj«se.

Aanbestedingen.
"s-GNAVENHAGE. Vandaag 1, namens de
nationale vereeniging van werklieden aanbesteed de bOOV
van 13 perceelen, bevattende 5 winkels met woningen ca
32 .tagwoning.n aan de Bumatrastr»«t. Het laagst heM
ingeschreven de naaml. venn. G. Lergshoett te Alphen »./!
»"Kl

Nederlandse

V«n met /123,««».

BftBAMSOBB

3

Telegrammen.

De

- DONDERDAG 1 SEPTEMBER

OVV»_^_M.

,

voor

- AVOItfDBLAD, D.

«27

der velden «eer goed noemden. 74 .abrieken goalen slechte
Weenen.
Gemeentelijke cursus
Montessorio bevredigend.
Ook het weder ln Oostenrijk wa, gedurende do maand
leidster te Rotterdam.
Nes aanval ra© Ptune, 0p «Urner.
er P-?8--** Terwijl het gewicht van de bieten
_."„■*.
"f
gemiddeld .beter
WEENEN. 1 September. (Part.) Parnes. de comau*,
dan vorig ,aar is het suikergehalte nog
en
wethouder van onderwijs, de steeds iels lager.is Voed
vliegtocht
ingelichte kringen verwachten ecu
saris van politie, valt in een medcdeeling
lieer
A.
B.
de
Zeeuw,
in
pers
gebouw
het
der
aan de
kweekschool totale productie van rond
95,C00 ton ruwe.
den vroegeren generaal Kornei*. den leider
voor
bewaarschoolonderwyzeiessen aan de Jan van In Hongarije wa« het weder
van de Qoonslaan
de laat.te weken «eer onHamilton.
de diploma's uitgereikt van Moutessori»
socialistische militaire organisatie, heftig aan. Hij
laatste
rondvraag
bij de suikerfabrieken
by
leiaster
het voorbereidend onderwijs aan de dames, .erx.aebt
'"*««*-«
toont aan. hos deze bij de brandstichting in
men «eu beetwortelopbrengst van 12,695.000 d2
paleis
het
die den eersten gemeentelijken opleidingscursus ge» van een beplante oppervlakte van 62,000 H.A. hetgeen
Nog geen nader nieuws. Mist bovoy van justitie de brandstichters dadelijk in
een
bescherming
vermeerdering van rond 482.000 d_. /.on
0ui^oiking
tot
heeft genomen en de pogingen tot blusschen heeft ver» gewaagde
over
te
Newfoundland.
i de
*"">"*-*- van de groeiende belangstel» „...»/-**'- 5". r' asi}? weersgesteldheid over het algemeen
wethouder
hinderd. Het geval verwekt veel opzien, omdat ling voor heter
gunstig tot het midden van de maand,
doch toen reeds
voorbereidend onderwijs dat vooral '.'«reu
ZONDEN, 1 September. Het laatete bericht van de Korner in het parlement zit en «en van de voornaam- door toepassing van
de velden en sommige districten te nat wegens de
de
verkregen
methode-Montessori
vele regens. Het gewicht
de bieten ontwikkelde .ich
it^he,vliegers Minchin en Hamilton. die met de ste functionarissen van de socialistische partij is, tot kan worden, llier in Rotterdam
in het bizondcr door bevredigend doch wat betvansuikergehalte
belieft rijn «ii
prinses
g.lsche
I-oewenstein-Wertheim uit Enge- welke hij na, de omwenteling formeel toetrad, hoewel «e dewaaischoolonderwyzeressen. is een krachtige nog ten achteren bij vorig jaar. Men rekent
on een opdrang
uitgeoefend om tot hervorming te geraken di engst van 825 _, 850.000 ton ruwe suiker
>d over den Atlantischen Oceaan trachten ty hij onder de monarchie een hoog officier was.
»'''""in Nederland was de gesteldheid van den'bodem als ge»
ogen, was de boodschap van een schip, dio gister»
De Arbeiterzeitung bestempelt de mededeelingen welke drang ten slotte geleid heeft tot de oprichiiug
van den gemeentelijken cursus, die op 1 Maart 19"y _««__^!'
dat de beetwortelop.
-.nd om half twaalf ontvangen is. Toen meldde het van den politie-ambtenaar als bewuste onwaarheid.
J-6?01*5val? 00'-a
geopend werd. De wethouder sprak er zyn voldoening b, engst nauwelijks beter
«ijn dan vorig iaar hoewel de
egtuig dat het flink vooruitkwam.
bepaalde oppelvlakto met 15
% is toegenomen.
cer*ste «roel> d*"*
?_7^V^
cursus mTr«nll,,
Een Oostenrijkse aanvullings
io weerberichten uit Newfoundland van vandaag
in
tot het einde toe met buitengewoon «eheelen
"«nt men de productie
groote
belang»
"iwo
ld.n dat de lucht bewolkt, het zicht slecht is en
0* weder in september kan
stelling gevolgd heeft. Hij vertrouwde, dat
?.?-_^^.i^''*"'
*°P
begrooting.
de groote lilerop echter neg invloed hebben.
>t komt opzetten.
toewijding van de dames het bewaarsehoolonderwiis
WEENEN, 1 September. (Part.) De regeering maakt hier ter stede ten goede zal komen. Voor deze toewy»
)e Fokker-eendekker waarmee de
d* verschillende landen bedroeg officieel
tocht gedaan
rdt, is voorzien van een Engelschen Jupitermotor bekend, dat zij tengevolge van de natuurrampen van llmg en voor het verrichte pionierswerk bracht hij
dit jaar en de schade, veroorzaakt door de Juligebeur» cursisten eu docenten den dank van het gemeenteJuli
Bept./Juli
ii 450 P.K,
l-> 2?
1026
tenissen te Weenen met een aanvullingsbegrooting bestuur over. Indien zij het hier konden uiten, zou ech- Du..schl_nd
5,...
192
H/2?
1925/26
130,747 173388 1344 1.7 1.^491
ter. meende de wethouder, de luidste danktoon ver»
zal moeten komen.
loW* "■*"
M£)3l«
4
*244
06 kiDd6reD di
"et nieuwe
De vliegtocht
*"4^ »'-*»*
"76H14
relletjes
Be
{-_.'■*_
te Gene`eve.
'>9*
100.052
752.754 922.925
Aan de dames O. E. Ahiens. A. 0. A. Bartels. E. H. Nederland .^.
*"*
23.607 21,254 214,012 210 'Mi
P..v Benten. A. O. O. Donna.v. J. O. Fagel, M. E.
**
17.302 16.474 158 167 160,543
Vreemdelingen uitgewezen. Hanken.
Engeland
A. H. v. Harlingen. J. F.
»175.»!9 '178.899 1,6:18,708 1.728H01
ZONDEN. (Ontario). 1 September. (Reuter) De eenBERN, 1 September. (Z. T. A.) De Zwiteersche van Veen. T. PU. v. Kleef, A. Helbors. E Herkert»
Ortgiess.
T
I
Hoi Sir John Oarling is naar Engeland vertrokken. bondsraad heeft een Franschman en vier Italiaansche
A.
4.991,092
£_?4£ 564.003
'
B^^^
Ver.
staten
A.
291.79? 286.043 2.907.313 2,571£12
Valk.
O.
de
onderdanen uitgewezen, die betrokken waren bij de
Wall en H. J. .Wijntjes werd het
diploma uitgereikt.
De vergadering Tan den Volkenbondsdemonstraties van de laatste weken.
Totaal generaal

De

Jujl-gebenuienis teen

__?»^ »a*5

ven Minchin

en

*"""

-.^«.*

«A«

!

(R.A.) A_*T V*.'l_R?«l. 1 Sept. Kalm. Amerikaanse!» m
! citerus p. 100 L. 17!^ bi barrels p. 100 L. 190, deta_il»pril»
p. 100 L. 190. Gasoll» p. 100 KG. 90. Renzin, voor »uto^»
/onder fust p. 100 L. 255, voor wederverk. p. 1.. 2.73.
Paraffine p. 100 K.G. Amerikaansche 332, Poolsche 322.
Smeerolie voor motors p. 100 K.G. 275. Lichte machine*
olie p. 100 K.G. 11*5, zware dito 320. C*-lii_deroli«, in
fusten p. 100
270. Gefiltreerde olie 363. Locomotief»
olio in fusten p. 100 K.G. 320. Stookolie (fuel oil) ne,
100 K.G. 102. White Spirit p. 100 K.G. 275.

*°

gasn.

_

PETROLEUM.

I

i^'A

d.

beteekenen.

TERPENTIJNOLIE.

(R.A) ANTWERPEN. 1 Sept, I'ri'sb. Amerikaanaeh,
bruto disp. fr. 760, netto disp. 765. I*rans_he 1? pet. tarra
755, netto 760. Spaansche 1? pet. tarra 755, netto 760.
«OMMEN EN HARSEN.
(R.A.) CALCt-TTA, 31 Aug. Schellak kalm. deck prijs,
houdend. Loco lts. 110 waard, O,t, R«. 108 g«d.
VEZELSTOFFEN.
(R.A.) CALCL'TTA, 31 Aug. Juao kalm, dooh prijs»
houdend: fil*_t grado loco Rs. 75 waard, Sopt. Rs. '75
waard, lightniug loco I.<*. 6? waard, Sept. R». 66.8 g«d. en
verk.
MESTSTOFFEN.
(R.A.) ANTWERPEN. S<pt. Prij. h. Chil_-.alp.ter loco
95 pet. 17ü'A, import 1928 F.br.>Mrt, £ 103. Zwavelzure
Ammoniak loro 15>*> Febr./.'.lii. 172. Th om»-, meel 10/20 pot,
fr. st, lielg. 181. _>itrado do S^ude 13 pet. met Mtrique
disp. 176.
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De gevangenschap van Marty.

-VERDUN, 1 September. Stresemann is met de

PARIJS, 1 September. (Part.) De Humanits roept
de arbeiders op om, evenals in 1923, Marty uit de
)e vergadering begint vanmorgen om
11 uur onder gewone gevangenschap los te krijgen nu mcv getracht
ling van den. Chileen Villeyas.
heeft hem de gevangeniskleren der misdadigers te
laten aantrekken en de dingen te laten maken, die
rNENENj 1 September..(Part.> Volgens de.laatste daar gewoonlijk vervaardigd
worden.
ichten zal Seipel niet zelf naar Gsnöve gaan,
■ar in zijn plaats den minister van financiën KienHet
AmerlkaanscheCongres.
Ik sturen, ter regeling van een buitenlandsche
RHPID CIT*?. 31 Augustus. (Venter.) President
«ning te Londen, -vaar in October de .ontroleoomCoolidge
beeft verklaard dat hij nog geen besluit beeft
tizie voor Volkenbondsleeningen bijeenkomt.
genomen; omtrent bet voorstel om bet Congres in
-I.NKVE. 1 September. (Part.) De volkenbondsbuitengewone zitting bijeen te roepen.
d heeft vandaag zijn 46ste zitting geopend, onder
.rzitterschap van den. gedelegeerde van Chili
Deze ro veIrinj China.
legas. Briand en Zaleski zijn nog niet tegenwoorHet s.s. öatsjing gekaapt door zeeen voorloopig vervangen door Paul Boncour en
roovers.
.al. Aaleski is nog zoek en zal waarschijnlijk wel
HONGKONG, 1 September. (Reuter.) Het ss. Jatsjin-*
t voor 14 dagen hier kunnen komen. Voorts is, van de Indo-China Steam
Nav. Cy. Ld. is onderweg
ir men weet, de Chineesche gedelegeerde Tsjoe
van Swatou naar Sjanghai
den ZOsten Augustus
;r zijn land teruggekeerd. China is thans
door vermeesterd door zeeroovers.
gezant
Chineeschen
te Portugal vertegenwoor»
Met een buit, geschat op een waarde van $ 10.000
ii. Ook Japan beeft een nieuwen vertegenwoordi»
ontkwamen
de roovers naar de Bias-baai waarheen
, n.l. Adatsi, inplaats van de naar zijn vaderland «.ij zeven Chineezen
als gijzelaars meevoerden.
iggekeerden graaf Isjii.
De Jatsjing is te Hongkong aangekomen.
>e raad beeft vanmorgen alleen een geheime ver»
lering gebonden, die bijna 2 uren duurde en die
,ccl aan de Dantzig-kwesties gewijd was. Dantzig
! van den Volkenbondsraad een uitspraak verzocht
_k_ het verblijf van
Poolsche oorlogsschepen in
Onderscheidingen.
haven van Dantzig. De Poolsche gedelegeerde
de voor, dat dit onderwerp van de agenda
Verbetering. In de lijst van de koninklijke
zou
den afgenomen. Nadat Stresemann het goed recht onderscheidingen, opgenomen in de Staatscourant van
Dantzig op behandeling van deze aangelegen- 30 Augustus, staat vermeld, dat de referendaris bij
I bepleit bad. beeft de Volkenbondsraad besloten, het departement van marine E. A. Be eht benoemd is
tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dit moet
het punt op de agenda blijft staan, zoodat Dantzijn: tot officier in de orde van Oranje
hier een voorloopig succes heeft bereikt.
Nassau.
Bi- Kon. besluit is toegekend de eere-medaille der
'e tweede kwestie, die Dantzig aangaat, is bet 0-'an
Nassau Orde aan H- W. Y. Zweunes en W.
dsohe munitiedepot op de Westorplatte. Dantzig B. G.J<- Dorst,
chef-emballeur bij de firma H. J.
zocht thans openlijker dan tijdens de vorige raadste 's-Gravenhage.
Kustci
ing. dat bet raadsbesluit van een paar jaar
gem, waarbij Polen gemachtigd werd, een munitieWederom benoemd tot leeraar aan de middelbare
aarplaats op bet schiereiland Westorplatte in
koloniale
landbouwschool te Deventer: G. A orgel o,
te
-den, in de onmiddellijke nabijheid van de stad dr. J. van der Lee. ir. F. 1.. Nijdam en H. vit'tien. allen te Deventer; CV F. H. Dumont. te
d?-,g. zou worden ingetrokken. Polen verzette
zich
""tegen, de gewaagde stelling verdedigend, dat op schalkhaar, gemeente Diepenveen; 5. 5. van Henp
en dr. F. H. Hekeworth, beiden te Nümegen;
..besluiten inzake Dantzig niet kan worden terug. A.en
Glastra
van Loon, te Apeldoorn; dr. H. 't
**
omen.
te Utrecht: G. v. d. V een. te Huizen (N.H.)-,
Hoen.
ie raad besloot deze kwestie in banden
Deventer, te Haarlem, en W. Poolvan een
*'- I^li
stencommissie te stellen, waarin ieder raadslid man
Tuin, te Deventer.
Idem aan de rijkslandbouwwinterscuo-H te Emm^n:
|f een rechtsgeleerde zal vertegenwoordigd zijn.
**?' *>. .V-elink, aldaar; idem aan de riikslandVXNVE. 1 September. (2. T. A.) Op de agenda van bouwwintersohool te Dragten: B. Duurs
ma.
vergadering van den volkenbondsraad komen nog W. van Marie en D. Rijp kema, allen aldaar.
r een vraag van de Roemeensche
regeering inzake
competentie van het gemengde scheidsgerecht. de
tiging van Armeensche vluchtelingen, de
werk-ulieden Van het bureau tot vestiging van Griek»
Europa's kruitvat.
vluchtelingen, het rapport over de werkzaam»
en van de persconferentie en van de
conferentie
De Kamer van Koophandel van Presshet scheppen van een internationale vereeniging
burg aan bet woord.
hulpverleening bij rampen en van de permanente
Het- bestuur van de Kamer van Koophandel te
-commissie.
t.res.biirg heeft aan lord Rothermere geschreven.
Kat de Kamer, als voornaamste vertegenwoordigster
Argentinië en de Volkenbond.
van de voornaamste ondernemingen in Slowakije,
verklaart, dat Slowakije en de Russische Karpathen
2XLVE. 1 September. (2. T. A.) Argentinië heeft gezonde
oeconomische eenheden zijn in de lijst van
iitnoodiging om een vertegenwoordiger te benoeden Ts'echischen staat, die in zijn huldigen geografim de transitoverkeerscommissie van den
schen vorm een volkomen gezond en voor ontwikkeVolkeni aangenomen. Dit is de eerste
ling vatbaar organisme is. De loyale uitvoering van
-e weer een vertegenwoordiger keer. dat Arg,nne
besluiten van de oeconomische
naar een Volkente Ge»
neve veronderstelt de toenadering conferentie
Visorganisatie stuurt.
van de erfstaten.
De Kamer drukt den wensch uit. dat die toenadering
werkelijkheid worde. Daartoe is echter geen wijziging
Internationale conterentie
van de politieke grenzen noodig. maar alleen een
tot herzlening van Nemer conventie.
wijziging van de door tariefpolitiek en wantrouwen
geschapen kunstmatige grenzen. De Kamer begroet
ri-I_N!f, 1 September. (IVolff) Blijkens een mede- (Ie oeconomische
ontwikkeling van het huidige Hon»g van de Italiaansche regeering is de
internatio- garije zoo hartelijk mogelijk en is overtuigd, dat
f conferentie tot herziening van Berner conventie deze staat in zijn huidige grenzen economisch ge-«! auteursrecht, die
oorspronkelijk in October ge- zond is. Indien de stand van zaken zich daar nog niet
geconsolideerd beeft, dan ligt dit geenszins aan de
-""n zou worden, tot het volgende
voorjaar ver» bestaande
grensregeling.
wen.

.ere leden der Duitsche delegatie Woensdagavond
Henevo aangekomen.

—

—

OfficieeleBerichten.

BuitenlandschNieuws.

°

Uit Portugal.

Italië en Frankrijk.

De
van de militaire districten, van de vloot
Een loochening van een demonstratie en vanleiders
de republikoinsche garde, die te Lissabon bijeen
van Italiaansche officieren aan de grens waren, hebben aan Garmona medegedeeld, dat zij bevan Savoye.
reid zijn de tegenwoordige regeering van I-ortugal te
steunen.

ML.

1 September. (Reuter.) StefanL logenstraft
Scipel.
/«richt, dat een groep Italiaansche officieren in
"■"-rl van do fransche grens betoogd
heeft ten
De oosteiir!jksche bondskanselier Seipel zal op den
"'.« Tan een eisch tot afstand van Savove aan katholiekendag te Dortmund
een rede houden
arbeid en kapitaal, in christelijker! zin opgevat. over

Arrestatie in Rusland.
«T PETERSBURG, I September. De Geepeeoo
-o mannen en vrouwen in hechtenis genomen,
"i dacht agenten te zijn
van den Engelschen
'n«.igedienst
in Finland.

Uit-communistlscheactie in Rusland.

ARSCHAU, 1

t^ienjels
"8

September. (Reuter.) In de buurt
zijn opnieuw vijandelijkheden tegen de

begonnen. De opstandelingen hebben de stad
-*«of genomen en 7 communisten doodgeschoten.
Saccoen

te Weenen.

Een strafvervolging van de politie?
l)e moeder van den juwelier Xreiskv,
die bij do Juligebeurtenissen te .Veenen per ongeluk is doodgeschoten, heeft een strafvervolging verzocht tegen
politie in haar geheel. De rechter van instructie
deze thans gelast, liet geval is vooral uit strikt heeft
juri-

"de

disch gezichtspunt belangrijk.

Bombardecrvliegtuigen.
De Ver. Staten zullen er nog 48 bestellen.
He* Amer. dept. van marine heeft «en contract

Vanzetti.

70RI_.
h;K
«er

31 Augustus. (Reuter.) De penningvan de commissie voor de redding van Sacco
--nzetli heeft bekend gemaakt, dat voor den zonder
-es gevoerden strijd van
zeven jaar tot redding
' *«"<» en Vanzetti 3 330,000 is uitgegeven.

van

Zeenvouding douanevoorschriften

voor de levering van 48 bombardeervliegtmgen. die nog zullen komen op rekening
van de
begrooting Van het loopende dienstjaar. Zoodra
het
contract zal -chn geteekend zal enkel nog maar dienen
te worden beslist over 10 tot 20 benzine»vliegtui«n.
De levering der andere vliegtuigen, voor welke
hét
contract is geteekend. zijn opgedragen aan de Martin
ty welke
zoodra deze zullen zijn geleverd
in
de laatste drie jaar 300 vliegtuigen voor
marine
de
zal hebben gebouwd.

tarieven.

Onderwijs.

RNft\E,.t

September. (Z. T. A.) De commissie
.kundigen. welke door de economische oom»
"> van d< n Volkenbond benoemd is om de moge«id van vereenvoudiging van
douanevoorschrif»
m hestudeeren,
heeft een systeem voor de aan»

"

>DS: van waren uitgewerkt, dat de legeringen in
"cllimg van nut kan zijn.

—

--

Men schrijft onsDat er voor het hoofdschap van christelijke scholen
op net Platteland tegenwoordig weinig gegadigden
ziin. bewitst wei het feit, dat voor hoofd aan de christen)
school te Tjerkwerd zich twee sollicitanten
aanmeldden, te Schraard voor dezelfde functie
een. die dadelijk afgevoerd werd. te ReiKmn «leöhts
en te

pint

Johannesgi drie.

ROTT__R_)AM, 1 September. (.'fli. I>ele noteering van
do Voreontging voor den Oliehandel, medegedeeld door
Julius v.in Roosendaal. Dordrecht.) Lijnolie per sept.
f SIK, 31.i. 34%, Jan./April f 36. :?,%, 3_.
AMSTERDAM. 1 September. Lijü-di., per Sep. 34, 8454»
31. per Jan./April f 36, 35%, 36. Stemming traag.

5

4^762.33?
7.6«>^50

*8«

*-

790,263

850,016

_

Oeconomische en Financieele

Mededeelingen.

7,862,904

ln bet Ver. Kon. geproduceerde bietsuiker.
*NeZonderde
zichtbare voorraad bedroeg op:

...

Handelsberichten.

Rubber.

»
*.''*»'
-^!>^.f"*
Aug..
3«.°«
!"^*'^*'^
s>^*s ../?^
1 Aug.
brankiizk
v°^'.. £*¥*.
ÊSÊSÏS
ingeland 1M
Ang

"4'-"l> 323.'403 103.979
103,744 201,957 147 715
Voorstellen tot beperking geldigheid»»
«4.009
59024
V-.40»T-5!-_-l_M«)--T.
193 .14 i<o,W
duur van uitvoervergunningen voor. Nl?»
uo 106
38.535 37 530 64.871
Indië.
door de XederI_.N^M-"^' 1 Sept- Medegedeeld
Ug*
2sK;3
24
34858
'4"
Boven-Rijn.
«_££_.! s"*"*"""l«uiging.) Naar den
De
319,393 420.00/ 3,13732
Kilteren weid uit Kuala. Lumpur aan. de I. in. Timet,
Totaal
voor
Europa
,1149,342 1,2967747 ~ 840.37 G geseind,
.^*._.^*'***"*u*'onveranderd.
Voor
ruwe
-T^t.^v
dat een gezamenlijke bijeenkomst van de verproducten betaalde men f 1.30
'"*'*' per last.
236,000
*-*2'«"
*
165.000
s-«^l?''''i.^*"^
*s"*-*'
I-aar den Veneden-Nii'n. De waterstand wa» gunstig. Cuba
alle havens 20 Aug.
' ,75,443 1.029^3? 866.605 schillende restrictiecommissies heeft besloten om aan
I* 1 **de Eng. regeering voor te stellen de thans geldende'
Rttba w.? iets meer voorhandem
15JLÏÏ!*
A
T9 Men
2,562,284 'MM
2.23?.5
Xp^v-^^","^''.'
De stemming was onveranderd.
;**.
betaalde
voor
'
restrictiebepalingen
in dien zin aan te vullen, dat
P6r Sept- *93
% lostijd 65 0., dito J. lostijd 75 e.. per last. Het ertsen
sleep°«" voortaan wordt verhinderd, dat
'

...
.. .

******

«Ape^ «"uoteerd volgen» bet 56 ...t»rie_

voor geladen

KOFFIE.
Statistiek opgemaakt door de

m^eoXniai Mef^°^'

*"

i

de^lA^i? "^
"°
80 «KEN.

.wOTSS iSfA-sr

A"*-'IS

ximiiV^/^
fla.*
Ti i-^

* -** "-

j^^»-a_^rsa_r_s-S3.
33"^'° "°
f^r""
w.it UIi G3l A"°' "°
LlchTS^toi^ °"'°^°, "u"pk P.
_..t»

en 15.50. Juh
en lo.bO. verkoopers en koopers. Btemn,in«*
prijsh
ramingen
de met
-*--"-'«
in
van
O.

1927/23

31- Aug.

D,„<__i^_,
Duit-ehland
Isjeeho-81owak,je
Oostenrijk
Hongarije

401.000

250,000
23,000

64.000
232,001)

-

frankrijk
***
Nederland
Denemarken _.

SgP*

f."l-*"*.

40.000
41.000

203,0!»
93,000
«7,000
640,000
239,000

*

30 Juni Eindraming

405,000

230000
22H00

232.000

69,000

-"

1926/27

70.000
69.000
. 40^000

'

373,501

25856
18741

'

64.000

W.OOO

??

Spa?- e.
l.usland
Andere landen

1927/23

62 500
213970
«1755
60.492

.

29:500

4418
180.153

40M)

200.000

93.000

80,255
87,000

87.000

610.000

543.000

236,500

192,591

V

6

j

w«"ji

'

t,

t

lojeelio-^lowakije

1,033,000 1,437,920 1409.703
79,000
78,145
73000
17^000 166,286 202.354
7V,0Y0 746,913 327.472
233,000 332.170 400,105

4-*"--**

Hongarije
l-rankrijk

üNederland
ef*' e
1

'-

Denemarken

96-

«.

N^^'

februari
Ma-irt,

..
..?'^^,'

99kalm

Zieden

991/3

f."-?
i,-'*-

o^et. .....7 —'7500

5.6.

<"e'l'-_'«c!ee!'l 6onr de makelaars

Cant_.

991,.
kalm

Spanje
Overige

204.497

fr

315.M
230000

182.000

m.009
495.028

landen

250,000
300,000

505,000

Europa, zonder Üuslan'.

260.000

348^000

5,977,000 6,420.313 6.62059.
983,000 1,180.000 458,373

*-"*'**»*-.

Europa met Ilusland
6,960.000 7.600.818 7.078.965
De eerste 10 dagen van Augustus was tiet weder, volgens het maandbericht van I. O. Licht, in alle Duitsche
beetworteldistiicten gunstig, ten deele zelfs beter. llit»ebreide regenval ging gepaard n-.et hoogere temperatuur,
Hetgeen zeer welkom was voor de ontwikkeling der beetwortelen, waarvan het gebladerte zeer weelderig is. Daarna
trad echter in het weder een verandering iv. De temperatuur viel beneden het normale, terwijl de neer-la-* nog
toenam, zoodat de velden onbegaanbaar
werden. De ontwikkeling der bieten werd hierdoor belemmerd; deze
waakte althans nie' dien voortgang die men tot einde
Augustus verwacht had.
Het onderzoek van nit de om. treken van
'denburg
afkomstig beetwortels gaf deze week de volronde uitkomsten :
192?
1926
1925
1921
~ van onderzoek
Dag
21 A»',. 25 A»g. 27 Aug. *"<*■ Au"
Aant. onderzochte bieten
12?
134
I*s
132°'
Oemidd. gew. met blad
!...«.
782
968 <„
„ zonder blad 33* 1.010
406
316
405 7
Sap specifiek gewicht
1.0613 1.073? 10307 1.076!.?.
Nrixgraden
15.00
18.30
19.40
18.30.,
pinker in het sap
13.26
16.39
17.26
1648 ,
bietsuiker
J..71
101
214
"'O'
Quotiënt
83.40
89.36
88.97
suiker in de beetwortels 11.70
14.70
13.20
14.70,.
In Tsjeeho Slowakije was de eerste helft van de maand
'Loog en warm. de tweede helft bracht uitgebreid, en
liet algemeen welkome regens. Over het geheel was over
het
weder gunstig voor de ontwikkeling der bieten ; het. resultaat van een rondvraag was dat 20 fabrieken den stand

..

8...08.

30°

’

..

180"

-H? v' -&»«*"59...z>,

-»'-

*o*3'
9.781I
31.72
48.12

stock!,....
9.781., Oslo
34.761. ds..^ork
48.13 Madrid .'

l Sent -Win»

«--$'

-*„

.6.6?
65.30

,

15

/

Berijm
s
België

"°°uen

179^'
&i'l
. '

..«,.
-'

,"'

.9.

59.38

64.92*,*,

34..4
48.13

34.761.,

13.531.',

IS-,N_

Oslo

0.581,',

X.-lork..
Madrid

43.14

35.171., Italië
.*D.l7ife
_

„

Ivopenh...

Milaan
Stockh....

,o;
1 dept. 30
Aül».

..8o

Praag

eisfv*
6?.-'

o 3Ó^_
*> 49^_
421_8^
42_$*

j!

,
.
.2.13^ -2.H&
67.T'
*^"
„
.
.
Sa*/.
_
.
3.49%
£"u. . . „ <.*_"'Xiet-oMe.
Zwitser!....

"..

.

-.

"

13.561/,

.N-ni.

65.30

61??'
64.93

42.171',

42.021',

2.49^

**

13.581,. 13.38

7.393/4 7.391',
Pa*'t-> Dollars (bankpapier) 24?«-«u*'l''-l'i<!r
.-5942^. Kronen per 100

. *"'."*^"*
Mai-ken

.^...,' ,-V— 3,c"o.0 '. 1-eij.i'cbe francs bankpapier 3466>i—
U'k f"'-;-,
Engelsch bankpapier
.-^.'° l-rl'iiscli
v
loiA'
bankpapier 980—955. Praat
I,V-l,V-'—J-»>-">
Jiit'A-142%. Madrid 4215-4220. Italië 1357<X-1362*<.
4360—1370. Japan 117*/—ll9, Warschau 26-!
1^15.0 *
fS Koolzaad* Stemming pri^b.'Toi^ l>oe_a,pe«t
-"'«'"..Aire.
106X—
Inslië cable 93*.;—100.
r
-Vn-iUJnn?!P
'-'...
Indie zicht. 99'.—99^, Boekarest 152—156.
«_' G' *-"°-epore April/Juni ,0 13.i7.fi.
T i/ni^i^.
e
rfci U,,ff -*rh- -wierikaan-elie <li°p.
Sr« 1?1
(R.8.D.) BEURSVAN PARIJS.
P
lmoU* d'«P l77'
««Pt. 177. tv. Sept
181 'v \'<1.-* 7?«.B}>
T
Jav» hard
zaefito
1-!l' 15.' Palmkoeken
P»i .^'l Coe?f£°eken
11_4—189.
147. Ma^koeken. 151 183-183.
k'iansclie R. .->?I0 "
Sav gew ..
M
(Part.) LIVERPOOL, 1 September. Tarwe Mi^la'-uo-'__!
6% i?ra..sel.e R. 76.97 77.10 4% Japan iÖÏÖ
4<_? Pr R. 1918 63.32 02.35 5% Nnz! 1908 -'<▼»-***?
.lot
10/9%),
,!.'los'.*""'
per
vee
°o,'
;
0,'
;
19*10
19*0.
10'
l
o^i
."'B
(HU-K), per Mrt.
10/9^ (10/9%), Mei 10/7}; (10/7«)
5% Fr. R. 1920 93.- 93.10 4% Tnrkiio
119 50 120
VI.EXOS.AVNES 1 Sept. Slot Mi.ld.k. Open. Voii^
.^- '- '-'-" *.?'"
heden "-«-wi
-lo!
*U iV tl°" Ktlam hc(len
T."
.arivo per September
__.__
,2.1,8 12 13 fw»1 °°!'^o- «o-" ._.'" l'i'.o-iniitehouc.. 379.- 370.„ November
"o Beers Gew. 1788- 1760-|A
.3,3 dfiO.- »*,___
—._
,??*" «el.l.ields
i" .7
-»
% «.Parus!!»!. ?«o*"'
__._ __..__ 12*30
Maïs per September
313.- 313.-Zg BBanouedeParis
?..«
210;,210

H

A".

WT-?"

sou

.

»

„

November

Haver per September
L.n-aad per September
»

„

November

........

.

.

—

____

—__

—.—.—

'^

__..__

7.8,

_..—

805
,5.>.

__..__.

* 17^17^cl

15.95

-

7*25

ziex.EagleGew. 118.- 118.' -I*-* -. -5:5— 453.p^rol
350.- 359.—

r*_;.ï£. Da! s ,?.,."
-■FSociéteGénéra!1140- r?.,:~
1128-

805

,5*53
16.—.

-

15?5-

R'Kon.

—

lhoms.Nonston »20.- »15.- stenna Roman» 303.- 309.—
2.6— Astra Romana. 268.- 549.—

_*rnnsatl. gew._. 10->

De beurs bad een zeer

kalm verloop. Naar
viel vraair on ta
merken. Olie en Luikeraandcelen trokken wciniel'hecaaiidcclen
3_hcepvl^Nvaarde!
aandacht.
bleven gezocht; aand. van Ulevel,

Nnl^'c7^c7t.^^'

__
__

In^^^^^^^^^^
bewii^teM^.

hoo*,- koei's^af^laan.Voor

weiden tot

""'""
vamens '"'

"'«'

"N'«e

de commissie voor de noteerine,
M. J. N. WAKKIE.
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INCOURANTE FONDSEN.
S% Obüss. c-,..,,. u.f,,-..-. Rotter, .m

_>.

—

>_.

.

Zwitser...

VS?"«
ADAM.
11^' Londen

!"3

"

S?

..

>__.

....

WISSELKOERSEN.

lüept. 3. Au".

.

België

14.20
14 20
14 20
14.20
Maart
14.20
,?'^
,j oft
—.— 14 171' UmM
Omzet
'
13 X 100.000 K.«.
"**-**
1
*
termiin. Roti. Ver. v. d.
> _s_.^^^^'
term.h.
***-'^ "p
m (.reilen. ..-.teenna,
p. 2.000 K.G. Koers v. heden:
Hoogste L_,a,!»ste Vro. _?k _*!l.l__
?,_.
«1
September _. 182180,82November
1873/. ,36,,, ize,^ I8?i..
8
Januari
1921'»
19119190')
192_._
Maart
mi/;l
mi
4
Om/e»
*
*3
-...OW K.6
AXT)VERPE.V. 1 Sen^ Lijnzaad.
(R^)
Stemiiiin« Pnriish
«ombav AN3- £ 18.10. (.aleiitt^ «toornend
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STAATSLENINGEN.
Provinciale Hypoth.bk. P.»<*<>
1001'»
Nederland.
dito Pandbrieven
4!'., '.15 '
"
O. 191? / 800
.t '
INO°/,
Residentie Hb. v. Ned. P. :>
100./<
0. 1911 / 800—100
3% "7'/«
dlto Pandbrieven
41 '.■» '.8-,'< -_
D...._-_-1.8.
'
Notterdnwzehe Hypbk. P. ó
101*/$
O. (Ree.) 1926 A-B 500 4'/_i
93^
Standaard llypetheekb. P. 41', 99
Stedelijke HypotlieekbK. P. f»'" 101
PROV.» EN GE«. I.EENINGEN.
dito Pandbrieven
»_.
Rotterdam
1923 5
101
41,'..
99
BANK» EN ORED,ET.,NSTE_._.INGEN. vtrechtüche Hb. 1/4-1/11 41.' 99
lltrechtache 11. m. v. u.
N.-I. Hand.bk. C. v. A.
41. 99
Vaderiandsche Hyph.b. P. f> ' 10.1/2 __.
dito
dito
1000
1851 3
dito Paod'.irieven
__.
11. 97
Ned. Bankinstelling
5
98
We_tl»nd«che Hypb.bk. P. 41/. 99
Ned. Groudbrietbank
5
1001/z
2eenw_cbe Hypotlieek.b. P.
99
HYPOTHEEKBANKEN.
?_i,_d.Holl-_nd..he Hbk. P. 41/3
41,- 99
b!ni,.::.<ind.
-V««.krzaam in het
L-uid-Holl. met verpl. u. 41/3 99
Aleemeene Hypotheek». P. .1, 99
Am,, terdam-_.be Hypbk. P. 41.. 99
werkzaam In Oo_t.|nillê.
Hypb. v. Ned. en Indlë P.
41,..
Hypoth.bk.
ArnheMBcbe
99
991.^
P.
__.
Uataat.cbe hypotb.bk. P.
, s«n«»li»verbaiid._<aat«ekiappl!en.
101
'
Ned. Bcl»eepa Hyp.bank P. .dito Pandbrieven
WO
% 09
dito Pandbrieven
Centrale Hypotheekbank?.
41* 931',
1001/,
dito Pandbrieven
<>.. 98
«l-INBCU-VGNDERNEMINGEN. __.
Ir.diet Hypotheekbank P. 6' 1001/,
Linilkei' 'l in
4811
dito Pandbrieven
.i/j 99
SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN
dito Pandbriev-m
l.ievelt Goudriaun & Co.
.'"
9?
131
Dordrechtsche Hyph.b. P. 41.*" 99
SUIKER-ONDERNEMINGEN.
oellla»d«chs Hyp.bank P.
100
lava Qüiiü»!
4_.'i»i/.
_.
>. v
Eerste Ned. Hyp.brielb. P. 4*.. 99
INGEN.
„
„'>'-*-*''*'-<«GNDERNE«
Prle»cb Groningeche Hb. P. 4>' 89
_?_!.,
I-eU-2l»»t«ebapp. A
'_-Gravenba»e«che Hbk. A. 41- 99
-_
DIVERSEN.
Haarlemüch. Hypoth.b. P. 41/* 99
Bouw MÜ. ..de Vrlend«ch." li
9.
___.
Hypoth.b. v. Nederland P. 41/. 99
Gra«n-l_!ev«tor. Ink.o.
__.
325
__.
Mij v. Hyp. Cr. in Ned. P. _i^ 99
Ned.
Elevator-.
2S2*'dito Pandbrieven
92
4
SPOORWEGEN.
Nationale Hypotbeekbk. P. 41,'- 991/) __.
Ved. Ceiiiraa' Sp.HI..
__.
20
__.
Ned. Hyp.b. te Veendam P. 41,- 99
Bp._ly
Ned.-Ind.
497
Oostelijke Hvp. Bank
5
100
Ver. staten v. Amerika.
ov.«rijss«l««h« D^p.blr. P. 4*/» 29
_«
Kans», 0, #14. Vn Ij. 0.. 5 102
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In werking treding van het
kortingen.
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Britsché
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21,000

422^000

102!':

.03-

De Engel.cl-5 ijzer- on slaai nij verheid heelt thans
het licht gegeven vau hot stelsel
Jokten en
1/45(. loco van kortingen, dat vandaag in werking treedt.
De
korting bedraagt van 5/- tot
00'^per ton voor Brit7/6
sche verbruikers van binnenlandsch staal, die
>"°"'"*
erin
3
(Medegedeeld door Joo-ten toestemmen om voor een bepaalden tijd slechts
*>"Fu««us.
.'
ijzerCO
0
3l'/s
Ah_h- 3o)z e. Ltemmiug
""-/vee. 31J. e.. on staalprodiicten van Engo'scho fabrieken te koopen.
Jan
jan./.Maart
nom. *-"
ler kenschetsing van den gang van zaken in de
_*OEN.
'<A
Uritsche ijzer- on staalnijverheid vermeldt de Times
1 September. Loco vast. Verkooht 15000 nog
de snel ge..!.
invoercijfers voor Yroot-Bri-.^«--«an-c-ie P" «et. 11.72 d., per
Jan,*vö*A_-^*^***"'**s
I^^
laatste
termijn
pri,zh.
.aren.
-werd aan ijzer- en staal
-",*_.->**-'"P
*^ in 192- ingevoerd voor Zo°
r
ep
elnber
£
*.|l_!,°«
14
(Medegedeeld
millioen, in 19-*>4 i.22
door
v
i
-ss*.
Steeden en Co * Rotterdam.)
in 19? R
van 12 n. 15.-'per
Xoteerinss
-"U'"""'
do import
i^ot. 11.13 d.. Deo. 11.84 d.. Jan. 11.88 d ; , Maart 11 93 d
-.oor0T..193. op grond van de reecis ****&
plaats gehad hebVE*r,VA-lE«.
bo-id-, invoer op £
50 millioen kan worden aangeROTTERDAM. 1 Sept, Nog afgedaan 159 iieree.
nomen.

f 82*

"63,000. . 388.756

1001.
1011-.

Lo4#& 1 sopteniber.
De?*
LOSVLV
(Medegedeeld door
Janssen, Amsterdam). 11 u. 47: Loco erepe

329.244

110^030
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86---.' ?otterdam.) Tel. van 12 uur: Crepe
??..^°^*^^'
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RUBBER.
AMSTERDAM, 1 Lept. Op term. (p. % Kg.)
Heden v 1 r.t.
_. 941/°
96september
san./lllaart._
Oetober
96961/z April J^-

I^orember

>a_r aanleiding hiervan merkt de Fin. Times op,
dat dit voorstel misschien een bevredigende oplos«ing zou zijn voor de vele moeilijkheden,
die men
bij de beperking steeds ondervindt van de zoogenaamde ongebruikte coupons, op afschaffing waar.
van men reeds lang heeft aangedrongen. Er werd
steeds gewezen op het feit. dat, wat ook het peroentage mocht zijn. dat werd vastgesteld voor den uitvoer, de plantages toch rustig konden doorgaan
met
meer te producecren. daar men de surplus-productie
steeds kou ovporteeren met behulp van ongebruikte
coupons
_.a_.r men
weet. werd in November van het vorige
jaar de geldigheidsduur van exportvergunningen voor
Ceylon ingekrompen tot het einde van het kwartaal,
volgende op dat, waarvoor de vergunning was ver»
leend, ten einde Ceylon op denzélfden grondslag te
stellen als Malakka. Coupons voor Malakka en
Cevlon
werden daarmede voor denzelfden tijd geldig
ver»
klaard, n.l. voor een periode van zes maanden.

riizi^**" *'*"*'""*

2.307,000
2.18L5ÖÖ imïïiT ttni^h
Totaal
de c*mPane »->2e^ nog niet is beëindigd
geelt -J^l"o
r ?*,.
4
van d. opbreng-t, er' op
,v,
0
,p****__
.r.-»
èv^roï"
-vozende dat latere wijziging mogelijk blijft.
.
192./27 1925/26 1924/23
Ilaming
LIVERPOOL.
ton
ton
....
.
ton
Diiitsehlan.
1.660,000 1,595,161 1,575.684

w

exportvergunningen
worden overgedragen naar ecu ander kwartaal dan
waavoor zij zijn verleend.

THEE.
AMSTERDAM.
1 sent. Heden werden bier in v.ilin__
aangeboden
11.866/1. B^7/2 kisten Java, 4934,1 en
suuiatra directe aanvoer. De stemming
was uiterst
??
-.-illig. vooral voor de grnissoorten. De prijzen
voor
van 10-25
ste^n
.',^?.^ verhooging tusssien 15 eji cent'
A)_*_7WtDAM. 1 sopt. Voor de betere20 soorten liepen
de noteeringen in de veiling van heden tot 15 cent
vooruit _*ekko» en Oranje I>ekkos profiteerden
vrijwel het
De volgende veiling
l*;0'!0
<s
zal
00.. bisten
.*-" bestaan.
? '
14.11-t)
«-"<-**<« "*--" ongeveer
(R.A.) CALCI'I'TA. 30 Aug. In do heden gehouden veiling waren 10.000 ku. aangeboden. waarva__ 30,000 kn
weiden verkocht. Lr bestond kr«-htigo vraag. De markt
*_«_
levendig voor allo soorten en de prijzen stegen V,
tot l anna. Clean common pecco Louchon bedong
13 ». 3 p.
CJIJCT
(8.A.) CALCUTTA. 31 Aug.'Óng«. tafel Es 78.

vSl^^
gx-*'7'r f**>.
1-.«oedcrenhandef. Voorraad op 30 -^1.
Tïïï^S?
d?
L^_ll« I^^^'^"^^ ?*!^ *">- A4rik«. 2809 bn.. dèe^.^l^l "'"^«oo^n
Centraal-Amerika en Nest-Indi.
?^ ....V"'*16..
on„ andere
1955 bn. totaal 351104 bn.
*"*"eoorten
ge^
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CHAMPAGNE „Perrior-Jouêt"
WHISKY „Cevas's White Label"

I

COGNAC „Jas Hennessy & Co." B/6
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Kerknienwi.
Laatste Berichten.
_______—

lijke blijft geheel! in handen van enkele kleine jobbers.
Van industrieeion waren kunstzijdeaandeeien
weinig geanimeerd. Hel schijnt, dat den laatsten tiid
Duitschland als verkooper is opgetreden. In de bui»
teiil»ndsche soorten waren pref. aandeelen Zweedsche
Lucifers I'iust wederom hooger.
Sc heepvaart aandeelen waren algemeen vast.
Op de beleggings markt waren Fransche obligaties vast. Prol. 4.

WISSELKOERSEN

Een

Geysendof erte

(R.B.D.)

sel

34.91^. 80r1iM20.42X. Zwitserland
-'.«**** „^«l*.' Stockholm 18.10H. Oslo

»e«r_,o,er«lvl»t.

De grooter vraag naar geld, waarvan zoowel de
prolongatlenoteering als de koers voor (.allgeld ge»
tuigen, heeft op de stemming van. de fondsonmliikt
geen merkbare invloed. De handel is trouwens den
laatsten tijd nooit buitengewoon omvangrijk geweest
en een zeer groot deel der aankoopen schijnt met eigen
geld te geschieden. Vandaag richtte de algemeene be»
langstelling zich in de eerste plaats op aandeelen
■H...A. Onder den invloed van de hoogere suiker»
noteering in New oVrk was de stemming voor
sui k e r aandeelen hier gunstig.
V.A. was in verhouding tot het geringe
aanbod de vraag wel -eer groot. Terwiil even om
voor 755 gelaten werd, opende me» op
c" _.-_e °"6
bieden,
waarna
de koers nog enkele pet. steeg. In
*>-*<- eerste plaats wordt
'te
de vraag naar deze aandeelen
natuurlyk geprikkeld door het lei», dat van oogst 1927
de suikerprijzen hooger zijn geweest dan die van het
vorige jaar. Vervolgens spelen echter
de verwachtingen die men van de resultaten der nevenculture...
oa
van de theecultuur heeft, een steeds grootere,, rol.
Ook theeaandeelen openden vandaag vast. Later
liepen echter de koersen van die fondsen wederom
achteruit.
Voor rubber aandeelen was de grondtoon vrij
vasi, de koersen van sommige aandeelen bewogen zich
doven het peil van eergisteren, doch de omzetten wa-

Vv°i"

ren met bijsonder groot.
tabaks aandeelen waren bij kalmen handel vast
gestemd.
Voor vetrole*i_n_Hndeelen is de .teuiinin^ nog
steeds lusteloos en de handel in Ulndeelen
lionink»

Onze

25.21«. «open-

oenève :

18.61«,

1..11A.
.6'*^'

.

....

Ken bezoek te Schiedam, met burge»

De Zuid-Alrikaanschc minister van spoorwegen en
havens, de heer I*. S. Malan, heeft vandaag met den
directeur van dc Baüway Board O- I*. M. Wilcok.,
beiden met hun secretarissen, in gezelschap van burgemeester Wytema van Botterdam. een kort bezoek gebracht aan de werf Custo te Schiedam. Het gezelschap
bezichtigde er speciaal een 150-tons electrische draaikraan. De minister toonde zich zeer voldaan over hetgeen hem getoond werd- Het bezoek was voornamelijk
ondernomen omdat het Zuid-Afrikaansche ministerie
van spoorwegen wellicht een dergelijke kraan zal
aanschaffen. Immers, de locomotieven, die thans naar
Zuid-Afrika worden getransporteerd moeten steeds in
gedeelten verzonden worden, terwijl ni-n na aanschaf,
f ing van een 150-tons kraan de locomotieven in haar
geheel door middel van de kraan van de boot op den
wal kan plaatsen.

BEURS VAN 's-GRAVENHAGE.

Perlak 78—78^—78.
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BEURS VAN AMSTERDAM.
(Verbeteringen en aanvullingen.)
Ge-r. __n<l. Kansas City 2e k. 60%, 60%, 60?^
Billiton Mij. aand. 2e k. Ie rubriek 949
)l_e,._.b,. aand. 7o k. 1.6)5,
107.
Gr.pret. Denver 2o k. 'A.
Xana__°-a,
Pasir
2y k 273. 2»2
>'cd. Bank 2.-Alrika, 2e k 93>.
4 1 et: Rotschild 1880 3. uitx. 623, le k. 2*.. b
landen le k. niet genot.
Hla^an^.
7 pet. Ventsohe Rentendank 2e k 103

Stockholm.

Binnenland
Koninginnedag te Genö,«. (Nederland).

De 46ste vergadering van den VolKenbondeiaad ze
opend. (Telegrammen.)
(81. D, p. 3)

op de Hooghlv-rivisr, welke
door het zinken van het Xederlandscho stoomschip GalcuttH was gestremd, is heropend.
on(*e*1 1 September. Volgens
een telegram ult
/-■" u
Gibraltar -i'is het ' Amerikaansche stoomschip Libertv Bell
op 36° N. en 7° W. met het Fransche stoomschip Azen,
van «otterdam naar Oran. in aanvaring geweest. Naderhmand kwam de Agen tor hoogte van Garner Point met
net Amerikaansche stoomschip Gitv. of
Ravvilie, van
zielbouruo naar New Vork in aanvaring. Omtrent schade
Agen is nog niets bekend.
KUVERIG. Londeu, 1 September. Het stoomschip
Liiveric («ie Ochtendblad van heden) is met beschadigde
schroefas en verlies van schroef te Algiers binnen?-.-6 s?N*_-".s._._*'* drijvend repareeren.
GAI.GG'I.TA. Londen. 1 september. Het stoomschip
is met de lading een totaal verlies.

"K"**

guiten verantwoordelijkheid

Overstroomingen
landen).

2.)

Bot<zingen tu___zchen Hindoes en Muzelmannen ij
B^itsch-lndië. Dertien dooden. (Engeland.)
(81. C p. 1.)

De vliegtocht van Minchin en Hamilton. (Buiten!

en Telegrammen.)

.

(Bl Cp. 1 en bL Dp. 3
,_. _„
De Britsché ijzer» en staalnijverheid helpt zich zet
door invoering van een stelsel van kortingen. (0«
en fin. mcd.)

van de Redactie).

VI.V. p.

"

Een woningbouivleening Berlijn, groot *? 30 M
lioen. (Oec. en fin. mcd.)
(81. B p. J

Voorstellen i.z. beperking geldigheidsduur uitvoe,

-

VAN DER
GRAAF
*■"- CO..
m"J*rmi'. . H
.

in Tsjecdo-Llo^akije. (Dom*
(81. C. p.

Van onzen invloed als liet bekendste Handels-informatie-Bureau Wordt door den
Handel en de Banken «teert-

!

***"

p. i

Buitenland.

NIEUWSBERICHTEN.
SCHEEPVAART OP DB
V-RIVIER. Galcntta.
31 Augustus. De scheepvaart

Mededeelingen en Aanbevelingen

. .^^_**-»»_______
% V.K. 2u245u

v

(81.

*

Malanop bezoek.

meester *N'vtema.

..

Nieuws in dit nummer.

—

Rotterdam.

.lelanebonx 255—256.
Niet officieel genoteerde fondsen.
I-reanzier IleZent. 225—227.
X.I.R.K. 350 exd. 349.
$i Baden I's. 1/4-19
Xanan^ 231—282—234
j^J i i«,_ * a*_l: Pasir
]
Bingkep Tin 900.
ei1923
5
1/3-9
. ' Opr.
3, *3"-t _,re,J?
1031. ! 103%
170.
'llilanekan
l__iet
1/4-10
7 Dresden 1923 f 1/3-11
«Keulen 1925 5 13/3-9
7 *^,l>_i«l 1926 $ 1/2-8
G«e. 8t.13- 20-1. 5 1/1-7
Orde Ie h?l>. l*l. 1/28
37 Bh.
e>?**bert?ner
Westi. El. Werke 3 1/5-11
7 Fienieus Halske p. 1933 S 1/1-7
64 siemens Halske 1.3-1/9
Si Ver. El. Werke Westt. 3 1/6-12
7J Innerstadtisehe
£ 16/3/6/9/12
7 Biile_r«s _- 1/1-7

Zwitsersohe correspondent meldt ons uit

Minister

4

Overleden is jhr. mr. _.. C. 3. 'X. van Meeuw.»
oud»president van het gerechtshof te 's»Hsrtogei_dosol
Ger. kerk.
(Nederland.)
bedankt vóór Almelo J. van Aerksen te Uille»
(BL v p. l
gom. (Verbeterd bericht.)
De wereldpostconferentie voor luchtverkeer t
Nijverheid en
's-Gravenhage, is vandaag geopend.
TechnischeKunsten.
Bede v^
minister van der Vegte. (Nederland.)
(BL D p. i
De Conrad-premle.
Toegekend aan ir. 6. A. Vinger..
Het Friesche congres. (Wetenschappelijke Ber.)
In de heden te 's-tiravenhage gehouden vergadering
(BL B p. l
van het Kon. Instituut van Ingenieurs is de Oonrad»
premie toegekend aan ir. F. A. N-U^ers te Alkmaar.
De Oonrad-prijs van het Instituut van Ingenieur
Deze premie wordt eens in de vijf jaar verleend toegekend aan ir. Bingers te Alkmaar. (Nijv. t
voor de mooiste verhandeling of memorie, die in Techn. Kunsten.)
zulk een tijdvak in de werken van het Instituut is
(81. D p. i
verschenen van de hand van een lid van het Instituut.
Hei elfde internationale arehitectencongre.., te Aw
sterdam. (Letteren en Kunst).
Visscherij.
(BL B p. 1
VI^AIIDIXt-IN-... I September. Statistiek van haring
tot en met 31 Augutu» 1937.
Ao. 1924. Aangedraoth door 516 vaartuigen 155492 ton.
De verduisteringen in het Botterdamsche zieke»
Ao. 1925 door 442 vaartuigen 80673 kantje?, 66138 ton. huis. (Bechtzaken).
Ao. 1926 door 459 vaartuigen 145670 kontjes, 119963 ton.
(BL D. p.
Ao. 192? door 500 vaartuigen 193560 kantjes, 159402 ton
Prijzen: >o. 1924. 1 Sept. VH. f 29.30-30.90. _.IH.
Overeenstemming bereikt 5.«. overdracht electz
f 24.90—25.70: Ao. 1925. VH. f 33.90—36.50. >IH. f 26.20bedrijven te Garoet en Tjiandjoer aan het G.K.8.K.0
-27.50; Ao. 1326. VH, t 2040-27.90. HIH. l 19.70-32.10.
(Oec. en fin. mcd.)
* (81. Bp. )j
Stoom- en Zeilvaart.

Onze correspondent te Parijs meldt:
De heer A I*. Bunge, penningmeester van de
Xedei landsche Kamer van Koophandel hier, is be»
noemd tot ridder in de Oranje Nassau orde.

Pongadjaran 235.

«Berlijn

Genère.

Onze bekende vlieger Oeysendorfer, die wederom
een vliegtocht met den Amerikaan van I_aer Black
als passagier ondernomen heeft, is gisteren met zijn
Fokker van de Koninklijke _.ede3andsche Luchtvaartmaatschappij op het vliegveld van Oenève aan»
gekomen. Nog vijf andere passagiers hadden den
vlucht meegemaakt.
Oeysendorffer hoopt morgen naar Venetië te gaan
en aldus «en nieuwe etappe af te leggen op zijn rond»
vlucht door Europa.

*-'*«'*>'''
Aires 47**»/,, alles nom.
Koerzen van 10 u. 40 min.: New Vork 4.86'^. ..m.terBrussel 34.91*4, Italië 89.32. Ber_"*" ?_?_N-' Pa?
.*-**'"2'25.21)4
lijn .'0.425<. Zwitserland
laten. Spanje 28.79. Kopenhagen
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Te Stockholm _«_! Zondag de eerste Lwedenhorgkerk in Zweden worden ingewijd. Daarbij «uilen te»
genwoordig _iijn: o.a. Amerika, Kilgeland, frankrijk,
Zwitserland, Duitschland, I*sjecho-31owakije, Oosten»
rijk, Denemarken.

Nederland.

LONDEN, 1 September. Koerzen van 10 n. 30 min. v.m.:
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Gistermiddag was weer e.i._- alles in gereedheid gemaakt voor het vertrek van de Bremen. Men verwachtte
het vertrek ter plaatse algemeen teg.n den nacht-,
's-avonds laat deelde de directie van de linkers.vel ke
echter mee, dat het vertrek weer diende t 0 worden
uitgesteld.

Ehrhardt.

.

1

"

Dit alles was stof genoeg, om Gajda, die het ziel»
gaarne Hot welgevallen, op het voetstuk van del»

miskenden held lo plaat.' n.
Wal 1111 in dit verband het doel was van het nachlelijk bezoek in de Sazawa-vallei val» niet met stelligheid te zeggen. Wilde men Gajda rehabiliteeren en zich
daartoe meester in..kon van stukken, waarvan aangenomen werd. dat zij op hem een ander licht werpen,
dan de vroegere officieele. berichten.' Of dachten de
fascisten aan dc op handen zijnde verkiezingen voor
do gemeenteraden, waarbij zij niet heel veel kansen
hebben? In geen geval schijnen zij hun eigen zaak.
noch die van Gajda persoonlijk een grooten dienste hebben bewezen.

De iandsgroep Württemderg van de Stablhelm is
met de aanstelling door de centrale leiding vau
Ehrhardt als aanvoerder niet ingenomen. Een verOmtrent den omvang vanden „buit" der indringers is
gadering van vertrouwensmannen heeft uitgesproken,
men eenige dagen in twijfel geweest. Ecu allerongedat de groep VVürttemberg nu als eerder onder genelukkigst politierapport gaf daartoe aanleiding. Door
raal Bopp wil blijven werken en dat van de erkenning dit
bericht hoorde het publiek het eerst van den nacht
van Ehrhardt niets in kan komen.
in de _F-_zawi.-v._l.oi. Doch er stond niet in, in hoeverre
de indringers hun zin hadden gekregen, toen zij
„zekere officieele stukken'* oix.is__.ten. Eerst aan het
Amerikaanse!, vlagvertoon.
eind van do week volgde een verklaring, dat er geen
documenten op Verdediging ontbraken.
waarop
De -Amerikaansche torpedojagers .".hippie en Barker dadelijk een blad wist mee todcelen.
dat do stukken
zijn te Kiel binnengeloopen.
waren gefotografeerd, en do origineelen later correct
aan het departement waren teruggezonden, zoodal men
nu inderdaad weer kon zeggen, dat er niets ontbrak...
Wel legde het politiebericht al dadelijk een ver»
bami vast tussehen den overval en de fascistische
organisatie, door hel secretariaat der laatste te
Het Parlement.
noemen als eon der plaatsen, waar, naar aanleiding
van
het gebeurde te _..izaw._, huiszoeking was gedaan.
Primo de Bivera heeft, zooals bekend is, de bijeen- De oogst
bestond in hoofdzaak in een adreslijst van
roeping van het parlement aangekondigd, en uit
op het fascist enblad
abonné's
een groot aantal
Madrid wordt thans gemeld, dat de Nationale Vergaen een lijst van alle betrouw»
dering uitsluitend adviseerende stem zal bezitten, lor- staatsambtenaren!
bare fascisten in de staa.sbureaux, niet aanwijzing
wijl de eigenlijke wetgeving uitsluitend tot de bevan do rol, die zij bij een staatsgreep hadden te
voegdheid van de regeering zal behooren. Do voorspelen. Opgevallen is daarbij het groofe aantal fasnaamste taak van de Nationale Vergadering zal beop hooge posten bij het administratief beheer.
cisten
staan in het voorbereiden van een nieuwe .'rondwet
politiemannor» uit Praag zijn als bijzonder
Veertig
en het behandelen van de begroeting voor 1929. terwijl
geboekt.
aanhangers
trouwe
voor 1928 de thans geldende begrooting zou worden
Gajda zelf was bij de huiszoeking tegenwoordig.
verlengd. De Nationale Vergadering zou worden onheeft hem aan een langdurig verhoor onderworderverdeeld in 20 commissies, die elke week drie Men
pen en hem daarna in zjjn eigen woning geïnterneerd.
vergaderingen zullen houden. Het plenum zal elke Hij staat, evenals de
andere militaire leider der fasmaand slechts «enmaal vergaderen. Do eerste comcisten,
generaal
vroeger commandant van de
Gibis.
missie zal grondwettelijke kwesties behandelen; de Praagscho infanteriedivisie
en Italiaansche legioen»
tweede de politieke en sociale wetsontwerpen; de soldaat, onder voortdurend politietoezicht.
De derde
dorde de begrooting. De leden van hei parlement generaal, die evenals Gibis pas sinds het laatste
conkrijgen voor elke commissie-vergadering een vergres der fascisten, veertien dagen geleden, officieel
goeding van 25 peseta's en voor elke algemeene ver- optreedt,
generaal Konopasek, heeft zijn toevlucht in
gadering van 50 peseta's. Vragen aan de regeering het
gezocht. Men had hem graag bier
buitenland
moeten schriftelijk zijn geformuleerd en alleen als de gehad.
regeering dit verkiest zal de vraag mondeling worden
telefoongesprek uit Bazawa> waarvan wij in
beantwoord. Het houden van debatten zal hierbij ni_l denHet
aanvang
repten, bracht gendarmerie en politie op
worden geduld. Het presidium van de vergadering het
spoor der documentenzoekers, daar het in
eerste
wordt door de regeering benoemd en bestaat uit een Praag verlangde nummer bekend was. Het, zestal zit
voorzitter, twee ondervoorzitters en vier secretaristhans achter slot en grendel. Zij zullen als gewone
sen. Van de overige 360 leden, die het Huis zal tetllen, afpersers
worden behandeld. Wat er ondeitnsschen
zal 5/6 door de regeering worden benoemd, slechts met de fascistische
partij zal gebeuren, die zich yl
ongeveer 30 leden zullen door de gemeentebesturen
bedrijf
dienst
van
dit
heeft gesteld, is de vraag. He.
worden gekozen. Als leden van de Nationale Vergapolitici, die, gelijk gebruikelijk,
heet,
dat
do
leidende
dering zullen vermoedelijk hooge ambtenaren alsook ook dezen -romer
on-officieele conferenties te Earls»
personen uit vrij© beroepen, industrie en landbouw
hebben,
bad
reeds vóór het .**^?_a*i-.,.-avontuur
ss.houden
worden benoemd.
tot baar onibilldinss hadden besloten, tegelijk met die
van do C. P. Do nieuwe l>,-,jd.i-affaire kan dit proces
tegen de uitersten-tegen-den-staat slechts bespoedigen.
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Dc Oceaanvliegers.

In het Ochtendblad is reeds melding gemaakt van
het besluit, om de Engelsche bezettingstroepen te
Staat er een Aederiandseh belang op
Sjanghai in te krimpen.
bet spel?
Te Edinburg werd het 2de regiment Hueens Town
Cameron-hooglanders gereed gehouden om naar Malta
gebracht te worden. Gisteren is bekend geworden dat
De nationale beteekenis van den Neder»
landschen Bond in Duitsohland. Wat hij
deze troepen in Schotland blijven en, in plaats van
De toestand.
gedaan heeft. Ne noodzakelijkheid van
hen, het lste Devonshire-regimen», dat deel uitmaakt
van het Engelsche expeditie-leger te Sjanghai, den
en de kan» op regevringssuhsidie. Waarom
er groote haast is.
Nrland'» rede voor do interparlementaire Unie.
lOden October op Malta zal aankomen. Hun wegzending naar Europa beteekent
afgescheiden van de
(V,an onsen o _rrespondent.)
De Interparlementaire Unie heeft haar bijeenkomst terugroeping van de Indische brigade de eerste verte Parijs besloten met een banket, waaraan Briand, mindering van de eipeditiemacht in bet Verre Oosten.
.'"' sr
Berlijn, 81 Augustus.
de minister van buitenlandsche zaken, een groote Men acht het niet onmogelijk dat nog twee andere
politieke rede hield, welker vredelievende strekking bataljons, die uit Malta naar China waren gezonden,
Wij leven in een gcsohiedperiode, waarin de staten
terug zullen komen. De Devonshires zullen waareen goed voorteeken is voor de komende Volkenschijnlijk met een moederschap voor vliegtuigen ver» er op uit zyn voor zichzelf propaganda en reclame te
bondsvergadering. Zij was een warm pleidooi voor voerd worden, dat dan weer bij de vloot in de Mid- maken. Wy hoeven niet te onderzoeken, of dit al dan
de organisatie van den vrede in Europa en een duiniet een heuglijk verschijnsel is. Dat du staten hun
deUandsohe Zee ingedeeld wordt.
aanzien in de wereld, hun oeconomische en staatkundelijke aankondiging aan zijn tegenstanders dat bij
dige positie tegenover andere staten trachten te ver»
voort zou gaan op den weg die reeds naar Locarno
hoogen door middel van het verspreiden van kennis
geleid heeft. Gisteren hebhen wij te dezer plaatse
omtrent land en volk en het demonstreeren van het
nog eens de aandacht gevestigd op de zwakke stee
bij
Mosterdgas
nationaal gevoel buiten de grenzen des vaderlands,
ds
manoeuvres.
in het daar gesloten tractaat ten opzichte vkn de
is in alle geval een kenmerkend verschijnsel van onzen
Duitsch-Poolsche betrekkingen. De „papieren" grens,
tyd. Een staat, die ten dezen niet met zijn tijd meegaat,
Toen minister Churchill. kanselier van de Schatdie Briand als heilig en onaantastbaar beschouwt, kist, gisteren de manoeuvres in de vlakte van Salis- dreigt in den algemeenen concurrentiestrijd
ten achter
is in het Oosten niet gewaarborgd, maar Briand legde bury bijwoonde, is ook een bijzonder gasdetectie- te raken. Waar anderen zich luidruchtig op den voorer nadruk op dat het tractaat toch een instrument ment in actie geweest met een nieuw toestel dat een grond dringen, daar zal op zulk een bescheiden staat
is dat krachtens de arbitrage-overeenkomsten van uitgestrektheid van een acre met mosterdgas kan be» minder worden gelet; hij wordt allengs over het hoofd
gezien en verliest aan invloed en internationale achting
Duitschland met Polen en Tsjecho-Slowakije den sproeien. Hij inspecteerde voorts de nieuwe „ge- ten
troepen,
mechaniseerde"
koste van andere staten, die deze misschien veel
groote
en
waarbij
kleine
vrede aan die zijde evenzeer verzekert als in het vechtwagens ingedeeld
minder
zijn.
Zij
verdienen, maar die ten opzichte van de middelen
hebben
een
belangWesten.
rijke rol gespeeld bij de manoeuvres van de laatste om de internationale aandacht op zich te vestigen minder
Van belang is dat de Dnitscbe regeeringsgezinde veertien dagen. Men hoopt in militaire kringen dat bescheiden zijn ei, meer met hun tijd meegaan. Dit hebpers Briand's rede met instemming ontvangen heeft Churchill voldoende onder den indruk van de ver» ben tot hun eigen voordeel wel in de eerste plaats
als aanwijzing dat hij, voor als na, zijn hart aan de richtingen is gekomen, om geen financieele bezwaren de nieuwe staten ingezien, welke tengevolge van den
politiek van Locarno verpand beeft. De Duitsch- tegen verdere mechanisatie van de troepen te maken. oorlog uit hun assche zijn herrezen of aanzienlijke
uitbreiding hebben verkregen. Verschillende van deze
nationale bladen maken, zonder aan de oprechtheid
staten
dat merkt men vooral in een internationaal
van Briand's bedoelingen te willen twijfelen, het ge»
centrum
als
Berlijn
maken veel gerucht om zich
wone voorbehoud door de vraag te stellen, of hii
heen
en
weten
de
botsingen
Weer
aandacht
naar zich te trekken in
tnsschen
Dritsebindisebe
duurzaam het hoofd zal kunnen bieden aan de chaueen mate, waardoor zij veel gewichtiger schijnen dan
Hindoes
en
Muzelmannen.
vinisten in zijn eigen land. Zij zijn echter zelven
andere staten van oude traditie, waarmee zij in werwoordvoerders van e«n chauvinistische richting en het
kelijkheid
volstrekt niet te vergelijken zijn. Maar het
Dertien dooden, zesentachtig gewonden.
zijn niet alleen deze nieuwe staren, welke zich zoo
ware te wensehen dat zij met name in de kwesties
met Polen, over welke wij gisteren uitvoerig schreTe BareiUy, in de Noord-Westelijke provincie tlohik- intensief op propaganda buiten de grenzen toeleggen,
ven, een verzoeningsgezinder beleid bepleitten. Dan hand, is het, terwijl de Hindoes daar bij een godsdien- ook de groote mogendheden doen er met alle macht
stig feest een optocht met muziek hielden en langs een aan mee. In het bizonder Duitschland. De achtereenpas zal men er gerust op kunnen zijn dat' de arbivolgende regeeringen, onverschillig van welke kleur,
trage-overeenkomst tussehen de twee landen, welke moskee trokken, tot. botsingen met Muzelmannen ge»
politie
komen. De
nloest . zestien maal vuren en ver» Zebben ingezien, dat niets beter dan een grootscheepte Locarno tot stand is gekomen, een zoodanig deugsere propaganda in het buitenland voor alles, wat
sterking
ontbieden
om d* orde te herstellen.
delijke verzekering voor den vrede in het Oosten is
Er vielen dertien dooden en 86 menschen werden Duitsch is, het gezonken aanzien van het rijk in de
als hoedanig Briand haar beschouwen wil.
wereld kan herstellen. Duitschland beschouwt zijn
gewond.
zonen, die het land verlaten, niet als stoute kinderen,
die ontrouw zijn geworden aan do vaderiandsche gemeenschap,
maar als pioniers voor de verspreiding
De vliegtocht over den Oceaan.
van de Duitsche gedachte, als handhavers van het
c^vrn» financieel ontlast.
internationale aanzien van het rijk. als padvinders
Van het vliegtuig van Minchin en Hamilton tot nu
De ryksregeering heeft besloten Cyprus te ontlas- en baanbrekers voor de Dnitscho
handel en nijverheid,
toe nog geen nader nieuws.
ten van de betaling van £ 92,800 jaarlijks, welke het onverschillig of zij zelf
daar
onmiddellijk
eiland moest bijdragen als, aandeel in zijn aansprak.- nemen, dan wel als zendelingen moeten aan deel'
worden beMinchin en Hamilton. lijkheid voor de openbare schuld van
schouwd, wier leven als nationaal-denkende
Het
Turkiie.
Duiteiland moet daartegenover voortaan
jaar £ 10,000 schors in den vreemde eerst later vruchten zal dragen.
Omtrent de vliegers Minchin en Hamilton, die in voor de rijksverdediging bijdragen. elk
1-y deze Duitschers in
het buitenland het geWales waren opgestegen om te trachten den Noordvoel van saamhoorigheid wakker to
houden of
te
eens
van
steken,
Atlantischen Oceaan over
ditmaal
is voor de Duitsche regeering
<«
Kweeken.
Oost naar West, kunnen nog de volgende bijzondergeheel
een
van zelf sprekende plicht. Consul?
heden worden meegedeeld:
en diplomatieke vertegenwoordigers zijn
het middelKolonel Minchin werd in 1390 in lerland geboren
Het schip in nood.
«..punt van de nationale bewegingen in den vreemde.
en leerde reeds in September 1912 op een civiele
rege?.rmg. '«wacht van hen niet anders, meet
De passagiers veilig aan wal gebracht. w
luchtschool vliegen.
hun verdiensten af naar do mate van verkle^fdheid
Toen de oorlog uitbrak, gaf hij zich onmiddellijk
der builenlandsche
aan elkander en aan
Gisteren hebben wy gemeld dat de Princess Charhet Moederland. De Duitschers
als vrijwilliger op bij het Noyal Flying Corps en
regeeringen
in Duitschland k.ui(een
schip
van 3925 ton. toebehoorende aan de
werd in December 1914 als luitenant naar het Fran- lotte
en
rekenen op den eensgezinde., steun
P"i,.
"S.
Pacific).
Canadian
is
Straat
Wrangell
(Alaska)
in
kgen der bevolking en van alle partij-n.
sche front gezonden. Daarna heeft hij op vele fronten
rw
Over .1
voor zijn land gestreden. Zoo was hij o.a. een jaar nood verkeerde. Thans komt bericht dat hot schip gedeze kwest'o is in het overigens
nog zeer veris, maar de 250 passagiers goed en wel geland
in Egypte en een jaar in Salonika. Tegen het einde strand
verschil
Du***«.
van
elke
i
van 191? werd hij naar Engeland teruggeroepen en zijn.
eenvoudig «*
discus^,',
ondenkbaar. Het particuliere
kreeg het commando over een vliegschool- Midden
initiatief grijpt mede in. De ..Verein für Deulschliim
U 2078 plaatselijke grepen en 23H
1918 had men hem echter weer aan het Fransche front
De bedelaar in goeden doen.
kchoolgroepen <C-(groepen van schoolkinderen)
noodig, waar hij tot het einde van den oorlog bleef.
De baa
-.004,401.59 mark. Daarnevens staat de
Gedurende zijn verblijf aan het Turksche front is
Nauwkeurige boekhouding. Biind der Auslanddeiitsche. Beide vereenigingen kunMinchin als liet ware door het oog van een naald
gekropen. Hij kreeg * opdracht om de vijandelijke
Proi'-lgauda-ondernemingen steeds op
Te Portsmouth is 'gisteren een doofstomme met clou b,J .f
StCU
stellingen tot 40 K.M. achter het front to fotogra1"0 .eg«"ngsaiitoriteit.-n,
j
10
«h.
en
beboet
bovendien moest hij beloven de stad alsmede van vermogende
wD
feeren en trok. er met een kameraad in een tweede te verlaten.
van lndustriHi.^culieren.
_?" i .- n-e*'c-«'?1« vereenigingen rekenen.
vliegtuig op uit. Juist toen de^e zich een eind van
__a zyn inhechtenisneming
had men ongeveer 1000
Misschien is het wel. mede door do kracht v..n
hem had verwijderd om ergens anders een kijkje te gulden in contanten bij hem gevonden,
gids
voorts
een
D *i-<1 **<-. dat onder de natienemen en Minchin druk aan het fotografeeren was, voor automobielrijders. een lijst met een groot aantal
Nederlanders,
die in dat rijk wonen,
hij
aangevallen
werd
door een Fokker-vliegtuig, dat steden waar hij geopereerd had en de bedragen, die
g "?"''
Nederland in dit
zijn toestel zoodanig met een machinegeweer toeta- hy daar ontvangen had
<*'" blijven
bij elkaar een goede 12.000
mag
en althans
kelde, dat _.linchin nauwelijks gelegenheid had, zoo gulden.
voorPf * verschijnsel, dat op zijn minst
goed en zoo kwaad als het ging meer vallend dan
im___ i
Zijn verhoor door den rechter geschiedde met be» 100000
**°* in het Duitsche rijk eikon band
landgenooten
vliegend te landen. Zijn motor had niet minder dan hulp van iemand, die de vingerspraak machtig was.
en spoorloos in een
A,
acht treffers gekregen. Hij stak de overblijfselen in
-""liezen
«I.
anileie natie
'*""'*'"
opgaan.
zouden
De
Nederlandsche
Bond
brand en even daarna landde zijn kameraad op hetin Duitschland die tot dat doel
werd opgericht, heeft
zelfde stuk grond. Deze nam Minchin aan boord van
groot succes gehad, al moest hij ook een
z°waren'strUjd
zijn eenpersoons-toestel, doch met het oog op de
Frankrijk.
en al scheen zijn weg haast
louter
met schijnkolossale lengte van Minchin was er slechts gedeeltebaar onoverkomelijke moeilijkheden geplaveid.
Aan
plaats
lijk
voor hem in do kleine ruimte, zoodat hij
de zelfopofferende energie en het optimisme
van
een
zijn beenen buiten boord moest late» hangen. Zoodra
r-a,-d
is het te danken geweest,
a"P°_s'° cns,s
De socialisten en __»oincare.
d?
N.
3°?
zij opstegen, worden zij onmiddellijk weer door enkele
dat telkens
de
werd overwonn. n. Wel werd dè
Fokkers achtervolgd, doch zij slaagden er tenslotte
Oe socialistische Senator FourmZnt, herkozen tot eene crisis weer door een andere gevolgd, mail* bol
optimisme bleef levendig door
in, hun eigen kamp te bereiken.
dn
den algemeenen raad in het Var-depar- op den duur
Na den oorlog commandeerde kolonel Minchin de voorzitter van bij
niet alles tevergeefs zou zijn gedaan,
temen!,
gelegenheid
heeft
zijner
herkiezing
een omdat ten slotte bij volk en regeering
Boyal Air Force in Indië gedurende den opstand in redevoering
van het e gen
uitgesproken, waarin hij zeide. dat de soland het begrip zou wortel
Eahore, de Afgaansche en de Waziristan^,orlogen.
schiefer
hier
dat
cialisten
volstrkt
In 1923 ging kolonel Minchin tot de burgerlucht- den minister van niet alle door de regeering en door een nationaal belang wordt gestreden en dat inzicht
financiën
(Poincaré)
getroffen maat» ooi. tot daden zou voeren. Inderdaad
vaart over. Hij heeft meer dan 2000 uur in dienst van regelen
was er ook telafkeuren. Sommige vau die maatregelen, zeide keus weer reden, om
de Imperial Airways gevlogen. Daarna was hij piloot Fourment,
den moed niet te verliezen. Als
zijn
trouwens door de socialisten zelf aanbij den bekenden bankier I.oewenstein, die er een
**°"g" "'.s' sP*'°--Scii landgenooten
Het is een deel van het socialistische pro- «s>.'_!°i"- "K ;«geering
eigen luchtvloot van Fokker-vliegtuigen op na hield, bevolen.
!_.,"' B%dat Nederlanderkende steeds volmondiger
gram, da». Poincaré getracht heeft te verwezenlijken. het belang,
bij de werkzaamheid van
doch om gezondheidsredenen tenslotte van hét vliegen Heeft hij
niet, volgens zijn eigen erkentenis, aan Beden Bond heeft. Minister de Visser
moest afzien.
sprak dit uit on
Met Eoewnnstein heoft, Minchin geheel Europa douce het denkbeeld van een amortisatie-kas ontleend, een congres van den Bond to Essen. De hoofdinspecals onderpand de winst van het tabaks-monopolie. leur van het Enger Onderwijs.
doorkruist. Daarna trad hij. wederom in dienst bij de met.
onder wien do
Heeft niet Auriol het eerst het treffen van bepaalde cursussen in do NederlandscheNienk...
Imperia! Airways.
taal in Duitsohland
door Poincaré aangenomen maatregelen beressorteeren. erkende, dat eerst do Bond tot het beKolonel Minchin heeft thans reeds meer dan 4600 krachtige,
pleit
schommeling van de wisselkoersen tegen zoek der cursussen den stoot had
om
de
gegeven en
vlieguren en is een van de meest ervaren vliegers. te
«aan? Heeft Eéon Blum niet het eerst op liet A" ._T®r-«n-'n-bp.d de behoefte aan onderwijs door
Captain Eeslie Hamilton is 2? jaar. Reeds in 1916 gevaar
met
gewezen van onze afhankelijkheid van buitenhet Nederlandsch als .voertaal aanzienlijk
kreeg.hij zijn opleiding in do avialiek. Gedurende
was
gestegen. En steeds is do Bond actief geweest
den oorlog was hij in Frankrijk, Salonika en Mesopo» landsche geldmacht en kan men van de kapitaalheff
niet
een verzacht beeld terug vinden in de belas0
ing
arbeiders in
.^'■«"''nu'sche
tamie. waar hij zich bij verschillende gelegenheden ting van 7 pet. op de eerste mutatie?
n. 1-. 5, -v,08*!'to verbeteren.
Diiltochland
Het orgaan, dat hij
m de lucht onderscheidde.
Men schept vaak behagen er in, zoowel bij onze uitgeeft, is voor duizenden Nederlanders het -*>n_Ka den oorlog kocht hij twee eigen toestellen, een vrienden
als bij onzeo vijanden, om in het licht te ge Nederlandsch. dat ze onder oogen krijgen on de
land- en een watervliegtuig, waarmede hij sedert dien
stellen wat ons scheidt van dèn voorzitter van den eenige band met hel vaderland. Iv tallooze gevallen
een soort taxi-bedrijf opende, dat tot dusver
is door de lectuur van dit orgaan
goed ministerraad. Zonde,, een paradox te willen verdedihet reeds verloren
rendeerde. Ook heeft bij gedurende ca. 3 maanden gen, ben ik van ordeel, dat zijn opvattingen geenszins staml-owiistzijn
weer opgewekt. Dit orgaan loopt op
voor Eoewonstem gevlogen. Hij neemt opdrachten vijandig tegenover de
het oogenblik gevaar. Op het aanstaande congres té
onze staan en dat, zoo de. toeaan voor alle deelen van de wereld en
fcewn
wordt een nota, ingediend, die tot «trekking
zoodoende stand
het land sedert een jaar is verbeterd, wij
heelt hij ,n Engeland den bijnaam gekregen van (d.w.z.van
de
aan die verbetering niet vreemd heeft, de uitgave te. staken, omdat de Bond de middesocialisten)
„Gipsy Flyer".
len niet meer heeft tot verdere uitgave. Maar
zijn.
welHamilton is een zeer kundig piloot en een buitenlicht -«al ook hier gelden: Als de nood op het hoogst
gewoon bekwaam naeht vlieger.
is is do hulp nabij. Nog i.s het besef
voor e-u dei "olijke beweging onder ons volk
zoo lev-ndig. dat
niet
De poging van Minchin en Hamilton den Noordehet uit eigen initiatief de middelen voor
De lampion» iyn ni .gebrand....
Bond zou
lijken Atlantiscnon Oceaan in een ruk in westelijke
kunnen opbrengen. Wel zijn meermalen don
landgenoot en
richting over te vliegen, is de derde die ondernomen is
Deauville,
in patria, fe hulp gekomen, waar dat kon
Op 3 Mei vertrokken Nnngesser en Coli ui» Frank»
toch
E'Oeuvre
schrijft
:
anders dan lapwerk wezen. Een flinke subsidie, met
rijk naar iXew-^ork en lieten nooit
van
meer iets van
Het seizoen van Deauville is afgeloopen en men «e regeering is noodig. Deze is ook in uitzicht gesteld
zich hooren.
mag
zeggen,
dat het niet te vroeg is. donder te bemaar men heeft er ongetwijfeld te lang
Op 18 Augustus vlogen twee Duitsche vliegtuigen
mee getalmd.'
gauw
*. cel langer dan noodig was
hen,
vinden,
„erg"
hooren
tot
die
iets
ben
ik
weg.
uit Dessau
voor den Bond om te bemaar zij moesten wegens het slechte toch van meening. dat «le buitensporigheden,
die op wijzen, dat hij levensvatbaarheid bezat. Xv in hef naweer terugkeeren.
wijze
..eusationeele
worden aangekondigd, ieder jaar jaar zou de subsidie, naar men hoort,
haar l-esliz- krijdeze heerlijke !_orm__ndi...lie badplaats, die haar gen. Het is. gelijk gezegd,
het
oog, ..blik
allerlaatste
weerga niet zou hebben, als ze niet, de fortninzoekers, voor de redding en alleen
daaruit is te verklaren, dat
en de vlegels uit de heele wereld tot zich trok, ongeEngeland.
«e Bond nochtans misschien genoodzaakt zal zijn voor
nietbaar maken.
korten tijd de uitgaaf van het orgaan te schorsen, Het
Gelooft u maar, dat er andere spelers zyn, dan zij, zou wezenlijk een afschuwelijk
misverstand zijn, als
wier
verliezen en winsten rond de groene tafel van men die schorsing als een gebrek
Een graafschap jln finaneieele
aan activiteit uithet Casino worden besproken. Gelooft u maar, dat legde, die de moreele
aanspraak
regeeriugssul,*!.
op
er andere sportsmen zijn dan zij, die te Deauville die zou
n._.e__jMhe-_e__.
verminderen. Door gebrek ia n Kennis van den
jonge paarden koopen.
In den graafschapsraad to Abercarn is gisteren
Er zijn andere baadsters dan zij. die kletsnat op samenhang zou misschien hier en daar dat misvermedegedeeld dat Monmouthshire aan den rand van een bartaboeret gaan zitten, of juweelën aansteken stand mogelijk zijn en daarom kan het goed zijn erop
een bankroet is gekomen. Het, heeft van verschillende om te water te gaan; dan zij, dis zich spiernaakt op opmerkzaam te maken, dat juist het teg.ndoel het geparochien reeds £ 112.5?:! te vorderen en morgen het zand uitstrekken om de kroon te zetten op de val is. Wij twijfelen er niet aan, dat Kamer en regeevervalt een verschuldigd liedrag van £ 107,000. Indien musichallapotheose, die deze laatste maand van het ring het, nationaal belang, dat in het voortbestaan van
den Bond gelegen is. niet in het gedrang zjill-m laten
ne regeering of iemand anders niet tussehen beide seizoen te Deauville is geweest.
k0m0,,.
kwam. zoo waarschuwde het graafsciiapslid «adler
Men moet heusch niet gaan denken dat dit samen*
zouden de scholen gesloten en de openbare gezond' raapsel van min of meer vergalde vreemdelingen,
heidsdienst stilgezet worden.
van min of meer uit Bmyrna stammende oosterlingen
Met do nijverheid in Monmouthshire is het slecht en hindoe*, van mallotige en onzedelijke AmeriDc ._l»Bver«»r,.eninF.
gesteld op dit oogenblik. de voornaamste fabrieken
kaanschen, van Engelsche dames, die in Engeland niet
werken maar met halve kracht en de arbeiders wor?_00..1s men zich zal herinneren heeft de
zouden worden ontvangen, dat het syndicaat van
Pruisische
den het slechts betaald van heel Engeland.
Grieken, die de speelzaal exploiteeren, dat al die regeering alle gemeenten door bijzondere verordening
slaven, die aan de zakken van een goedgecfschen verplicht op 11 Augustus den verjaardag van de
patroon hangen, de maatschappij van thans vertegenGrondwet van het rijk de nationale vlag uit te stek. u.
De Australische nVnn««»t.
woordigen, en zelfs, dat heel dit janhagel van fuivors, Do llemeento Potsdam heeft op 11 Augustus
j.l. dooivan zenuwzieke spelers, van vrouwen, van neger- den nood gedwongen aan deze instructie gehoorzaamd,
In een bijeenkomst van den Australischen wijnbouw- boksers en min of meer blauwe dansers ook maar maar zich thans door haar advocaat,
don Diiitsch-natioKundiger, _?«. is medegedeeld da» de Australische iel» vertegenwoordigt.
afgevaardigde Everling. den bekenden beharnalen
wijnoogst van dit jaar op 18.968.000 gallons word ge»
Het is mets dan een staaltje van wat de heele tiger van dn belangen dor Hohe-izoll.1
tof het
schat, of 2 millioen gallons meer dan in 1926. dat éen wereld aan laags en nutteloos bevat.
Het duurt maar staatsgerechtshof gericht me», het verzoek ns.
de
betreffenrecord.jaar was. Elke staat heeft een grooter op» een kleine maand; de laatste trein heeft gisteren
don de verordening ongeldig te verklaren.
brengst, vooral 2iiid»A.n_.ralis.
laatsten buitenlander weggevoerd, die misschien zyn
hotelrekening niet heeft betaald

—
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.Europas Kruitvat.

Ken nieuwe s_.nM»»nlln»re.
Nachtelijk bezoek in de Bazawavalloi
Geheimzinnig doen van do disciplinaire
commissie over het onderzoek inzake
Gajda. Gajda als mart.laar en miskende
held. Huiszoeking bij de fascisten. Maatregelen te wachten.

(Van

onzen correspondent)

Een stukje roover-romantiek

ter

inleiding.

Het

milieu ook al romantisch: de sazawa-vallei, misschien
wel de meest geliefde forensen-streek van de Praagsche burgerij Zaterdags na twee unr begint al do
groote trek erheen: de treinen stampvol, kampeertenten, puilende rugzakken, zeildoek-booten on pagaaien worden verstouwd. Na twee on een half uur
.sporen, in het loeaaltje zwermen, de eigenaars uit
over de villa-dorpjes, waar honderd- hun vacantic
en familie doorbrengen
veelal zijn vrouw on kin-

—

deren reex!., een paar maanden vooruit gezonden. In
den stroom van week-end-ga.ten vielen de eigenaars
van een drietal automobielen aanvankelijk niet bijzonder op. Doch Zondag en Maandag zag men in het
dorpje tiaza-wl- de automobilisten voortdurend in
groepjes van twee of drie patrouilleeren; door hun
ietwat uitdagend gedrag begonnen zij de aandacht- te
trekken. Eenigen hunner droegen het fascistisch
insigne. Maandag, na sluiting reed-., kwam een lid
van het gezelschap het postkantoor!jo binnenstormen,
en eischte met Praag telefonisch te worden verleenden.
Er werd een voor de beambten niet tp volgen gesprek
gevoerd.
In het holst van den daaropvolgenden nacht worden de bewoners van de villa, waarin ook ininistersky
rada'* dr. Vorel, chef van de legislatieve sectie van
het departement van Nationale Verdediging, zijn intrek had genomen, uit hun slaap gewekt dooi- motorgeronk- Het huis blijkt te zijn omsingeld, posten staan
in den tuin- De eigenaar van de villa wordt ingelicht:
een bijzondere commissie is uit Praag gekomen om
een onderzoek in te stellen bij dr. Vorel, die verdacht
wordt van spionage ten behoeve van een Duitsch-.00-Ische revolutie. De leden van de commissie blijken
revolvers bij zich te hebben. Daarmee gewapend dringen zij de vertrekken van dr. Vorel binnen, die inmiddels is opgestaan.
In naam der revolutie klinkt het, geef ons don
brief van Masaryk aan den Raad van Discipline over
Gajda! In Praag is revolutie, Masarvk is goon president meer!" Dr. Vorel protesteert: hij heeft in ?.i,n
vacant io toch geen stukken van het ministerie in
huis. Maar «Ie indringers weten hot beter. „Wij zijn
beter op do hoogte dan u wel denkt, dank zij onze
posten. IJ hoeft nog «lezer dagen eon aan_leteeken<lei>
brief over de Gajda-kwostio ontvangen. Morgen moet
u voor den Raad van Discipline rapport... on en in
den loop der laatste weken
heeft ii met vooraanstaande persoonlijkheden herhaaldelijk ovor do zaak
geconfereerd/Dn»...."
eon welsprekend revolvergebaar.
Maar dr. Vorel bleet onhandelbaar. Meer indruk
maakten do rev» 1ver loop. n op zijn vrouw. Zij
opendo allo kasten on laden, on liet do heeren grasduinen zooveel zij wildon. Alles wat maar op oen
_.tuk leek werd meegepakt. Het zestal
verdween
<loor de voordeur, die van buiten werd ge.-loten: de
wachtposten in den tuin sloten zicli bij hen aan
eu
razende, vaart sloeg de auto don wog
in
naar
1 raag in.
Om do beteel-oiiis van dit avontuur ou do
gevolgen,
die het hebben zal to begrijpen
mon zich oven
moet
voor don geest halen, wat or gebeurd is, nadat Glijd.,
als chef van «lon generale., stat* is afg<'.ot. on waaiover herhaaldelijk uitvoerig ._- bericht, zoodat
wij
het nu met een resumé dor feiten moonen (o kunnen
volstaan. Mon herinnere zicli <lan.d..t do bescbiildigin.tegen ».«,.,» luidde: j. .spionage. _.'. politiek., agitatie
Anders gezegd: hot doen van werk voor f.u51.i.,1. dat
hem als eerloos zou moeten stempelen on
fascistische
handelingen, De Eerste Raad van Discipline,
«10g.,.-«loerde t.ajda op grond van do/o boido punten/" Do.
tweede. Raad van Discipline, waarbij hij beroep
aanteekondo. talmde mot het uitsproken van zijn oordeel erg lang. Er scbonoo moeilijkheden to
zün. bot
leek wel of mon bot niot «-ons kon worden
Het
ministerie van oorlog liet het publiolc n bot onz.'^-o
-een mededeeling omtrent gang
ro.*ult.-.it van
Ho» onderzoek verschoon maar mei.
Toon word officieus bokon.l. da, do Raad bot vonnis
van de eerste 1.1.....„,i0 wel had bokrachtig... maar «lat
111, hot eersto punt van do aanklacht liet- vervallen,
on alleen het 1 woede handhaafde. Xv mogoop zich /olf
wol de beschuldiging van politiek avonlmiorsobap
voor een generaal ou eon «lief van een goueralen
«tas
ruim voldoende zijn om hom als -111 go...bikt
voor ziin
ambt ie brand
ken. aan zijn persoonlijke oor ra-k'
deze aanklacht niot. Hieruit on „j, do ffoheiiii--in lii«'lieid
van hot dopar.onil-.it van verdediging putten do" fascistischo vrienden van G.jda nieuwe kracht on nieuw,'
slot voor agitatie. Aan Gajda zou oen moreel o>no.!it
zun geschied: hij zon onschuldig worden vervolgd,
alleen omdat men hom politiek onschadelijk zou will'n
maken.
Dan herinnere men zich don uitslag van de proces,
sen, die Gajda gevoerd heeft, togen do ....inbrenger .'*
die. door hem van laster beschuldigd, hot bewijs van
de waarheid van hun beweringen moest, n
leveren Dit
bewijs is niet gelukt
voor een groot deel ook alweer
«loor de geheimzinnigheid van Verdediging.

—
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Tsjechische pei 5. temmen
artikel van lord Rothermere.

over

het

De nieuwe aanval op Tsjechc-i-lowakije. dien lord
Rotliormere in de Daily Mail gedaan heeft, wordt
door de Tsjechische pers natuurlijk druk besproken,
De bladen meenen. dat do actie van verweer zich
riet langer tot de Tsjechen moet beperken, maar dat
allo partijen binnen den staat zich de zaak ler harte
moeten nemen en tegen dit vijandige optreden stelling
kiezen. Overigens wijzen alle bladen erop. dat de
actie van lord Rothermere tot onvruchtbaarheid ge»
doemd is. als hij ervoor waarschuwt geen buiten»
lüiidseh kapitaal in Tsjecho-Slowakij. te steken. De
l.ngelscho en Amerikaansche banken zullen gelegenbeid vinden liet publiek over do soliditeit van do
Tsjechische leeningen in to, lichten. De bladen doen
oen beroep op de buitenlandsche politiek, om loid
li-.tberw.le te beduiden, dat hij binnen zijn eigen
grenzen blijven moet.
<_>.«_,«<!«.««..«Feu in _-_ljee..«-__.-.*'.«_.l.e.

Enkele doeden.
Het Tsjecho-i_lowa!->.che persbureau bericht uit
Lemberg dat tengevolge van do voortdurende regenbuien dor laatsto «lagen en een gisternacht gevolgde
wolkbreuk, «lo Tysmienics. buiten haar oevers is ge.»
treden en do steden l_oryslaw on Drohobysz heeft
onder water gezel, alsmede ettelijke plaatsen in den
omtrek. In Loryslaw zijn vijf huizen ingestort, waarbij eenige menschen gedood zijn. Do spoorbaan bij
Drobobyez is ter lengto van *. E.M. weggespoeld.
Meer «lan twaalfduizend menschen hebben hun heele
hebben en houden verloren.
Ook do stad on hot district 3try_. is door een over»
strooming bezocht. In de stad staan een kleine tweehonderd huizen onder water. Ook hier zijn eenige
monschenlevens te betreuren-, in een dorp zijn vijf
menschen verdronken.
I/l»n«_len.

De luelit _erl».__«llnK.

Mislukt; nu via Rotterdam»
Lange, moeilijke onderhandelingen over een lucht»
verbinding van Praag met Londen zijn thans definitief
mislukt. Do EngolZehe, maatschappij Imperia! Airways
eischte voor zich oon monopolie, zonder do hiervoor
opgerichte T.<j< chischo luchtvaartonderneming iv het
vliegverkeer te willen toelaten, l'.ovoiidien vroeg zij
con groot subsidie. Daarom heelt men van Tsje»
cbi..cl'oi> kant beslot,
na vier jaar onderhandelend
mot Engeland, gebruik to maken van do nieuwe
verbinding Praag—Du-soldorp—Rotterdam, vanwaar
voor con aansluiting op Londen gezorgd zal worden.
Seipel.

De Oo_t"nriiksehe bondskanselier Seipel begeeft
zioh vandaag naar Dortmnnd tor bijwoning van de
algemeono vergadering van Dm!..die katholieken.
l>e lt«»e,neeu->< l»e troon.

Do Roemeens, be pers verontrust zich erover, dat
do .i.gemeoi.o secretaris van «le Nationale, Boeren»
partij. ..la.l.aioo, die in Par.is vertoeft tor gelegen,
heid van <!e> Interparlementaire, conferentie, herhaal«blijk bij don ox-kroonprins 1 aio! geweest is 011 zich
in het oninbaar met hem vertoond hoeft.

Del_>,en>ervnl«i„lf in

No.nip.

...

In Tlavnik. in Bosnië,
«lezer dage,, <>on Engelsche
vrouw bot slachtoffer geworden van hot geloof aan
heksen van de inbeomsche bevolking. 7.ij was er met
baar fototoestel op uit getrokken on haar manipulaties
daarmee h.1,1..,, oen Bosnische vrouw zoo aan hot
schrikken gemaakt, dat zij bard naar haar dorp liep
om to vertellen, dat in hot bosch oon heks rondliep
mot oen zonderling toestel, waarmee zo kinderen
.'o-00v0r.!.. Mot haar allen zij ze toon op do F.i.^.l-sche. dio goon sorv!srli k.-ut on zich dus niet versla .n-ba 11- kon maken, aangevallen. Tien van haar zijn in
hechtenis genomen.

Polen.
De ,er«»«_.i__.n«*

van AaFnrsKi.

Een Russisch .jnurn..li_,t ui» het land gezet?
Men meldt ons uil Berlijn:

Volgen-, de Eurber

..ai-szawski.

eon groot blad del
rechterzijde, zou Bratin. de vertegenwoordiger van de lstwe.st.ia te Warschau, uit Posen worden
gewezen, naar aanleiding van berichten, die hij in verband met he» verdwijnen van generaal Aagoncki, «an
zijn blad heelt gezonden.
*..

Poolsche

Natiën
zooals oog «er onlang» w»
der gebleken is
alhoewel in «en «enigszins ander
verkild
uit een verklaring van kolonel L. 5.
Amery, den tegenwoordigen minister van dominions.
Bu»l«tud sn Polen.
«Een groote font in do geschieden!» van Zuid»
Afrika
heeft de minister toen in het Engelsch»
lagerhuis
gezegd -, wa» geweest, da» de Kijks-Het conflictult d» wereld.
regeering zich als de eenige voorvechter van d»
a«®lm« »-- Tsjitsjerin, waarvan in het -Naturellen beschouwd heeft en «laardoor d» blanken
_Jfe -**"
Ochtendblad
van vandaag reeds melding gemaakt opzij gestooten en van «ch vervreemd heeft". Ea
wordt, staat nog met zooveel woorden, dat het con» vandaag bij zijn aankomst te Kaapstad heeft de heer
Niet, dat het gevolg geweest is van den moord op Amery zich weer in denzelfden geest uitgelaten, toen
wojkof, thans tot wederzijdsche tevredeal_oid is bh. hij zeide, dat het Vritsche rijk gebaseerd is op vrijH
willige samenwerking en dat de laatste rhksconferengelegd.
ti» wel stellig eva groot succes geweest
waa.
Eu ondertussohen heeft tegen het eind» van het
Bui____l_d eu Turkije.
vorige jaar, als verder bewijs van veranderd» opvat»
ting, te Kaapstad de conferentie tussehen de vertegen»
Veen verlenging vaa het vriendschap»» woordigers van de regeeringen van Indiö en van
verdrag?
*^ Zuid-Afrika plaats gehad. Dit was de eerst» maal in
de geschiedenis van het vritsche Kijk. dat twee inteVolgas «en bericht van een I'arüsch nieuwsbureau grale deelen van het Rijk met elkanoer over een zaak,
«m Turkse het aanbod van Rusland om het tussehen waarin zij beido nauw betrokken waren, zonder cushen bestaande vriendschapsverdrag te verlengen
sche___.___.t en hulp van het loreign Office onderhebben afgeslagen.
handeld hebbeo.
Het resultaat van deze I-onde-Tafel-oonferentie is
geweest he» tot stand komen van de bekende «Indische
Bu»I«»nd en Japan.
Overeenkomst', krachtens welke de Indische regeering
een maand geleden den heer Krinivasa sastri __*.(). als
Zapansoh» spoorwegplannen in Koord haar vertegenwoordiger naar Zuio-Afrika gezonden
plaat» gevonden,

Rusland.

—
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"^«

Mantsjoerije vn Mongolië.

heeft. Van deze vier of vijf weken heeft de Indische
agent nu pas drie in de provincie listal, die nog
Hen meldt ons uit Verlijn:
altijd door haar overwegend,» Indische bevolking het
De sowjetpers zou zich. aldus «en telegram nit brandpunt is van het Aziatische
vraagstuk, doorgeMoskou aan het Lerlmer Tageblatt, ongerust maken bracht, met het houden van publieks vergaderingen
over de plannen van Japan in noordelijk Mantsjoerije. in de voornaamste
centra van Indische cultuur.
Tegenover Tsjang tso lm zou do Japansche gezant
Aan z^ja wijsheid en beleid en aan ziin
gematigd
Jaejijawa hebben verklaard, dat Japan de boycot in optreden is het voor een
groot deel te danken, dat
I-oord Mant«joerHe niet langer zon kunnen dulden en als door oen tooverslag
plotseling een atmosfeer
evenmin de behartiging van de Japansche belangen
van welwillendheid, een geest van verdraagzaamheid
door de Ohineesche autoriteiten.
onder de vele schakeeringen
onze boni,» bevolDe sowjetpers somt alle. reeds door Japan getrof- king ontstaan is. Ook de Pers van
algemeen hulde
heeft
fen, maatregelen op. In een te Tokio gehouden conaan het beleid van den Indischen gezant gebracht,
ferentie van ambtenaren en consuls in het verre Ooszelfs het kleine gedeelte dat eerst ds overeenkomst
ten zou besloten zijn in Mantsjoerije «n Mongolië zes afgekeurd
had.
spoorweglijnen te bouwen. Tot dit doel zou de directie
Van zijn eerste publieke toespraak at
dit was in
der spoorwegen in Zuidelijk Mantsjoerije 100000 het Durbausohe
op
stadshuis
als
antwoord
de vols
nieuwe aandeelen uitgeven. Op de conferentie is bevan welkom
beiuigingen
de heer Sastri er
heeft
sloten de concurrentie met de Oost-Ohineesch. spoor» -.«ziin rasgenoten op aangedrongen om van
hem
wegen te vermijden, maar dit besluit zon slechte
toch
niet het onmogelijke te verwachten en geduld
een
tormeele beteekenis hebben daar alle plannen in werte oefenen Hi* heelt er bij herhaling en
uitdrukkekelijkheid tegen de Oost-Ohineesche spoorwegen «ou» lijk op gewezen,
dat hij tot hen gekomen i» al» de
den znn gericht.
van zijn regeering, met de lastgeving
De ?rawda is van meening dat de spoorwegplannen dienstknecht
om zich strikt te beperken to» de bepalingen
van de
van Japan de Lowjetunie in haar veiligheid bedreigen __aapstadsohe Overeenkomst en -»
vervolgd» hn
en meent, dat in Japan een strooming bestaat
aangezien deze met geen enkel woord gewag
maken
gunste van een Japansch-Engelsche toenadering, ten van politieke
rechten, zon het onverstandig van de
die
tegen de sowjetnnie «on zjjn gericht.
inciiers onder l-ijn toehoorder» ziin om hem
eenige
beweging te sleepen, die he» verkrijgen ofinde uitoreiding van hun stemrecht in welken vorm ook
De derde Internationale.
mocht beoogen.
Dat
duidelijke en onbewimpelde verklaring
Te
vergadert op hei oogenblik het bestuur niet alsdeze
geheel
overbodig moest beschouwd worden,
oer derde internationale. Volgen» de Koel heeft de mag
blaken uit het feit, dat er ouder
de Indiërs een
vergadering een resolutie aangenomen, waarin wordt groote
aideelmg is. die de overeenkomst afkeuren
geconstateerd, dat het gevaar van e.n oorlog
voor omdat zu lang niet ver genoeg gaat volgens hun
de «owiet-unie groot is- Alleen dc. Engelsche gedelemeening Het is opmerkelijk,
dat hiertoe juist de
geelden stemden tegen.
behooren. die hier geboren zijn. Zij zijn de
Het bestuur besloot verder*, de protest-campagne Indiërs
loonarbeiders en werken nog grootendeels in de
tegen de executie van Lacoo en Vanzetti
voort 'e zet'» Katalsche plantages» hoewel sommigen van hen lang-en en constateerde mot genoegen, dat liet
zamerhand ook in do steden en dorpen een
proletariaat, na lang stilgezeten te hebben, I'rausche
weer
is gevonden hebben en daar een oneerlijke werkkring
overgegaan tot den .^volutionnair.n straat^>or._e"
concurrent
De Prawda, schrijft, dat do executie van Lacco en' van de Europeesche ambachtslieden geworden zijn.
sommigen hebben, zich wonderlijk opgewerkt. Als ilVanzetti een reohtstr-eeksche uitdaging aan de sowietlustratie wordt hier de naam van een van hun leidsunie is en dat de eigenlijke
schuldige aan dezen mannen genoemd,
die van advocaat (.nbriël. Andereu
„moord"
dubbelen
de Amerikaansohe «rbeidsfede»
vau vaste eigendommen geworden.
H-Fouaars
***.**
raue is.
w^f
Zij zijn, gelijk gezegd, hier geboren eu hebben alle
voeling mot Indië verloren. Zij hebben Indië nooit
gezien, zouden zich daar als vreemdelingen voelen.
_?roeln»ol»___l«atie<
Deze menschen beginnen zich niet alleen Afrikaners
te voelen, maar zich ook zoo te noemen, uit een geMen meldt ons uit Verlijn:
voel van trotsche vaderlandsliefde. Zij hebben in het
Te Petersburg en in de Krim heeft een proefmobiverleden voor hun agitatie voor gelijkstelling niot
lisake van de jaargangen 1896 tot 1903 plaats gehad
alti-d naar Indië of Engeland om steun uitgezien,
In een oproep aan de bevolking.hebben de
maar hebben de overtuiging, dat zij als geboren
autoriteiten'
verzekerd, dat men hier geenszins met een
oorlogsAfrikaners het recht hebben om zich met hun grieven
maatregel te doen had; desondanks heeft de mobilirechtstreeks
tot hun eigen regeering te wenden in het
satie sterke ongerustheid onder de bevolking verwekt
op herstel daarvan. En nu voelen zij zioh
vertrouwen
met het resultaat dat de autoriteiten thans met strenge' teleurgesteld door de Kaapstadsche
Overeenkomst.
straffen dreigen tegen hen die valsche berichten
Volgens uitingen gedurende zijn verblijf in Durbau
over
do mobilisatie verspreiden of haar tenuitvoerlegging en omstreken,
acht Lastri de bepalingen omtrent
»s"-_,
trachten te verhinderen.
onderwijs van het grootste belang en vorder heoft
hij het zijn rasgenooten van de lagere kasten ronduit
gezegd dat «en ruimer gebruik van water en zeep
«pionnen.
er veel zou toe bijdragen om den nu algemeenen
tegenzin van de blanken tegen hun aanwezigheid in
Men meldt ons nit Verlijn:
de
Unie van Zuid-Afrika te doen verminderen.
In het begin van deze maand zullen zich voor den
Omtrent
het voorgewende «llgemeeno verlangen
hoogsten militairen krijgsraad te Sint Petersburg 26 naar
meer openbare scholen voor de Indische jeugd,
personen te verantwoorden hebben, die in
Mei eu heeft Lastri zijn rijke rasgenooten van de hoogere
duni i.l. in hechtenis zijn genomen, als verdacht van
handolsklasseu op hun duren plicht gewezen om van
spionage ten gunste van Engeland. De
meesten der hun overvloed «en ruim gedeelte tot verheffing van
beklaagden zijn sowjetbeambten bij leger en vloot
hun minder bevoorrechte stamgenooten af te zonderen
om zoodoende het -astbare bewijs aan Zuid-Afrika te
geven, dat de agitatie voor betere voorziening van
onderwijs ernstig gemeend is en niet enkel door de
leiders van Indische opinie gebruikt wordt als polilick. stok om de regeering mede te slaan. In dit ver»
band heeft hij verder moeten erkenen, dat in Zuid»
Net handelsverdrag tu«»Qhen Letland
Afrika een grooter percentage Indiërs onderwijs geen Rusland.
nieten dan in Indië zelf het gevaü is. ook heeft hij
den
indruk gekregen alsof de onderwljs-agitatie meer
Ontstemming in Estland. gericht is middelbaar
dan op lager onderwijs.
Ongelukkig beeft de heer Lastri bij een paar geIp de Estlandsche pers wordt ernstig geprotesteerd
tegen het Lussisch-Letusch handelsverdrag, waardoor legenheden, zonder «enige directe aanleiding, melding
volgens de bladen de Estlandsche belangen geschaad gemaakt van de Dniou Jack als het symbool van
en het eenige teeken van hun vrij»
worden. Het verdrag is rechtstreeks in strijd met het rechtvaardigheid
heid;
ongelukkig
voornamelijk met het oog op
tussehen Estland en Letland bestaande, verdrag. Mocht on.e
steeds aanhangige vlaggestrijd.
nog
de regeering van Letland overgaan tot ratificatie van
Tenslotte moet nog gewezen, worden oo een behet verdrag met de sowjet-unie. dan zal de logische, langrijk
punt in de Kaapstadsche Overeenkomst, «en
consequentie daarvan zijn, dat de wegen
__.i-l._nd
punt, dat Lastri ze-ldei. en dan nog terloops aancrevan
en Estland voortaan uiteen zullen loonen.
roerd heeft. Bedoeld wordt het plan waarbij
.Vide
Sog wordt gemeld, dat de Estlandsclie m_m>-__- -..n i-roeringen ondernomen hebben vrijwillige de
repaliibuitenlandsche zaken ter zake te Riga «nde_!__. de lin- ..tie van Indiërs aan te moedigen: de Ilnie-regeering
gen voert.
door vrijgeviger geldelijke, ondersteuning, de Indische vooral door haar moreelen steun en de we.w_l-lende ontvangst van hen, die weder naar Indië wenschen terug te keeren als hun vaste woonplant-..
De Durbansehe Pers heeft ook de aandacht op deze
omissie gevestigd en gevraagd of zij toevallig dan
wel opzettelijk zon zijn.
Indiër» in Zuid-Af
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Moskou

De Oostzeelanden.

—

2uid-AfriKa.

De «-i-iev-»** der Indiërs op den achtergrond gekomen. Het bedarende optreden
*> «n den Indischen vertegenwoordiger _>astri.
Het «ng ontevreden element stamt van
Indische koelies al. f'-ü-ii-i ,-,»,,» -.Un rasgenoot.n ruimer gebruik van
water «n
zeep aan. Het onderwijs voor Indiërs.
(Particuliere

correspondentie.^

Durban. 8
Daar

is

De _lnp»n>_el»e troepen ln _»l«.nt»z«-erNe.
Te Londen is een bericht ontvangen uit, Tokio. Het
behelst, «lat Japan nu ook uit Hlantsjoorije zijn
troepen wil terugtrekken.

VareenigdeStaten.

van

—

—

kwesno tnsschen Zui'l-..lü'xa >-n Indie to behaud«^ler>.
Zak«n. voortvloeiende uit
v.n een dominion
ovor ingrijpen in '-. rech,... -.:■,.-_ z>^n onderdanen door
«en ander gew»-... moeten
zoodanig Hof behan-

deld kunnen wo,«!<-n. !.,.. l>, !<.>*!i.. regecrinc* moet gevrijwaard volden
de vo'-r-dnrende sp<--!depr>kk'-n
uit Zuid-AfiiK,-. ,-,, <!,' Ixhoort -.-,1,a._ te, worden «looiden Brit-S-hen
voor li»ii<-. die direct aan de.
Kroon verantwoordelijk is vo.,- «Ie b-haitigiii? van
Indische. hol...;::- u en. omdat dit _««>
mo»t «le Britwho rcgeej i.-.-i; . -orgen, da, d<> recht»! van In.icr.. in
Zuid-Afiil.a ;_",handhaafil wordeii' 'Tegen ..e,K.>li.il«- verouderde o*-.* .._j'g,.n va__ Brit«nbe 5>.!...'..1.e...-l. heeft de T'nie-j.-^, _.
en voornamelijk generial Hertzog, -«-.teeo* >,'"> .lerk.. ie. geprotesteerd. < ir,dat zij met bereid i.
.ging iii haar
bio?.< .^is< he aangelegenheden too v laten van wien
ook- Sedert bovenstaande onwelkome uitlatingen van
I>«*d Qlivier heoft er echter in Engeland een groots
wy^iging in de opvatting van do onderlinge verhou-

.

ding tussohen de Engelse regeering en de verschil-

l«n_-5_ onilerdealen

Japan.

Augustus,

een tijd geweest, nog niet zoovele, jaren
gel«-s_en. «lat de Indiërs, «lic binnen de grenzen
de
!.wo van Zuid-Afrika hun tenten ...„'<-.<._)-en hebben,
«c g<-!.«.onte hadden om voor hun ja..i !,,k-. I, <-«.i,^re._
la__ge li,i«ten van grieven <^>ss. n de. Vrgfcnug" en
tegen dc blanke inwoners op <c .steil, n s.-. _u verband
<!aarm«-._ de. dolst»'- ..".-.luiten namen- ll„a e.is-.liiii
ha
volmaakte ge'.-k-.ie'!:,-^ grond'!, n zij p hnn Britsch
ondoidaan>_hap en h!,.n.- wcr-ien zij door verantwoordelijke pers..
. n m Indie en in Engeland
krachtig g-i-.ig...oii_.--. Zelfs verleden jaar nog
in
heeft Lor.l Nlivrer, een gewezen Britsch
l-taati.scretaric' voor Ind.e, /ach in Engeland over deze
zaak aldus uitgelaten: ..Er .«--hoort een In.--.*--....
Hof ingesteld te worden om _-..-.l!>e zaken al.. de huidig..

Klaart
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va_i

liet Nritsolie

Geme_»ebe&t

van

De «ver»tß nnmlnj?en

van de Mlssismippi.

Een onverklaarbaar gebrek aan publieke
belangstelling.

(Van

onzon

correspondent)

New 'lork, 18 Augustus.
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1
T*-g»d_»d wa»_>
-"» overstroomd»
**"****«'***preoie»
op*"_hiji********
ieder stadium
de* oversrlowingen na
ging om «jn blad d«g«_ük_- wet kolommen volle b».
richten op d» hoogt» te kunnen houden.
Mijn theorieën over d» oaversohilligheid, bei gebrek aan belangstelling, den afkeer of wat het ook
zijn mag vaa het Amerikaanse!.» volk voor gebeurt»nissen als deze heb ik al meer verkondigd. Mijn inziens is hel voor een Amerikaan in strijd met vader»
eigenliefde
landsliefde
faaMetlol». tegenspoed

—

1,27

—

c.

avoitobi__u>,
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te bekennen.
Maar met dat »1 et het er in de ll_i_«_«»ippi<t_»keu
tooh aUordroovigst uit Ztlto nu hot water weer binnen do dijken terug is. Of «issohisn well voor»! nu.
Per slot waren de overstroomingen niets vergeleken
hij d© gevolgen er van. Drie maal, in enkel© «treken
zelfs vier maal, hebben do wateren allee blank gezet.
Eind Juli stond 95 pot. van Washington County, in
_li«___s___pp__ nog ouder water. En verleden woek
er nog oen esnig«»n» verward bericht overkwam
den
Arkusus. dis weer buiten «ün oever* was getreden.
bannen men over do afmetingen van do ramp
statistieken eu oijtor» leest, dan zijn deze altijd onbegrijpelijk hoog
Amerikaanse!, hoog. Ten eerst» ds
oppervlakte van het «bied: dris eu oen halt milhoen sores. Toen Rorbort Nowsr, na hot gebied ge»
durende en na do overstroomingen bszooh te hebben
zijn rapport uitbrsoht, verklaarde hij d«» van deze
oppervlakte ten minste ruim een derde dool dit ja»
met meer bewerkt «ou kunnen worden en du» niets
zou voortbrengen. Over do re»» kon hij niets garandeeren: dat hing voornamelijk van hot weer »t. vaar
het weer vrijwel overal Koud eu voohtig geweest is,
zullen ds vooruitzichten voor deze streken wol niet to
schitterend zijn. Hoewel het waar is. dat ovorstroo»
mingen van de Miasissippi geen uitzondering sijn vu
in zekere mate vrijwel ieder jaar plaat» hebben, bleek
het toch, da» de farmera na het gebeurd» absoluut
met de handen in hst haar zaten. Velen begonnen te
planten en te zaaien terwijl do grond nog drassig en
modderig was, waardoor de meeste gevallen het zaad
verrotte voor dat het ontkiemen kon. Andoren -aten
hij de pakken neer en wachtten op hulp. die komen
zou. Omdat aan do zaak zoo weinig ruchtbaarheid
go»
geven werd. is het moeilijk zich «en voorstelling te
maken van do toestanden die thans in hst Uississippi»
gebied hoersohen. Net laatste, dat wij hier in het
Oosten eigenlijk onder do oogen kregen, waren oen
reeks artikelen dis do New *_*ork 11ms» in begin
Juli gat, nadat hst blad een van zijn correspondenten
naar do geteisterde «treken gestuurd had. vit diens
verhalen kon men afleiden, hos vrosslük ho» «r in d«
verwoest» streken uitzag.
Volgens dien oorrespondent was louisiana er hst
ergste aan tos. ds vruchtbare suikervolden.stroken
met hun _-.ansoh»Amsri_:a»n«oho bevolking, ds uüvsro
stadjes en dorpen, dis Maanden lang reeds verstoken
waren van allo verkeer
want spoorweg-dijken
zoowel als straatwegen waren oen deel geworden van
ds algemeens verwoesting. Slijmerige moddsrbanken
sn milliardsu muskieten waren hot voornaamste,
deze streken te bieden hadden. En in do deslsn dat
van
Louisiana, waar ds modder 200ver
wa, opgedroogd
dat men met nanplantingen was begonnen (om suiker,
rust eu katoen) daar had men mot nieuwe moeilijkheden to Kampen: ds grond blijkt vol met verschillende soorten sohadsliM wormen
ook al oen van ds
plagen, dis tot ds naweeën behooren der
ovsrstrooMingen. Over malaria, waarop
volgen» ds hemen.
richten van het Rood» Kruis, voorbereid moest zijn,
werd tot nu tos weinig gehoord
hetgeen oohtn
me» veel zeggen wil.
Vs regeering d.w.z. president Coolidgo. heeft
tot
Vo€t b" 6tuk sausen sn geweigerd he
to roepen voor w» oxtrk-zittiug.
s^-?^../_^°i
regelen genomen konden worden
om den
heelt zioh
_, «vneolo tooneel der ramp verre gehouden
Uil deed dat zoo ostentatie.,
dat men zich onwiile
er
00k
g"° niet alleeneen roden
hadCoolidge liet Hoover
al hst werk doen
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Coflif*TïïL man-

v^r

Iloover's prestiga onder
ï* .-ï- ,«e]?racht- en dat
"^-aamheden
in fet over«t^»^-^."'
diT-versterkt. Nu hot vrij
gebied werd
stoomde
zeker is

IzW.*re\EßïW^**i-^^^STAAT
I CMO"gDE *3^r:*nr^AN DE

dat Coolidge ernstig van plan schijnt
volgendon tormijn niet als president zich voor den
te
stollen en het bovendien blijkt dat hij
tot oundidnat gesteld sn tot president
" ag
zien. brengt men verband
C«>_idge'g hondwg
en 2»n plannen
san Noover ruim baan te laten
werkte hy slechts mee io^

vA^war
llloov^r "u
Kzen
tv.s.tien
voor
'ersters^van dienshe^-nl_zelf — dat deed er niet
zei.
met toe, daar hij tooh
toch van vlan
het presitentieele veld toe.
to ruimen, Maar intussen
zyn ds ongelukkiger, in hot U«sis«ippi geN
d?ar°
is

n^.
toest^nm^,

mee nog niet geholpen, finanoieele steun
is hard
en daartoe moet bet Congres
geven. Men had in den
wat
royale leeningen en hypotheken dio den
zouden worden verstrekt. 5.««r nu het
b«
eCD Apotheek op een
bank en een in elkaar gestort huis. niet
gemnkkeliik
e krijgen. Zonder goed onderpand
i«
het
mogeeen leening te sluiten
wanneer
op
het
oion aankomt worden ook
de n...leli.dend_te h^t^.,
oegesnoerd Het «oode «ruis
per
ongeveer
zestien mMioen dollar verzameld.
veel
dan in de

«liF.

beginnsN

gekird ove?

n^dliid.nden
TS

lodder*

nank^n^^"'''^*'

n^t

-

Nnknheeft! stof
Keel
d»gel,,k_..he behoeften der honderd verder
dui3n^"
den voorzien kan men mot dit bedrag
niet
komen
d
in «tdat is%ich
d^°"^°°
ze!
«eJr°. fenénis dat
/cli
+ bedruipen
dezen
zomer te
»l heel gsring In
de tweede week van Juli werd het
aantal IXne^
dat dageliiks door het Roods Kruis
gevoed moest
worden, en bovendien van kleeren
moest
Soo,oo°
Uoeve7
kol"me
g66Chat;
m^s^H^'"
WaMeer ao° V6len daarvan
moeten
«es prJfSS
liM

€r

*

worde,

In Mei en Juni hoorde men spreken over Noov«_r'_.
kracht- en prarhtprest.itie: hot organiseren
van een
Xu. twee maaSden later weet
eredit^oipoiation".
ieder dat het met deze «edit-oorporation niets «_è_
worden is. Bankiers en rijke particulieren die
moedig sommen ter beschikking hadden
va-i
hoeren en pachten, kw«men al gauw tot gesteld
ak zo° ««""'«'«lil- niet was als het
zij gedacht
hadden. Z.
Aanvragen om leeningen bleven zoo goed
als
enzft->' «*' ««on gin in en niemand durfde om
««
een {"
leening vragen wanrop interest betaald
moest
aarvan
"«««som moest
atT
J
betaald. En dit is per «Int het orodietplan dut heil zou
brengen, heil en nieuwen bloei.
de zomer t6n «*°l*«- weldra is
_._..!> V*/,*l^ 6p?edt
het
herfst. van staat de winter voor de deur.
Lr «al
heel wat noodig lijn om aan het Ameriknansohe
volk
oogen
de
<« openen om deze binnenlancl.chs wantoestanden
waarvoor het do oogen moedwillig gesloten heeft. Met onwillig honden
en ,ntu«sohtn
wachten in de 2l,«..i«ipl>ivl«k<o oen met slijk bedekt
land en een huiverende bevolking.

e""
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Egypte en Palestina: 6 en 7 Sept 13.30 voor gewone en
13.00 voor aangeteekende stukkeu via Napels per Italiana
di Lervizi Marittimi; 8 en 9 Sept 13.30 voor gewone eu
13.00 voor aangeteekende stukkeu via Brindisi per I_loyd
Iriestino; 10 Sept. I^.Bo voor gewone eu 13.00 voor aangeteekende stukken via Napels per Italiana Transatlantica;
11 Sept. 8.30 voor genvone en 10 Sept 18.00 voor aangeteoKende stukken via Napels per Italiana Iransatlantiea.
Bahia (Brazilië), 810 de sane._ o (Brazilië), Santos (Brazilië). Uruguay, Paraguay. Argentinië. Chili: 8 Sept 19.30
voor gewone «u 19.00 voor aangeteekende stukken via
Lissabon stoomschip C_p Polouio.
Mo ds Jwitóro (Brazilië). Santos (Brazilië) bovendien
o Sept. 19.80 voor gewone en 19.00 voor aaugeiesksnds
stukken via Lissabon stoomschip Sierra Cordohs.
2-liia (Brazilië), bovendien 10 Sopt. 19.80 voor gswönsen 19.00 voor aangetseksnds stukkeu vis Lissabon stoom»"
schip MoseUa.
Pernambuco (Brazilië): 10 Sept. al; Bahia.
Nederland.ch-Oost-lndie: Verzending via Genua per
stoomschip J. P. Coen: 6 Sept 19.30 voor gewone eu 19.00
voor aangeteekende stukken; 7 Sept (Ie nazending) resp.
15.00 en 14.30 voor aangeteekende stukken; 8 Sept. <2e nazending*» ook voor passagiers en bemanning van genoemd
stoomschip 4.00 voor gewone en 7 Sopt 20.00 voor aangeteekende stukkeu.
Nedorlandsoh-Oost-Indiß (behalve Sabang) per Ungelsehs
mail vla Marseille: 8 Sept 13.30 voor gewone en 1300
voor aangeteekende stukken. Nazending hierop per luchtpost tot Marseille: 9 Sept. 7.15 voor gewone
sn 8 Sept
20.00 voor aangeteekende stukken.
Laatste aanbieding van ppztnakketten aan het hoofdpostkantoor voor p-s-agiers en bemanning van het stoomschip /l. P. Coeu 3 Sept. 18.00.
Singapore: als Nelerl.indsch Oost-Indië.
Brit«ch-In«lië eiken Donderdag via Mar. oille, 8 Sept per
stoomschip lianpura van de P. en O. 13.30 voor gewone
eu 13.00 voor aangeteekende stukkeu.
Australië en Ceylon: 8 Sept. via l-oulon per
.chip (Oriënt Line) 13.30 voor g.wón. en 13.00Australisch
voor aangeteekende stukken. Nazending voor
Cevlou
8 Sept '730
gewone
voor
en 17.00 voor aangeteekende stukken via

_

Napels.
?_,d,l

Afrika:

8 Sept. vla Southampton per Union Castle
I-lne. 3.---voor gev-one en 9.13 voor aangeteekende «tukken
Japan. China. Hongkong en Manilla: 7 en 10
Sept 18.20
voor gewone on 13.00 voor ...ingete.kende strikken

Visscherij.
Neden kwamen aan de visohmarkt alhier 3

en werden
tijgen
400 maaiden en

motorva_u*.

van IJmuiden, Nieu^vediep en elders
kisten aangevoerd, De prijzen waren:
ttroote sohol 1 26-34, middel «Hol 1 18-30. kleine «ohnl
Sohelvi^oh f 2-5. groolo tong
3^ _?'. k,a«'el J *"*».?1 l-«,
f 24-32. leng 1 3-6. gullen 1 3—4.
i__s*'7'^'_^'^*-''
Friet l B—2o. kleine hanen i 4—7, makreel l 8-02 per
m«_nd; spiering f I—2 per kistje

!

.

BIN_.C2OIDN-*-sPH___!N'BU!l._-. 31 Auff Aangebracht
.60 pond bot 30-31j4 o.; 103 kg. kuilaal
t 1.10-)_I«^--'-«u
10
de
beliep
nestv.
«-!
de
halve week
V *^?X
i-uwi
50 manden ad 31—33 o.
I__ll_llUl2l_N, 31 Aug. Gisteravond werd hier nog aangevoerd 315 pond sleepbot. prijs f 26.55 pei30 kg. 'letale
botaanvoer 173? pond. Heden kwamen bier de eerste 10
dotvaartuigen binnen mot gemiddeld 90 pond hoekbot.
l_or.t« mark, f 27.90 nor
100 pond.
-«.NXüUIAI-L., 31 Au R «eden hebbeu 1? vaartuigen,
hier aangevoerd 27 tot 180 pond (totaal 1109 pond)
bot, 208 pond sleepbot en 700 pond garnalen. De hoek»
bot gold 5 27.90—27.05. de sleepbot i 23.50—26 por 50hoekk»
Garnalen prijs f 1—1.30 per 11 kg.
HOORN, 31 Aug. ._angevoerd door 18 vaartuigen 416
pond bot 26).—30 e., 15 pond «Hol 20 0., 220 pond aal
I>o** pond; 5 manden garnaal 1 2^5 per mand.
_21_12__<N. 31 Aug. voor windstilte weinig botv.; door
koopsoh. ruim 100 p. ad 3.—3?>i e.; 107 p. zeeaal en
liiup-liilg 30—70 e.; 85 kg. garnalen 16 0.
KtliWV 31 Aug. Afslaff-haven 615 K«. bot ad 52—72 e,
48 kg. aal f 1.30; 110 kg. garnalen 15 e.', 600 p. Noord««esohol 6—lo 0.
RNA_-_NCKONN VNM, 1 Sopt Aanvoer 10 Kleine
«owerzalmen f 1.10—2.30.
_A«^HI&_, 1 Sel- Aan>?ekoni«n MS B met 22 last.
t,_-__!_!„> LUIiN, 31 Aug. Aanvoer «'«lensten hoekbot
660 pond ad 25^—33 c; 128 pond schol on «ehar B'A— l3 o.;
375 kg. garnalen 2e srt. &-10 c; 76 kg. kuilaal i 0.96—1.
I'HOIHN, 31 Augs. Ds botviszoher» hebben weder
werni? euceo» gehad in de vorige weok-, enkele tobben
bot zijn aangebracht, die l 14—16 per tobbe golden-, leurdersprij-. f I—l.lo per kg. Eea viertal hebben de kuilnetten genomen en zijn begonnen met de «c,!.iibbe__>--i_.«oli«.rij.
waarmede een weekloon kan worden verdiend. Prii« 1 2.50
per kg.
'.
V^,.VAltv-N6-lüN. 1 Sept. Binnen van de haringvi..soherij:
MA 5. -V. Spen.,erzberg. niet 22 last, VI. 80. C. v.
met 30 last. Prij/en waren heden: volle haring Noord
f 26.60—26.70, in.-iatje.liarirlg Noord i 16.60—1680. volle
haring Znid f 2..30—
dito i"ng l 28.10—29. „laatjesharing Zuid l 13.10—13.20. «l«o iong l 28.30—31.10. makreel
f 12.50-12.60 per kam je.
VQ_>l_Nl>_v_.l, 31 _Vi_g. Ue<leno-_l,teiid veel garnßl<_oaanvoer; de k.vakken lo.t«n elk 6—B lltten, pri,js f 1.23—2
per lit. Aalvanf-et 30—40 pond per dotter. Men hezteedd..
42—18 e. per pond.
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l.en correspondent to Washington van
iork Time., meldt, dat onderhandel, ngen. indede lOw»
Ver
Staten gevoerd door agenten van de Bussische
sowielzijn
regeering.
afgesprongen. Het Amer. dept. van
had geweigerd
-.lemming te- vorleei,»ii tot den
uitvoer
dien de Russen hadden verzocht
van
1..0.5/»0 geweren, die de Bussen in de Unie hadden
willen aankoopen.
Do geweren lagen al to l.ew-?ork gereed voor de
verzending en het contract behoefde enkel nog maar
to worden onderteekend. Toen kwam op het laatste,
oogenblik hot departement van Slaat met een
verbod.
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post

Weerbericht

en

(Waarneming in dcli morsen van 1 September.)
van de Filiaal-Inrichting van bet Kon. üed. Meteorologie
Instituut to Botterdam.

V^derannd,

—

£*?«-

De Bilt

766.2 76^.0 Z.O.
Botterdam.» 766.0 768.8 Z.ZO.
VUaamgen 765.8 768.2
768.5 W.
Oal««
767.3 Z.W.
Le Havre „ 166.» 765.8 WNW
Haparaud, 700.0 769.9 N.W
H.rnoaand... 774.0 774.8 Stü
Stockholm
775.9 776.4 8M
«__.

wijn..

.-«lUngtou (Nieuw-Zeeland): 9 Lspt.
(Vereenigde «Mten vai.).

«z« Xooid»H«l»Ul»

11.0 3
12.0 0
10.0 O

14.0
15.0

0
S.O 4
14.0 1
14.0 1

13.0

:

13.0
15.0
14.0

3

Is.n

°

l?Io

£*«

17.0 ?1
«Io
18 n 0

16.0
13.0
15 O

«w7b^_.

16l°

14.0 O

16.0
16 0

15 O O

18 1,0

17^3 o
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onbew.

2 onbew.
1 bewolkt
2 betrokken
11 nevelig

17.0 o

1?^ 0°

17.0
IS O

lfl O

16.0 18.0 O
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.l"18 O0 O0

I**1** -rr 3!3-N-!-3 9.F,*772.2 771.6 O.
Sv-nem^ude

*»"-»-w. 16.0

kopenhagen. 772.9 772.8
Bro.lau
"0.2 768.6
Dresden «_.. 770.0 76 .8

1 bewolkt

14.0

is'o
{V.O oO

3«w be^

I__

Nn n3n

-_

W.«b/

775.8 775.5 N.O.

Metnel

772.0

__

—..^

Lunchen
üarlarub.

O.

N.NO.
O.

2 betrokken
1 betrokken

1? O

O licht bew
O
1 bewolkt

0 15 0
onb«w7' 1316.0
O
u!
lfilo «
1?.0 0
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lüSt
l^w.
2
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<»3bsw
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14.0
16 0

17 8
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1, O
150 N
15 0»
18 0 0

14 0
onb"^.
j -S_o 0
ZZ\ S180
18.0 16.0 0

E ?^'«

Etmaal

0

15.0
14 O

2urlch
Stil O liebt b.'w
Uaaatricbt 766.7 768.5 Stil O
Brussel _._ 765.8 767.. 2ZW 1
W 1 betrokken
766.1 «65.K W«
Duon
li
i betrokken
I*__l__a. __.?...1 767.8
SM O betrokken
«Hoogte sedert gisterochtend gevallen*

fe

0
n

767.7 76..S O.NO. 1
766.7 767.5 O.NO. 1 onbew
767.0 766.7

18.0 18.0 O
17.0 17.0»

gisterochtend 8 u. tot iiedeuocktend Sn.
gistermiddag 3 u. 80 w. 25° <_.
laagste temperatuur hedeuo<_htend 7 u. 15° HU.'4
v*n

hoogste

temperatuur

Notte_d«n -«»,
o«Htond°/u.^4°^^"^"
-*«-«»"
**
Temperatuur te Notterdam te 11 u. 30

m. 83** ft

De depre»ie in hot Noord-Westen is weinig dHen,
ma»
zij vormde een
secundair minimum ov«r de
eilanden. Overigens kwam in het hooged_-ukg<»biod
wewi»
verandenng, het stvekt «iH nog over bijn» geheel Europa
uit met hoogste barometerz.anden in Zweden.
De wind i, in Scandinavië en bet Oosten van bet
vasteland matig of «wak uit Oostelijke lichtingen
In
_e omgeving van het
Kanaal liep de wind naar Zuid-West
De bewolking bleef -waar in do N.We. depressie, maar
verder heor««__t in Europa fraai weder mot gering» bewolkmg of eenigen nevel.
Do temperatuur word iets hoofeer, «li 1«
«^Wneen
ven de normale.
Hoogste baiomoterstand 776.0 te skagen.
Laagste ba**omotei»tand 751.6 te Ne^kjavl^.
Ver*.vaehtinz van het Kon. Xed. l^eteorol. ünstttutit te
De vilt.Zwakke tot matige Zuid-Oostelijke tot Zuidelijke w_ud,
mcsst half tot licht bewolkt, droog weer. behouden» l»».-.^
op onweer, weinig verandering in temperatuur.
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Waterstanden enz., op I September.
(3
da^en voer

.

Waarneming.
punten

«lvieren.

__.!_.)

Water lijdst. v. «cd _lAu«.
hoogte waarn. hooger lager

ln Meter, zomertijd
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Lw. 0.23
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»
K. Waterw.j*^ T* -30*1* *}*
Lw. —«.9?
1
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»
3
11.13
iWeatervoort
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6
Ua««l ._».__{ Deventer
4.79
9.—
4
(Kampen
0.23
9.— ". __.
Maastricht «lui» .2.11
9.— "
___,
Venlo »«_____.. 11.0?
9.— "
Grave
7.50
9.-» „
.-.
Bt_Ai»driea b.w. »,,-,«
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—

m"*

j

„
3

—,___.

— 1-J5
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IGorlUcbem b.w.
„ Lw. —"
Uerwedel
Oude Jktaaa. ! DordMcht -"-*"
Lw. 0.40
»
/Arnben
10.55
I Vreeswijk h.w.

_l.d_D.nga

.

»-»

1.26
Lw. -0.35
1.29
HoU. Diep "o"**"*-„ *>"Lw. —0.94
0.92
Haringvliet.W**U"«t_L bw.
!
n
Lw. 1.00
ißruinleae» b.w. 1.40
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5
5
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—
—
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44

—,____.
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15.
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4
5
6
2
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4.51 U. bovau nul der schaal.
n achter het uur van waarneming beteekent namiddag
"1
)

i-esp.

het hoolöpoltl.antaor to Ilotterdam:
V,'reenif_«le Stalen van Noord-Amerika. Canada en
.le,ic«>: 6 Sept. 945 voor gewone
en 9.1._ voor aanleeteeken-!,, stokken via S,,>.!_!..mp.<m stoomschip
oivminc; «.
.^ept. re.p. 19.30 en 10.1:0 \i._ Cherbourg 5.,,._,.ii..<-liii, 01vm)>ic; 9 ..ept. re§p. 9.15 en 9.15 via Southamptou
hip
I !l-re««a> ia; 9 Sept. resp. 19.30 en 19.00 vi» <..»erl)o.lle
.'too!»_chip Olympic
Saba, St. Bustatius en e-. Martini 9 Sept. 9,15 voor ge
wone en 9.13 voor aangeteekende stukken **__, Southamnton
stoomschip ulympi,'.
l. aracao: 6 Sept. 1.30 voer gewone en 5 Sept. 20.00 voor
aangeteckende ..tukken via Amsterdam stoomschip Amerssoort. 9 Sept. 1.20 voor gewon» en 8 Sept. 20.00 voor aangeteckonde stukken via Amsterdam stoomschip «.vijnssou;
O Sept. resp. 10.0 en 19.00 vla Cherbourg stoomschip Berengarla.
Suriname: O Sept. 1,80 voor gewone eu 8 Pept. 20.00 voor
aangeteekende stukken via Amsterdam stoomschip Comme-
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6.0 4.00
15.0 13.0 0
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13.0
11.0
11.0

1?»,.

?

j

11
ins?
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Maas

l..rstvolp«.i_<l. verzendingen'en laatst*-. l,uslicht.ingen,
laatste aanbiedin? van aangeteekende stukken aan

_,

754.6
Be,d__..ord.. 758.0 757.4 Z.W. 2 »w. b«w.
759.5 767.5 Z.ZO. 3 nevelig
Bost
771.6 769.2 Z.
1 «». bew.
,74.1 773^0 SM , O licht bew.
Ltenaele
771.8 773.6 O ZO.
»w.
Slrna
774.1775.4 N.O. 1 rw. b.w.
*«'.<..«
"0-? W.l -">"
Q»rwick
764.0
Z. 4 _*w. bew.
Btoruo»rv._ 760.6 767.4
betrokken
Blackaod __. 782.3 764.0 W.
bewolkt
Valentia ._ 764.1 764.5 ZZW 1 Ucbt
bew.
765.3 764.7 ZZW 3 bewolkt
ScfllT
Brest
767.3 763.1 SM O bewolkt
Boobelort
764.7
Biarrlt» -~
767.6
Yarmeuth
768.4 Z.W. 1 mist
764.6
Bbi«ld_
763.9 770.5 Z.O. 1
l-kag«u
776.0 774.0 O.ZO. 3 bewolkt
770.6 773.6 Z.O. 4
Blaavandsb..
Hamburg
770.7 772.1 O. 3 nevelig
Groningen
767.6 7?..7 O. 3 onbew
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Telegraphie.

Gslètat

3 1 1 1*
IUv*S_liZ

y«wtMa_»*Séï

ol«

Staten «n «.n^et.»,,.,!»»^.

Thermometer

»____
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De Vereenigde

*.

«

SPITS

i

Tot de vele raadselen die de Amerikaausclie samenleving biedt, behoort zeker wel het gebrek aan be-

langstelling van het publiek voor de gevolgen van de
vre<_c-liiko ov..r..!r_,on_i_.gen van de .*-_>>,*..-.sippi, die
>,«-. land maanden lang geteisterd hebben. Of eigenlek is hei veel sterker dan een gebrek aan belang.telling. He!
een bepaalde afkeer.
In dien alkeer ging het publiek met do binnenlandsr he pers hand in hand. Lu weerwil van het feil dat
mannen als Herben Hoover de overstroomingen beschreven alö ..de grootje ramp die de Vereenigde
staten ooit (in vredestijd) is opgelegd" hebben de
dagbladen in bet algemeen genomen, zich te dien opzicht, uiterst gereserveerd gehouden. Hen gaf voor
do ramp plaatsruimte
maar met tegenzin, en scheen
altijd hoogst dankbaar van elke gelegenheid, die zich
voor deed waar om men het op den achtergrond
schuiven kon. Bij gebeurliikheden als Lindbergh'.
tocht kan men in de meeste. bladen, zelfs niet met 'bahulp van een vergrootglas- over de overstrooniingen
iets vinden.
Nooit voelde ik dit gebrek aan belangstelling zoo
stork, als toen ik eens een correspondent van een der
voornaamste Londencohe bladen op zijn bureau op»
««iit on tot mijn veil__.^lng aan den muur «er entiAne

_N«UN»l__»I»A^ 1

Mededeelingen en Aanbevelingen
(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).
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Zwakke wind. TT" matige wind, >
M"" krachtige wind. /TTT" stormachtige wind./MT' otonn, "regen, sneeuw, s mist, JS onweer./
utllte.

*

K

X

-^na
"
ss

Voor corpulente Personen ie het leatlg^H
aan Tennis, Hockey of andere sport deel 9
te nemen. Zij kunnen zich echter apoe- 1
dig veel behagelijker gevoelen en weder
vlug en lenig worden ns een kuur met »
Dt. Hugo Remml.r', ontvetting,boonen>
een snel werkend middel tegen zwaai- ft
lijvigheid.
V
Met gehr.aauw. en kuurtah. in dooien l I
/ 2.40 Apoth. en vrog. Sd. (vold. v_ e. !^
kuur) I 13.80. Imp. H. ten
Herkei. Hilv. l

'

«._M<<<v*''?^«'**U*'<^'*MzM»<y<^
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COURANT.
t

l

Niet. Doeta.

VANMEEUWEN.

G.'VAN
NAA.
Augustus

V. 0.

«lterda». 80

Weduwnaar vaa Vrouwe Hom-lotte Antelnetta Thirtae Marie «ahl».
van het Oereehtahot t« 'a-Uertogendoaeh.
Ridder in da orde van den Nederlandschen Leeuw,
Groot-Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Vught.'
t. THIRION—van Meeuwen.
Kinderen en Kleinkinderen.
Vught,
L. VAN LANSCHOT—van Meeuwen.
Mr. V.. M. VAN I_AN3ONOl'_
Kinderen en Kleinkinderen.
'a-Uertogonhoseh, shr. Mr. 2. N. E. VAN MEEUWEN.
Hl. v. MEEUWEN—Smits
en Kinderen.
'«.Nertogenhosoh. M. VAN I.ANklONO'r—van Meeuwen.

1827.

Konln«j*_ne«e< 180.

Oud.^aldent

_

Binnenkant 24.
41590.11
Geen outvadgdaU.
Ondertrouwd:
4177816
F. M. SAXDWUK en
1008 BURGMANS.
ltotterdam. 1 September 1927.
goudsehestraat 64a.
■

--------r^IM^MMMMMW ,

Heden overleed, tot ons* diepe droefheid, vooralen van de H.H.
Ba«ra»«»tan dar Stervenden, i* den ouderdom van 88 jaar. onae
g«U«td« Vader, Behuwdvader, Grootvader en Overgrootvader,
d_r. Mr. LOUIS CORNELIS JOSEPHUS
Al4ol.eAB

>»**»-»»«KHTI. KREMER,

Voorschoterlaan 129a.
öntvangdag: 4 September a_>. van
yt tot 4ft uur, Voorschoterl. 129 a.
Mwelijkslnsegening 18 September
,s. te lift uur in de Uvang. I_nth.
>rk. Korte
.Vünstraat. door den
Veleerw. Nee, Ds. I», S. P. VAN
)EE 0N1.13.
Vertrek naar Xed. Oos.-Ind_ll

Mr. F. F. VAN

Ondertrouwd:

ro*ffcfÜ^JBTOBM'-W,
F__AXXI_

DI. BRUIN.
[otterdam, 1 September 1927.
Vordtsche Straatweg 699.
Oudeduk 88.
ontrangdag: 4 Bept.', 3—4%.
Wd«dükBB.
41766.9
Vuweluksvoltrekklng: 18 Bept. a.s.
_-. i.
*»_v___m___RM-____w
'.
MM,
'
Ondertrouwd s
D. 1.. VAN BS
en

■
______!

.
Hardy,

MABEL VAN DER VORM

.ui

«eb.

in den ouderdom van 50 jaren.
X. VAN DER VORM.
W. X. H. VAN DER VORM.

H

W

H

»

»

kussens eu «er mooi beeldhouwwerk.
Franco vracht en verpl>_km» 210
41684.14
zuiden. Foto _i.nwer.i_:.

KERNEEEEK, NUNSPEET.

II

v.m. 11 uur.

Met Verkades >Vaxlne-'
Theehchten is Uw thee
nooit te war» en nooit
te kond. Bovendien hebt
ge de gezelligheid van het
rustig brandende» helder
stralende lichtje.

M
M

B
B
M

I

VLN_4_i___.__s

Waarom sukkel. U nog met

S
B

4

Prijs per doos van 12
stuks 40 ets. In ledere
doos een Verkades
plaatje.

-">/ j l l v^

H9B

groots voorraad aanwezig, uitsluitend
in de bekende goede kwaliteiten sn voor
billijke prijzen. Do etalages zijn thans
een lust voor de oogen.
Verzuimt dus niet dezer dagen een bezoek te brengen aan de hernieuwde
STOFFENZAAK van

M

KUSSENKAST

nist m»"i Il.l'loen,-. n.-ton «elinee.d.
Ilo.g + 200
m.. in prima en
uiterst gaven i<*e!la_i>l; op deuren

B

Van de allernieuwste stoffen is een

B

A. IdLININONIt. *
Voor de vele blijken van hartelijke
O. VAN DER VORM—
deelneming bij bet overlijden van
sterdam, 1 September 1927.
"_."_.'
van der Vorm.
mijne innig geliefde Moeder,
.
aöildsohs Rijweg 81,
O. F. VAN DER VORM.
84/
Mevrouw
Erasmusstraat
Rotterdam, 80 Augustus 1927.
*
AMELÏË POLAK—PoIak,
Receptie: Dinsdag 6 Bept. a.».,
«Hlgenoord.
betuig
ik hiermede mün welgemyeuvan
avonds
1&9—9 uur, I.r»s» De terasidebestelUng «al plaats den dank.
41ft2_.10
.
lusstraat 64.
hebben te vroosw-ük. Vrüdag
.2 Sept. te 12 u.
GEORGE l. POLAK.
Huwelijksbevestiging op DonRotterdam, 1 September 1927.
erdag 15 B.«pt. a.»., des nam.
Geen bezoek.
,
———————^-—=—
.30 uur, in ds llergsingeUcerbi
' Benige «n alg«n«ene
Voor de. vele bewijzen, van deelden
oor
Veleerv. Neer D». G.
neinjug in. het verlies van " onze
kennisgeving. . IHIIOVN.
.41784.18 -----*'-----,IZSa_____MM-____BMMM-__M__!l geliefde Luster, Vehuwd-nister-Lunte
—i«a_4i_j_MH——mn—«miMvn
41704.25 en Oud-Tante, Mevrouw ■'
Ondertrouwd,
41588.8
A___Lll^lN POLAK---Polak,
Dr. F. NEÜBBRGER,
Heden overleed te Haarlem,
betuigen wij onie» hartelüken dank.

Zaterdag

Uw verwanoieg ?
Een Inventa-haard tal Uw kamer heerlijk, en toch
zuinig, verwarmen. Br «ljn
modulen die Qtecics passen in den stijl van Uw
kamer. Üw ***_nl^elicr «d U
ganrne de vele voorcleelen

B

W

W

«
«

WAKHWE

T H EE Ll ««?E«

-

Arts.'.

onze. lieve Luster en Behuwdzuster,.

'en
V_.V_l__lA I__IvVVXVIINO.

■

mmm m
_,««» 1?a
11 J*1 d l*******"
-l a «<,W_«M!Nz I
1

. . U^LsD.
°*

I*ransehéstraat 69.

Ondertrouwd:

ANNETTB

B.
en

BEEKHUIS
FREDERIK O. VAN- *«!. Al_SNzi.
I'dam. 1 Lept. 1927.
Vliet_..a_t

25.
'sOraveuwég 170.
Huwelijksinzegening door den Wel..rw. Zeer <3«1. Neer Dr. F. C. A.
tETTER, 's namiddags te halt twee.
i de N^monstrantsche Kerk. *<Ves>
r_!ngel. Alhier^
. 41738.13
Ondertrouwd:
LOUIS VVIVXXV
VAN DVX VVNON P.Jsn.
en

"

TOOS ND_-__l_3.
!
Overbeeklaan 3.
Arnhem, Nhnkade 105.
1 September 1927.
41688.9
Ontjertrouwd:
E.,». J. OÖVVNNIXOA
Velp (O.).

A.

I*ol__l__N.

üenige en algemeene
kennisgeving.
Teraardebestelling te 's-Uravenhage op „Oud Nik en Duinen"
waterdag 3 Sept.. te 1 uur n.m.

Teeap,

1

Biste, dam,

41676.10
In de Xed.
erv. Kerk te Meesp. 15Sept. 11 uur.

Ondertrouwd:
41714.12
NIES DEN VONK
en

Dr. K. DODV^VS DEKKER,
den. schelk. Suikerproefstation
' te kasoeroean.
«ssenaar. 1 September 1927.

ontrangdag: 10 September,
3%—-5 uur.
peldoorn. 1 September 1927.

.

.

ondertrouwd

V. VAN VA__»?VI_I_VX o.lV_sn.
en

RIEK GEERVLIET,
>*l»pen a/d Lek
—, 1 Sept. 1927.
■■ . .
7,
Idderkerk
.
41712.9
Geen öntvangdag.
-.^,

Getrouwdt

D. P. NV?IXK
en
M. F. SLUIK,

Jacobusstraat 47.
_lathen.dük 269.

et hirtelyken dank

2.den

voor 'de van

ondervonden

Ü 11"-' ''adres:
*e_onistlg

belang-

41602.12
Snellinckstr. 82.

Getrouwd:
A. HOFMAN
en

—-—

"r—

«otterdam.
Getrouwd:

1 September 1927.
41826.8

Mr. C. O. 11l.l_V_5AX
A.

E.

en
DE JONG.

huigen
w>!i«

long

mede namens wede.-chdsehe
hartelijk dank voor de
-'«ngztelllng bü hnn huwelijk onder-

!__^__.
Getrouwd:

41616.12

J. r. VAN DEN BAN
en
I>NIAAXL3V »l. C. OOSTHOEK
namens w«der«yd«che
*^> ,wede
hartelijk dankzeggen voor de
'«nz.telling, bü hun huwelijk onder-

««en.

«ieuw-Helvoet.

Z^
Do

Neer en

)

8
>>
>

1

I

_

.

>>

Uarlan.

A. v. HOEK.
O. DEN TOOM—
,
v. Hoek.
-V. DEN TOOM.
N.-O. Indl.. C. GOEBERTUS.
Olnneken. 21 Aug. 1927.
Pr. Jolianastr. 40.
Do begrafenis zal plaats
ben te Oinneken. Zaterdasheb-3
Sept. te 12 nnr vanaf het Diaconessenhnis.

OONXLI/lA.

M Augustus.

41720.9
71a, Rotterdam.

behoren
HENDRIK AXINOXI..
'on van
41722.7
P. F. VISSER,
N. VISSER—de Neer.
,_ Gravendeel. 31 Augustus 1927. !
De Heer en Uevrouv.

OODVNN^

mm'^^iWSt

asaWSssaWWWWVSMWWWWWIWWMMWMM,
Heden overleed zacht en kalm,
in den ouderdom van 83 jaren,
onze lieve Moeder, Behuwd-,
Groot- en Overgrootmoeder,
Vrouwe 0. n. r. o. GELPKE,

Weduwe van
Dr. S. Th. W. van Hasselt.
Xiee.
C. .V. I.DILIIX—van Hasselt.
Mr. _*. I-DL^VX.
's-Oravenbage.

Dr: Sl*. W. VAN HASSELT.
M. D. VAN NABB__Ql..^?rins.
B. TH. W. VAN HASSELT.
-V. K. VAX HASSELT—
Vrmellng.

Sslatigs,
O. N. V. O. VAN HASSELT,

Illagelang,

TH. L. VAN HASSELT.
A. O. VAN HASSELT—
Assen.
.V. K. VAN HASSELT.
L A. VAN HASSELT—
M. J. e.

Il'rauei'F.

Dnuc.K_:n—

Ir. R.

voor maag-, _!_«_.,

nier-

stofwisselingsziekten,
BILTSTRAAT 111. UTRECHT,

41678.8

Dr.H.A.Stheeman
dir. v. h. Kind. 2i«!_oQ___.

B«ue«s__

HEEFT PRAKTIJK HERVAT.
41798.--

van Hasselt

DNVOKI.N.
Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen.

's-Ora.enh_.ge, 31 Augustus 1927.

Oalvanistraat 18.
Geen bezoek.
De begrafenis zal plaats hebbén
waterdag 3 September op de
Algemeene Begraafplaats, Kerkhoflaan. Vertrek van Oalvanistraat 18 te 11 uur.
lüenlge en algemeene
kennisgeving.

m'mm^Qm7
Grootmoeder,

GEESKE <*»A_.s.
Weduwe van H. Hebei»,
in den ouderdom van 74 jaar.

Rotterdam,
A. HEBELS.
's-Orsvenbage. Hgelantierstr. 71.
H. C. HEBELS.
Nl2v^l_B—Drop
en Kinderen.
Rotterdam,
O. N. REBELS.
Rotterdam, 31 Aug. 1927.
Meeuwenstraat 6a.
Geen bloemen.

...

"

TANDARTS

J. _.Ól,____l_—van

Prinses

en

41606.150

9

_

Art«,

heeft de praktijk hervat.

Vioolleeraar,

«»,_»>»»>»-»---

42131.6

Reenette van Dijk,

'■

-

ARTS

Tandartsen,

HERVATTING OER LESSEN
5 Srl»T. A.s.
42115 13

41832.9

WEEN AANWEZIG.

Tandarts
«eil.
Or.
l.A»!l!«.
Diergaardelaan
29b,

Afwezig van l tot 13 September.
41728.7

W,.
Or. 1. A. VAN OED__.a«erar<«.
42119.6

afwezig tot 8 September.

AFWEZIG

J.M.KOLFFArts.
De
wordt

praktijk
waargenomen
door: Dr. S. A. VAN DER PERK,
.V. de Mthstr. 83, Dr. J. VOOR.
ZANGER, Laan 63, Dr. VAN DIJK,
Math.laan 228.
41672.11

EMMA VAN «.OO
_

MASSAGE

mmmm

.^.4:.4/16

>

I

DAMES EN lllüLIli:''!

HEETMAN OOSTPLEIN
«lwnrv m.vn!:ititi.vlir:.v

f0.8

|

ci

sl

.F

-

BEGRAFENISSEN

Q
11

CREMATIE
TRANSPORTEN

f ROTTERDAM

'QQSTZEËDUK 324-332

De z!N_-R. *rC^,C p,1.1.F versterken het bloed, rnggemerg en
hersenen, genezen
Onschadelijk. Flacon Neurasthenie.
freo
3.20. Notterdllm, I*l. 3.—.
Spetter H.
Co., -lonl-erfransstraat 72, R'ilam.

van

’

8/

52250/10

1

PICTORIAL

—

', <_il.AVt_--t-Ac-E

3
3

VM!!!!MR!WWN!!!!W^M!!!lM!lGMM

**_

,1765 32 3

PirmawiioKaT. 2ae_6

2

Origineel Perzisch T»pil«h_is
Importeurs

j

van

penlscho

Tappen

—

Telef. no. 35444

GEOPEND:
HEDEN, 1 SEPTEMBER

ZQUTMANSTRAAT M 3
L»
»k

DEN HAAG

__

onze NIAQA__-->»»«IL?!_l voor den detail-verkoop
PERZISCHE TAPIJTEN EN ANTIEK
rii.ro.(.o

-_, _..,. _.._—- *

**--

_l*7T VV

1 __.^*'-___"'-'*'f*'*T*^*l7*i*i*i*i*i*i*i*^*l*^*'li^^l*^

van
«,

,

Mm

======ZfP

ss BODEGA „SANDEMAN WINE" HW
HEROPENING
D=
>

A

*-

COOLSINGEL 27. TEL. 2222

N.

na algeheele reorganisatie ZATEROAG A.S. 4 UUR
onder leiding van den Neer A. MANNES.
41810/24

m

BEKENDMAKING.

§

W

SteendrukkerU

P. J. Mulder & loon te Leiden

p. V.. M. Trap te Leiden

door haar is overgenomen, vaardoor relaties, loopende orders (ook
het recht van het voeren van den
firmanaam) in eigendom aan haar
2ijn overgegaan.

41671.20

-

D

TELEFOON 12725

"'

Directe

5116/22

De Boek- &

D

v/h. Atelier H. VLUT^ANN, Zeestraat 55

(_IL_

W»

M

JOHJ>Eiff:of

I

GEVESTIGD:

D

.

«

Boezemsingel 164

D
W HUURSYSTE£M||
SPECIAAL

1 FRANZ ZIEQLER, A.R.P.S. l
R
PHOTOORAPHER

P

BEGRAFENISONDERNEMING W

W. H. _. VAN OEN TOORN
Opgericht 1867 Telel. 03578

on°/sM

*»°<..

|

NOG ENKELE DAGEN

sf
M

4on«?al
GEBEENTE-GASFABRIEK l llzHAlU^lVUl
merk
l!V_!»NssEnX..Vlsr Vlaggen'
ASSEN.

e

Hlilillilift^

van deze piano's.

N

SC6OLÏEER.

gll»lM..il..MlM

\

M
I||
M

wt
vertegenwoorcligingM

Vraagt gratis catalogus M
M
M sn inlichtingen omtrent

<>,_»

P«ACHÏ

..O1.?I_!--1_IXO OOl.U___.*.

»
H

ROTTERDAMSCNE

bericht hiermede dat de Steenvan de Firma
Gediplomeerd Vlolonoel Leerare, drukkerü
MAASKADE

- Zijde

iHIRSCH
&
AMSTERDAM

(Utrecht),

Or. WDDIO H. DE DEED.
LINE OE BEER—van E».

Amsterdam PETERS,Prinsengracht 222

l

daarvan p.0., franco, «talen toezenden.

Tel. 51198.

LolZermlaan 251,
Ochtendcursus. Middagcursus.
Privaatlessen.

Fluweel

gaarne een opgave van de «enre«,
waarin U belang mocht stellen en _ral I^.

HEEFT NE LESSEN HERVAT

Mej. 1.. D. Bulleman

-»

wac__t

41754.8

de praktik hervatten.

ieuwe

De nieuwe collectie voor liet a.«. seizoen
ia zereecl. Onare alll. Post-OroeM ver-

Dr. P. BIERENS OE «AA». . CNSTUUMCURSUSSEN
41702.7
«Al, MORGEN VRIJDAG

"-*---<■

I

NAAM

Uitgebreide Keuze
keuze

plm. 250,000 1..0. «ooiteer, te produceéren in IU2B. worden ingewacht
vóür 10 September 1927.
Voorwaarden op «-._*"_"-<_- ver!_ry:;l.!.l»._
4U»4g/13

- IN

____«^-?_»

Jtlerlst- en W i___.ter"_)l.olieii
VVol

HARMONIELEER

Oudedijk 55 a

■

n^ss M!

___>!

417,-1.7

HEEFT BE FHI.III. MM.

I>** *"i

Van Oosterzeestraat 63 B,
HEEFT ZIJN LESSEN HERVAT.

N«d. Tonnlf Vsr
Prof. P. C, T. van derKoeven HEEfT Oipl.
HARE «MEll HERVAT.
-laaskade l4«d.
Telefoon 6493.
is weer te consulteeren:
41732.6
J. J. KONING W.A.VAHGÜLDER
VIOOL
41756.6

_»_*-_<^_

II

D

(vert genwo rdigng

AUTO-BaHsiïj 35 cd

VlX«l-!l_8 VL«__ltUl-U_^^ll

Inschrijvingen voor afname

m m

*mmammmammmmmm^4i^iiï3*i
De Neer

i

H. E EKKER. R
__keelt de praktijk hervat.
41698.6 - M. »i.
RREEMER.

La M. ter Horst,
41748.6

M

_1.t8.11_

Gebrs. KRAMER, Rotterdam,

dit meermalen

Vanaf heden heeft M
M
W onze firma de allee»-

1

20°/» korting.

ARTS,

heelt hare lessen hervet.
Mevrouw
Dorth
41.3U.fi H
_____._*_-—V!.ko. Oaarten
en kennis van de geboorte van betuigen hun
hartelüken dank voor
"n Dochter
de vele bewijzen van belangstelling,
door gediplomeerde D,iit!,eli<> Ds»«,
bij hun huwelijk ondervonden.
eAllüliA 00llN_.I.lA.
ELISABETH LAPLEUR.
van 4 September tot
oenoeg Pamela, 30 Aug. 1927. e»Ont-angilsgen
Laurens Reaelstraat 4,
met 8- 3ept«mber.
416880 .Zijstraat
van de Daendelsstrast,
**-lt. g-nnatr»,
-lullal_ala«_n 90.
41740.10
den H«a?.
41814/7

w-

op alle prijzen

BEKROONDE
i MERK

1

4!!8<!l>/U4

i
8 _W_l*.__,iij_.cl..

Wegens ds Liquidatie llitïerkoop !

H. VAN DIJK,
41696.6
'

ROTTERÖAM -_Vn^?-,«!,.j!« 594
AMSTERDAM Keizersgracht 313
'3',/.Vl^r_!-^<__:«!.x!«.<l.«s,^.s

ALLE

heeft de praktijk hervat.

M

M

Idenbestekl

MonsterzdloA

1

Onze Modelzaal Hoogstraat 295 ,5
:;".';.'■" gereed en voorzien van een fraaie
collectie HAARDEN, KACHELS, etc.

Op de wereldmarkt

m

HANDELMAATSCHAPPIJ

!
i|P_L:WINTERSEBZQI_:M I
U

W

M heeft

AIIO^OUX.

>
Dr. van Lier, Arts
on

flD keelt de praktijk hervat.

Heden overleed, «acht en kalm,
onze lieve bloeder, Behuwd- en

Dr. *«*. DE BRUlN—Moerkerk
van de geboorte van
■n'««kennis
Dochter
oi«conessenhuis.

>

HOEK,
ia den ouderdom vanruim 83 jaar. I
Oinueken, F. v. HOEK.
I*. M. v. HOEK— I
I-ors.
'
Rotterdam, N. v. HOER
A. v. HOEK—
I

41682.12

Mevrouw

Hi.Kroekscl.elaa»

v.

0.

Dordrecht,

Negztgeest. 1 Septembe? 1927.
De Heer en Ilevron**.

TIELEMAN—

Heden overleed, in het Diaconessenhnis te Breda, onze «eer
beminde Vader. Grootvader en
Overgrootvader, de Neer

«...

AXX? A. AKKERMAN.

Schiedam,

I»

41670.16

Nnweiljksin3egelm_g

"o

DI

mmmmmii^iiiii_______________________

September 1927.

i

2

Bouwkunde, Oewapend Beton, *?.erktuiLbouw of N.Y.F.-vakken.
41640 21
'
eerslbe^rnnenden als voor meergevorderden. Lessen 's avonds van 6—B of B—lo
«aart
31
19»3.
Examens
voor
de
..-,.-.?'_.*?'l!'.^.^.?.''^'*'-"'
".«"-ebt
diploma's eind Mei'
verschillende
"
»lllL.l>B «ITHSTUAAT 89, TfiL 4185. Ir. 8. 8. DE ««Ll*. Directeur.- Ir. A.
«oofdleeraar.
Zoowel voor

...

8
>
I

j

$

BOÜWKUNDIT^"

I I-_ W^_~_)

______^_^_______^

"■"
'."""

Xo»rsel»<le. den Haag. W

§ MS 1

m

'

'

I

«n

Dr. I. N. KNNUVN.

- «>___!______________________________^^
■HMB__B_B__l_B&_______________________B^SßG__Ußlfi_B^

Voor de hartelijke deelname ba het
VAN DER KOOG,
. .
Weduwe van
I overlijden van mijn lieve Vriendin j
«s. 0. fllyaeker «ordllk. I
Mevrouw
41628.8
in den ouderdom van 7? jaren.
AziNI^IV POLAK—PoIak,
-"
V. L. RETHAAN HIACANL— l betuig ik mijn weigemeenden dank.
Mejuffrouw N. DOVVV.
van
van derKoog. D
Ihr. I^nkershoek
Dr. A. J. NVINAAX
Rotterdam, 1 September 1927.
H_AOAN__. 1
H'H
>
" '" '
Den Haag, 29 Augustus 1927.
Voor de deelneming,
ons betoond
bij het overlijden van omen geliefden
Echtgenoot, Vader, Behuwd- en
41802.19 Grootvader,.
42123,11
PAULUS PIETER
Heden overleed, na een langpredikant te Cuyk a/d. Aaas,
durig loden, onze lieve Luster
betuigen
wij onzen hartelijken dank.
GRIETJE FOLMER,
in den ouderdom van 66 jaren. »
Uit aller naam,
il. A. F. COUVRET—
Nijmegen, 81 Aug. 1927.
I
Dit aller naam,
I Ou^k, September 1927.

>

>» '" '5*»»
BH
bS

Hn

Vit aller naam,
Arts M. POLAK.
Den Haag, 1 September.l 927.""■'.""■'

I

3
.

__>
■B

41626.10

Vrouwe *s«UODOI*tA
ESTHER 0_.A81,.A
VA« V!^d»<el,s--c»_.K

otterdam, Idathenesserweg 48V.

ijmezen,

-

___________

——i—

piano, I
in mooie zwarte fl
«ast, ter overn. a f 490.- (franco) W
I_anZcl. schriftelijke «aiantiel ■

B

■

NOORDBLAAK 19

«___»

liruisznarige vuitzohe
■■ prima
fabrikaat,

van een inventn-haaril «p-sommen Vraagt ben», ma«
let op het merkt

U

PIANINO

hoi

M 9?.

1

s

g.beel eiken

Antieke maix_.e**«
blo'!»t oude

I

Stoffen voor den ««. Herfst en Winter

B

J. H. VEDER Fr.
mocht ontvangen; betuig ik hiermede
mijn hartelüken dank.
41736.9
J. N. VEDER.
Rotterdam, 1 Sept. '27.

«.«.

__ AVONDBLAD, v.

„27

I_^^^^^^^^^^^^---*--^*******-**^*--***---*-----l-ili^B

De geheel gerestaureerde winkel,
thans «sn der mooiste van Rotterdam,
biedt bezoeksters, die in groots getale
worden verwacht'n aangename omgeving
voor list uitzoeken van de gewenschte

B

neming, die. ik bij- het overlijden van
mijn Kleinzoon

Grootmoeder,

op

H

Voor de vele bewijzen van deel»

Heden: overleed tot onze diepe

droefheid onze innig geliefde
Vrouw, Moeder, Behuwd» en

,^—___

STOFFENZAAK

H

41818)?2

i

I
■

1

i

van de bekende Rotterdamsche

■

I_ANBO_IOI.

——

MM

HEROPENING

■

_
«n Kinderen.
. 1927.
'a-Hertogendosoh. 1 September
Do plechtige uitvaart «al plaats hebben op Maandag 5
September te half elf in de Kathedraal van Lt. Jan, waarna de
teraardebestelling op do __.__. Begraafplaats te Vught.
Geen bloemen.

,««"_—^^x m,F«e—*«—■——_—"—Ma^——^mm Mmmmmmm

,

!

I

,—

5 Sept. a.s.

-

DONDERDAG 1 BBPTBMBBR

Aanbevelend:
P. F. MULDER & ZOON,
Boek- & SteendrukkerU,
Leiden.

-

To huur: vrü Bovenhuis Graaf
Florisstr....!. 70. .7 ._.— Beneden»
hui... Beatrö°slr..at 70. hoek Graof
Florisstr.. 70. p. m
l>ol6/
WEBTEI.SII.GEI. 29 t. huur «root
Bovenhuis, hiiürpr. . 1610,
p. j.
4810
113*.4.94 Heer. _:. h. h.h. h.. zoekt hü hewoners
v^n een ruim huis. voor in ie richten
eigen home. rulmo Etago met dito
? h 4 !ee»:>' kamers (geen pens!on>.
Prijsopzaat separaat voor schoonhouden en hedi.ni..«i X.R.C. 47..4.
"Referentiën gewenscht en ler he_chikkinl>

’

Abonneert U op
Ëeonomisch-Sfatisfiscbe Berichte»

—

—

.

T, huur vrije

ta_>e... 5

kamei... ha.!45.— per maand.
1..0—165. Bevragen
aldaar eu Hl. A. VERSTOEP Tel.
"<M~'.*.
7022/
Te huur winkels met won>n«. kelder,
tuin en loods / «5.— per maand.
Mathenesserweg 150—165. Bevragen
aldaar en M. A. VERSTOEP. Tel.
Ki 1.......
7522/
To huur mooie ruim» Bovenhuizen
aan de B»atrijsstr«at 27 on 20. ’65.P. m. Bevragen G. VERWAAI/.
Sohieda_,.ehewe«. 12. tel. 3-1580.
Sleutel Beiikel»ch,k 66.
4222/
____. a
kamer.
/
Mathenesserweg

»!___.«

8

aOTTBaDABISOHB
COURANT.
,
l->airv» >»>... <»--.«.

Te beur ruim. vrü boy.hui».
p. m. Te bevr.
straat 32. f 65

boden goed gemeub. Isle
.lage. Mr. w.. vr/e keuken. i>!f.
HOU, DBTER. Croo,^ü>ls>hesi «rel, ..,.„«
8> biedams, he singel 111!..
27. Tel. 421»».
6718 h»v>,..!»!»,
Voor direct te huur vr|j bovenhuis. _'.->-!.>!, aangeboden
hes.-lü.alde
veukelsdijk 132. B>eu>e> bei.cd, n. 1 .mui'» hü Dame. aan
op de Veluwe.
Adres I. VAN ONLANGS. «Irnaf Heerlijk* ii,.ging te midden der
Elori.strl.i.l 0.'.. Tel. 33367.
7720/ hl. eieude heide. Ook zeer ges. bikt
Aangeboden gemeub. zit» en slaap» -<>,'_■ rus! hoevende. Br. N R.C.
kamer. m. p.. Duivenvoordestraal ><>, .223.
bjj Middellandstraat.
7*.li) Te buur ruim ben.buis met tuin.
vüf
Te huur, bovenhuis. Westen, / 7.20. kamers, keuken eu badkamer, f65
8,40. ,>. mnd. Te herr. JOH. 08TER,
benedenhuis. Berg-chelaan.
.108. HOEDEMAKER. Diergaarde Croosw!iks>!i*s„»:el 27, Tel. 4200.
laan 38. Tel. 11183.
5214
Te huur. October. ’33. per maand,
benedenhuis met tuin. Ha, ddrave_ Te koop geh. chic gem. Villa m.
straat. Br. No. 8112. Kiosk Hofplein. garage. 0 k.. badk.. gr. tuin. enz., d.r.
aauv. Br. lett. H. Boekh. DE
Huis te koop gezocht op prima stand, te
41692.6
waarvan henedenhuis binnenkort vrij WI'IT. Wassenaar.
komt, ook klein heerenhuis. liefst Voor dlrecl ««.«„«.hl:
6
Westen. Brieven No. 1822. Adv.-Bur.
Ned. Kiosken Mij., Wijnhaven 85.
7119 met 2 bedden op goeden stand. Electr.
.
licht en bad. Aanbiedingen met prnsTerstond te huur vrijo 2e étage, v. opgave
onder No. 4171 Lur. dez.Crt.
Cittersstraat 60, bev. 5 kamers, badkamer, keuken en zolder. Huurprijs
DE
’52.50 per maand. Te bevragen
MIVBBON. v. Cittersstraat 15. TE HUUR. 5 kamers, keuken. 45
Tel. 31098.
7526 gld. p. m. Beukelsdijk 40. Bevragen
Te huur een ruim bensdenhuis. G. J. benedenhuis.
41746...
Muiderstraat 89. hoek Samuel MulZEER GOEDKOOP TE HUUR
lerstraat. bev. 5 kamers, badk. en
GROOT. NIEUW GEBOUWD
keuken, ’6o— p. m. Aan hetzelfde
adres ruime 2o stage te huur, hev.
5 kamers, keuken, zolder, enz.. hoekhuis. bestaande uit winkel.
’4O. p. m. Te zien en te bevra- mooie verdiepingen, w.b. salon, zit-2
gen aldaar of tel. 13047.
7442 kamer, slaapkamer, keukens en zolTe huur een ruim. vrü bovenhuis, der. ook afzonderlijk te huur. Weste
Wagonstraat 17. Bevragen Louis van
J. v. Avennesstraat 43. bev. 5 kamers, hadkamer, keuken,
zolder, kanten, Hoogstraat 144. Tel. 13328.
enz. Te bevragen aldaar benedenhuis
!,_„«»,!,!_
««««lM»»
of tel. 13647.
7322
Nieuw gerestaureerde gein. lste
Etage disponibel. m. p.. telef.. str. w
Heerenhuis Eendrachtsweg 68. 5312
lemand met 10,000. wenscht dit H In 't centrum der stad Utrecht, H
bedrag rentegevend te beleggen in W Choorstraat. per 1 October een H
huizen. Offerten N.R.C. 6214. .SCHITTEREND PAND.
Huurprijs
95
5 mille. Brieven.
Voor direct of later te huur. BoeNo. 41706. hur. dezer Crt. 12
«ernsinge. 226 a. bü Oostplein, zeer B
__■»_■«■
goed gem. suite, badk. en keuken.
**"
het boorde», op de grens van Rotterdam, een
"et..wei,and. e-.** Groot
waarvan een --eer groot
** H.A..
welke voor het meerendeei thans
°"w.r »P« .n <"<■*?8 ''«"«'''eg gelegen,
_.
dehou^-d. llet geheel is goed verhuurd doch ka»
üit
_^i?
-""''.'.''*'- , l"-»nia belegzing met toenemende waarde.
Be
t

■

’

—

WASSENAAR.

-

3 111111l GEMEUBILEERDE VRIJE lAMERS,

.
ETACE

2

WINKELPAND,

S TE HUUR OF TE KOOP 1

’

■

H
3

!

Nnsr^
IS?!.,

«.I,^^"^' '°

k«l° «°^
deTuur ónttfen'
.chifchfl/r
%

II

■

I

■

*""'

TE KOOP TE DOORN (Zeer £S" blöh^j
SCHITTEREND COMFORTABEL LANDHUIS

—

PARKET VLOEREN
CENTRALE VERWARMING
VASTE WASCHTAFELS.
Onder architect-ingenieur

— DONDBRDAC

~

VOORLOOPIGE AANKONDIGING.

Zeer Belangrijke publieke Verkooping,

Op Woensdag 21 September 1927 zal bil inzet, en op woensda"
28 September d. o. v. b\j toeslag, telkens des avonds te 7.30 uur in
Notel-Cafe Eulderink. Stationsplein te Hengelo, ten verzoeke van den
Heer H. J. KLAASESZ, Drukker en Uitgever, te Hengelo (O)
publiek worden verkocht: EEN KAPITAAL NEERENNIIIB MET
GROOTEN TUIN, EN DAARNAAST GELEGEN FABRIEKSGEBOUW ter gezamenlijke grootte van ca. 990
alles zéér gunstig
gelegen op den besten handelsstand van Hengelo, aan de EnschedeLeliestraat No. 23 en 25.
Nadere inlichtingen verstrekken op aanvraag de Makelaar OTTO
VAN LEERSUM, Neereweg 29. Groningen, telef 1736. en bovengenoemde Neer Xlaases2 te Hengelo, telef. 31.
41734.44

.

I
!

W
»

L«VNII

«VV. - LVStIKsVp
- Mooi
>

»

«NNVN

België.
in LeUs.

Er wordt te koop aangeboden
aangehoden in het mooiste gedeelte van de
aan natuurschoon zoo
rijke omgeving van Brussel
200 rjjke
Rrussel een VILLA
met fraai aangclcgden sier-, moes- en oofttuin,
met armexen
oofttuin.
W 1700 212. groot. Het huis bevat 8 groote en kleine kamers.
badkamer, dienstbodenkamer, zolder, keuken en bijkeuken,
en provisiekelder, centr. verwarming, water-, gas- en
W wijnelectr. aanleg. Koopprijs 22,000..

«
>>

’

D1

9
2
9
»
9«
9
W
H

Stil of merkend vennoot. 1 ilgcver
«instgevend periodiek zoekt vennoot
met
Eventueel prettig*
5.X10.

’

—arbeid.

journalistieke
Br. N.R.C.
3915.
Op oen drukkiriikantoor wordt een
Jongste Bodlende gevraagd, niet
ouder dan 15 jaar. Eigenhandig gereven brieven N.R.C. 5717.
RE.I2.IG!_R GEVRAAGD voor horloges, fourniture». enz. Goed ingevoerd en liefst met het vak bekend.
Br. lett. V. K. K.. NIJGH & v.
DITMAR. Haag.
7918
Gevraagd, in een klein gezin, flink
Dagmeisje. v.g.g.v. Mathenesserlaan
3.9. benedenhuis.
5610
.'oor zusterkamer en theeschenken
gevraagd beschaafde Juffrouw, boven
30 jaar. tevens voor eenvoudig naaiwerk en wasch vouwen. Uitvoerig
schrijven aan Directrice Ziekenhuis
Vlaardingen.
6022
Op druk Uitgeverskantoor wordt gevraagd eet JONGE DAME, I. G..
met dipl. M.U.L.O. of H.8.8. Brieven
letter H. V. 0316 N.R.C.
Mevr. DE BRUYN, vraagt bekwaam
2de meisje, v. m. g. v. Goed loon.
Bpreektüd na 7, 'sGravenweg 168.
8012
Wegens huwelük der tegenwoordige
wordt per 1 October in klein gezin
gevraagd een flinke dienstbode v. d,
en n.. v. g. g. v. Adres Rodenriisehelaan 29h.
7020
Gevraagd bü twee kleine meisjes
ervaren, zeer beschaafde kinderjuffrouw, uitstekend kunnende naaien. i
Goede referenties. Br. N.R.C. 6916.
'
Mevrouw MUNTENDAM,
11 Witte de Withstraat.
VRAAGT tegen 1 Oct. een

WEELE MEISJE

NIJVERHEIDSONDERWIJS

-

LUXE AUTO,
le Klas merk. geklote», voor 4 11 .°>
personen, weinig gebruikt, i» prima
staat verkeerend. Br. fco. met uitvoerige opgave van merk, jaartal,
mode! etc. onder motto „Auto",
Electr. Drukkerij _.lEf_II.VAR & Zn..
Rotterdam.
12120.10

Sasfabriek fissen.

kosten in den

l_^_ll wI ___*>! "».lek/,.»<,
«oorl ___ _____s__!_ M porden,-0ledera
iJMcdk^^l
2 «oerden
f*"^U
UË^--'^ meer
wm***'
22 oen».

Aan de Nijverheidsavondschool te
. laardingen is te vervullen de
betrekking vau

LEERAAR

JONGEMAN,

IN LIJNTEEKENEN.
voor 15 «ekelijksche lesuren.
Salaris ingevolge de Rijksregeling.
Sollicitaties in te zenden voor
S September a.s. aan den Burge-

mahonie, ivoor Klavier.

TE KOOP

7Vi

prachttoon, vi.il jaar garantie, van
/ 1250 voor 050. Ook in te ruilen

’

voor piano. Betaling hü overeenKomst. MEININGER. Anno I*.!-4.
Erasmusstraat 01—Cf». Telel. 41691.
Offerten gevraagd door beginner in
scheept- en maehineK.hehoelten. Ook
aanbiedingen van goed in dep..t en
agentschappen, Br. N.N.C. 0120.
Mikken Sardines (in Tomatensaus).
Oi>ruin>ing!. priis 10 cent. Beperkt-»
voorraad. RCIIGDART, Kaasmarkt.
120/
Te Koop: Drocginrichting voor granen en naden, direct, lc-.e_-!,a..,-.
3312
f.. SLUIS. >_>-,».!!__.',-!..

net tweede Meisje,

7.

Kinderjuffrouw

1

op

ondei No. 11701, l.uree.» deü.

«our. 8

"

I«.*n

'.).

r.

Telefoon :.Ki72.

I.Gl<DGl>lBc:!.c DAME

70,2"

geelt gron-

:ig onderricht-, graïn.. eonv,,
">'_.>._'!.-.
l.r. N.R.C. 12!,.-.,

lite-

__nn.e!zch.

I'!!,,>..tie.

I.e?
s<-!!

<!,,r le»^,*,a,
golden p.

M. O.
m. Br.

/ N.R.C. 0110.
ransel), Dailücli. l-nuoisch spa .insch.
D!-lt!.^!',. Omleiding Praktijk-examens
Conversatie
ra
leiden
0.,
1..
conversatie dooi DIII 150i.1-I. ain.gehode,,.
P.ilgediplomeerd Leeraar. Br. N.R.C. lijke
/
es.n-'üi. Pr. N.R.C. 1911.
Dame. en l-leeren Aiitotnohllislen.
SPAANSCH. Opleiding Merenriu.Volledig.» opleiding t privaat!. e»,
examen, 14_!n<le!scnrre!;p. leggeld
het
!>ii de HOT) 3.— p. m. Rotterdamsche Hanile!.. 'oor
Ts)llDA>!_.CllE
Al
school. Kruisstraat 40. Tel. Kt.l*.
fleliiedam.-eheweg !>?»5.
3>.11 ll<>,!er<lam.
m
3115./
fransch: taal. eonv,. grondige orde!
ding Merciiriiifi deor ervaren leeraar. !>..rc_ri.'>.Lx^nion. .!!>- lale», *>
den. dagle. i-gangel.,s'. hr^i. e» 1.N.5.A..
Dr. N.R.C. .'.ll.
Mar'i.li-a.-jl 01.
Hls,

.

Cursus ter opleiding voor Anaiyst(e)

w.
Provenierssingel
Dr.

VAN RUM,
65
-. Telefoon

«-,....<

veer

wyderiederen

Ifactan
liwBll
.

Zaterdag
ver.
Xaterdaz ver-

Valuta's"

£■'«"£-"
zending -ven-

» »»

,"'"*

._«.

H

I■

>

voor alle voorkomende werkzaamheden o.m. wekelijks enkele
dagen in het buitenland te reiden. Vakkennis en kennis deimoderne talen strekt tot aanbeveling. Alleen schriftelijke sollicitaties komen in aanmerking.
41744.80
Rrieven met volledige inlichtingen aan .1. VAN I_*»VET
Brieven
WET &
H
ZONEN, Kaashandel, Leuvehaven W.Z. 131, Rotterdam.

ZUIDBLAAK No. 18
| >_____»__________l_U7Nl_____N»»,,«!____»!,«,!»!
,

s.Brav°.itlü^a!ss

«elel. 32_t«_»__1«O« adr.t. melden

m

HK

N
W

2

W

ZUID' EN OOST-AFRIKA

Veertiendaa^sche afvaarten van Rotterdam

NAAMI__OO2N

m

D.»

g

W
9

M

IN.V.
I
«>

U
£1

Voor vracht en passie «ich te wenden tot de Agenten.
MM
N<_TTEU»A«
«> YPE», VAN DAM &

H

keizerlijke Japansche

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

**

Kobe

.........

D»

U
W

I* "

W

Ml

D

I
»l

»
W

l»

43774. W

Dengenen, die aan den Cursus 1927-'2B welke 19 Sep- «»
tember aanvangt, wensehen deel te nemen, wordt verzocht ln
neb voor 12 September aan te melden aan bovenstaand adres.

>

SCHEEPSBEVRACHTING,

alsmede binnen- en buitenlandsche expeditie; op de hoogte met
dc moderne talen. Leeftijd 25—27 jaar. Sollicitatie.- met
opgaaf van leeftijd, genoten opleiding en referenties onder
No. 41808. Bureau deler Couranl.
/32

Voor de aceountantsafdeeling eener

groote

WORDT
.VORDT GEVRAAGD EEN

KAPITAAL GEZOCHT.

Deskundige,
actieve medewerker in een
ingevoerde
en soer] rendeerende Groothandelsfirma Ie Rotterdam, in«oed
de
«ele«enheid
de hem we;l<_.s gezondheidsredenen aangeboden aandeelen
dezer firma
over ie nemen.
415'M04

19

ZOEKT 80—«00 MILLE.
X'.JGH &

Br, ond. lett. X.l_:.R..

v. DIT.MAR's Adv.Rnr. Rotterdam.

INDUSTRIE BANK
gevestigd te HAARLEM.

ja
N
Bj
D
W

9
W

BANK VOOR

>

_ ONROERENDE

Amsterdam, 24 Augustus 1927.

HANDELSVEREENIGING.

"

AMN!!!MIE. EN IRIIzMW
/^^
.SI) VOOR HANDEL EN!N_!!.IR!E.
1V^.H>P^^«ss

....

9

SS. 201. 243. 2..3.
..80 ..91. -.01.
842. 874. 878, 080.
welke obligaties van
af losbaar ?un te:

23
»9

9>

1
>>
3

C. P. MARTEL.

ZAKEN.

genummerd:

2

9

’

Aandeelen

9
9

dan 3.. jaar. Alleen prima krachten, welke bewijze..
kunnen mot succes werkzaam le zijn geweest, in de branches
EETNARE OLIËN. VETTEN en ZEEP, gelieven met opgave
van
te solliciteeren ond. No. 12139. Vur. d. Crt.

’

’—

N-£lUy

»

ASSISTENT - ACCOUNTANT. 91
«l>ixlGrz_B.
INGEVOERDE
REIZIGERS.
niet ouder

Koosd-Friezehe Locaal-Bpool«egn.aatBo_.appij.

—

De scrips ad 4/9 certificaat ad 100. zijn slechts vm
loopige bewijzen die per 9 voud in 4 certificaten moeten wor_<
bij voornoemd trustkantoor. De aanmaak- <
I ingewisseld
zegelkosten van certificaten a
per certificaat en v«
scrips a 0.50 per scrip komen ten laste van de houdei
N.V. KONINKLIJKE PHARMACEUTISL!

—

]

9
»

„

De TALONS van de 4 % Obligatieleening 1902 va» bovengenoemde
NAAMOOSSN VENNOOTSCHAP
Maatschappü kunnen van heden af
' van AANDEELHOUDERS
dagelijks
v/orden ingeleverd hü de
op Maandag 19 September 1927.
firma
THEODOOR
GILISSEN.
«les morgen, .in 11 uur.
Amsterdam.
Nieuwe
Doelenstraat
ten kantore der Vennootschap,
14. ter verkrijging van nieuwe
leper.laan No. 2 te Bloemendaal,
couponbladen.
alwa:,r de punten van behandeling
De talons moeten me, nummerKeizersgracht 133.
va.'af 9 september 1027 ler visie lignota's worde» ingeleverd, waarop dc
gen en waar tot en met 14 Septemnummers naar volgorde slaan verAMSTERDAM.
ber 1027 gelegenheid zal zijn tot het meld.
deponeeieu der aandeelen overeen
30/20
DE DIRECTEUR.
Ondergeteekende bericht, dat zij een afdeeling hef
komstig arl 21 der statuten. Het
Leeuwarden.
Augustus
30
1027.
kantoor i. geopend van O',, tot
geopend van:
12 uur v.m.
Door het verbindend worden der
uüdeelingslü. 1 is het faillissement van
Namens het Bestuur:
TT'YMELAAR.
___._,_.__
41i.!.8.2.>
Directeur.
landbouwer te Spükenisse. geëindigd.
Brielle. 31 Augustus 1027.
en daarvoor certificaten aan toonder zal uitgeven gro
De curator:
100.—, waarvoor de noteering ter beurze van Amstsrds
416800
Mr. H. P. HERMANS.
Ten
zal worden aangevraagd.
overstaan
van
Notaris
E. HEIMANS te Amsterdam zün
De voorwaarden van deze administratie zijn verkrijgba
UITGELOOT do 6 % Obligaties.

9
W

Bekende groote Fabrieken
Rekende
Enbricken vragen voor direct:
A. VOOU.
VOOli ROTTERDAM
«OTTERDAM EN OMSTREKEN,
OMSTREKEN.
R. VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN.
B.
twee bi,
bü de grossiers, groot-winkeliers en bakkerijen goed

9 »and. K.F.H.V. tegen 4 liand. Broe. -Sth. & ril.
8
idem
„3 „ en 2 eert. en S scrips Broc.-Sth. & l
7 „
idem
„2 „
„8 „ „ 7
„
idem
„ 2 „ „4 „
6 „
idem
„
6
idem
„ 2 „ „0 „ „ 5 „
5 „
idem
idem
4 „
„ 1 „ „6 „ „ 4
idem
idem
3 „
„ 1 „ „2 „ „ 3 „
idem
idem
„ 0 „ „8 „ „ 2 „
2 „
idem
idem
„ 0 „ „4 „ „ 1 „
1 „
idem
wem

■

onderneming W
41322.30

Einddipl. 0.N.8. of N.R.B. 5-j. c. (lit. cc. afd.) vereischt.
Blieven met opgave der behaalde eindexamenciifers onder
lett. Z.H. .V.. Adv.-Rur. N«GlI & VAN DITMAR. Rotterdam.

_,„„

naar Straits «I.ederi. Indis). China en Japan.
Passagiers Kunnen embarkeeren te Londen, Gibraltar, Mar"*eil)i
en I.ape'.2.
Plaatsen kunnen
dij Passagebureaux
Kunnen bij
Passazebureaux besproken worden.
_>1_ AGENTEN DER NIPPON VUSEN
«AISNA.
l.otlor_lam. ?hs. van Ommeren's
Scheepvaartbedrijf.
Amsterdam: Van Es O Van Ommeren.
41524.74

9

>» volkomen bekend me!
mei:

.

KEN voorheen LKOCADNS—STHNNMAN & PHAKNACI
De gelegenheid voor deze omwisseling is opengesteld van
1 September 1927 bij de N.V. ADMINISTRATIE- E
TKHSTKANTOON VOO» HANDEL EN INDTISTIU
Keizersgracht 133 te Amsterdam, en geschiedt kostelo
voor zoover de uit te geven aandeelen betreft.
De omwisseling heeft plaats als volgt:
-*

D

NOLTINDUBTRIE ..PICTS"
HOUTINDUSTRIE
..PIC! 8"

Yokohama

———

i

Massage

Al«

meene Vergadering van Aandeelhouders dd. 3 Februari 192
aandeelhouders hunne aandeelen. voorzien van dividendbevvi
No. 34 en volgende en talon, moeten inwisselen tegen bewij»
van aandeelen en (of) certificaten en (of scrips van aande
len N.V. KONINKLIJKE PHAKMACNVTISCHN PALM

gen

ter assistentie van den verkoopleider, volkomen op de hoogte
met den exporthandel, vlot kunnende col respondeeren in de
moderne talen, leeftijd 26—30 jaar. Sollicitaties met opgave
van genoten opleiding, leeftijd en referenties onder No. 41806, ta
Bureau dezer Courant.
/32

de N.V.

Ondergeteekende bericht, dat ingevolge besluit van de

** dit stoomschip loopt ook (.hinzwantao direct aan.

s s Naka^aki Maru
13 Sept.
s s Nakvsan Maru
2? Sopt'
Wijzigingen in de afvaarten voorbehouden.
__»2<_»llD Kan ten allc:i tijde worden bezorgd.

B
I

Koninklijke ?>!ilM!il !l!l!l!!!l!!l« Handelsvereenigïn
gevestigd te AMSTERDAM.

naat . __r*<*i.p<,.c
Lhanghai Kobe en Yokohama
* s.s I'suOl.ima Maru
9 Sepl.
ss llaraohi Ma?u
30 Sept^
* dit stoomschip loopt ook
Takao. Nagasaki en Moji irecf aan

I

1

9
8»

GEVRAAGD door

NAAMI.OO2N VENNOOTSCHAP

lXattdootenelienzt via ANTWERPEN naai sinzaro.c
en
NonKonL, shanzhai,

I

N.V. NOIITINDL3TRIE
„PICUS" te Eindhoven,
HOUTINDUSTRIE ..PICUB"
Eindhoven. VRAAGT
voor spoedige indiensttreding
9
»

te Eindhoven, een goed onderlegd en geroutineerd EMPLOYïi,
EMPLOY,:,

HANDI

EN INDUSTRIE, Keizersgracht 133 te Amsterdam, of vs
de NATIONAAL VANKVNKNNNTCINC te Meppel op nm
merlijsten. welke verkrijgbaar zijn bij het Adtnihistrati
kantoor voornoemd en bij de Firma J. H. DN BUSSY, Rok
58, te Amsterdam.
N.V. KONINKLIJKE PHARMACEUTISCHE FABRIEKE
voorheen DROCADES-STHEEMAN & PHARMACIA.
Meppel, 24 Augustus 1927.

Maildienst

Directe afvaarten van Rotterdam

9
jaarlijksche
gjgß«j^^^g^^^^»__-8«_-a__gg^i^pM Algemeene Vergadering

W

gevestigd te MNPPNf^.

D

8■
8

I

l«

VENNOOTSCHAP

Hl

6.6. „GRANTULLY CASTLE"

n NonKonL

I_^MoN__W B__vlL!.NL^
BEDIENDE I
9

U

■

l!^ N fiji Koninklijke Fharmacentische Fabrieke
voorheen RROCACESSTHEEMAN & PHARMAVI

zonder overlading naar
CAPE TV.VX, IL«0_ NAY (Port Eli.abeth). KAST l.»X«»X _«>
XATAl.(Durban). UEI.A«O,_ »AY(Lonrenco..lar<,nes).en »E«»A

ra

VERTEGENWOORDIGER!

PRIMA VERKOOPKRACHT,

_ii_s._/60

■—

Jj

«^

;

>

Ondergeteekende bericht, dat vanaf 1 September 1927;
re,5,. 10 Sept. 1927
hare aandeel- en onderaandeel-bewijzen
seri,
H
Laadt ook voor ASOEXBIOX en 3T. NELEXA.
59 1 t/m 43 Nos. I—so en serie 44 Nos. 1 t/mgenummerd
40 met dividen,
bewijs Nos. 20 en volgende en talon, waarop voorkomt .
5.6. „DURHAM CASTLE"
24 Sept. 1927
oude naam der vennootschap nl. N.V. Koninklijke Pharm
ceutische
fabriek v/h. Lrocades & Stheeman, moeten wor_.
____ via. 30_,_UAM1'T0X
afvaarten naar dezelfde havens
.^.k,**.''!?.^^'**'**-'*^''**'*
ingeleverd
in aansluiting met de ..IAILNt-OTEX lederen Bi
ter bekoming van nieuwe stukken.
. van Southampton,
SS Vrijdag
afladen te ROTTERDAM
12117. M
Hg
De inlevering moet geschieden ten kantore van de N.'
»
«s</ere« Zaterdag per s.s. „NYROCA".
H ADMINISTRATIE- EN TRUSTKANTOOR VOOR

voor haar KOELKASTEN. Reflectanten gelieven schriftelijk B
9 te solliciteeren onder opgave van leeftijd, vroegeren werkkring 9
M en referenties.
41772.30 M

U

ROTTERDAM

,!

«u «I O N-CAS TL E «__.

N

en omstreken een beschaafd, algemeen ontwikkeld

'

41030.20

M
H
tegen vast salaris en provisie voor Rotterdam

—

/«2 000 000
f 11.730.000.—

ALLE BANKZAKEN

!

GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding:

ELECTROLUX, Stationsweg 3c, R'dam. VRAAGT

SCHEEPVAART;
HAttDEL
EK
......

_»«!!

GESTORT KAPITAAL.
RESERVES

B

Belangstel'
'enden, dle

01

B|

l

W
«l

..GEGNT_S". lVlAG!lll._*-sclirijven. Opleiding voor PraKtiiK en 1.7:
'palen. Boekhouden, Kant 00.*.,,,!. INSTITUUT ARNOLfi s.e._"in.

i

h.

Septembera.s.

'

-.3121/21.

_^

i^**'***'**^*****************************************^

>

Steno
mens.

-?°::__!.

kantoor

EE«E LAM,

—

»

Deutsches Madehen

lnlnahme nenel. in die lehensmiltelblanehe. «lassende Artikel

vnerly land-

buitenplaats

verdienste 100.— tot I 200— per maand s«hr!lt«lijke sollicitatie»
worden ingewacht bij de Verzekering Maatschappij „Oe _.ieiuve«
Boerhaave" voor Vrije Genees- en heelkundige Behandeling.
Parkstraat 24 a te 's-GRAVENHAGE.

I

toegezont

Huwelijk.
Heer. 37 j.. kn. Breukbanden, Buikgordels. I_en<j,
bl.». Br. Lett. V.K.8.. NIJGH & fi. versch., Besch.
eigen zaken, zoekt kenhanden, Suspensoirs. Koortsmet,
v. DITMAR. Den Haag.
41596.4 nismaking met eenigszins gefort.
BERNARD ROOS. Weste Wa»
Dèutsche, '35 J„ sucht Vertrauons. dame. geneigd zich in zün zaken straat 93.
4610
stoliung bei alt. Herrn als

D
ACTIEVE VERTEGE^WOORDIgBtËrT)
»

N.V.

aanvrage

nnl

filtainissie-Sse*-^.:

GEVRAAGD
October

voor Engelsch, Duitsch, Fransch. Sollicitaties met opgave
verlangd salaris aan No. 41758, Bur. dez. Courant.
ie

I

op

DAMES GEVRAAGD

als Secretaresse sn Ontvangstdame,
van 0—316, 3—lo uur. Leeftijd
3040. Goede verschijning. Met de
moderne talen bekend.
8
Brieven. No. 42133. bur. dezer Crt.

STEWOTYPSSTEN

«

Bestelboek wenlt

**■

Impoittirma zoekt per 15 September bekwame

«
»
>

__.

TWEE BESCHAAFDE

BOUWKUNDIG-OPZICHTER.

!.3!!l!i!z!!!ll! Stoomketel. W

Te Knap aange!,.'en eo» Lancashire
«'noinketel lu Ai,no..l.er ?0 ..U. V.O.
bouwjaar 1:2:. !>a idem i'Atmo'leer
!_>>
>:-. V.O. Houw jaar 191-.Brieven

Verpleegster-huishoudster

kunnen in deze rubriek word,
ui
iéTJTi
m. B?M M opgenomen. /1.50 voor 10 woorde
elke 2 woorden meer 25 cent
HEjrasfil
mjmmm~

STENO-TYPISTE,

FLINKE JONGEMAN
of JUFFROUW,

SLEEPBOOT, W>D

250 P.K.: Ketel «6 M verwarmend
oppervlak, geheel in staat van
nieuw. Brieven, onder No. 41534,
Bureau dezer Courant.
/10

klein
voorzien van goede
schr. en mondelinge geluigeu. Br. fr.
no. 12. Gl*.__lt.*. v. DORDRECHT.
Benlh..!zerslr. til»,
41700.6
net

ENERGIEKE JONGEMAN,

»

Prüs op te geve» per 1000 K.G.
GORDON-SETTER, zwart zeldzaam franco voor den wal Assen, met
exemplaar, re», 8 mnd,, r.isxniver en opgaat analyse Kolen.
KamernindelijK hillük te Koop. DEInlichtingen sehriftelük !>ü de
MEEBTER. >ieeuwen..tr. 11>, lt dam. Directie.
41646/12
Vleugel-pit)
2omeraanble_!lng:
nienw, modern, Klein model, donker

HUISHOUDSTER.
bü een Heer of
.lulfr.
gezin,

nette eenv.

HAUSHALTERIN

GEVRAAGD, op de hoogte van Rekening-Courant.
W Brieven, onder opgave van leeftijd, godsdienst, genoten W
NUNEt.. Adam.
3113
l» onderwijs en verlangd salaris onder letter Z.H.D., NLIGI! & M
De Directie verzoekt v4ór IN SepDa's nog goede zeep van den ouden
VAN DITMAR's Adv.-Eur., Rotterdam.
41582.24 9
stempel. Dohhelmaun's Cocosroüeu- tember as. offerte voor do levering
van 4009 ton beste gaskolen.
ieep met het Anker.
3_13
«ede», 4'.^ tons vrachtwagens, in
goeden staat. Br. no. 1133, MAK li.

4

finantieel te interesseeren «m daar
oud 22 jaar. diploma 3 jaar H.8.8.
na Huwelijk aan te gaan. Alleen op
en Boekhouden ..Mercurius". algeseriense br., liefst met portret (hetmeen goed ontwikkeld, practiseh goed
welk wordt ger.l wordt gereflecteerd möchte gem mit deutschem Herr»
onderlegd in de Metaal- en Electr!- im Hanshalt erfahren. Letzte 8t«llg. Br. N.R.C.
Holland in Briefwechsel tr«t
4043.
meester.
teitsbranche.
16 9 Jahre. Lichtbild vorhanden. Off. n.
zwecks spiitere Heirat.
j
Inlichtingen verstrekt de Directeur
ZOEKT BETREKKING.
Nr. 1838. an die Arm. Exp. M. P. A. VAN VLIET, bottelen en Briefe No. 42133 Bnr. dieser Lelt,
B. HELLEMAN. Hofsingcl 31. Brieven. No. 42127, bur. dezer Crt. ' L<_CI.ERT_.. Munster i/Westf.
behandelen van wijnen, Boezemstraat
Vlaardingen.
88b, Rotterdam.
41622.21
4510
Heer, m.b. leeftijd,
GEVRAAGD
Israëlietische dame van goeden huize
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Het carillon te Zieriksee.
De klokken blijven behouden en in
lans.

Letteren en

tember 1926:
*^
-,^Vu mogen dit schrijven niet beëindigen, zonder u
het lot der oude klokken onder uwe aandacht te brengen. V. n zouden u willen adviseeren doze elders
aan
te wenden, hetzij in een museum der gemeente, der
provincie of van den staat, hetzij in een. (anderen)
toren van Zierikzee, van het eiland, van de provincie,
en in elk geval te wiUen bevorderen, dat de goede
klokken niet in den smeltkroes te land komen en
binnen onze grenzen bewaard blijven"
Men kan derhalve gerust zijn*, want met de firma,
aan wie de restauratie van hot Zierikzeesche carillon
werd opgedragen» is, als gebruikelijk, overeengekode verhouding tusschen den srchitect-sdviscur
de oude klokken in ons land te houden.
den architect-houwer men.
Zij zullen niet naar het ybuitenland mogen worden ver»
kocht. De N. K. O. zal er op toezien, dat deze overOver dit onderwerp hebben de vertegenwoordigers eenkomst wordt nagekomen. Er is trouwens reeds onvan een aantal landen rapporten uitgebracht, waarin derhandeld met de directie van een groot plaatselijk
zij mededeelden, hoe daar ten aanzien van de onder- Nederlandsch museum.
havige kwestie de algemeene gebruiken zijn. Over
het algemeen bleek men een scherpe scheiding tus»
schen de taak van den architect-raadgever en den
John Grand Carteret.
architect-bouwondernemer wenschelijk te achten.
Do commissie uit den Bond van Nederlandsche ArOnze correspondent te Parijs seint ons*
chitecten, die over het vraagstuk gerapporteerd heeft,
Grand Oarteret is overleden. Hij
zelf,
Föhn
is van oordeel, dat het beroep van architect in ons maar onderscheidde zich vooral door zijn teekende
wei-geordenland ten aanzien van de daar geldende gebruiken ver» de verzamelingen prenten op politiek, litterair en
schilt van dat in de naburige landen. Zij meent daarom, artistiek gebied. Hij heeft vele boeken gepubliceerd,
dat een gedachtenwisseling over dit onderwerp op het onder andere: De geschiedenis der Revolutie, De
internationaal congres niet vruchtdragend kan zijn. Dreyfus-zaak in Beeld, Het Fransch-Russische VerZij beveelt behandeling in denBond van Nederlandsche bond en Emile Zola in beeld. Ook van den laatsten
Architecten aan.
oorlog legde hij een platenverzameling aan.
Een minderheid in deze commissie is het echter
De dood verraste hem op het oogenblik. dat hij het
hiermede niet eens en wenscht een uitspraak van het eerste deel wilde laten verschijnen van een Alge»
congres vóór de scherpe scheiding. Zij beschouwt als meene Geschiedenis van Europa in beeld.
architecten uitsluitend dezulken, die alleen voor de
Hij begon zijn werkzaamheid als vurig republikein
aesthetische en de technische leiding van hun opge- gedurende het Keizerrijk.
dragen bouwwerken honorarium ontvangen maar op
geen enkele wyze zakelijke belangen erbij hebben.
De heer Otten (meerderheid der commissie) vulde de^
conclusie van de meerderheid daarna aan in dezen zin,
Prof. Dr. Willi Ltorok, directeur van de
dat zij voorstelt om de zaak op de agenda van het Badische Kunsthalle te Karlsruhe, is 38 jaar oud
volgende internationale congres te plaatsen, in afwachoverleden. In 1919 is hij benoemd als opvolger van
ting van behandeling in den Bond van Nederlandsche Hans Thoma, tevens tot hoogleeraar in de kunstgeArchitecten^
schiedenis aan de Landeskunstschule. Hij heeft veel
Motie. geschreven op het gebied van oude Duitsche kunst,
moderne kunst en kunstnijverheid Hij heeft kort geTen «lotte is een motie van Italië aangenomen, leden de groote tentoonstelling van werken van Hans
uitsprekende» dat het congres het eens is over het Thoma te Bazel georganiseerd en in diezelfde stad de
wenschelijke van een scheiding tnsschen architect- groote Zwitsersche tentoonstelling aangericht.
adviseur en architect-bouwer, en het comite-perma»
nent verzoekende een internationale regeling voor te
bereiden en een eerecode te ontwerpen."
Nobert Barth te Kopenhagen heeft zijn kostbare
verzameling Wagner-relieken aan de stad Bayreuth
geschonken, waar zij na zijn dood in het WagnerDe Maasbrug te Maastricht.
museum een plaats zullen vinden.
De verzameling van het museum zal daardoor met
Een compromis?
30 pet. uitgebreid worden.
De Tel. heeft vernomen, dat er inzake de Maasbrug te Maastricht thans een oplossing verkregen zou
zijn, waarbij nagenoeg de geheele brug behouden kan
blijven. Aan dit bericht wordt toegevoegd, dat de
Tooneel
inRoemenie.
aangelegenheid nog definitief haar beslag moet
De regeering waakt tegen staatsgekrijgen.
vaarlijk
tooneel.
Ons wordt hieromtrent meegedeeld, dat er den 2Sst.n
Augustus een bespreking is geweest tussehen de ingeDe Köln. Zeit. verneemt uit Boekarest, dat het
nieurs van den provincialen waterstaat te Maastricht, Roemeensche
ministerie van Onderwijs en schoone
de heeren Bauke en Klink en ir. Konijnenburg, die als Kunsten een verordening
heeft uitgevaardigd over
gemachtigde van het ministerie van Onderwij., Kun»
do
werkzaamheid
van
in schouwtooneelgezelschappen
sten en Wetenschappen pogingen doet de brug, die als burgen der minderheden,
waardoor vooral de Duitbouwkundig en historisch monument van groote waaracteurs daar te lande worden getroffen.
de is, te behouden en doende is geweest tnsschen dit sche
Tooneelgezelschappen moeten voortaan zijn samenbelang en de eischen van de afwatering en de doorgesteld uit acteurs, die Roemcensch onderdaan zijn.
vaart een compromis te vinden.
van vreemde nationaliteit mogen slechts
Kunstenaars
Naar het schijnt, is de door de Tel. bedoelde opoptreden met speciaal verlof van het ministerie. De
lossing zulk een compromis. Het zou hierop neermoéten hun repertoire voor het heele sèizó _n
komen, dat het scheepvaartverkeer wordt geleid langs directies
den kant van Wijk, op den rechteroever van de Maas, indienen en zijn verplicht ten minste twee Roemeenwaar een doorvaart van een vijftig M. breedte gemaakt sche stukken te spelen. Elke beleediging van de
zou kunnen worden zonder dat er al te veel aan de nationale eer door costuums, decors of cncenecring
wordt gestraft met onmiddellijke intrekking van do
oude brug zou behoeven te worden veranderd.
Of dit inderdaad een afdoende oplossing zou zijn, vergunning. De gezelschappen mogen niet worden
zonder dat het ministerie veertien dagen
werd door onzen zegsman ernstig betwijfeld. Boven- ontbonden
te voren is verwittigd. Do directies van schouwburdien zouden de kosten zeer aanzienlijk zijn.
Op Waterstaat, dat de plannen zou moeten goed- gen der minderheden moeten hun zalen zonder recht
op schadevergoeding beschikbaar stellen voor Roekeuren, weet men intussehen
nog van meensche
officieel
gezelschappen op tournee. Ter garantie van
niets.
de gages in geval van eindiging der concessie moeten
Van 1 October af zal de heer Oharles Braakensiek de bedoelde directies bij de staatsdepositokas 100.000
aan het „Nieuw Rotterdamseh Tooneel" Lei storten.
verbonden zijn als acteur en administrateurHet internationale aiehiteetenoongres is heden te
Amsterdam in de au!» van het universiteitsgebouw
bijeengekomen tot het houden van zijn derde werk»
zitting. Deze stond onder leiding van den heer Cart de
la Fontaine (Londen) en werd bijgewoond door dr. J.
ter Haar als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, die het congres hier het eerste welkom toeriep
en den wensch uitsprak, dat zijn werkzaamheden in
do hoofdstad van Nederland vruchtdragend mogen
zijn. Aan de orde was het onderwerp:

en

—

Wetenschappelijke Berichten.

De kunsthandel Frans Buffa 6. Zonen te Amsterdam opent Zaterdag 8 dezer èen tentoonstelling van
werken door Bernard van Vlijmen: schilderijen, aquarellen en pastels naar de natuur gemaakt
in

het zuiden van

Frankrijk.

Bevolkingscongres.

Indien we de „moderne" uitnoodigingskaart goed
Te Genève is gisteren onder
van
hebben ontcijferd, houdt R, J, Drajer van 3 tot 30 den Engelsehman Mallet een doorvoorzitterschap
afgetweehonderd
dezer een tentoonstelling van schilderijen, etsen en vaardigden bezocht bevolkingscongres geopend.
houtsneden in «De Bron" te -s-Gravenhage.
Het congres heeft een mededeeling van prof. WairDe Manoh. Gard. heeft vernomen, dat Bernar d
8 haw aan een historisch drama werkt, waarin Oliver
Cromwell de hoofdpersoon is. Tegenover den correspondent van het Berl. Tagebl. wilde Bhaw zich
niet met stelligheid uitlaten. Alleen vertelde hij, dat
hij met een werk bezig is. waarin hij.... bij uitzon»
dering eens geen kwaad van Engeland zal zeggen.

Het gesloten boek.
Vrotlus. On the Law of War
and F «ace, uit hei, Latijn in het Engelsch
vertaald door vijl Anieri__a_____.he hoog»
leeraren. Het «««te en het tweede doek (van
de drie boeken). Oxlord, 1927.
De titel, die tn kleine letter hierboven staat, is
onzerzijds een vervalsching. De ware titel van dit
deel is onnoemelijk veel langer. Drukten we dien
titel voluit af. niemand zou aan dit artikel zelf toe»

komen.
Ook het jaartal in ons bovenschrift is een verval»
sching. Het titelblad immers zegt: 1925. In werkelijkheid echter zijn deze twee deelen pa» dezen zomer
van de pers gekomen, in Mei en Juli 1927; dat verent»

schuldige ons amendement.
De Groots boek is geen vredesboek. maar oen
oorlogsboek, en deze vertaling is een oorlogsvertaling. Ze werd in Juni 1918 beraamd, om gereed te
kunnen liggen tegen den tijd, dat
in 1920, zoo
meende men
de mogendheden zouden gaan confe»
reereu over den vrede. De vrede is één jaar eerder,
de vertaling zeven jaar later gekomen dan was ver»
waclit Aangezien evenwel de organisatie van het
volkenstelsel nog niet aan haar hoogtepunt van uit,
eindelijke volmaking toe is (getuige lord Robert
l.ecil), komt deze arbeid nog net op tijd.
Wat waren dat voor phantasten overzee, die meenden, dat van dit boek iets wezenlijks ten bate van
een vernieuwde wereld zou kunnen uitgaan? Kan
dan een boek, hoe beroemd en geprezen ook, den aard
van menseben en volken veranderen? En deed Neder»
land aan die illusies mee?
Wat toet laatste punt betrof, kon men gerust zijn- In
1925. toen te Londen in Gray's Inn Hall een banket
werd gehouden ter herdenking van het verschijnen
van dit boek in 1625, zei de voorzitter van het gast»
maal
een lord ->-: „Nederland laat zich op Grotius
voorstaan; maar het heeft ter zake van diens boek
geen andere verdienste dan dat het hem uit Loeve«tein liet ontsnappen". De onheusche boutade is. zoover wij weten, hier te lande niet opgemerkt. Maar
zou iemand ten antwoord hebben durven geven: „Het
boek, your Lordship, is weliswaar in ballingschap
geschreven; maar de Hollanders hebben zich méér
«et den geest van dit boek vergemeenzaamd, zijn
beter met zijn inhoud vertrouwd, dan eenig ander
volk"?
Tot dusver hadden wij een soort excuus: er wa«
haast geen vertaling die deugde Ds eenige te gelijk
aangename en «olide vertaling was de Frana.hg van

—

—

—

ehild (Noorwegen over kolonisatie en van prof. Charles East van de Harvard universiteit over bevolking
en verzorging besproken. De meeste sprekers waren
het met de inleiders eens, maar de Fransche minister
van handel Isac en de directeur van de kamer van
koophandel van Marseille Henry Bimus bestreden
de malthusiaansche strekking van de medcdeeling van
prof.

East.

Fradier-Foderó uit 1867, in drie deelen; maai: zij was
»ind^ jaren uitverkocht, was in enkele opzichten
ouderwetsch. oogde niet erg. en gaf tal van
noten
buiten
die van het Latijnsche boek
zelf. Deze nieuwe vertaling uit Oxford en
Amerika, daarentegen, maakt aan onze uitvlucht
abruptelijk een eind. Zij is waarlijk uitnemend, naar
inhoud en stijl, naar verzorging van den tekst en
van den druk. Haar te volbrengen was geen kleinigheid. De Groot vertalen wil zeggen: in Latijn, dassieke letterkunde (kerkvaders inbegrepen), ouda geschiedenis, godgeleerdheid en rechtsgeleerdheid volkomen wegwijs zijn; de zinspelingen van zijn veelziidigen geest herkennen; en ziju woord zóó letterlijk volgen, dat men de weergave niet alloen met
genoegen lezen, maar ook met vertrouwen citeercn
kan. Deze vertaling beantwoordt aan die zware
eischen; een betere vertaling dan dit secure en met
liefde volbrachte werk laat zich niet denken. Het
Engelsch, bovendien, is frisch en zakelijk; do

—

door het gansché bock
vertaalde brokken vers
heengestrooid
zijn melodieus; de langere citaten
en de langere noten zijn gedrukt op overzienlijke manier; en het verplaatsen van de hoofdjes (inhoudsopgave der paragrafen), die in het
Latijnsche boek in lange reeksen boven elk
hoofdstuk paradeeren. naar den aanvang der
oi. verscheiden
paragrafen zelf is een ei
v.m Columbus, dat den gang van !.... betoog voor
den lezer bevattelijker maakt. De vertalers raadpleegden dankbaar de Leidsche teksteditie naar moderne methode, door dr. Molhuysen bezorgd in 1919,
een editie die ons land eer aandoet.
Nu heeft geen Hollander meer een excuus, als hij
vóór oudejaar 1927 met dit boek niet heeft kennisgemaakt: noch juristen, noch theologen (dominee,
pastoor en rabbi), noch militairen (zee-, land-, lucht-),
noch classici, noch voorstanders van vredesbeweging.
Zal heusch één hunner deze nieuwe vertaling niet
enkel koopen, maar lezen? Zal men niet over bladzij
drie al zijn ingedut? Hoe befaamd het boek moge
wezen, het is reuzeoud, zal wel reuzegoleerd en reuzedroog zijn, en in elk geval reuzejuridisch.
Twee woordekens ter geruststelling.
Toen in het begin van 1632 De Groot van den
pracht
Amsterdamschen herdruk bij Blaeu, dien
van 1631, een exemplaar gestuurd had aan Fransche
vrienden, schreef een hunner, Vignon, hem terug: „Je
I'ay releu avec vn merveilleux plaisir". Fransch colh»
plimenteus misschien? Maar den hoofdvertaler van
deze nieuwe uitgaaf, professor Kelsey uit Arm Arbor
lMichiga__,
'elaas cestorve*
*.w>'. en slechts
nadat het eerste dezer twee deelen Amerika bereikte,
hem is het desgelijks gegaan. Toen hii, hoogleeraar
in het Latijn, in 1918 werd aangezocht de leiding
van het ©verzetten o*? zich te nemen, kende hij hst

—

—

donderdag i september «27

—

- avondblad, b

en van het onderzoek van de hedeudaagsohe en ouder*
dialecten.
Ten slotte spreekt de heer Siebs in het Fr_««i__van alle vraagstukken, ons volk rakende.
de
uit, dat de stam der Friezen, tot welken hij
Spreker kan niet nalaten, vooral de jongeren er tot hoop
zijn
ook zelf behoort, evenals zijn taal»
blijdschap
toe op to wekken, het mooiste en beste van het Friemoge groeien en bloeien. Met versregel»
-tan Onn»
sche leven dichter bij ons te brengen langs den weg
.«tra besluit hij zijn rede.
van onpartijdig onderzoek. Hij krijgt wel eens den
indruk, dat zij te vaak zich richten op het vreemde
De
Hollandschetendentie in de ontwikkeling vso
.n te weinig op wat binnen eigen grenzen ligt.
net
Naar sprekers meening is voor alles noodig een
hetWesteriauwerscheFrieten.
bevoegde leiding, die zorgt voor een stevigen onderDo heer J. J. Hof. te Leeuwarden, (Jan fen
bouw. Onze selskippen kunnen met die leiding niet
Gaestmar) spreekt over dit onderworp, in het Neder-*«
meer belast worden; zij hebben aan hun
eigen zaken landsch. Hij heeft er
stellig zijn goede redenen voor.
meer dan genoeg.
dat hij zich in deze bijeenkomst niet van het Friesch
Spreker vraagt, of het niet mogelijk zou zijn, een bedient,
maar voor velen zal dit toch een teleurstelvasten raad voor Friesche onderwijs»
ling
zijn.Vio spreekt het Friesch zoo goed als hij?
belangen te vormen, zoowel lagere als hoogere, die
Do
Hof luidt de alarmklok.
heer
op
aanstuurt
het verkrijgen van goede studiebocken
Hij begint

ii Leeuwarden, 1 September.
. anmorgen ruim 9 uur is in de voorname
Friesche
dtatenzaal het tweede Friesche congres geopend,
dat
tot doel heeft: het bevorderen van de
de
studio
van
Friesche taal in al haar dialecten en van de Friesche
geschiedenis, het met elkaar doen kennismaken van
allen, die zich op die studie toeleggen, en het aanhalen van den band tussehen de verschillende stamgenooten.

Als eersto Friesche congres geldt de algemeene

«Friesentag. die, op aanstichting van
Oostvriezen, in Augustus 1925 is gehoudeneenige
te .lever,
onder leiding van graaf B. vou >Vedel. Toen al word
algesproken, dat «vrienden van Friesche geschiedenis
en litteratuur' in den zomer van 1927 weer zouden
samenkomen, en wel te Leeuwarden, ter gelegenheid
van do herdenking van het honderdjarige bestaan van
Ü, ,5"-**!°" Genootschap van Geschied-, Oudheid- en

en opleidingscursussen voor een diepere studie van

Friesche onderwerpen.
En moeten wij enkel hopen, dat aan een Nederlandsche universiteit ©en leerstoel voor het
Friesch wordt gevestigd?
Het een zou wellicht bereikbaar ziin. het andere ligt
niet in onzo hand.
Spreker komt voor alle zaken op. niet enkel als een
Friesch. maar ook als ecu Nederlandsch belang. Ook
do Hollandsche oorsprongen zijn in-Frie^-h. Voordat
Holland zijn eigen pad ging, was daaraan voorafgegaan een ontwikkeling van eeuwen op Friesche grond-

Taalkunde.
De Friesche vereenigingen in ons Friesland, die
anders elkaar nog al eens in het haar zitten, hebben
bi.i de voorbereiding van dit congres eendrachtig
samengewerkt; de uitnoodiging tot bijwoning van liet
congres is uitgegaan van het Friese!» Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, het SclsKii,
tor FrysKo lae.l- en Skriftenkennisse. het Ivristlik
trysk Selskip. het Roomsk Fr.vsk Bonn. do Idienskip
lor t-ryske FolKsiintjowing. do Up_.talbea__, de Frvske
«iblvttieek. de Vereeniging voor Heimatstudio" der
stellingwerven en het Historisch Genootschap OudvVest-Fnesland.
Het congres is zéér druk bezocht; de lijst van ingeschreven de luemors. van «ie niet een groot aantal schijnt weggebleven, telt 21.6 namep. Er zijn ingeschreven 5? buitenlanders (voornamelijk
Oost- en
iNoord-Friezen), 114 bewoners van do provincie FriesNedcrl.indsche provincies.
_? 'V.os
i.
i^h. de
-* '*"van«**<*««
i.r.
J.
Steenwijk vertegenwoordigt het
internationale instituut voor inic_.<-..tu.ele samenwerking.

slagen.

Als Nederland het Friesche element
verwaarloost. beteekent dat. verar-

ming

van Nederlandsche volkskracht.

De belangstelling, dio buiten onze Friesche grenzen
voor onze cultuurbelangeu hoe langer hoe meer wakker wordt, geeft spreker hoop, dat ons streven op den
duur op publiek*.,! steun rekenen mag.
Laat ons, aldus besluit baron Van Harinxma. dit
congres dienstbaar maken aan de bevordering v.m
Friesche wetenschap en het bewijs leveren, dat wii
ons kunnen verheffen boven zooveel kleinzieligs en
persoonlijks, dat den Frieschen strijd jarenlang heeft
ontwijd, en schouder aan schouder s.taan.
De opening.
Het Friesch-eigene mag niet verworden in een vloed
van
zin. die uit de groote wereldcentra over
Voorzitter van het congres is mr F. A. V. baron ons vreemden
land spoelt. Laat ons met het sterke vrijheidsgevan Har.nxma thoe Slooten,
commissaris voel, dat ons eigen is trouw zijn aan ons zelf en
der Koningin in Friesland en voorzitter
van het
maken tegen de ontfriesching, die ons bedreigt,
Genootschap van Geschied-. Oudheid- .en front
friesch
taalkunde. Hij spreekt een belangrijke rede uit. in om zoo te komen tot een gezonde volkscultuur naar
den aard van onzen ouden Frieschen stam.
het Friesch.
Na allen hartelijk welkom te hebben geheeten,
noemt
spreker het een uitnemende gedachte, dit congres
De Friezen en hun iss!.
verbinden aan het eeuwfeest van het Friesch Genoot-te
schap, want beide beoogen hetzelfden
De eerste spreker ,is prof. dr. Th. Si eb 3. van
namelijk
net bewaren en uitbouwen van wat er isdoel.
Breslau.
Hij spreekt over: Die Friezen und ihre
overgebleven
van het Friesche volkseigene.
; Sprache. Hij begint in het Westerlauwersche Friesch,
Het UchaaM. dat tot het begin der 19de eeuw
de taal van onze provincie Friesland, maar gaat
tradities van de Friesche wetenschap droeg, de
de verder in het Duitsch, wijl hij vreest, anders door
Franeker Academie, ging te niet in de benauwenis de buitenlanders minder goed verstaan te zullen
van een.z*.aren strijd. Meer dan twee
eeuwen'lang worden.
was zij Net brandpunt van wetenschappelijk
leven in ) De Friezen, aldus spr.. behooren tot de weinige
Germaansche stammen, d..e sinds de oudste historiToen Friesland de kroon van het hoofd was geval- j sche tijden in hun vaderland zijn blijven wonen. Voli
len bleef prol. Wassendergh zich met zijn leerlingen gens oude berichten (van Flinius en Tacitus) woonwijden aan wetenschappelijke studie van het werk den zij langs de kusten tuzschen Rijn en Eems; in
van den Friesche dichter Gysbert _lapiks.
daartoe het Oosten sloten zich daarbij de Chauken, tussehen
aangemoedigd door jhr. Idsert Aebinga van Humalda,
Eems en Elbe, aan en aan den anderen kant van de
later gouverneur vau deze provincie. Op het spoor Elbe de Saksers. Het schijnt, dat naar het Westen
van dezen gouverneur ontwikkelde zich een nieuw de Friezen reed^ vroegtijdig over de monden van
riiesch nationaal gevoel met een weten.chappelijken den Rijn getrokken zijn en zich in het
tot de
ondergrond, die ons thans nog tot richtsnoer kan zijn. Schelde hebben gevestigd. De plaats vanland
voldeze
spreker wil op dien wetenschappelijk.!, ondergrond, keren der Noordzeekusten ten opzichte van de overige
in aansluiting met dit congres,
den nadruk leggen. : West-Germaan.che stammen wordt ter sprake ge'vant .«en goed waarnemer ziet wel het gevaar,
dat bracht en taalkundig worden de Duitsche dialecten
de t«.sche beweging bedreigt. Het ligt in het verin engeren zin (voornamelijk de nedersaksische en
schijnsel van dilettantisme, dat samenhangt met een nederfrankische dialecten), gescheiden vau de zg.
romantiek, die op menigeen inwerkt.
Engel_.h-Fr....h_. Brittannië schijnt sinds de vijfde
Hoe graag men het ook ander., zou wensehen, er eeuw na Christus van de Chaukische en Saksische
valt niet «au »o veranderen: de geschiedenis van streken uit en verder door de Oostelijker wonende
onzen Frieschen stam is een groot treurspel. Het stammen te zijn gekoloniseerd, en wel door de (in
Groot-Friesland van do middeleeuwen viel met onver- Kent eu Newhampshiro en op Wight gevestigde) Jutbiddelijke noodzaak uiteen door den invloed van ten (ond-Engelseb Eotas» alsmede door de Angelen
natuurmachten, vreemde heerscheis en zelf-ontbiu- ; en de Saksers. De Friezen zijn later Oostwaarts opdende klachten. Wat overbleef, waren fragmenten ! gedrongen iv het oude gebied der Chauken, tussehen
zonder «enig staatkundig verband. Eu deze splitsing ! Eems en Wezer.
'
ging door tot heden.
! Al deze volkeren spraken
een zeer verwante taal.
Maar nl mag dc li.rinr.er._i_2 aan deze feiten aanleionder de dialecten van Engeland stond dat der
ding geven tot weemoedig gedachten, d6ware liefde .Tutten het dichtst bij de oud-Friesohe
taal, die wij
voor deu Frieschen stam laat zich leiden niet door , uit de rechtsbronnen kennen.
wat was, maar door wnt i.s en komt.
Uit de namen Saksen
Als een wonder i.. uit die splitsing en ontbinding ■iI behoorden) en Angelen (waartoe ook de ..mbronen
is later de naam Angelsakvan vroeger gered het besef van Fr iesch-l.ern_.,:in.<,che ser.. ontstaan. In volgende
eeuwen hebben in Engestamverwantschap, dat ons samenbrengt. Cultureel . land, vooral door sterke vreemde
inwerkingen,
gevoelen wij
verschillende deele» van één g»oot<n, ' en cultuur zich geheel afzonderlijk ontwikkeld. taal
Frieschen stam
ons in allerlei nog één. Eu die
Kpr. gaat vervolgens
tot het Friesch, dat zich
eenheid kan aanzienlijk versterkt worden door het be- op liet vasteland en op over
de nabij gelegen eilanden ten
hartigen van de gemeenschappelijke wetenschappe- deele tot heden heeft
gehandhaafd, en wel:
lijke belangen.
le. als het Friesch in het gebied tussehen Flie en
Grooto werkvelden liggen er nog voor het. weten- Lauwer.-, in
gewoonlijk West-Friesch
schappelijk onderzoek open. Daar is onze geschiede- genaamd. In ditDuitschland
gebied heeft zich sinds de l?de ecu'»
'
jus, niet klein geografisch genomen, maar van heel i een met onbelangrijke litteratuur in het
ontonzen stam langs de kusten der Noordzee. Ze wacht wikkeld. Het Nederlandsch is er echter Friesch
de taal van
op den werkmeester. die nagaat de levens- en lijdens- handel en bedrijf en van het
onderwijs. Dialectische
geschiedenis van ons volk, welko een baken blijft ! verschillen zijn vooral
van beteekenis in Hindeloovoor do toekomst.
pen, op Schiermonnikoog on Terschelling,
Daar is onze eeuwenoude taal in haar rijk verleden
_e. als Oostfriesch.
i
heden ten dage nog slechts door
en haar nog rijker heden, met haar groote ver- heel enkele
personen
vau boven de 70 jaar. de afscheid,
van dialecten. Veel is er op dat gebied ! komstiK zijn
hot
eiland Wangeroog. gesproken.
al gedaan, ook door onderzoekers in ons midden, en
in het Oldenburgsche veengebied van Satermaar verscheidene akkers, die volle vrucht konden i londverder
y
leveren, liggen nog braak- Niemand heeft zich nog ge30.
als Noordfriesch in West-Slceswijk aan de kust
waagd aan een Frie.ch:: syntaxis. En wie zal het .,' tiiFsclien Hiisum
en Tondern en op de Halli«?en. verlexicografische werk, dat nog zoo onvolkomen is. der on
dc
Sylt, Amrum. Föhr en llelgolaud.
eilanden
voortzetten?
Nooi-dfilcsche streken ten Noorden van den Eider
Daar is onzelitteratuur met haar liederen en samen- De
zijn
de 9de en de 12de eeuw van Oost-Friesspraken, met haar verhalend proza en tooneelwerk, tandtussehen
uit bevolkt.
,n
verspreid
vaak zeldzame boekjes en tijdschriften,
Spreker geeft vervolgens een uiteenzetting
waarvan niemand nog een critisch overzicht heeft belangrijkste
van de
taalkundige verschillen van het Engegeven.
gelscb,
zoover het Germaans.h is. en het
Daar is liet veld van dc Friesche folklore met zijn Friese!, voor
alsmede van het bijzondere karakter
zeden en gebruiken, met zijn volkskunst en volksvan de
verschillende Friesche dialecten, die hij allo
ter
geloof, met ziju plaatsnamen en spreekwoorden, met plaatse
bestudeerd heeft. Hij wijst ook op de beteezijn oude handwerken en bedrijven.
kems van de nasporingen betreffende do plaatsnamen
boek alleen van naam en roep; alvorens zich te binden heid het
oog mag sluiten. Hier is toch wel lezen-.stof
wou hij derhalve eerst wel eens in vrije oogenblikken
en onderhoudende levensstof
voor wie zich
er in neuzen, zoo hier en daar er in lezen. In plaats
"°^o
Christenwereld
zich
dof}
van hier en daar, las hij het van a tot z; in plaats richt sedert
"**'"
Versailles.
Locarno.
Genève.
van in vrije oogenblikken, las hij voort tot ver na
WH dat
dat men dit oude boek aanstonds
bedtijd, om het sappig en kleurig Latijn stellig ook, zal genietenzeggen,
en verslinden als ware het een splintermaar vooral omdat hem, den niet-jurist, de stof innieuw verhaal van Romain Rolland?
De
palmde en beethield.
dien Grotius in een lezer van thans zal eerste reflex,
Neem De Groots voorafspraak, zijn „prolegomena".
bewerken is
uiteraard een andere. .Men moet zich een korten lijd
Boven het losse recht der aparte natiën
zoo bepleit willen gunnen om er in
to komen; mer moet het boek
hij
welft zich een allermenschenrecht en aller» zijn kans
geven.
willen
Wio
voor het allereerstDantc.
volkenrecht, waaraan niets is onttrokken; een natie, ot Don
Ouichot, of spinoza, of Marx, of zelfs Emcrson
die op een goeden dag dit recht verscheurt uit eigen«uyper ter hand neemt, moet immers ook aan
baat. ter wille van een oogenblikkelijk belang, handelt of
die
lectuur even wennen. De Groots hoofdsiukopeven dom en ook jegens zich zelf even schadelijk als
die burger zou handelen, die voor het belang van één schriften en zijn indeelingen toonen al. dat men verplaatst wordt naar een
oogenblik het recht verbrak dat hem en zijn medebureeuw. die niet de on.o is.
t,tond men ons een
gebruiksaanwijzing voor deze vergers omknelt. maar tevens beschut. Neem, in hoofdtaling toe. wij zouden zeggen: lees het bock niet met
stuk I van het eerste boek. wat, De Groot to zeggen een
gevoel van plicht, als had men vóór zich een
heeft over de wet van Ond-Israël (de tien geboden incluis) in haar beteekenis voor de latere Christenheid. achtbare antiquiteit die men moet doorstudeer.!, zonNeem hoofdstuk II met dien actiicelen titel: „Of Her een letter te mogen overslaan; lees het ii.teg ndee voor eigen ple, izier en
oorlogvoeren ooit rechtmatig kan zijn?"; dat hoofdals een brandend
boek voor nu en voor morgen.nut.
stuk met zijn pleidooi over een heele reeks van schijnDe lezer kan geruft,
op
de Engelsche hoofdjes boven de paragrafen af'
baar met wapendwang onverzoenbare uitspraken uit
de evangelies en de apostels en met ziju gedurige gaande. overspri,gen wat hem op het eerste ««-zicht
niet mondt; hij zal gauw genoeg aan bladzijden toeparallel tnsschen onmisbaren politiedwang binnenskomen die hij wel leest en waarin hij
lands, onmisbare strafoplegging binnenslands, wapenvoortleeft, en
dwang tussehen staten, en bestraffing met dc wapenen hij zal gauw genoeg gaan terugbladeren naar wat hij
tussehen staten. Neem hoofdstuk 111. met zijn embryo eerst had ter zij gelaten. Professor Huizing,., heeft
van wat wij nu „staatsrecht" noemen, en met znn gezegd, dat Do Groot den fijnen spot en cle ue^ti**.
fundeoring van een „souvereiniteit" der natiën die heid van Erasmus derft; zeker, maar hij heeft stnl
°en
in de verste verte niet wil zeggen dat ze er. maar op
>*'_ "**"-*■* -^"d. ■»"■ h-eft de spranlos mogen leven, elk naar haar lust. Neem hoofdstuk kelende opgewektheid van den sebrüver-uit-ioepir'hij jaagt nergens een onderwerp
IV. over militairen dwang binnenslands in den vorm stelseld
dood. hij is ni^t ircal houdt, hij het snoer van
re.x>l_,e
van gewapende
of gewapenden opstand (door
zijn ' redeoe..".'.**
I*'1 e" met Tl-n h^torische i!ln..ritie3
De Groot slechts binnen de allere.igste grenzen ge- n".M ',°.
*'
doogd); bedenk dat. wanneer dit boek uitkomt, onze
één
«--P»nt van 0,-.,
i"
-«
en
b,,"*elseho
*«»'«<'
opstand
begonnen
historie.'"*Zelfs de
eigen, als
lezer, die in zijn uvmstrijd tegen Lpauje is
hervat (Breda zoo juist voor spinola gevallen), en dat
in het Frankrijk van Lodewijk XIII. waar Grotius Cicero of >eneca. zal telkens erkennen, da: die. li.crcu
woon», rebellie van de groote heeren des rijks tegen sommige dingen toch deksels raak hebben gezegd, en
do kroon niet van de lucht is. Neem het slothoofd- dat De. Groot dat doksels gelukkig ie pas b7en?7 ï-'en
stukje van het eerste bock, hoofdstuk V. met zijn openbaring «I voor
v
schoonheid rA
treffende Grieksche versregels over een schouder- _^^
A^grijpend zijn in het boek
de mededeelingen over levensnracti'k en overaan-schouder staan van menschen en volken tegen- gedurig
mgingsnind der oudste
over
en misdaad, waardoor, als men maar
tenen. Laat een der than.
levende mannen van het volkenrecht eens
wilde, alle eigenbaatoorlog zou kunnen worden voorprobeer..,
komen of betoomd. En neem, ten slotte, den rijkdom een boek over het juridische state.ncontact te «.hriiven. ilat in gelijke mate toovert met middel, en..
van het tweede boek, dat gcei. stuk van het recht ondoorzocht laat om te weten te komen, wat staten wel sche eu nieuwe geschiedenis, en dat even pakk- .*. de
en wat ze niet mogen doen jegens elkander, teneinde jongere literaturen weel te doen spreken over oorlog
te culmineeren iv de slotsom dat oorlogvoering, die en vrede als De Groot het zijn oude profeten en treur^
speldicliters en wijsgeeren weet te laten doen.
tegen do rccht_.soi_veieinit.it op narde ingaat, onrechtOver oorlo? en vrede Het boek is en bliift een
matig of zelfs strafwaardig is, en dat geen buitenoorlog.bo<>i..
.' i? - ,;-■ .!« toon van elke .n.,-.. n
staand volk voor zulk onrecht of zulke strafwaardig-
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Vaar is het Friesche zieleleven met zijn wondere
«liepten, waarvan het vezen ons zoo vaak ontgaat,
en dat toch zoo belangrijk is voor het
rechte begrip

Friesch oongres.

on,

Ds secretaris van den Nederlandschen Klokken- en
Orgelraad schrijft ons:
Kunst.
Het interessante stuk over het Zierikzeesche carillon in de N. R O. van 22 Augustus jl. Avondblad B
noopt ons tot de mededeeling, dat er voorshands geen
vrees behoeft te bestaan over het lot der oude klokken.
Het
Xie De
Nederlandsohe Klokkenraad berichtte o.m. in zijn
Internationale Architectenoongres. prae-advies
aan B. en W. van Zierikzee d.d. 23 Sop-
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met to zeggen, dat bij taalgeleerden verratsende wijzigingen iv d>>. opvattingen omtrent het
wezen van de taal e» vau sommige taalver.-Iniüseieu
intreden, nu zij meer en meer zich toeleggen op do
.studio der volkstalen en dialecten. Vaak deelt hij
deze nieuwe opvattingen, som. eek. _r gom ze hem te
ver. Hij hoopt nu «is >'...i> uit d.> praktijk mee te
kunnen werken aan liet verkrijgen van een juist inzicht.
Tot korten tijd gelede» kon het N'..5.er1.-u*..<._'_sche
Fries, h, dat spr. nu verder, ter !_-k<':<ii>^. i„>t
Fi.esch
noemt, zich langs betrekkelijk vrije baan on« wikke
Lr was wel invloed vau bun.,.. v»»->I vau bc*
Hollar.d«eh. merkbaar, doch hei o.'<..g<.!_o__e._o werd
steeds geleidelijk tot eigen taal verwerkt. spr. toont
niet eenige voorbeelden aan. hoe innig <:. n g>'o<>t .autal ontleende woorden l.ieh met het Fvie^cli geassimileerd he<ft. En 'omdat bij r"eu Ol'_*e.'>.!,oo'si.n
mensch het gevoel voor zuiverheid vui° taal nooit
verder teruggrijpt dan tot de eigen wieg. komt het
er ook heelemaal niet op aan. hoeveel van vreemden
oorsprong er op deze wij.e in het taalmateriaal van

een volk komt.
Een tüal kan. in onzen tijd. dan ook
maar
sterven, als het volk. dat haar spreekt,alleen
welbewust
een andere taal er voor in de plaats aanneemt. Dat
dit in enkele deelen van de provincie Friesland gebeurd is en nog gebeurt, is bekend (in de meeste
steden, te Heerenveen. Kollum. enz.). En het behoort
lang niet tot de onmogelijkheden, dat het Friesch eenmaal dezen schaudedood zal sterven. Voorloopig
echter heeft men zich daarover nog nie* ongerust te
maken.
Een taal kan echter wel verarmen, vermageren,
war6niets overblijft dan een geraamte.
Zulk een verarming treedt onvermijdelijk in, alt,
het volk even of bijna even vertrouwd wordt met
vreemde taal als met de eigene,
een^oorspronkelijk
en daarbij nog bovendien de eerste beschouwt als
de in cultureelen zin meerwaardige.

t 6 '*

Het Friesch is sedert eenigen tijd hard on

weK
zich tot zoon levend skelet te maken.
Spr. geeft vervolgens een beknopt overzßht van
ds Friesche taalgeschiedenis tussehen 1500, omstreeks
welken tijd de Hollandzche penetratie begon, en 1800.
Hij komt tot de conclusie, dat in die drie eeuwen de
invloed van het Hollandsch. al was die tamelijk, en
steeds meer. verneembaar, toch niet in staat geweest
"*e__eh aanzienlijk te
s*
wijzigen. Vrij breed,
'reedt hij in een der onder dien invloed tot stand ge-,
komen wijzigingen: de gedeeltelijke verdringing van
u (oe) door u. Hierbij wijst hii op het kortepin.,
,*° g5, verschenen, z.i. zeer belangrijke werk van
De Hollandsche expansie in de I6de
"I- Kloeke:
en l.de
eeuw »n haar weerspiegeling in de hedendaagzche Nederlandsche dialecten. Hij blükt het over
t geheel wel eens te zijn met dr. Kloeke,
doch maakt
omtrent sommige onderdeelen van diens opvattingen
eenige afwijkende opmerkingen. O.a- meent hij. dat
de indringing van Hollandsche
klanken en woorden
in het plattelands-Fries-h niet plaats had
onder invloed der outfrie«chte steden, althans niet onder
directeu invloed daarvan, doch dat van meet af elk
«orp zijn eigen besmettingshaarden reeds bezat iv
kerk, school, ambtenarij, enz.
Spr. gaat. na er nog eens de aandacht op gevestigd te hebben, hoe betrekkelijk weinig het
Friesch
.begia «-er ll,de eeuw van zijn eigendom*!
-7-.1
melijkheid ingeboet had. voort:
De groote ommekeer, en daarmede het groote taalbederf, begon in de. laatste, helft van de 19de eeuw.
Do nieuwe verkeersmiddelen; de overal verrijzende
boterfabrieken. die liet boofdbedrijf van de provincie
zoo ingrijpend wijzigden-, de steeds toenemende centralisatie van den handel; de groote politieke opleving op het platteland; de sterke toeneming van
het voreeniging.wezen; do kranten, de boeken, maar
boven alles do breedo vlucht, die het
nam.
dat alles bracht in den letterlijken zinonderwijs
een
ommekeer
to weeg. Het voordien zoo geïsoleerde,
in vele op»
zichten achterlijke Friesland werd plotseling losgerukt uit zijn kalm leventje ver ter zijde van den
grooten weg. onstuimig meegevoerd door en opgenomen in het gejacht daar langs.
Ne hebben veel gewonnen. Maar de plotselinge
verandering heeft «ons veel, zeer veel gekost ook
Om bi, de taal te blijven: in de afgeloopen
eeuw verloren we héél wat meer dan in de drie.halve
vier
eeuwen daarvóór.
Het is thans niet meer de tusschentaal van de steden,
de ambtenaren, do oude onderwijzers, dio invloed
oefent; die mengtaal. die nu ja. wel enkele vreemde
klanken en woorden aan het Friesch kon opdringen,
maar .lic ten slotte toch zelf Friesch van zinbouw en
uitdrukkingswijze was. Het is nu het algemeen
sederlandsc,,. zooals 't op de scholen
wordt,
onderwezen
en waarin men van de jeugd af zooveel leest. De taal
van do kinderen gaat hoe langer hoe meer afwijken
van die d»r ouders; dc school werkt thans
zoo sterk,
flat we zei invloed van de met
sehoolwoorden
doorspekte taal der kinderen op die der ouders kunnen
vaststellen, 't Gaat snel bergaf.
Na vervolgens weer een aantal
ge»
geven te hebben, komt spr. tot wat hijvoorbeelden
..verrewee
het
ergste' noemt: de toestand, dat men even gemeenzaan, .5 met een oorspronkelijk
vreemde taal als met
do eigene, is voor het
meerendeei der Friezen inge-

! _

*"'

.*

Als tegenwoordig Friezen van
normale ontwikke-

keur te moderniseeren. het best zou hij luiden*
„Vrede door wapendwang". desnoods: „Vrede door
oorlog . Afschuwelijke en reactionnaire gedachte,
nietwaar? Maar het boek. dat dit preekt,
heeft
grooter weldaad aan het internationale
denken
der
nienschhcid verricht dan eenig ander Europeesch
boek; zou hei dan niet do moeite loonen. naar den
schrijver zelf eens te luisteren, nu een
welverzor^de.
f 0",VC,ta!in? ons gebraden
wordt or»
_*_d
daa*' *»' en dau een
k''_"
.
paar bladzijden
t..s.ehendo-.r loopen. waarvoor zelfs
een jurist van tegenwoordig «een andere
belangstelling vermag te hebben dan historische?
De vraag uit onzen aanhef lieert terug: kan
dan het
boek van Huig de Groot den aard van menschen
en
'C"' da* ka
'>et niet. -*"*."
te kunnen, is- een
T,-^:, V-i n"' 'l"'p*-"-'" -"ett geve»
vi.<ic
op dc verb«. i?«" k"k*,'"' "'suwe
tn...chen volken of Maten. Men praat van
houding
fehoetle aan morcele. ontwapening der natiën, het.

«.^ -../."Ti-'."/f'! !"!

w..^. «"!'"i""' '

„

ft *■-■■-*""'■
''lhoefio aan een
-n'_'l..^"i
amie
i. kijk op he state..-tel., --*«
een kijk .üe vóór zich
l.
ziet hue de ganz.-he aarde gebonden i:
ire-eerl"- n
evengoed al. _ne.i..hen) door een
te.t. /.0i_da._:...._1.e,>.1 hadden wii aanleiding
ven. hoe he! we,ge>la.._ld ro.ni..-.e!..k....,.,„..!..,te ..',_*_..
tot we.ler.'p,>enr,»g van de .'!.<.__.>..'......-... v.
e
n.et tot doel h...1 e.-n a>, ba. 0!...!..-!,,
m.
heid te ontgraven. naar onoi-'!>e. ,.. lev.-n.-I.iood te
geven aan de ki>,.1,..-n der tw!,'!i^:e
«vim. 1.. !n r!l,k het/els».- geldt voor
/ij-,, ..pv.:tÜ! ' v^.:»
pl.eh en '..,v.r5..'->,. e.^c!,e,a,.^
'der n-ien ->.-.
«en t.^.nv..eter va-, w.' v. -„>.., .-:,,,
.p

""'. !

re^^niv.r^i!
i.v..-._..!-".-._..!-"

coi^anie..-k een-,
nessen.'..,^

'le*-..

-

.net

:i.'en.le.

a<l^,^,id."

e,...-...,. „jt<l^ -

en
....

..v^>.bio,-d .oor b,ir.l.er-- en
r.'.'-^:n<*.-n v.. n on.-, n
-'>s.. !->»-!i dan r.,0e,e.. _- t...h ....-i_.uo-. -net v--.v
zun ner^e,^ .lorre. nergens v.atte.
w^Hen
er.-^-l .', voorden der s-rofeti*- de.es
n_">:
-van,
hoeks
de. tijd
U....J*
10*18"*"1 geen eveii,,.^ m.-.r. al., op oude.jaar dit boek nor .«..eeds een
K..5.......1 boe-< is. Geen.
Cse i,i,.
be ...Le dal de vertaling,
voltooid,
kle.no negenhonderd bladzij -al be!oo,.ei..Hiaar de eon
deelen die voor on., liggen, ..llen er 05 maar twee
z
n d"*
najaar deze twee
deel..,
«celen alvast lezer.; en tegen kerit'.ii.* zal d.in

oleiitvde'.e

uitren.
f
x££ he" i.«"AK'
-

velende
.'' *-*??-*»»"

"*'

.-

.' 'tra?

*'' *'""''*lhlU*'""' 'o'uuen worden
- H','
"^.ir/^'V/ C,r*>* v'*Tnn
-ï*27 het bock van zijn .iitge<
lir*: "'"*"'' '° wiiioni..! bezit heeft w.t.n l»
-.5^
<"'
verheffen. — beter laat dan niet.

De Groot s gemoed.

Dorst men

den titel
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COURANT.

- DONDERDAG

Oeconomische en Financieele

Mededeelingen.

hebben.
Men «egt van sommige volken, dat zij tweetali"
zijn; van de Friezen ook. Tot zekere
hoogte is dit
de waarheid. Maar die tweetaligheid is
helaas nooit
Ds
vankverV,Aigt„A
volledig. Normaal ontav^kkelde Friezen «preken over deelt Rotterdamsche
mede. dat zij een bijkantoor heef» geopend aan
geheel
niet
al
te
beU
't,slecht Fnescb. Bpr.
Nederlandsch. en bepaald den Groenen Hilïedijk te Rotterdam.
heeft hier minder het oog op de
uitspraak, de z.g- tongval, (hoewel daaraan in beide
n
* ? «"-"'.io'-.'.nd stellen den raad voor
gevallen soms ook heel wat hapert.) dan wel op de >ne_e te garandeeren
rente en aflossing van een le enin e
algemeene structuur .au de persoonlijke taal.
Er is van f 200,000. ten laste der >'.*-'. Hee«nveen..he Waterevenwel één verschil: de Nies. dift Xederlandsch leiding.
spreekt tegen ni<« Friezen, tracht dat gewoonlijk zoo
goed mogelijk te doen; zulk pogen ontbreekt echter
meestal bij het spreken van Friesch- Zuivere twee»
0.E.8.E.0.
taligheid, waarbij het individu de beide talen tamelijk
Overeenstemming i.__
wel gescheiden houdt, is een onmogelijkheid, 't Loopt
electr.
bedrijven van V. «t-^fava overdracht
ten slotte altijd uit. op ecu verhaspeling van
aan
de
G.E.8.E.0.
De rekening opmakende, moet spr. helaas beide.
Batavia, 1 September. (Aneta.) Er is
zeggen.
Aan terminologische woorden en uitdrukkingen was ming bereikt inzake de overdracht van overeenstemde electricibedrijven van de provincie Vsest-^ava te Garoet
het
altijd arm: aan fijne zinswendingen, aan
breede beeldspraak nooit bijzonder rijk. Een en ander en 'ljiandjoor aan bet G. E. B. E. O. De overdracht
gaat op 1 October in- De hoofdpunten van het cou«preekt ook vanzelf, waar hier sedert de
bijna uitsluitend bet. Hollandsch gebruikt middeleeuwen
«?_.*■ : -Aan de l'r°v"*<-'> worden uitgereikt
werd als cul-7f -f,..
_.!<*,o<ll nominaal gewone
tureel uitingsmiddel.
aandeelen GEB EO
Rijk was het Friesoli echter, zooals trouwens v£<?r een kwart deelend in de winst over 19°"'
>iedere
volkstaal, aan onmiddellijk uit het volksleven
."**)s°- cumulatief preferente aandeelen
ij. ___. _j. h. O. van 5 pet-, deelende
gegrepen, vaak drastische, maar altijd rake,
voor -en kwart
onmidm de winst van 1027, en f 550.000 nominaal obligatiën
dellijk aansprekende beelden en vergelijkingen; rijk
voorail aan nuanceereud vermogen; rijk dus in zijn ten laste van het G- E. B. E. O. tegen 5H pet.
.er... is voor do Indische regeering de gelegenheid
beste deel. Als taal van hart en gemoed deed het voor
opengesteld, voor f 50.000 deel ie nemen in het cumugeen enkele onder; dichters vonden er al het matelatief preferente kapitaal. Er zullen, zeven
naai in, dat zij noodig hadden.
commisDie rijkdom verdwijnt nu als sneeuw voor de zon. sarissen zijn : één regeeringscommissaris, vier overheidscommissarissen en twee particulieren.
De reeds eeuwen merkbare Hollandsche tendentie in
de ontwikkeling van het Westerlauwcrsehe Friesch is
te sterk geworden. Het Friesch leeft nog. sleept nog
Internationals l_«n»t«U«l?»»«.l!«n8«n.
zijn heston voort. Maar het Hollla ndsoh
degint het Frieaoh eindelijk onder de knie
Nederlandsche vaklieden bij de inrichte krijgen.
ting
van de nieuwe fabrieken der eroev
NtKot Friesch, dat tegenwoordig geschreven wordt,
Glanzstoff-Enka te Breslau.
blijkt toch nog volstrekt niet, dat de taal zóó sterk
Omtrent de nieuwe kunstzijdefabriek te __res_au
den invloed van het Hollandsch ondergaat, zal men
van de Ver. Glanzstoff A. G. Eu de groep
spr. tegemoet voeren. Hij antwoordt daarop:
Enka
De taal van onze schrijvers is er een van taairesten, schrijtt men vandaar aan de B. B. Xtg o.a het vollitteratuurwoorden en purismen. En zij is dat in veel gende:
sterker mate. dan die schrijvers zelf zich bewust zijn. . e--/aJ
heeft maatregelen getroffen om haar
In zoo ongeveer eiken gedrukten regel komen de bedrijf het aanstaande jaar belangrijk uit te braden,
weinige _?rie.chlezende Friezen woorden tegen, die .-.len rekent erop. dat, de nieuwe in aanbouw zijnde
ze, nu ja, nog wel eens van ouders of grootouders, inrichtingen in Maart, of April 1028 gereed zullen
of in die-en-die streek, gehoord hebben, en waarvan zijn. Ongeveer 200Q arbeiders zullen er te werk worzo dua nog wel zoowat do IxUcekenii, begrijpen. En den gesteld. Behalve kunstzijden draden, worden er
"ik stuiten ze om den haverklap op een, woord, dat ook zijden stoffen vevaardigd waarvoor e-n groote
weverij is ingericht. In hoeverre er ook koperzo in 't geheel niet kennen.
en
op
We teren
ons geheugen. Wie Friesch leest, leest, acetaatzijde geproduceerd zal worden, staat nog niet
vast. doch vermoedelijk zal het zwaartepunt gelegd
wat de taal betref.t, een «tuk verleden.
Invloed op de door de volksmassa gesproken taal worden bn de vervaardiging van viseosezijde. welker
heeft het geschreven Friesch niet. en zelfs bij de wei- productiekosten veel lager zijn. De groep Glanzstoff.
r_nka Heeft bij de productie
nige Frieschlezenden bewerkt het alleen, dat het geder nieuwe Glanzstoffbedrijven
zoowel in technisch als commercieel opheugen de verouderde woorden nog wat langer vast6
g- Er zijn vele Xed e rla ndsch e
houdt dan anders het geval zou zijn.
Hoe in dezen treurigen toestand verbetering te vaklieden behulpzaam bij de inrichting van de nieuwe
brengen is, is geen vraag, waarmede wij ons op dit labriek te Breslau, welker toekomst in de eerste
«e.ngres hebben bezig te houden- Het zinnen op en plaats gericht zal zijn op de levering van kwaliteitsproducten. Hel nieuwe arbeidsprogramma,
toepassen van middelen om althans het ergste taalis er op
verval tegen te gaan, behoort tot ele taak der ingesteld, dat de vervaardiging niet zoo zeer een
kwestie is van kapitaalkracht als wel van ervaring
IViesche selsdippen.
Maar spr. zou de mannen der taalwetenschap willen en patenten, alsmede van een goede kern van vaktoeroepen*, wilt ge het Westerlauwersche Friesch,
«"oep glanzstoff heeft haar etiouet
r?_fÜ?"
wettelijk laten beschermen, zoodat deze
zooals het zich in de litteratuur weerspiegelt, onder- ..Glanzstoff
.eken naar het gesproken woord, stelt het dan niet naam ook door de nieuwe Glanzstoffbedriiven te
langer uit, Onnoemelijk veel ouds en eigenaardigs «reslan voor alle daar geproduceerde kunstzijdeJ
staat op het punt, voorgoed uit deu volksmond te soorten gehandhaafd blijft.
verdwijnen. Van vele woorden en woordvormen,
waaronder zelfs van do alle, gewoonste, gaat het al
De _rnFel»el_e katoennijverheid.
zeer moeielijk. het gebiuiksgebied te bepalen. Zoekt
eens de naet-neat-grenL. l)o menschen zeggen al bijna
De crisis der Cotton Vam As.oci.tion.
overal niks. Zoek dio van earne-earnse eu nearneKeyne..
pleit voor liet voortbestaan van
nearnse. Men hoort van bijna ieder: ergens en nerhet piijsknr^el.
gens. Tracht die van noat-uot op te spor?n. Overal
Da eenigen tijd geleden opzichte Cotton Vam
hoort ge: graan. Enz.
d-pr. heeft getracht, do waarheid te zeggen, zonder
Association. die het grootste deel der Engelsche fabrikanten, die Amerikaansche katoen verwerken omoverdrijving, maar ook zonder er doekjes om te winvat., schijnt de. laatste maanden een zware
den. Gemakkelijk is hem dat niet gevallen. Hij gecrisis door
voelt zich ecni^erm..te als iemand, die zich in failte maken. Xiet tot de organisatie behoorende spinners hebben door systematisch onderbied. u
lissement begeef..
van de
Maar de zaak der wetenschap kan met halve waardoor de Association vastgestelde minimumprijzen,
gediend
heden met
ziju. En, ten slotte, do zaak van waardoor productie op volle capaciteit door deze, fahet Friesch ook niet.
brieken mogelijk wordt, de plannen van het kartel
met veel .-u'-ee.. tegengewerkt, terwijl
de. Master
Hierna houdt dr. ... Ruimers, van I.oga «Oost- Cotton spinners Fédération ( een zeer ook
gemeenlosse
Friesland) een verhandelincr over: Da si-a pstschap van belangen van alle Amerikiausehe"k..!o.ü_
turn und diefreien F r i o en.
verwerkende, spinnerijen) de .jonge organisatie,
welke,- werkzaamheid men een snelle
saneoriu? van
Men meldt ons nog:
de katoennijverheid verwachtte, geen goed
heeft geOr. Ruimers i-« katholiek geestelijke. H.j heelt voor daan. Aanvankelijk had de
weinig
.-'jn lezing uit het Vaticaanse!! Archief geput en deel. van de bu_tc,>st_..u'l.,s. daar. A5-.oeia.ion
ook al werkten dezen op
menige bijzonderheid mee omtrent de betrekking,*., 100 pet. van hun productievermogen, de leden
toch
in het verleden t>,>^.._.n Rome en de Friezen, waai-u..
nog steeds op gemiddeld 7:. pc!, hunner ca pa. i feit kon! .ijkt, dat Rome, dikwijl., rekening hield met het dei, proelneeereii. Op het «ogenblik echter, n.t
de «eeigen karakter der Friezen.
-middelde

—

«.Bi

I'r.esch

'/"'3"^ °"

?

«M*J L6l^

.^»

Scheepvaart op __u_a»_z_»vtV.

Opening van oen geregelde stoomvaortverbinding door ds Cunard-Line ert do
Kon. Hol.o_nd.che Idovd.
In September van het vorige jaar hebben de Cunard»
Line en de Kon. Hollandsche Lloyd gezamenlijk bij het
ministerie van handel te Belgrado een voorstel ingediend voor het openen van een geregelde etoomvaartverbinding tnsschen de Zuid-Llavisohe kustplaatsen
aan de Adriatische Zee (in Dalmatitz) en ZuidAmerika, aldus onze Valkancorrespoxlent.
De twee _>toomvaartmaat«chappizen «.telden in dit
verband de oprichting voor van een maatschappij
voor de vaart op Zuid-Amerika, met een aanvange.»
kapitaal van £ 250,000. dat voor de helft in ZuidSlavië. en voor de helft in het buitenland zou worden

geplaatst.
4
De regeering van Zuid-Slavië zou de nieuwe maatschappij een monopolie verleenen voor het vervoer van

landverhuizers, en het maatschappelijk kapitaal een
van 10 pet. waarborgen. Harerzijds zou de
maatschappij, naar men weet, maandelijks een boot
naar Zuid-Amerika uit de daarvoor aan te wijzen

rente

Dalmatische haven laten vertrekken.
In den loop der onderhandelingen hebben beide
maatschappijen, op aandringen van de Zuid-Slavische
regeering van die rentewaarborgen afgezien, waarop
een ontwerp-contract is opgesteld, dat nu bij den
ministerraad in bespreking is.
Inmiddels heeft de nieuwe Zuid-Slavische—Amerikaansche Btoomvaart__>aatschappjj dezer dagen in
Engeland een nieuwe paketboot, besteld van 12.000 ton,
welke den naam „Koningin Militza" zal dragen.
petroleum

in Bulgarije.

De concessieaanvragen

lander Brink.

van den Neder-

De mijnraad van het Bulgaarsche ministerie van
handel, nijverheid en mijnwezen heeft, naar onze
l.alkan correspondent uit Bo.ia meldt, gunstig beschikt
op de voorstellen van den Nederlander Chr. Brink
om hem een couce.sio (zie daaromtrent Ochtendblad
van de X. R. Ct. van 29
ili j.1.) voor hel zoeken
naar aardolie, .>.-_. in Bulgarije te verleenen. De
concessie zal zich uitstrekken over de. hem reed.,
voorloopig gere.crveerde terreinen (perlmétres) bij
Nol.ow Dol (30 K.M. 7_.-.V. van Sofia), Kostenet!'.o K.M. Z.O. van Sofia), en Eski Djoemaja, in
Xoord-Bulgarije (30 K.M. van 5.0.m1a.) Op advies
van den mijnraad zullen nu de onderhandelingen
over den definiücven inhoud van het af te. sluiten
contract* beginnen. f»ie .ulier, zoodanig worden bespoedigd, dat bet onNverp-verdrag in do a.s. herfstzitting aan het i_odran.,e (wordt 25 October as.
geopend) ter goedkeuring zal kunnen worden voorgelegd.
\

Net vakblad Iron Age meldt in bot weekoverzicht
omtrent den gang van zaken in de Amerikaan-»
cbe ij i.r-en_la a, 1 u ij v er li e i d, dut do vraag
voor _tunlvroductcn en do nieuwe order,
voldoend.
zijn geweest, om do werkzaamheden van do
Ünited
".tatc. Steel Corp. in dc tweed» helft van Augustus
iets uit te breiden. Geen verwondering wekt bet
echter, dat de productie van do staalindustrie over
bot geheel niet grooter 15 dan in Juli. In september
wordt verbetering van den toestand verwacht,
ofschoon
die wel zeer geleidelijk zal zijn. De prijssituatie
is
onveranderd. Er zijn aan wringen van een vaster
.lemming op do ruw ii2«rniuj.kt. ofschoon scherp
coucurrceiendo prijzen uit eenige nfdeelingen worden
gemeld. De eerste raming voor de producltie van ruw
ijzer in AuguLluz beloopt 2,936,000
ton. vergeleken

.
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o^der elkaar een gesprek voeren, dat
maar geen geluid meer gaven. En dat waa maar «en
even let afgetreden pad van het dagelijkschookpraatje
onderdeel van hetgeen
HVonlnzbonH-ieenln, Berlijn.
viel. Nu „vilt der
over 't weer, de buren en do koetjes en kalfjes ver- Frohe Aekersman** uit tedeheratellen
Jahreezeiten
lustig
weer
laat. wordt bijna elke gedachte, waarin eenige teeke» uit de pijpjes, «oomed» de 2auber.lt.te van z_o_,art
Groot $ 80 «Mioen.
ning Nt, in het Hollandsch geuit, althans in Hollandeen allercurleust Rondo van Rhigini. enz., de lief.
De
burgemeester
van
heeft,
Berlijn
naar uit New«M woorden en uitdrukkingen, die men in de lijkste muziek, allerlijnet geïnstrumenteerd. De
adem xork wordt geseind, onder voorbehoud van de goed.
gauwigheid een Friesch tintje tracht te geven door die den ouden knaap door de molm was ontnomen
af en to« een vokaal half of geheel te
ia hem weer teruggegeven, slechts een dor 72 fluitjes keuring van den Berlynschen gemeenteraad, een 3 pet.
leening gesloten bij de firma DMon Read & Co. alverfrieschen.
of «en Hollandsch prac- of suffix te wijzigen in
zucht nog wat. maar dat kan men iemand van dien daar
het
tot een bedrag van $ 30 millioen. Deje leening
Friesche equivalent. Het zijn dan niet meer enkels leeftijd wel vergeven.
zal
dienen
voor woningbouw en wordt binnen twee
.«-oorden, die men aan het algemeen Nederlandsch
weken uitgegeven in de Vereenigde staten. Engeland
ontleent, nihar vaak geheele uitdrukkingen, en de
vn andere Europeesche landen.
Gonyonoten, olie en -koek.
sprekers weten daarbij heel goed, dat zij de twee
De leening heeft een loopt van 26 jaar. Zij wordt
talen door elkaar gebruiken: de oude moedertaal, di»
uitgegeven ten laste van een nieuws maatschappij,
Onder den titel *lln« anacardiacöe nouvelle du welke door
ze, vaak al te hooi en te gras» van huis mee kregen,
Berlijn wordt opgericht, doch de
Le Gonyo (Antrocaryon Nannani, De uitgifte zaldeeenstad
en die andere, die. evenzeer van do jeugd af,
,*.0,' beige.
&"?.*
rechtstreeksche
de
verplichting vormen
n.ld)
brengt
Oongo.
tijdschrift
van de Belgische der stad. De juiste koers van uitgifte
voertaal was van bijna alles wat zij leerden en lazen. kolonie, een
ia nog niet vastopstel over da gonyo-noten, met afbeel,!o taal, waarin zy zelf zich ook
zoo vaak uitdrukken ding. Twaalf bladzijden over de samenstelling, gesteld. De nieuwe maatschappij zal den grond aan.ii welker teekenende woorden en uitdrukkingen
koopen en het houwen van de huizen uitbesteden,
langzamerhand meer eigen zijn geworden, dan hun uitkomsten van chemische analysen, vn vergelijkinwelke zullen worden verhuurd voor «en tijdvak, gelijk
gen
producten
die
met de
va© Bertholletia excclsa, do staande
van het rnesch.
met den looptijd der leening. De Dèutsche
Braziel-noot.
eenig
hebben we
houvast, want deze GreditsicherungsgeseUsohaft
Dit jammerlijk mengsel zou natuurlijk mettertijd Bertholletia Nu
zal als trustee optreden
is de kokeüko of paranoot van Surie 11 nieuwe taal worden,
en de stortingen voor amortisatie en rente innen.
het Friesch van de toekoname de «aden, ongeveer twintig binnen een «teenmende tijden, en aan onze nakomelingen dan niet harden wand. worden gegeten en men
Lr zullen 80,000 woningen worden gebouwd. Tot den
perst er olie bouw hebben
'.icer als een jammerlijk mengsel
gecontracteerd de firma Felix Holsmann.
uit
«en gelijksoortige olie leveren de gonyo-notenvoorkomen,
ereimgte
«oor hen geheel als eigen normale taal gevoeld maar Deze zijn absoluut onschadelijk
V
Berliner
Bodengesellschaft, de firma Len*_,
en hun oliegehalte
worals van stonden aan de invloed van
Richter
und
is even groot als van de beste bekende
Lchaedel
en het Verband für iioziale
'"'_
De Betriebe.
V'!."d.ch hier ophield of zoo verzwakte, het Neder- schrijvers van het artikel. .1. Fieraerts olie-noten.
dat
we de
en N. Ipaticf
vroegere verhouding tussehen da twee talen terneroemen -en zeerste zoowel de olie als de koek dié
De opbrengst van de Bui
overblijft na het uitpersen van de oli«. soortgenoot
*»
kregen.
belas tin^ in
van
Duitschland
lijnheeft iv Juli bedragen 16,861,859
Maar dat is «en onmogelijkheid. Ln dus blijft het
onze
en raapkoeken. Klaar terwijl deze
aat..te als veevoeder nuttig zijtt. schijnt de gonyo* mark en van 1 April tot einde Juli 83,778,553 markerbij: het Fii«;c_i wordt voortdurend armer. on de nog
De opbrengst voor het geheele fiscale jaar 1927 wordt
koek voedsel voor den mensch, en wel een voortrefiriesch sprekenden vullen het naar eigen
zeer
ver».
op 275 millioen mark.
ijk
geraamd
fel
voedsel
ij
dat den meestverf uden «maak en dc
..chillendo behoefte aan met Hollandsche -woorden en
lastigste
maag voldoet. Zoowel van le tourteau
uitdrukkingen, die voor hun taalgevoel nooit Friesch
Het jaarverslag over 192SvandeHamburgisohe
damande de Gonyo. als van l'huils damandy
zullen zyn. doodeenvoudig omdat zij ze telkens
de F.leotrlzitats
weer Gonyo zal men in bet opstal al de goede
werk eg A.G. te Hamburg vermeldt
gebruiken als Hollandsch. Xe ontleenen ze niet
e_»e». als
scbappe,
eens
bruto-inkomsten
opgesomd.
vinden
4143 (v. j. 36-94) millioen mark;
voor al en verwerken ze dan onbewust tot eigen taak
de nettowinst bedroeg 12.68 (12.04) millioen mark;
neen. ze ontleenen ze telkens opnieuw, voor eiken
afgeschreven werd 5.5 millioen mark. vit de winst
keer dat zij ze gebruiken, en in den vorm . n de bewordt 10 pet dividend uitgekeerd, terwijl de Hamteekenis. die ze op die oogenblikken in het HoUandsch
burgsche staat 5.14 (4-6*?) millioen mark ontvangt.

Augustus van bet vorig jaar.

lP*r»«l«e<i«.«izs<;r__.
Ver. Ind. Guit. Ond.
A,!§-_.. .0..1.V bi kg. ilibber.
Mi.iübouvmij. Rod^ang E.b.ne.
Vermalen in de week «...ndigd 27*. 14ZN ( T
1490")
t"n exit. met een gemiddeld gehalte v,n 12.0 (v -«' w 75.
g<„ide

5«».

Land- en Tuinbouw.
van

Uitroer

suivelproducien.

doch waa aanmerkelijk hooger da» in HM
«NL. Bevredigend* uitvoer van «eik'
producten.

4

van -"toe bedroeg in Juli 4869 ton.
,a5? *vi*T?*rJuni
van dit jaar, en 4773 ton in

tegen

Juli Ms

o«? ton in

vuiteehlaud nam 3176 ton al. Groot-Britannië 13» ton
België 94, oostenrijk 70, __rankriK
en NedeiH.
-. 0o«t-In<_i«
44, l'eM.ho^lovakijo 36 ton.
° --««**
De uitvoer van kaas beliep in Juli 9364 ton. te__en 9643
_-?«**!_.
_W ü» «-uli 1»»^ I)_it_l_h_«l nam
4770 ton oS, België M
<_3°ot_N_lta_uM
ftankryk

V-.^
iIISO.
Staten 224. AlAer»^
Ver«eni«-h>
?^*.^.«»
*?!..H>
lu__H 129, Gut»
127, Oostenrijk NO. H«lerl7oo»N«_iS 82.
«eubliek S».

BritH-InillK

W en

il-te***<-'-*
v°^A"<Uf
°*
_>_/A??*!s d^",t3?''^42 ton,

kaa_«orten "»aa se uittegen 2190 ten in Juni

'

fijne 2/9) j.

.

ROLILRDAM. 1 September. Peper

....
.
.
.....

December

Stemming
Omzet

V°'u^F'to^^ "
«,^^^3 H8*B!4^

AMSTERDAM,

dsfJS? ka^
f?!
V"y.^'
AT,E m. erk'V &.-**»»

INVort^al^^' *****

«SS."-"
E*
3van?.
R

December

Maart
Me»
Augustus

_

Omzet

,

„,

,„

'.^erfti

*^

«».

«___

M

.._...."

921,,
931/,
321,

——
——

kalm

921/, November

«.
_-.
Maart -—_—
Mei «.....««.

———-— ————
—

94— December

921,,

——

bn,

kalm

——■

kalm
—__.

RUBBER.

...

kalm

kn,

1044

Sn*2

"

"'

k_s^^._.^-' *"&*£
aa^^*«d'"'.«°lio^a«s7blokk__as sm«a?
k^!'^«de«
tot"
£
v^?«
B^-s i??' "***""*'"*uit^osrs
*-?**«Fn_Z
Nrl^ o^l^*3'
i,^,^.
d^«
totale.ui.voer
te? L. bt
"
H A^V^ma

11.«<

7^t^at^<^

B^ta^^l^'

m^a7in'jul^tVH

°^"'

cc,

11^^92!* '°"'
w??
to? .._5-- ".
bedr.e"i.^ In- '."'/- ?3*3 ." d'"'k*'^
7^?
pon^^" l". -'A'
Noord.lerland'?oi:. N>nz^
rev^ d'/ d7i'"
5^5.^
/
JL .J l? 2!
» t^lba
onsu**0 ondermelk

n"e?Ma"ts.^""°^""'''

METALEN.

had
Van gesteriliseerde en n.a.g. melk, room -werd in Jnli
e
2_,
'"s"* _3?". <"° »
ton in
6
t --i
k
*"«*erl. Gost-Indiö 3i
_*r«S?«-7*
ton en «root-Britarm.. 50
ton
ton.
n
Ta-' '-'olie melk bedroeg in
"'^l*')"'.*"*-"'
?
e" 883 ton in )uli
i[Q2B D«i. __.__! seTl5eTl S", Sn
-'«'**
'an
Vereenigso Staten
af"
«ie
»i"
2.2 ton. Groot-Britannië 205 ton en België
46 ton.
van onsermelk bedroeg in
"'*?.*_*'.*-'*".
1..1,
*
«
'l*"
"'"!; 2"> ton, tezion 346 ton in Juni en 241 ton in?uli
Groot-Britannië I^7
lnS
naar
n.7 . ,eii'a?<_
Diiitselil.ind
70 ?ton eu'"-'"*
na..r ?ranl-riik 53 «on. ton.
oort« v-erd in Juli uitgevoerd 90
li ton in Juni eu 21 ton in Juli 1928.ton caseïne, tegen

Ue^rar?,

??*?«*" '*"* '**

ixli' -.''«''i""

(R^3_D.) LONDEN. 1 September. 2 u. 20: Koper stam
daard contant £ 64.12/6 koopers en £ 54.13/9 verkooperei
idem op 3 mnd. £ «5.2/6 koopers eu £ 65.3/9 verkoopers:
settlementprijs £ 64.12/6. Eleotrolytisoh £ 63 koopers en
£ 62.6/- verkoopors. Best selected £ 60
£ 616/-fin standaard contant £ 288.5/- koop«rs
£ 28810/-,
verkoopara: idem op 3 mnd. £ 284 koopers en £ 284.5/-*
verkooper.; settlementprijs £ 283.5/-, Bank» £ 2996/»,
Straits £ 291.5/.
Lood. Vreemd op verscheping loopendo maand £ 22.8/3
"_> levering 3 mnd. verder £ 22.17/6. settlementprijs
£ 2Z.7/6.
Zink ordinair op verscheping loopende maand £ 27.6/*
op levering 3 mnd. verder je 27.7/6, settlemVntprija
Ovenge metalen onveranderd.
De vorige slotpri^-sn waren: Koper contant £ 66, on
ll_D.d- H^esLo/-.electiolytisH £62 k 63.5/-. Tin con^
"p 3 -1*1
286.2/6. Zink prompt
-***
£ 27.12/6, ou lov. £ 27.10/-.
Lood prompt jfi 22.7/6. op
lev. £ 22.17/6.
LONDEN. 31 Augustus. Antimonium. EnFelsch £ 65 o'
75;_.?^"'. traag, loco £ 46.10,- k 60. op verscheping
44-15/- a 46
Crude nom.. loco £ 37, op verscheping
*-_* 33 cif.
*>">

el"ZO

*

Z:"^^'^.?'*"*'..^

'."^

.

In de week van 14 tot en met 20 Augustus lün e««doer naar Bel« 186 runderen
Frankrijk 12 runderen. totaal
193 «tuk«.

"en n"r _
-?V.^"l^? uitl
Centrum. Prijzen.
iSï« SnijbloemenJapansche't 'olie.
1-8 %er
i^-?r^'3i^*.«''*Z''''^**"'
b"-* Gl-idielen in dive?«e
ltt~
*?
a!lil!^
9i
!««/.
.'*
.?_.«.^ .-0-0? ïi* Ast«" i>-i 5ot.. Anjelieren 3-20 ct-,
Mcntbretia. 4-10
Varen-, 5-10

et,.

_-hrs_a.nU.ie..
et^.Galla'.
6-10 ct_.

89*12/.'

"^

*

L

5-10 ct. per ho,

Primus'» *0-20 et',

VETV.ARE-4.
ROTTERDAM. 1 Sept. Zeer vast. Afgedaan 200 Herces
Brillant extra oleo oil ’76; 50 tiercé.» wilson «tra Oleo
oil Oo^ all. ’77 en van premierjus 200 tierces wilson extra

F^EF,SI.rf^ -*
f ve'^*.Kozen

0*110
SniWloemenf 1.20-3 2innia f 2.50-260. Ohab. anjer,
!'°*, Iha * l>.Bo-*»2O. Pompoendahlia l 0.50oX 'T
-1.20.
Galla f 10. vuurpijlen f 1-13. Monbreta» 33-40 c-,
f 2°—*°' Pli*mos» f 3.90. Spreke-i f 2.40-2.60
P,*11:n_?«
per
Iro.*chrv_antcn f
750-30. Eveeeia l 1? per

Lept./Oct. all.

’’

49.50, 100 tiercé» Sansiuena

’’

49. 100 tierces

Anglo-L'ruguay 49, 100 tierces Swilt prime 48—49, 100
tisrces Wilson prime ’4B.
LONDEN, 31 Aug. La^k levendig ggvraagd op 1/6 tot
2/- hoogere prijzen. In ve'Ang werden van de 1791
vtn.
Australische 1771 vtn. verkocht; fijne scbanentalk 36/3 h
36,6, fair tot goed 34/. a N/«, lijn- zoets runder 38/6, goede
34'-> soede lichte gemengde 34/9 a 35/-,
r**.'' iS^ 33/fi
fair 33/6 k 34/-.
GOMMEN EN HARSEN.
LONDEN, 31 Aug. Schellak onregelmatig, TN loco 230/<«

Handelsberichten.

*-

KOFFIE.

ROTTERDAM. 1 Lept. (Med. d. de Ver. v. d. Goederend,
te Rotterdam).
Santos.
CHEMICALIËN.
Gemengd contract,
_
9_?*'* 3!*'"*
Gebt. Mid v. not.
_,september
Aug.
LONDEN. 31
Arsenik. Cornw. '£ 17.15/- eif. Alkall
**"***
391/- 391/: ' 39**.
37U, 58 pet. lichte
371
371'»
_. £ 7 v.a.b. Potascb 90—82 pet. £ 25.
£
6.15/371', 371/2
December
371/2
351/* 351*3 331/3 96-98 pet. £ 27.
Maart
361,2 361/;
3il,_
341',
361<2
341.
Mei 1928
351,2 351/2
351/ s 33°/^ <,3l',z 336fe
G-.ANEN EN .-ADEN.
__ü_
1 Sept. Lijnzaad op termen Officieels
AMSTERDAM.
Getobd

....
....

"....". r r
stemming .. kalm
...lm

___

-

32^

kalm

..

noteering per 1960 K.G. door de A'damscbo Liquidatiekas.
Heden Vor.
Heden
Vor.
Ocht. Midd. Not.
Ocht. Midd Net.
September
369 370', Januari
377— 8771».
370— 3703/ februari.... —"— 375— 37_1/i
petober
November
372— .73l.4 blaart
372- 372-;December .— 375— 3?4»/ April
—.
.—
Omzet
—-—K.G.
.-...mninz kalm'gemak. Instel.
(R.8.D.) ANTWERPEN, 1 Sept. Tarwe stemming priish.
Binnenlandsche disp. fr. 180—182. Kansas no. 2 in lading
S 5.9?. Roode winter di«p.
5.78. Manitoba no. 2 droolt.
diep. 610. Rosafs 79 K.G. st. 249. La Plata Babia 78 K.G.
st. 214/6. Australië shill. 253. Donau 217—225. Gerst «tem.
ming prijsh. Binnenlandsche disp. 173—180. Donau disp.
l.H—lBO. Moldavië Aug. 177—184. Bulgarije disp. en »t.
I<B—lB3. Moutgerst 48 pd. st, 175—176, Sepi./Oct. 164—
Canada no. 3 Oct./Nov. 174—175. Chili disp. 185—209.
Australi. disp. 210-222. Marokko «t. 169—170. Mais
stemming prissb. La Plata gele nieuwe disp. 133, st. 133,
3 v. Sept, 135, 4 laatste 144, witte disp. en st. 148. Güi.
qu_ntin La Plata rood disp. 136—139, st, 139, 5 v. Aug,
141. Haver stemming pri.isb. Binnenlandsche disp. 173—
lm. La Plata Eag. disp. 163. st. Sept./Oct- 161—163. Rogge
stemming prijsh. Binnenl. disp. 174—178. Western Sept./
Oct. 174—175. Plata diep. fr. 178—181.
SPIRITUS. EN2.
SCHIEDAM. 1 Sopt. Moutwijn. (Off. not. medegedeeld
door H. Jansen, namens de commissie uit d© Kamer vau
Koophandel), f 15.— per H.L ad 46 pet.,, zonder fust en
zender belasting.
Mclas_el Spiritus ad 100 pet. f 34 per HL.
Spoeling f 1.60 per ketel.

...

——

D>

"*-^'

.

18»^

181^

......

—

.

.

———

...... —— .

TERPENTIJNOLIE.
DAK, 30 Aug. Terpentijn (medegedeeld door de Mij voor

—

Handel _>"" Industrie. Rotlerdam). Op enkele uitzonderingen na zijn do zaken op het einde dezer maand uiterst
kalm. Het eenige opmerkelijke feit vormt de nieuwe stijging van extra lichte soorten waarvan de . chaarscbto zich
begint te doen gevoelen. De vraag voor dez© qualitciten
i. zeer levendig en er werd tot frs. 300 bezaaid voor do
soorten 6/7 A. Ook do WW schijnt in de Ver. Staten levendig opgedreven te worden en is tot
11.25 gestegen.
De mindere «oorten volgen echter niet en blijven station,
nair. Men krijgt van d© markt den indruk dat de droge
producten zich eerder in gunstige positie bevinden terwijl
terpentijn moeit© schijnt te hebben om zich te handhaven.
De prijs is tet frs. 425 teruggeloopeu zonder dat er «enig©
levendigheid te bemerken viel.

'-

l I*^.l
mT\ &ïl^l ID

Maand-omaet —-*"
Heden Vor. noL
«4*^4 8484

U. s?V«"enA'
T*

...

——

,

————

-JSï? S
8?.
Duitsehlan?nam

November 18'^

....

—-»-"

OoeteN 9^ Kank.

474n tlU^^^^*"

.

■

bn Weekouulet.
1 September.

lö^ton^'j^'i^^

.

....

■

—-»

iS

#-*"*-

.

-

*"'

(Lawpong).

Ooht. Mid. v.n.
Och». Mid. ▼. n.
92— 92— 92— Maart _m~~*» 92— 92— 9H-.
92— 92— 92— Augustus «_-.
-»--/,
kalm prh. kalm

Peper Lamp. Heden.Vor.no,. l-ootmusk.
September
92— Juli
911/,
*.».

"_.

.^"fnJ- 0-ï

*

SPECERIJEN.

„ „
September

*

ROTTERDAM, 1 September. Orêpe op termijn.
September _.. 971/, Januari
.._., 103*
1011/, Mei
October -...« M/, februari _«... 1011/,, Juni
,__.
November *. 98»/, Maart
Juli ,■,,„,...,„__
.-,
1021»,
tegen 1001 ton in Juni December _... 931/, AprU a«»»_, 1021^ Augustus ___.
fe^tfln,
viilt«o_l«u.«. nam 813 ten **_, Omzet
K.O.
Jlft,
j£i 68 en *?Givot-Britannië
_iemmin«.. .- kalm
-*«--België
(Aneta) SOERABAJA. I Sept. Sheets «u crepe S«pi<
33.
173 ton, togen 209 ton in Juni «n f 0.89 vraag.
*^
LONDEN; 31 Aug. (Bericht van <3«o White, Yuille «i,
Co. Ltd.) Een verdere daling van ongov.
d. per lb.
ho
tegen 805 ton in Juni vond in de afgeloopen week plaats en op %
,**
-On.
OS*
_.«
zeker
oogoiv,
'*-**
6--ls2«* oultse__lan^n2in^3W ton rf
Wik werd ribber «moked shee» tot 114% gedaan doch
ï? JuliL"to___ië
103.
«u
thans i» do markt prijshoudend met koopen van ribbed
smoked sheet loco op 1/4% en voor Oot>./Dec lev. op
a-5
-08- ton, tegen 2174 ton in Juni 1/5-6. Liquidatie^
op September te New-York
n
da voornaamste oorzaak van de daling, doch tevormden
Londen!
«^t-Britaunië vonden niet veel liquidaties plaats, daar houders nie.
sijn «ich op het lagere niveau van hunne posities,
rdalninorkaae 30°nlue 282 ton te«» 260 ton in Juni en bereid
to ontdoen. Een flinke hoeveelheid afwijkende qualiteitei.
werden door het Oosten aangeboden on tengevolge daar»
van liepen de prijken van minders soorten op da loco.
markt sterker terug dan do standaard qualrteiton. De
ton
opgave der Augustus-versohepingen wordt met belang1604
ton
in
Juni
en 1627 ton <^_
v
in Juli 1928.
'
*"-*<-*_:____.
van
stelling afgewacht; over het algemeen verwacht men, eon>
deze
1* t3frankrijk 298. België
cijfer van ongeveer 27.000 ton.
124. Algiers en Tunis
LONDEN, 1 Sept. (Medegedeeld door -".«naad; «n Kepp.
m' Moot-Britannië
vomuucaansohe
republiek
62
en
Egypte
Amsterdam) 10 u. 45: Sept> l/ij*, Ook/Deo.
ler.
1/5jH,
ton.
'
*
*"»
Jan./Maart 1/5&, Apr.,Juli 1,6.
ko«tloo_«
Augustus.
««a-?i«
ka«.
31
SINGAPORE.
Markt
«l
Crepe
aarzelend.
**'»«<
en
Sheets loco 1/4)i. Oct.W«c 1/4X. JanMaart 1,35i. April/.
JuU
tot «en totale hoeveelheid Juni l/o% koopers.
naar Duitsohland, 181 naar
België, 131 naar Groot-Britannië. 30 naar I"r»_l^i__^ i»
KATOEN.
en 11 n«r
ROTTERDAM, 1 Sept. (Noteering van de Vereeniging
,a»
voor den Katoenhandel, Rotterdam Cotton Association.)
]ton*
n
OIMl6r d rab-»<*J anseee
Loco middlin,. universal 28 mil» staple f 0.65%.
kaas
.R.8.D.) LIVERPOOL. 1 Sept. Opening Amerikaansche
prij_h. Ie not: Oct. 1172, Jen.
tot een totalehoeveelheld"_^>'«a7?d mi
Mrt. 11.80, Mei 11.92.
2e not: Oct. 11.73, Jan. 11.88, Mrt. 11.92, Mei 11.94.
Egyptische Sakell. F. C. F.-Stemming vast. Nov. 19.75,,
(R.8.D.) HAVNE. 1 September.' Opening onregelmatig.
Omzet 750. Sept. frs. 634. Oct. 631, Nov. 628, Deo 62?,
ffielk -*» "6el*
_■£?" ,6.7 _^_'''*'- 62?' ***■. 629, April 618. Mei 628, Juni
628, Juli' 622, Ang. 620.
(R.BD.) ALEXANDRIË, 1 Sept. Opening. Sa__ellarid_«.
b«droe^'7_,°" va?_.? 0**d*?--,: .«ds2*^gesuikerde
volle melk
Nov.
39.15, Jan. 38.82; Ashmoeni Oct. 29.50, Dcc 2976
ton
Juni
in^7^_
tc?en naar ***
«27
ton ?,„ I-j
NEW-YORK. 31 Aug. .(_*elegr. van Homby. HemelrijkA"v_n
Groot-Britannië
«in»
791
nn
1"1- O"»"-*»
ton, naar Malakka N.W. en Co., medegedeeld door van dor Linden en Co., Rot»
B^-'.,^
«*'on.
Ch* 2"
naar Zuid-Alril.a 162 terdam). Er vinden liquidaties plaats v66r het verschijnen
*--lar^
ion, naar frankrijk
70 ton. naar de Vereenigde Staten 63 van het Bureau-rapport. Het wekelijksch weerbericht van
n
naar Duitsohland 48 ton. het Landbouwbureau luidt gunstig. Regens sijn gevallen
rl» .55 f-*r-'ïke--*''-*<i' 3!, ton <_n d
"r._i''"'oH" D' tegen , fe^U-erse ondermelk in Mis.i.ippi on Louisiana.
10.750 ton in Juni en
WOL.
'*.. ■:""» ">..J*»li 1926. .°Groot-Britennië nam 7674 tou at
Aug.
Heden waren 11,1-7 bn. aangeboden
SYDNEY. 31
139.
waarvan 10,187 bn. werden verkocht. De sorteering was
Spaansch Marokko S.
59.
Oost-lajië.
goed terwijl levendig» aankoopen plaats vonden.
Algiers en Tunis 37.
De vraag
71
-. » van
üe
uitvoer
kwam
hoofdzakelijk
gecondenseerde ongesuikerde
van
Japansche
Continentale
en
volle melk
melk
doch ook Bradford verleende goeden steun. Do prijzen«Hde
ton
van
5* ,Va «tt product nam
«i.teren
konden
ten volle gehandhaafd worden. Vette
Groot-Britannië
122
merino bedroeg tot 27Ji d., comeback 23 d. en cross*"** "n «l.Kederl. Oost-Indië 46, I"rankr>*ik 39
Noornegen 32, Peru 30,
bred 20 d.
Duitsehland
en
23. '

.

■

"

«Ar

kalm kalm kalm
Omziet
bn.
bn.
Loco llobuat» 45 et.
*^".«^F^°.*__-"'***'*' 49 et
A.IKIERDAM, 1 September. Op termijn contract,
Ocht. Mid. v. n.
Oebt. Uid v n
'
t.
(v.
en 98
w. 17) dwt» zilver per ton.
_.. 3.1,2 371.september
Mei
371»:
> 33S/8 ,T 35/8 335,»
December
Mi.inbco-.vmij Simau.
351, 351/2 331,2 september
32
331/2
321.2!
—__-__!
ci ma lon in dc wc. k -..^indigd 27,8
Maart 1928. 342,8 34s;è 343,9 Octob.«r
(v. *-.- 192") ton
"e ris, met een gemiddeld g. halte van 11.4 tv w
Stemming
kalm kalm kalm
i-> 3*» dw
..,:id en 133 iv. w. 1.4) d vts zilver per
Omzet
5000 o. Week-omzet —.__ Maand-omzet
ton. '
'.oco Superior
50 et. Loco LobuHl» 46 l. a.h.
(R.8.D.) BEURS VAN BERLIJN.
AMSTERDAM. 1 Sept. Aan de maikt tegen 3 Sept. 50 bn.
Liberia, ex Gommewijne.
* _*?_? t-;V
1 Sept 31Aug
,
(Aneta)
SOERABAJA, 1 Sept, Readv en September/
1
" 1 .m^ibe
100 ö-Ji-luu
-*- Dvnamit Xobc! HOI/-. 141^ October 1 40.30
"
nominaal.
Eenoaaz» ?eld 6 -Bi' 7-5",', I.'arbeniüdiilitrie Slti'. 204
LIJNDEN,
Aug. Dc markt blijft «til. Git do veiling
31
ez*
53*S
belten & GuM. 1381,. 139 .4 van gisteren werd
verkocht Xilgiri grof 113,6, goede grove
hoogte der gezamenlijke productie, in verAbl. Anl. n.be^.
1.9
l
11.7 Gelsenk. llor«b. 1.-4.-/! i.-.
gr_.no _bi>ge Go.-la Rica 158/6.
t7i,'. £71/. Ges. f. el. lint. 2.,2,
band met ingetreden afzetmoeilijkheden slecht.-. 50 !?...!_.! r._. ..'..
"".
2.4-'»
HAMBURG, 1 Sept. lel. van de G. V.. Gommis_ieb
f*.haiitiin?ba_,n.
5.3
5.4 'l'li.Geldüchmldi I ' i-j-_,,° vh.
tot 60 --et. van he! totale vermogen der industrie beD. Schumacber. Am..terda.m). Opening: Sept 63>i.
531°,
5,
Canada
Pacltic
l_.._-pener
o>., .^?l,,
draagt, kunnen de georganiseerde fabrieken op niet
planctarium
Het
Van der Meuien.
Dm 62 Maart 6.!^, Mci 59>6. Juli 591 Stemming lialm.
P_.k.t_...
i-_. 4 üi'
Hamb.
ll!r«c!>
.r..
111
Ï13
Ku>.
meer da n 46 pet. hunner capaciteit werk»
HA\RE. 1 Sept. (l*elegi-. vnn G. van Holk. Am-tor5.!<1..m... 22.'i,, _.:..
Hoescb Eisen... 173'/. 1761',
Kaar aanleiding van deze cijfer-, welke de moeilijk- llnmb.
Dr. ".. ft. van llnfle'.. te I .recht, schr!j.! ons :
2_'4! 4 Uohen!. .Verke
I?ai.snD.mpücb 2!>3
(vorig
442). Dec. 420,
n_?. p?'' *^p*>
.J o].^
4 21.1
heden, waarmede, de Cotton Vam ..z._.<-ci.itiou
Mrt 40.*.^ (401), Mei 393 (391&.»*"
(419.0,
In hei artikel over dit. iii.-.trnment in hei avondJuli
386 (383^)
Ilse
Ver^ban...
2gM,
heeft Xnrdd. L10yd.... 14.
4 261*
-*-*
''"'"! li vaa .'t. Ani.'ii. ln.. wordt gc?prok<n van het te worstelen, lot uitdrukking brengen, wij-t dc bel'aimor Laakv. 1111/,, i 1..1/ Kak' H«c!i.r!
1/.
i7i
SUIKER.
kende, Engelzehe oecouoom J. M. Keynes in de NaPer!. Hanl.ge... 24^1 _!_.
! ..,!.f...,-i,in! van >srig!.,. In de Vrije 1-ri-.« deel 28
Klöckner-^erke. 1..2.» J 541/4 AMSTERDAM. 1 Sept. Vitte
Omm.l'riv.l'... 1731.) 17..
Laurnhütte
krist.. 100KG. netto in ent r.
een.,
nog
■■"■.■ II noemt
tion
83' .3
,1.
met nadruk op de noodzakelijkheid van
I. e-.
A. Bodes li.-t plaiic'Heden Vor. not.
:2.M j Eudw. Eoeve... _>7..i/_ 273
Darm.t.
225
Heden Vor. Not
Dank...
"mm
van '..righi en Ode. al._ in >,c beroemde het voortbestaan der Col,on Vam As.-.o_i!ii.e>n.
"^«b- Gel. Geb!_>,
'
Gel. Geb Gel. Geb.
Deut«che Bank W»
?«.*'
Mannc.m.robr.
o
u
173
174
",>,!--'! vervaardigd. Len fraai exemplaar, in hei
September 181/* 1../4 18- 1?.4 Maart
Keyne. overweegt daarbij leven. A-: mogelijkheid, ! >__>!_<,nto Oom. >5!1/ 1;...1.' Motoren Deun 1,9
18% 181 9 18% 131,<
1,9
4
18i,4 17?/, 181, 177/8 April
October
181/_
;" .I"-.-!. Mn...-».,,. vond mr. Koele-- op .'.e, zolder, df-r I boe, men zou kunnen komen tot
toetreding van Dre^denerlianl. i..'!> 4 ,'-!t, Ob.scbl. Ei. ...ru 971-.- 95
187/A
t!
B. >*_. ie Leeuwarden. Uat hei aan,teel betref, van alle spinner., van Amerikaan....!, katoen. 7.<..;,
18- I? >/4 Mei
172
181/3
Reicbübank
187/
3s 18^ 182,;
J7:.!,'.; s»ber_icbl. Kek? I00i.'«" 101
zou.
__ü
__:
_J!
Oec
M/4 '.81/, 18- 177/,.inni
—l
*'\rigiit in de. .amen .u-lüng van dit planetarium, i.
!!:»>,2 Oren_t. Koppel lötii.. 371/. J«__a.,...
meent dc schrijver, het ministerie van handel pre.-.-ie. Sclmltb. Pat,... -11..di,.:
l!ji,
„.._..„
18i,«
-^—
1121 j 12«
177/8 Tuil
n-'or. tand
niet uitgesloten.
!:e
In bei Art .lonrnal knunen oefenen om zoodoende tot e< ii gedwongen
Nereb. lij-,-*. Uil,., l?ebrnarl l«l.z IBi,44 löi,, 18—
Augustus 18— l?3/4
1.31/, J.is/s Nhein..tab!
""in .5-.'., pagi. .',',.', staat een artikel nver '.Tig!,!
192»,. 1941.. s!tcmmin>_ vast
syndicaat te komen. Nu heeft m.-n naar aanleiding van A. E. G
kalm
141>,» 1-14
Ailuüb.Xiirnb.M
I.
Derby.
11.
Scb.i.ai....
.Vrigii,
251/'
plan
a- por'r.-!. ,-hilder. en expodn
van Iveyne.. we! opgemerkt, «lat ,vn gedwon- t'--*:_3
-'
*1 K op .Veekon.zei
X Maand-omzet
-"■■': 4«!
Scbuckert & Ce. "JOH;" __ü_-)T o.nzel
-'de in I7'i'> een .><-hi!der>i ..The l.nrer^ "
gen ."vr. !,'-,.!., een structuur i_s, welke, geheel . re, md
dOl_llA__lA^A. 1 Sopt. *r**eedebands«uikermarktX
<Aneta»
1..,
ii-t
Nerüm.
1.2
ziiemen,
P.lektr.
Hal-!:?
:'s3l
2Sfli'..
"ii 'oen kennru al« een meest.r in de
i._
aan he, >ve/.eo van e! Ln^el^eh,^ zakei^evi-n. doch Nim;. l-i-ornb...
behandeling
21
pel. tlerliner
.51 ; .i!«/ *.>>per_e.ir rea. l>- f 16.35, Bept./oct. f 16.25, Oct./Xov
'an
li*.:.7!«. Nov./Dee. f 16.50. Dec./ Jan. f 16.75,'H00fd,
licnieffe.ien. Ti„ <>rr.-!'. n.l. He? s.!.ilder_>. yan andere kante,, wij. I men erop. dal
Eisen., li'">■', IS,,, Ver.Btablv.erke
.'..-.'.cru»
'.'.!., fready
oper
in
di!
!:■>.
f 1^.25, alles vraag en nieuwe oogst per 100 K.I-ld gekocht. do,.r graaf I. rrer... (let „t-i. voor den zicht ree.s een precedent i» he, le.en is geroepfn Gharl.b. *^'azz. _*4>.' 141
VVeüter.
1821/, l» 5 De
.mier z.ü. t>_n Mlt
,'!.'->,.,! graveur
1201.,
-.-<-_
Gallisch.
maskt was vast.
door de onlang., genomen wettelijke
1.1. : otavi
luiten. --*.- Gout.
(R.8.D.-, LONDEN*. 1 !>epi. opening 12 uur. Witte type A
11--.,
exe-end <..1.,,.e1l of I.ie--... m.-. s.a!e, mr. K'irdett.
V-iiml.
Motoren
121
Snip..
gen-,
Onmann
767?
.Vinier.
welke in b.p-lable gevallen mnvlei'.ieden. die !"e>..sC_^
pn,..!,.. handel matig. sept. 15,0 «n
Erd"! 153
154! 4 Deiit..c!>e Pe.*r. >24-8.1
1.
15/8%. Oet. l?v« en
Mr
.--nonden
mr. !>._' .. ,ien Of-gani'-t van de. uit 0e....n0mi--'b oogpunt ooo<l7:keliik geachte, Pa-i-.-Cl).
1-5,..4- Dec. 15/1!' en 1-0.,'. Maart 16,9% en 16^7.4.
__W/,
*".!-..'.
..!,
.
Mei
de ..!l.ü-!ie.lig..nk. ik, allen gegroepeerd rondom een aanee„_lniting van een aanlag
-teenkob-nmijnen
16/11% en 16 10»^ verk. en kooper. ; ged. per Sopt. lö«%,
t !
..ruim, uie> er» kaai', .[■ rep,-. ...-ntant van de
Oct»
per
teg.nworken.
per
tot ophessinz. van bun verzet kii'_i.'N
Dec. 15/0%. per >lei IS'lOtz.
13.-5%.
*.n. l'er,!,- hg, <!.-n loop d^
innete» uit. I.,irdet! worden g*d^v<>nffe.n.
ëi Aug De !ermi>nm«rkt gaf eenige verbetens.akt ..anteekeni! ge,., de anderen, >.-«,-,,!, i, nog
ring !». zien op dekkingen vuilenlandsc!, gcrafi. prijsl.<vn_s /iet- een «weed» mogelijkheid daarin,
dat de
'.U-m. ..^ligs'n-. ki.ikf,, en liii.-teren loc. Her
houdend met kleinen handel loco en nabiM^nde positie...
'bilderii openbare meening voor den toe?..and in de katoenRuwe onveranderd. Witte java Aug.'sept.
ii.,*er!'e,.| wordt gewonnen in dien zin, dat het pu'-> door ".illiam 1'<:: er m Z...Ü, !.,>n-! gebra. !,!. niet
Kuiten!, gerafl. ..til. Vollands.h J loco ged.15,7>l cif V.X
WUI
0w Expon
'ien titel ...^ 1i,,,, - !",,.- gi. m/ a ,e. s,,ss on the bliek een lvpaald
20/3%,
*"-"
nul gaai innemen. lei'Wiil
■"9V/,; Nl*>!.A Nov./Dec I*"7>z, Jan.'Maart 29/4.
Koloniën uitbreiden, adverteert
D
15,'10^ verk.
"j-r.-r,.". s'-|,l y ! dan de LTl!.>. „zd-f. V. ri^-:.. I^e-g men eek de bank.,,5....1.'!.
_S
D
>»__'*
welke
«t
_____»
.e indn-liie groote befoh.
door dit ...'lk en, ".e>x_-s. >„>,-,,e,n.1b.i.i. 'li'
aiij a het mee«t geschikte orgaan
.s,, den
dragen hebben gf-lcud. en verder ook de. min of m"-!
HAM»! «O, 1 .«ep. Olcdcgedoeld door den mak. X. I_<*on_,
bijna.m tirrer' b >-i -I, t df-d ge.e,,.
**—
voor Dw propagandain l ndië. de
„s gedupeerde aandeel!,ouders er toe zon moeien 1"Rotterdam.)
Vitte kri'l,l op termijn:
m.i aandeel = n ,;,.
r. v n he,. n.. .-.,-!lT>l --vo_»en «m meer invloed in d'-/en te, gaan oefenen. In
V<>rk. en kooper»
Verk. en kooper»
geha'l,
heel!
h'!' >'. - -.-n- c.. v.,nden.
dit verband zij nog vernield, da! de M, !b.._d Nank
Opening
Vorig Mot
Wat het plan" ,m ■..m V.,.. .|,>r .le„,en |w
september
15
M»
en
geleden
kor!
in
15.25
1530
en 1525
een
mn
baar
maandl
de
opencblen
proelnummei
inlichtingen
bij
Vr»».;t
en
de
men bebo'-fi bim', nooit eet- ■_-fr. i■ r .-> 1 1-» nl hope|f>*-December
14 55 en 14.&meiking hees, geni.akt. dat opheffing van de .'-.pen
14.70 en 14.70
ie b_i.ebou**en. ,k h*b , !t -.-■
Mn art
i,,,,-,!..
Administratie van de Nieuwe Rottefdamscbe Courant
...O en 15.2.
15 10 en IV—
.am
5.-<.^ia'iion den on!"rgan^ ?an <]"" l'.ng. l*.."bc
-tukken weer volkome-Mfi
er.!* gfm.ii^t. o.a. en
15..0
eu
1....0
15.V
en 15.30
alle
erkende
Advertentie-Bureaux
15,7 en 15.H1
13,45 en 15.35
Juni
llui!orL?l^e van omi>ne >_.. I7oy, waarin 16 pijp;°« katoenindustrie zou beteekenen.
Stemming
pr^jeb.
kalm

..

Indisch» veiling
Au«. In de
b««t<»id opgewekte vraag tol-*oort««o«*<»
vaste en _» sommige geval»
lan hoogere prijzen; 19,360 ba. Indische werden grooter»,
deels verkocht. Pecoo gew. tot goed» 1/y< i. lfll%, fijne
««hr. pecco gew. tot goede 1/Sj< I/UU, fU*»« 2/2 4
U:
2/7, orante peeeo middel tot goed» 1/8 i. 1/lOjj. fijne 2/3
2,^, gebr. oranje peeeo gew. tot goede l/TH i, 2/-. «in«
2/1 i_ 2/10. peooo Souchon gew. tot goede _./»«
l/Üfo»
LONDEN, 31

De uitvoer van boter ia na Huni nogal
verminderd, maar we» toch hooger dan in
«lult il»». O* uitvoer van ___»* na» ieta al.

rortuM4^s^"°^

1

"**

LONDEN. 31 Aug. Stookolie 950 .£4, bunker 950 £4.
Diesel 910 _54.15/- per ton in tanks Tbamesbaven eu
Purfleet.
LONDEN. 30 Aug. Houtolie kalm. Loco van de kad©
netto Hankow in vaten 83 6. onderweg 83-, Aug./Sept.
83/-, Sept./Oct. 83/-.

MAIL-EDITIL VAN DE N.R.C

MESTSTOFFEN.

_

LONDEN. 31 Aug. Gbili-salpeter

fen

geraff. £

.

21.12/6. Zwa-

velzure Ammonia» voor uitvoer in dubbele zakken ?.13 6,
'
enkele zakten _. 9.3,6 v._.b>
i

->*-»--

.

f

«opvarkeus

180-290.
j

20'

t?0-^big««a f 8150-46; giften f 6-16.
I^___?l. 1 Sept- Beter l 2-2.17 Ac. per kg. Aanvoer
[i~^e' WSSmA%r te «amen 2420 kg. Handel vlug.

°F^=A

'

koeien f 180-435. kalfkoeien
*-*?--*-. Vette
.<.«—i_o. vaarkoeien
f 150-276, magere varkens f 16S,-,^ior*«Rundvlees.!,
bi**en f 6-16. paarden
v'?ren J f,8-*M'
per kif Aan1.10-0.93-0.80
100-^lO.
_23
**

kai

eer

_!i.-P-n

HT li^i

VEE EN PAARDEN.

NO»G__^ 31 Aug. Ter Augusbu,.ja»m«kt ..«en _*n126 runderen. 1016 schapen en lammeren. 229
zevoerd
„rken» «n bigben en 17 geiten, De prijzen
waren als
kalf vaanen t
"U«
f Mf L\
imXcn ffifiTv
«o—l6o. kalmeren
ZO—loo* «H».p_.»

10-«. >«»» c_M_»« t »__«. mKaom
t -5-^ K«»-«*_<_k t 4-10, Ktl««n»pp«l» t 8-10,
-I***. l^_i
Nbdelldg t 6-10. Nood. l&bber
«etc
Olorw IJM» fietimill» Booillng f 6-10, Wt___ii*«___a
l 6-8,
l2? appel» f »-?. kroetappels l
blauwe
druiven■ttT*
l 60-60» »«we Victoria. T 14-35.1-4.
Ab^ooeP"»n f 13-20, BuTbankpruiinen t 18-26. Piln_esse.
** .**-s_7*****' _"'*te«U»«<'2«2 t 18—20. tomaten t
»
alle,
per 100 k«.z «nijboonen 30-40 e- «uguiken 14-23.
20—40
e., komkonunere I—4 e.
_ *^***VUI!N'_N, 31 Au«. Groentenveiling. Bloemkool
f 4.60-12.60, ri^enkomkommeis t 830—13.90, gele komkommers f 6-60-9. witte komkommers f 8.30-8.70. per«ken f 16—19 per 100 «buks; groote
30—45 e.
per stuk; augurken f 20-37. erwten meieenen
l 19—23, stokprinsnijboonen f 15-27. «pelibooncn f 7.80*" 17—
.Ss„s_?nper
-1330
100 kg.; tomaten A f 15.30—17.60. B
15.40—
H_r -161* 50 kg.; druiven 62—00 e. per kg.; peen f 6.30—
Mato de 0««_»e_, l

Marktberichten.

_

runderen, 5 paarden. 63 magere kalveren. 31
lammeren. 914 varkens. 1167 biggen
en 4
«*,__«'---*>

of

,
«iten of dokken.
BOTER, KAAS EN EIEREN.
50'___M_*'__X2r__L. £ Aug. Centrale eierenkal:
"^,«"^l7. «0—8.55; eendeneieren f 6.25 de IVO 162.000
stuks.
.VIJK BIJ DUURSTEDE, 31 Aug. Aangevoerd ter m«rkt
i 7-7.80; op de veiling 9300 eieren
1500
.n f ?.»>—8.90 per 100 stuks.
31 Aug. Veilingsver. Zevenhuizen
WV^-UUI^X.
28,400 kippeneieren f 6,65—8.10, 845 eendeneieren
I.H.
«--'*'*'«»
5.1.5-7.50 per 100 stuks.
0p
__m_ithfield
"Auk*
-11
**1--*
te
deden
t^^WS* *?""
«len Noll. eieren, dooreen 16/- & 17/-, uitsluitend bruine
7/. il 18/-, eendeneieren 13/6 è! 14/6 per 120 «tuks.
GRANEN ENZ., MEEL EN OLIËN.
VKVUIZIU, 31 Aug. WMer vale erwten 5 20-25.
_cte vale 1 23—32 (beide nieuwe oogst) per A^_. Bruin
mosterdzaad t 33—35 per 70 kg. Maanzaad f 20, karwü«ad 1 17, belde per 60 kg.
GROENTEN. FRUIT EN AARDAPPELEN.

6.20,

'**'

*

28—
netmeloenen 18—42. ananasmkiosnen 24—38
-ut per stu.
Appelen: Godlin Keswick f 9—12, 'l'ellow Transparant
55-60, transparant de «ronsel f 24—32. suffield f 16—22-■-ete appelen I 10—14 alles per 100 K.G.
Foren: Olapps I^avorite extra f 28—34, Seigneur d'Kepero
25-32, Mtieperen f 24—36. Beurre de zierede f 11—14.
„mzkinderen of Kruideniersperen f 32—44, diamantperen
5-13, sijsjesperen f B—lo. SM. suikerperen, f 3—lo,
eerenperen f 5—7, dirkjesperen f 9—14. Mies per 100 K.G.
«.reenten: bloemkool extra f 14—16, snijboonen f 28-38
Hele spercieboonen . 16—22, dubbele f 10—16, spinazie
15-20, postelein 12-17. tomaten 28—33, alles per 100
3., peen 13—17, selderie 17—10. pietenzelie f 4-5.
les per 100 bos, sla extra f 2.40—3.60, andijvie f 2.80—
-.1 per 100 krop, aardappelen f 6.50—7, drielingen t 4.20
5.2_, duinz-indaardapnelen f 9—1050 per 100 K.G., kom»
emmers geel f 6—lo_ZO. idem wit f 4—6.50, idem groen
5—1.50 per 100 etuks, Augurken fijn fijn f 46—54. idem
n f 30—40, idem basterd f 12—13, idem grof f 6—lo per
'0 K..\Ja
Bloemen. Rozen: Hadley f
6.50. Golden Opehlia f 2
3, Ophelia f 2—4, Funburst t 1.50—2.30, Verschure f 1.50
_, keizerin f 1.50—3
Columbia f 1.50—4, Butterfly t'
,_:0, pernet f 1.50—2.50, Marcel Rozer f 1.20—2.30 per2
.< stuks. Diversen. Am. Anjers f 5—6, Gladiolen f 0.70—1
ulpen: Japansche lelies f 10—
tijgerlelies 14—6 per
[-. tak. pullings f 27—34. Rayananteu lila f 20-23, idem
it f 18—22, per 100 stuks, snijgroen f 2—6.50 per 100
inken. Planten: Hortensia's f 1.20—1.75, klein f 0.40—
.0. Rubin 12—IS, beKonia's 3—12, Coleus 18—30, Tradesntias 12—15. Primula's 18—25, Adianthums 5—7, Plu_z« s 6—B cent alles per stuk.
_._._HI_>TI.R, 31 Augustus. Afslagv. Beemster. Purmer-4 en omstreken. Aardappelen f 0.95—1.62, kl. dito f 045
<.:.€6 per 25 KG> swboonen f 0.75—3.35. lmijhoon'on
*?^"s_?? er lR ***-' ?e«iken f 11.80, komkommers,
'.90—8.90 per 100 stuks, pruimen f 0.24—0.53 per K.G..
maten 16.10-31.60 per 100 K.G.. bloemkool f 6-15!
r 100. spruitkool f 2, postelein i 0.75 per mand, ela
'-1.60, andijvie f 2.30 per 100 krop. rabarber f 2.50—
.0, wortelen f 10.70-13.20 per 100
bos, uien f 0.85-095
*_,-*'*' K.G., meloenen 123—55 por 100 «tuks. Appelen:
dim Keswick I 7—12. tulappel, roode f 4—20, Yellow
'ansparan. f 10-20 per 100 K.G.. Peren: Clapp's h^vorite
13-27. goudballen f 3—2.30, seigneur d'Lspe.sn f 11
>. suikerpeer F 4—8.40, trosjcs f 2.40-3.20, dirkjes f 6.30
11 per 100 K.G.
BEVERWIJK, 31 Aug. dl.-K. Coöp. Tnindersv. Kenne.
e_l.iud. Aalbessen f 1.40—1.35,
bramen f 1—1.25 per
of; sla 1—
c, andijvie I—3 c, bloemkool B—ls c,
«oeuen 32—55 c. komkommers 4—9 e. per stuk; poste_. 2o—
e. per kist; snijboonen 10—26 c, dikke boonen
d. 12>414^, c, z. dr. 14j.—16)H c-,
.boontjes
d. 16—20>_ e., z. dr. IV><—24 c, tros 2-£-30 c, tuin.nen 9—16 c, tomaten B—2? c, appelen 10—33 e, peren
-42 c, bruine cap. 19-33 c, witte dito 18—34 c, rasrs 18-33 c per kg.; wortelen 6—12 c, rabarber 4—B
per bos; frambozen 44—48 c. per slof; pruimen
1.20
r 5 pond.
Tomatenveiling. Prijken: export A f 12.60, B f 1350,
f 10-60. CC f 450. rijp A f 13.10. B f 13.60. C f 7.30,
f 4.60. bonken f 8.50. ziek A f 8.30, kriel f 3.20.
Ez per 50 kg.
BEVERWIJK, 31 Ang. Coöp. Tuinbouw Vrije Groentenli.i_tveilin<r. Sla f OH)—1, andijvie f 0.53—1, snijovens! Ek f I—l-50, komkommerstek 65—85 c, postelein
-35
augurken grof 25—65 c.< fijn f 1—165. aalwen. f 1.30—1.80 per groote en kleine bak;
komkolr.rs f 6-50—9. bloemkool 10—16 0., meloenen 35—60 c.
melen 4—12 e., rabarber 4r—7j^ 0. per bos; snijboonen
—2355 0., dikke boonen m. dr. lÜzi—la'A c., a. dr.
-17 c, sperNeboonen m. dr. 15—
e-, «. dr. 19>6—
c, fijne trosboontjes 25—30 e. Ooporwtén blis abbannce 16—23 e., groentjes 14—22 e., capucijnders . bruin
-30 c, dito witte 18—32 c, raspers 19—37 c. tuin°°en 10—16 c, tomaten 10—26 c, appelen 10—28
©
«n. 12—46 c, pruimen 34—52 c, aardappelen s—o 0.,
3—5 c., frambozen 30—63 c. per kg. Bramen f o.Bo—
U per slof.
EXKAIRKPEL, 31 Aug. De Tuinbouw. Aardappelen:
iy>
"is f 1.25—1.55. Duc f 1.45—1.70. Nynetifold f 1.30—
a, Lchotzche f 2_50—2.90, kleine f 3-35—3.70, kriel 75—
«-. ssroote gele uien f 2.20—2.50, drielinxieu f 1.45—
'. nep f 2.60—305 per baal; bloemkool le srt- f 7.40—
10. 2c Kit. f 450—920, 2e srt. f 1.80—3.20 per 100 stuks;
-"ie Kool f 3.40— 1.50. gele kool f 5.20-7, -.ritte kool
'"50-2.20 per 100 kg.; sladoouen 5 1.15—2 per 15 kg.
't—NIK, 31 Augustus. Ter fruitveiling besteedde men
°r: slappe favorite 20—30, jutteperen 20—26, diamant_N 1<3— 13, dirkiesperen 9—12, heereperen
—7, kesswick
lord suffield 13—15, gra. esteiners 11—18, evazoel
10. vitte pruimen 24—30. pond seedling 12—17, reine
c'ori. 15—22, reine claude 23—24, blauwe pruimen 10
!*>. krozen B—l 4cent
-1-sT (Bet), 31 Aug. Speciale Fruitveiling V. V. O. B.
■ure de Mcrodo 11—13. Clanns Favorite lste soort 30—36,
ira 41—45, Dr. Jules Guvot 18—23, Scheepjesperen s'/,
', Jutteperen
26—34. N.-H. Suikerperen 10--11, FramCatrieneprnimen
2.-29.
22—23. Eng. krozen 15—16,
'«>
Dbbeie
-ritte pruimen 40—73. Belle de Louvain 19—27.
'B. ruimen 48-53. Reine Victoria 20—27, Reine Claude
-41. Pruimcdanten 19, Tl>._, Queen 13—22. Fransche
*_<__..
B^—lo. Transparant de Croncels 20—25, Earlv
'torui 19—20. Zigeunerinnen 29—13, Zwcdenappels 40—66,
n-;;' Codlin 7'A—B, Keswicb Codlin 7'A—B et per k.g. ;
■7.i--en lste soort 12—19 ct. per stuk. Fruitveiling V. V.
»■_ Leur. de Merode 11—13. Clapp's Favorite lste soort
*»<-, extra
41—45. Dr. Jules Guyot 18—23. Scbee''icsp.ren
-b. Jutteperen 26—34. N.-H. Suikerperen
11—12, Yellow
'n.S!,ar..nt 27—49, roode bessen 32, Frambozen 25—29,
pruimen 22—28. EuL.krozen 15—16, dubbele witte
'i-u.
,0—75, Belle de Louvain 19—35, Wijnpruimen 48—
«cine Victoria 20—37. Reine Claude 19—20, The Queen
*"- i'iau.cht Paradijs B^—lo. Transparant -de Cron* -.—_,., Early Victoria 19—20. Zigeunerinnen 29—43,
"!>Ppls 22—23, Zweedenappel. 40—66, Keswick Codli»
—5 it. per I:.g. Perziken lste
soort 12—19. Meloenen
47—59 cl. per stuk. Fruitveiling E. K. V. dub'" vitte pruimen 48—66. Wiinpruimen 32—13. Bello de
'-.am 10—27, Reine Claudo 32—39, Reine Victoria 21—26,
«".'«pruimen
s—B^. Enkele witte nruimcn 28—30,
C...hincp.-..iii_e_. 18-2 f, Clapp's Favo22—29.
> ->-".:. Jutteperen 18— Mareueritbe Marillat 15—21,
«0.!..,» de Tongres 10—15;;, Triumphe deVienne 14—
"-. 1 euriê
dc Merode 9—12. '/_eisic..pel-cn 1655, scheefjes11—8!,.. Williai» Diiche.sc 11—14. Bon Cbreiten
'->»!*> 12—17. C.i!a!,a..!,cren 14—16'A, Transparant de
«!-»! i(i__.i.l>^, Gi-avensteiner. 11—15.>:, Fransche para'—ti;<. Anau-sreinetteu B— l4, zoete appels 6—9.. et
' !-...
; Perziken 3—SA et. per stuk. Groentenveiling
,'- O. Z. Princesze'ooonen 24—31. Pronkboonen 10—11,
' 'coceu 11—13. snijboonen 12—19, Spekboonen 10—11
-"i- k.ss. Komkommerveiling V. V. O. B. Komkommer..
? 'ooit
stuk ; tomaten lite soort 23-2?
4!^—7 et. perper
, 'noklcers
11—13 et.
k.ss. Komkommerveiling E. K.
--' n.komniers lste soort .—..*. et ncr stuk ; tomaten
,'_"-"* 26—31 et.. Schokkers 16 et. per k.g.
31 Aii_s. Op do heden echoilden
''*..-KERHAVEX.
de marktver. De Hoop besteedde men voor:
sla!.oonen f 1.65—2?5. dubbele f 1. peren:. Fransuiker f 2.15—2.40, Advocaat f 1.75. Prins f 2.30,
..>->!!-!* f 1.55-1.75.
,X!_*:_2EX. 31 Au», .naboenen f 2.25—
-.nijbooneu
_0 pond). Fransche suiker
';''-'"''"*■ per
"-* f
'-_.-idi.i-sp.re».
no»'liallcn f 2.20. Cl_pp*.>
" ,r' e f M.BO per 11*.. pond. Pruimen 25—2 Sr, per poull.
''^'.I.LB ttlE^l-LlX'..!. 31 Au?. Veil!nlrs**er. K-B.
'?. <-r.ote veüin». Duit >be Prinses f 10—90, perfect
/-of '..*. ver ie.) ktr.
k-*■'"se veiling: slap,./ F.vori.e f 16—32. Doctor Jules
,'f- t 12—18. Bre ..!.>a!i. f 10—16. Brede Merode f 6-10.
>>*_.. Ducbe... e f 7-16. Nou
i tien William f 10—
b^te Epin f 10—14. Jutten f 12—27. Vijzeperen f
*-J_n_ir Esperen f 10—20. Triomf de Vienne f 18-28.
'"^ntjietcn f 4—B. Duifjesperen f 4—B, Kalleboutsperen
"*■-*. diverse peren f 2—B, kroetperen f I—3, Transp,.

'

d

_

BINNENLANDSCHE HAVENS.
NIEUWE WAI'ERW^G aangekomen 1 September v.m.

.

-.

.

_

.

-

Wind : Oost.
DELFZIJL aangekomen 31 Aug. Ora et Labora, Janssens Spes Nestra. Groen, beide Harburg -, Rem mi7l a, Voordcwind -, Linqu c n d a,
Ziet op U zelf.
Kalkhuls. beide Laugcroog
Spreeuwers

Adriana, Buisman

,

. m.s..

.

Groen, Londen.

VLISSINGEN

aangekomen 1 September Ca p o
V ado, st. Viborg om te bunkeren -, Drenthe,
motorkof Londen, bestemming Rotterdam ; Alb i
on, m.b. Londen, bestemming Diii-seldorl binnen

--

door.

..

Gepas,

naar Antwerpen 1 September Tirpitz,
st. Hamburg -, Hendrik Co u se. ien oe,
st.
Middlosbro; Magcllan, st. Middlesbro; Wakan, a , al. Brcmen
Da _ limay , st. Duinker
Fcl.x_!owe-, Fennia, st.
st
ford,
ken: Ra*
Rouaan : Osbur, st. Rnuino-. Apollo, st. Bremen
Pembrey, st. Londen -, Rub i e , st
Tilbury; Loi re. st. Bayoune
Etb el. st. Rafso -, Heidelberg. si. Rotterdam Cap Fe
dhala. st Casablanca: Ma! in es, st. Harwich;
Pensi! va , st- Bv enos-Ay^.. H i ronde ll e ,
st Londen
Port Auck! «. n d. st. Middlesbro ;
Wi t c 11 , st. Brcmen
En id Mary. st, Lony.
den
o
Scp
War
st. Shoernc.-S -, Cbris t i a n
Mi ob el sen. st> Narvik: Commandant
M ages, st. Duinkerken Bruno. st. Londen
Baloombe. st: Noordkaap. motorkof
Airmyn, st. Mona, st, alle Londen; Ardra. st. Boston City of Leeds, st. Grims
>>y: So iitbw ic k , st Londen.
G^passe^cd van Antwerpen 1 September Faiiv e 11 e
«t ' Londen
Antwer p , st. Hnrwicl, Zaanland. st. Rotterdam All ik a st. I'cra Dv
nam o, .«,». Londen: Hoddor. si. Goole: Ilse
L. M. Rus», st. Hamburg -, s'ontin.ntn,!
Trader. st. Londen; M*>w e st Helsingfors;
Kilo, st. Bremen
Amersfoort, st. Amsterdam
Ansek l is st. Stettin Pc rvy cc st.
Newport Uon ; Veners b o r g , st. Ualm. ; l_%a

-

-.

-

.

-.

.

,

Gepasseerd van Gent 1 september Bobal6aaop,
st. Londen ; <__ 1 avrby d »t. Methil
Af on L.
Liedl, et. l.«wporl » Lorknm, »t. Ho».* van

,

Holland.

Gepasseerd van l'erneue'.n 1 september Llaollcook, st. Londen.
Gepasseerd naar Terneuzen 1 September ?odllla,
st.

Londen.

.

-.

-

.

-

J-ggyow owro, «, «

-

fiK.
et. 30
i?K, »t.
90 te 0«lo
Oelo t.
*..

FEIINANVE. ,t.W,1

Bmm a^.

*.

""«V>«l ».
Amaterdam.

«e

t_,

_>Ap».

Gool^^Amrtenlam.

te Bremen -f. Dokku^i.
xORELLE. et. 31a Mir;
L
A .ng''*'»« « Hamburg.
Pr»v«m.M"
FLENSBURG. t-*«t. 31 te v-Narvik v. Rotterdam.
«otterdam n. Triest
A v-^/i*
*?.* *3. -5"»1**8'
su-gapore v. Vlalivostock.
TlV'^-!^^'??^
st. 30 te Bue, v. Rangoon.
GLOUCESTERSHIRE.
1
6k* »* v velagoa Ba? gn Londen.
A^^
avlWSrW
P
B*. Vincent.
W'AA'A^W 7- oB^no?..
S

nt

*-"

*

*-**

Amsterdam.

Colon

BOVENKERK, 30 v. Madras .R'dam n. Calcutta.
BUITENZORG. v.m. 6 u. v. Padang, Batavia n. R'dam
CERES, 31 te Sapcle v. Amsterdam.
DELI. 31 v. Port Said, New Vork n. Java.
FLANDRIA, p. 31 n.m. 2 u. Fernando Noronba, Amster-

-

dam

ii.

Buenos Avres

CEMMA. 31 te Hamburg v. Notterdam.
(.ROTI US, 31 v. Lucl, Amsterdam n. Java.
HOOGKERK. 1 to Rotterdam v. Antwerpen.
IND..APOERA, p. 1 T.m. 3 u. Ouessant, Batavia n.
Rotterdam.
INSULINDE. 31 -?. Batavia n. Rotterdam.
JAN PIETERSZOON COEN, 31 te Southampton, Amsterdam n. Java.
JASON, 30 te Valparaiso v. .Amsterdam.
KEVOE, p. 31 v_m. 5 u. Perim, Batavia n. Roitterdam.
KERTOSONO, p. 31 Kaap del Armi, Batavia n. R'dam.
LOCHKATRINE, 30 te Keattle. Paeifickust n. R'dam.
LOCHMONAR, 31 v. Swansea. R'dam n. de Paeifickust.
MENADO, p. 31 v.m. 10 u. 30 m. Finisterre, R'dam n.
Batavia.
ORJON, 29 v. Kingston J. n. Haïti.
v- Sjanghai, Amsterdam n. Japan.
SS3?!?.3?? 11 v. 1Southampton.
RIJNDAM.
Rotterdam n. New Vork.
RIJNLAND, 30 v. Duala n. Kribi.
SALEIER, 31 v. Genua, Amsterdam n. Java.
3ABOR, 30 v. Los Angeles Ba-bom., Paeifickust n.
**
Rotterdam.
SITOEBONDO, 1 v.m. 9 u. v. Port Said, R'dam n. Java
U- u. v.' Tanger, Rotterdam n. Java.
f^^ï^J-**-*
STREEFKERK, 31 v. Hamburgn. Antwerpen.
STUYVEKANT, 31 v. Havre, West-Indië i Amsterdam
SUMATRA, 31 te Sue_. Beira n. Rotterdam.
TJIBESAR, 31 v. Kobe n. Batavia.
TJERIMAI, p. 31 v-m- 10 u. Guardafni. Batavia n.

Rotterdam.
TOBA, 30 v. Alexandrië. Batavia n. Rotterdam.
TERNATE. 31 v. Gibraltar. Batavia n. Rotterdam.
VENEZUELA, 31 v. Barbados n. Plvmouth en Adam.
IJSELKERK, 30 v. Port_s_id, Br. Indië n. Rotterdam
ZEELANDIA. p. 1 9.20 v.m. Portsmouth, Amsterdam
n. Buenos-Aires.
BUITENLANOSONE HAVENS.
st. vertrekt 5 v. Kopenhagen n. R'dam.
vertrekt,
10 v. Kopenhagen n. Rotterdam.
ALP, st
ANNA MARIA, st. vertrekt 2 v. Cardiff n. Rotterdam.
ANPE MENDI, st 30 v. La« Palmas. Buenos Ayres n.
Rotterdam.
ANTILOCHUS, st. 30 v. Kobe n. Rotterdam.
ARKANSAS, st 30 v. Baltimore n. Rotterdam.
ARIT2 MENDI, st. p. 31 Gibraltar. Sagnnto n. R'dam.
ALTAI MARU. st 31 te Londen. Japan n. Rotterdam.
BIRI, st. 3 v. Skiën n. Rotterdam.
CAPE POINT. st. p. 30 Sagres, Mc____s.o n. Rotterdam.
CASTOR. st p. 1 v.m. 5 u. Brunsbuitel, Stettin n. Keulen
CHEF MECAX'ICIEN ARMAND BLANC, st p. 30 Sagres,
Tunis n. Rotterdam.
DIANA. st. p. 1 v.m. 5 u. Brunsbuttel, Sonderborg n.

Zwilndrecht
DALEMOOR, st 3 v. Narvik n. Rotterdam.
EXGELIXA 11, m.s. 31 to Londen uitgekl. n. Rotterdam.

EXSE.(.-.E

MAURICE PRECHAC. st. 30 v. La Goulette

n. Rotterdam.
ERETZA MENItt, st. p. 30 Gibraltar, Agna Amarga nRotterdam.
GERMAR. st- 31 te Cbefoo. Japan n Rotterdam.
GIANNOULIS GOUMARIS. st. 30 v. Constantinopel,
Galatz n. Rotterdam.
HAKUSAN MARU, st. 30 v. Mars._llo. Japan n. R'dam.
HARUNA MARU, st. 31 te Singapore, Japan n. R'dam.
IJSSELMONDE. st. 1 v. Llanellv n. Rotterdam.
KENMORE, st. p. 31 Sagres, Braila n- Rotterdam.
KINGSWOOD, st 30 n.m. 9 u. 18 m. 190 mijl West van
V.ilentia. Montreal n. Rotterdam.
LOUIS DE GEER. st vertrekt 13 v. Londen n. R'dam.
N.IASSA, st- 31 v. Kilindini n. Rotterdam.
NIEUWLAXD. st. 1 v. Methil n. Rotterdam.
NAPREDAK. st 30 v. Constantinopel, Galatz n. R'dam.
OLDEXBURG. st. 31 v. Cbefoo n. Rotterdam.
OSBUR. st. vertrekt 3 v. Antwerpen n. RotterdamPREBTONIC. st. vertrekt 2 *.. Calais n. Rotterdam.
PFALZ. st. 31 te Suez, Japan n. Rotterdam.
PEARLMOOR. st 30 v. St Vincent K.V. n. Antwerpen

of Rotterdam.
RANDWIJK, p. 31 Ouessant. Bilbao n. Rotterdam.
Rl V BARBOSA, st. vertrekt 3 v. Havre n. Antwerpen,
Santos n. Rotterdam.
st. 31 v. St. Nazaire n. Rotterdam.
KBHAUVILLE,
ROvERBELLA. st. 27 v. Port Albona n. Rotterdam.
RIJN. st 1 v. Uleabórg n. Rotterdam.
RLHR, st. p. 30 Perim, Japan n. RotterdamRAUL SOARES, st 28 v. Santos n. Rotterdam.
RAGXHILD. st vertrekt 5 v. Londen n. Rotterdam.
SiMON VON UTRECHT, st. 30 te Hampton Roads, Gal.
vesten n. R. iterdau, of Antwerpen
STORFORS. st 31 nm. v. Sunderland n. Rotterdam.
STOLWIJK. st 31 v. Gefle n. Rotterdam.
Z?^'*?U^lC, «t. vertrekt 3 v. Londen n. Rotterdam.
SAMLAND, st 1 v. Malmo n. Rotterdam.
TURAIDE. st. 31 v. Makslahti n. Rotterdam.
TUCURINCA. st 30 n.m. 4 u- 20 m. 650 mijl West van
V-llentl... Kingston (J.) n- Rotterdam.
-_HW?_**N.*'-- **** **'"*- u- *-*- **-*"**" n. Rotterdam.
VORWARTI., «t 30 v. Oxelosund n. Rotterdam.
VOGTLAND. st 31 te Suez, Japan n. Rotterdam.
2BSCHE. st vertr. 11 v. Londen n. R'dam
v. Baltimore
A^&s_.!%_£-Rotterdam.
ZWIJNDRECHT, st. vertrekt 3 v. n.
Londen n. Rotterdam.
-*

SSI

*-**

ADDA. st. 31 v. Liverpool n. W.-Afrika.
APAPA. st. 23 v. Sekondi n. Liverpool.
A*^*^' m* **1 -" Londen nitgekl. n. Herrenwijk.
AF.I>LLIXARIS,"*m.s. 31
te Londen uitgekl. n. Remaken.
ANNA. m.b. 30 te Holtenau v. Sonderbure.
APPLELEAF, «t. 31 f e Manchester v. Curacao.
ADELAAR, m.s. 31 te Londen v. Rumpst.
ALCOR, st 31 v. Leith n. Montreal.
L
st. 36 te Yokohama v. Rotterdam
AXHALT. st. 31 v. Kobe, Rotterdam n. Yokohama.
AVXK..S. -t 31 tt Port .--ai.l .- Liverpool.
ALI-._!?T.C. st. 27 v. Montreal n. Liverpool.
AMALTHLs, sf. 30 te Colon v. Rouaan
ARABIC, s!. 29 te X..«vorl. v. Antwerpen
ADDA. st 31 v. Liverpool n. W.C.-Afrika.
AIiL'XDO. st. 30 te Banv v. Rotterdam,
ALMIRAXT JACEGLAY, st. 31 v. Lissabon, R'dam n.
Smit. tos.
BAYERX. k-f. 30 v. Lissabon. Hamburg n. ...-Amerika.
BOMA. t. 29 v. Lagos n. Accra.
BATAVIER 11, st. 1 v.m. 3 n. 7 m. te Gravesend v.
Rotterdam.
ms
'te I--t*n niwckl. n. Amsterdam.
BNAMO. st 31 te Plymouth v. Maulmain, vertrok n
Hamburg.
BIAXCA. <t 31 te Hamburg **. do Zwarte Zee
8..L_...XA1.11. .-!. 30 v. Ad.l.i'le n. Londen.
F.FLL!. 1-ADF.
31 te Sne? v Karachi.
B!.--fAVA. .!. 31 te ?ne_. v. Bombav.

3^.l^'

0? 5 A^.

*"

,

?.?.^'?*..^!> '^r. 11""-'"'"'
BORL Vil f, -.f. '*-*27
La
BERK. sl. p. 31

*-o«<-'

v. Nordenham.

n. Antwerpen

n.iii. s! ii. Il'.imingsva.." Are _ n«c! n
Londen.
"
BACHL st 31 te Siiuderlünd v. IJmuiden.
BORDE. st. 31 to s..i!e<l_. v. Amsterdam
CLEVELAXD. st. 30 te Xew Vork v. Hambiir**

Aï_ MATHE--ON.

i
Z.-Afilka.
s'LAX MOXROE. st.

te

3')

'"

st 31 v. Hull n. Buenos
CITY OF PEKIX. st. 31 te Livernool Avres.
v. Manila
CITY OF HOXGKOXG. st 30 to Liverpool v. Karachi
CAI' ST. .lACOLES. 5!. 3! te .'»-_ v.
CITY OF 1 YOXS. zt. 31 'e Téneriffe v. Wallaroe.
CLIO, st. 31 fe s'on.-tnn-.a v. Varna.
££&}?/ A RAIDER, zf. ***- te Mon.re..l v. Antwerpen.
CLL VF LAND, st 30 te Newvork v Ham.„ir?
CAMILLO. sf. 30 fo Oio v. Curacao.
COXTR STEFAXO TISZA. st 251 v. Cnstantinopei.
Braila n. Antwerpen.
CITY OF ATNF.XS. M. p. 30 Gibraltar. Rangoon u
Londen
"
COLOXIAL. st p. 30 Pc...». Ca f n. Londen
DF.MODO.Ü7S.
31 to Hul' v. Australië.
DIXA. m.s. 31 fe Londen v. Duinkerken.
DELTA. ,f. 36 v. Mersina n. Hamburlr.
LI.Ef.Dl_-.. st 31 to Bremerhaven v. Xe*v York
FAVDILIS. i. .0 v 1...DLMERARA. st 30 T Rio Janeiro n. Liverpool
DL'MERARA.
VARRO, st. 30 te Montevideo v. Liverpool.

H°aiphouF.

*"

ss.

.

"'"

»viA m.s.
'
JANTJE,
s

K

31 te Londen v. Niel.
3
Londen v. Antwerpen.
***'
m.s.' 31 te Londen v. Ostende.
JANTJE,
JUNO, gt. 31 te Genua v. Amsterdam
3 v* s*- Thomas n. Hamburg.
31 te Boston v. Rotterdam.
v A_^L-RE'-HT, st. 31
*"- te
Preston v. Avonmouth.
KOMEET, in.s. 30 te Londen v. Frankfort
bAFHiMA MARL", st. 31 v. Singapore n. Japan.
AS, st 30 te Suez. v. VlMivostock.
30 <« Colon v. Liverliool.
"-V
R * 8i,«
30
Buenos Ayres v/Antwerpen.
3"
n. Rio de Jaueire.
B**8** 3*Londen
v. Amsterdam.
<°
v. Amsterdam.
iH^JtS?-,00**-' 8'-30 :Uv. -e Lc.den
8tLas Palmas n. Antwerpen.
LLANSTEPHAN CASTLE, .t. 30 v. Las
n Londen
Bt' 28 v.
n
Rotterdam n. Japan.
>,AZ-_^.^,'.A ?' 31„31Pers*>gr«.
*-**' Rotterdam
'.B^_?*
n. Triestm .>/_V!4' Bt' *-*' v' 801--a n. Antwerpen.
st. 31 te Londen uitgekl. n. Hambnr-. AmMA^ZONI.
steraam en Antwerpen.
H
b*
te Holtenau v. Limfjord.
R 8t- 31 te Londen v. Calcutta.
' 31 te Londen v. Rotterdam.
AHS_7I», «t. 31 te Londen v.
Boston.
_A_-^*3F;^ te Londen v. Terneuien.
,

k-tTtV?'
*°
vi^T'^.s?,?.*,^*

T .^i?^^^^'

feA^

i?. "lJr'iv^^'.X..
r'l-v^??.?'''*"'

*?

T*??..^*-*'

Kara^i Vkr

7^^°^?^^^*^^'
.8^

DRAADLOZK VERBINDINGEN.

ROTTERDAM, 1 September. De

A***l»r« - «ottoldaw. .«.rok n.
Va^b»g"'
FREDUOZG rt 29 te «ykloblng t. Rotterdam.
«otterdam.
'V^Xl^.**''«t.*" 31M'Uno
ZGK?WSA,
te Hamburg v. Eng. lnd».

t

BOSKOOP.

1

SST

v.°-Rotterdam.
«ara 11 e, i^-Mi-.*"?'.^ 31 te B*-*"01
6
Vincent.
«v^iVH_? **!* fr,
&*** v. st.Hamburg.
30 7' «'o811?
se Janeiro
«A??^--.^
to Vetomandry. Madagascar n. V.X.
F-HA^*.'
o.* ?'° Ad
TRANSATLANTISCHE LIJNEN
B**8** 31
n. Hamburg.
vitßhh
*" Lo,*l*"*>denBurma
ALBINEO, 30 v. Lagos __. vuala.
uitgekl. n. Antwerpen.
l_t*
«Avv^..^."*
?
T' *^d*"*« U' Colombo, tdakassar n.
ALDERAMIN, p. 30 Gibraltar, Brisbane n. Rotterdam.
'
Atl
ALHENA, p. 1 van. 10 u. Ouessant, 8.-Ayres n. R'dam.
n. Dairen. '
ALDIELO, p. 31 de A«»ren v. Amsterdam n. Corral.
wl*; »"&«6t 31 v* sl***ngliai
R'«
ALMKERK, 1 v.m. 9 u. te Bremen v. Hamburg.
ro T* Hamburg.
JSJ
H^x^x.A'lii?'
r _° Plm»
AMERSFOORT, 1 te Amsterdam v. Antwerpen.
Londen n. Japan.
i,A^N^
B^* 31 PlA<*«U' Burma u. Hainbnrgl
AMSTELLAND, p. 31 v^n. 2 n. Fernando Norenba, H^!^.*.^A?^.^
"b
U«GGLAND. ,V 31 v. Leith n. Hamburg.
La Plata n. Amsterdam.
T>
Hamburg.
Vancouver n.
...,.^. .8!*
BE^GKALIS. 30 v. tzort swettenham n. Cheribon.
IRWLLL,
st. 31 te Hull v. Rotterdam?
BENNEKOM; 30 te Galeta Coloao v. Corral.
BILLITON, 1 te Rotterdam v. Amsterdam.
t'"J. 1 -50 v'
'« X'-l?*-^"-^" v. Huiubur?.
Cardiff n. W.-Afrika.
BLOMMERSDIJK, 30 v. Batavia n. New Vork.
,?v?^>' B.-*>
****
*8.* l*-8- **■Te*-er-«»»
A
Grangemoutb v. Nykiohing.
"_
30 te
v.

Gepasseerd naar Brussel 1 September
»t. Londen.
Windt -.iM-L-M-V-est. Bewolkt.

"Londen n.
" v.31 Ad.-n."'""nstown.
Philippijnen n. font
WACWILL_A..I- st. 50 .e Port Wan Live?oo,
- CLAX
n. 0.-Afrika.
'
rim* L^erpool n. Bombav.
Q^ A^7^ ''^I*.
CHELSF.A.

-.

.

,

-R*2

Twee Gebroeders,
Hen j o. Wcntink -,
Sterenberg
Jenny, Bax, alle Einden; Oos terl a n d, st.
de Tyne.
Vertrokken 31 Aug. Gru u o, st. Bremen Hilde,
Foge, Hamburg
Ingeborg, Wessels; App i nge d ara, Smit, beide Emden.
j
HARL INGEN »a<*i?<.!,on,en 1 September Noord
Holland, st. Goole.
|
Z' lER IKZEE vertrokken 31 Augustus Je nn i

"niezen

.—

-

-

..

'"

,-_."_-.

.

■

'"''"

III-.

1 u. 10 m. I? Iteano st. Amsterdam ; 1 u. 35
m. Erica, st. Hornillo ; 1 u. 40 m. Hako 2 ak i Al aru , st. Hloji 1. v. Antwerpen ; 2 u. Ary
Lchetter, st. (Havre ; 2 n. 45 m. Hoogkerk, st. Antwerpen ; 1° y ne , st. Viyth -, 3 u.
40 m. Medea, st. Amsterdam ; 4 a.. Circe,
st. Caan;Tam worth, st. Xew-Castle ; 4. u.
15 m. Vo 1 b» r"g st. Gravelines i u. 35 m.
1_headoiie Bulgaria, st. Abu Zenima;
5 u. Bi 11 11o n , st. Amsterdam ; 5 u. 10 m.
M a as , st. Hamburg 5 u. 15 ni. 2 a a n 1 and,
st. Antwerpen ; St. Denis, st. Harwich *, 5 u.
55 m. Roek, st. Londen
West Arrow, st.
New-York " 6 u. 10 m.
Martin Goldschmidt, st. Calais; 6 u. 15 m. La n rick,
st. Leitn
6 u. 40 m. Batavier II, st. Londen
6 u. 50 m. 2 11 i d H o 11 an d, st. NewCastle 7 u. 15 m. Foreland, st. Rochester ;
7. u. 25 m. Lealorth, st. Londen ;' 7 u. 40 m.
3 n olri d st. Littlehampton
7 u. 55 m. Orestes, st. Kobe I. v. Louden; 3vend_?ii, st.
Royal, st. Tunis '; City of
Calais *-, 8
1° o k i 0 , st. Darien 1. v. Londen ; 8 n. 15 m.
Weissesee, st. Kirkenaes ; 811. 35 m. Ibeodor, !. Hamburg, per sl.bt. Fairpiay XIV ;
8 u. 55 ro. Or a n .i ep o 1 d er, st. Londen
9 u.
50 m. Gauss, m.b. Valencia 1. v. Londen; 10
u. 30 m. Lutterworth, st. Grimsby; 10 u.
50 m. Export, st. Londen
11 11. 45 m. 3 yg
n a , st. Lulea n. Vlaardingen ; n.m. 12 u. 10 m.
"lynehome. st. Sunderland : 1 u. 40 m. 81.
philipsland, si. New-Castle ; 1 it. 55 m.
Batavier VI, st. Hull Gr 0 s n el 1, st. Batoem
August
2 u. 55 m. O r est. st. Bremen *,
Let tier, st. Londen *
* Om te bunker en.
Vertrokken 1 September v.m. 12 n. 50 m- Augu s t,
et- Lulea,
5 u- 5 m. Trent. st. Middlesbro ;
6 u. IN m. Gun tbc r , st. Stettin; 7 u. 15 m.
Skaraas, st. Arebange!
erourio, st. Antwerpen; 8 n- 35 m. Ussel. st. Visby; 8 u.
55 m. Mertainen, st. Lulea;
9 u. 50 m.
Henn _ r, st. Westkust v. Afrika
Araitz
Mendi, st. New-Castle 11 u. 10 m. Damptr e , st. Makslahti *. 11 u. 30 m. Royal Soeptre. st. New-Castle; n.m. 12 u. 5 m. Wand i a,
st. __alms ; Inga. st. NykjLbing ; StadDordreoht. st. Lulea; 12 u. 10 m. S. N. A. 2. st.
Kouaan 12 v. 50 m. V j dar, st. Wiborg; 1 u.
40 ra. And a 1 iic ia , st. Durban ; Frie 1 ing
baus, st. Lulea: 2 u. 15 ni. Turkestan, st.
New-Castle; 2 u. 35 ra Srebreno, st. Grangemouth P. N. Damm , st. Hartlepool; Ede ra ,
st. VenetiëWind : West. Matige koelte. Heiig. Kalme zee.
Hoogwater v.m- 6 u. 5 m- 112 d.M.
IJIiNIIDEN aangekomen 1 September Ittersum,
st. Trangsund n. Zaandam: Irene, st. Hamburg ; Fr ie clri c b J urge n , st- Walkom ;
Maasstroom, st. Lcitb
Wachtel, st. Riga-,
Royalmoor, st. Now-Castle; Ar loi a , st.
Swansea -, Hontestro om , st. Londen, A m ers
foo r t, st. Antwerpen.
Vertrokken 1 September Billiton. sl. Zuid-Afrika via Rotterdam; Vliestroom. st. -Plymouth.
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f 1.90-3, lywten t 2.40-250 per 100 bos.
-NAALDWIJK, 31 Aug. Groote veiling der Ver. Weet■** 60 ]&' Aanvoer 3920 balen.
_<JizleG_3__, 31 Augusus. Velling potplanten. Adiantbum 13—17, strobUantbus 16, primula 9—22, sempervivum 6. gloxinia B—lo, plumosus
5—10» sprengen 7,
bouvordia 40—60. varene 6-6, chrysanten
42—60, biadbegonis. 12—17, tradescanUa. B—s, evclamen 64—5? «ent
alles per stuk.
.POELDIJK, 31 Aug. Exportveiling. Alicante f 0.76—1.04,
bl. druiven t 0.54—1.16. s'oofappelen 6-BJ4 e„ stoofperen
3-0 c, tomaten A 30—34, B 28—32. O 28—34. 00 22—2? «.
per kg.; dubb. boonen f 0-3&—
per 8 kg.; uien 50—
60 c por 25 kg.; bloemkool 1« srt. t 6—ll, 2e srt. f 2—4,
komkommer» f I—9 per 100; meloenen 23—83 e. per «tuk.
POELDIJK, 31 Aug. Binnenland. Aardbeien 58—78 e,
bl. druiven 65—98 c. witte druiven 46—152 e., dubb.
boonen 6—lo c, gele pi-uimeu 19—32 e-, blauwe dito
30—46 e., snijboonen 19—32 e., stoofappeleu 4—7 c, stoofperen 3—4 e., tafelappelen 10—13 c, tomaten 10—26 e.
per kg.; bloemkool f 2—lo, pepers 75 e. per 100; meloenen
20—52 e., kleine s—_s c, perziken Ie srt. 12—24 c, Le «i-t.
3—5 c, tafelperen 7J4—5.4 c. per stuk.
WM^LAiXD, 31 Aug. Export/veiling. Alicante f o_V—
1.04, bl. druiven 56—72 c. dubb- boonen 6— e., tomaten
A 30-34 e, B 27—31 c. O 23—32 c, CO 20—27 o. per kg.;
bloemkool Ie «rt. f B—l4, 2e srt. l 3.50—6.50, komkommers f 1.50-8.50 per 100; meloenen 20—52 c per stuk.
_>*_J_)__X__K, 31 Aug. Veiling Tuinder_belang. Peren
2—15, appelen s—lo, pruimen 10—18, augurken 20—
slaboonen 5—
«Nijboonen 9—12, tomaten 9—12, komkommers s—B, meloenen 30—60, perziken 5—19, bloem- i
kool 10—24, roode kool s—B.
I
-WIJK BIJ DUURSTEDE, 31 Aug. ler veiling besleedde men voor bceronercn Isto srt 5—7, beurre de
merode 10—15. sijsjes 9—12. *<_ap.. s favorite 16—27. jutteperen 24—27, 11.11. suikerneren 11—16. sinjeur de e. .-eren
21—26, wiamelzuu^ 14—16, coleur dessert 13—15,'lord
suffield 15—20, vijgeperen 20—26, 2oUemans B—lo, diamantperen 12—16. bonigzoet B—l 2, krozen 18—22, belle
de louvain 23—ZO, reine victoria 26—32, reine claude
20—46 cent, alles per K.G., I°abiieksveiling: Krost 2%
cent per K.G.
«UIDEN, LEER, WOL, DIVERSEN.
B.^__^*NV__l_D, 31 Aug. Neidebonig 80— e., tapkonig
45— c, persbonig 2?32 0., ruwe was 36—45 <%, gesmolten was f 1.25—1.50, alles per pond.

vrrxlA*^ *lH>*-5"

J^ren^an

AMSTERDAM, 1 BepL (Velling De Jong en Koene)
ruit- Druiven _?_«nkentbale__ 62—74, alicanton 68—76.
-jtt. druiven 60—130, prolefio bessen 44—48. gewone roede
s_e» f 26—28, Issriescbe pruimen 26—32, witte dubbele
t_3B, belle de louvain 2F—36, gelo 24—32. reine claude
--4t. reine Victoria 38—
alles per K.G.. perziken
sa» 12—16, meloenen karbonkel» 46—64, «uik.nneloe-

***
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,»n. aL gpanja, InnlonlvT. w.b. Londen
laad»! la. aL Londen Al ut on. ».l».
den Caida», m.d. loonden» Tan tonLonla.
«t. Vara cru,, _.sananlal«. at. Rotterdam
gonnan.sla. m.b. Caloutta, l),a/ton Maet. vardift.
nor.
Gepasseerd naai Gent 1 September _la»Unn_<», at.
Londen.
*

«_»«

v«i.ge__a

ra.liotel««n32ch

«henen sijn Vrlidag TJ i^eptember ln
verbwdlne met de da_r«»bte. vermelde kustetatlova «l»
via die stations recht.-! reeks to bereiken:
Rugby
radio; Flandria. Auiaialilia: Grut Ut», PortAludra»
.**udan railioe
ludrapoera, _schev.n___siv-.h_>en;
Medan radio!
Jan Pieters,. Cocn, Selieveiiiulleiihaveu; Kon. der Neder,
landen. Karachi radio: Leerdam, Rugby radio; Orania.
Rugby radio; P. C. Hooft, l_._ie-en.ngenha.en; Pr.
dor
Nederl. (Nederland.. Weltevreden radio; Pr. Fred. Hen.
drik. Rugby radio; Rijndam; Slamat: Siinon Bolivar, all«
-.cbevoilinkcnhaveii: Spaarndam. Oueesant TSF; Stuw esant, Schoveningcnb..ve!i: 'lal>auau. Colombo radio; Tic»
rimal, Aleiandria radio; Veendam; leelandia, beide Sch»,
venningcnhaven.
(N.T.K „Radio-Holland^
HERVERZEKERING.
Londen, 31 Augustus.
Lkaterini C. st. 31 Aug. 80 gns.. 30 Aug. 90 ga*.
Lltcrwater st. 31 Aug. t» gns.. 30 Aug. 60 gns.
1. rlncess Charl_tte, st. nabij Wrange! Narrows gestrand.
'
öl Aug. 12 gns.
Suez Maru. st. 31 Aug.
gns.. 80 Aug. 50 gn..

OARNGALIJSTEN.
ROTTERDAM. City of Tokt... st. van Tsingtaoi 721
toos groudnoteuolie in bulk. 25.10 rakken gepelde gro: d- 1
noteu. 18,000 zakkeu _ovl>!>„s>ne„, ? vaten darmen 100
pakken hennep, 70 sakkon wilte peper. 100 kistje»
Uil-leu coc.>i.noot, 1 kist mo_.-.,<.r_< manufacturen. IION
zakken coprah, 700 pakjes fü.re. 31 vaten cocosolie. 20
haten piipkn-ieel. sO balen kapok, 12 balen
sennadladcrcn.
H. kisten sennadoppen;
voor A___..trda»,. 290 pakken mattent
voor Dau__ig: 100 zakken Arabische gom.
ROTIERDAM Oreste.. st. van Yokkaicbl, 15 '. ..«en
porccleiu. 2 baleu
m._n.en. 40 balen
10
kisten handvaten, <! kisten eu 5 halen katoenafv..!.
manufacturen,
1
kist scbeerapparaten, 30 kisten glaswaren,
795 halve
kisten thee, 750 pakken hennep. 80 za_._.en «tieklac, 10.98»
zakken copra, 121 kisten rubber, 000 kisten «analen
cocosnoot:
**
voor Amsterdam: 2075 bundels eikcnplankiee, 8 klsw,
cell'i , idwarcn. HO kratten eu 1 kist porcelein? 2
eu .^t k-sten speelgoed, 1 kist bronswaren, 1 kistkratten
houtwaren,
kisten papierwaren, 1 rol matten. 2 kisten
3 kisten knoopeu, i balen manden, 1 kis,
scbelpwa^n.
zij-ie, IM zakken zwarte peper, 100
kisten rubber, 733
halve kisten thee, 257 heele kisten thee.

..

RIJNVAART.
LOBITH gep. 31 Aug. en bestemd naar:
Fiat 13. I'ranz. Wij, Meuse. Speculant
. "S, 1*611-:
Maipo,
Iröüiigar^
U"*?*-,',^"?***'^'''"'-^,
Fiat 14 Vanir Tourna i, Grimnir; K. V6Ue.
Vaart 13. Wesse,
3/
lina;
Lrdard. K Vaart 1... Ideal. Eiat 4. Paste,
AlH^
Ad'ianus. J«.n Millot. Josiena. t_. Vaart
tfheodoS
iSSsWr.*--Elize, __roezen; Tituiel. v. d. Graaf; W. 12:
v. Driel 38.
A
v.
dabben;
Trio, Hooglander; Modestia, Hoek; EmanuA
! Swuikels: Lucia,
'
v. Tlossum; Winthorst, Vilters;
v.
Rotterdam.
Grimsby
3.*« v. Calcutta.
Hobb6ln *"*-!
"*■ L te *-"«abaya
EUsabeth, Baa3_s. all?
28 te Calcutta v. LiverpooL
De
Hoon. Maasbach, Echteld: Moreenster, Wentin__>
E;NFELS> 8t- 31 v. Calcutta n. Bremen.
Krimpen; 3.1. Antonius. Kröll,
Lithov_3; SieberginaTK
_;i-i* EA t'°t- 30 ■*"* Shanghai n. Londen.
MaaHbacl.,
a.'""nd!
Lelden;
B*'8*'
v* Brisbane n. LiverpooL
de
N^?« dirksland;Dv^bina.
R-.3«E^' 8-> 29*-° v. Banana n. Antwerpen.
'lv,«e Gebroeders, de Jonge, MoorJrJT:
,! .^!.W^'
drecht; De Amer Blom. Druten; Wilhelmina, v. d. Vees{-.^° Las almas °. Br*---«-* ken, Vlissingen; Jo, Lmans, Sas v. Gent; Wanderer. Ven.
MA
31 teTs'
*./«?.?!^A_st'
Narvik V.''* «otterdam.
schure, IJmtuden; Potronclla, Schoenmakers. Reükum,
v. Rosario.
vn^^-^ISR-TS.*»81 te Londen
De-lf,; <*..**-*"*"*■ llendrika. Winkel. Dor!
a?Ac
to Yarmouth v. Rotterdam.
lnSe^
s»I lierant, Dusseu; Neerlandia
-"
8*Bremen
vTh*.
v.
TjRTiBuenos
w*
%
Meint-,
Haagsche Schouw; Rreuthe, v. d. Graaf,
ZLf» v. Tarakan.
30
Nagasaki
Amsterv-.?l?3^_*> 8' Co9
dam: W 0v. Oosten, Den Haag:
"*
-*0 te Pernambuco v. Hamburg.
Antonie. Huben..
»-. «v,*-*'
Krimpeu,i.l_^el; Anna Eli3__
y«M«n»n.
NARIV A. 51.30"*"v.
D,T'
Vincent K.V. n. Londen.
bet. Schmitz. Amsterdam; Bertha. Broekaert. Wieringet»
30 v.
Vincent K.V. n. Antwerpen.
x-^!t£-. st.' 'tBaldee. . laardingen; Gema. Boontjes
NOTOS,
■■,_■--.
31 te CenhHlonia v. Bari.
nis, Z^lmans. Deventer.
et, 51 te Gothenburg v. Kopenbaeen "^
NERO.
n
NINEUS, st, 31 van Bildao
l.nl_t-. ".k;_
Geertruida. de VriesMa.ria ' Adrianus,
J\ .p******: lle-ena
n. Santander '
v.
setten;
Amandine. Oom!
i„«
Vigo
31
van
.1.
Nl--**. Lissabon.
E^*^^^*-'
Wou*er
"'- te Hull v.
v. Damme Atos.
CI--I.R.
m.s. 30
Rotieraam.
-V"h«' V- *_<j,cc?.*■"*--■--*■
', ee?.' Jalr"v. Ensor' G"-»-*. Watteau!
m.s. 30 ta Londen v. Frankfort,
R?SÏÏ^ e'T
5?..?
AR..
Mei.er; O*--"---- v. d. Linde; Adjo!
U
3*te
La
Rn
Hrees'
Corona v. L^ntander.
d«.
B r§??§S4;_-:_.5.
"*"
Tiberius. v. 'Schijn'
Co_istanra
l_-^ï?..£ Clïr' ' ta
v. Sevilla.
dri- PW^IT-P-I
P '*.
s"*'***"'
Hamburg
?0
te
°"s°«.' lü*'*',
v.
Brazilië.
*
*^°?'
o^*-.
GaUthl6r;
L^S' steW»«»;
st. 31 te Liverpool v. New Orleans.
APi:'--'-rHrA,
"J^
Look.
_'__LE>... st. ZO te Penang v.
Ccbu.
Xee,fJe' GrÜlWls; °d<*B*'8*' H—
PAKEHA. si. 31 t. AucKland v. Londen.
IA30
Liverpool.
te Victoria B.C. v.
6tinnc, 1,7l,7 "-""" Ideaal. »Ti M. Stinnes L
£££?.?*-?*
_»* Th,t m-S> «'-!
29 v. Fbil2delphia n. Antwerpen.
Knapp.si'
E.
..(.'la, Kruse; Josef, v. Moment
5!,'
PARKHAVEN st, 31 v.m. 9 n. 33 m. 120 mijl West van Oden" .1,l Me,
liheinau. Bor-ch; Steijd
helen:
-.anus End, Savannah n. vrcm.n.
Aegir t Spieker; Harpen
Stacbelhaus;
6
£&$?. DUNEDIN. st. 31 v. Aden n. Londen,
L-.ak; Harpen 10. Gieseck; Spero.
v. Eszéu; Haroen' 20
V?c_- Ar'T 8r«p * 31 Goode Island, Tarakan n. Brisbane.
Sluimer;
W,*.?**^ E ' Bt' '- v- -**<-*■■" Vork n. Hamburg.
naiicil Koeln 3.<
1._.v5.e„; Lli'.beth, Wolz; Bavaria 11L
3... rhe.v_.en;
IvEMI. m.s. 31 te Londen uitgekl. n. Brussel.
Rt'int,'a,Cr!
_>" i^'-.?!* v- 1 Lilard, Rotterdam n. Newport.
loU_rd
3!
Bt.
RC»C**"'
31
te
Hl
v.
Amsterdam.
3^.^ m.s. 31 te Louden v. Gnrini-hem.
3
Cosn-°Poli*d- Graaf, beid«
AOTTI.M.
REa-NOVA, m.s. 30 te Rochester v. Nijmegen.
Zitt,m-rmï,
RAJPUTA..A, sl. 31 te Port Said v. Lom-en.
"i; Germanicu-., S.hneiderl Dra«
.„^''^
E* 8t- 30 v- Newyork n. Hamburg.
"llerardu... Dranaco 6. Sohneider; Tiberius.
N*3?^^
Dekker, alle Bellii.-.
s*_* .?*'
U-P__. -'t- -***> te Newyork v. Bremerhaven.
*
1 *''! viane, Metselaar; Nb«,ania
' 30 Hampton Roadz v. Antwerpen,
I_'J
?Av.E^^_Tm;
'*.
M.
IlllT,al*
_F^.IALBTAR, st. 31 v. Liverpool n. Vancouver.
' r* """den; Progres de Jong'
5
i.
RA
(.rleans v. Amsterdam.
8<
31
te
New
nt_e_.?«.'_.
_.* .."''«una Jantina. EltingR^^
Baden» 3t '?>°"'..^'''**
AGA* st. 29 v. Lome n. Liverpool.
Pres B__.nar_.el_ Bouman;
industrie
-Vïi".
IA st-, Hema. Verd.,*.*»: Zwei Bruder. Eneelen:
st. 29 te Las. R'dam n. W.-Afrika.
*AA6/,
Miin
st,
Weg;
SLIEDRECHT.
31 te Beaumont v. Liverpool.
Pax. .t. alle D,.i...cbland:
verlangen.
b K»"h"*'
te Porto Ferrajo v. Rotterdam.
10^l0n.3* m-h'J°
' Marie. st., Seam £
.t "ro!-?,».
'o Hamburg v. W.K. Z-Amerika.
,n<
il!-.
°^?^A^^t'
Eeinhout:
r>i«.>^.,'.'"«'
C:
Danubea. Buskerl
v. Luenos Ayres n. Rosario.
1.. Boni. Mou De.-ir. Vos; Wiljo. Borsie l
3A*)^, A FE"t.' »t.p. 31
30
Aden.
Japan,
Rotterdam
n.
Door
sSS»v
V^?°j!'''"
?utjal,r:
Vertrouwen. RolN; Union
1p 0 Gibraltar. EnZ. Indië n. Bremen
1
S J i;*-'*>'->«w ; Am-._one. Boom ; Rijnzeo»
l|!
EIT
Üi*
t'
l
1*Oi
ï'4
v
¥
1'17
8t- 31 te Bremerhaven V. New Vork.
olwlP
«9'
«"*»
STENTOR,**'st. 30 te Sueü, Batavia n. Amsterdam.
SENATOR, st. 30 v. Calcutta n. Londen.
Asteroth 11. Wich. Zaandam:. Zeester. Schnrlnk. Bode<
SCHELDEDIJK. st, 30 te Singapore v. Calcutta.
IJm„!den
r A-ckermau...
?o^'. Mijn Verlangen.
Londen;
SCHWARZWALD. st, 30 v. Tocopilla n. Iquique.
Sliclreeht;
Koers.
ST. LOUIS, st, 30 te Valparaiso v. Havre.
.iohanna. Biirinks ; d'Art-iliman. B-ileau ; .i>»rl_ur.
st,j
Markur »*_.
st
SUMATRA.
Steina. van Eek. alle Bel-*!. ;
30 te Port Said v. Oslo.
SKIPTON CASTLE, st. 30 v. Galveston n. Havre.
N_^_^".' u"- n KeeS»eip;
_; -Wo, st ; Boss«<*<- van Aalst ; Arm,
i>il?l_.. et. 30 te l'ernambuco v. Londen.
WiiKmans ;
Ver".J ; Louis, van There*a.
e-interen
Di k : Lud^ic. st. Scaldia.
ttyriü^F* ■**" 3^*1 Gibraltar, Londen n. Yokohama.
; Hansen en
U; '"i'.'-enveldt. Kranendonk; Mascotte,
Calcutta n. Londen.
!?T-fvr?T£**'_.*-*;.J-** Gibraltar.Bangkok
do
n. Kopenhagen. «_...5° ***,**"*- '*a>. va*- der Staal ; Hydra, st. : Johanna.
3^Ai_ 7w^*t .*4_- 30. te Colombo.
'
Adam n.^oreytta
4,
vaa,Janssen : speculant,
1 Brunsbuttef.
s**-te---oRouaan
d>I.U_ELAND. st. 1
v. de Tvne.
CorTr'
de_>
Wii^^,.'^.
B. 31 te Manchesters. Amsterdam.
' -ï- _.van der Kahmeu. Erma.van
Iwi
Leine«.**'_'
.-^k^R^'-l.
..'^s
HS
st,
San
weber;
2,
10LED0.
30 te Walvischbaai v. Hamburg, vertrok
te E. van Gemert : Hammud. Dreven : Heine
n. Kaapstad.
W-d
Arien.
:
mu'/Vi
7a^
TEl_A>lO... si. 30 v. Port Swettenham n. Liverpool.
mus. st ; Brabandia35. Becker.< Herzeleide^
Pladdet; AstoLomdardia.
Lentjes,
ria.
st. 31 te Dairen v. Gothenburg.
alle Duitschland
I.N>E-^EE,
TELLUS, st. 31 te Calamata v. Nauplia.
Stroombci«: Vclas^nez. do Schepper: Elta.^a*"berta.
nin de Wachter: Oostzee 2.
st. 1 te Sydney v. Tarakan.
Ta.umes: Titiaan. Bon.- en«
r>^Rl>o>
Belfast v. Amsterdam vla Dublin.
-.-r8-,1?0-st.Bt'3031 toBahia
l>««ermonde. Vriê'n.ls; Johan
ti,,
vIGO.
v.
n. Hambure.
a^' d"
Nantilus 8
Veen^ra.V ' ,"
vingen .Nieuwe Zor<?
***' 3l v- "a-«?>. n. Alexandrië.
_i»N^'ri
7-TöWN
*"**""-.71. **?*,
de
Bree: Harpen
VREEWIJK, st. 1 v. Cardifi n. Caen.
.chwan?.: Sani lï. de Wii.; "(mor
Geffcu: Johanna. de Loov; '
VENU*., st, 30 van Smyrna n. Algiers.
v AARLI. st. 30 v. Newyork
Uar»
Oehs;:.>!«>,
Mad V-.er.,,. s.errii'-eii: Ouinten Mat.vs
t^lara, Oebs
n. Curacao.
. K.1.. st. 30 v. Bahia n. Hamburg
ii""-"_* <V>.
"och. de Wee^d. ?__!
_!"""-Schmitz:
hanne«, Gallev: Haniel
VAI_DEMAR 3KOGLANT). st. 29 v. La Plata n. S*. VinWillem
Taèl.eI,e«: Ali.la. Draver: Theodora
cent.
S$
t!
W«T'
Haarlem;
Henriette. I.ichler: SHV 53. Sclmilenburff- Ti«
C,H-^DI"-K" *>t- 31 te Buenos Avres v. Montevideo.
XWURTTEMBURG. st. 29 v. Las Palmas. Z.-Amerika n.
-15 *'"->.''.'* T.'"o, v.
UV Robert
Hamburg.
onderen:
A?ue.*.' Zimmerman;
..».". Doodewaar. : Nassau,' Zij!man..:
vata.
"t- 31 to Dunedin. vertrekt 2 n. Sydney
Henri Matbieu.

>l!vi^

vi^.

6ARET omr

"^

-ZlkA^
vStó

Cor3

Rotter^'

Dia^

*'

.karia.

f^TTP^ S.°^BF

&«AdAi
A^e« -1^7.,'

v^M^^W^'
XORD^?^

STO.' A
d.^lak
ianV

*"

Delft^tzra!

Wildschut

Scheed
vf

'-

9.hr-^K-'
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Binnenvalt

t?vnfWv

"*

seU^

'

kU<*

Con"Nal.^

.

kandia Scibe^l

De^de^»"ri- *Wrec^-

.

Sohn! Labore

Il^cS-h/' L7

N

b^^^'^.i"'''''
7^?^"'

N^CHEREN.
SS eZd. »V«

Rosario n. Londen.
l?.^.**-** 1st.v* 31**"te Balmas.
Hull v. Kotterdom.
_!M^-_. 3?AUBEV,

,)f_^.^.9'

JVIGBERT.

B* 31 te Hu» v. Amsterdam.
st. 30 v. Bissao n. Hamburg.

Av*^'°"*8l-iBO 30J' teAl^-'-?
Madras v. Bremen.
"Z!_-*'. E*'EEE
WESER. st. 30-''' v. Rio de Janeiro n. Hamburg.
.) *.3^..?.^^G. si. 24 v. Kolisichang n. Liverpool.

f,*-i!-. Brisbane n. Hamburg

wpt

WALMEN CASTLE.

st. 3" te Kar pst ad v. Natal.

v «aapstad n. Port Natal.
w^?^,C.ASTLE'J t* 3 Ho»s-on

v^.viA!^*.^.WARWICKSHIRE.
Ran^o.u.

* '*' p.
st.

n. Manchester.

31 Gibraltar, Liverpo.., n.

y?vtLAXD' 't' Ite r-ci-b
E **t' P'
IVril-'w ./^
*-°
'
___;?"
3^
?A A v^rl>'.
/AA>STROOM.

st,

v. Rotterdam.
Japan n. Duinkerken.
"ilgokl. n. Antwerpen.
301 *""'">"v. Bri-.tol n. swansea.

VRACHTENMARKT.

Londen 31 August»... Bevracht zijn 0.a.: van
Montreal.
Artico.
37.000 qrs.. 10 pet. Antwerpen of Rotterdam
U'A e., Hamburg of Bremeu 15% 0., 15/30 Sopt; van
Rosario (niet hooger). Bir.bbank. m._.. 7600
10 pet
Antwerpen/Rofteclam/llüinburl; of Londen 24 t.sh.. optie
Avonmouth 2! sh 3 d.. 12/21 sept; van Bahia
Blanea.
6i°°_
-}ct-' Antwerpen of Rotterdam
**
2*
Montrc-'l. «'-.ucis. st 207.1 n..
n
l!or.leau_c,Rofte>-da»_
"' 1(^7 -'"!'--' 11*-"» Oef.
«..nl.-.ngs afgesloten): van
Rotterdam, een _t. 2.*>ot> ton. 3 sh.
,-_.^"_."'""'
A
(1..W): idem een st :hh,ii <«„. .'< s h. i; d.: van de F'irth
et i-ortli naar Amsterdam, een
si. 21.1.0 ten. t sh. 3 d

..

"7.'CBS.

*"

NIEUWSBERICHTEN

IJ^ELKEI-K.

Port «ai... 31 Augustus. Het stoomschip
l.lselkerk (Zie Avondblad 30 dezer) is gisteren van hier
vertrokken.
MAMARI. Buenos A*-_e_. 20 August,...
stoomschip
M.imar. (zie Avondblad 25 A,ig.) s vanDe.
Bahia ..lan.*..
vertrokken.
NIRVAXA Aden. 31 Augustus. Hef stoomschip Xirvana
(zie vorig Avondblad) is bier vanavond aangekomen.
SCHEEPSBOUW.

Heusden. 31 Augustu.'. Van de werk .ter firma de Haan
e» Oerl.m.in- alhier, werd beden met goed gevolg
te
water gelaten, het stalen rijnseliip Animo, gebouwd
voor
van
rexeninl.
d.-n beer 11. van Oosterom te
den. He hoof.l.ifmetingen van bef ...hip zijn:Heer.-waarlengte 60
'.e<.'!. breedte
nieter e» holte .'.3,', Meter, terwijl het
laadvermogen ,-a. 810 ton bedraagt
11, 1 -hip is naar do eischen de., tijd»
ingeriebf: op het
voordek
een 8 PK. Deutz Motor geplaatst voor bet
snel 1.e1i.-u der ankers.
Op do vrijgekomen helling --e.i-d terstond de kiel geleg, voor ecu Rheln-Heruekan.-.i.schip,
groot ca. 1370 ton
voor Duitsche rekening.

-

Saroba
d^Bèr^l
Ma!

*^"

, .ie''

!.acl,t>heei-.

11e11..!>.,

I-^eher: E!,r!e>>. Rhe.n.iurdt.

,n

TM,n» 3' Mame Flisabeth jïï.ud0-_iwr? ,IWer*T '*° ftf^
Oardin...
Brabantla. ' Lavoi.
v*. "^.'^ :'anna
Favorite, s"""' Colbert. Mier.
n_k,,:»KKn*-^
/'"*''..
K. Vaart 16. Adriana 3. Meurthe^
lel . ' N*,-"""'**Legia.
Walsi,m L A»-V».
Walsurn 2, Wervicn. Credo La
Pao»
,n
ba
?êïï
n
-". dir; F,, U"'" '' Xorvi Va*rt' IL RnA
l.og». alle Duit.ebland.

'^

SOHELDEVAART.
HAXSNT-.ENT gep 31 Ang. en bestemd na..r.
telegraaf 3, .st; Po_.ei.lon 1. Verbe.-gbf- Anna.
!allo
«otterdam: Govert Jan Willem."
, Tack

Hokken '«N
'l 'eeren. ,t. Haarlemmermeer»
Fe^.ti.'i^
st. lt.vens!ein: Harnia Huvsmkn
Hernona. '".'
'
Lieshout:
flazinn. 5... Sebevening.-n: Gr e. v^r^er'

'""

Oomo Hein.
Hatteiioord:^.Gebroeders,
Llunoert:

.t,

IJmuiden: Pieiernella

.t; Nooit volmaakt, st. beide
l-b'lomene. Van ......s.e.n, Amsterdam:
salutis. .sl '...Gravenluige: J.-uinetje. st.
Leiden:
zorg
„negen; Mathilde. feekniai,: Avontuur.Nieuwe
StrijMijn gedacht b'ombout.s;
"!.''>''">"
V.......1lV.'
Ainandme Michiels;
V.m Tongeren: *-..<_>.,,...,.
L»»,i,g: Panama. V.m Steen: Nautilus
Van
De Meyer: M»r!>!o. l.uv.ssevebl- Fliej.,!Mee!-'
i.-rt
t>. l.rei. : teglu., foeli. Jokten: Fluviale 31. De K.-sto*
Bouvier, Gr». ..olijk: Sani 11. Awnter. Louis. Van x-.ff
ter***-: Jeanne. Van der Meer.
alle Duits, .il.-in.i: Dat ..-o
I_. -an Gennep: Atl.ena. Siegmuu.l.
beide Frankrijk: .1..
si.: Le,,!:»,.. Cornelia. ."raio. Rijn en Schelde V
,'et.,e: La-... Jonker- Zuid-Nederland. Molenwijk. 3 Ia»
broeders. De Hruyn: Pauline. Flipsen: Loretto o,.in,us,-t. Maria 2. >!>.oren:
Gi iemlsve-n 1,;. Grni^tra; Grien.'.!l. t.'iupnen.St. Petrus.
Mvlord. I,'eusier.s:
l.is.-la. >an .-le.-..; Hettv. !.,.bb,'_..„: Herwin- De !' ne
Dauphin, «ijken: Anti^ón», l'.bbers: Albatros
is,.*»,!
ten: A.-.am 3. Van Heven.i: .leannette Marie. v. d.l.md..:
I rovenee. v. <! Poorten: Anna Trijntje. Muller:
Fluviale
Avontuur. Den F^raber. Dagera.,.l.
F__._e.
"■
alle -V.'-.""Üelgië

Spe*

?/.."".'

..

■"

.

-
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WATERSTANDEN.

Sept

Keulen, v.m
fon.t.in?, v.m
Iluningen. v.m

4...1 m.
tt, m.

Mannheim.

i*.ls m.

—0.32 m.

,;< m.

-0.04 m.
-0.05 m.
+0.04 m
+0.02 m.

v.m

.-t!.,..tsw,rg,

Pingen v.n,

< anb.

V.m

V.m

t0b,.,.-..

Duisb.irg.

l-iibi-ort.

V.m

2. I

t.1,;

m.

.1.7!» m.

4.2. m.
3.20 m.

.....O m.

WATERHOOGTEN.

lloferdam. 2 september, Ut* getijde 5 u. 45

+O.N 1 m.

—0.0,.

m.

-0.12 m.

_-0.14

m.

-0.0.. m.

m.; 2de getij<l«

-

12 «mnvv» rotterdamsche «ov^^mr.
donderdag i ißmnßm »„*7
ADVERTENTIËN.
i
MM—, Groott Schouwburg.

—

"CHOUWIURQ

VAN LENT & Co., Rotterdam.
Nieuwe Heven 35/37 " Telef. 2320.
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>«.G_!AVE«HAAG3OHE

VAKSCHOOL
voor MEISJES
LOUISE __E!_NIETTEBT»-----T

'M

D81

-

10
DEN HAAG
Directrice: A. KERKHUIS
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HUISHOUDSTER, RIXVERVEI.XOR-IS'I'ER,

'
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Kl'iV!._h:\

Prospectus wordt op aanvraag
41612.E6
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'door

D

W

WW

«n_.

»,H_.

D^
M

de Directrice toegezonden.
HEÏ BESTUUR.

—

E

a»e»»ul«pectie, beroepskeuze, !,k.vcl!«le<!,ni-_: eui.).
wordt gegeven in de volgende vakken: Psychologie, Paed».
gog», Maatschappelijke Rechtsverhoudingen. Economie.
Sociale Weteevinc
'Sociale Ethiek, »übclKu_de. Geestelijke Stroomingen, Pbila»croni;.'
Hyglenp Liter-ltuur, Adniini?tl_>tlel_eni_is.
Handenarbeid.
N *
d
'

li^°dk'

Aantal wekelyl__e_.e lesuren 19; duur van den cursus twee
is een

"£«AÏ"5 --jaool. AanvangIntern»»!
, HMLieraeln.
*—«,

jaren.

verbonden, gevestigd Hond«coeter«tra„t
vau den nieuwen cursus 19 September a s
_i^_^-'?i?s^.
°-s-- benevens inUchtinzea bij Mr.' Dr.
k' __.
__.
v____. «utz^,'l:"*'.?
Hoofdweg 50, Amsterdam.
Het Bestuur: -->_■. C .P. «PNNINtt. Voorzitter.
__n-.*__.,_<»
40534/42
Mr. A. HIAQLAINE I*0N?. Secretaris.

*^°^-

mrm^mfmAmém\o»km
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FIRMA S.
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COMPLETE WONINGINRICHTING.

Win., Hoogstraat 200. Rotterdam.
41608.12

«.-«.«o. I

Kunnen desgew. 2 dagen I
>>I Plaatsen
vooruit worden besproken vanal >1

I

—

10 uur.

Volgnummers 9 uur. I

41584.20

! Tuin

van liet Gebouw Goeie.

FEESTAVOND
ganiseerd door de Vereeniging
: „Het Vaderland Getrouw". :

I Groote Militaire Taptoe
door de

I■

JAC.

Tel. 8082.

f

Wapent U tegen Vocht en Koude

DOBRG_.BOO.It,
en het

Gemengd Koor

Debussy.

Kodav

I■

’

«I. «I.

■« ROTTERDAM
.
■

—

v/!,. K, Haven

l_._3«»i:__tt3Vi:i»i:_»i:»i.
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h
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Indische Militairen.

«
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2
»
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2

W

8S1

stalen Boeier
«eeles „VICTORIE",
„VieillNie",

gebouwd in 1923,
Hl., breedte 4,23 N.
V«bouwd
1923. lengte 13,42 M.,
M.

?

Lichterschip „NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN",'.
gebouwd in 1905 lengte
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HIAI'HENESSERDIJK 387. Tel.. 31711
Luxe Auto'- f 0.20 p. K.M. f 40— p. dag. l'r.liw.auto'Z
3 p. u
Uit het Centrum naar alle 6eelen der stad (behalv^, L. Maasoever)
'
_"*

’-

20 per rit.

i_U7o's

■

38348/20
j

/ .O.—.

Stalling aangeboden .f 10.- lier maand.
nis Ford, Clievrol-t. Ks...v.
*..!...'!*.<.<>>__-..!..<!.
Ruime
VOLUEBREGTs GARAGE.
Zaagmolendrlft 35
Tel. 40768.
!^I776.7
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HETGPOOTÖTEMUZIKALE WONDER
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PROGRAMMA W

VNUOAC 2 sLPTl>_l_jLl_
VRIJDAG
SEPTEMBER kfi
EN VOLGENDE
VOI-Lksilll- AVONDEN:

U PRACHT

WERELDSTAD

willy"'

W

W
tïffi,

derby

... 2K-. BULV3B z.l_p^7l.z__
MADAME 'WALKERS «0 SCAU QIRLS 10
-*''55'''i. Song and l...n<lnj: Act.

ff»»
W KRUISKADE 30.

I

POTSDAM

lW

„Het Noodlot eener Residentie"

»

W

VERDER UITGEBREID BIJPROGRAMMA EN OP ONS TOONEEL:

"SW ! W
'-W2H U

JOE CROETT,

Eerste optreden.

!..vrn<_f. ryramid«..
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■ SW"

Muzikale
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Jongleur Ac;.
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-

oKNN 5

Eerste optreden.

5 melödy's'
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ORKEST

ö"
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WW

?,a««r<«._g van 3—'...10. /.„«„l.il. van 2-5
MATINfiE.
De DANCING van Zaterdag ci*
>i,l<.ii..von<l onder

Hl

leiding van

IllNV^.

ROOS
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iiNL

GEZELLIG.
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18 WEDER LXoitA

-

Op h t tooneel0E TE«E« KOZAKKEN, Ili*«si_«lie
gattractie.
üapelineezter LOUIS V.AX KOPPELES
Organist J. WALVIS
«»I)X TOI_«4X« VOO» tJIMIUIEV

(Il

.Qi)>El^l.:

-

*'___b_:______________________________M__V_____________________RPl___
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VRIÜDAG 2

Het Meesterwerk van

I

DOE

CECIL B. DE MILLE

WOLGABOOTMAN
«HOO^l. NO»»XTI«C««: FILM IX 10 HVT_.X.

MS

De meest geweldige film van net seizoen

DOE
SB

VR
HB

WOLGABOO^_VIA«

begint in de eerste voorstelling om 8 uur, in de tweede voorstelling om
10 uur.
Deze «lm wordt met zang begeleid.
GEEN TOEGANG VOOR KINDEREN.
41634 00

De beste»

de sterkste,
programma's van de stad.
VniJO.t» Z SEPTEMBER:
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CC ES

i De «euvels der misdaad
Het tweede Hoofdnummer I,: IX EK. «ËHEEL >KXN«» «___xn«

E__Ü^

1 W»^
WgsWH«i>

DE REVUE STER.
r_>m«ntl««l,e nini In C «ten.
'l)p het tooneel: verste klas Variété.

>

2 September tot «o met 5 «ept.

ONS GEWELDIG

___^__^^

DOODR«IDAD«S
- In de hoofdrol:

«WEG'
4 !»»«.*.

—

l.!,»X_t. Hl in.

DOLLARCOMPONIST
(JAZZ)

HET Bl.Af_Le«PAA«ll

Een ongewonefllmfanta«i«.

jvp lic

>_.«! »_T»

SLUITING3?ROGRAMMA

Een drama uit het artiston leven.

DR

"' °

loeneel-

In de hoofdrol

»*l_^V_tßl» i T

Toppent van dresseer

Nus denkt er om. On». Theater is rannf
Olm-dag
en met Donderdag gesloten

Vrijdag 9 September 's avonds 8 uur
van ons nieuw

,«r_,onwd
groote «.O_.«.NNTOB UKh,

HOBTOX

FEESTELIJKE

l

OPENINü

Theater en inwijding van ons nieuwe
MET BBN »v«ITT_-l"« .N

bespreken vanaf h» .»n.

FEMTPROGRAII.I*

H«^4.Ki.

s

___»__?B-___

Prachtige

9
W

.1742.60
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de mooiste

Nnltenge**.«on «en.etle «lmm» in ? eoten.

W

-auas Vr^daz

l»«»rl.!»_._.

Beapreek. hiervoor »w plaat-ie-».
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Een ontroerend familiedrama in ? acten.
n»n_.nv BOS-VOnril,
c_N..XS H(-*-TRB.

- -

iHHH

*I<*

BUCK
JONES
IX «ISX __»»I^_lT»_ «I
E IL.II:

STILLE GETUIGE II

IX VE lKlOPllNOLLE!.:

.

«^ <

HM

nr_„_. LOl'K
■
M W «II.*»'»!in de ichltterrcnde film: GEEF !V^^ MIÜN
IVIAN D■
sterl* g^peeWe sensatiefilm in C. aeten.
_^
^.'_.-_'''^'7_.^'
>
l-It.l
»
De » N X »OX », met hun buitengewoon nummer
.»«.*». H
HHj » prijlen der p>3«!sen: 60 '"'''
45 35 25 Col.tI
SS W
Zondags doorloopende
„r. van B—ll8—11 uur «n voorstelling.
voorstellingen van l—
_ 30
W

W

— "^ULLY MARSIiALL

BARBARA BEDFORT

I W^REE^

komisch jongleur.

2

l'T^^9Bl .

Groot dramatisch üino-verk in 9 neten.
Schitterend vaa .pel.
praelitlgea exotische tooneelen.

W»

19
ES
H

OOSTER THEATER
»<»««»
I.

_<^?/. y^*.^^_-fc__

J|

W.Va THEATER

W

W»

'""'-iSB'E
WW

Eerste optreden.

Koov

M

in net programma voor den bekenden acteur

HET

R^P>

___N-___^7**^«___

i_"

BH

GROOT I.IIXOI. ORKEST ONDER LEIDING VAN MARC VELT.

SARAT'TOS 6
|^g_ l>r Koningin -!< r
—- Ken-te optreden. nÖB
'9
""marsareYhe" 'howe
W
'M

THB AT E

_^°F»

3

3 Ba
Sfl

Een zeer belangrijke superfilm, spelende vöör, tydens
en na den grooten ooi'lig. Een Kunstfilm met schitterend spel en aangrijpende tafercelen. Een grootsche
Rolprent met een nnc ,,;istische strekking. De Regie van
deze film dwingt ieders bewondering af.
41700.160
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'" M^V_

1
OI>VRir»IA
THEATER 1
ff ra|

Hoofdvertolkers: PAUL 0770, CHRISTA TORDY,
HANS STUEWE, CAMILLA V0« HOLLAY.
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EEN GREENBAUMFILM DER U.F.A.
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»

V«lHl...«_«»ll'T__»lNi:n.ig«!«e«lei.!l-ats

TELEFOON 8746. H Mm
|

Vanaf Vrijdag 2 September het Cinematografisch Kunstwerk

H

«een toezang voer kinderen
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CINEMA
ROVAI.
** Ijl
SEPTEMBER.
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THEATER —«

»»'"«""»"»">'"»""!'"'

mmi

HrTHAL I A

VHS

_,GUlSH^__/zbs

l_lixM

»
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9
"knielt
hi

dancing
HOOGSTRAAT.

Z^'^*'
S'^\^
-^i/^" J^ >*^m.
*

l*p_____H___

<_OOLSINOEL

18, Tel. 53864.
v. HEUSDRSI.RA..I' 9. Tel. 30909.

__>

"7.

8l^W ie Heester lier Woestijn.

l**lQ_>l_^l>.__-H<Q!*.^ TEKST

W?*Sl^»

Voetbalmatch op 60 fiet3 tuBséhen Eng-d en Holland.

W UEWIS'STOENIB

——

FAY COMPTON

R-3

»

!

N.V.

llüwlll. Kolt en Wel.
|^^^_a
■_P*"\
Wcl^

WW^
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24 Hl., breedte 4.68 Hl., diepgang
1,83 Hl., IJveren luiken.
Nadere inlichtingen verstrekken:
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JACQ.
Jr. & ZONEN,
_.!akelaar_> in schepen,
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n voor Dame» en Heeren, alles op maat gemaakt, binnen W
Tenor, dled. Opera.
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S
gi
8.15 VVR
l"-.^erhooging. WATERDICHTE DEEN- D
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9
oniei
m SMUKKEN. I.OS*.UUHIS. REGENJASSEN. KLEEPVRIJE
GROOTVUURWERK
OLIEGOEDEREN. BROOD- RUG- en JA^HI/.AKKEN, M n
te bekomen bi!
OVERALLS. DEKENS. KAZII-EERLENOo'
! 'l'oe^an^zbewi^en
den BoekT
Muziekbande!
en op
DIODHEDEN,
enz.
41604.50 U den dag der uitvoering aan liet SM
a. l. t. Prof. «__»«.« «0»l?-__i_v»l«^.
M
Bureau f 0.50.
! Ka 2 uur algemeene prijs f 0.75. 8
9 tusschen XTKTic 53392 Hoot?straat
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VPUDAG aSEPTEMBER

Opgave voor het Lidmaatschap der Afdeeling (contrib.
inclusief
Sted. Rel. 10.—; voor nieuwe leden het eerste jaar / 12.25) schriftelijk
aan den Secretaris Mr. W. E. OALKOEN, Diergaardelaan 41. Het
lidmaatschap geeft wede toegang tot de Oener. Repetitiën voor de
gewone Uitvoeringen der Atdeeling, benevens als regel tot de gewone
Uitvoeringen van alle overige Atdeelingen der maatschappij.
DamesKaarten voor beide Uitvoeringen a f 6.— (plus Sted. Rel.)
verkrijgbaar voor leden der Atd. Rotterdam en. werkende leden der
Zangvereeniging v. die Atdeeling vanaf 28 November a.s. bii
LIOHIENAUER. 2uidblaaK 8.
Leden der Atd. Rotterdam hehben bovendien tegen verminderden
prijs toegang tot de Buitengewone Uitvoering op Zondagmiddag
25 Maart 1928 der

Mevr. HENRIETTE FRANCISCA,
sopraan, lled. Opera.
,
ROBERT MARSCHAL, «

> SOIREE DANSANTE |

mi36o{

I^mTIIE^TRL
I
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(Solisten: A. NOORDEWIER—REDDINOIUS. SU2E
L. VAN BULDER, MAK KLOOS. JAN DEKKER. J. LUOER.
H. BESSELAAR. ED. PLIPSE).
41618.114
Dames en Heeren, eenige geoefendheid in de Zangkunst bezittende
en wenschende mede te werken in het Koor der Zangvereeniging,
gelieven zich schriftelijk op te geven aan Mevrouw E. PHILIPP—
ANDRIESSE. Nieuwe Binnenweg 171. Repetitiën Donderdagavond.
Contributie f 7.50 (leden der toonkunst Atdeeling vry v. contrib.).
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MATTHAUS PASSION, VAN BACH.

Zondag H Sept. 1929, geor»

I

THE DANSANT

Koor: langveseenlg.ny der 7eonKunBt.^illeellnB.
Orkest: UtreoMzell Stedelijk Orchest.

Hallo Parijs.
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SPEELMAN

Solisten: JO v.

Vgsllal' Wereld Revue

Nieuwste patronen, concurreerende II
prijken.
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20 April 1928,

Prijzen der plaatsen 30

______________»««^

in Nederland)
Solisten: RERI'HE SEROEN. «AARDJE OPPERS, «AURIOE
'N.EXNANDI' (Brussel), OEOROES PE7II' (Parus),
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EN VAN LIER de vroolijke eonlerenoien
'"E RAIWRU.ERS BAND de groote Am.rlkaansohe Ja__-attr*cti»

57. SEBASTIEN,

(beide eerste uitvoeringen
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SOEORS
ISSAEFF I RIAIOV & «ARI.AV I
Russische origineele dansen.
vanse aerobatique

LA soi«T DE SOROTCHINTZI,
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M. A. II.)
De school leidt jonge
,
van ongeveer 19 .iür.n en onder op tot
«n werkkring op n>n!_ts_!__pi>._i.ik terrein (voogdijraad,
armenzorg, reclaz.
*"^".*_L' opvoedingsgesticht, liindervorüor^i"!:. jeugdarbeid, wo___li>B_i_«pectie.
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Operette van LEO PALL.
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Met SEPTEMBER toelating -van leerlingen, die H. «.Scholen. UvinM na«ia,
Scholen, geheel of gedeeltelijk doorloopen beoliën.
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Avondblad, A.
Oost-Indlê.

Doodvonnissen.
Batavia, 1

3ep<_ (Aneta) De gouverneur-generaal
lett de vonnisten, waarbij vier Bantamsche oommujsten ter dood veroordeeld waren, bekrachtigd. Aan
ln ie gratie verleend.

een

parade.

Bij

aan hetgeen in

de voorjaarszittlng ven den Volksraad van regee»
rlngszljde te berde is gebracht ter ontlading van de
woorden, waarvan de
voorafgaande gebeurtenissen
laatste mail ons den tekst heeft gebracht :

De schoolgelden van de H.R.S.

1 Lept. (Aneta) Tijdene de parede ter
legenheid van den verjaardag van de Koningin is het
zard van majoor H. C. (.reutz I<ech_e_tner uitgeleden. De berijder kwam er onder; hij is toet een
skw.tKt heen in het hospitaal opgenomen.

Bandoeng,

Kroniek.
Openbaar Gehoor.
p 7 September van het__.orjg jaar heeft gouverneurneraal de Graeff «ijn waardigheid aanvaard en het
as gisteren (Jus voor het eerst, dat hij het Open*
Hl Gehoor op den Koninginnedag heelt geleid.
leen gouverneur-generaal l*ock op 31 Augustus
_n het vorig jaar, op een oogenblik dat het commuziisch gevaar nog niet in ziju volle beteellenis
ord onderkend, het woord voerde in antwoord óp
opwekkende woorden van rar. Xez-tzel! de NilHé,
n voorzitter van den Volksraad, kon hij blijde
anken doen hooren :

.

„De toestand van Ned.-Indië en van de Xed-Ipdische bevolking vertoont in het laatste jaar vooruitgang op verschillend gebied. Vele gunstige ontstanNgheden hebben zich voorgedaan. De regeering blijft
den stoifelijken vóóruitgang bevorderen, steeds er
naar strevend, het volk en de Indische maatschappij
geestelijk en zedelijk meer te verheffen...."
"

bijzondere beteekenis, daar het de geheele orlogspériode en de hausse- en malaise-periode van" na den
oorlog omvat.
In een voorwoord verklaart de schr. waarom j^ist
omtrent de laatste jaren de tarievenpolitiek minder gedocumenteerd behandeld moeet worden." Üet ambtelijk
„geheim" speelde hier een rol. Len later geschiedIwse-en-een-halve maand later braken do on^sten schrijven, van de SS. zal wellicht archieven geopend
t. die op het oogenblik dat de scheidende landvinden, die hu, uit concurrentieovei-wegingen, geste>ogd sprak, r.eeds in vol'e voorbereiding waren.
ten moesten blijven.
De nieuwe landvoogd zag het eerste Mr van zijn
In dit deel zijn ook verschillende principieele de-wind overschaduwd door dezen feilen aanslag op batten in Volksraad en Kamer, zoo ook schriftelijke
staatsgezag. Vele van de goede voornemens ten polemieken omtrent de t-.r_eve__polit.eK, vastgelegd.
"ie van land en volk moesten wijken voor geweVerscheidene foto's, meerendeels van leidende 5.8.nde eischen van gezags^ersterking en een aanmèr-mannen, verluchten het werk. waarin weder een ent_lijk deel van de sommen, bestemd voor welvaart.- z-gwekkend materiaal overzichtelijk is bijeengebracht.
diiiek, werd opgeslorpt door noodzakelijke maatgelen tot hersiel van de in bezuinigingsdagen veraarloosde gezagsinetrumenten : leger en politie.
Planters-vademecum.
Bij het jongste Openbaar (behoor was er dan eok
en aanleiding om louter blijde klanken te doen
andboekje voor den Deli..nemen. Integendeel. Op de met zeldzame kracht
planter", samengesteld door mrs. R.
. voortvarendheid onderdrukte opstandsbewegingen
Fruin en T. Volker. uitgegeven door de
een scherpe o_.mp_.g_.. tegW den landvoogd geDeli-Plan.e._-V.reeniging te Nedan.
>!gd van de zijde van hen, die, ten deele uit redeoze beduchtheid voor nieuwe opstandspogingen, ten
De vrij ingewikkelde arbeidsregelingen in de
«le uit bekrompen inzicht in de behoeften der lncultures ter Oostkust van Sumatra, zoowel de algesche maatschappij, al wat vooruitstrevend is in meene regelingen van koelie-ordonnantie en arbeidsoord en daad van den gouverneur-generaal m.sdtiicontract als de bijzondere regelingen welke met den
aard der cultures verband houden, hebben er mrs.
-s_> en elke tegemoetkoming aan redelijke volksverngens als laakbare zwakheid veroordeelen. Kr is H. J. 800 l en R. Fruin toe bewogen in 1917 een
m ..eitremism.-van-rechts" aan het woelen, dat den handboekje voor den Deli-planter daar te stellen, dat
ndvoogd van zijn zetel hoopt te lichten ep heil een handig vademecum in ds cultures bleek. Dit
waarnaar veel vraag was. is thans herzien
j)ii willen zoeken in een reactionnaire politiek, die werkje,
door mrs. R. Fruin en T. Volker in verband met
rugvoert naar een lang overwonnen koloniaal regi_.
Het ie op deze in en buiten de pers zich de talrijke wijzigingen. w<_lks de bepalingen sedert
de oorspronkelijke verschijning hebben ondergaan.
'.Zul-arende stemmingmakerij, dat de volgende pasrist eerste hoofdstuk bevat een toelichting op de
is uit het landvoogdelij k woord van gisteren moet
het tweede behandelt het gebruikekoelie-ordonnantie,
aan
lijke werkcontract, het derde de speciale bepalingen
„Benepen bezorgdheid om individueele of groepsbelangen is een even slechte leidsvrouwe als de van het Ohineesche veldkoelie contract.
begeerte om het tempo van de evolutie kunstmatig te
Behalve door het Planters-comité. is hei werkje ook
versnellen. Verschil van inzicht en opvattingen leidt nagezien en aangevuld door het bestuur van .^.vros
to* _,"verheldering
en door een ambtenaar der Arbeidsinspectie.
wie aanstuurt op
'*'**-'- blik.'maar
v.rdeelrng ol scheiding,
wie, door toomelooze baat
verblind, tracht de geesten te vergiftigen, handelt
niet minder misdadig dan hij. die door ruw geweld
Hier en ginds.
denkbeelden aan anderen wenscht op te leggen.
Hn
Handhaving van orde. en rust is de eerste plicht van
de overheid. Het is volslagen onredelijk van de overWij vonden in het Al. 0. deze uitspraak van den redac-

_

....

heid te vorderen, dat zij eiken brand zal voorkomen.
Wel kan van haar geëischt worden, dat de brandof je leeraar
in X'ederland of in Indie. het
weer paraat is en de brandalarmsignalen behoorlijk verschil is zoo groot bent
niet.
..ii.tioneeren.
Misschien slaat b« eerlijke veraelijkini. de schaal zelfs
Br is geen grond voor de bezorgdheid, dat de regeeaan Indische zijde door. gesteld natuurlijk, dat ie als
ring iets zal nalaten, wat redelijkerwijs gevergd kan
mensch aan de eischen
die men nu eenmaal
worden. De feiten hebben reeds bewezen, dat bet stellen moet aan hem. die voldoet,
huis en bof verlaat om in den
«nkweeken en onderhouden van de stemming van vreemde een toekomst te zoeken.
angst de overheid in haar maatregelen belemmert on
Want de leeraar in Indië behoeft in Zeen enkel opzicht
misdadige elementen aanmoedigt."
achter te blijven bij zijn Hollandschen collega: bit kan
«
hein voorbij
Vóór de instelling van den Volksraad was de Klimaat en «eraken.
omgeving zullen zijn energie evenmin dooden
oninginnedag de eenige dag van het jaar. dat in ets _H_. gestel ondermijnen, mit« bij maar blijft wie
'■'■ publiek de
openbare zaak in Indië werd bespre*! De dusgenaamde „Indische Troonrede"
ken onverdacht getuigenis van een mijner oudste en
been,
sn voor het behandelen van politieke zaken een beste vrienden kwam nH dezer dagen in die meenin**
*mera tribune was aangewezen, allengs baar oor- versterken.
..Hoeveel hebt ge niet tot stand gebracht," schreef bii
>.<-__.e.ijli karakter verloren en is beperkt gewor- we.
„sedert wü elkander in Rotterdam de laatste maal
'a tot een oppervlakkiger schouw over de
groote de hand drukten! Wat staan de prestaties van ons achter_g.n van het afgeloopen regeerings jaar van _.._... geb'evenen daar vaak poover tegenover!""
> Koningin, voorzoover Indië daar rij betrokken
en een publieke uiting van Indië s _l.ayh2.nkekheid en trouw. Dat nu toch weder politiek, klanm moesten worden vernomen, bewijst hoe noodig
« ter hoogste plaatse werd geacht om op dit plecboogenblik tegenover de faa'. van vrees en benemheid wederom een krachtig woord van vertrou'«n te doen weerklinken.
De landvoogd heeft tevens nog eens met een enkel
oord op den dieperen grond van de moeilijkheid
tijden gewezen : „Wij leven
zeide hij -in een
ergangsperiode op elk gebied, waarbij op godsMistig, wetenschappelijk, staatkimdig. maatschappe>k en oeconomisch terrein geschud wordt aan de
,drr Z -J
jlers, waarop totdusver onze woningen
gebouwd
L/g
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FEUILLETON.
Gabrielle
door

W.B. MAXWELL.

zag hen met frissche oogen aan en ontwaarde hun burgerlijkheid. Haar moeders vroo»
lijk kleurige toque-hoed, haar goedkoope handtasohjo,
haar onmodieuze handschoenen deden er niet toe
zoo min als Winnio's malle castuum. Die dingen
hadden niets te beteekenen. Het zat dieper
was
veel erger. Het was dat zij zichzelven waren. Zij
zag in, niet een steek door haar hart, hoe zeer
zij veranderd was —. hoe zij eiken da» vorder en
verder van hen af was geraakt. Zij hield nog altijd
van hen zij had nzot hen te doen zij verlangde
inwendig naar hen; maar zij schaapje zioh voor hen.
Lady Sarah kwam binnen en de beproeving begon.
Zij

GabrioUe

ging erheen en vond hen daar goïnstal»
allebei in hun mooiste kleefoy. AVinnje zat
'T. verlegen op maar de helft van, è«p etoéj, on
mevrouw Gihzon in hot midden van de kanapee. zich
eerlijk uit«proidend, alsof zij bijna- bezwijmde van
pvermaat van voornamighoid.
bloeder, waarom bent u gekomen?"
„..Hoon om te holpon, kindlief", zeide mevrouw
"uson pookliof.
Ik heb geen hulp noodig", zeido Gabrielle mot
---«uk. „Ik heb die niet noodig'.'
'»innie lachte. „Ik geloof niet dat zij die noodig
beft. Zy ie ze mans genoeg
onze Gabriollo".
«'la", zoido haar moedor, .Maar Lady Sarah zou
et

—

—

heel vreemd vinden, als wü zoo weinig helene.*«Nwg lieten blijken".
, „lk heb u verzocht om het niet te doen" zeide
'Hdriellb zielig.
■"Kindlief*, zeide mevrouw Gibson met iets dofini"fciX „Vader wilde het".

...
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—

Zoo mogelijk, was het nog pijnlijker dan wat zij hij
het bezoek van Gibson had uitgestaan.
„Lady Sarah", zeide mevrouw Gibson «on en al
wij zijn even aangoloopen, om u onze
glimlach
respecten te brengen."
„Heel vriendelijk van u", zeide Lady sarah. „Maar
geen respecten Ach, dzt ia het goede woord niet".
En terwijl zü h»iar een hand gaf, zag Gabrielle weeë
haar bevreeWding.
„Mag ik u mijn jongste vooretellen. Winnis Veane".
Winnio reikte haar ook de h_nd.
Ik ben heel blij, dat ik zulke goede berichten van
u krijg", zeide mevrouw Gibson kwijnend.
„O, zeer verplicht."
„Kom aan! Vat is kostelijk!" zeide mevrouw Gibeon
met ha_)r eigen stom maar op de opgewekte manier
van haar man. En Gabrielle zag, dat Lad? Sarah zich
steeds onbehagelijke** begon te voelen en toch on»
wrikbaar besloten was om vriendelijk te zijn. Zü

«Vermoei u haar dan niet. Blijf niet Itzng".
«Ueusch, lieve Gabrielle, mij hoef je geen manieren
e «eren".
blijkbaar erg bedremmeld had
^,*-e' di« zich
*voeid, schoen
haar vertrouwen terug te krijgen, nu
«ar zuster hier was. Zij ging steviger op haar stoel
11 kanten
1. «n gebruikte
*--* moor plaats van. Zij koek naar
"e
om do verschillende
dingen «p te nemen,
«.akkorloot"! riep zij kwiek, «dat is een kamer keek na.<_r Gabrielle, vóór zij verder sprak
""-.«-noemt. Wat een ruimte!" Daarna dempte zij
„Wees u zoo goed te gaan zitten. Die dwaze onge,
stom en zeide geheimzinnig. „Waar is do ma-> eteldhoid van mü was niete". Eu zij v.a« nu zoowel
*r En als
dü instinct richtte zü haar oogen op do minzaam aio vriendelijk. „Zeker niets om de manier
"'
van do bibliotheek.
te rechtvaardigen, waarop ik op uw dochter beslag
*-oaarbinnen»" .. . . .
heb gelegd".
,"5.<-f>n'. zeido ftabrioUe.
Gibson was oven^ee** minzaam. „(_, maar
.Ihoendzke w wijMevrouw
-"
misgunnen li.^r
""« st^L"
i.iei. A'
v"*>''.n het cc. 1,
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„O, daar kijk i.'i van op", zeide Windje veelbeteekenend. „Toch niet afwezig «onder verlof, hoop ik.
Hij probeert toch niet van den leiband los te komen".
'Poen er iets in, de gang te hooren was, ging mevrouw 6ihson netjes rechtop zitten, bij wijze van
voorbereiding on op te staan. Winnie maakte een
schutterige beweging en verrees snel. 3.laar het
was Lady Sarah yiet, het was alleen Welsh. Weleh
kwam zeggen da» Lady Sarah aanstonds hij hen zou
komen.
„Zeker", zeide mevrouw Gibson hoffelijk, en Ga.

5

Kaatsen.

..

.*^__"!?%,T. ?.'*''
tos 1630 M.

——
—
—
■'^!^~^::f~~ ||i W^%\J ft

Sm ««o^^-.".. 7.

eerd

,

Th'
M. : ». Nachtegaaltje, eig.
*-**'" 1615eig.
10. Okko
H. Klooster 16..0 M.; 11.
B.
Oplooper. eig. Stal Duin Dal 1630 M. : 12. lithola. eig. J.
1630 M. 13 Olga B. eig. D. EvenKuis 1645 M. 14.
PlevierHenry,
>i.kv
eig. V. K. Galama 1645 M. 15. Louis- B.
«g. J L. Bolt 11*45 M. ; 16. Xevada B, eig. L.
16t*>
M.; 17. Peter Kei*rigan. stal Lancier. eig. L. Ensins
I.uyei.
M.,
1645
18. catbarina B. eis. J. M. schoon 1645 M. I.
Markies, eist. A. Witteveen J.n 1615 .-1. ! 20. Ooststar, eig.
G. 3. v. d. Elshout 1660 M.; 21. Midi Brook. eig, A.
660
22. -***-11-- M, eig. X. OoZting 1660 M.;
_*ó?s*?,
2_ tzuieklooper. e,g. M.
Poelsma 1660 M.
handicap-dravslii Ie klasse. Afstand 2300 M. :
*?:''.."**"
1 Mallmgerott. eig. J. tV. Borst 2300' M. ; 2. Orlena B. eig.
nl'u-8
Postduifje G. eig. Jac. v. d. Graaf
-' '***' -'l-G.* s.eig.
2KO vA
M. ; 4. 'Lady
Jao. v. d. Graaf 2340 >[.; 5.
«ahnfrfed. eig. Joh. Kitselaar 2340 M. ; 6. Kaïabin. eic.
Stal C 2340 M. 7. Koningin Draisme. eig. >. Oosting 2350
M. ; 8. Id, 8, eig. K. G. v. d. Veen 2360 M. 9.
I-Noor,
eig. H. Mensinga 2360 M. ; 10. Maria
V. «ig. X. van
Leeuwen 2360 M.; 11. Infanterie, eig. J. L. Boit 2360 M. ;
12. Flambeau. oig. A. Hibma 2370 M. * 13. Tooiterelle. <-ig.
C. F. Ookborst 2390 M. ; 14. Doritba. «ig. J.
Kruithof 2420
M.; 15. Judge scott, eig. >'. Oosting 2420 M. 16. >*e**.bois
eig. J. *<?. scbuijl 2430 M. ; 17. Nora Belwin
_. H.
B. oig.
Mensinga 2450 M.
S.priis> draverii van meet voor 2.iarige paarden, welke
sedert
1 Juli eigendom lün van eigenaars ui? Groningen
Zwemmen.
en Friesland. Afstand 1000 M.: 1. Snellooper. eig. H.
Klooster 1000 M. : 2. Ster. eig. X. oostm" 1000 M. ; 3.
ye __!nr«»peeM«be __amp_«-sy»ohappen.
e>oph!e. eig. A. Hibma 1000 M. : 4. Baron Silver eig. A.
Keuning 1000 M. ; 5. S.holten. J. 8.. eig. J. L. Bolt 1000
Me, meldt ons uit Bologna nog de volgende
M ;6. stanfriesin. eig. J. K. v. d. Veon 1000 M. ; 7.
uitslagen
_»--**>.
_«._>
van wa.ervo_o***e__<rijde_>z
Bertha, «ig. 1,. 5. Durksz 1000 Hf.
Frankrijk— Spanje s—o.
1-priis. prijzen.
3de en 4deklasse. Afstand2ooo M.:
Zuid-Llavië'-België I—7.
1. Quford. eig. J. Schoon 197.. M. ; 2. Q. Adeline. eig. J.
Tsjecho-Aowakije—Italië »-_!.
Bol**.
1975 M. :3.
eig. van Roven 2000 M. :4.
Series 1300 meter gewonnen door Amê Borg.
>ella S. S., eig. D. H. Xedda.
BacigaBolman
2015 M.,* 5. Ordonnance. eig.
g«_°.
S
»loupo (Italië) en Peter (Engeland).
M. van Hemmen 2015 M. ; 6. Queen H, sig. A. Viinger
Et**e *> stal I_an<*ier, «ig. Stal Gooiland
2010 M. ;!J*
8. Ss?
W. v. d. Velde 2015 M. *. 9. Poli.
Qui Vj.v©. «g.
Paarden.
tesse. eig. J. Bolwijn 2015 M. 10. Qui^-Ulo. eig.
Stal C
2015 M. 11. I..tha. »g. K. Davidson 2030 M. ; 12. Queen
de *^°ng 2080 M. ; 13. Rolls Royd. eig. J.
_?aal?deyftP_»rtveree»zei__»l „Rotterdam-'.
*£?* JLT*
2020 -_-L ; 14. Quettevill«oon. eig. Stal En Avant
JsSi-%*
2030 M. 15. Grion. sig. J. *«*. Borst 2030 M. ; 16. Prettv
Een Miss Blanche dag wet een «eer afwisPollv. eig. J. Roggen 2030 M.; Q. Pelite Amie. eig. J.
selend Programma. Draverijen, springconv.
d. Sluis 2030 M. Is. Quinto fl. Mg. Stal C. 2030 M. ;
cours, jaehtrit en athletiek.
19. P«nses Dulutb. eig. 1.. Ensing 2030 M. : 20. Xiai>ara.
eig. V. H. Geersen 2030 M.; 21. Xumas M. eig. K. Bakker
De Paardensportvereeniging Rotterdam heeft voor Zon2045
M. ; 22. >>imiie B. oig. A. Sier»-. ma 204'? »I. 23.
dag 18 september a.s. een zeer afwisselend programma >_....ega,.lti..
eig. T. Vos 2045 M. ; 24. K.osje -V, «_<- T.
samengesteld. Behalve draverijen op de lange baan, zullen
;
voz
2045
m.
25.
H. >'.. eig Hart»rink Xnumn
ex «en springconcours en een jaehtrit gehouden worden 204*. M. ; 26. XellaQuieksilver
Schoon, eig. J. M. Schoon 2045 M. 27.
en met medewerking van den Rotterdamscben Athletiek«ig. J. Ruyss.naai.. 2045 M. ; 28. Qni- llblan B.
kring worden du pauzen tusschen de draverijen aangevuld Meleese.
eig. .V. Scholte 2045 M. ; 29. O.? Bonni. eig. Jac.
v. _.
eenige
met
nummers athletiek.
2015 M. 30. Geke S. eig. A. Hibma 20»» M. 31
The Vittoria Egyptian Cigarette Co. te Rotterdam, Graaf
Gbliquo B. eig. J.
2060 M. : 32. Prezen» H. . iq
lad_i«._nt.
van Miss Blanche sigaretten, heeft wederom Sta! C 2060 M. : 33.Riethoven
Varlis
B. «ig. D. A. v. Str.-il._l
Que
een flink bedrag beschikbaar gesteld, dat is uitgeloofd 2060 M-! 31. P^.n<iora. .ig. H. Sohuurmans
2060 M.: 35
voor de prijzendraverij te klasse.
Lightning S**-M. eig. G. Vos 206. M. ; 36. okko B. eig H.
De samenstelling van het programma is ais volgt:
Klooster 2075 M.
I* ü -?*'"s* l-ri-zendraverij i e klasse. Afstand
,o3s*"**"*^'
Voor de draverijen op 1 Sept. zijn de inschrijvingen eü
meter.
Belasting
1900
voor iedere gewonnen / 250 10 meter
afstanden
de volgende:
en voor iederen gewonnen lsten prijs 5 meter. Ontheffing:
U-prijs. prijzendraveii! tde klasse. Afstand UW) il
paarden, die niets wonnen 50 meter.
1. Quiritesse, ew. C. P. Oekhorst. 1750 M.; 2. Oneen
De prijzen zijn uitgeloofd door The Vittoria Egvptia,.
Antonia. eig. A. P. Kaiser. 175,. M.: 3. Radio 8. eig/JÖh
Olgarette Co. te Rotterdam, fabrikante van Miss Blanche
75<* *■*",' .' l-"***"
l) „indal. eig. H. >lensinga.
sigaretten.
*-°P. J. Algra.
17ul) M.;
eig.
Roeliua.
1750 M.: 6. 0.
11. v prijs. P..a'prijz.n___.verij 2e en Ze klasse. Afstand
Adeline. eig. J. Bolwijn. 1750 >!..- 7. Quarrelije. eig 4
1600 meter. Belasting: voor elke gewonnen /800 13 meter. Ebbinge. 1750 M.; 8. Robbedoes.
eig. B. S. Noélstra.
Te loopen in series van ten hoogste 1. paarden. In de be.f.; 9. Qnsord. eig. J. Hl. Schoon. 17..0 >!.. 10. Queen17..0
slissende heat loopen. behalve de winners der beats, de 2 eig. C. van der Spek, 177,0 M.; 11. Q.iiza. eig. G. I;. 8.,
de
paarden, die den snelsten tijd gemaakt hebben. Wanneer
l-' floodkapie. eig. J. R>,v_...i_a»r..
5O,minder dan 8 paarden deelnemen, wordt de heat als gewoon */"-°F..
1...0 M: 13. Xedda. eig. van Roij,-.., 1500 M.: 14. Oah'.and
geloopen.
Baron R. <"g. X. Oosting. 18.0 M.; 15. Ordonn..*ice. eig.
111. W prijs, üfeathandicapdra.erij Ie klasse. Afstand M. van Remmen, 1810 _!.; lt!. Q^i Vive.
eig.
v d
1600 meter. Te loopen in series van ten hoogste 6 paarden. Velde. 1510 V,,* 17. Poiitesse. eig. .1. Bolwijn. .V
_»10 ,l_.eretha.
oig.
de
loopen,
In
beslissende heat
8. Siemonsma. 1810 M.: 10. Xclla S
behalve de winners der -18.
**
RO-ina
beats, de 2 paarden, die den snelsten lijd gemaakt hebben. _£?. £"
ls'o M.: 20. Qnrviüe. eig. Stal C.
"Wanneer minder dan 8 paarden deelnemen wordt de heat I^lo M.; 21. Queen **Vringer.
eig.
U.
A.
1820 M.;'22. Q„inte
T*
als gewoon geloopen.
C* *6*"
23. Prinses Dulnth. ci?. 1,.
.31'-**"'
"*>
Zilveren beker, uitgeloofd voor den pikeur, die in 102?
I*'1 21. Q Peltte A"-ie. eig. J. v. d. Sluis.
1820 >_.: ?_>.20-.
Orion. eig. J. W. Borst. 1830 >f.
te Rotterdam de meeste lste prijzen behaalt in draverijen,
Nico de Jager-prijs, uitn<>odlgii,gshe..t.prti,.endravern
door 6e vereeniging uitgeschreven Deze beker wordt op
van ten hoogste t series, met een beslissing van 8 pairdezelfde wijze, verreden als in IW6.
den, n.l. de vier seriewinners en van <!« overige deelne.
Stand op bedenk <_.-PI. OckhoHlt 3 eerste prijzen: P. J.
de Boer en J. Kruithof Jr. 2 eerste prijzen» P. O. Appel, '?.'-' ? B,e';
«nellen tijd hebben' g-maakt.
***'' (De*-**"inschrijvingen
Atstand 11,10 Meter.
J. M. v. d. Berg, A. Commiis, R. Le.nens. B. ten Hagen
zijn
reeds eerder
,
medegedeeld).
en X. v. Leeuwen ieder één Ie prijs.
IV. Springconcours E open voor paarden van alle Klashaudicap.draverij _ . en 3.te klasse. Afstand
^'*V,"*'*_
-i. I. i.'rdonnan.e. eig. M. van
sen; handicap verplicht.
Hemmen, 2100
o t.
*N'_sse.bek.r van het Rotterdai-lsch Xieu***sblad voor den
winner.
P"-itesse. eis. 3. 801-wijn. 2_20 Afk''^._.' "*"_! M :
Hindernissen: 1. He/; met witten boom er achter, hoogte
0„"lü. 6 B; «*? 3. t.'.tb'.ve-'. 24*0 M.; t. Xiasa'-a. ei-pl.m. 1.10 M.; 2. Zwart weidehek. hoogte pl.m 1.20 '1.f..
e
m *■*■" 7 X.»n__ M «-K- K Bakk.^r.
i_4o Jl.;Gt«
5. TZ
..11.nedc.sl-. mg. C. Perrevn, ' 2110 il.: 0.
aangeleund door ijzerdraad: 3. Drie witte boomen hoven
Ki-tv
elkander, hoogte pl.m. 1.20 M.; 4. Wit weidehek. hoogte
«.nmnd eig. P. Kramer. 2140 if.- 10. Li^htnintr stwilt
-*-■' l
pl.m. 1.10 M.; 3. Zwarte spoorwessdwarsle>:gers. hoogte ?_*-"_£" X. **'
Present H, . ix. Stal C.
il
P- .**»_■"
Smit. 211*0 il.: 1«. ynicksilver H X
°\j
plm. 1.10 M.; 6. Hindernis Xo. 2; 7. Muur. boog pl.m.
*?eig.
N«rhrink
if.;
Xuman. 2460
1.20 Hf.: 8. schuine heg met wit hek er achter, hoogte
14. Xor.nie 1., ci*24<*i» il.: 1... I.etha. eig. K. Davidson. 2li^
pl.m. 1.10 M.; 9. friple-bar, hoogte plm. 0.70 M.. 0.90 M., liierdsraa.
l_.n_s*e
16.
AY, «g. T.
2460 if : 17. Our
1,10 M., onderlinge afstand 0.»*0^I.: 10. Hindernis Xo 3;
J«c. v. d. Graat. -.450 Vos.
il..- 15. Q,.,». G. eie V .v ci?
,f
11. Doublebar. hoo? pl.m. 1 M., onderlinge afstand olm.
460 _,>'-' 19. Nachtegaaltje, ci*. T. Vos. 24_0 il':Q
«>
1.10 .f.; 12. Hindernis Xo. 7.
20. >el!,, >,*hc>on. ci?. J.
24_0 if.: 21. Qeke sHandicap: voor paaiden 3e kl. hinder». 4 en 3 1.20 M.;
eig.
A. D. J Aue.ni'
voor paarden 2e kl. hindern. 7 en 12 1.30 M.; voor paarden
>. 23. Loufse B,
2430 if;
eig. J. 1.. Bolt, 2430 if.; 21. Orl.i'.^
Ie kl hindern. 3 en 10 1.30 .'I.
V. jaehtrit voor paarden, gereden door houders v,n een
-2480
2450 if.: 2b Olga B. eig. L. Evenhuis.
Evenhuis. 2,.00
2.00 if.:
Jf. 27. P,,,^
P"rijvergunning. ...fstand pl.m. 2000 meter en een cindloop «ter*., M.;
eig. AA. Schuurman*, 2.00 if.: 25. Markies
ci. T
van pl.m. 750 meter, stilstaande start. Minimum gewicht AVitteveen. 2520 il,: 29.
il. ci?. X. Oosting. 2520 'ii.;
80 kg. voor volbloed paarden of daarmede gelijkgestelde». 00. Midi Breek, eig. A. ifii^ii
A'ringer. 2520 M.
volbloedpaarden
Niet
gewicht vrfj.
De inschrijvingen sluiten Maandag 12 september a.s.

Mededeelingen en Aanbevelingen

.

AVONDBLAD, A.

Hsed«t_-yd te «__»_»,»»«_.
Ilooger dan van de Medische Uoogeaohool.
Geluk gemeld houdt da Narddraverijvereenicing te
Groningen s. Zaterdag 3 en Zondac 4 sept. draverüen in
Een lnzender schrijft in 't U. O. :
De kaaisvos Bolsward hield op Koninginnedag ____»
Onlange meldden de dagbladen, dat voor de het sportpark.
jaarlijkschen grooten Wedstrijd, die tegen den regel n»
inschrijvingen «n afstanden voor die op 3 klept, lijn eens door schitterend l"n»»lweer begunstigd -werd. Hel
Medische Hoogeschool het collegegeld was vastgesteld deDe
volgende
:
jaar. Dit oollegegeld behoeft echter
de. Inentend*» pal turen eerste klaascrs was echter
__
-***"-I"»r
heat prij.endreve?» ?de en Mo klasse. Afstand aantal
"f
tzonis.
op partijen
niet
groot,
gedurende
«leohls
vier jaar te worden betaald, zoo- 1600 M. 1. yueen H eig. A .ringe. 1600 M-: 2. Letha. eig. mci vrije zooals ook elders het geval was
gering
formatio
on
wat
voor
een
niet
deel in
daar
op
jaar
de
dat.
studie
zeven
wordt gerekend k Davidson 161. M 3.
Boyd, dg 3 Kruithof 1613 verband staat met Ac vrees voor het, enorm sterke drietal
per maand wordt betaald 4/7 van 300: 12. dat ia' M.; 4. >umans M. eig. K Bolls
Bakker 1615 M. ;
na 5. Zijlstra. Kuiken en Jousma, waaraan in normale om»
-«
ruim f 14.
5._!. B*kke-' 1615 M. ; 6. Our B.nni. eig. Jac. v. d. siandigheden re>cd, bij voorbaat d*> prijs kan worden toe»
"<**
Hst laagste schoolgeld voor onze H- B. 8-leerlingen Oraaf 1615 M.; 7. Odlinu-. B, eig. J. Bietboven 1615 M ; gekend: de gewcnschto spanning kan men bij «K»*N

,0p den bodem der communistische agitatie lal men
steeds weer moeten tien het geforceerde ontwikkeling-proces, dat deze landen nu eenmaal door moeten
maken. De onrust der laatste jaren is een gevolg v.n
de oeconomische. intellectueels en sociale evolutie.'
..staatsgevaarlijk i» het communisme voor lledIndië, niet omdat hier staatsgevaarlijk zou worden
geregeerd, maar omdat het tot prooi koos «en maatis f 10.
schappij» die, in moeilijken overgang verkeerend,
Als
den geest en de instellingen nog niet als devoor een zoo buitengewoon kostbare inrichting
Medische Hoogeschool een zoo geringe bijdrage
tot ontwikkeling kon brengen, waarvan hen. die ervan gebruik maken, voldoende
op bolsjewistische pijlen afstuiten."
wordt
geacht, schunt mij voor de ouders de tijd gekomen
om
werk w w,ken van een verlaging der lang niet
Het komt er nu op aan, den geest en die instellingen tot ontwikkeling te brengen en daartoe is het enkel de kleinste beurzen drukkende HB.L.-tarieven
tegendeel noodig van een wantrouwende bejegening
van den leider van het bewind.
De verzekering. dat de regeering „niets zal nalaHet Congres van het Javaten wat redelijkerwijze kan gevergd worden", zegt
voor Taal-. Land- en Volkenkunde van Instituut
toch zeker genoeg.
Oost-Java en
Madoera, van 23 tot 27 september van het vorig jaar
te doerabaja gehouden, heeft stof voor een geheele
aflevering
van het instituuteorgaan Djzws. opgeTarievengeschiedenis.
leverd. Bijna 50 bladzijden van de Juniatl. beslaan
congres-verhandelingen. Klooi gereproduceerde fo "
De tarieven der 8. 8. on 2*r. op Java de
tos
versieren en documenteervn den tekst.
van 1911 tot en met 1926, door 8. A.
Neitsma, hooidaMhtenaar ter hssehiklfing
8. S. en Ir.

Er bataat een nauwe samenhang tusschen de welvaart en de spoor- ep tramwegtarieven en d^lom zal
er zeker ook buiten den kring van spoor- en tramwaren belangstelling bestaan voor de voltooiing van
het omvangrijke werk over de tarieven van dé staatsspoor* en Tramwegen op Ja,v&. Het tweede .h laatste deel der tarievengeschiedeyis van dezen landsdienst is gereed gekomen mét de verschijning van
dccl X der Indische spoorwegpolitie!:. De beer 5.
A. KeitLma, de Indische .poorweghistoricus, heeft in
dit deel het tijdvak van 1911 tot en met 1926 behandeld. E.n tijdvak, uit oeeonomisèb oogpunt wel van
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wedstrijd dus uiet verwachten. Zienier de lijst:
l l*>rie gebroeders Zijl.tra to _. itmarsum.
2. Drie ilsbroedeis Uottsma te Rolsward.
3, f. Zijlstra. K. Kuiken en I, Jousma.
t. D. v. d. K.ras, Ij, Goslinga en S Roukema te Witi'...rslni.

5. Joh. l* .:ma, P. Nelfrich en K de

Jager.

6. J. Koopal. A. Pcrwerda en P v. d. Laan te 3neek<
7. J. de Vries. A. Kiens!ra en T. Pa»ma te Sneek.
C. de Way. K v. d. Beide en P. Gord ie Bolsward.
9. A. Smidts. R. Werkhoven en 8. Zijlstra.
De wedstrijd bad ondanks hel fraaie weer een onbevredigend verloop en de ?. . eüngeii. die in dit spoedig
weer geëindigd seizoen nog e.'u wedstrijd op bet pro»
gramma hol,ben, zullen
Hoen niet een van vrije
formatie to nemen, in vers->r..>i^
elk 2e*,_l het drietal Zijlstra c.s.
weger» zijn al to overhecrsclt. nde kracht niet, toe te lat».n;
het is voor andere, ook wel sterke parturen «eer ontmoedigend ondanks al hun activiteit nooit een schijn van
kans te hebben; alleen in abnormale gevallen kunnen de
gevreesden een enkele maal ds nederlaag lijden. Ook voor
dc t".schouwers is er zoo weinig of niets interessants
__n Do nos. 1 en 4 waren thuis gebleven on gaven zich
dus zonder strijd gewonnen. Net Sneaker partuur 6 waa
te zwak aan den ooslag (Koopal 9 buiten), sneuvelde op
I—s. o—6; terwijl hun stadgcnooten van 7 de nederlaag
ledeu op 3— 0-^-L. wat ze grootendeels te wijten hadden
aan het slechte spel van Pasma. In tweeden omloop viel
hot Bolswarder partuur 2 tegen Smidts c.B. on 2—5, 2—s,
terwijl Bosma c.s.. eenigszins down door do telkens ondervonden overmacht van Zijlstra os., oen verpletterende
Het
nederlaag leden op o—s. 0-^6 met 12 tegen 48 punten.
Bolswarder partuur 8 kreeg van Smidts es. niet, meer
dan een spel, terwijl laatstgenoemden, mede door hun
wat onvastcn opslag, het in den eindstrijd tegen Zijlstra
c.s., waarin men nog wel mooi spel rag, als volgt ver»
loren:
3. g-g__H_^_3__H____B _- 5.
9. 6-6-B—6—4—2—4 = 36
De prijzen werden dus gewonnen resp. door de partm»»
3, 9 ca s.

_

Schormen.

De kampioenschappen
op

vnn

Europa

ttearet

Men schrijft ons uit Vichy:
Een groot aantal der sterkste schermers op alle wapens
is te Vichy vere.uiüd om elkaar te bekampen. Den eersten
avond «iii. de officials en deelnemers in het Casino ontvangen en werd de ir._.eli_»g van dc wedstrijden bekend
gemaakt. F.r is geen (.vervoering van het programma te
verwachter,. Voor ieder kampioenschap zijn twee dagen
uitgetrokken: een dag voor de eerste ronde en de demifinale, een dag voor de finale. Er wordt op gerekend dat
uiterlijk o:n half zeven oen wedstrijd afgeloopen is.
.Men ziet het, een voortreffelijke opzet.
Op fleuret is' de, eerste avond geloot. Voor Xedeiland ia
<_>. eenige «helnen.er Brouwer,
dien wij op dit wapen vrij-»
wel geen kans geven, aangezien do best?
tezan.'n zijn gekomen voor dezen wedstrijd en wij in
Xederiand dit wapen to weinig beoefenen.
De eerste dag op fleuret is een volmaakt succes voor
de .'..lianen g^v.orden.
Per land mogen hoogstens 8 schermers deelnemen en in
de f__>-_lo zjn ni«t mmder dan 7 van do 8 Italianen gekoverreweg de sterkste deelmen. Bovendien heeft
nemend" Fran. .liman, zich in d? finale weten te plaatsen.
Aanvankelijk is in 4 g>oep?n geschermd, van iedere groep
gingen -1 schermers over, daarna twee demi-iinales van 8,
waarvan er 4 naar de finale gaan, die dus uit 8 schermers
bestaat.
hi dn ._ei.__.fin_.lcs begon ci ?1 eenige spanning te komen.
Het waren hoofdzakelijk do Italianen die citli opwonden
in hunne partijen.
Het moet ons van het hart. maar het gekrijsch dat zij
aanhef.en bij het aanvallen is dermate ontaard in een
wilde dierengebuil. dat wij in overweging geven in het
reglement, van dc F.l. E. een? bepaling op te nemen om
dij. . cli reeuwen eenvoudig to verbieden.
Volgde hetzelfde voorbeeld. Net was eenfok
voudig oor ers. beurend.
Presidenten van de jury bij de demi-finales waren de
Neig Van den Abeelo en kapitein, A. E. Vf. de Jong.
D:. finale fleuret is den volgenden dag verschermd.
Stel n voor e<-u v, arme zaal waarnaast een dansvloer.
Keu jazzband speelt hier hare welluidende dansmuziek.
De ramen kunnen dus niet opengezet wil men de muziek
niet hinderlijk hooren: bovendien tocht het dan ook nog
geweldig. F.en zenuwachtige menigte toeschouwers vult
de zaal. Do «rijd zal beginnen, een strijd in zooverre vol
spanning da! een zeer sterk? Franschman zal kampeu
tegen 7 Italianen waarvan men vrij zeker weet dat zij
hun sterkste schermer zullen helpen door hem de over»
winning en al zijn assauts te geven. Zulks is reglementair verboden doch het is zoo moeilijk te constateeren of
iemand niet tot het uiterste zijn bost doet tegen zijn

tegenstander.

Men voelt do spanning in de lucht. Zal alles zonder
incidenten verloopen. /al bet overhecrschend Fransche
publiek geen partij trekken voor zijn favoriet? Zullen
de j_i-'.-!e.en den toe tand mee. ter blijven?
De jury bestaat uit t.wee Hongaren, een Zweed en een
Xo "-. i> se'^ Van .en Abc. Ie /al bij d. wedstrijden van
ds Italianen ouderling president van de jury zijn, da
Jong zal bij de. matches tn-schen den Franschman en de
Italianen als president optreden.
Van den Abeel» is over deze regeling ontstemd en wil
zich eerst terugtrekken doch laat zich ten slotte toch
overhalen over zijne bezwaren heeu te stappen.
De wedstrijd begint en verloopt in den beginne geheel
zooals verwacht was. De sterkere Italianen winnen regelmatig hunne partijen terwijl hun beste schermer Ptilitl
alles wint. van plotseling schrik bij de Italianen want
Puliti verliest onverwacht van Pessina.
In den Italiaanschen hoek wordt nog al heftig gesproken
tegen Pe.-sina als de/e terugkomt na zijne overwinning,
het maakt den indruk dat Pessina een geweldige schrobhearing Krijgt, Maar het feit is niet meer ongedaan te

maken.

Cattiau wint regelmatig tegen de Italianen. Net is te
voorzien dat de partij Cattiau—Puliti da beslissing zal
geven, AA'int Cattiau dan i*. hij no. 1. z*>o niet. dan hebhen heiden een verliespartij en lullen zij dus moeten

Het Ri,<a slopper'lhoatLl* met tal van foto's en teekeningen. De Nieuwe Danskunst barreeren.
Dn partij wordt onder geweldige spanning begonnen
a,UBi6 met U Prachfci2e toto's.Voorts
en gaai glheel gelijk op tet 4— Puliti wint door een
Oar.
van
Ew«--.
Dommelen.. schitterenden aanval die rechtstreeks treft de partij
-^roeclelet. Conan Doyle. Mr. H. (_. Koster, jeanne lieyneke van Stuwe. enz Cattiau en Puliti staan nu dus weer gelijk.

»^.m o6t i 4! Ani
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Van den Aheelen. die eenigen tijd gerust heeft, komt

—

—

etiering
dat zij juist er was
juist toen u haar
noodig had".
„Men zegt dat zij mijn leven gered heeft. En als ik
dat niet zelf zeg, mevrouw Gibson, is bet alleen omdat ik. weet dat ik geen oogenblik in gevaar ben geweest."
„Natuurlijk was er geen gevaar bij", zeide

Gahriolls.

Lady Sarah richtte zich tot haar en knikte. ..Desalniettemin en nochtans, zou ik het loodje gelegd hebhen onder de zorgen van die zuster uit het ziekenhuis,

als men mij niet had toegestaan haar weg te sturen
en als u haar plaats niet hadt ingenomen." Daarna
wendde zij zich weer tot mevrouw Gibson. „De vrouw
die men mij stuurde, was, daar ben ik van overtuigd,
volkomen geschikt voor haar taak en in alle opzichten
een goede ziel. maar ik ben moeilijk en lastig op mijn
manier
het is een vooroordeel."
..o wat kan ik goed begrijpen hoe u hot voelt,
Lady Sarah", zoido mevrouw Gibson, heel kieskeurig
on deftig. „lemand om je hoon te bobben en zoo intiem hjj je d*e goon echto damozis! Ik weet dat ik er
zelf ook dadelijk kregelig van word. Ik zeg altijd óf
het een óf hot ander Je moet precies weten waar je
aan toe nept".
Lady Sarah koek haar bij die leutorpraat aan, of
zij niet goed wist hoe zij het had. „Ach ja. zonder
twijfel. Ja, dat zal wol zoo gijn-". En er volgde oen
pijnlijke stilte.
„Wij vinden dat, u hier prachtig woont", zeide
Winnio. om het gesprok weer aan. don gang te brengen.
„Ja, werkelijk", zoido haar moedor, „wij hadden
dit juist tegen elkaar gezegd".
«Als, u de meubelen en al de snuisterijen eruit zet",
zoido Wjnhio geestdriftig, „is doze kamer groot go*
noeg voor oen huppeltje".
Lady Sarah wat. weer do kluts kwijt. Zij herhaald»
hot laatste woord vragend.
„Voor een dansje", zoido Gahriollo haperend.
„O ia", en Lady Sarah glimlachte tegen Winnie.
„Houdt u voel van dansen?"
„En óf".
„Op uw leeftijd hield ik er ook van".
Mevrouw Gibson ging op hot chapitor door
Ja", zeide zü. „het zijn mooie appartementen, 't Is
een paleisje! Ik voor my ben niet dol op flats; maar
als jo niet op gold hooft te zien, kunnen zy buitengewoon aardig gemaakt worden, zooals hier. Op «tuk
van zaken, lieve Lady si_<_h. blijft gold tczch nog altijd
A... niet. gaan do **. .dotjes
.do tooveiM.if. niot waar?
._!.
_.*.*»
n>"e»d als
—*' L.n zij hield op o», oen

.

—

—

synoniem voor het woord te vinden, om het niet te
herhalen„Als van pegels", zeide AA.'unie, opgewekt haar

der bijspringende.

moe-

Lady Sarah wa.. weer uit het veld geslagen, keerde
zich met een goedgeluimd.n glimlach naar haar toe
en vroeg om opheldering
„regels? AVat is dat, juffrouw Deane?"
„Ik bedoel wat, moeder meende. Contanten. 3plint.
lang. ziet u"
„G. juist, .«lang", zeide. Lady Sarah, knikkende.
„Ik gebruik zelf soms slang.
zooals uw zuster
il zou kunnen vertellen. Maar ik kende do uitdrukkip" niet"
i
Mevrouw Gibson giug heel deftig voort met haar opvallingen over flats of huizen uiteen te zotten, en
Gabrielle bleef op spelden zitten.

—

Het was

vreoselizk

voor

haar.

dit alles. Zij zag.

„Moeder hield een pension, ziet u", zeide Gabrielle,
bijna heftig tussen, nbeide komende; en zij ging weer
naar een «nier gedeolto van de kamer toe.
Mevrouw Gibson had iets van een kleine opspringende beweging op de kauapee gemaakt, en zij keek
verwijtend naar Gabrielle, als of zij zeggen wou: „Je
hebt mij in den rug gestoken." Maar zij herstelde
zich snel eu bleef doorspreken alleen met een kleins
wijziging in de manier ervan.
„Ja, lieve Lady sarah, wat Gabrielle zeide, is
strikt genomen wnar. ofschoon ik niet dacht aan dio
ongelukkige onderneming, maar aan vroegere, go»
lukkiger dagen. Dat hotel garni was hot begin van
liet e,ud. Met mijn financiën ging het steeds moor
de helling af. Ik had het onvermijdelijke moeten
aanvaarden en mij dadelijk moeten bekrimpen, maar
ik heb liet gat probeeren te stoppen door betalende
logees in huis te nomen
„Eu betaalden dio met?" zoido Lady Sarah met
sympathie. „Ik bedoel op den langen duur."
Mevrouw Gibson schudde haar hoofd langzaam en

"

wreedelijk contrasterend, het onmetelijke verschil
tusschen goede manieren en slechte, manieren;
aan den eenen kant eenvoudige vriendelijkheid, afwezigheid van pretentie, de waardigheid van vol- ss._-._k Klagen,,. „Neen. verre van dat. En nu
nu. «w
komen natuurlijkheid; aan den anderen kant vulgair zoon do majoor, heeft ons in ons tijdelijk onderkomen

—

pretentieus gedoe, nagemaakte verfijning, aanmat,gezi'N. Hij weet hoe wij leven." Maar toen ging zy
ging en botheid. Daar zat Lady sarah, volkomen be- van zelfbeklag tot, treurigheid over. „Het is een hoolo
leid om hen te nemen zooals zij werkelijk waren, vermindering. Het is e.u groote vermindering. Mijn
elke tekortkoming te vergoelijk, n, al moest zi> die, man met zijn opgewekte natuur voelt he» niet zoo
hoe vriendelijk zij ook was, opmerken, F.n da>r si. ik al» ik', eu zij was heel vertrouwelijk. ..In een
zat haar moeder, komedie spelende, hopende haar te ! woord. Augustus is oen optimist. Ik heb mijn bost
misleiden door gek.inst.!<_h,..d sn onechtheid. Al-, zij gespan om mijn trots to v«._-l_no-.r..ei_ '. en zij slaakte
maar niet haar best had gedaan om zich andere voor een zucht. ..Maar natuurlijk ben ik toch voor do
te doen. En. o ironie, zij dacht dat zij G.,briello hielp' meisje., er rouwig om. Zij hebhen niot do voordcelen
„Een ding is zeker op flats. Je hebt niet te maken di© je. hun zoudt toe.w, _.sch. n". en terwijl zy dit zeido
met het dienstbodenvraagstuk, je bent niet overge- stond zij niet deftige levendigheid van de kanapee op.
leverd aan de genade van menschen die geen greintje
Lady Sarah verzocht haar met vrij ernstige hoffeconsideratie voor hun mevrouw schijnen te hebben. lijkheid niet zoo haastig heen te gaan.
Die dit niet willen en dat niet willen. Lij wie de
„Nee. noe'. z.'iiio mevrouw
bijna oven
handen verkeerd staan, als je hun ook maar hel schalkseh als Gibson zelf. „Uw Gibson.
gezelschapsjuffrouw
min.i. of geringste, buiten den gewonen -.leur heeft mij gewaarschuwd u niet 10
lang met, myn
vraagt
Ja, als ik aan dienstboden denk. zeg be.oek tot last to _.ijn. Ik ben ..Heen
maar even
ik. geef mij flats, hoe groot ook. liever dan huizen". komen intoi meeren."
Gabrielle kon niet blijven zitten. Zij stond op en
Kn toen. op het oogenblik van vertrok,
zij
greep stijf het gebeeldhouwd^ bovenstuk van een steel premie., hetzelfde wat Güvson gedaan had; zij deed
gaf
oen
vast, die «en eind achter do kanapee stond, waar haar boodschap. 7.ij zoido dat
haar wan by den majoor
moeder op troonde.
zou komen by zyn terugkom..!. Gibson zou graag eene
„Ik spreek uit een laug«> en hittere ervaring", zeide een praatje maken, om hem om raad
vragen. ..Wa^e
mevrouw Gibson, met icte majestueus dat enkel door het over is. zou ik u niet kunnen te
zeggen; want ik
haar glimlach getemperd werd.
heb er niot hot minste of geringste idee van. Onze
„Ach, ja." zoide de gastvrouw.
mannen honden ons graag overal buiten, niet waat
„foei, ik een groot huis had, en gewoonlijk «en Lady Sarah?"
massa menschen over den vloer, was het laat, don
,>
heden, d.g last met mijn iMzoneel."

_____
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»i»6.tri,«! «.-.rouw Ne«k.«. de bost«»nde regeling
he^t re*dt
hoeft
reed. el
e. «ijne pen-yen
pen-Oen trrl«n__;
hlj voelt Rood Wil, .l«s mej. HUn»en.
erio?»: hij
en de doof deze evnode inzak»
1.o»e. ?-» 7-9 6—2.
art. X.ll genomen besluiten uit »e voeren;
nemes duhhe»»,.el halve elndstrïjds
»o<ronw
Heek «n
4. do vr»««r, of het ook mogelijk ie, dat er o«.n weg
l oeg, slaan merrouw Linthout en mei.
het den indruk, dat hu ti<h ex-pre* Im. raken door me,.
>*«.. gevonden
Orite. *»■-2 «>— _.
word», dat oude ie dienaren do». _V'X»rd-.
'
Gemengd dubbelspel. 3e ronde: Nuher en mevrou*-dek l_»H«_.n d-U fu*'*'' niet
ronder
verlaging
van hun pen_»oensgroudsl«g kun»
«-»■* te-ten
n»_«um.
sla»., poortman en mevronw poort ven
nen lx>rool>cn «orden n»ir kleinere gemeenten, a1,»,»
wan.
d,t nood WiSi.irj»e.
,^1r
w'r,-_;,,
»»"l>teel.
tn-~4 I—6 €—?.
_*ign<xt. «eb «net verd»*<lirt. ''*''''**»"« >*-*-"
te beantwoorden:
!
roller wordt niet getold e» n_.n wil ep.
l. het staat elke kerk vrij. zoo haar bejaarde predil^tste,
v«»
Amerikaansche __n«p»o«n,el»»ppen.
niouw laten *>>**__>_»**>, .'och dit
de Italianen
kant
ecu beroep naar een kleinere ge-meent-, wenscht
én
«u
b«s«.hou*_en de i»,rtii al»
«'->»»
-«.-indi-'d
In de lweede ronde «tan het heerendubbelspel hebben aan te nemen, mot deze kerk zoodanige financieele
In he. kort. .!_ -vedftriid -.-o-.lt" blaakt en de iurv
t© troffen, waardoor wordt overeeno appel «1 hare bcslissm,. nemen hoe vertier
_eL? ot*. ---i-»11-'1-»» «« Jone* geslagen met stipulaties
moet in,
o—". I—n. 6—l, §—6.
*_-,rd_>n «-.bandeld.
gekomen
:
" Cochet en Brugnon sloegen Bell y**_i._.-I_*__s
Men wacht en --acht. «Joch de jury d'appol bliilt be
a. dat eerstgenoemde k»_ik aansprakelijk blijft voor
met &-3,
"V —1, o--4.
'
raadelagen tot ten slotte een», «plossinr *"*ordt
het
eventueel uit to koeren pensioen;
ss-vonstratterd (Clilomie, sloegen Cgden en Nol***"'",??
b.
dat dit pensioen berekend zal worden naar hot
man <C_ll.<>m_e) 4—5, 6—4, 4—6. 6—4
De st«"k «1 zetel v.ordoo. uit ovei-^e^i.ni'. dat
traktement, dat do predikant, hij eerstgenoemde kerk
?ienon, z,cn d<*"r -line z«t*to niet
*_*.-» kan «reven
_.«__»_..
al« wel
*■
genoot ;
Watersport.
was.
moeeli.ik
_! kerken, die onder
X_->r on.e mecniull ha.s het incident
elkander financieel© verplichCup.
vermeden kunnen
De
Gold
tingen
l*«?rup'.li-_:
-.7.l'n.
hebben
aangegaan,
waf h«t .at n» dien de
teneinde zich »e verzekeren
stemmin«
rvet «.Neen xesvann?. maar ook geprikkeld iva«
voor de eventueel verschuldigde pensioenen, kunnen
brokje
Daa^
Een
geschiedenis,
. ,tt,au ««gen Pessiua won met 5—4. rij he» met'ervotê
. .... ons:
<« *» Rekten «ta_Rt. aan do getroffen overeenkomst do volgend© bepaling
*"',. ite. -vas het resultaat dat
hij en ?uliti ****d*.r moe_ten
«en
echn.lt
toevoegen:
.*.rtrokken voor de eerste plaKt^
1.oen in 191? d© One Ton Cup w« overgeplaatst n«r de
ln geval oen bejaard predikant, die oen der samenIn d*se partij va, Puliti r.-rer-.ej^nd sterker en met i ransche K^i meter klasse, besloot bet »kandin_,vi_<_he
werkende
aanneemt naar.een
s._ttiau
werd
xesla^n. eeh«ol verdiend en in de*»** 4e._ve.bond e.n nieuwe internationale Cup voor de 6 M. andere, kerken dient, ©on beroep
'<-rm.
Klasse te «tictltefi Voor men echter dit plan ten uitvoer
samenwerkende kerk. dan zal zijn eventueol
pensioen, zoo hij bij zijn omoritooring nog aan een
Ie geheelo uitslag -was:
kon brengen, offreert do Nylaudska Jaki
klubben uit der samenwerkend»
ka.*upi*-enscbap
...'_*"^,''
Europa
Ilelsingloro
van
ter
kerken verbonden is. berekend
v«_n
fleuret
gelegenheid
jubileum
oen
het ver■*i' l*»i!itr 's"*..'*"'
Italië).
hond e.n cup voor de 6 M. klasse. Deze cup was eerst worden naar het hoogst genoten traktement":
J- Tainturier <Trank-*ii**\ 3 Yu_ras_n_. 4. Dante Carmel, ue S>K-andin.-t.-scèe 6 M. pokal. maar *. erd in 1922 te
°>. do vraag, of het noodzakelijk is, dat door d©
A'
*7. »3audini, 5. ?ienotti
i-op. nhagen herdoopt in «old Cup. Aangezien in bet generale synode uitgesproken wordt,
lerlizii.
ri
e-flr\
dat ook een
'*" De It^iai.".*. zijn over het incident sle^-At ♦* .«p-o^n. reglement van de Gold Cup niet. vermeld stond, kerkoraad met zijn predikant kan overleggen
*-?>.<! 1.!. het onno"di«* uit^eloll-t. en «in ©r z»»r veront.
dat hij
-.-"a-r d. races, souden beginnen. werd in
1931 «_." re_:o- bij 4«.-jarigen diensttijd of 70-jarigen leeftijd geëntev-airdig-l over.
linz
3e:ro!'.<..i.
vr^.rh:wei»3
bepaald,
da-t ieder
eerst
_«
wordt, ontkennend t© beantwoorden;
e... 6 meter u - "_*oen voor een trial.vedetriid laM
Het land. .iteoid
*
ia'
6. do vraag, of aan do zaak der volle weezen go»
d.ze race '*-on. zen dan de eer genieten, voor do eerste
Men seint ons v_,der uit Vrchv:
Hot kampio.ns-hap sah. 1 ie iTe-ronjien door o>mb*>s maal de races, voor de Gold Cup te mogen organiseeren. noogzam© aandacht wordt gewijd, bevestigend te beon deze race
antwoorden
de Nisabeth 2,
(Non^rii.). z-voleu door I*ertiansky. Wv_lais. Bint door
den veteraan August. Ni_n2cold
Italië), D? Jong, ..nsslmi, salalia, Ilosco^no on 17hU-a,rik
7. aan do nieuw »o benoemen deputaten op te dra-"V
oor deze races, in 1922 te Horten gehouden, -.varen _* - gen in oorresponden
Kapt. var, Kossem ***a_ president van de iurv. behalve'
»© treden met do classis Ba. hri,vineen ontvang» van Finland, X**-eden en Dene- tavia, over die punten, die
vij de a^sauts van De Jong, toen tras Lacrols president.
tengevolge van haar toemarken >oorwe3?n ,verte»en*.'-oordigd door de Irene 5.
als particuliere synode nader geregeld dienen
treden
door
gestuurd
lAnde
-vist d* Gold Cun na 5 races te worden, en
Cricket.
sleepen,
in _e -wacht teD^en
inmiddels uit t© sproken:
_
dat.
voor
d©
naleving van art. XIII D. K. 0. voor
aS
In
■*■»*
_.3^.._^^k
Cup
"?**"-* w«4 de
NO «7. ll— Rood ca Wit,
met succes te^on Zweden,s^al.
Batavia,
d©
classis
in principe dozolfdo regeling zal
Denemarken en Finland v©s-dedigd door de _I_i«abeth 4. met den
z«_z«r moeten golden, wolk© door do general© synode van
uitstekenden
'
?!a>?uno Xonou a,»n het ro^r
E«n mooie verrichting van Rood en
Utrecht 1905, aanbevolen is;
i,
De Haarlemmers sluiten op een totaal Vit.
*^«_n
b, dat d© classis
Tal
met
succes
D«^_^^^
bekroond.
**,.'"?
335 voor bet verlies .'»___ '6 '-«ioketa. Van fA». oa*ret .n*et Lofm*rkI* ,.'"1 "ist -.oorwegen den begeerden generale kas naar Batavia ook ton opzicht© van do
art. XIII D. K. 0. in dezelfde
Nu-ren blijkt met «en knappe, vaste 132 niet *i*LZT
_?"
t*«e*-«T« Finland en Kweden verhouding, wat haar rechten en verplichtingen
an'ilB^
ais overige
bemededingers.
uit.
*uS'l* *^.as echter kort. -vaut reeds in 1925 b^. treft, zal staan als oen particuliere synode in Neder_. D?_,
In ons avondblad van gisteren hebben wij kunnen melhaalde Eu?en Linde met de Nisahetih si wederom den land
den dkt toen om 1 uur voor de lunch gestaakt werd, Rood eersten pr,.» en braHt dus de Cup -.eer terug
5. het percentage voor de classis Batavia te stelten
naa*- >'<«"*.
op 1 pet,.
on "Wit J.50 runs voor het, verlies van' 2 wickets noteerde
v3n Vuoren, wa« toen met 71 not out en J. do Jonge
926
de viitdo maal wedstrijden in
9. hot recht op pensioen van do dienaren des
*^^v voor
met 11.
*° d.
Dit eerste I^trum AVoords b« de Indische kerken toe te kennen, wanneer
«"^«drsven.
mê,.-!^'
Te 1 nur 40 minuten werd weer begonnen on de Jong«
SlOOl su<Y. e _ TOOr d
«rgan«eerendo zij 25 Indische dienstjaren hebben vervuld, alsook
_,"" M
voogd© «nel nog 20 runs aan ziin totaal too. Voor 31 werd
r **-'
Kkandina- wanneer zij den leeftijd van 55 jaren hebben bereikt
Vr
««*""»** «o
hij toen door jhr. "V.. v. d. Bosch op het bowlen van 1..
Frankrijk.
Amerika on en ten minste 15 jaar de kerken in Indie hebben ge«"^oiigeu
Vederl.n? v_.
Na een achttal
v. d. Verg voor 31 gevangen. .3 voor 135). Van vueron. .>?der__nd
zeer spannende race., waarbij

N^.ot^
«£-Ot£
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JLwV
weZ'
ve-^on?^

H*Dk?
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naar wien hot oen lust was te zien, «.oud nu vlak voor van oen mts ag niets viel fe zeggen, wist ten «lotte do
zijn oontui*** on toen J. v. Eoghen was ingekomen konb"'-^'* Lanai. mes^. F
«n h"
digde woldra een stevig applaus aan, dat de Haarlemn
beker in do waoht te sleepen
_^'od«.e
n
Zoodoende
mero de honderd runs had bereikt.
zulten dus dit jaar de strijders de verre r »i.
Mot do 200 op voor het verlies van slechts drie'-tickets
om in do Long Island
o_sil-.^_,"'"^°
'^"'-""cv.
begonnen do gasten zich veiling te gevoelenen het gevolg
de slawhanaka Yachtclub
,
*'«^«*^.vu
elk
u
i.
daarvan was. dat nog vrijer en losser begonnen to spelen.
voor deze Cup
«leed»
Do runs kwamen dan ook snel waarbij het slappe fielden
' *""--"■--»***■*-"«>«
vertoont, blijkt uit het feit,
«_^e" aa"-""*0
vaak assisteerde. Voor 20 werd .1. van Eoghen I.b w op
d^" »Pro-'P *>"*ben gehoor gegeven.
hot bowlen van W. v. d. Bosch (4 voor 222) eu O. CteveEenemarken. Pinring» werd voor 11 door P. Kalft gebowld. 15 voor 264..
1-"-'-- Italië. Nederland. >od»1 dus
'/"-'"**, verdediger
<^«vraagd werd waarom .Rood en AAit nog niet .-loot. Ds «ÏÏt
met Amerika als*0,,-,«h,
van hef kleinood ne«-en sche.
kwestie wa« echter, dat do Haarlemmers geen groot ver'""schijneu. liet duidelijk, te be■?}■??
trouwen in hun aanval hadden. Met swon. als partner
*_n vo,le d '3 l-«°- van «i« eens
*°y heeft
van v. Vueren werd dan ook nog voort gespeeld, doch toen ee^ee,s' n
ingenomen. De wedstrijden
ftwons na 15 runs te. hebben bijgedragen door 1. >*>chill zullen den Sisten
1
dept. a.s. ..anv.._.g.u. Omtrent de regie.
w._« gebowld, werd meteen gesloten. Het totaal bedroeg
'-Ö» vrijwel gelijk aan die
V°rnï!,,,:
toen A. 1 (voor 6). A^an Pueren. die hot eerst aan bat was van dc Onc lon Cup.
Elke ,i'e....dinger- die na de eersto
gegaan, besloot hot seizoen met de fraaie verrichting van drio wedetr.jiten nog g«n
ersten prijs
weten te bemot 132 not out te blijven. Een hartelijk applaus * wa» machtige,., val, at. In de finale
dus maximaal drie
vAjn doel.
schepen worden geplaatst, welkeKunne»
net zoo lang racen totdat
Do score zag er als volgt uit:
een hunner driemaal de eerste plaats heeft
bezet
Van üuercn not out 1.2. 5. Posthuma b. 3hr. AV. v. d.
A olgen.. de berichten uit
Bosch 4. AV. H. R. van Maneu c. 3. v. A. Berg b. Mr. T. races daar beschouwd al.. Amerika worden de komende
..do*' voornaamste wedstrijden
lies_>ter _8, do Jongo c. Jhr. AA', v. d. Bosch b. F. v. d.
voorbereidingen zijn dan ook iv vollen
Neig 31, J. van Eegheu 1. b. w. .Ihr. AV. v. d. Bosch 20, O
gang.
Nwt minder dan 12 S-mcters zullen 27 Augustus te
(.levering., b. P. Xalff 11. f. 3wens h. L. Lohill
-uzzard. Nay m een trial race den strijd aanbinden,
23.
Extras
x.et men weer de oud., Eanai. nu gestuurd doorouder
Niet aan bat waren geweest: J. Adriaans. A. v. d. 'logt, Hen
een
de crack, Dick Boardman. Eanai is in Amerika nog
.1. llörneman en P. Hoomans. De bowlingeijfers waren : R. van
-f ed° eon van de snelste eu ook voor
schill 1 voor 1:> : D. Kalft 1 voor 19 : J. v. d. verg 1 voor een
den buitenlander
nut t. otxie.schatten tegenpartij. Verder een hyper.0 : ihr. AV. v. d. Bosch 2 voor 71 : mr. 1. Xessler 1 voor 'ii._ieit.
getuigd «chip. de Atr6cte. eeil experiment vanUer.
B : Bouwmeester i. voor l en 6. schill 0 voor 47.
.'e half f gingen do Hagenaars aan bat en subiet werd man t-oyt. den besten «.meier-stuurman van Amerika De
Attoca heeft in vorige wedstrijden nog geen
.lhr. 3. v. A. Bosch voor 1) door t leveriuga op het bowlen verricht,
wonderen
maar nadat " weer aan veranderd is. wordt er
vat, Iloomans gevangen. Doch toen
kwam er een score
welke dubbele uitzichten voor __.(._■. opende. Hel "in.' er veel va„ verwacht. Al deze. 12 schepen zijn eigenlijk min
raar uitzien dat. 11. C. C. kans kreeg mot mus op de lo ut meer gelijkwaardige concurrenten, zoodat van dèn uit.
inning.- te winnen en tevens kreeg bet er dn schijn van, slag van deze trial weinig is i.-. zeggen. Waarschijnlijk zal
echter wel weer «te I.anai met stuurman Hovt
dat do H -,s;en<!.>r«. den tijd zouden kunnen uitspelen.
als stuurAchtereenvolgens «droegen toch bij: E. sausen 31: .br. mnu. als verdediger worden aangewezen. De Eanat heeft
dit
jaar
langeren
een
V. y. A. Bosch lo; ir. G. Bouwmeester «en harde aantrekmast gek, «gen. welke proef zeer «oed
kelijke I>s en mr. A. Kessler 10. Doch toen stortten plotseschijnt fe bevallen. Dat Amerika de Cup niet cadeau'zal
ling l wiskr-t. voor N runs in een. I.ie 5 run» noteerde geve», sta.:, wel vast.
In Lugelaud zijn do trial* beslist ten 3'in«te van de
J. >. il. l*eig eu U. i-cliill. De v_,anad.*> c» A. v. Manen
i. regen «lus een nul te boeken. Het stond toen 3 voo, 173.
vana, gestuurd door «len bekenden
Iv ,Io
..lor.ean tlile*.
I'xh toen kw.»» er een staart dio nog heel wat tikken race* voor d.; Que Ton »p werd de Dan»
nippertje
on
het
uitdeelde. Als laatste paar stonden op de mat R. 3chiN eu geklopt door «te Petit Alle vat, mild. Hertel. 1„ dé
trtelP. Kalff en deze wisten den stand nog tot 22? op te voeren. rtxe echter wist
haar superioriteit te bewijzen op de,
,7 extra's inbegrepen). 1.. .".chili bleef
Inor,n
met een lustig-. 37 ook
Nederland welbekende Zenith met col. i.l>.de>l
__>> > uit en P. Ivalff sneuvelde na 38 te hehben bijgedragen.
aa» hel roer. Noorwegen komt met een <rlo_«lnie!,we boot
liet res.ultaat was «l»is, «lat H.(_.t_ II met 68
verloor. van Johann Anker, do >'ore^ 11, teebehoorendo aan kroonVan de bowler-, had Hooinnnk het meeste succes. Met 8 prins Olaf. /.ij /al go^tuuril
worden door Mapnes Xonon,
voor 61 had hij beste cijfer-*. Van do 8 wickets waren er Am zijn sporen in de Gold Cup
wedstrijden nl heelt ver3 gecteand. .'levering:, noteerde 1 voor 2t. v. d. logt 1 diend.
voor 2? ; 3. Posthuma tt voor 16 en Adriaans 0 voor 62
Denemarken wordt oveneen», door een nieuwo 6-meter
vertegenwoordigd, nl. de Ai^.iai. Zweden door de Alavbo.
De heer v. M. van R. en AT. vertelde ons over dezen De I.ns.lie uitvorkoreno is nog niet bekend.
Duitschland, dat s»ind« den oorlog nu vóór do eer.te
wedstrijd nog het volgende:
maal
weer «al meedingen, heoft voor deze gelegenheid
is een der aardig»., .uatebes waarin ik ooit heb
gespeeld (mijn lste wedstrijd voor het lste Xl-tal van haar eersto G-meter gebouwd. Het i» de, Hambur«-, ontRood en AVit was in 1890!) en wel om de uitmuntende worpen en gebouwd op de werf van Aboking on Ila,s«nortiviteit, van de beide partijen, v. Eeghen sloot, toen mussen. Dat do Dutt.ohors geen half work lullen leveren,
staat, vast, maar of zo over voldoende S-meter-routine
oi. voor. do t.genpar*ii nog kans bestond on, het Haartem*>ohe totaal te overschrijden, on de Hagenaars hebben nullen bosohikkon. is minder zeker. In elk geval zal hun
van het begin tot het eind gespeeld om runs te maken. wederoptroden mot, onthnsiaxmo worden begroet en met
_jj zijn geen oogenblik vervallen tot bang gepouter on, de noodige spanning worden tegemoet gezien.
nog oen draw van te maken. Ik heb de laatste iaren
Italië
os
eveneens een nieuw schip afgevaardigd en
weinig gespeeld en kende de jongere Haagsche batsl'teden wel de AVZtI. gestuurd door Markies Leone Iteggio uit
maar weinig. Ik mocht con. tateeren dat under ben uitGenua. Nelerland ten slotte zal vertegenwoordigd worden
nornendo talenten .schuilen. En de pluck en kordaatheid door do do finyter met mr. J. F. Carp aan hoi, roer.
waarmee Ho tweo laat.-te bats voor de bijna hopelooze bemanning zal bestaan uit mr. D. F. Phont en _. .1. De
H.
teak gesteld om den tijd uit te .«.pelen, hun wieket hebben Dokkiun. terwijl do heer G. E. Eudt. eon wedstrijd
ongebonden zonder daarbij tot „satet.y.play'' te vervallen, zeilende Hollander ui'
New-A^ork. de bemanning i-al «om.
vordient hoog* waardeering. Tenslotte maakte een pteteoreu. Do do Ruyter.
die het. vorige ,'aar hot niet
_ei_ltterende eenhandseho vang van Piet van Nuoren oen
tegen do Eanai kon holw.rk.n. heeft sinds' dien tijd beeind aan de innings en bleven do Haarlemmer* meester langrijko veranderingen ondergaan en verkeert momenvan het terrein. Het was een wedstrijd
beide partijen teel in. prima conditie. l>.hip en bemanning gaan i. Pept.
milten enkelen van huu bowlers
waarin de bat de a.*. met het s.s. A-o!en<lam schee.p, vaarmeo men tijdig
overhand had over den bal. en zelden zullen in Nederland in New.Vork «al
arriveeren en »r nog een volle week
op één speeldag de vijfhonderd punten ziin overschreden.
overschiet
mot do plaitseliikl. situaties "vertrouwd
om
Do mooie innings van ir. Bouwmeester
«en zeer
te raken.
bard geslagen <*>>. gespeeld onder moeilijke en ondankOver
prognose, valt. uit den aard der zaak eigenlitk
bare omstandigheden
verdient niets dan lof. Kou..» weinig een
te
zeggen.
de Eanai ou de do Puvter zijn
moester is al jaren lang een onzer allerbeste bats. en
toonde dit ook nu weer; en van zijn team stonden velen oude bekenden, do rost z.iin schepen van dit, jaar.
ltet m.,. is hij don heer slarp in uifnemondo handen:
hem ter zijde. Maar het was toch ten slotte Piet van
hij
zal wel niets onbeproefd laten om Nederland waardig
s
cricket,
Uueren match Het onberekenbare vsn
maakt t« vertegenwoordigen.
Afaar of het zal lukicen de. eeredat dikwijl, zeer goedo spelers niet altijd tot hun recht plaate
in te nemen ie en blijft, nog een groot, vraae
komen. Welnu Plet van Pueren is al laren __* ' *
en
,you nev»r can feil.
zeker, nu AVackwitz. in he» buitenland toeft
de. beste teeken. Hoewel
."»t»inan -van de Haarlemmer... Doch hoe tal van mooie
scores dezo knappe, «peter al op zijn naam heelt in
Hollandse!» eerste klas e» internationaal cricket, do century wa, hem nog altijd net op hel nippertje ontglipt.
Ditmaal is zij dan eindelijk voor Piet gearriveerd; het
wa, een kapitale 132 niet uit. Indien er fouten in die
innings waren, heb ik zo niet gezien. Het was van het
Generale Synnde der Geret. Kerken.
begin tet het eind meesterlijk spel. meesterlijk van durf.
.oepelheid. kracht. De. score had nog aanzienlijk hooger
Zitting van Maandag.
kunnen zijn indien niet gedurende
groot deel van
do innings Piet', partner aan het wichel
ietwat
In «te zitting van Maandagochtend is weder aan d©
langzame vijftiger wa, geveest, die ->,_., reen «harp run
gekomen bot. rapport omtrent de handelingen van
orde
vindei,
1^
v.1!.. o» die »lle potentieelo «bie^n en vieren
Piet tot e. n langzaan, twee."
reduceerde. ..set, oen Deputaten ad Ar». l:. K. O.
Over do lid» conclusie: Aan «le. part. synode van
i artnet tan ('iet*? eigen leeftijd en snelheid, zou i-ij
ver hoven do _.*>(. 7iju gekomen. Voor hemzelf zal Friesland-Noord te verzoeken al..nog
1400 to willen
'*"'"'
over d->; oe»,» honden f..not out en «torten in do generale, ka.. t«! steun «lor verzorging
"< /,1^ voldoening
recht_.ev't.d op de verwachting «tel er nu nog wel
van emeriti-predikanteu enz., werd zeer langdurig ge.:- .er in aantocht zijn, nooit
groot, kunnen zijn als
discussieerd.
Besloten werd ten Molt© «te conclusie te
.-...r ons
zijn clubgenoot^,,
die or zo» lang op aanvaarden. Voor bet geval
">..,, ?>tteu vacht-n e,, die, er do bevestiging in kregen
Friesland Noord meent
daaraan niet te. kunnen voldoen, word» het verzocht
7. cn?o hoog. waardeering van v. voeren', bat.mans■"-.
nader me» deputaten te spreken.
I^.- j5 >i,n weerskanten in deze match uitstak,
,'Meol, sportief gebat. Enkele zeer mooie vangen zijn
Na langdurige, discussie werd besloten de zaak voor
o:,,
-.rnde catcbcs waarmee .fan. en van «te, do wedii..enp.ns'oen«.n naar de commissie terug te
.^ <-!,e en ikzelf werden naar den kant goutmud. A'oor zenden om na/lor adv>e_.
persoonlijk .lijft do,, wedstrijd heugelijk omdat ik
-. fix-en een >!and .an over de honderd mocht
: >n v.,>r het tweed. Ticket Met Piet op de mat te
Deconclusiosinzake art. XIII K. O.
.'■:-, -r ni'-t »1 te »ru door hem in «te «schaduw te
daarna,
volgt
worden werd«n
als
vastgesteld:
"ld is to. h ook al heel «at lk ben daar niet weinig
De generale synode, ketii»,. genomen hebbende van
op.
""■■"'ll
he», rapport der deputaten van de generale,
kas »o»,
!!,! Pie,' v. Hüi-rer.'.. eerste honderd waren de toesoho».
der
verzorging
steun
van
i-predikanten,
predi.
'v* ni.' talrijk; maar de.
u*li!«it liet niets te wensehen kantswedtiwen en -weezen
.ver.
aan do generale synode
!
.1 p_«t.!!_n._, mr. s.. Feit»,, < nr^l v»n I^oon. Fri»_
van de Gereformeerde kerken in Nederland, verga.'«il-oma. ham «an den Ns.n.b, Fokker, .ten Kan
derd te kroningen 16 Augustus 192? Eu volgende,
> innen die «i«_>«d batten veten te. waardeeren en he»
dage», besluit:
gi«i«ren vol^<,«rn. deden.
1. Deputaten ad ar». XIII D. K. O. haar bijzondere»
dank »e betuigen voor den go.vichtigen en uitgebreiLawnisnnis.
d*n arbeid in de verloopen periode, ten dien.te van
de kerken verricht en, al. ook het. financieel»- bevoet
Zilveren
bul tennis tornoot.
zal z,jn goedgekeurd, te dechargeeren-,
heer
zijn n^»g
partijen van bet zilveren
Bisterent_-nni..tomooi
2.
bijzondoren dank te betuigen aan br. H.
haar
op be» terrein van spurt», alhier
voetbal
gespeeld. Do uitstegen zi,jn al. v.-lgt: h«orendubbelspel Brink te Beilen. die gedurende lang© jaren als depu«aa» ad ar». XIII ten dien»te dor kerken werkzaam
Ta ro«do: IIoz«koop en do Ol.'pper, _?«_«g, «laan K»lter_
ülHinors, Orpa. 6—l 6—l. ie r"nd_: Buber en ran wa»;
Poortman en B.rek.on, Nood AAi», 6—t
On»^,2__tvo
al»"»«indetrijdi
3. nieuw© deputaten te benoemen voor do generale
VOH»-I-K
<g»*'«
Poortman on Vo«, Bood Wit, kas tot stony dor verzorging
van omoriti-promkanten.
loog. 6-4 6-4.
predikanteweduwe.., «s -weezen on hun op t« dragen
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diend;
10. de pensioenen in het vorige lid bedoeld te berekenen volgens de bepaling van do regeling van
Utrecht 1905 naar het Indische traktement, mot als
maximum
3500;
11. aan de bepalingen sub 8, 9 en 10 geen terugwerkende kracht te verleenen:
12. voor de berekening van het pensioen van predikanten, die een tijdlang een Indische kerk hebben gediend, de in Indie doorgebrachte jaren dubbel te laten
gelden, mits tenminste 10 volle Indische jaren een of

’

predikenten

ait het bullenland

-

avondblad,

Ds. schouten rapporteert verder over een adres van
de Vereeniging „.Voord en Geest" te Zaandam.
De commissie stelde voor dezen brief voor kennisgeving aan t© nemen, aangezien de Synode in een dergelijk verzoek van een vereeniging, welker statuten
haar onbekend zijn. naar aanleiding van een publientte van een Bond van bezwaarden, die in zijn
officieele verklaring de leerbeslissing van de Synode
van Assen verwerpt, niet kan treden.
Aldus besloten.

.

H

Aangenomen werd d© volgend© conclusie:

De generale synode besluit bij do benoeming van
deputaten voor do zending onder do heidenen en
Mohammedanen zooveel mogelijk rekening te houden
met art. 17 der Xendingsord© in dien zin, dat.benoemd
worden zulk© personen, die wonen binnen hot ressort
van iedero part. synode.
Hot Zendingsblad.
Ds. J. H. I*olkamp rapporteerde over het Zendings-

blad.

’’

..

Mededeeiingtß «n Aanbevelingen-

«*>»^*»Wl____l.__^WU

Uit hot rapport blijkt, dat de oplage nog steeds,
stijgende is on roods klom tot 67,000 ex. por maand.
Do winst bedraagt bijna,
20.000 per jaar; sinds do
Adressennit Eatendrecht
vorige gewone synode
70,820.8... Het rapport noemt
Voorts rapporteerde ds. Schouten over adressen vorder twee gronden, waarop deze uitgave d© volle
belangstelling dient te blijven houden: a. het groot©
van 20 belijdende leden te Katendrecht.
bedrag, dat- daardoor in de Xendingskas vloeit en
De commissie stelde voor aan elk van deze broeb. de wenschelijkheid, dat. de zendende kerken ook
ders eu zusters te berichten, dat de Synode:
van
elkanders arbeid op do hoogte blijven.
a. het ten zeerste betreur», dat, na alles wat daarhet, verdere verloop der middagzitting kwam
In
geschreven,
nog
over werd
belijdende loden zijn aan de orde
er
het rapport van> deputaten over den
dio niet inzien, dat de moeilijkheden, welke in onze
horken zijn ontstaan, niet, te wijten zijn aan de beuitbouw der belijdenis.
slissingen van de Synode to Assen, maar aan het
Deze deputaten waren prof. dr. H. H. Kuyper, prof.
feit. dat. er aan het volstrekt gezag der Heilige Schrift dr H. G. Honig. prof. dr. .1. Bidderbos, ds. C. B
werd te kort. gedaan.
Bavinck. ds. K. Fe rn hout en dr. K. Dijk
b. moet opkomen legen de Uitdrukking, dat genoemHet resultaat van hun bezinning is, dat de deputade broeders eu zusters „van ons gestooten worden", ten unaniem van oordeel «ijn, dat voor een uitbreiding
aangezien dezen eigener beweging met do tteroforof uitbouw van de confessie, hetzij in eenige nieuwe
meerde Kerken gebroken hebben, welke breuk door artikelen
of in een apologie of in een Verwerping
deze kerken met diep leedwezen werd geconstateerd: der dwalingen' onder ons nog geen plaats
is en zij
>.. aan het verzoek, tot, haar gericht, niet kan volde. ._ ene ra-Ie Synode van Groningen moeten voordoen, omdat elke poging tot hereeniging vruchteloos stellen dit, depnlaatecbap op te heffen.
is. zoolang zij die van ons gingen zich principieel
De gronden voor dit, gevoelen zijn:
tegen do op de Schrift en d© Belijdenis gegronde
a, AVat betreft de inspiratie, en de autoriteit der
beslissingen van de Synode te Assen blijven «tellen. schrift:
Aldus besloten.
le. dat naar het oordeel van deputaten do confessie
in het, stuk vau de inspiratie voldoende duidelijk is.
Nog
meeradressen.
AVel doen zich. gelijk als vanzelf spreekt, tel van
quaesties voor. di© uit den aard der zaak in de theoloDs. Schouten rapporteerde vervolgen» over oen gie uitvoerig besproken worden, en welker
oplossing
brief van Br. G. R. te I).
voor ons van «I© grootste beteekenis is. maar de deDo commissie stel.!© voor aan br.
11. e.». ,© beputaten zijn van, oordeel, dat deze quaesties geen aanrichten, dat, ook de Synodo met droefheid is vervuld
leiding geven om nu reeds d© belijdenis te wijzigen
over de scheuring, «li© in onze kerke,, heeft, plaats of
te bouwen. Ook is er voor oen bijzonder©
gehad, maar dat zij van oordooi is:
„A.'eerlegging
der dwalingen" geen aanleiding, omdat
a. Dat pogingen tot borstel mot. mogen wortten in dc eerste plaats
«texe «.walingen niet uitdrukkelijk
gedaan, zoolang d© bedoeld© kerkengroep ge. n blijk genoemd zijn,; voorts
omdat het
afwijkend©
geeft, dat zij principieel van standpunt inzake Schrift gevoelens inzake de l_.lijd.nis vanaantal
do
autoriteit
der
Belijdenis
en
is veranderd.
Heilige Schrift zeer groot is. en ten derde omdat zulk
b. Dat pogingen tot herstel niet kunn»** worden een
afzonderlijke Kerkelijke. .Weerlegging" doorgedaan, omdat bedoeld© kerkengroep welbewust posigaans slechts in bijzondere omstandigheden noodzaketie beeft gekozui en propaganda voert tegen hot lijk is, met name, wanneer
de dwalingen in de kerk
siandpnnt door de Cterof. Kerken inzake Schrift en zelve openbaar worden, gelijk
b.v. in den strijd met
Belijdenis ingenomen.
de ■Remonstranten over de leer der pra.destjnatie etc.
c Da» be» antwoord van den kerKeraad van Dor» Wel
Catechismus over bet punt van
drecht in verban,! met he» onder a en 1, genoemde, de zo» hetgeen de
uitbreiding behoeven, maar dit zal.
inspiratie
zegt
juist, te te >ich»en.
gelijk
deputaten verwachten geschieden in het
Do commissie stelde voor: aan broeder .1. van «ter nieuw de
vast
te «tollen leerboek;
N. es. »o berichten, dat elk© poging tot hereeniging
2e «lat met het, oog op het bovengenoemde ,1© levruchteloos is, zoolang ,1© kerken in het z.g. hersteld putaten vreezen, dat e»-., «oc'er dez© omstand-gheden
kerkverband zich principieel teg«*n .v er do np do ontstaan belijdenisschrift
neer gemaakt dan gehore»
Sebrift en do Belijdenis gegronde beslissingen van do zou ':ij.,; minder het karakter
van een beljjdenis dan
Synodo te Ass>*n blijven stelten.
van een theologisch© verhandeling zou dragen.
Aldus besloten.
3e. dat sinds de Generale Synoden van Leeuwarden
I*eu «lotte rapporteerde ds. Schouten over ©en brief en l.ti-ocht do toestand
in onze kerken in die mat©
van
v. d. X. te N. en Z.
zich heef» gewijzigd, dat, een bepaalde vraag, rakende
Ouderling I. F. Weerstra rapporteerde over o» het Schriftgezag, aan de ordo is gekomen,
en de bui»
brief van 3. K. '. 1,. ,© A. Do conclusie luidt:
tengewone Generale Synode van Assen 1926 hierin
commissie,
overwegend» dat do heer .1. K. van L. een beslissing heeft genomen. Ilot verloop vau deze
Do
geen lid is van één onzer Gorof. kerken, stelt voor. ganscho zaak heeft
duidelijk aangetoond, dat van oen
den brief niet in behandeling to nomen.
tevoren overwogen on nauwkeurig i. .definieerden uitAldus besloten.
douw dor belijdenis moeilijk sp, ak« k«_ wH«on, doch

....

_i

IV N. de Nrui^n s*ipport»'.rd<. nam-iW do Introkken
OMMISXIO nader over het ->pi,eden .en predikanten
(bult» r«rentw-}crd«lijk_M_É vu <» Redactie),
en candidaten van l>u,«e„l-,„dsche kerken.
■ ■■■-■■-■i-i
De conclusies verdun na cni^© bc.p_ol.-i_U als
volgt «anvaard:
Do tiener»!© l<vnude. o^etwege,„te dat van predikanten en candidaten tot d.u H. l)ien»t uit biuten
laudsohe kerken, met welko do »_eref. kerke,, in Nederland in oor>cs,.»nden«io staan. ge. mindere waarborgen dienen gevraagd te worden als van onze eigen
>,
pWdik.-ntcn en «andldaten. besluit to bepalen:
10. predikanten en candidaten tot den H. Dienst uit
dat in elk concreet geval, hetwelk aan do orde komt
buitenlandscho koken, di© mot do onzo in correspondentie staan, mogen niet in «en© dor Ge_of. kerken in de Generaio i>vnode van do Gereformeerde Kerkt.]
uitspraak hooft te doen. Op deze beslissingen na»
Xoderland voorgaan, zonder daartoe uitdrukkelijk aanleiding
van concreto vragen word© niet vooruitg.
toestemming gevraagd en verkregen to hebben.
loopon. ook u»e<. omdat, men bij voorkomende moe!
en wel op deze wijze: .
a. Kerkeraden die predikanten wensehen t© laten lijkheden zich te'kons voor do noodzakelijkheid zal ge
plaatst zien. nieuwe formuleeringen dij He oud« t
optreden, dio slechts enkele weken m ons land vervoegen. Het is niet mogelijk vooruit te zien, welke g<
toeven, hebben hierover vooraf het advies in t©
schillen
zich in de toekomst in onze kerken zulle
winnen van Deputaten voor do correspondentie me»
voordoen; en
do Buitenlandsch© kerken;
4e. dat derhalve naar hot oordooi van de öeputat^
b. 7,ij. die voor langeren tijd hier verblijven, hebin
elk voorkomend geval do kerken «on confessie]
hen zich te wenden tot d© classis, waaronder zij
tijdelijk ressorteeren, die, na ingesteld onderzoek, noolo beslissing hebben te nemen. Op deze wijze woM
do gewenschte verduidelijking on nadere verklaring
hierover beslist.
colloquium
30. Het
aangaande leer en wetenschap, van de belijdenis verkregen, al is hol dan niet in del
dien de Generale synode van Leeuwarden mee^
waarvan gesproken wordt in Art. 165 dor Acta van weg,
do
te
moeten aanwijzen. Misschien zal uit deze ve^
do synode t© Dordrecht in 1893. zal worden gehouden
besluiten later oen nieuw belijdenisschrift
schillende
de
classis,
bijgestaan
door
door do Deputaten naar
worden.
Art. 49 der Particuliere synode, on zal inzonderheid geboren
B. Wat betreft do pluriformiteit dor kerk:
gaan over do kennis dor Gereformeerde leer en kerk10. dat in onze confessie voldoende duidelijk in h^
regeering.
30. Kerkeraden kunnen aan hunno leden, die naar algemeen d© kenmerken van de ware kerk zijn «a»,
do pluriformiteit niet in d.
buitenlandscho kerken vertrekken, ten allen tijde gegeven, on dat, al wordt
artikelen van d© belijdenis geleerd, do»
attestatiën afgeven, welke behooren ingediend te desbetref
wat uit do historie zoor duidelijk blijkt, door de 0<»
worden bij die kerken, die in belijdenis en kerk- fossio
geenszins wordt buitengesloten. Nier «ij vet,
regeering aan do Gereformeerd© Kerken in Nederwezen
ni-Hr art. van dr. H. H. Kuypor in de Hora»
land het naast verwant, zijn. Het aanvaarden van
no.
dr. A. G. Honig, Art. in Geref. Th_ol
2093—2093;
kerken, afgegeven,
attestatiën door buitenland
tijdschrift 1916 Nov. afl. blz. 268—273. dr. K. DH
staat ter beoordeelin? van de kerkeraden, die naar (Buiten
do kerk geen zaligheid) ; en
bevind van zaken zullen handelen.
?e. dat do moeilijkheden zich voordoen bij de prat
Bij do begrafenissen.
tischo toepassing vooral in grensgevallen, on hot naai
p.
Ds. D.
hot oordeel van do doputaten niet doenlijk is, al d««,
Koopman rapportoorde namens de betrokken commissie over hot volgend© verzoek dor zaken in d© belijdenis op te nemen. Men zon zich d«
over iedere korkformati© of ieder kerkgenootschap at
particulier© Synode van Utrecht:
Do Particuliere synode van Utrecht, lettende op het zonderlijk moeten uitsproken on voor dergelijk© uit
spraken loont zich oen Belijdenisschrift niet.
in de laatste jaren opgekomen gebruik, dat bij do beC. .Vat aangaat do verhouding van kerk en staat
grafenis van een dienaar des AVoords allerlei toespraken worden gehouden in het kerkgebouw en bij dat voor deze verhouding geldt, wat in hot algomoe,
het graf. waarin do verdiensten des overledenen over do inspiratie dor Heilige Schrift is opgemerkt
terwijl hot bovendien twijfelachtig is, of een nitspraa!
buitensporig worden gehuldigd;
oordeelende dat dergelijk gebruik aanleiding kan dienaangaande in do Confessie thuis behoort, ook o»
dat hier zooveel afhangt van de toestanden, die ond«
geven tot een roet da Heilige schrift strijdige weneen bepaald volk gevonden worden.
sohonveroéring;
Do commissie die hierover geconcludeerd heb»
verzoekt de Gen.
node van Groningen, dat deze
ontveinst
zich niet, dat dit rapport bij velen t_lei__D
dergelijk
gebruik
dat
afkeuring
verdient
uitepreke.
en in strijd dreigt te kom'en met den geest van stelling zal wekken, omdat het besluit van do synet»
van Leeuwarden verwaohingen heeft opgewekt, waai»
Art. 65 K. O.
van nu blijkt, dat zij voorshands niet in vervulling!
Aldus besloten.
zullen gaan.
Zitting van Dinsdag
Er behoort eenige moed toe om, ten spijt van aIW
In do vergadering van Dinsdagmorgen kwam verhooggestemde verwachtingen, en trots all© te v«
volgens aan do orde:
wachten meer of minder vriendelijk© op- of aanmsi
Zending onder de Chineezen.
kingen, met een voorstel te komen, als thans doe.
Ds. A. Pos van Djocja rapporteert, namens do deputaten aan u wordt gedaan.
Nu zij echter, na rustige bezinning en rijp beraad
betrokken commissio, over do zending onder do
u
als hun oordeel mededeelen, dat voor e.n uitbroidiii,
in
Indië.
Chineezen
Aanvaard werd het rapport met deze conclusie- of uitbouw van onze confessie, onder ons nog geDe generale synodo besluite aan de te benoemen plaats is, meent uwe commissie zich daarmede t.
moeten vereenigen.
deputaten voor do zending ouder heidenen en MohamEen rustige overweging van do grond.n. waars,
medanen opdracht t© verleenen om eenige kerk iv
het
oordeel van deputaten berust, zal inderdaad kuÉ
op
Holland of
-lava. die voor den zendingsarbeid
onder do Chineezen een missionair predikant wenscht nen verzoenen met de gedachte, dat het voorloop^
niet tot uitbreiding of uitbouw van onze confessie kat
te beroepen, te steunen met een bedrag tot een maxi-

meer Indische kerken gediend zijn;
13. de percent,, gecijfers voor bei vervolg aldus vast
te stollen: Groningen 12'_ pet., Friesland N. G. 8 pet.,
Friesland Z. G. 6 pet.. Drente. 4 pet.. Overijsel 7 pet..
Gelderland ? pet.. Utrecht- 6 pet.. Noord-Holland 12*4
pet.. Zuid-Holland N. G. 12 pet.. Zuid-Holland Z. G.
16 ix-t.. Zeeland s'! yct.. Noórd-Brabant, en Limburg
'2h pet.. classis Batavia l pet.:
14. aan de. particuliere synode van Friesland-Noord
te. verzoeken, alsnog / 1400 te wMeu storten in de
generale kas tot steun der verzorging van emiritimum van / 4500 por jaar.
predikante» enz.;
Wonosobo.
15. aan do particuliere synode van Overijsel te berichten, da» aan haar
./nek voldaan is, voorzoover
Ds. Pos rapporteerde eveneens namens de betrokken
het betreft predikante», die een beroep aannemen commissie over het zendingsterrein AVonosobo.
naar een kerk. die behoort tot hetzelfde ressort van
'feu slotte werden do volgende conclusies aanvaard:
samenwerkende kerken als die, waarin zij dienden,
Do generaio synodo:
doch dat het te veel bezwaren met zich brengt een
a. spreekt uit, dat op grond van den historischen
regeling te treffen, die tengevolge zou hebben, dat een band tusschen do Geref. kerken in Nederland en het
dienaar des AVoords oen beroep zou kunnen aannemen zendingsterrein AVonosobo, eu do kansen voor do
naar een kleine gemeente, waar dan ook gelegen, zending aldaar, AVonosobo een behoorlijke verzorging
zonder daarbij ooit iv pensioen-grondslag achteruit dient, te ontvangen;
te gaan.
b. adviseert, dat Delft aau eenige kerk, die bereid
Deputaten worden gedechargeerd voor hun finanis AVonosobo over te nemen, dit terrein overdrage
cieel beheer.
met al wat aan eigendom der zendiug zich in AVonosobo bevindt, en tevens die kerk gedurende een nader
Mogelijkheid van hereeniging.
te. bepalen aantal jaren steuue mot oen geleidelijk
afnemend bedrag, het eerste jaar gelijk nau wat thans
Ds. .1. h. Schouten rapporteert namens de betrokjaarlijks voor -Vonosobo uitgegeven wordt;
ken commissie, over een brief van
do Zrs. C. en
c. machtigt de te benoemen deputaten voor do zen.1. __. B. te 's-Gi., waarin zij er op .-.indringen de ding do kerk, die AVonosobo overneemt, voorloopig
mogelijkheid van heroeniging, geboden door het te steunen met zulk een bedrag als aan deze deputaten
Getuigenis van de Geref. Kerk in het Hersteld Verbillijk zal voorkomen tot een maximum van / 2000
baud, te aanvaarden.
por jaar en zoo noodig eén bedrag ineens tot oen
De commissie stelde voor aan deze zusters te bemaximum van / 4000;
richten, dat do synode tot haar leedwezen aan het
d. draagt aan' deze deputaten ook op om ten spoeverzoek niet kan voldoen, omdat dc mogelijkheid digste in gemeenschappelijk overleg mot do zendende
tot hereeniging niet in overweging kon worden gekerken van Zuid-Holland (Noord), Zeeland, Noordnomen, zoolang de bedoelde kerkgroep zich prinBrabant en I>imburg en Friesland of eenigo andere
cipieel tegenover de op Schrift en Belijdenis gedie zou bereid blijken te zijn. AVonosobo als
kork.
gronde beslissingen van de Synode te Assen bliift hoofdpost over te nemen, de zaak dor overdracht van
stellen.
*' AVonosobo zoo mogelijk tot oen goed einde te brengen.
Aldus besloten.
Benoeming Zendingsdeputaten.

Adres Woord en Geest".

________

a.

komen.
Een .«lijden!.-, kan. zooals deputaten terecht opwel
kon, niet gemaakt, maar moet geboren worden.

Zulk een geboorte is, zooals de historie ons looi!
schier altijd vracht van een strijd, di© inzake een tm
m
meer punten van de Belijdenis ontbrandden.
De commissie kan zich clan ook in hoofdzaak vei'
eenigen met de gronden, die door deputaten in hm
rapport worden aangegeven voor hun oordeel, d.
voor een uitbreiding of uitbouw van onz© confessie
hetzij in eenige nieuwo artikelen of in een Apolog.
of in een verwerping der dwalingen, onder ons n»,
geen plaats is.
Do commissie stelt u derhalve voor:
a. Het voorstel van deputaten te aanvaarden «M
hen te ontheffen van hun taak;
I
b. Deputaten dank te zeggen voor hun verrichte»
I
arbeid;
c. Geen andere deputaten weer te benoemen.
I
Do zitting van Woensdag.
F
Terwijl de Synodeleden zich van hun plaatsen veil
hieven, herdacht do voorzitter den verjaardag van A
Koningin, aan wie een telegram word gezonden.
Onderlinge steunregeling.
Oud. AV. Ilozeboom rapporteerde namens Commiss»
111 over het „rapport inzake onderlinge steunrogelw
der kerken teu opzichte van hare diaconale arm»:»
zorg", welk rapport is uitgebracht door d© deputatn
prof. dr. F. AV. Grosheide, mr. A. F. L. van B««
Calkoen en ds. 3. P. lvlaarhamer.
De conclusies van het rapport luiden:
D© commissie stelt voor te besluiten:
10. met den inhoud van het. rapport, der Doputate.
inzake onderling© steunregeling dor kerken ten of
zichte van hare diaconale armenzorg inston___in.x i
betuigen ei> bij d© kerken aan te bevolen;
20. den rapporteurs, prof. dr. F. AV. Grosheide, ns
A. J. D. van Beeck Calkoen on ds. J. P- ülaarham*
hartelijk dank te betuigen voor hun uitnemend'
arbeid;
3e. van bedoeld rapport, en d© beslissing der Byno.
mededeeling te doen aan d© e.k. central© dïaoon»!
conferentie.
Na oenigo besprokingen werden dez© conclusie
vastgesteld.

Zondagsrust.

Oud. P. Bijsdjjk rapj-orteorde. namens do betrokkcommissie, over de volgende punten der agenda:
De particuliere Synode van Noord-Holland,
gezien, dat in het werktijdenbesluit voor fabriek'
en werkplaatsen 1923 in art. 38 staat en in het aas
bangig© voor-ontwerp tot wijziging van dit besla
bleef staar,, dat in het drieploegonstelsel voor h"
continubedrijf „een man arbeid in fabrieken of wei*
plaatsen mag verrichten.... op Zondag, hetzij a uü
sch.li 12 en 6 uur des voormiddags, mits op

_________

do bedrijfsarbeid niet vóór 6 uur des voormidd..
begint; hetzij b tusschen 10 en 12 uur des namiddag!
mits op Zaterdag de bedrijfsarbeid niet na 10 uur d.

namiddags eindigt. ...'*;
eonstateerendo dat hierdoor wel oen 24-urigo ml
dag aan do betrokken arbeiders is verzekerd, ma»»
dat door het. sub a bepaalde de Zondagshoiligu»
wordt geschaad, daar een arbeider in deze bedr^ve»
ie verplicht is tot 6 uur des Zondagsvoormiddags «
arbeiden, de morgen-godsdienstoefening verzuim*»

I
moet ;
verzoekt de Generale Synode bij don Minister *"*■
Arbeid stappen te doen, dat het, in Art. 38 sub ■
bepaalde uit het werktijdenbesluit verval».
Do Part. Synode van Zuid-Holland (Z.G.) spreekt «

*

wenschelijk heid uit, da» do Generale Synode
Gereformeerde Kerken zich wende tot de Hoogo Ov«
heid mot het verzoek, om met meer kracht de Z«»
dagsrust te bevorderen.
Schrijven van den Kerkeraad t© Groote Luidt, te
lichtende hot verzoek der Part. Synode Zuid-Holl»"
(Zuid).

Over dit. rapport en zijn conclusies word uitvoer»
gediscussieerd, waarna besloten werd, op vooi»!
van prof dr. Hepp, het terug t© zenden naai dB
***
commissie om nader advies
Grensregolingon.
Tj
Petersen van Wolvega rapporteert. over vo
Ds.
schillende grousregelingen. Goedkeuring wordt v»
leend aan de regeling, dat, de kerk van Uithoorn 5
gaan behuoren tot de classis Breukelep; dat, do k."
van Emmorcompasciium voortaan zal behooren b■'
Drente; aan d© regeling der grenzen tussohon
ressorten der Part. Synodes van Groningen eu Drent»
aan de regeling der grenzen tussohen de kerken Nieu»
A.'oording© (classis Stadskanaal) oir Emmen (cl*-*
sis Goovordeii).

Bezwaarachrilt.
Oud. B Dijkstra rapportoord© ovor ©on ho«w_»>
schrift van den kerkeraad d©r Gorof. Kerk te I_ooo'
ad. Vecht, togen besluit Part. Synode Utrecht, i»
zak© grensregeling met, de kerk van Vreeland.
Ned. Herv. Gem.
Beroepen te 3u__tu__iu___ (Fr.) ds. O. <__ro«n«»wo<

te P«rroga (Fr).

Vodank. *«««»
M«n**^V*!W__»z
■
I/ago HlwWlllvo,

d«< U, ilz, !B____i_.J

