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In welken vakbond?

Economische dienst.

Een uitspraak van de Textiel-

Kamers van Kpophandel dringen
op reorganisatie aan.

arbeiders-Internationale.

Adres aan den ministerraad.

De strijd om de kunstzijdewerkers.
(Van

onzen Berlünschen

correspondente

In de Kroll-oper te Berlijn is thans het internationaal congres van de Textielarbeidersbonden
gehouden, over de besluiten waarvan ik telefonisch
reeds een en ander mededeelde.
Over de kwestie van de organisatie der arbeiders
in de kunstzij-industrie, een kwestie, die ook in
ons land voor de bonden van beteekenis is, had
het Duitsche bestuurslid Schoeller een rapport uitgebracht. Zooals men weet, loopt het meeningsverschil inzake deze arbeiders in alle landen tusschen de bonden van textielarbeiders en fabrieksarbeiders. Schoeller kwam in zijn rapport tot de
conclusie, dat de arbeiders in de kunstzijde-fabrieken textielarbeiders zijn en dus in den textielarbeidersbond moeten worden georganiseerd. Doch
in de resolutie, die hij voorstelde, gooide hij de
zaak weer door elkaar door te verklaren, dat de
fabrieksarbeiders alleen de chemische arbeiderre
mogen organiseeren. Als chemische arbeid beschouwde hij de arbeid, die vóór de spinnrij ligt.
De Hollandsche vertegenwoordiger, p.g. Regelink,
voerde tegen deze resolutie het woord. Hij deelde
mede, dat een N.V.V.-commissie na een bezoek
aan een groote Duitsche fabriek, tot de conclusie
was gekomen, dat voor de toekomst de mogelijkheid bestaat, dat een groot gedeelte van den
textielarbeid in de kunstzijdefabrieken door een
nieuwe machine wordt verricht. De concurrentie
zou tot algemeene invoering van deze. machines
lelden en daardoor zou het bedrijf overwegend
het karakter van een chemisch bedrijf krijgen.
Als dus nu de arbeiders aan de textielarbeidersbond werden toegewezen, zou men in den naasten
toekomst wellicht een tegenovergesteld besluit
moeten nemen. Rengelink betwijfelde of die machine wel zal worden ingevoerd en steunde daarbij op een mededeeiing van de directie der Arnhemsche Kunstzij de-unie. Hü betoogde, dat minstens 85 pCt. der arbeiders in de kunstzijdefabrieken textielarbeid verricht. Inmiddels was reeds
door den Algemeenen Raad van de Textielarbeidersinternationale een commissie gevormd, waarvan Rengelink voorzitter was, om een nieuwe resolutie te ontwerpen. Deze resolutie ontzegt de
fabrieksarbeidersbonden het recht om de arbeiders
in de kunstzijde-industrie voor zich op te eischen
en zij constateert, dat de kunstzijde een textielproduct is, zoodat de arbeiders in de textielbonden behooren.
Deze resolutie werd met algemeene stemmen
aanvaard, doch de Engelsche afgevaardigden
deelden mede, dat zij het in principe volkomen met
de resolutie eens waren, maar dat men in verband
met de verhoudingen in Engeland niet moest verwachten, dat zij de resolutie letterlijk zouden kunnen uitvoeren.
De strijdbijl is dus nog niet begraven.

samenwerking tusschen de verschillende betrokvormt
ken diensten een ernstige belemmering
voor een doelmatige behartiging van de economische belangen des lands doorinde regeering;
dit gemis voor2e. dat reorganisatie, welke
ziet, dringend geboden is en tevens noodzakelijke
voorwaarde vormt voor het scheppen van een
economische beblijvend fundament voor de
moeiingen der regeering, aldus ten allen tijde afdoende voorgelicht;
3e. dat in het kader van deze reorganisatie
past de instelling van een Departement van Economische Zaken en Arbeid als boven omschre-

ven;

4e. dat instellingen van een Economischen
Raad, mits niet van uitgebreide en zwaarwichtige
samenstelling en voorzien van éen deskundig secretariaat, voor het adviseeren aan en het voorlichten van de regeering groote beteekenis kan

.

hebben;
Be. dat als uitvloeisel

De Jeden van de nieuwe „nationale" regeering komen in D'owningstreet 10 te Londen, bij de officiecle ambtswoning van ministerpresident MacDonald aan, om de eerste kabinetszitting bij te wqnen. Hoe de Londensche persfotografen als gieren op hun
aas neervallen.
sneller en beter voortgang zal maken dan het Russische plan. Als zakenman is hij van meening, dat
er geen andere methode is om een hoogeren
levensstandaard te verzekeren voor de massa dan
de zaken-methode. De massa-productie in het
nieuwe kapitalisme is gebaseerd op de laagst mogelijke prijzen, om een massa-afzet te verzekeren,
waardoor tegelijkertijd een stijging van het werkelijke loon bereikt wordt, wanneer men dien
massa-afzet voortdurend wil verhoogen, hetgeen
onder het nieuwe kapitalisme een noodzakelijkheid
Hooge loonen verdedigd.

Hij verdedigt hooge loonen als een middel om de
koopkracht der massa te verhoogen; tegelijkertijd
zullen sterke prijsdalingen moeten intreden om
werkelijke massa-distributie mogelijk te maken en
het leger der werkloozen weer in de industrie op
te nemen. De loonen moeten zoo hoog mogelijk
worden gemaakt, mits de stijging der loonen gepaard gaat met vermindering van de productie-

Kosten.

'

Daarna ls het woord aan den heer P. J. S. Sersecretaris van het Internationaal Christelijk Vakverbond, Utrecht, die niet alle opvattingen
van mr. Filene kan onderschrijven. Wjj weten, zegt

rarens,

spr., dat de distributie onvoldoende is in verband

Sociaal-Economisch Congres

met de productie. Het huidige stelsel van wanorde
in de distributie is één der oorzaken van de hooge
prijzen. Amerikaansche methoden kunnen in Europa echter niet altijd zonder meer worden overge-

nomen.
Het kapitalisme onder de loupe.

Een der voornaamste hinderpalen voor een gezonde ontwikkeling der massa-distributie in Europa is, zegt spr., het bestaan der hooge tariefmuren.
Zij

kunnen misschien niet direct worden afgemaar zij zullen toch sterk moeten worden
verlaagd. Spr. meent voorts, dat het criterium van
het succes der massa-distributie niet alleen winstmaking mag zijn, maar dat het allereerst moet
worden gezien als nuttig voor de menschheid.

schaft,

Discussies over organisatie-vormen.

—

AMSTERDAM, 26 Augustus.
De eerste spreker in de zitting van hedenmorgen is prof. M.
Palyi, economist van de „Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft" en professor aan de Handelshcogeschool te Berlijn, over het onderwerp „Internationale planmatige organisatie door industrieele
instellingen".
Prof. Palyi geeft

een gedetailleerd overzicht van
de verschillende vormen van internationale organisatie, zooals die thans reeds bestaan. Hij wijst er
daarbij op, in antwoord op een door mr. Ossinsky
gemaakte opmerking, dat de bevolking der beschaafde wereld in de afgeloopen eeuw zich verdriedubbeld heeft, terwijl de welstand over dezelfde
periode is vervier- of vervijfvoudigd.
Spr. vestigt er dan de aandacht op, dat de monopolistische tendenzen dikwijls een organisatie der
productie ten gevolge hebben, maar toch zijn ook
deze beste en sterkste monopolies niet sterk genoeg om zich aan de drukkende invloeden van de
algemeene crisis te onttrekken.
Hierop ontwikkelt zich een discussie, waaraan
o.a. prof. Ernest M. Patterson, (president van de
Amerikaansche Academie voor politieke en sociale
wetenschap te Philadelphia) deelneemt, die er de
aandacht op vestigt, dat internationale planmatige
organisatie noodzakelijk is voor verdere nationale
ontwikkeling.
Mr. Hugh Quigley (Statistisch Bureau

van de
Centrale Electriciteitscommissie in Engeland), sprekende over de verhoudingen in Engeland, wijst er
op, dat de mededeelingen van Mr. Ossinsky betreffende de Engelsche electriciteitsvoorziening, misschien juist kunnen zijn voor 1921, maar volkomen
yerkeerd zijn voor 1931.
Spreken en doen.
Het Engelsche systeem is, om over de dingen niet
eerder te spreken voor ze zijn gedaan.
Wü gelooven in Engeland niet in het „kolossale",
maar in het doelmatige en wü stellen vast, dat
Engeland hierin Rusland vèr voor is, zegt spr.
Hierna is het woord aan mr. Edward A. Filene,
iV^n Wm. ïïlene's Sons' Co., Boston, over „MassaKttsfributie en hoogere levensstandaard".
Ttfr. JTllene ïneent, dat het „nieuwe kapitalisme"

—

De Kamers
AMSTERDAM, 26 Augustus.
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam
Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht, hebben
aan den raad van ministers een adres gezonden,
in zake reorganisatie van economische diensten,
waarin zij als hun oordeel uitspreken:
le. dat de bestaande departementale constellatie door haar versnippering van en gebrek aan

van

Alcoholgebruik is schadelijk.
Een brochure van dr. Delhëz.
Onlangs is aan de geneeskundigen in Nederland,

praktiseerende en rustende, een brochure toegezonden, getiteld „Geachte Collega" en geschreven
door Dr. P. Delhez, arts te Dordrecht.
In briefvorm wordt daarin verzet aangeteekend
tegen de evenzeer onder de medici als onder de
leeken gangbare opvatting, dat het gewone maatschappelüke gebruik van alcoholica voor de gezondheid onverschillig of gunstig zou zün Het tegendeel bhjkt uit de büna een eeuw-oude ervaring

der levensverzekering, uit de officieele statistiek
van Zwitse4and, uit de aanzienlüke daling der
mannensterfte in Kopenhagen en geheel Denemarken, bü de rantsoeneering der alcohol-productie in den oorlogstüd en in Duitschland en
andere landen, volgens de statistieken aldaar. Uitvoerig worden de verschillende waarnemingen en
beweringen toegelicht en haar juistheid vastgesteld.
De brochure, hoewel geschreven voor artsen, ls
zoowel van belang als begrüpelük voor het ontwikkeld publiek in het algemeen. Het doel is niet
propaganda voor de geheelonthouding, maar wel
het uitlokken van een herziening van de gewone
beschouwingswüze over het gebruik, een beschouwingswüze, die o.a. door de gewoonte en veel
schünargumenten ingeroest is.
De Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing
van Alcoholhoudende Dranken, Willem Barentzstraat 39 te Utrecht, heeft een aantal overdrukken
voor haar rekening genomen en stelt die yoor
belangstellenden beschikbaar.

Vrijt u ook met vitaminen?
'***»

■

Niemand onzer mag vergeten,
Dat al wat -wij menschen eten,
Voor ons welzijn dient te dienen.'
„Is het rijk aan vitaminen?"
Is 't begin ent eind van 't lied!
Zijn z''er niet, dan eet je 't niet!
Allen, die Gezondheid minnen,
Slaan, nu vitaminen binnen,
A, B, C, D, E, F, G,
Pak de vitaminen mee!
Is dat lekker? 't Geeft geen zier!
Breng de vitaminen hier!
Zoo smeert men de menschmachine
Met de vetste vitaminen!
Heele bossen, heele hoopen:
„Ga me vitaminen koopen!"
Alle kindren, mannen, vrouwen,
Moeten vitaminen kauwen!
Alles vrijt met vitaminen!
Welke Miene? Vitamiene!

_

Dokters, die het kannen weten,
Zeggen: „Vitaminen eten!
Want daar word je sterk en groot van,
Snoepen doet je nog de dood an,
Vitaminen, dat is goedje!
Vitaminen vreten moet je!!!
F, E, D, C, B of A,
Loop de vitaminen na!
Ga ze tellen, ga ze turven,
Pak ze stevig in der lurven,
Prik ze, slik ze, kauw ze gul,
Vitaminen, dat is spul!"
«_.
Weet ie wat dat zijn voor dingen,
Die hij luid staat te bezingen?
Heeft zoon dokter bovendien
Ooit een vitamien gezien?
Dokter heeft er van gelezen,
't Spul moet werk'lijk prima wezen....
Alles vrijt met vitaminen!
Welke Miene? Vitamiene!
Als je nu gaat eten, vraag je,
Als je maar iets raars voelt, klaag je:
„Krijg ik wel de vitaminen,
Die voor kracht en schoonheid dienen?"
Vroeger aten

w'alles
Lekk're hapjes waren
Maar nu hebben u en ik
Altijd vitaminenschrik!
't Zal wel voor ons bestwil dienen
,Al dat fijns met vitaminen,
Maar ik kan zoon vitamien
Voor 'k ze zag al niet meer zien!
netjes,
pretjes,

d. V. Jr.

Sluis door kwaadwilligen
opengedraaid.
EJPOGE ZWALUWE,
yan 23 op 24

—

26 Aug.
In den nacht
dezer is de Westpolder nabü het dorp

Raamsdonksveer zoo goed als geheel onder water
geloopen. Het talrüke vee kon door de eigenaren nog
met moeite büUjds in veiligheid worden gebracht.
De sluis van dezen polder, die geheel open stond,
is stellig door kwaadwilligen opengedraaid; een misdrijf tegen de daders waarvan de wet zeer streng
optreedt. Het is de rüks- en gemeentepolitie nog
niet gelukt de aanstichters van deze laffe daad op
te sporen.

der reorganisatie zal
moeten worden verkregen een dienst van economische voorlichting en wel door samenwerking
in één centraal punt van de betrokken ambtenaren van de Departementen van Buitenlandsche
Zaken en van Economische Zaken, eventueel van
Arbeid, Handel en Nijverheid en de Directie van
den Landbouw als boven omschreven, welke
dienst rechtstreeks met de Nederlandsche diplomatieke en consulaire ambtenaren, dle beter voor
hun economische taak zullen moeten worden toegerust, zal samenwerken;

6e. dat de taak van bedoelde Economischen
Raad mede zal omvatten het uitoefenen van toezicht op en het adviseeren omtrent den voorlichtingsdienst, waartoe een Commissie uit dien Raad
met regelmatig toezicht ware te belasten en zoo
mogelijk het secretariaat'van den raad met de
dagelijksche leiding van den voorlichtingsdienst
één zij.
*

Bioscoopbranden te

Geen „voer voor de visschen".

Vlissingen.

Maar als fietsendief gesnapt.

In twee theaters van denzeliden
exploitant brak brand uit.

27 Augustus.
Vorige week werd de Rivierpolitie voor een
raadselachtig geval geplaatst, dat spoediger dan
men verwachtte opgelost kon worden.
Met de „Batavier III" kwam toen uit Engeland
de 23-jarige koopman T. J. V. mee, die aan de
Boompjes opgewacht werd door de politie, omdat
hu nog wat met de justitie had te vereffenen.
Bij aankomst van de boot evenwel bleek V. spoorloos verdwenen. In zijn hut vond men een briefje,
waarin de koopman meedeelde, „liever voer voor de
visschen te worden, dan in handen van de justitie
te vallen."
Het vermoeden rees, dat V tijdens de reis kans
had gezien over boord te springen en verdronken
was.
Zondag werd op den Schiedamschedijk bij een
café-houder een Burgers-rijwiel te koop* aangekastelein
boden voor vier gulden. Dat kwam den
wel wr vreemd voor en hij stelde de politie van
het geval in kennis. Deze hield den „rijwielhandelaar" aan en bracht hem over naar het politiebureau aan de Groote Paauwensteeg. Bü het verhoor bekende de aangehoudene de fiets gestolen
te hebben en deelde mee, dat hij de 27-jarige reiniger A. B. was. Al spoedig kwam echter uit, dat de
arrestant niet den juisten naam had opgegeven.
Wie hij wel was kon de politie aanvankelijk niet té
weten komen.
Zü.bekeek den man eens wat nauwkeuriger en
informeerde, waarom hij voor een der oogen een
zwart oogverband droeg. De fietsendief vertelde
dat hij aan een oogkwaal leed. De politiedokter, dr.
Meis onderwierp den arrestant daarna aan een
onderzoek en toen kwam uit, dat de man ook die
ziekte maar had verzonnen.
Toen de politie nu het geheele gelaat van den
zich noemenden B. zag, herkende zij onmiddellijk
in den „reiziger" den „koopman" V., die vorige week
spoorloos van de „Batavier" was verdwenen.
V. weigerde mee te deelen hoe hij van boord was
gekomen. Maar dat hij gedurende de reis te water
was gesprongen geloofde men niet. Zeer waarschijnlijk heeft de koopman zich aan boord schuil weten
te houden en heeft hij, nadat alle gevaar geweken
was zich aan wal begeven.
De „held" is dus geen „voer voor de visschen"
geworden, maar genoot slechts enkele dagen van
zün vrüheid. Voorloopig heeft V. nog een en ander
op te knappen. De Amsterdamsche rechtbank veroordeelde hem tot een maand gevangenisstraf en
dle gaat de koopman nu eerst uitzitten. Dan zal
hü naar Zutphen gaan, omdat hü daar in verband
met rüwieldiefstal gehoord moet worden en dan
zal hü zich hier te verantwoorden hebben wegens
het stelen van een fiets, welke diefstal hem noodlottig werd.
Het geheimzinnig raadsel is nu opgelost.
ROTTERDAM,

Kwaadwilligheid in het spel?
VLISSINGEN, 27 Augustus.

—

Hedenmorgen 5

uur hoorde een agent, toen hü de Alhambra-Bioscoop in de Spuistraat passeerde, knetteren van
vuur. Bü een ingesteld onderzoek bleek het projectiedoek der bioscoop in brand te staan, terwül
ook in de onmiddellüke omgeving, o.m. op den
vloer, brandverschünselen werden waargenomen.
Toen de hulp van den brandweer was ingeroepen,
was het vuur met bluschapparaten spoedig gedoofd.
De exploitant der bioscoop, de heer S., die boven
het theater woont, lag met zün gezin in diepe
rust.
Te half acht hedenmorgen werd in het LuxorTheater, aan het Bellamyplein, de tweede bioscoop, die de heer S. exploiteert, in den kelder,
waar zich de installatie voor de centrale verwarming bevindt, eveneens brand ontdekt. Hier vond
het vuur gretig voedsel in een hoeveelheid houtwol. Ook hier was de brandweer spoedig ter plaatse
Door het onder water zetten van den kelder kon
erger worden voorkomen.
De politie stelt naar deze beide geheimzinnige
branden een onderzoek in.

Monseigneur Nolens.
Toestand zeer ernstig.
's-GRAVENHAGE, 26 Augustus.

—

De toestand
hooge

van mgr. dr. Nolens was hedenavond in
mate ernstig.

BELANGRIJKSTE NIEUWS.
Noodlanding van een militair vliegtuig bij Schoon-

hoven.
Huidenpakhuis te Gouda door brand verwoest.

De arbeiderspartij gaat formeel

ln de oppositie.

De eerste kabinetszitting te Londen.

Albert Thomas te Berlijn.
Adv

Lindbérgh met-zija vrouw te Tokio aang_vrn«v.
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Eén getuige bij het proces
Moulin.
De Brouckère verklaart zich bereid.
BRUSSEL, 26 Aug. (Part.)

—

Labour gaat in de oppositie.
De kabinetszitting.

Mussolini zou ten

slotte toch nog hebben besloten een zekere publicatie te geven aan het proces tegen den Belgischen
leeraar, dr. Moulin, dat Maandag ajs. begfnt.
Vanmiddag werd de redactie van ons partü-orgaan
„Le Peuple" .door het ministerie van buitenlandsche zaken opgebeld en aan Wauters, den algemeenen directeur, werd meegedeeld, dat de fascistische regeering had besloten één persoon toe te
laten tot het proces; de „Peuple" kreeg een uur
bedenktüd om een redacteur aan te wüzen. Louis
de Brouckere, chef van de buitenland-redactie,
stemde er terstond ln toe naar Rome te vertrekken.
*
Het valt nu af te wachten, of Mussolini zich bereid zal verklaren De Brouckere, die een der meest
bekende figuren is uit de Socialistische ArbeidersInternationale, in Italië toe te laten.

.

—

ROME, 26 Augustus.
Moulin zal op 1 September as. met zijn ltaliaansche medeverdachten voor
de fascistische büzondere rechtbank ter bescherming van den staat verschünen. Moulin wordt
verdedigd door een advocaat van de juridische

faculteit van de Universiteit te Rome.

Een merkwaardige foto.

partij spreekt zich tegen
de regeering uit.

Ex-minister Addison valt
de bankiers aan.

—

Vandaag werd een
waarin over de bezuinigingsmaatregelen van de nationale regeering volkomen overeenstemming werd bereikt. De büzonderheden dezer voorstellen zullen pas bekend worden gemaakt, wanneer het Lagerhuis op 8 September büeenkomt.
De büeenkomst duurde ongeveer een uur. In
aansluiting daarop kwam
dadelük het kabinet
büeen, dat, zooals bekend, slechts uit 10 ministers
bestaat. Men nam onmiddellük de groote vraagstukken ter hand en er werden verschillende kleine
commissies benoemd, die de verschillende kanten
van de bezuinigingsvoorstellen en de voorstellen
voor nieuwe inkomsten zullen behandelen. Deze
commissies zullen vrüwel dagelüks bü eenkomen, tot
het werk gereed ls.
Intusschen geschiedt de overdracht van de verantwoordelükheid aan de nieuwe regeering zoo snel
mogelük; er zal zoodoende in alle belangrüke
vraagstukken, buiten die waarvoor de tegenwoordige regeering aan het bewind is gekomen, continuïteit van poWjpk bestaan.

LONDEN, 26 Augustus.

Amundsen's vliegtuig niet ontdekt.

—_ —

Groot opzien heeft een in
bladen gepuverschillende
ook Nederlandsche
bliceerde foto gebaard, genomen vanuit het luchtschip „Graf Zeppelin" en waarop een gezicht op het
eiland Nova Zembla was afgebeeld met temidden
daarvan een verlaten vliegtuig, hetwelk men veronderstelde het vliegtuig van den vermisten Poolonderzoeker Amundsen te zün.
Een expert op fotogebied heeft thans een onverwachte ontnuchtering gebracht door de ontdekking,
LEIPZIG, 26 Aug.

—

dat men hier met een fotografische mystificatie te
doen heeft. Op de betrokken gevoelige plaat zün n.l.
bü vergissing twee opnamen gemaakt, n.l. een van
een Russisch vliegtuig, dat de „Zeppelin" na zün
vertrek uit Moskou een eindweegs vergezelde en een
van een gezicht op Nova Zembla!

Revolutie in Portugal.
Door troepen onderdrukt.
United Press meldde gisteravond uit Madrid, dat
in Portugal een revolutie was uitgebroken. Volgens
berichten uit Madrid zou de beweging in de vroege
ochtenduren Zün begonnen.
Een Reuter-telegram uit Lissabon deelt nader
mede, dat revolutionairen zich meester hebben gemaakt vah artilleriebarakken en de troepen dwongen zich bü hen aan te sluiten. De beweging werd

Tot oppositie besloten.

—

Dat de nieuwe regeering
LONDEN, 26 Aug.
op een krachtige oppositie moet rekenen, blükt mt
de gecombineerde vergadering, die heden werd gehouden van vertegenwoordigers van de vakbeweging, de Arbeiderspartü en de parlementaire Arbeidersfractie' in het Lagerhuis. Met algemeene stemmen werd in deze vergadering besloten, dat de
nieuwe regeering zoo scherp mogelük moet worden
bestreden in het Lagerhuis en buiten het Lager-

huis door de geheele arbeidersbeweging. De houding
van de ministers, die weigerden deel uit te maken
van de nationale regeering, werd goedgekeurd en
de fractie kreeg den raad zich in het Lagerhuis
als de officieele oppositie te constitueeren. De gecombineerde vergadering werd toegesproken door
Henderson, Clynes, Lansbury en Morrison. Het bestuur van het vakverbond werkt een plan uit voor
belasting op de inkomsten ter bestrüding van de
kosten voor de werkloozenverzekering. Dit plan zal
bü het parlement als tegenvoorstel van de regeeringsmaatregelen worden ingediend.
Over de gemeenschappelüke vergadering van de
besturen van het vakverbond, de Arbeiderspartü
en de fractie wordt nog gemeld, dat geen der sprekers wrok tegen MacDonald koesterde, doch allen
weigerden in krachtige bewoordingen steun te verleenen van de arbeidersbeweging aan de nieuwe
regeering.

van MacarbeidersafgevaarDonald aan leder
Een persoonlijk schrijven

echter spoedig dcor regeeringsgetrouwé troepen
onderdrukt. De regeering zegt, dat zü volkomen

meester is van den toestand.

Mexicaansche argumenten.
Eén doode en vier gewonde
Kamerleden.

—

LONDEN, 26 Augustus.
In zake de schietpartü
in het Mexicaansche parlement wordt nog nader
gemeld, dat hieraan een vrü groot aantal afgevaardigden heeft deelgenomen, zoodat in totaal ongeveer 60 revolverschoten zün gelost. De twist ontstond ten gevolge van zekere meeningsverschillen
van enkele afgevaardigden over den persoon van
de provincialen gouverneur Jalisco, welke een zoo
heftig verloop namen, dat de voorzitter van de
Kamer de zitting wilde schorsen. Op dat oogenblik stond de afgevaardigde Ruiz op en beschuldigde den gouverneur van lafheid, waarop hü onmiddellük door 8 kogels getroffen dood neerstortte.
Van de 4 gewonde afgevaardigden werd een zoo
zwaar gewond, dat aan zün herstel wordt getwüfeld.

—

Naar uit Charleston gemeld wordt, werden
kort voor het vertrek van de DO-K ttwee blinde
passagiers aan boord van de Duitsche vliegboot
ontdekt, die zich in het staartgedeelte hadden verborgen. Beiden werden weer aan land gezet.

digde.

LONDEN, 2 Aug.
MacDonald heeft

—

In een brief van J. H. Thomas, die MacDonald
niet heeft losgelaten, aan den bond van spoorwegpersoneel, wiens secretaris hü nog altüd is, wordt
de onthulling bevestigd, dat de crisis werd verhaast door het dreigement met aftreden van de
minderheid in het arbeiderskabinet, dat zich tegen
het program van de meerderheid verzette en door
het persoonlük optreden van den koning, die MacDonald vroeg een nationale regeering te vormen.
Men denkt niet, dat het beroep van MacDonald
op alle arbeiders-Lagerhuisleden hem meer dan
veertig aanhangers zal opleveren. Sommigen meenen zelfs, dat het aantal nauwelüks twintig zal
bedragen.

De

koning

zal vanavond naar Schotland terug-

kpprpn

Rijkskanselier Bruning heeft MacDonald een
telegram gestuurd, waarin hü hem van harte volledig succes toewenscht in de belangrüke taak, dle
hü voor het land op zün schouders heeft genomen.

MacDonald heeft telegrafisch voor dezen wensch
zün dank betuigd.
De houding van de liberale partü ten opzichte
van de nationale regeering werd vandaag door
Lloyd George, die. zooals men weet nog ongesteld
is, goedgekeurd.
De markies van Crewe, gewezen gezant te Parus
en behoorende tot de liberale partü, is tot minister
van Oorlog benoemd.

een

—

LONDEN, 26 Augustus.
In een rede te Swindon
heeft Addison, minister van Landbouw in de Arbeidersregeering, een heftlgen aanval op de bankiers
gedaan. Hij zei, dat het kabinet bezuinigingsvoorstellen had uitgewerkt voor een totaal bedrag van
56 millioen pond; daarna werden nog andere voorstellen gedaan, die bü elkaar meer dan voldoende
zouden zün geweest om de begrooting in evenwicht
te brengen. Toen hield de geldmarkt ons het
pistool op de borst door bovendien nog verlaging
van de werkloozenuitkeering te eischen. Dat was
volkomen inconstitutioneel. Het doel om de Arbeidersregeering ten val te brengen, was bereikt, maar
daardoor was tevens duidelük aangetood, dat de
industrie en de veiligheid van het land niet konden
worden overgelaten aan de dictatuur van 'n groote

particuliere bankgroep.
Allen willen de begrooting in evenwicht brengen

en zich groote offers getroosten, doch zü weigerden, dat hun van buiten af de methoden van bezuiniging werden gedicteerd en zü wilden niet aannemen, dat de welvaart van het land afhing van
een verlaging van het levenspeil der arbeiders.

TT TTWr

HET DOODENSCHÏP
HET VERHAAL VAN EEN
AMERIKAANSCH ZEEMAN

DOOR BEN TRAVEN
GEAUTORISEERDE VERTALING VAN T. DE JONG
23)

„Ik dacht, dat u Hollander was. U is officier bij het
Duitsche leger of is het althans geweest, niet waar?"
„Neen, ik ben nooit soldaat in het Duitsche leger
geweest."
„Waarom niet?"
„Ik ben een co., een man, die, zoolang de oorlog geduurd heeft, in de gevangenis zat."
„Neen, omdat de Duitschers geloofden, dat ik den
oorlog niet zou toelaten. En dat maakte hen zoo bang,
dat zy my en nog een half dozijn mannen, die den oorlog ook niet wilden toelaten, in de gevangenis stopten."
„Dus u en het half dozyn uwer mede-gevangenen
had den oorlog kunnen verhinderen?"
„Ten minste dat dachten de Boehes van mij. Vroeger
had ik nooit geweten, dat ik zoon machtig man was.
Maar toen bemerkte ik het, daar zij mij anders immers
niet achter de tralies hoefden te zetten."
„In welke vesting is u'dan opgesloten geweest?"
t jn —in— in Zuidfalen."
„In welke stad?"
„In Deutschenburg."
{ „Van die plaats heb ik nog nooit gehooTd."

T

T

-,"

October a.s. zün ''Ssten verjaardag viert, voornemens
zou zün zich uit het politieke leven terug te trekken,
zoodra de nationale regeering haar taak heeft

beëindigd.

In zün afscheidsrede

van

de socialistische ministers verklaarde hü zich er van bewust te zün geweest, dat zün besluit tot vorming eener nationale
regeering het einde van zün loopbaan als leider der
arbeiderspartü beteekende.*
Het blad weet verder nog mede te deelen, dat
MacDonald ha afloop der loopende parlementsperiode een langdurige wereldreis zou gaan maken.

Lindbergh te Tokio.
Honderdduizend enthousiaste Japanners
bij de ontvangst.

—zünBü

hun aankomst alhier
vrouw
door een van geesten
menigte
drift schier waanzinnige
van 100.000 menmenschen begroet, die zich hadden opgesteld langs
den drie mül langen weg van het station naar het
huis, waar de beide luchthelden voor zes da,gen
hun intrek hebben genomen.
TOKIO, 26 Aug.

werden Lindbergh

Oosterstraat

9b

(Maashaven)

PIANO- VIOOL-INSTITUUT

lederen werkda» van B—lo u. Prospectus op aanvraag verkrijgbaar. Speciale Privaat- en Klassikale lessen. Gratis Studiepiano

«sponnS:

stelling gevonden.

#

/

De
geheimzinnige man

*

komt met zakken vol
rijksdaalders, die hij op
straat gaat weggeven!
Uw schoenmaker weet er méér van
9402 —50

(Adv.)

Na de godsdienstoefening.
Eéa der kerkgangers gedood;
ernstig gewand.
WARSCHAU, 26 Aug.

93"

"

(Adv.)

—

—

Rumoerige parlementszitting.

17

afloop van een godsdienstoefening tot een
bloedige botsing gekomen tusschen de bewoners
van twee dorpen. Tüdens de vechtpartü hebben
eenige arbeiders verscheidene revolverschoten ge-

is het na

lost op de menigte.
Een persoon werd op slag gedood. Zeventtien
anderen werden min of meer ernstig gewond. Van
de zwaargewonden verkeeren twee in levensgevaar.

—

Uit Mexico City wordt
het gisteren in het Mexicaansche parlement tot opgewonden tafercelen is gekomen,
waarbij plotseling eenige afgevaardigden hun revolvers trokken en er een rechtstreeksch vuurgevecht
ontstond. Hierbü werd de afgevaardigde Ruiz gedood, terwül vier andere volksvertegenwoordigers
gewond werden.
NEW-YORK, 26 Aug.

In een dorp bü Krakau

gemeld, dat

GANDHI TOCH NAAR LONDEN?
Naar thans definitief
LONDEN, 26 Aug.
Zaterdag &&. toch
staan,
zal
Gandhi
vast
te
schünt
naar Londen vertrekken om aan de Ronde Tafelconferentie deel te nemen. De beslissing schünt
te zün gevallen na het onderhoud van Gandhi met
den onderkoning Lord Willingdon.

—

Opium en communistische

propaganda.
Een Brusselsche Chinees maakte

er

zijn bedrijf

van.

—

Reeds verschillende
BRUSSEL, 25 Aug.
keeren zljn er te Antwerpen Chineezen gearresteerd, die zich hadden schuldig gemaakt aan
handel in opium, maar tot nu toe was men er
nog niet ln geslaagd den leverancier van dit gevaarlijke goedje te ontdekken. Nu was de politie

te weten gekomen, dat een Chinees handel dreef
in opium. 5515 meiddie zich in het door den verdachten Chinees bewoonde huis aan. De man
keek verbaasd op, toen hij door de gerechtsdienaren gewekt werd. Met de huiszoeking werd
dadelijk aangevangen. In den beginne scheen zij
niets op te leveren en reeds meende de politie
haar werkzaamheden te staken, toen ln een kast
de bergplaats van het opium werd ontdekt. Niet
minder dan een halve kilo opium in ruwen toestand werd aldaar aangetroffen, benevens opium
in vloeibaren en geperstèn toestand.
Tevens vond men op den Chinees zelf in zijn
buikgordel bereide opium.
Tijdens de huiszoeking legde de politie eveneens de hand op een grooten voorraad communistisch propagandamateriaal. Een groot gedeelte daarvan werd in beslag genomen in de
kamer van een anderen Chinees, die in hetzelfde
huis verblijf hield. De drukkerij van de vlugschriften bevond zich eveneens in het gebouw.
Beide Chineezen zijn gearresteerd.

LUCHTBALLON BIJ LANDING VERONGELUKY
De ballon „Munster X"
BREMEN, 25 Aug.
was opgestegen tot het maken van een vlucht over
de heide bij Verden met drie passagiers aan boord,
een dame en twee heeren. De luchtballon daalde
eenigen tüd later midden op de heide. Toen de

—

gondel den grond raakte steeg de ballon plotseling weer omhoog en sloeg met groote kracht

tegen een boom. De beide inzittende heeren* werden ernstig gewond, terwül de dame ongedeerd
bleef.

Adv.

457eSTAATSLOTERIJ.
Trekking

van

Donderdag 27 Augustus.

HOOGE PRIJZEN:

REGENMAKERS IN RUSLAND.
Gisteren is te Moskou op initiatief van de Ekonoeen congres gehouden, gewüd aan
de problemen van de vorming van kunstmatigen
regen en van het laten neerslaan van wolken en
nevels met behulp van electriciteit. De professoren
Obolenski en Twerskoj hebben mededeelingen gedaan over den stand van het vraagstuk zoowel in
het buitenland als in de Sowjetunie. Over de vorming van kunstmatigen regen hebben in het büzonder prof. Aganin en de natuurkundige Fedossejef
het woord gevoerd en vervolgens is beraadslaagd
over de practische maatregelen, welke ter bevordering van het onderzoek in deze genomen kunnen
mitsjeskaja Zjizn

worden.

„Ja, daar wordt maar weinig van gesproken. Dat is* van een bedolven goudmijn of een verzand diamantenveld. De commandant zou zich haast verraden hebben,
een volstrekt geheime vesting, die de Boehes zelf niet
want h\j sprak al over plannen; maar snel schoot hem
eens kennen."
te binnen, dat hij het groote, diepe geheim, dat alleen
De commandant wendde zich tot den luitenant:
cops en soldaten mogen weten, niet verraden mocht.
„Wist u, dat de man een Duitscher was?"
„Ik begrijp alleen maar niet," wendde de comgezegd."
„Ja, hjj heeft het mij terstond
te
mandant zich weer tot den luitenant, „hoe het mogelijk
„Terstond gelegd, zonder eerst uitvluchten
was dat hij de schildwachten bij de buitenwerkeft kon
zoeken?"
passeeren, zonder gezien en zonder aangehouden te
„Ja."
worden.''
„Had hij een foto-toestel, kaarten, platen, teekezich?"
„Om dien tjjd is er maar weinig verkeer langs de
bij
van
dien
aard
ningen, plannen of iets
wegen naar het fort. Ik had, ingevolge uwe bevelen,
„Neen, zichtbaar niet. Ik heb hem niet laten fouiltyd excercitie in een vestingwerk daar tegenleeren, hij heeft voortdurend onder bewaking gestaan' voor dien
over gelast en hier bleven slechts patrouilles achter,
en kon niets verbergen."
die moesten letten op de toegangen tot de wegen. Hy is
„Dat was goed. We zullen zien, wat hij heeft."
toen blijkbaar tusschen twee patrouilles door binnenNu kwamen er twee korporaals, die mij fouilleerden.
zij
vonden, gekomen. Als u mij toestaat, zou ik u, op grond van
Maar ze waren niet fortuinlijk. Alles, wat
een
zakdoek,
deze ervaring, het voorstel willen doen, de oefeningen
waren een paar francs, een gescheurden
slechts met een derde van de bezettingssterkte te houkammetje en een stuk zeep. De zeep droeg ik bjj me
den, om de wacht niet te verzwakken."
als legitimatie, dat ik tot een geciviliseerd ras behoor„Wij dachten, dat een benadering onmogelijk was.
altijd
men
niet
aan
had
dat
uiterlijk
de, want
mijn
Ik had mij aan de gegeven voorschriften te houden,
kunnen zien. En een legitimatie moest ik ten slotte toch
waarin ik de leemten, zooals u zich wel herinnert, gewel hebben.
rapporteerd heb. Ik sta nu sterk, om ons ontwerp er^
„Snijd de zeep door," werd den korporaal gelast.
door te krijgen. Dat is iets waard. Vindt u niet?"
Maar ook van binnen was niets dan zeep. De commanWat mij dat eigenlijk aanging, welk ontwerp zij
dant had blijkbaar gedacht, dat van binnen chocolade
voor het beste hielden? Waarom zij dat alles in mijn
zou zijn.
bespraken? Trouwens, waarom zoutegenwoordigheid
Toen moest ik laarzen en kousen uittrekken en de
den ze een blad voor den mond nemen, tegenover een
zolen van mijn laarzen werden doorzocht.
doode?
Edoch, waar reeds de talrijke politie-beambten niet
„Waar komt u vandaan?" vroeg de commandant
gevonden hadden, wat de lui allen graag van mij wilmij nu.
en die wisten toch ook wel, hoe men
den hebben,
nog
korporaals
het
„Van Limoges."
vonden
de
fouilleeren moest
daar
zeggen,
toch
maar
wilden
„Waar is u dan over de grenzen gekomen?"
veel minder. Als de menschen
zou
hun
immers
zoeken,
„In Straatsburg."
dan
ik
wat zij voortdurend
Straatsburg? Dat ligt toch heelemaal niet aan de
dan
heb.
„In
heel graag inlichten of ik het al
niet
Dan
ze
dan
grens."
sparen.
Ofschoon
konden ze zich de moeite
„Ik bedoel daar, waar de Amerikaansche troepen
weer geen werk hadden.
Het moet een zeer kostbaar ding zijn, dat men in liggen."
„U bedoeld het Moezelgebied? Dan is u er dus in
alle landen in mijn zakken zoekt. Misschien de plannen .

——

Jj
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Zeg het met kogels!

—
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NIEUWE LEERLINGEN

uitlekte
Zonder dat er aanvankelük iets overuitgebreid
een
hebben de marine-autoriteiten
onderzoek ingesteld. Alle opvarenden, officieren
wüze
zoowel als minderen, die ook maar op eenigegehad,
hadden
maken
te
iets met de seinboeken
de
zün verhoord, hetgeen nogal bemoeilükt is door
omstandigheid dat een groot aantal opvarenden,
aankwam en
kort nadat de Fylgia te Karlskrona afgemonsterd.
werd,
was
vóór de diefstal ontdekt
Daar dit onderzoek tot geen resultaat leidde,
heeft men de politie te Karlskrona van een en
ander in kennis gesteld. Eenig hoofdagenten van
de recherche te Stockholm zün naar Karlskrona
gereisd en stellen daar thans een nieuw onderzoek in. Naar verluidt zün ook eenige rechercheurs
te Stockholm aan het werk gezet.
Men vermoedt dat de code ontvreemd is door
een ondergeschikte, die lid is van een communistische cel. Men neemt aan, dat dergelüke cellen
zoowel te Stockholm als te Karlskrona onder
marinepersoneel gevormd zün. Men meent te meer
reden te hebben om te vermoeden, dat de code
door een communist gestolen is, doordat, zooals
reeds gemeld is, tüdens de vlootmanoeuvres, die
onlangs ten noorden van Gotland op de Oostzee
gehouden zün, drie Russische jagers en een onderzeeër zich eenige malen dicht bü de Zweedsche
oorlogsschepen vertoonden.
Er is echter geen enkel bewüs voor deze onder-

LONDEN, 27 Aug.
De „Daily Express" weet
deelen,
MacDonald, die in
Ramsay
dat
mede te

RECTIFICATIE.

Aert van Nesstraat 144

Eenigen tüd nadat de pantserkruiser Fylgia, die
dezen zomer een groote oeienreis maakte, te KarlsN.R.C,
krona was teruggekeerd, heeft men naar de
gemeldt, ontdekt, dat tüdens de reis een der
was.
heime seincodes ontvreemd

MacDonald heeft er genoeg van.

persoonlük

MAK VAN DER HEIJDEN

____

Vermoedens op een communistisch
lid der bemanning.

De bankiers de schuldigen.

Minister-president Ramsay

hedenmorgen

schrüven gericht tot elk der leden van de Labour.
fractie in het Lagerhuis afzonderlük, waarin hü
een overzicht geeft van de gebeurtenissen van de
laatste weken en van de motieven, die het optreden
minisvan hem en zün collega's, die in het nieuwe
terie hebben zitting genomen, hebben geleid. Hü
verzoekt hun, in ernstige woorden, hun beslissing
over de te nemen maatregelen althans uit te stellen
tot nadat de Lagerhuiszitting de regeering in de
gelegenheid heeft gesteld, den toestand op te helderen en het parlement nauwkeurige büzonderheden mede te deelen.
MacDonald hoopt, dat voorloopig aan beide züden
de strijd zoodanig gevoerd zal worden, dat de uitermate belangryke problemen zonder hartstocht besproken zullen worden. HU verklaart verder in
zijn brief, dat de crisis met rassche schreden
naderde en dat hü nog slechts, eenige uren had
omdat het nog maar een kwestie van een paar

FEUILLETON

„Wegens spionnage?"

Hoe de crisis verhaast werd.

Gecombineerde bijeenkomst van
vakbeweging en arbeiders-

kabinetszitting gehouden,

uur was. De regeering heeft het uiterste gedaan om
tot andere hulpmiddelen haar toevlucht te nemen,
doch dit was haar niet gelukt. Hieruit heeft MacDonald voor zichzelf de consequenties getrokken.

Een geheime code gestolen.

’’
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8160 8278
10201 10260
11755 11826

het Saargebied over gekomen?"
„Juist, dat wilde ik zeggen. Ik heb Straatsburg met
Saarsburg verward."
„Wat heeft u hier in Frankrijk dan al dien tijd uitgevoerd. Loopen bedelen?"
„Neen. Ik heb gewerkt. Bij boeren. En als ik weer
wat geld bad, kocht ik een kaartje en reisde een eind
verder, tot ik weer bij een boer werk vond en weer een
kaartje koopen kon."
„Waar wil u nu dan heen?"
„Naar Spanje."
„Wat wil u dan in Spanje doen?"
„Ja, ziet u, commandant, de winter staat voor
de deur" en ik heb niet voor brandstof gespaard.
Daarom dacht ik: je kunt beter intijds naar Spanje
gaan, daar is het ook 's winters lekker warm en daar
heeft men geen brandstof noodig; men kan er rustig
in de zon gaan zitten en den heelen dag sinaasappels
en druiven eten. Die groeien daar immers in het wild
langs de straatwegen, men heeft ze maar voor het
plukken, en de menschen zyn bly, als men ze plukt,
omdat het voor de Spanjaarden niets dan onkruid is,
dat ze niet willen hebben."
„Dus naar Spanje wil u?"
„Wilde ik. Nu gaat het immers niet meer."
„Waarom niet?"
„Omdat ik gefusilleerd word."
„Als ik u nu niet laat fusilleeren en u zeg, dat u zoo
snel mogelijk naar Duitschland terug gaat, en dat u
vry been kunt gaan, onder voorwaarde terstond naar
Duitschland terug te keeren, wil u my dat dan be-

loven?"

„Neen."
„Neen?" Hy'

wyze

zag den luitenant op

een zonderlinge

aan.
(Wordt

vervolgd.)',
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HANDEL EN SCHEEPVAART

ZEETIJDINGEN
Indien achter den naam niets anders is aangegeven
hebben de berichten betrekking op atoomachepen.

ROTTERDAMSCHE LLOYD
PATRIA v R'dam n Batavia 26 Aug v Suez
KOTA TJANDI v R'dam n Java p 26 Aug Gibraltar
D.IEMBER v R'dam n Batavia p 27 Aug Perim
KEDOE v Batavia n R'dam p 27 Aug Gibraltar
BALOERAN 27 Aug v R'dam te Batavia
KOTA PINANG 26 Aug v R'dam te Hamburg
INSULINDE v R'dam n Batavia 27 Aug te Southampton
JAVA—NEW-YORK LIJN.
MERAUKE v New-York n Java 27 Aug te Belawan
EÏ'l-YBATES 26 Aug v New-York n Java
A.IAX v Java n New-York p 26 Aug Gibraltar
KOTA INTEN 24 Aug v Baltimore n Jacksonville
JAVA—ZUID-AFRIKA

TASMAN

26

LIJN.

Aug v Batavia te Port Louis
JAVA CHINA JAPAN LIJN

(Mauritius)

TJINEGARA 26 Aug v Shanghai te Macassar vertrekt
n

—*

TJILEBOET 25 Aug v
TALISSE

Hongkong n

NEDER. AMERIK STOOMVAART MIJ.
BLOMMERSDIJK 27 Aug v R'dam n Boston, Philadelphia, Baltimore en Newport News
DRECHTDIJK v Pacifickust n R'dam 26 Aug te Portland
Ore
NARENTA 27 Aug V Pacifickust te R'dam
ROTTERDAM—ZUIO-AMERIKA LIJN
ALPHACCA v Z-Amerika n R'dam 26 Aug v Santos
STOOMVAART MIJ „NEDERLAND"
SEMBILAN v Adam n Hamburg 26 Aug v IJmuiden
TARAKAN v Batavia n Adam 26 Aug te Marseille

CHR HUYGENS v Adam n Batavia 27 Aug te Genua
POELAU LAUT v Batavia n Adam p 25 Aug perim
STOOMVAART MIJ„OCEAAN"

ANTENOR v Japan n R'dam p 26 Aug Perim
GAELIO STAR v R'dam n Japan 27 Aug v Suez
POLYPHEMUS v Adam n Java p 26 Aug Gibraltar
CITY OF BOMBAY 26 Aug v Dairen te R'dam
PEISANDER v Batavia n Adam p 26 Aug Perim
MENTOR v Japan n R'dam 27 Aug v Port Said
PYRRHUS 26 Aug v R'dam n Japan
AUTOMEDON 26 Aug v R'dam te Hamburg
PHRONTIS v Batavia n Adam 26 Aug 12.36 nam 80
mijl Z W v Niton
KON. HOLLANDSCHE LLOYD.
FLANDRIA vertrekt 27 Aug v B-Ayres n Adam
RIJNLAND 27 Aug v B-Ayres te Adam
ZEELANDIA v Adam n B-Ayros 26 Aug v Madeira
MONI'I'LRLAND v B-Ayres n Adam 26 Aug v Santander
DELFLAND 26 Aug v B-Ayres n Adam
HOLLAND OOST-AZIË LIJN.
GEMMA v Adam n Hamburg 26 Aug v IJmuiden
HOLLAND—AFRIKA LIJN.
grRINGFONTEIN v Afrika n R'dam 25 Aug v Mozambique n Port Amelia
NIJKERK v Afrika n R'dam 27 Aug v Antwerpen
NIEUWKERK v R'dam n Afrika 26 Aug te Kaapstad
HOLLAND—WEST-AFRIKA LIJN

AMSTELKERK 26 Aug v Hamburg te Adam
KON. PAKETVAART MIJ
61NABANG 25 Aug v Bangkok n Saigon (verb)
KON. NED. STOOMBOOI MIJ
TIBERIUS v puerto Plata n Adam 26 Aug v Havre
25 Aug v Dantzig n Stettin
PBOTEUB
IRENE v Adam n Hamburg 26 Aug v IJmuiden
HERCULES v Adam n Hamburg 26 Aug v IJmuiden
ORPHEUS v Adam n Kopenhagen 26 Aug v IJmuiden
COLOMBIA v Adam n Hamburg 26 Aug v IJmuiden
ULYSSES v Adam u Curacao 26 Aug v IJmuiden
HERMES v Adam n Hamburg 26 Aug v IJmuiden
TELAMON v R'dam n Lissabon 26 Aug te Velsen om
bij te laden
ILOS 25 Aug v Musel n Oporto.
AMAZONE 26 Aug v Messina te Palermo
BRION 25 Aug T Adam te Bordeaux
TRITON v Oran n Hull p 26 Aug Dungeness
AJAX 26 Aug v Venetië te Triest
NERO 26 Aug v Odense n Gothenburg
ATLAS 26 Aug v Curacao n Paramaribo
BAARN 26 Aug v Curacao n Europa
BERENICE 26 Aug v Hamburg n Adam
LOS 26 Aug v Cadix n Ceuta
MIDAS 25 Aug v Curacao n d Antillen
MINERVA 26 Aug v Stamboul n Cavalla
"SATURNUS 26 Aug v Carthagena n Alicante
SIMON BOLIVAR 27 Aug v'A'dam te Barbados
VENEZUELA 26 Aug v Barbados n Plymouth
ZEUS 2*i* Aug v Genua te Marseille
GANYMEDES v R'dam n Algiers p 26 Aug Ouessant
BRIELLE 83 Aug v Paita n Manta
BODEGRAVKN 25 Aug v Iquique n Corral
HELDER 25 Aug v Autofagasta n Valparaiso
HALCYON LIJN.
STAD VLAARDINGEN 26 Ang v Vlaardingen n Wabana
ZWOLLE
STAD
26 Aug v Bordeaux to Rando n R'dam
of Vlaardingen
STAD ARNHEM 28 Aug vm v Hornillo te IJmuiden verw
6TAD JSAAXDAM v Bilbao n IJmuiden 25 Aug 6.42 nam
SQ-an&l W v Niton; 27 Ave 's midd 12 uur verwacht
BT-VD* HAARLEM v Vlaardingen n Savona p 26 Aug
Dungeness

BATAVIER

BATAVIER LIJN.
vm 8 uur v R'dam te Gravesend
EMZETCO LIJN.

111 27 Aug

23 Aug v Genua te
Savona
STOOMVAART MIJ. „ZEELAND".
MECKLENBURG 26 Aug v Harwich te Vlissingen;

JONGE

JACOBUS

ver-

trok 27 Aug weer derwaarts
N.V. SCHEEPVAART MIJ. „MILLINGEN".
BEURSPLEIN v Horsens n R'dam p 26 Aug nam 6 uur

Brunsbuttel
WESTPLKJN 26 Aug nam 4 uur v Londonderry n
EMMAPLEIN 27 Aug vm v Londen to Emden
WESTER SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJ.

Barry

26 Aug v Las Palmas n Antwerpen
SCHEEPVAART EN STEENKOLEN-MAATSCHAPPIJ.
NOORÜHOLLAND 26 Aug v Goole te Harlingen
GAASTERLAND 26 Aug v Goole to Harlingen
ST JANSLAND v Tyne n Rpuaan p 26 Aug Dover
ST PHILIPSLAND 27 Aug v Antwerpen n Tyne
ZUIDHOLLAND 26 Aug v Tyne te Pont Brule
WESTLAND 26 Aug v R'dam te Leith
GAASTERLAND 26 Aug v Harlingen n Goole

PARKLAAN

STEENKOLEN HANDELSVEREENIGING.

TOWA 26 Aug v Antwerpen te Montevideo
PH. VAN OMMEREN
KATENDRECHT v Houston n Rouaan 26 Aug 800 mijl
W. v. Ouessant
WOENSDRECIIT v Terdonck n Philadelphia 25 Aug 4.20
nam 110 mijl Z W v Valentia
ERHARDT & DEKKERS.
KATWIJK 26 Aug v Cardiff n Caen
VAN NIEVELT GOUDRIAAN & CO.
YILDUM 26 Aug v Archangel n IJmuiden v o
VINKE & CO.
SCHIE 26 Aug v Norrkoping te Kcmi
NOORD 21 Aug v Koivisto n Calais
BERKEL v Tunis n R'dam p 261 Aug Gibraltar
&
MULLER
H.
WM
CO

RAPID 27 Aug v R'dam te King's Lynn
BATAVIER VII 26 Aug v Aberdeen n R'dam
MEUSE 26 Aug v Boston (Liuc) n R'dam
GEBR. VAN

ODEN.

ALBLASSERDAM 26 Aug v R'dam te Riga

Te Rotterdam aangekomen.
26 Augustus:

TUDOR Hamburg Schiedam
YALOU Duinkerken Schiedam
AMIRAL L'HERMITE Duinkerken Burger Schiêhav stukg
WILLY Newcastle Ruijs Maashav WZ kolen
ALNWICK Newcastle Burger Schiêhav stukgoed
ERNA Londen NA Bo Maashav WZ ledig
CITY OF BOMBAY Dairen Meijer Lekhav stukgoed
FORT DE DOUAUMONT Hamburg Les Cons Reunis Lekhaven stukgoed
GALLIUM Caen Erh Dekkers Waalhav NHB ledig
BROOKWOOD Montreal Vinke, Maashav 9 graan
27 Augustus:
BOWLING Duinkerken Burger Schiêhav stukgoed
STAR Koningsbergon Ascher Maashav 4 graan
JAMAICA Lysekil Astrego Binnenhav Bteenen
ARY SCHEFFER Havre Kuyper v D Sm Binnenhav Btukg
TRITO Amsterdam Hudig Veder le Katdrhav OZ stukgoed
PALMA Parijs Alg Vrachtkant stroom t anker ledig
SOLFRID Londen NABO Waalhav 19 ledig
WEST-QUECHEO N-Orleans Rotterdam Oceaan Lekhav stk
ZEELAND Londen Hartig werf Burgerhout ledig
ELIMA Libreville NABO Maashav NZ hout
KPINANGER Hamburg Vinke Boei 27 ledig
BATAVIER 1 Hamburg Muller parkhav stukgoed
SIRIUS Kotka Burger Spoorhav 9 stukgoed
RIJN Wyborg Vinke Rijnhav 13 hout
THEMISTO Antwerpen NABO Waalhav NZ ledig
PARIS MARU Japan Haloyon Lijn Merwehav stukgoed
WESTPOLDER Londen Cornelder Nassaukade stukgoed
ROEK Londen Verg Agent Mij 2e Katdrhav O stukgoed
GUDUR Malmö Burger Binnenhav stukgoed
STRAUSS Antwerpen Biesta 2o Katdrhav 1 stukgoed
EXPORT Londen Rott-Londen Lijn Schiêhav stukgoed
TYNEHOME Sunderland Sota Aznar 2e Katdrhav D stkg
CABOURG Rouaan Les Cons. Reunis Gem dok ledig
BATAVIER II Londen Muller Boompjes stukgoed
LANRICK Leith Gibson Lijn Schiêhav stukgoed
CURONIA Windau Vinke Rijnhav 5 hout
HEBBURN Newcastle Ned Sch Hij Waalhav Fr Sw kolen
stukgoed
MELROSE ABBEY Hull Muller Parkhav
TOMISLAV Santander werf Nieuwe Waterweg Schiedam
MEDEE Caen Vlaardingen
P L M 27 Vlaardingen Worms Waalhav NHB ledig
NIEUWLAND Grangemouth SSM le Katdrhav OZ stukg
NOTTINGHAM Grimsby Ruys St Jobshav stukgoed

NARENTA Pacifickust HAL Wilhelminakade
LISTA Montreal Burger Maashav N Z graan
P B-Ayres Pernis
HARALAMPOS
Poortershaven

stukgosd

JUNE Poti

Vertrokken
26 Augustus:
MEREL stukgoed

Londen;

JERVAULX
ABBKY stukstukgoed Londen; LEDA,
«oed Hull* ORANJEPOLDBR
Koningsbergen; UXA KFNSTMann kolen Berkolen B-Ayres; ALSTAD ballast
ballast Hamburg; GUNVALL
Noorwegen; CHILE MARU stukgoed
Plymouth; EMBLA
,Mt««
Ystad- KILVET
VINLAND
ballast 8.-Ayres
.tukgoed Stockholm;

fmkgoed
Jen; RHEINHAUSEN

27 Augustus:
MAID OF SPARTA ballast Hull; GALLIUM kolen

Caen.

KINNIKA kolen Marseille; JOHANNA kolen Honfleur,

LANGSSEE ballast II I Ambacht; CROMER stukgoed
Harwich; BATAVIER 4 stukgoed Londen; HERTIIA,
hout Amsterdam.

Te Rotterdam verwacht
wordende schepen.
AUCTORITAS v

Spezia 25 Aug te Huelva
ANNAM v Japan 24 Aug v Kobe
ASKANIA v Levant 22 Aug v Faro
ARGO v Helsingfors 25 Aug te Londen uitgeklaard
APOLLINARIS mb, 25 Aug te Londen uitgeklaard n

Schiedam
ANTENOR v

Dairen

HOLLAND—AUSTRALIË LIJN.
26 Aug v Bremen te Hamburg

Bax; Adalja, Tak; Unrast, Schumacher; Wilhelm, Bauer;
God met Ons 3, Wittmann; Elisa, Priester; Basilva, Baumeister; Katharina, Meijers; Margaretha. Ranchbaar; W«
v. Driel 53, Broer; Kor-Aal, Thalens; Seblat, Fink.
v. Meel.

Japan p 26 Aug Perira
ALAYA v Samos P 25 Aug Ouessant
AFGHANISTAN V B-Ayres 26 Aug 9.19 vm 90 mijl W
v Niton
AVOLA v Levant p 26 Aug 3.58 vm Niton
ANHALT v Japan 26 Aug v Sabang
AFRIKA v Japan p 25 Aug Gibraltar
AMAZON MARU 25 Aug v Kobe
BHUTAN v Calcutta via Dundee 24 Ave te Londen nit__FA________.___________rc_L

BAOULE v W-Afrika 19 Aug v Libreville
BEGONIA vertrekt 28 Aug v Antwerpen
BEHAK 23 Aug v Calcutta via jonden, Dundee en Duinj
kerken
BIRKENFELS 23 Ang v Rangoon
BORE IX 27 Aug v B-Ayres
BATAVIER VII 26 Aug v Aberdeen
BEURSPLEIN v Horsens p 26 Aug nam 6 u Brunsbuttel
BERNISSE 27 Aug v Hamburg
BELLONA v Sevilla 25 Aug te Villareal
BERKEL v Tunis p 26 Aug Gibraltar
BRAUNFELS v Bhavnagnr 26 Aug te Bombay
CEYLON v Japan 23 Aug v Colombo
CITY OF LAHORE 26 Aug v Antwerpen
CAVALLA v Levant 22 Aug v Gandia
CLUNEPARK v Berdiansk p 23 Aug Gibraltar; 31 Aug
verwacht
CARDUCOI v Genua 26 Aug te Antwerpen
CASANARE v Jamaica via Bremerhaven 25 Aug 2.08 vm
1070 mijl W Z W v Valentia
CHAGRES 22 Aug V Puerto Cortcz
CITY OF SWANSEA v Manilla 25 Aug te Havre
CELAENO v Montreal p 25 Aug Belle lsle
CUYABA 27 Aug v Santos
COBLENZ v Japan 25 Aug t« Manilla Algiers
COLOMBIA v Santa Pola 19 Aug v
CRESSINGTON COURT v B. Aires 25 Aug V Dakar
COLDWATER v Savannah via Liverpool 25 Aug 10.JO
nam 975 mijl W Z W v Fastnet
Bcachy Head,
CAPITAINE FAURE v Japan p 26 Aug
2 Sept verwacht
CHIOS v Levant p 25 Aug Zea
DEER LODGE 18 Aug v Galveston via Havre en Antwerpen, 17 Sept verwacht
uitgeklaard
DELFTMJK v Pacifickust 24 Aug te Londen
DIOMED v Japan 24 Aug v Marscille
DUN KWA v W-Afrika via Antwerpen 22 Aug v Las
DRECHTDIJK v Pacifickust 26 Aug te Portland
v Kio de JHneiro
EQUATOR v Buenos Ayres 11 Aug
Fernando Noonha
ENTRERIOS v Rio Grande p 21 Aug Vlaardingen
n
ERETZA MENDI 23 Aug v Melilla v
Dantzig
ELLA HALM vertrekt 30-31 Aug
EVERELSA 26 Aug v* Koningsbergen
FIRBÏ 5 Aug v San Nicolas
19 Aug te Londen
FLORIDIAN v Savannah via Hamburg

uitgeklaard

_.

FERNWOOD 15 Ang V Dairen
v Malta
FRAUENFELS v Calcutta 24 Aug Calcutta
FORMOSA v Br-Indië 22 Aug te

.

FRUMIZ 26 Aug v Vigo
v Saigon
FRANKFURT v Japan 25 Aug
v Bushire
FALKENFELS v Br-Indië 23 AugAntwerpen
FINLANDIA v Abö 26 Aug te
FUSHIMI MARU v Japan 27 Aug to Singapore
Aug
FLORA (Nept.) v Koningsbergen n Keulen p 26
Brunsbuttel
,**
FALK vertrekt 28 Aug v Stettin .
FINK 25 Aug v Dantzig
Aug
Ouessant
p
24
FORT DE VAUX v Duala
FULGOR t, v Constantza via Hamburg 26 Aug 1.03 nam
End
mijl'
120
Z O v Land's
GLENGARRY v Japan 24 Aug v Shanghai
25 Aug v Havanna
GROOTENDIJK v New-Orleans
Aug v Dubrovnik
GOLDONI v Genua 21 Aug
GERNIS v Levant p 24 Aug vGibraltar
Port Said
GLENAPP v Japan 26
GLENAMOY 25 Aug V VladlTostoc}s ,
v Colombo
GLENSHIEL v Japan 25 Aug
GRONG 25 Aug v Archangel n Schiedam
Aug v Las Palmas
GRACEFIELD v Rosario 26Lagos
25 Aug te Liverpool
GUSTAV SCHINDLER v
GUDRUN 27 Aug v Stettin 'uitgeklaard
te Londen
GRUTTO 26 v Aug
Vancouver 8 Aug v Colon
HÓYANGEK
HELENUS t Japau 21 Aug v Belawan
v Port Said
HEEMSKERK v Afrika 23 AugAug
v San Francisco
HERANGER v Vancouver 22
HECTOR v Japan 23 Aug te Shanghai
HINDENBUKG v Japan 24 Aug v Isingtao
HEIMDAL 22 Aug v Gefle
v Yokohama
HAKOZAKI MARU 24 Aug
HARELDA 27 Aug v Southampton
HOLSTEIN 8 Aug v B-Ayres; ca 4 Sept verwacht
HECHT 24 Aug v Riga
v Rosario 12 Aug v B-Ayre»
IMPERIAL MONARCH
ICIAR 19 Aug v Genua via Carthagena
Batavia
INDRAPOERA 26 Aug vv Colombo
ISAR v Japan 25 Aug
via
26 Aug 12.35 nam 60 mijl
Hamburg
180 v Lissabon
Z W v Niton
IVAR v New-Orleans P 26 Aug 1.26 nam Portland
JURKO TOPIC 18 Aug v B-Ayres
Gibraltar
JUNE v Poti via Boulogne p 20 Aug
23 Aug v La Plata
JUTLAND v San Nicolas
JUPITER 27 Aug v Bremen
"
via Plymouth
JAMAICA PRODUCER v KingstonW(Jam)
Valentia
vm
Z
v
mijl
1150
26 Aug 1.04
JAPAN v Japan 25 Aug te Dairen
p 25 Aug Perim
Bangkok
v
JUTLANDIA
KEDOE v Batavia 24 Aug v Marseille
KULMERLAND v Japan 23 Aug v Manilla
KOTA AGOENG v Batavia 26 Aug v Padang
KHYBER -v Japan 25 Aug v Port Said v Pernambuco
Aug
KILNSEA van Villa Constitucion 25Dantzig
KLAIPEDA vertrekt 28-29 Aug v
KEDOE v Batavia p 27 Aug Gibraltar
KARMALA v Japan 26 Aug v Shanghai
Duinkerken
KALMARSUND X 25 Aug vHamburg
te
LAHN v Bremen 20 Aug Antwerpen
21 Aug v Gibraltar
via
LEVANTE v Braila
te Hamburg
LOS ANGELES v Vancouver 24 Aug Aug
v Rouaan
LARS MAGNUS TROZELLI vertr 29
LEOVILLE 26 Aug v Havre
v Bristol
LILIAN 26 Aug Aug
v Bangkok
LALANDIA 25
v Los Angelcs
LOCHGOIL v Pacifickust 22 Aug
LOUIS DE GEER 27 Aug v Rouaan
v Japan 25 Aug v Genua
LEVERKUSEN
100 mijl Z v Land s End
LIPPE v Japan 26 Aug 8.37 vmAug
te Madras
v
25
Calcutta
LINDENFELSv Japan 22 Aug v Wladiwostock
MENELAUS
v Rio Grande
Aug
24
MONTE OLIVIA v B-Ayres
MENTOR V Japan 27 Aug v Port Said
MINCIO v Rosario 22 Aug v Dakar
MEUSE 26 Aug v Boston
te Antwerpen
MAHSUD v Calcutta 26 Aug
24 Aug Gibraltar
MANZONI v Venetië pv Poti
25 Aug 6 nam 240 mul />
MARIA M DIACAKI
v Land's End
NIKE tank. 17 Aug v Curacao
NIEUW-AMSTERDAM 22 Aug ▼ N-York
NEBRASKA v Pacifickust 20 Aug v Cristobal
NARBO v New-Orleans via Hamburg 23 Aug te Bremen;
80 Aug verwacht
NEWBROUGH v Rosario p 23 Aug Madeira
te Antwerpen
NISHMAHA v Galveston 26 Aug
Aug v Antwerpen
NIJKERK v Afrika 27Aug
v Monfalcohe
NICEA v Levant 25
v Colombo
NIPPON V v"Japan 25 25Aug
Aug v Braila
NAUPLIA
Levant
ORIËNT 8 Aug v B-Ayres
v Colon
OREGON v Vancouver 13 Aug
ORVIETO Ibrail 22 Aug v vStamboul
Perim
23 Aug
OLDEKERK v Japan
OVIDIO 21 Aug v Pola
v B-Ayres 25 Aug v Las Palmas
OLOVSBORG
OLIVA v Japan p 25 Aug Gibraltar
OLDENBURG v Japan 26 Aug te Kobe
ODER v Japan 24 Aug v Port Said; ca 5 Sept venr
ODIN v Rosario p 24 Aug Funchal
.
OCKENFELS v Br-Indiö 25 Aug te Pondicherry
PONTOS v Donau 16 Aug v Stamboul
Aug v La Plata
PARRACOMBE v San Nicolas 13Aug
v Rio de Janeiro
PERSEUS (Gr) v Necochea 18Perim
PERIM v Japan p 22 Aug
v
Singapore
PHILOCTETES v Japan 25v Aug
Hongkong
PADUA v Japan 22 Aug
Hoek v Holland
n
PORSANGEK 22 Aug v Bordeaux
p L M 21 v Caronte p 25 Aug Gibraltar
_, ,
POELDIEP 26 Aug v King's Lynn
PALEMBANG v Batavia P 26 Aug Kaap del Armi
24
v
Colon
Aug
v
Talara
PROMETHEUS
PUMA v Tiko p 23 Aug Madeira
POLLUX 26 Aug v Aitona n Keulen Antwerpen
26 Aug
PASCOLI v Fiume via Hamburg en
te Londen uitgeklaard
PREUSSEN v Japan 26 Aug v Colombo
RINDA v Calcutta 19 Aug v Port Said
RUY BARBOSA v Santos 20 Aug v Pernambuco
REDSEA v Necochea 22 Aug te B-Ayres
Aug te Havre
ROLLON v Marseille 23
RIO v Constanza via Antwerpen 19 Aug te Smyrna
RIDDERKERK v Br-Indië 26 Aug v Port Said
RYE 26 Aug v Goole
RABE 22 Aug v Kotka via Kopenhagen
RABAT 26 Aug v Hamburg
Aug v Stamboul
RAMONA v Constanza 25 Hamburg
via Antwerpen
SM'ERLAND 26 Aug v
SIGRIO MATTHIESSEN Umea 27 Aug te Adam
SPRINGFONTEIN v Afrika 26 Aug v Mozambique
m, v Parijs 27 Aug te Antwerpen
SAMBRE
SAYN 27 Aug v Duinkerken
Aug v Tela via Bremerhaven
SJJLACO 22
SMYRNA v Levant 25 Aug v Alexandrië
v
Bremen 26 Aug te Aitona
STKI.I.A
STATHIS A 22 Aug V Galatz
25 Aug te Jacksonville
SUNDANCK v Savannah
8 Sept verw
SAABBRUOKEN v Japan 27 Aug v Port; caAug
v Perim;
SONNENFELS v Bombay via Antwerpen 26
ca 10. Sept verwacht
p 23 Aug Perini
TRIANON v Japan
TANTO 25 Aug v Fecamp
Arcfiangel
p 23 Aug Honningsvaag
TAGILA v
TUNGSHA V Japan 24 Aug te Marseille

.

_

„,,__._

. .

.

TALISSE

v Bremen 26 Aug te Hamburg
TAJIMA MARU v Japan 26 Ang te Cebu
TIRPITZ 25 Aug v Bremen
TISZA 27 Aug v Huelva
TREUENFELS v Karachi p 23 Aug Gibraltar; ca 1 Sept
verwacht
TIRPITZ v Bremen 26 Aug te Hamburg
TSUSHIMA MARU v Japan via Hamburg 26 Aug y
Gravesend
I'HA 25 Aug te Londen uitgeklaard
ULANGA v Beira 22 Aug v Port Said; ca 9 Sept verw
WAALKERK v Afrika p 25 Aug Perim
WATUSSI v Beira 22 Aug v Mombassa
WACHTFELS v Calcutta 22 Aug v Colombo
WITTEKIND 22 Aug v Archangel
WITRAM 25 Aug v Vancouver
WESTPOLDER 24 Aug te Londen uitgeklaard
WYTHEVILLE v Baltimore 25 Aug v New-York
WINSUM v Archangel 25 Aug 8.29 nam 520 mijl N
N O v Wiek
YANG TSE v Japan 24 Aug v Port Said
YAKIMA STAR v Vancouver 21 Aug v Colon
YASUKUNI MARU v Japan vertrekt 27 Aug vm T
Gibraltar
ZEPHIRO v Nicolaieff 22 Aug ▼ Stamboul

Binnenlandsche Havens.
HOEK VAN HOLLAND vertrokken 27 Aug.: AMSTERDAM, Harwich.
Aangekomen 27 Aug.: VIENNA, Harwich.
NIEUWE WATERWEG vertrokken 26 Aug.: PICKHUBEN Hamburg; AGILITY, Brake; MAAS, slbt, met
ARC2 bakken, Londen; RHEINLAND, Zuid-Afrika;
27 Aug.:
LIGHT, Londen; ELZIENA, Grangemouth;
NOTOS Odense; LOKE, Archangel; BOEKELO, Himango- MAID OF SPARTA, Hull, per sleepboot SCOTSMAN.
ZIERIKZEE vertrokken 25 Aug.: AMENITY, v. Bergen op Zoom n. Boston (L.)
„_,„„_„
HELLEVOETSLUIS aangekomen 25 Aug.: ROSYTH,
,
Londen naar Dordrecht.
.
"
Vertrokken 26 Aug.: JOLLY GUY, Londen; ATLANAug.:
ELGO,
Newcastle;
ROSYTH,
TIC, m.b., Dïeppe; 27
_,
, ._ ~.
Londen.
VLISSINGEN aangekomen 26 Aug.: TELEGRAAF 21,

.

__

_._ „__,,

Zeebrugge.

j
„«i»,»
r
Vertrokken 26 Aug.: REMI, m.b., Londen.
Gepasseerd van Antwerpen 26 Aug.: GRIETJE, m.b.,
Londen; ENGFLINA 11, m.b., Londen; APOLLINARIS
111, mb., Hull. 27 Aug.: NORA, m., Aarhuus; HARRY

m., Ipswich.
Gepasseerd van Sas van Geut: 27 Aug.: AGATE, ManGepasseerd vnn Brussel 26 Aug.: JANTJE, m.b, Lon-

den; MUDO, m.i, Londen.
Gepasseerd van Terneuzen 26 Aug.: HENFORD, m.b,
IJMUIDEN aangekomen 27 Aug.: "ÏHEMIS, Bremen;
jacht),
SAPPHIRE, (Eng.
Ostende;
RAGNHILD,
Southampton; ROBUR IV, Dantzig; GATESHEAD, Newcastle; SIRIUS, Rochester.
IJMUIDEN vertrokken 26 Aug.: CASSEL, Hamburg;
VERA, Lefilhgrad; RHEIN. Hamburg; BJORNEBORG,
Trangsund; GOUWESTROOM, Plymouth.
DEN HELDER aangekomen 26 Aug.: ATLANPIO.
Duitsch stoomjacht, Cuxhaven n Southampton.
HARLINGEN aangekomen 27 Aug.: MARGOT, Hull;
LEEUWABDEN, Londen.
TIM, Schepers,
26 Aug.:
VLIELAND aangekomen
Stralsund; ARMIN, Schoning, Neustadt; OTTO, ScheWismar;
RIA, Schepers, Hamburg; LOÜRENZ, Held,
pers, Rostock; BREEZAND, Schotanus, Rostock; BALDelfzijl.
TIC, Pekelder,
VLIELAND vertrokken 26 Aug.: GRONINGEN, Londen; PROFESSOR BUYS, Hull.
DELFZIJL aangekomen 25 Aug: PEBBLE, Amsterdam;
NOVALIS, Dijkema, Papenburg; HOOP OP ZEGEN, Veen,
id., beide naar 's-Gravenhage; ZEEMEEUW, LondenFax'e, de motor wordt nagezien; HOLLANDIA, RafsoGroningen; ACTIEF, Roßtock-Duisburg; GERDINA, An,VOklam-Helmond; MASCOTTE, Hamburg-Groningen;
Rostock-Steenwijk;
ESPERANCE,
LENTE,
id. id.;
CHRISTA, Emden-Appingedam;
HELENE, id, Borkum,
de laatste 9 ziyh motorschepen; EMILE, Slkn, Emden;
ORA ET LABORA, de Boer, Norden.
Vertrokken 25 Aug.: BALVA, Pernau; BRATHOLM,
Leningrad; PRINSES JULIANA, m, Abenraa; EMANUEL
m, Holtenau v. o.

Buitenlandsche Havens.

■

werpen
CAPRELLA 26 Aug v R'dam te Hamburg
CORMORAN m, 25 Aug v Dartmouth n Rye
CELTIC MONARCH v R'dam n B-Ayres 26 Aug 12.26
nam 25 mijl Z O v Niton
CITY OF DIEPPE v R'dam n Afrika 25 Aug v Kaapstad
CHRISTINE 24 Aug v Galatz te Stamboul
CORNELIA ms, 25 Aug v Gravesend n Rumpst
CEUTA v R'dam n Larache 24 Aug v Sevilla
DIXCOVE v R'dam n W-Afrika 21 Aug te Freetown
DAGMAR BRATT 22 Aug v R'dam te Gothenburg
DAVANGER v R'dam n St Kitts P 22 Aug Fayal
DAHOMEY v R'dam n W-Afrika 24 Aug to Bordeaux
DOTTOR. PAOLO v R'dam n palermo 22 Aug v Algiers
DAGFRID 23 Aug v R'dam te Ahuus
DRACHENFELS v R'dam n Br-Indië p 25 Aug Gibraltar
DINA m, 26 Aug v Schiedam te Londen
DOLLARD mb, 24 Aug v Aberdeen n Macduff
DAPHNE 22 Aug v R'dam te. Caen
DARU 26 Aug v R'dam te Hamburg
ELDONPARK v R'dam n Cardiff 26 Aug 10.41 vm 50
mijl O v Niton
EVANGER v R'dam n Montreal 25 Aug. 11.01 vm 110
mijl W Z VV v Valentia
ESCAUT mb, 25 Aug v R'dam te Parijs
EGRET 24 Aug v R'dam te Manchester
FORT MEDINE 24 Aug v R'dam to Lome
FORELLE 23 Aug v R'dam te Koningsbergen
FLANDRIA' 24 Aug v R'dam te Gothenburg
FORTUNA 25 Aug v Dantzig n Pernau
FINKENAU 26 Aug v R'dam te Hamburg
FRAUENFELS 25 Aug v, Hull n Hamburg
GENKRAL OSORIO 27 Aug v R'dam te Hamburg
(IRUNO in. 25 Aug v Southend n
GLENSHANE 26 Aug vvR'dam teteHamburg
Randers g
23 Aug
R'dam
GLATTESEE
Glfiß 23 Aug v Southampton te Treport
GARTH CASTLE v R'dam n Beira 25 Aug v Lorenzo

—

m, 26 Ang v Gravesend n Utrecht
v Guatemala n Adam 25 Aug v Puerto Co-

GRUNEWALD
lombia '

,

GAZELLE v Sundsvall n Bidoford p 25 Aug Lizard
GRUNDüÉE 24 Aug T R'dam te Kopenhagen
GARTH CASTLE v R'dam n Beira 24 Aug te Lorenzo
Marques

HELENA 21 Aug v Istanbul n Galatz
HUNZE IX 25 Aug v Hamburg n Groningen
HAVBOR 20 Aug te Curacao
HARTBRIDGE v R'dam n Novorossißk p 26 Aug Gibraltar
HAMLA 24 Aug v R'dam te Shields
HAVIK van der Veen, 26 Aug te Londen uitgeklaard n
Gent
HECHT 25 Aug v R'dam te Pernau
HAVEL v R'dam n Japan p 26 Aug Bcachy Head
HOMF-WOÖD 2(i Aug to Londen uitgeklaard n Dordrecht
IMMANUEL de Boer, 26 Aug te Londen uitgeklaard n
Ostende
IRWELL 26 Aug v R'dam te Goole
IRIS m, 25 Aug v Boston (Lincoln) te Lynn
INNA LOTTE BLUMENTHAL 25 Aug v R'dam te Swansea
IRIS 22 Aug v SingajJore n Miri
JOHAN SANNE 21 Aug v R'dam te Uddevalla
JACOBUS FRITZEN 21 Aug v R'dam te Lulea
JAMAICA SETTLER v R'dam n Kingston (Jam) 26 Aug
8.27 vm 65 mijl W Z W v Land's End
JOHANNES O RUSS 23 Aug v R'dam te Viborg
JANTINA Schuitema, 26 Aug te Londen uitgeklaard n
Brussel
J B AUO KESSLER v Curacao n Midd Zee p 26 Aug
Gibraltar
KATRIENA Beek, 26 Aug te Londen uitgeklaard n Adam
KONKiSAU 2:! Aug v R'dam te Memel
\RK 26 Aug v Ned lndië te Hamburg
KWIEK mb, . 25 Ang te Southend geankerd
LUNEBURG 26 Aug v R'dam te Singapore
v R'dam n Algiers p 26 Aug Dungeness
LEONORA MEEUS
v R'dam n Batoum 25 Aug 3.26 nam
LAURENT
70 mijl Z W v Niton
LOXDO-N' MARU v R'dam n Japan p 24 Aug Perim
MERCATOR 23 Aug v R'dam te Kotka
MARTA m, 26 Aug v Gravesend n
MEEUW m, 26 Aug v Drogheda te Shields
MEONIA v R'dam n Bangkok 25 Aug v Colombo
MARNE 23 Aug v R'dam te Bordeaux, vertrok 24 Aug

—

il

SI

Nn7;iii*e

MYRIEL 24 Aug v Stamboul n St Louis du Rhone
MÉCANICIEN PRINCIPAL CARVIN v R'dam n W-Afrika
24 Ang v Tabou
MTTO MARU v R'dam n Japan 26 Aug v Lissabon
MARABOE 25 Aug v Trevor n Londen
MIRZA 2:: Aug v Rouann te Curacao
MERCURIUS mb, 26 Aug v Londen te Antwerpen

-

"**

EMMERIK, 26 Augustus. Gepasseerd en bestemd naar:'
DUITSCHLAND: Exvoto, st.; Lsuwerina, Padmos;
Clamaradco, Snellens; Vigila, at.; I'Espérance, Velink;

Rheinfahrt 3, at.; Maria, Silvius; Badenia 13, lt.; Noldina, st.; Emanuei, Hazejager; Grijshal, Hals; Paulina,
Sterlin; Le Progres, de Hooge; d'Alembert, st.; Edelweiss S, Melsen; Victor Regina, Holt; Grande Ouisa,
Schoenmakers; Nenuphar, Brijder; Geesje, Hartmnns;
San José, Bruijnincks; Ready, Dekker; Gerhard, st.;
Kloet, Rosenbrandt; Lis, st.; Caledonia, st.; Jacoba, dea
Breejen; K. Vaart 11, st.; K. Vaart 13, st.; Henry
Peulen, Martens; Livin, de Vos; Antoinette, den Otter;
Doe recht, Schippers; Majola, Broer; Betuwe, Broek»
meulen; Maria, de Jager; Zwerver, Reijngoudt; Martha,
Nout; Rijnstroom, at.; Jacobus, Gouverneur; Meurthe,
st.; v. Dijk, Dehrcn; Studio, Meijwaard; Oso 15, Franke;
Louise Sophie, Holevoigt; Strassburg, st.; Anna, de Ro.
ver; Sully. rt.; Neptun 58, Schmits; Luna, st.; Rival,
Haan; Pasto, st.; Kernbal, Weeks; Boetak, Otjens; Hendrika Maria, Both: Marinus Theunis, Lingen; Broeder,
trouw, de Beijer; Bijn en Lek 3, at.; Derunaphta 2, pladdet; Jean Millot, st.; Casandre, de Bruijn; Gabes, Wernig;
Sani 12, Detmers; Liniburgia, st.; Escaut, st.; Roemer
Visser, Meewesen; Zola, de Wit; Neptun 22, Heiaicke;
Emma, Holz; Helena, Larooij; Thea, Visser; Vali, st.;
Inga, T. d. Berg; Fasalt, Hofman; Brouwer, Meijer; Corneiia, Snijder; Westfalen, Rosenberg; Anna, st.; Unilever
11, Wiiting; Charitas, Veith; Andries Willem, st.; Johanna, Malipaard; Re* Nova, Hoogendoorn; Alcyon, t._
4 Gebroeders, Klomp; Nederlander, Stadhouders; Gro»,
st.; Dusseldorf, Beekhans; Lombardia, Niessen; Westrie,
st.; Ulithis, Korsten; S. H. V. 94, T. Emmerloo; Liuta.
Bout; Kanaalvaart 16, Fischbach; Avondster, Janssen;
Wilhelmina, Klee; Tireur,'at; Maria, Klaaysens; Rita,
Verweij; Catharina 2, Biltjes; Maria Johanna, v. d. Berg;
Clara, Janssens; Nero, de Looff; Rosé, Joos; Herman,
st.; Eenige Zoon, de Groot; Confianza, Pols; Naliote.
Meijer; .Arja, Pessers; Westbrug, Schulz; Fiat, st.; Eendracht, Faassen; Baden 4, st.; Gretha, Snellens; Voor den
tijd, Kornet; De tijd zal 't leeren, Pols; Iduna, st; Andromeda. st.; Vertrouwen, v. Dam; De Hoop, Buil; Hendrina, Rijkers; Lahneck, st.; Cervisa, Salm; Victoria,
Phenix 12, KoeBM: Worms. st.; Phenix 13, Disseldorf;
veringh; Rotte, de Jong; Uhland, Kessel; Wilhelmin*
Emma, Piepers; Attila, st.; Tabor, de Bot; Adca, Rosenbrand; Indo Chine, Maurik; Nanny, st; Antares, T. Do««
gen; Lavoisier, Dreissen; Industrie 2, st

GEMENGDE BERICHTEN.
SLEEPBEDRIJT.

Rotterdam,

27

Augustus.

WATERHOOGTEN.
Maastricht
Venlo
Constans

«ee-

De

sleepboot Gele Zee van Rotterdam naar.Banka met den
tinbaggermolen Tempilang, vertrok 24 Augustus van Port
Said.
YASUKUNI MARU. Londen, 26 Aug. Uit Gibraltar
wordt geseind, dat een deel van de lading van het Japansehe motorschip Yasnkuni Maru, bestaande uit visch
Een gedeelte zal gelost moeten
en vleesch, verhit is.

.

_

verkochtaan

VAN DE RIVIEREN.
naar:
LOBITH. 26 Augustus. Gepasseerd en bestemd Obernai,
Fata Morgana,
ROTTERDAM: Willem Marie,Albatros,
XI
WilBaden
Johs Kessler, Modi, Escaut I,
Hendra., Kenia,
lem 111, Emma, Petronella, Annard. Maria

Adriana Teun» 3, Rijnland, alle st.; Maria, Mee"*vsen;
Einigkeit,
Riinland v d Berg; 3 Gezusters, Boonstra;
Jiskoof Hanza 201, GnewOess; Cor, Nell.j
Gorussia,
kow; Mierevelt, Kranendonk; Maria. Herjboer;
W'»d**u>";
pabo,
Krause; Everdina, Boekhorst;
Molden; St. Antonius, de
tan 20, Meisaler; Anna Selma. Kirchcsch;
Gotelinde, VerBakker; Kiithe, Dore; Anna,
Slotje; Marksburg,
schure; Amstel. Pols; Adriana Maria,
Timmer,
Elatz; Marinus Willem, de Korte; Onderneming, Dnel
60,
y.
Antejama, v. Holt; W. v. Driel 49, Smit; WJ
Boele;
Ariens; Franz, Pall; Asteroth 9, Hekel; Martina,
AMSTERDAM: Lauwerzee, st.; Wartturm Augspurger;
Nelly, v. Zwol; Laborato, v. Hoek; lejaalja, Spoelstra;
Wijkdienst 3*_i, v. d. Zee; Frans Floros, Pieters.
Hoogmoed.
OUDE «WETERING: Hoop en Vertrouwen,
BONGEN AAR: Verandering. Vonk.
OOLTGENSPLAAT: Ardina, Janssen
STAD AAN HET HARINGVLIET: Neeltje, Ghyssels.
RIJSWIJK (Gelderland): Rika, Nout.
UTRECHT: Hoop op Behoud, v. 't Kruis.
DEN HAAG: Corjo, v. Weel.
HEILO: Pema, Vogel.
,
OUDERKERK a. d. IJSEL: Krimpenerwaard, Esser.
DORDRECHT: Marie, st.
UTRECHT: St. Petersburg, v. Haaren.
HAASTRECHT: Corneiia, Oijsberts.
HELLEVOETSLUIS: Atlantic, Pomp.
KATS: Vios, Huibers.
GRONINGEN: 2 Gebrs., Wams.
PANHEEL: Trio, st.; Johanna 11, st.
HILVERSUM: Spes, v. Leeuwen.
ST. ANNALAND: Maria, v. Mogen.
ZIERIKZEE: Francisca, Buil. alles,
Furman.
tiid leert
RAVENSWAAY: De Mouthaan.
DELFT: Confiance,
DORDRECHT: Johanna, Tonissen.
OOSTWOLDE: Erica, Hooites.
VREESWIJK: Harmonie I, st.
ZUILEN: Christina, Brand.
ARNHEM: Hendrikje. Brouwer.
DEN HAAG: Geertje, den Breejen.
SAS vi GENT: Oda, v. Arendonk.
WASPIK: Oome Jan, Montens.
LOBITH: San Antonio, Peeher.
DE STEEG: IJsel 5, Arts.
LEMMER: Gretha, st.; Hansa, Bungartz.
VENLO: Fahrwohl, Krapp.
KLUNDERT: Vertrouwen, v. Berchum.
BRESKENS: Avontuur, Versluis.
DORDRECHT: Neptun 10, Goris.
ARNHEM: Aleida Grada, de Beüer.
WAARDENBURG: Revoir, Meeuwsen.
BELGIË: Petronelle, Knol; Freya, Reichstein; Werner,
VornuAm; Wajang, Melsen; Ivy 3, Verberght; Constance,
Wijckmans; Marie, Cools; Renaissance, v. d. Waarde;
Mannheim 203, Muller; Oso 13, Zadow; Francois, Wijckmans; Chasse 1* Eau, Landtsheer; Naphta 4, Karbach;
Fluviale 30, Blommers; Paul, Landskroon;. Paula, Backer;
Mannheim 165, Haasters; Rephi, Willems; Herjo, Lentfes;
Carolina, Rennings; Jaqueline, Boeykens; Corry. v. MuilcNeptun 45,
kom; Marie José, Saeys; Alloma, v. Bosch;
Mussig; Tanit. Biining; Maria, de Roeck; Jean, Hermans;
Volente. Breedveld; Kil, Borst.
ROTTERDAM: La Place. Turgot, Industrie 7. K. Vaart 9,
Ber'a, Bèta, Theodora, Leda, ('rimnir, Cerhard 5, Vauban,
Maipo, alle st.; Lyze, dc Reuner; Hamund. Drevcrs; Wellgunde, Baks; Truro, Mey; Eckewart, Lammerts; Antema,

M^knymph,

Mo.n*

_

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Huningen

Kehl
Mannheim
Bingen
Caub
Coblens
Keulen

,

26 Aug. Het Japansehe motorschip Yasukuni
Maru had brand in ruim IV, welke gebluscbt werd. Van
de lading stukgoederen werden 542 colles gelost. Het
lossen duurt nog voort.
Londen, 26 Aug. De Yasukuni Maru zal waarschijnlijk
den 270 nAug. 's morgens vroeg de reis naar Rotterdam
voortzetten.
brak brand
LEVIATHAN. Londen, 26 Aug. Hed
De
nit op het Amerikaansche stoomschip Leviathan.
woedde,
bar
hoofdzakelijk
in de derde kelas
brand, die
gebluscht.
De
derde
klas
bemanning
werd door leden der
bar is ernstig beschadigd. Het schip zal eerst morgen,
27 Augustus, van Southampton vertrekken.
DAMIER. Land's Knd, 25 Augustus. De meergemelde
Zeven der opFransche trawler Damier is gezonken.
varenden zijn daarbij Qm het leven gekomen.
HINDUSTAN. Falmouth, 25 Augustus. Het stoomschip
Hindustan is hier met beschadigd stuurtoestel van Nicolaieff aangekomen.
CYGNUS. Havre, 25 Augustus. Het Zweedsche stoomschip Cvgnus, dat gisteren van hier naar de Oostzee was
vertrokken, heeft op 30 mijl ten Noorden van hier het
roer verloren, doch is behouden en wel hier teruggekeerd.
"
Het Grieksche
MONARCHIS. Gibraltar, 25 Augustus. naar
Hull
verstoomschip Monarchis is heden van hier
trokken.
TUNGSHA. Marseille, 24 Augustus. Het Noorsche motorschip Tungsha, van Yokohama naar Rotterdam, is
nadat het op zee brand in de diephier aangekomen,
gehad. Eerst
tank waarin stukgoed was geladen, had
nadat de dieptank voor de helft onder water was gezet,
kon men den brand blusSchen. De lading is belangrijk
beschadigd, het schin ;< oogenschijnlijk onbeschadigd.
LA GAEONNE. La Roehelle, 25 Augustus. Het meergemelde Fransche stoomschip La Garonne is hier op de
reede voor anker gegaan.
Middernacht
KAYESON. Montevideo, 25 Augustus.
Het schip
waren ongeveer 300 tons van de lading eugelost.
388 tons mais
heeft aan boord 7012 tons mais geétort
in zakken.
Jolly Frank
VERKOCHTE SCHEPEN. Het stoomschip
groot, in 1918
ex Fcducia, 239 bruto en 104 netto tons
gebouwd,,
is
bii v d Kuy & v. d. Ree te Rotterdam
J B. Kee te Londen en herdoopt in Bradda.
en
netto
98
tons
Het motorschip Leeuwerik, 138 brutoMillingen
gebouwd,
groot, in 1918 bij H. H. Bodewes te
(Denemarken)
Nexo
en
i_ verkocht aan A. W. Kure te
herdoopt in Havet.
Londen,

v Kaapstad
CERES v R'dam n Kopenhagen p 27 Aug Brunsbuttel
CITO Salomons, ,26 Aug te Londen uitgeklaard n Ant-

Marques

—

worden.

APOLLINARIS VII mb, p 22 Aug Elseneur
ABK v R'dam n Oscarshamn p 21 Aug Brunsbuttel
AGATHA 21 Aug v Singapore n Palembang
Singapore
AUGUSTINA 22 Aug v Pladjoo yn Grangemouth
n EgerAPOLLINARIS IV, mb, 25 Aug
Bund
ATIIELLAIRD 26 Aug v Rdam to Londen
ANTWERPEN m„ 26 Aug v Antwerpen te Londen
APOLLONIA 26 Aug v Antwerpen te Thameshaven
ARGENTINA 26 Aug v R'dam te Hamburg
V, m, 25 Aug v Grimsby te Hull
APOLLINARIS
ANTJE, in, 26 Aug V Gravesend h' Gravelincs
ASPERITY 26 Aug v Vlissingen te Lynn
ARIADNE 21 Aug v R'dam te Bergen
ATTIKA vxßrazilië n Adam 25 Aug te Natal
AUVERGNE v R'dam n Rochefort p 24 Aug Ouessant
ANTILOPE Van der Veen, 26 Aug te Londen uitgeklaard
n Beverwijk
ALMIRANTE ALEXANDRINO v R'dam n Santos 25 Aug
te Pernambuco
ANASTASIA 21 Aug v Singapore n Soesoe
BROEDERTROUW m 26 Aug v Grave6end n Vilvoorde
BADENIA 26 Aug y Keulen te Londen
BATAVIA 24 Aug v R'dam te Oslo
BRITSUM v Galveston n Antwerpen 25 Aug 11.39 nam
320 mijl W Z W v Land's End
BERGENDAL p 26 Aug Beachy Head om de West
BRABANT in, 26 Aug v Antwerpen te Londen
BURGENLAND V R'dam n Chinwangtao 26 Aug T
Tientsin
BIRUTA 24 Aug v Riga n Dordrecht
BIUTANÏCA 26 Aug v R'dam te Londen
v R'dam-n Constanza 20 Aug v Istanbul
BUESTEN
CORNELIA, mb, 26 Aug v Londen te Antwerpen
CITY OF DIEPPE T R'dam n Lorenzo Marques 25 Aug

GEZIENA

MERWEE ' 26 Aug V Antwerpen te Cork
NEERLANDIA de Boer, 26 Aug te Londen uitgeklaard
n Gravelines
NECKAR v R'dam n Brisbane 26 Aug v Newcastle (NZW)
NIJVERDAL 27 Aug v Hull n Mariager
OOST-VLAANDEREN mb, 26 Aug v Shoreham te Antwerpen
OUD-BEIJERLAND mb, 26 Aug v Antwerpen te Shoreham
OREST v R'dam n Dantzig p 26 Aug Brunsbuttel
ORINOCO v W-Indië n Adam p 26 Aug Prawlepoint;
27 Aug na*n te Adam verwacht
ORENIE 26 Aug v R'dam te Shields
PATROCLUS 26 Aug v R'dam te Glasgow
POOLSTER mb, 26 Aug v Dundee n St Davids
PYLADES 26 Aug v Kopenhagen n Dantzig
v Gravesend n Brussel
PALLAS 8011, 26 Aug
PHOEBUS 24 Aug v R'dam te Pillau
PARAME 24 Aug v R'dam te Brest
PAK I mb, p 26 Aug Prawlepoint Oostwaarts
PATIA v R'dam n Puerto Castilla p 26 Aug Dover
PRINS KNÜD 22 Aug v R'dam te Malmö
.POOLSTER mb, 25 Aug v roscoff te Dundee
TOLLENZO v R'dam n Napels p 26 Aug Gibraltar
PEARL SHELL 21 Aug te Curacao
PETRONELLA 20 Aug v Haiphong n Balik Papan
PARAME 24 Aug v R'dam te Brest
PALEMBANG t, 19 Aug v Pladjoe n Batavia
PAULA 22 Aug v Singapore n Soerabaja
RENTERIA 24 Aug v R'dam te Oslo
ROTENFELS v R'dam n Calcutta p 25 Aug Gibraltar
RHEINLAND v R'dam n Z-Afrika 26 Aug te Antwerpen
REGULUS 26 Aug nam v R'dam te Helsingfors
ROTTUM m, 26 Aug v Niei te Londen
ROBERTA Koopman, 26 Aug te Londen uitgeklaard n
Brussel
REGINA mb, 27 Aug v Shoreham te Antwerpen
ROSSUM 25 Aug v Savannah n Norfolk
RUPELNETHE I, zeelichter, 26 Aug te Londen uitgeklaard n Antwerpen
STOLZENFELS 26 Aug v Calcutta te Bremen
te Sunderland
SEDGEPOOL 26 Aug v R'dam Aug
v Tampico
SYRA v "W-Indië n Adam 22
SUNDANCE v R'dam n Jacksonville 24 Aug v Savannah
SOUDAN 25 Aug v R'dam te Yokohama
SEBU v R'dam n Gibraltar 26 Aug v Tanger
SAMBRE 27 Aug v Parijs te Antwerpen
SI KIANG v R'dam n Japan p 27 Aug Perim
STRIJPE 25 Aug v R'dam te Cardiff
TRUIDA 22 Aug v Sundsvall n Lemmer
THEANO 25 Aug nm v Dublin n Belfast
TOURAINE v R'dam n Yokohama 26 Aug t Singapore
TILAPA v R'dam n Puerto Castilla 25 Aug 230 mijl
Z O v Valentia
v Adam te Belfast
THEANO 26 Aug
TEUTONIA v Hamburg n W-Indië p 26 Aug Beaehy
Head
THOR 25 Ang v R'dam te Nyborg
TSURUGA MARU v R'dam n Japan 25 Aug V Singapore
TINTERN ABBEY 27 Aug r R'dam te Gent
URUNDI 25 Aug v R'dam te Port Natal
VOGTLAND v R'dam n Japan 26 Aug v Sabang
VICTORIA v R'dam n Kopenhagen pass 26 Aug Brunsbuttel
VENETIA t, p 26 Aug Perim Oostwaarts
VLEDDERVEEN 24 Aug v Yarmouth n
WARLA 22 Aug v R'dam te Kopenhagen
WHITWORTH 25 Aug v R'dam te Ardrossan
WKISSENFELS 25 Aug v R'dam te Karachi
WHITBY ABBEY 26 Aug v R'dam te Hull
WANGONI v Beira n Hamburg 25 Aug v 'Las Palmas
te Yarmouth
YARMOUTH TRADER 23 Aug v R'damHamburg
25 Aug
ZEEMEEUW m, Bakker, v Stralsund n
v Holtenau
ZUID-BEIJERLAND 26 Aug v Londen te Middlesbro
ZEESTER 23 Aug V Kopenhagen te Stettin

AMSTERDAM: Trio, Saarloos; Stad Leuven,
LOBITH: Henriette, Kosters.
SCHORE: Altena, Cornet.
LEIDEN: Alice, Meurs.
GAMEREN: Maria, Schreuders.
DRUTEN: Avontuur, Huygen.
DE ZWET: Jacoba, den Breejen.
MIDLUM: Margaretha, Damstra.
DELFT: Mont Blanc I, Weich.
SLUISKIL: Voltaire, Ambachtsheer.
ZUILEN: Wilant, Sanders.
DE STEEG: Nenuphar, Brijder.
WADDINXVEEN: Hoop op Behoud, v. 4. Wal.
DORDRECHT: Citerna, Edixhoven.
ZOETERWOUD: Drenthe, v. d. Gra»f.
ZIJPE (Z.): Borelly, Steye.
VREESWIPK: Wesselina, st
DELFT: Gadang, Kegzer.
RENKUM Sindolt, Ruub.
EEMBRUG: Verandering, Meines.
UTRECHT: Maacotte, Meiier.
DELFT: Neutraal, Berends.
BELGIË: Jeanne, v. d. Bogaerd; Herolina, v. Bosch;
St. Therese de Lisieux, Vermeulen; Bizerte, Sondermann;
Globo, v. Sehijndel; Joma, de Roo; Romaan, de Koninck;
Pierre, Leemans; Taunus, Kriesels; Hardi, Damen; Rn'nschelde 2, v. d. Velde; Ne Coiffé, v. Wesemael; Oasis, de
Vos; Wyma, Hulsman; Veronese, Buitink; Rhenns 24, Lat*
zer; Rik Schaeffels, Molberg; Intrepide, v. Heuken; Neptu»
61, Vilten; Helena, Slok.
DUITSCHLAND: San Antonio, Peeher; Johanna, Brij.
der; Providence, v. Eersel; Hoop op Welvaart, Kikkert;
Rotterdam, at.

Duisburg

Ruhrort
Trier

2.65
14.29
4.64
3.08
4.32
8.91

Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.

3.54

was
was
waa
we»

0.06
1.44
0.06
0.08
0.02
0.42
0.14
0.16
0.29
0.24
0.18
0.16
0.10

was

wae

was

4.23 was
4.38 was
4.58 was
3.18 was
5.44 was
2.46 was

M.
M.
M.
M.

M.

M.
M.

it.

M.
M.
M.

M.

Jtt.

VRACHTENMARKT (Beursbericht).
ROTTERDAM, 27 Augustus.
Vlet- en lichterwerk: 60 tot 80 ton f «, 240 to»
£ 6, 400 ton f 7.50, 300 ton f 7, 100 ton f 5.50, allel
per' dag. Vaarwerk voor zwaar goed, 100 ton, motor,
naar Groningen f 3.50, 100 ton, zeilende, naar Groningen
l 3.50, 120 ton naar Meppel t 2.30, alles per laat.
Weinig vraag naar ruimte.
Naar den Rijn werd niets bevracht
Ertsvrachten naar de Roerhavens met 4 of-1 losdogea
20-30 et. per last, me* zeer weinig Vraag naar ruimte.
Sleeploon naar den Rijn v. gel. schepen 30 ets. tarief,
idem voor de Benedenvaart 12 Vi ets. tarief A.

WISSELKOERSEN ROTTERDAM
27 Aag.
f 12.05Jf
*m 0.5868

Londen
Berlijn
Parijs

België

Zwitserland
Amerika
Weenen
Denemarken

„.
„
_.
.

84.60
48.28
2.48«/t.
J4.87
C6.30

Noorwegen

Madrid
Milaan

_■

12.97Vi

m

66.32

.

12.055-f

0.5882^
9.72
8458

, 48.28K
2.47"'/,.

66.40

22.55

,.
I

9.72 H

»

Zweden

26 Aug.

,,»
,
,

..

34.83

66.86 H
66.36

66.28
22.00
12.97

HANDELS- EN MARKTBERICHTEN.
ROTTERDAM, 27 Augustus.
27 eti.
«*«
Koifle. Loconoteeringen: Superior Santoi
per
25
ets.
K.G.
_x
Robusta
Oliën. (Officieele noteeringen van de Vereeniging voor
den handel in oliën te Rotterdam, medegedeeld door d»
firma ulius van Roosendaal te Dordrecht).
Lijnolie. Sept. 15%.
Vereeniging van den termijnhandel In Granen. Slot*»
koersen van Mais per 2000 K.G.
../,_"
Sept. f 70%, Nov. f 72%, Jan. t 75, Maart f 78*4.
50.000
K.G.
Omzet 28 X
GOUDA, 27 Ang. Veemarkt Aangevoerd in totaal
van 20—a
2794 stuks, waarvan 244 slachtvarkens, vette
20—21 et.,
et Londensche van 17—18 et.. Zouters van
varalles per pond levend met 2 pet. korting, 949 magere
2, 6 runderen
kens van f 18-28, 1528 biggen van t B—l
schapen
—15,
f 2 50—300, 17 nuchtere kalverenf f 10 alles 8 per stut.
2—5,
f 20—25, 42 bokken en geiten
Markt. 455 partijen kaas. Prijzen le
kwal. met rijksmerk van 39—44 et, 2e kwal. *»'"*""
tot f 46, extra zware tot f 48.
merk van 33—37 et, zware eieren.
stuks
«""-""
109000
K*Pe!«r*en
stug.
Handel
T«**, Handel
100 stuks.
6 per 100 stuks, eendeieren f 5 per
Weiet.
vlug. 1001 ponden boter. Goeboter van 65—75
boter 55—65 et. per pond. Handel matig.
Coöperatieve Zuid-Hollandsche Eierveiling, "Aus.:
56-58
Aanvoer 55300 kipeieren. prijzen K.g.
t 5.50—5.70, 62-64
SB-60 K.g. f 5.20—5.50, 60-62
56-58 K.g. f 5.30-6.10 kleine
t
Prijzen t 3.90—
eieren t *4—5. Aanvoer 780 eendeieren.
4.70 per 100 stuks.
DELFT 27 Aug. Veemarkt. Paarden f 80—250,
varevette koeien f 160—360, kalfkoeien l f200—400,
8—24, magere
koeien f 150—275, nuchtere kalveren
f
weideschapen
18-varkens i 14—42, biggen f 4—l*.
-25, geiten of bokken f 3—12. Rundvleeseh p. K.g. slachtgewicht 95—80—66 et.
55
Aanvoer: 8 paarden, 214 runderen, 2 graskalveren,
1044 biggen, 27
nuchtere kalveren, 664 magere varkens,
schapen of lommeren, 6 geiten of bokken.
kilo,
Boteraanvoer 89/8 en 10/16 ton, wegende 1880
prijs f 1.30—1.50.

HAlteme«m

'

£7 ° £70-5.80,

Kf^ó-l^ó****».

bruin 4

VISSCHERIJNIEUWS.

—
—

Aangevoerd 3 groote
KRALINGSCHE VEER, 27 Aug.
zomerzalmen f 1.50—’ 2.30 en 5 kleine zomerzalmen van
1.80 f 2.25 per \_ K.G.
Binnengekomen van
VLAARDINGEN, 27 Augustus.
de haringvisschern* VI. 137 J. Zevenhuizen met 22 last;
VI. 147 A. Visscher met 31 last.
Vertrokken ter haringvisscheru VI. 61 H. de .Tong. VI.
79 P. Groeneveld, VI. 43 J. Nieuwstraten, VI. 167 H. v.
Roon, VI. 192 D. v. Haren, VI. 207 H. Woensdregt, VI.
208 J. Rodenburg.
Aan de markt werden
VLAARDINGEN, 26 Aug.
374 kantjes haring aangevoerd. Maatjesharing Noordwal
12.30—11.00;
15.30—15.50; Steurharing Noordwal
22.50—
16, volle haring Zuidwal
volle maatjesharing
22.20.
Heden kwam aan de
ROTTERDAM, 27 Augustus.
vischmarkt alhier 1 motorkustvaartuig en werden van
IJmuiden, Nieuwediep en elders 490 manden en kisten
versehe en 30 kistjes gerookte visch aangevoerd.
De prijzen waren: Middel tong f 80—106; Kleine tong
18—24, Griet f 15—20, Middel
24—40. kleine Tarbot
4—lo. Middel Schelvisch
schol
20*-—32. Kleine schol
15—22. Kleine schelvisch f 3—B, Groete gul f 5—7.
Kleine gul f 3—6, Makreel f 12—16, Haantjes f 4—7,
Garnalen
3—5, alles per mand; Levende paling
4—6
per kistje; Gerookte paling i s—B5—8 per kistje; Schotzalm
3—5 per .tuk.
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De Cliché'a zj]'n in onze e ijf en inrichting vervaardigd

-—-.

ONZE FOTO-PAGINA

Naam de voltooiing der

Zuiderzee-werken

„.

De Clichés zijn in onze eigen inrichting vervaardigd

= Nieuwe brug bij

Delft

—

We geven hierboven weer
stond van de groote Zuiderzeewerken.
Links een blik op de groote vorderingen van den afsluitdijk,
breed op den waterspiegel 90 nieter, welk£ bier van Friesland
nit ln de richting Noord-Holland wordt voltrokken. Rechts:

DE ZUTDERZEEWERKERS.

eenige foto's van den

_en gezicht op de 10 afwateringssluizen.

IN 20 JAAR NIET GEBEURD.

—

—

BELANGWEKKENDE VONDST.
BIJ het uitbaggeren van da
Maas bij Rotterdam werd ta een der zuigers van de *k>. Volker
een groote schedel gevonden. Bij onderzoek door den dir» van de
Diergaarde bleek de schedel van ieen voor-historische neushoorn.
Dr. Kuyper bestudeert den schedel.

Eindelijk krijgt de Rotterdamstreekje verf, hetgeen in 20 jaar niet
gebeurd was. Bij dit werk wordt gebruik gemaakt van een
30 Meter hooge rollende stelling. Het is voor de eerste maal in
Nederland, dat men zich van zoon stelling bedient.

sche Beurs weer eens een

Wijnoogst

—

Charly
CHARLY CHAPLIN MET ZIJN NIEUWE VONDST.
Chaplin -schijnt een nieuwe „vondst"' gedaan te hebben. Voorloopig noemt men haar „de geheimzinnige Marletje". Het is echter
zeer de vraag ,of er ooit iets van deze geheimzinnige sluier zal worden opgelicht. Charly met zijn „vondst" te Biarritz.

NIEUWE BRUG TE DELFT.

—

IN DE
VE HAL ENte 's-Hertogenbosch werd de tweede
schapenfokdag gehouden,' georganiseerd door de vereeniging

„Het Texelsch. Schapenstamboek voor Noord-Brabant". Een
doorkijkje naar de tentoonstelling.

Berenliefde

De leeuwenmoeder met haar jongen

Begin September wordt de nieuwe brug over do Provinciale Vaart te Delft officieel voor het 'Verkeer
aanzienlijke verkeersverbetering

opengesteld. Het werk is uitgevoerd door Openbare Werken

voor het zicb steeds uitbreidende Delft.

—

Amy Johnson,
AMY JOHNSON HOUDT VAN SNORREN.
de bekende* Engelsche pilote, bevindt zich op het oogenblik ta
Tokio, waar ter harer eer een bal gegeven werd. Amy danst met
lt.-generaal Gaichi Nagaoka, den Japanschen luchtvaartminister,
wiens snor van punt tot punt ruim een halve moter lang is.

van

Delft onder leiding van Ir. Gijzon. De brug beteekent een

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 1931
TWEEDE BLAD

De wijziging der Arbeidstijden der zeelieden.
Stuwadoorswet.
officieren

Nu zoowel in de Tweede als in de Eerste Kamer
de wijziging der Stuwadoorswet is aangenomen, zal
daardoor de wettelijke arbeidstijd in de havenbedrijven op 48 uur per week en BV_. uur per dag
worden gebracht.
Voordat het echter zoover is, dat de wijziging
practisch van kracht is geworden, zullen eerst nog
verscheidene thans bestaande maatregelen van bestuur moeten worden veranderd. Gezien den zeer
langen tijd, die de regeering noodig heeft gehad
om eindelijk met wijziging der Wet te komen, bestond bij de Transportarbeidersbonden de vrees,
dat het nog wel geruimen tijd zou duren, voor de
regeering met de noodige wijzigiögen der maatregelen van bestuur zou komen.
De besturen achtten het dus wenschelijk, bij den
minister op spoed aan te dringen.
Er bestond daartoe te meer aanleiding, toen het
collectief contract voor de havenbedrijven te Rotterdam door de Scheepvaartvereeniging „Zuid" was
opgezegd.
Wijziging in de arbeidsvoorwaarden heeft deze
opzegging wel niet gebracht, maar de meest reac-

tionnaire elementen onder de werkgevers zullen
tijdens de contractloosheid in hun verlangen naar
verslechtering der arbeidsregelingen worden ge-

Sterkt.
Dezer dagen Is een delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers

van

den Centralen Bond

van

Transportarbeiders, den Ned. Bond van Christelijke
Fabrieks- en Transportarbeiders en den Bond van
R.K. Transport- en Havenarbeiders dodr den Minister van Arbeid ontvangen. In deze audiëntie
hebben de bestuurders met grooten klem aangedrongen op spoedige inwerkingtreding der gewijzigde wet, terwijl aan den minister een overzicht
van overtredingen van den thans geldenden arbeidstijd werd toegezegd. Het overzicht der HavenArbeids-Inspectie geeft daaromtrent slechts een

zeer onvolkomen beeld, daar in dit overzicht slechts
sprake is van door de Havencontroleurs geconstateerde gevallen, nadat daarover een klacht is
Ingekomen.

Deze zaak heeft thans groote haast.
Reeds vanaf 1918, toen door middel van onderhandeling de arbeidstijd op 8 uur per dag en 45
uur per week werd gesteld, hebben de organisaties
aangedrongen op wetswijziging.
Een wetsontwerp tot wijziging daartoe bleef echter zoolang onderweg, dat inmiddels öe reactie in
de havenbedrijven haar slag had geslagen en de
arbeidsweek was bepaald op 48 uur.
Het heeft nadien nog Jaren geduurd voor een
"wetsontwerp tot wijziging de Kamers bereikte.
De regeering had geen haast, omdat naar haar
oordeel de arbeidstijd in de havens voldoende door
collectieve contracten was gewaarborgd en telkenmale speelden in de redeneering der regeering ook
de tijdsomstandigheden een rol.
Nu is hst contract opgezegd.
De georganiseerde arbeiders zijn echter niet van
plan, om welke redenen dan ook, afstand te doen
van de veroverde arbeidstijdverkorting. Zij hebben besloten eiken aanval daarop af te wijzen.
De havenarbeiders hebben er recht op in deze
tijdsomstandigheden de wettelijke bescherming te
ontvangen, die hun reeds zoo vaak in uitzicht is
gesteld.
De arbeidstijd in het havenbedrijf mag geen oorzaak van strijd in het havenbedrijf worden.
Zou dat wel het geval worden, dan berust de verantwoordelijkheid voor een niet gering deel bjj de
talmende regeering.
Dat de regeering dit, na

den aandrang der

organisaties, begrüpe.

Het Utrechtsche College.
Geen roode wethouders.
UTRECHT, 27 Augusus.

—

bU zU zich, onder zekere

Ook de

werken te lang.

daarboven uit!

Daardoor ontstaat

Arbeidstijden der machinisten.

gevaar voor de
veiligheid.

Voor de machinisten -ziet het er evenmin rooskleurig uit. Men heeft daarbij te bedenken, dat het
dienst doen in de machinekamer nog meer den
geheelen mensch vordert dan dit aan dek reeds het

Ingrijpen is noodzakelijk.
(v. D.) In liet vorig artikel werden de zeer lange
arbeidstijden van het lagere personeel van dek- en

machinekamer besproken.
Welnu, de gemiddelde arbeidstijden en de werkelijke arbeidstijden daarboven uitkomende, van het
personeel in de hoogere rangen, de offcieren. zijn
nog erger.
Wie de cijfers aanschouwt, die de commissie van

onderzoek naar den arbeidsduur aan boord van zeeschepen, van de officieren in het reeds eerder besproken rapport verzameld heeft, behoeft zich niet
af te vragen wat de redenen zijn, die tot zoo groote
en voortdurende fluctuatie onder de officieren aanleiding geven. Wie eenige jaren aaneen geleefd heeft
onder zoo neerdrukkende omstandigheden als in het
rapport met de cijfers der lange arbeidstijden ls
weergegeven, moet het wel een verademing vinden,
aan den wal weer tot een normaal leven te kunnen
terugkeeren, ook al wordt de maatschappelijke
positie aan den wal zelfs bescheidener.
Van de dekofficieren hebben volgens het rapport
de eerste stuurlieden een gemiddelden arbeidsduur
per dag van 10.96 uur of van 77 uur per week.
Doch van de 364 eerste stuurlieden in het onderzoek betrokken waren er niet minder dan 168 of
46 pCt., die met hun wekelijksche arbeidstijden
daarboven uitkwamen, opklimmende tot niet minder dan 107 diensturen toe. Zoo zijn er bijv. 12 met
80 uren, 9 met 85 uren, 9 met 90 uren, 6 met 95
uren, 4 met 100 uren, enz. Het geval van 107 uren is
dus niet iets buitenissigs, dat zich toevallig ditmaal voordeed, neen, uit de detailcijfers blijkt, dat
groote aantallen van deze met veel verantwoordelijkheid belaste scheepsofficieren ontzettend lange
arbeidstijden hebben. En als een hoon staat daartegenover, dat van het totale aantal van 364 eerste
stuurlieden, er slechts 4 zijn met de normale
arbeidsweek tot aan 48 uur en slechts 18 met de
reeds minder normale arbeidsweek tot aan 59 uur
per week.
Voor de tweede stuurlieden is de toestand nog
erger. Dezen hebben een gemiddelden arbeidstijd per
dag van 11.27 uur of van 79 uren per week.
Van de 386 tweede stuurlieden, waarop de cijfers
betrekking hebben, zijn er 186 of 48 pCt, die boven

het gemiddelde van 79 uren uitkomen, opklimmend
tot aan 102 diensturen per week toe. Tot aan 59
uren diensttijd komen slechts 5 van deze 386 tweede
stuurlieden.
De derde stuurlieden komen er nog beroerder at.
Dezen hebben een gemiddelden diensttijd van 11.49
uur daags of van 80 uren per week. Van de 336
derde stuurlieden waren er 177 of 53 pCt., die boven
het gemiddelde uitkwamen tot aan 99 uren per weeK
toe. Van deze groep zijn er slechts 2, die tot aan 59
uren per week komen, de boffers!
Voor de vierde stuurlieden is het gemiddelde 11.30
uur daags, of 79 uren per week. Van de 159 waren
er alweer 79 of 50 pCt., die boven het gemiddelde
van 79 uren uitkwamen tot aan 95 uren per week
toe. Ook deze totale groep telde slechts twee gelukkigen, die tot aan 59 uren kwamen.
Voor de stuurmansleerlingen, de met idealen volgeladen jongelingschap, voor wie de harde practijk
nog alles in het vet heeft, is de dagelijksche arbeidstijd 10.57 uur of 74 uren per week. Van de 143 stuur-

spreking uitgemaakt.

WU deelen u als resultaat onzer

overweging

mede, dat wü ons standpunt handhaven, n.l. een
belangrüke minderheidsgroep als de uwe in de gelegenheid te stellen aan het dagelijksch bestuur
der gemeente te doen deelnemen.
Onder de gegeven omstandigheden is o.i. hieraan
geen andere uitvoering te geven dan door u een

zetel aan te bieden in een college van vU'f wethouders.
Mocht uwe partü haar standpunt, neergelegd
ln uw bovenvermeld schrüven, wenschen 'te her.zien en nog ingaan op ons aanvankelük voorstel,
dan vernemen wü dit nog gaarne vóór de a.s.

wethoudersverkiezing."
Hiermede is de zaak beslist. De rechterzüde, die
meent, dat vier wethouders, n.l. 2 R.K., 1 A.R. en
1 VJB. voldoende zün, maar die een sen zetel zou
willen doen bezetten door ons, handhaaft dus hare
liefde voor den Vrüheidsbond, die met 4 raadsleden een wethouderszetel krügt, terwül wij met
12 raadsleden ook slechts één zetel zouden krügen
en bovendien de rk. met 11 raadsleden op 2 zetels
beslag leggen.

Het spreek wel vanzelf, dat er geen sprake van
is, dat onze partü haar standpunt zou wenschen
te herzien!

Emmen wordt rechtsch.
In Emmen heeft de S.D.A.P. besloten, geen wethouderszetel te aanvaarden, nu de rechtsche partyen drie zetels opeischen en twee voor de link-

sche partüen laten.

Examens.
's-Gravenhage. Nijverheidsonderwijs. Akt» Mi.

J- Scheen, Den Helder; AV. H.
D.
Schmidt, Delft; S. Chr. Schouten, Kotterdam;
Ch A. Serrarens, Den Haag.

Geslaagd:

Rotterdam. Hoofdakte. Geëxamineerd 8 candidaten zich teruggetrokken 2. Geslaagd de heeren
M. Beintema, Rotterdam en A. Bosdijk, ArrfeXttMM^****"-»

Adv.

Welnu, voor de eerste machinisten werd een gemiddelden diensttijd per dag gevonden van 8.72 uur,

of van 61 uur per week. Maar er waren van de 238
eerste machinisten, waarover het onderzoek liep,
toch niet minder dan 112 of 47 pCt., die boven het
gemiddelde van 61 uren diensttijd uitkwamen, opklimmend tot aan 88 uren per week toe. En dit zijn
dan de hoofden van dienst, dit zijn de chefs van de
machinekamer, die dus een schreef je voor hebben.
De tweede machinisten werken gemiddeld 9.73
uren per dag of 68 uren per week. Van de 433
tweede machinisten, waren er inmiddels 184 ol
42 pCt, die er boven uit kwamen tot aan 96 diensturen per week toe. Zooals men ziet, met het dalen
van den rang stijgt de arbeidstijd
De derde machinisten hebben het nog erger, n.i.
10.26 uur per dag of 72 uur per week. Van de 422
waren er 188 of 44 'A pCt., die er boven uitkwamen
tot aan 95 uren per week toe. Met het dalen van den
rang, enz. enz. enz.
De vierde machinisten zijn niet veel beter at, 10.18
uur gemiddeld per dag of 71 uren per week. Van de
336 waren er 149 of 44 pCt., die er boven uitkwamen
tot aan 96 diensturen toe.
De assistent-machinisten, de leerlingen uit de
machinekamer, hebben om alvaSt te beginnen ten
gemiddelden " arbeidsduur van 9.78 uur per dag of
van 68 uren per week. Maar om ze vooral niet te
verwennen hebben van de 533 dezer jongelingen en
toekomstige scheepsofficieren, er niet minder dan
219 of 41 pCt. een arbeidstijd boven het gemiddelde
van 68 uren, opklimmende tot aan 96 diensturen
per week toe!
Gevaar voor de veiligheid.
Het betreft hier allen personen, die als scheepsofficieren een verantwoordelüke functie te vervullen
hebben, leiding hebben te geven, gezag moeten uitoefenen, aan wier accuratesse en energie onschatbare waarden aan menschenlevens en goederen zün
toevertrouwd. En van wie het scheepvaartkapitalisme dat alles 70, 80, 90, 100 en meer uren zelfs per
week, opeischt. Te geven zonder mankeeren, zonder
mopperen. Op wie het, even goed als op het lagere
personeel, tracht af te pingelen op de gages, op de
verpleging, op verlof, op verkregen rechten. Aan wie
het zün uitbuitingsmethoden, evenmin als aan het

De

N.V.V.-delegatie.

Moltmaker

op de terugreis.

—

Van de N.V.V..
BATAVIA.
delegatie welke een 'bezoek bracht aan Ned. lndië,
vertrok de heer Moltmaker met het ss. van den
Rotterdamschen Lloyd „Indrapoera" naar Nederland. De beide andere heeren' der delegatie,
Kupers en Danz, zullen op een lateren datum
vertrekken en zulks in verband met hun voorgenomen bezoek aan Sumatra.
26 Aug. (Aneta).

Het verhaal van vandaag.
DE PIANOVIRTUOOS.
„En?" vroeg Jim opgewonden, toen George ac
kamer binnen kwam.
„Wel kerel, ze wil je wel hebben en trouwen ook,

maar...."
„Wat maar?!"
„Tja.... eh.... ze zegt.... eh.... dat je eigenlijk
niets presteert. Ze moet haar familie en kennissen
te
kunnen toonen, dat je wat „kunt".. Om kort
gaan, dat je blük geeft eenige intelligentie te bezit-of
ten. Je moet b.v. kunnen schrijven of dichten
blük geven, goed in de muziek thuis te zün, dan is
de zaak gezond, begrüp je?"
„Verdraaid, dacht ik het niet? Ja, wat kan ik nu
van dit alles? Niets, maar dan ook niets!"
„Kerel, maak je niet van streek. Ik heb dat
zaakje al voor elkaar."
„Jij? Wel ja, jü hebt het voor elkaar. Natuurlijk,
je'bent nogal snugger uitgevallen."
„Dank je zeer! Ik heb haar in ieder geval verteld,
dat je schitterend piano kon spelen."
„Vent, je bent krankzinnig."
„Stil, ouwe jongen, laat me nu eens kalm uilspreken. Ik heb gezegd, jü kon geweldig piano
Spelen en de heele familie van haar kant komt
morgenavond hier thuis je spel bewonderen."
„Verdorie, ik word nog gek."
„O, dat is heelemaal niet noodzakelük. Ik zal Je
de zaak verder uitleggen. Vanavond huur ik een
electrische piano. Ik laat hem brengen als het donkan
ker is en dus niemand het ding zoo gauw
onderscheiden. Vervolgens haal ik mün bureaulamp van boven en plaats déze op de piano. Let nu
goed op! Nu maak ik de verlichting van dien aard,
dat het licht wèl op de muziek, doch niet op je
handen en op de toetsen valt. Snap je?"
„Prachtig bedacht. Maar de gasten kunnen toch
niet in het donker zitten, ezel!"

Het gesukkel met de
rijwielplaatjes.

aanleggen
Men zou wel een bibliotheek kunnen
over
Rusland
jaren
van de boeken, in de laatste
als
verschenen. En toch is geen land zoo onbekend
Rusland. Voor een deel zijn die boeken geschreven

Uitvoering laat alles te
wenschen.
Men schrijft ons:
„„„v„_.h
Een typisch staaltje van het tekort aan eenheid
geschiedejuiste
in het regeeringsbeleid, levert de
De Rijnis van het rijwielplaatje en de werkloozen.
met
die
degene,
wielbelastingwet zegt, dat slechts
wei
doch
aangeslagen
is
inkomstenbelasting
in de
vooraanmerking
komt
werkzaam in cc.i bedrijf, in
een belastingplaatje. Wanneer we nu eendeminister
werkevoor
van financiën hadden, die oog had
redeneehij
aldus
dan
zou
leven,
lijkheid van het
noodig,

werkloozen hebben een rijwielplaatje
voor belastinghet geld ervoor hebben ze niet,
aanmerking,
dus ze
betalen komen ze niet in
plaatje.
krijgen een kosteloos
wet uitlegt
Maar jhr De Geer is iemand, die de
Zijn
letter
naar
de
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geest,
niet naar den
bedrijf
m
een
redeneering is, dat een werklooze met
dus hu
zijn schuld toch niet?
werkzaam is
krijgt geen plaatje. Dat dit een dorre Juridische
dat
overweging is, deert den heer De Geer met,
wat gezond
strijd"
in
met
is
overweging
het een
hij past
menschenverstand zegt, let hem evenmin,
de wet toe en is dus gedekt.
collega s
Intusschen heeft deze regeerder twee met net
houden
rekening
moeten
meer
die wat
en
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zeggen, dat deze twee
zoo
Men
zou
Verschuur.
ministers wel zouden zorgen, dat de werkoozen
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Augustus
-neert overschat het inzicht der heeren.
bespeukwam, doch van maatregelen was niets te
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uitgereikt
ning van Rijk en gemeente kon worden
een deel
Door deze voorziening is ten minste voor
aanstonds
Maar reeds
der werkloozen iets gedaan.
stond vast, dat de maatregel weer onvoldoende
die minister Ruys op
was Buiten de werkloozen, duizenden,
die moeten
nog
er
zijn
het oog had,
leven van een uitkeering uit de werkloozenkassen.
hebben, dat
Goed regeeringsbeleid zou gezorgdregeling gom.
groep
de
ook aanstonds voor die
is weer een
Neen hoor. Werkloosheidsverzekering
blijft
collega
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zaak van minister Verschuur en
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de
er
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Ruys af. Ondertusschen
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die trekken, weer niets gebeurd en moeten maar
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met om „groote
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het,
het
Och we weten
Maar waar het hier
daden van regeeringsbeleid.
principieels in zich
niets
zaak,
die
ging om een
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heeft
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kabinet eigen is.
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Begrooting van Amsterdam.

lagere personeel, niet spaart.

Het betreft hier personen, die, óf als zü zich niet
kunnen schikken in dat jakkersysteem, kunnen ophoepelen en hun dure en kostbare opleidingen en
voorbereidingen, waarvoor menig ouder dikwüls
krom heeft gelegen, als weggegooid geld kunnen
beschouwen, teleurgesteld aan den wal weer van
voren af aan moeten beginnen, óf die hun arbaidskracht, hun energie, hun kunnen, hun leven, snel
en voortdurend moeten laten verbruiken, gebukt
onder een niets ontziende exploitatie.
Ook aan deze intelligente arbeiders gaat de vloek
van het kapitalisme niet voorbü. HU klopt aan iedere
deur!

„Waarvoor niet? De gasten gaan in de andere
kamer zitten, terwijl we de schuifdeuren open doen
en dan verzoek jü ze beleefd of ze daar het licht
willen uitdraaien, omdat je niet goed kan zien, dat
het publiek je op de vingers kükt en dat het je rustiger stemt, als het licht uit is en je dus de gasten
niet om je heen ziet. Dan laat je de piano spelen;
je imiteert met je
handen en de zaak loopt perfect,
dat zul je zien!"
„Hm, 't is te probeeren."

„Goed, dan zullen we vanavond nog de proef

nemen.

De bewuste avond
De gasten zün allen aanwezig, waaronder
Jimmie's toekomstige echtgenoote.
Na een vlot geanimeerd gesprek wordt tot het
concert overgegaan. Aan Jim's verzoek, de lamp uit
te doen, wordt zeer welwillend voldaan.
Jimmie zet zich voor het klavier, slaat met een
zwier van een kunstenaar eenige muziek op, draait
het lampje aan en doet onzichtbaar de stekker in
het stopcontact. De piano begint te spelen en Jim
imiteert op een buitengewone wüze met zün handen.
De gasten zijn onder den indruk. En Jimmie's
„vlam" is eenvoudig in aanbidding, terwül George
zich in de handen wrüft van plezier. Het gaat
schitterend! Doch plotseling
als met een tooverslag, gaat het lampje uit en de muziek zwügt. Doch
Jim heeft zün positieven bü elkaar en roept met

gesmoorde stem: „O, ik word onwel!"
De gasten vliegen op hem toe en leggen hem op
de sofa. Allen staan, diep onder den indruk van het
gebeurde, om hem heen. Jim kreunt zacht en kükt
George strak aan, terwül hij met een angstig gebaar
naar de piano wüst
Maar jawel, het is al te laat, het lampje gaat aan
en de piano vervolgt plechtig met „Liefdesdroomen"
van Franz Lizt.
GERRIT STEMPHER

ONDER HET ZOEKLICHT.
RUSLAND.

ren*

geval is.

Op haar brief, waar-

voorwaarden, bereid
verklaarde twee wethouderszefels in een college
van vüf wethouders te aanvaarden, heeft de soc.
dem. raadsfractie van de r.k. en prot. christ. raadsfracties het volgende antwoord ontvangen: „Uw
schrüven, d.d. 10 Augustus 1931, heeft in onze vergadering van 1.1. Vrüdag een onderwerp van be-

mansleerlingen zün er al 70 of 49 pCt., waarvan de
arbeidstijd boven het gemiddelde stijgt, opklimmend
tot aan 92 uren toe. De voorbereiding voor het zeemansleven laat ook op dit punt niets te wenschen
over! En teneinde te zorgen, dat zij vooral niet
besmet worden met 48-uren-we«k-alluies, is er ln
deze totale groep slechts 1, zegge één, die maar 58
uren dienst doet. De rest, de 142 overigen, gaan

Regeerings-„beleid".

met blinde liefde, voor een ander deel met blinden
laatsten, om ons
haat en blinde schrijvers zijn de
over
een standbeeld
te doen zien. Er zijn verhalen
der
voor Judas opgericht, over de socialisatie
geloofsvrouwen, over gruwelijke martelingen en
vervolging, over algemeene armoede en honger,
maar ook boeken over de prachtige opvoedingsmethoden, de humane wijze van straffen, de algemeene geestdrift bij den arbeid voor het vijfjarenplan, de totale afwezigheid van werkloosheid, de

ontwikkelingsnieuwe woningen, volksgebouwen,
geinstellingen voor de arbeiders, die beide sterk
met
aan
een
venster
kleurd zijn. Ze doen denken
roode en zwarte glazen, waardoor men een der
mooiste plekjes aan den Rijn in ons land kan bewonderen. De mensch wil graag de natuur verbeteren! Door het roode glas ziet men het lage,
groene land, de bosschen in de verte, den statigen
stroom, alles in roode kleur. Dat vinden velen bijzonder fijn! Door het andere glas ziet men alles
zwart, dof en vaag; het is alsof er een vuile veeg
over het landschap gekomen is. De meeste boeken
over Rusland zijn gekleurd, tendentieus. En na
lezing hiervan denkt men: Het is in Rusland toch
zeker niet zulk een hel of zulk een paradijs, als hier
beschreven wordt. En dan is men nog even ver en
kent Rusland nog niet.
Shaw heeft den Russischen beer geaaid en hij
verzekert, dat het een aardig, goedig beestje is. HU
is vol lof over Rusland en heeft daar het ideaal verwezenlijkt gevonden. Maar een Russische professor
van Vale, A. P. Krynine, die in vrijwillige ballingschap verkeert, omdat hü onvrüwillige gevangenschap in zyn vaderland wil vermü'den, heeft aan
Shaw, toen deze in Rusland was, een telegram verzonden met verzoek, zün vrouw, die in Rusland
vastgehouden wordt, te helpen bevrüden uit het
„Bolshevistic Utopia Lim", het gepatenteerde Bolsjewistische paradüs. Shaw's geestigheid heeft hem
bij dit telegram in den steek gelaten en hü heeft
man en vrouw ook niet kunnen vereenigen. Volmaakt is het paradüs niet. De vrüheid ontbreekt
er in elk geval. Om persoonl.jke rechten en om
democratie bekommert men zich in Sovjet-Rusland
niet. Toch moeten wü voorzichtig zün met ons
oordeel. Het communisme in Rusland is niet zoo
dwaas als de communisten in ons land. En hoe
sterk wü de Bolsjewistische strüdwijze ook afkeuren,
wellicht zün daar nieuwe ideeën, een nieuw gemeenschapsleven aan het groeien, waarvan we
reeds enkele teekenen kunnen opmerken. De ziel
van 'n volk leert men 't best kennen door de kunst
en de kunst van Rusland getuigt van scheppende
kracht en van nieuwe schoonheid. En grootsch is
de poging, om door aller inspanning en geestdrift,
door arbeid in vüf, vier jaren het land economisch
op beenen te zetten en sterk te maken. Zoo moeilük is het echter, om Rusland te leeren kennen,
dat men voor een halven communist gehouden
wordt, als men zoo oordeelt over hetgeen thans in
Rusland geschiedt. Een dikke mist van haat en
vrees belet de meesten een juist beeld van Rusland
J. A. B.
te krügen.

Een minderheid tegen dekking uit
buitengewone middelen.
7.00 Vervolg concert.
8.01 Toespraak door D». F. Tf. Drijver.
8.30 Concert. Bertha Kalff, viool, Theo

piano.

Fondsbelasting met 80 opcenten.
Thans is de Amsterdamsche gemeentebegrooting
voor 1932 ingediend.
Aan de toelichting ontleenen wy:
heeft tegen de
Een minderheid in het College1931,
voor zoover
over
crisisuitgaven
dekking der
middelen,
die thans vaststaan, uit buitengewone zyn.
onoverkomehjk
Naar
bezwaren die voor haar
het inzicht van de minderheid, behoorde dit bedrag te worden onttrokken aan het Reservefonds.
Dit zou zün in overeenstemming met de gedragslün,
2
door den Raad aanvaard bü voordrachten van en
15 April 1931.
Tot nu toe is door de gemeente Amsterdam
voor dekking van dergelyke uitgaven nimmer ge-

.

leend.

mag, naar het
Van het gevolgde leeningsbeleid
dan
worden afgeminderheid,
slechts
oordeel der
weken, door het dekken van crisisuitgaven uit
geldleeningen, mits op korten termün, indien de
dekking uit gewone inkomsten in een bepaa-ld jaar
de te heffen belastingen tot een buitensporig peil
zou doen stügen. Dit geval doet zich hier geenszins voor. Genoemde crisis-uitgaven voor 1931 kunnen in tegenstelling met die voor 1932 uit de gewone middelen worden gedekt, indien het belastingpeii, gedurende een aantal Jaren tot en met
1930 aanvaard, ook voor 1932—'33 wordt aangenomen. Dit zou beteekend hebben voor 1932 vaststelling van het aantal opcenten op de Gemeentefondsbelasting op 80 en weder-invoering van de
Zakelüke belasting op het bedrüf.
De heffing van de Gemeentefondsbelasting met
80 opcenten bluft beneden de tot en met 1930—'31
geldende heffing van Gemeente-inkomstenbelasting
bü een vermenigvuldigingsfactor van 0.6. Het gunstige verschil beweegt zich voor de groepen van
6000 gulden en daar beneden tusschen 9.9 en 30
procent.

v. d. Patj;

9.00 Causerie door Dr. J. Ph. Backi.
9.30 Vervolg concert.
10.00 Persberichten.
10.05 Persberichten.
10.1 > Vervolg concert.
11.00 Gramofoonplaten.
HUIZEN 298

M.

Algemeen Programma, verzorgd door den KRO.

8.00—9.15 Gramofoonplaten.
10.00—11.30 Gramofoonplaten.
11.30—12.00 Halfuurtje voor xleken en ouden Tan
dagen.
12.01—12.15 Politieberichten.
12.15—1.45 Concert. KRO-Kwintet.
1.45—2.00 Gramofoonplaten.
2.30—3.30 Concert. Sopraan, mezzo-sopraan en piano.
3.30—4.30 Orgelspel door Evert Haak.
4.30—5.15 Gramofoonplaten.
6.15—6.30 Concert. KRO-Kunst-Ensemble.
0.30—7.00 Zang door Gemengd koor „Het Oosten".
7.00—7.30 Lezing.
7.30—7.45 Politieberichten.
7.45—8.00 Gemengd koor „Het Oosten".
8.00—8.45 Concert. KRO-Orkest.
8.45—9.00 Vervolg Koorzang.
9.00 Nieuwsberichten.
9.15—11.00 Vervolg Orkestconcert.
11.00—12.00 Gramofoonplaten.
DAVENTRY 1554.4 M.
12.20 Concert. M. Browne. alt, I. AValters, tenor.
12.50 Orgelconcert d. h. H. Warner. E. Phillips, sit.
1.50—2.50 Gramofoonplaten.
4.20 Orkestconcert.
6.20 Dansmuziek.
7.00 Zang door Eleanor Toye en Dale Smith.
7.50 Concert. Instrum. Kwintet.
8.35 Vaudeville.
10.35 Orkestconcert.
11.20—12.20 Dansmuziek.
BRUSSEL 508.5 M. en 338.2 M.
805.5 M.: 5.20 Orkestconcert.
6.50 Gramofoonplaten.
8.20 Orkestconcert en zang.
9.20 Tooneeluitzending.
338.2 M.: 3.20 Orkestconcert en piano
5.20 Orkestconcert.
6.35 Gramofoonplaten.
8.20 *Gramofoonplaten.
9.20 Orkestconcert en zang.
PARIJS

„RADIO PARIS" 1725 M.

8.05 Gramofoonplaten.

POST VOOR NOORWEGEN.

Laatste buslichting aan het hoofdpostkantoor
alliier voor Noorwegen per stoomschip „Ariadne",
gewone stukken 2 September 16.30 uur, laatste
aanbieding aangeteekende stukken 16 uur, laatste
aanbieding postpakketten 10

uur.

RADIONIEUWS.
VRIJDAG 28 AUGUSTUS.
HILVERSUM 1875 M.
6.45—12.00 VARA; 12.00—4.00 AVRO;
4.00—8.00 VARA; 8.00—11.00 VPRO;
11.00—12.00 VARA.
6.45—7.00 Gymnastiek.
7.30—7.45 Gymnastiek.
8.01 Gramofoonplaten.
10.00 VPRO. Morgenwijding.
10.15 Voordracht door V. Koolbergen.
10.30 Ziekenuurtje. Viool, piano en voordracht.'
11.30 Gramofoonplaten.
12.00 Concert. Omroeporkest. Gramofoonplaten.
2.00—2.30 B. Blinxsma: De Hulptroepen van de zon.
2.30—4.00 Concert. AVRO-kwartet. Gramofoonplaten.
4.01 Orgelspel door Joh. Jong.
4.30 Knutselwerkjes vnor de kinderen.
5.15 Concert. VARA-Orkest. Gramofoonplaten.
6.00 W. Drop: Het socialisme, van ideaal tot noodzakelijkheid.
6.15 Vervolg concert.
6.45 Actueel allerlei uit de arbeidersbeweging.

12.50 Gramofoonplaten.
1.25 Gramofoonplaten.
6.50 Gramofoonplaten.
8.20 Concert. Kwintet en gramofoonplaten.
9.05 Vervolg concert.
9.50 Gramofoonplaten.

LANGENBERG 473 M.
7.25—8.20 Gramofoonplaten.
11.00—11.45 Gramofoonplaten.
12.50 Gramofoonplaten.
1.25—2.50 Orkestconcert.
5.20—6.20 Concert. Strijkkwartet.
8.20—9.20 Schiller-herdenking. Vocaal dubbelkwartct
en zang bij de luit.
9.20—10.20 Orkestconcert.
10.20 Berichten. Daarna tot 12.20: Orkestconcert.
KALUNDBORG

1153 M

12.25—1.20 Orkestconcert.
1.20—2.05 Opening van Radio-Tentoonstelling.
Toespraak en concert. Opening der tentoonstelling door Z, K.
H. den Kroonprins van Denemarken.
2.50—4.50 Orkestconcert en zang.
4.50—5.50 Orkestconcert.
8.30—9.20 Orkestconcert.
9.20—9.40 Liederen-voordracht.
9.40—10.00 Cello-soli.
10.00—10.50 Orkestconcert.
11.05—12.50 Dansmuziek.

ZEESEN 1635 M.
7.00—7.50 ca. Gramofoonplaten.
gramsVervolgen»
11.50—12.50 Goethe-herdenking.
foonplaten.
2.20—3.20 Gramofoonplaten.
4.20-—5.20 Gramofoonplaten.
8.20 „Rumn-.elplatz", hoorspel van F. J. Engel. Muziek:
Karl Szuka.
9.20 Mozarf-concert uit Weenen.
10.20 Engelsche liederen door Arme Wood, Londen.
10.50 Berichten en daarna concert door orkest v_m
werklooze musici.

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 1931

TWEEDE BLAD

Zijn kind ontvoerd.

1 1 4 i T l^£^T^Sandenj
1

Motorrijder tegen een auto AVONTUREN VAN AUGUST EN PIERLALA

gebotst.

9374 5 (Adv.)

De moeder, die gescheiden van haar man
leeft, kwam te laat.

Wielrijder, die

Oude vrouw vermoord.
Het meisje op de fiets meegenomen.

—

Zekere P. leefde
iinds langen tüd in onmin met zün vrouw en
leefde dan ook niet meer samen met haar. De man
trok naar Enschede, terwül de vrouw te Heereneen meisje
veen voor zich en de beide kinderen
den kost
van 10 en een jongen van 16 jaar
HEERENVEEN, 26 Augustus.

——

verdiende.

Voor eenige weken kwam de man over en wilde
het dochtertje mee hebben, wat de moeder echter
belette. Manlief was over deze weigering zoo gebelgd, dat hü meer dan goed was aan Bachus
offerde en daarop in de woning van zün echtgenoote een paar ruiten insloeg. Toen ging hü
weer heen.
Thans vervoegde hü zich bü den onderwüzer van
de 0.1. school te Heerenveen—Aengwirden en vroeg
zün dochtertje te spreken. Het dochtertje verscheen; de vader zette haar, terwül het kind
hevig begon te huilen, voor zich op de fiets en
ging er van door.
Een ander meisje, dat het heele geval had zien
afspelen, snelde naar de moeder van het kind, die
te
sich naar het schoolgebouw spoedde, maar
laat. De vader was in de richting Meppel verdwenen; hü heeft, naar men vermoedt, het kind
öf meegenomen naar zün moeder te De Wük (Dr.)
i>t naar Enschede.
Waar man en vrouw niet wettelük zün gescheiden, kunnen autoriteiten hier vermoedelük niet

—

ingrüpen.

Huidenpakhuizen afgebrand.
Laaiende brand te Gouda.

Waarschijnlijk 't

slachtoffer van
een roofoverval

Haar zoon wordt vermist.

—

Hedenmorgen te
ZUIDBROEK, 26 Augustus.
ongev. 10 uur kwam de brievenbesteller C. Ruchtie
met zün bestelling bü de woning van de 76-jarige
weduwe W. Molanus, wonende in een kleine boerderü aan den eenzamen weg aan het Winschoterdlep tusschen Zuidbroek en Scheemda, waar zü
met haar ongeveer 45-jarigen zoon woont. Tot zün
verwondering stond de deur open en loeiden de
koeien, daar deze nog niet gemolken waren. Bij
nader onderzoek vond hü in de kamer onder een
linnenrek verborgen, het ontzielde lichaam van de
weduwe met een prop in den mond; voorts ontdekte hü sporen .van een worsteling. Onmiddellük
waarschuwde de man de buren en de politie, die
weldra met den burgemeester en den dokter ter
plaatse verschenen.
Men staat hier voor een zeer vreemd geval en
tast omtrent het voorgevallene nog volkomen ln
het duister. De mogelükheid is niet uitgesloten,
dat hier een roofoverval is gepleegd, daar de
deur met bloed was bevlekt, terwül het bed van de
oude vrouw geheel omgewoeld werd aangetroffen
en smeulde. De zoon van de oude vrouw is spoorloos verdwenen. Er bestaan vermoedens, dat deze
verdronken ls, weshalve men begonnen is in het
Winschoterdiep te dreggen. Het parket van Winschoten is gearriveerd.
Beroepsmisdadigers?

Schade van ongeveer

—

’

250.000.

Hedennacht twaalf uur
GOUDA, 26 Augustus.
brak brand uit in het groote complex pakhuizen
van de N.V. Mogendorff's huidenhandel aan de
Karnemelksloot. De brand greep zoo snel om zich
heen, dat de aaneengebouwde pakhuizen in weinige
minuten in lichte laaie stonden en de vlammen
hoog uit het dak sloegen.
De hemel stond in feilen rooden gloed, terwül
€en vonkenregen in de lucht en over de omliggende straten en gebouwen joeg.

De huiden en vellen, dle met droge naftaline
behandeld zün, vormden een gretig voedsel voor
de om zich heen grüpende vlammen.
Al het materieel van de Goudsche brandweer,
bestaande uit 2 motorspuiten en magirusladders,
werd in dienst gesteld om.het felle vuur te bestrü denIn de gebouwen liggen twee betonnen zolders.
Dit kon echter nie^ verhinderen, dat bü het afzenden van dit bericht in de onder den eersten
«older liggende afdeeling het vuur reeds aanwezig
was en zün vernielend werk verrichtte.
Het vuur ls ontstaan in een der züvleugels van
het gebouw en heeft vermoedelük door het
trappengat den zolder bereikt, waardoor het zoo
spoedig nit het dak sloeg.
De oorzaak van den brand is onbekend.
De opgeslagen hulden vertegenwoordigen een
waarde van pl.m. 2 ton. De gebouwen hadden een
waarde van ongeveer f 50.000. Het geheel is op
beurspolis verzekerd.

—

ZUIDBROEK, 26 Augustus.
Omtrent de vreeselüke ontdekking in Zuidbroek, waar in een een-

zame
het ontzielde lichaam werd gevonden
van een 76-jarige weduwe, vernemen wü nader, dat
de zoon, die op 't oogenblik vermist wordt ln het
dorp, als een abnormaal en driftig man bekend
staat. Aan de veronderstelling, dat hü ln drift
den moord gepleegd zou hebben, wordt hier weinig
waarde gehecht. De wijze toch waarop de prop in
den mond der vermoorde vrouw was geduwd, wüst
er op, dat hier een of meer deskundigen aan het
werk zün geweest. Men houdt daarom ook meer
rekening met de mogelü'kheid, dat ook de zoon
vermoord en in het kanaal geworpen is, waarna
een poging zou zün gedaan, de woning in brand
te, steken, getuige het feit, dat het bed, waarop
de vrouw lag, geheel geschroeid werd aangetroffen. Op de tafel ln de kamer is nog een portemonnaie gevonden, welke leeg was, evenals een
woning

zak van het model zooals nog door oudere vrouwen
wordt gedragen.

Messengevechtom eenvrouw.
Een gewonde en een arrestatie.

—

*"*_*■

Noodlandingmilitairvliegtuig

Een sergeant ernstig gewond.
SCHOONHOVEN, 26 Augustus.

—

Hedenmorgen

moest het militaire vliegtuig no. 372 omstreeks
half twaalf een noodlanding maken op het land
van den heer Oskam aan den Groenen Kerkweg
te Bergambacht.
Het vliegtuig werd bestuurd door serg. Daaldrop,
mee, en serg. Nühuys, bestuurder.

De reden was een motordefect.
Daar zü in een z.g. konkel terecht kwamen,
werd het vliegtuig grootendeels vernield en bekwam de besturder, serg. Nühuys, ernstige verwondingen aan de ruggegraat.
Het slachtoffer is gehuwd.
Spoedig was een ziekenauto aanwezig, die hem
naar een ziekenhuis vervoerde. De andere inzittende bekwam slechts lichte verwondingen.
Hedenavond 6 uur waren er reeds de auto's van
Boesterberg om de gedemonteerde machine te
vervoeren.

Gisteravond omstreeks
BREDA, 26 Augustus.
elf uur heeft in Breda wederom een ernstige
vechtpartü plaats gehad, waarbü bloed is gevloeid.
In een café is zekere Van E. aangevallen door de
gebroeders Van M., die meenden, dat Van E. een
al te vriendschappelüke betrekking onderhield met
de vrouw van een hunner.
De aangevallene werd aan beide polsen ernstig
gewond en is op het politiebureau voorloopig verbonden. Zün toestand is gunstig. De recherche is er
onder leiding van den wnd. Commissaris van Politie, den heer J. P. C. Mansveld, spoedig in geslaagd de beide daders, die de vlucht hadden genomen, te arresteeren.
Een van hen heeft bekend de steken te hebben
toegebracht.

Lijk van drenkeling herkend.

—

EINDHOVEN, 26 Augustus.
Het gisteren uit
het Eindhovensche kanaal opgehaalde lük is thans
herkend als te zün van den heer H. W. Kok, timmerman te Eindhoven. De ongelukkige leed sinds
het vorig jaar, toen hü bü zün werkzaamheden een
ongeluk heeft gehad, aan duizelingen. De mogelükheid is groot, dat hü tüdens zün wandeling langs
het kanaal ten gevolge van een duizeling te water
is geraakt.

FEUILLETON
STAKING
DOOR

MARY HEATON VORSE
6);

„Maar op den duur heeft het geweld geen uitwerking."
„Nee, geweld maakt er geen eind aan. De arbeiders
zgn al een heelen tgd op marsch geweest. En ze zullen
nog wel eenigen tgd op marsch blgven."
Zg gingen zitten in de hal van het hotel. Er kwam
een groep verslaggevers bjj ze.
„Wat denk je van die rede van Fer?" vroeg iemand
aan Hoskins. „Een tameljjk woeste bende, die stakers
hier in 't Zuiden."
„Daar vergis je je nou heelemaal in," zei Hoskins
geduldig, op de wgze van een man, die iets voor de
duizendste maal uiteenzet. „Arbeiders zijn in het alge-

meen zachtmoedig, verschrikkelijk zachtmoedig, en deze
arbeiders zgn zoo zachtmoedig als alle andere arbeiders.
En de leiders voeden ze op tot zelfbeheersching, zooals
Fer vanmiddag ook deed. Denk aan de staal-staking.

Toen sloeg de staatsmilitie begrafenissen uit elkaar,
voerde charges uit tegen schoolkinderen, arresteerde
menschen aan hun eigen huisdeur, braken 's nachts in
de huizen in zonder eenig gerechtelijk bevelschrift. Er

brak een

—

zijn motor geslingerd en tegen den grond gebrak. Het
kwakt, waarbij hij eenige ribben
motorrijwiel en de auto werden vrij ernstig beschadigd.
De 25-jarige wielrijder A. S., dle juist passeerde ging naar een nabijgelegen woning om
telefonisch den G.G.D. te waarschuwen. Hij
slipte daarbij met zijn rijwiel en brak een arm.
Toen de ziekenauto ter plaatse verscheen konden beide slachtoffers ter opname in het ziekenhuis worden meegenomen.

Brutale inbraak te lerseke.
Maar het resultaat is niet groot.

—

In een burgerwolERSEKE, 26 Augustus.
ning te lerseke is tijdens de afwezigheid der bewoners dezer dagen een brutale inbraak gepleegd.
De dieven zijn op tot nog toe onverklaarbare
wijze de woning binnengedrongen en hebben de
"brandkast van de voorkamer naar de keuken gesleept, waar zij haar ondersteboven hebben gekeerd en vervolgens aan den achterkant hebben
opengebroken.
In de brandkast bevonden zich eenige gouden
en zilveren sieraden die gedragen worden bij de

Zeeuwsche kleeding. De inbrekers hebben het
geheele huls doorzocht, doch geen geld gevonden.
De waarde van het gestolene wordt geschat op
1000. Een onderzoek wordt door de politie ingesteld, doch van da daders
ontbreekt ieder
spoor. ,

’

De moord bij Sassenheim.
Het slachtoffer

geïdentificeerd.

Nader vernemen wü, dat het Ujk van den zwerver, die bü Sasenheim dood in een berm werd gevonden, geïdentificeerd is als dat van den circa
50-j. Van K. uit Oss. Het was toegedekt met 'n jas.
Er zün redenen om te vermoeden, dat de zwerver
niet ls neergeslagen, waar zün UJk werd aangetroffen. Vermoedelük heeft de dader dit versleept.
Bloed is er althans bü het lük niet gevonden.

Verdacht van vrouwenhandel.
Door de rechtbank

te

Almelo

vrijgesproken.
De rechtbank te Almelo heeft Dinsdag uitspraak gedaan in de zaak tegen A. J. D. en diens
vrouw, beiden wonende te Almelo, die in Neder-

landsche en Duitsche bladen advertenties hadden
geplaatst, waarin meisjes voor verschillende betrekkingen werden gevraagd, of aangeboden werd
daarvoor meisjes te leveren. Aan enkele meisjes
werd een dienst bezorgd in het koffiehuis van B.
te Zenderen, waar haar gelegenheid werd gegeven, minder gewenschte connecties met de bezoekers aan te knoopen. D. had daar de meisjes zelf
gebracht en van elk der partijen f 5 voor zijn
bemoeiingen gekregen.

De rechtbank heeft beide verdachten vrijgesproken. De eisch luidde 6 maanden gevangenisstraf voor L. en S maanden voor zijn vrouw.

INGEZONDEN.
DE UITZETTING IN DE HEINLANTSTRAAT.
Rotterdam, 26 Augustus 1931.

Geachte Redactie,
Naar aanleiding van het bericht in uw blad van

25 dezer, getiteld: „Revolutie bü het aanbreken
van den dageraad", zagen wü gaarne het volgende
geplaatst. De humoristische trant van dat schrü-

ven zullen wü niet volgen, daar de zaak daarvoor
te ernstig is. De hoofdcommissaris en een vüftigtal agenten zün naar de Heinlantstraat gekomen
om een bewoner uit zn woning te zetten, die geen
zaakwaarnemer is 'voor het artikel „Huurstaking",
doch lid en bestuurder van „Huurdersbelang",
welke met de bestaande vereeniging op communistischen grondslag niets uitstaande heeft enjwaarvan voorzitter en secretaris alsmede vele leden lid
uwer partü zün, terwül weer anderen bü andere
partijen zün aangesloten. Ook heeft J. v. O. (niet
A. v. 0., zooals u vermeldt) nooit huurstaking gepropageerd. Dat hü geen huurstaker was en toch
in minder vriendschappelüke verhoudingen ver-

„ledereen, die etn vuurwapen heeft, kan er natuurlek
gebruik van maken. In het Zuiden dragen de menschen
veel meer geweren en revolvers dan in het Noorden,
't Is hier wettig geoorloofd. Er is iets bjj een staking,
dat de menschen niet begrgpen, namelgk dat iv negen
en negentig van de honderd gevallen de politie met gewelddadigheden begint, speciaal bg de textiel-arbeiders.
Die zgn altgd vreedzaam geweest: zg hebben geen militante traditie. In Bedford gaf het een opluchting, toen
die Portugeesche vrouwen de agenten een paar maal
hun gummiknuppels afgristen en terugmepten. Dat is
een van de zeldzame keeren, dat ik textielarbeiders zich
heb zien verdedigen. De mijnwerkers verdedigen zich.
De mijnwerkers zijn militant. De bouwvakarbeiders en
de metaalbewerkers. De werklui in de naaldenindustrie
hebben een vecht-traditie. Textielarbeiders niet. Hamer
dat in je kop, als je een staking wil verslaan, en hamer
het in je kop, dat de leiders nog veel minder op relletjes
gesteld zijn. Dit kleine aantal Noordelijke menschen
willen natuurlijk van geen geweld weten."
„Hoeveel Noordelijken zijn er?" vroeg Durgan. „Behalve Fer en Juffrouw Kankin en Doris Pond!"
„In Tesner is er een vent, die Woods heet. Hg is aan
't organiseeren. Dat is tien kilometer hier vandaan. Dan
is er een vent, die op 't oogenblik niet hier is, Summers,
voor de Arbeiders Weerstandskas. Er is een derde, een
vrouw van de vakbeweging, in een andere stad. En
verder zgn er een of twee mannen en een of twee
vrouwen geweest voor ondersteuning of weerstandskaswerk, maar niet actief voor de vakvereenigingen hier."
„Wil je zeggen, dat die heele rel in de kranten over
Noordelijke agitatoren alleen maar gaat over drie manterwijl één van die meisjes alleen
nen en drie meisjes

—

arm.

ARNHEM, 26 Juli.
Hedenavond omstreeks
kwart voor zes had op de kruising van den
Koningsweg en den Deeneche weg een ernstige
aanrijding plaats. Een motorrijder, zekere F. R.
arriveerde, komende uit de richting van Hoenderloo op het kruispunt tegelijk met een auto,
bestuurd door J. S., die uit de richting van den
Apeldoornschen weg kwam en botste met vrij
groote vaart tegen dit voertuig op. Hij werd van

kwam geen enkele vergelding, geen gedachte om iets
terug te doen, zelfs niet toen ze de vakbondleidster
Fanny Sellins, in de rug schoten, terwijl ze zich over
twee kinderen heen bukte om ze te beschermen."
„Nou, Fer scheen bang te zgn, dat ze van hun vuurwapens gebruik zouden maken."

hulp ging halen,

46a

46b.

Op het gebrul van August kwam Pierlala toeloopen.
Ook hü was in een boerenpakje gekleed en hü
zag eruit, alsof hü nooit van de koeien vandaan

was geweest.
Verschrikt keek het nieuwbakken boertje naar
zün vriend August. Wat zou hü nou in 's hemelsnaam weer hebben uitgehaald! Met August had je
altüd wat anders.
keerde met de Woningstichting, zit ergens anders
in, en wel in het volgende.
Genoemde Van O. woont ongeveer 12 jaar in
het pand Heinlantstraat No. 10. In dien tüd is zün
gezin van twee tot acht kinderen vermeerderd, zoodat zün huis nog juist geschikt was voor dat gezin.
Het is moeilük voor een groot gezin, een andere
woning te krügen. Van O. was dan ook niet van
plan te verhuizen, totdat hem door de stichting in
't voorjaar de huur werd opgezegd, wegens „onbehoorlüke bewoning". Om dat nu te kunnen oonstateeren, moet toch minstens een terzake kundig
persoon in de woning zün wezen küken, doch dat
is niet geschied. De inspectrice rapporteert c-nfoehoorlüke bewoning en daarmede basta. We meenen dan ook te kunnen aannemen, dat hier andere
factoren van invloed zün geweest. Immers wü hebben wel een onderzoek ingesteld en ook hebben wy
den wethouder voor de Volkshuisvesting verzocht
zelf een onderzoek in te stellen.
We zün meerdere malen bü Van O. wezen küken
op de meest 'ongelegen tijden, doch van onbehoorlijke bewoning hebben wü niets gemerkt.
Wü verstaan onder behoorlüke bewoning, dat er
zindelü'kheid en orde betracht wordt. Niet verlangen wü
en zulks kan niemand verlangen
dat
een gezin met acht kinderen, dat wordt ondersteund door M. H„ in een rük gemeubileerde woning vertoeft. Toch was de toestand in dit gezin
zoo, dat het gezien mocht worden. Doch van een
onderzoek ter plaatse is ons nooit iets gebleken.
Wel is de huuropzegging steeds verdaagd, totdat
er dezer dagen haast achter gezet werd. Dat was
voor ons een reden om ons nogmaals in verbinding
te stellen met den wethouder voor de Volkshuisvesting. Daar deze met vacantie was, hebben wü
met wethouder De Zeeuw het onderhavige geval
besproken, We moesten vernemen, dat hü van deze
zaak niets afwist, terwül er toch eenige maanden
geleden met B. en W. over gecorrespondeerd is door
„Hunirdersbelang". Dat Van O. door zoon behandeling in overspannen toestand ls geraakt, is te
begrijpen. Wü hebben al onzen invloed moeten
aanwenden om te voorkomen, dat hü daden zou
doen, welke voor geen van beide partüen van nut
zouden zijn.
Toen Van O, dan ook inzag, dat het ernst was
en de wethouder niet kon of wilde ingrüpen, heeft
hü alle' moeite gedaan om een andere woning te
krügen, wat natuurlük met het oog op het groote
gezin niet gemakkelük ging. Doch tenslotte slaagde
hü. Maar door omstandigheden kon het huis niet
eer dan Dinsdag of Woensdag betrokken worden.
Door den voorzitter van Huurdersbelang is dan ook
j.l. Maandag telefonisch verzocht de uitzetting nog
één & twee dagen uit te stellen, doch ook dat heeft
niet mogen baten.
Tenslotte heeft Van O. het zoover weten te brengen, dat hü Dinsdag en wel des morgens om zeven
uur zou verhuizen, doch de politiemacht, onder aanvoering van den H.C., was nog vroeger en meende
er goed aan te doen den verhuiswagen van VaiL
Gelderen uit de Steven Hoogendükstraat terug te
moeten sturen en haar machtswellust ten top te
moeten voeren. Of de andere politie-autoriteiten
het daarmee eens waren? Wü zün zoo vrü dit te
betwüfelen.
Nu rust bü ons de vraag: is het beheer van de
gemeentewoningen wel in goede handen en wordt
het geen tüd, dat de huurders eens medezeggenschap krijgen, of tenminste, dat ze bü eventueeie
klachten recht van beroep krügen. Dat is alleen
maar te bereiken, als de huurders zich in grooten
getale organiseeren in de „.Huurdersvereeniging",
welke staat op een neutraal standpunt en zich ten
doel stelt, de voorwaarden der huurders te verbeteren, vrü van elke politieke partü.
Tot slot de volgende vraag:
Hoe komt het, dat er juist „een eenzame wandelaar" was op dat vroege uur, die blükbaar in
nauwe relatie staat tot „Voorwaarts". Is dat soms.

—

ondersteuningswerk doet? Al die angst, al die hoofdartikelen alleen maar voor een handjevol jongelui?"
„Juist, precies," zei Hoskins. „Maar wat er achter
zit, daar zgn ze bang voor. Daarbij komt natuurlijk, dat
er een massa overdrijving is geweest. De menschen, die
hier wonen., zgn er van overtuigd, dat de buurt stikvol
zit met Noordelijke agitatoren.
„Wat voor soort demonstratie zal dat vanavond worden bg de vergadering van Jellico?"
„Oh, dat is een vergadering, die de Kamer van Koophandel houdt. Heb je er niets van gehoord? Ze hebben
een spreker uit Chicago laten komen om over Americanisme te praten. Het Kloppende Oude Hart wordt ie
genoemd."

„Ze verwachten, dat hg den vakbond zal aanvallen
om de arbeiders weer bg hun verstand te brengen."
„Ben je hier nog niet zoo vroeg geweest, dat je die
rede van Irma hebt gehoord, waarin ze de stakers opriep
om die vergadering bg te wonen?" vroeg Hoskins. „Ze
hebben de raad gekregen er in massa heen te gaan."
„De stakers zullen probeeren aan 't woord te komen,
nietwaar?"
„Ja, ze zullen 't probeeren, maar ik denk niet, dat
't lukken zal."
3.
Hoskins begon te spreken over de arbeidersbeweging
leiders gebeurde, als er geschoten

en wat er met de

mocht worden. Hjj herinnerde er aan, dat Ettor en
Giovannitti meer dan een jaar als medeplichtigen in de
gevangenis werden gehouden, toen er in Lawrence in
1912 een vrouw werd gedood door een ricocheerende
kogel. Verder werden, in de Mesaba Bergen in 1916,
Carlo Tresca en nog negen anderen in hechtenis genomen als medeplichtigen op grond van het feit, dat
een gedeputeerde gedood werd in een kit bg een vechtpartg, die niets met de staking te maken had. Hg wees
op de noodlottige consequentie, dat iedere gewelddadig-

—

Maar nu was er geen tüd om lang na te denken.

August zat in de narigheid en moest geholpen
worden. Perm stapte de kleine Pierlala op de plaats
des onheils toe en wilde den drenkeling grüpen.
Maar August verspreidde zoon ontzettend viez»
lucht, dat Pierlala terugdeinsde en voor het eerst
van zün leven zün makkertje in den steek liet.
De stank was tè erg.... J

omdat de socialistische wethouders met de zaak
op de hoogte waren? Het is maar een vraag.
Dankend voor de plaatsing, namens „Huurders-

Belang"

MILLECAM,voorzitter.

ED.

M. WIEGMANS, secretaris.

Naschrift. De sarcastische toon van on»

betrof, zooals de lezers zich zullen herinneren, niet de huuruitzetting, maar de dwaas-groota
politiemacht, die daarvoor gerequireerd is. Overigens brengen inzenders ten onrechte de socialistische wethouders in verband met de uitzetting.
Het is helaas nog altüd zoo, dat het Gemeentebestuur geen enkelen invloed heeft op het doen
en laten der Woningstichting. Sinds Heykoop's
wethouderschap heeft hü
en met hem de soc.dem. raadsfractie
er onophoudelük voor geüverd,
dat de Raad medezeggenschap zou krügen ln da
Woningstichting. Door het verzet der burgerlüke
partüen is dat tot heden niet gelukt. In huurconflicten en andere oneenigheden, die tot uitzetting
voeren, kan "het gemeentebestuur
en dus ook da
wehouder voor de volkshuisvesting
slechts adviseeren aan Woningstichting. Worden die adviezen
terzüde gelegd, dan is daaraan niets te veranderen. Een uitzetting en de politie-maatregelen daarbü zün dan ook geen aangelegenheden, welke het
gemeentebestuur betreffen
al stellen de communisten het om begrijpelüke redenen graag zoo
voor
maar die justitie en politie aangaan. Het
hoofd der politie, de burgemeester, isjiaarvan aelfa
aan den Raad maar een zeer beperkte verantwoording schuldig. Tot de vragen, waarmee het stuk
van „Huurdersbelang" besluit, is dan ook geen
reden. Bü haar actie om de gestie van „Woningstichting" meer onder publieke controle te brengen, kan de vereeniging op de medewerking der
(Red. V.)
soc.-democraten rekenen.
stukje

—

—

——

—

—

RADIO-STORING.
MUnheer de Redacteur.
Beleefd verzoekt ondergeteekende in uw rubriek
ingezonden stukken opname van het volgende:
Reeds zeer geruimen tüd wordt de radio-ontvangst in de omgeving van Gerard Scholtenstraat—
Benthuizerstraat—Derde Pünackerstraat op zeer
ernstige wüze verstoord, door het gebruik van een
hoogfrequent bestralingapparaat. Op ongeveer geregelde tüden treedt dit zeer hevig storend geluid op
en wel dermate dat muziek of gesproken woord

absoluut onverstaanbaar wordt gemaakt, zoodat
men gedwongen is te midden van een interessante
lezing, voordracht of uitvoering, zn toestel uit ta
schakelen. Deze storing duurt gewoonlük langer dan
een kwartier en meestal treedt ze op des avonds
tusschen omstreeks 10 en 11 uur, terwül zich hierbij
het eigenaardige verschijnsel voordoet dat alleen de
z.g. lange golf-ontvangst hevig wordt verstoord.
Mag ondergeteekende langs dezen weg, ook
namens anderen, beleefd verzoeken aan den gebruiker van dit h.f.-apparaat, het te doen storingsvrij
maken, of nog liever dit apparaat te gebruiken op
tüdstippen, dat men niet veel mist, b.v. tüdens de
politieberichten 7.45—8 uur of na 11 uur des avonds,
wanneer gewoonlük dansmuziek (jazz) wordt gegeven. Hiermede zal hy ongetwüfeld zeer velen In
zün omgeving genoegen doen, want heusch bedoelde
storing is meer dan érg!
U bü voorbaat beleefd dankend, teekent
G. C. WOLTERS,
Gerard Scholtenstraat 46.

Adr.

heid van den kant van de arbeiders gebruikt wordt om
de leiders te treffen.
Het leek wel of Hoskins bereid was een geschiedkundig overzicht te geven van de heele arbeidersbeweging. Roger was op het punt aangeland, waarop
men niet langer kan luisteren. Hg herinnerde ziph, dat
hg vrienden in de stad had wonen. De Parkers, vrienden
van zgïi moeder, woonden hier. Zg brachten den zomer
in Maine door, waar Roger's familie ook altgd heen
ging. Hg herinnerde zich, dat Jean Parker heel mooi
was. Hg wilde vluchten voor nog meer gesprekken over
de staking en de arbeidersbeweging en ze vergeten in
het gezelschap van prettige vrouwen, die hem naar zgn
moeder zouden vragen en gezellig zouden babbelen over
koetjes en kalfjes. Hg voelde behoefte aan rust en aan
opgewekte, gewone menschen, die in gezellige kamers,
zitten. Hg werd zich bewust van die stompzinnigheid,
die het gevolg is van het op eenmaal ontvangen van
te veel indrukken.
Hoe zou hg zgn artikel moeten schrgven? Hoe zou hg
den indruk, dien hij had ondergaan, aan andere menschen kunnen meedcelen? Hoe kon hjj anderen menschen, die nog nooit een staking hadden meegemaakt,
vertellen, wat zoo iets beteekent voor de menschen die
in staking zgn? Hoe kun je andere menschen de angr,t
van een doodsbedreiging doen voelen?
Terwjjl hjj door de schaduwrijke straten wandelde op
dien zeer laten achtermiddag, langs rozentuinen en
priëelen, had Roger nog altjjd het gevoel of hjj samen
met Fer liep, terwjjl deze door dit volk bedreigd werd.
Hjj had nog niets van Hoskin's wgsgeerige kennis gewonnen, dat rulke dingen altijd gebeuren. Hg was een
nieuweling bjj het spel en hij was verontwaardigd en
ontdaan door de terreur.
(Wordt vervolgd.)]
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DERDE BLAD
het tweede dan ook niet, doch hield
eenvoudige en sterke parade remise.
volgt hieronder.

SPORTNIEUWS.

Totaal behaalde De Maasstad dus 1557 van ds
1750 te behalen punten .en bekwam dus een nederlaag van 193 punten, 't Zuid noteerde totaal 1659

miss Wolstenholme.

punten.

Vlerpaardenspel.

1. e2—e4, e7—es; 2. Pgl—f3, Pb8 —c6;

Het

Scheffertiljart.

—

—

Begonnen werd
26 Augustus. (V.D.)
vierden dag van de Europeesche zwem-

kampioenschappen te Tourelles, met de 4 x 200 M.
estafette voor heeren, waaraan werd deelgenomen
door ploegen van Hongarüe, Duitscnland, Italië en
Frankrük. De Hongaren met de sterke zwemmers
Vannie, Szalados, Szekely en dr. Barany kwamen
met grooten voorsprong aan met meer dan 14 sec.
verschil op no. twee, Duitschland. De laatste moest
hevigen strüd voeren met Italië om de tweede

met klein verschil wonnen de Dult-

A.
D.
C.
D.

Geeve

Leewis

Geeve

v. Brummelerj Sr.
J. v. Dongen

N. Tromp

De uitslagen luiden:
4 x 200 Meter estafette heeren: 1. Hongarüe mft
Vannie, Szalados, Szekely en dr. Barany in 9 min.
34 sec; 2. Duitschland met Schubert, Deiters Bank
en Heinrich in 9 min. 48.6 sec; 3. Italië met Bonelli, Banchelli, Baloo en Costoni in 9 min. 49 sec;
4. Frankrük in 9 min. 59.4 sec.

Finale 200 Meter schoolslag.
Hierna werd de finale 200 Meter schoolslag voor
dames verzwommen met onze beide vertegenwoordigsters mej. Kastein. en mej. Huybers. Mej. Kastein heeft büna voortdurend de leiding tot op 150
Meter. Dan komt Miss Wolsenholme opzetten,
eerst liggen beiden geluk, doch dan neemt de Engelsche % lengte voorsprong en wint.
Mej. Huybers moet na 50 Meter de tweede plaats
aan Miss Wolstenholme afstaan, daarna zakt de
Hollandsche zwemster af tot op de vierde plaats,
na 150 M. is zü vüfde en eindigt ten slotte op de
zesde plaats.
De uitslagen lulden:
200 Meter schoolslag finale:
1. Miss Wolstenholme, Engeland, tüd 3 min.
162/5 sec Europeesch kampioen; 2. Mej. Kastein,
Holland, tüd 3 min. 18 2/5 sec; 3. Miss Hinten,
Engeland, tüd 3 min. 20 2/5 sec; 4. Mej. Suchardt,
Duitschland, tüd 3 min. 23 4/5 sec; 5. Mej. Bienenfeld—Wertheimer, Oostenrük, tüd 3 min. 24
sec; 6. Mej. Huybers, Holland, tüd 3 min. 241/5
■
sec.

hand.
100
104
112
152
104
128

Knoop
O. de Beus
G. v. Duffelen
A. Gagestein
v, d. Griendt

G. Greven

hand.
112
100
108
120
104
100

als de finale wordt verzwommen,
ten minste een titel aan Holland brengen.

Wat de beide series betreft, in de eerste nam
Zus Braun al dadelük de leiding, zonder die meer
af te staan. Dezen voorsprong behoudt zü tot het
einde, zonder een oogenblik bedreigd te worden.
De uitslag luidt:
1. Zus Braun, Holland, tüd 1 min. 24.4 sec; 2.
Miss Cooper, Engeland, tijd 1 min. 26.6 sec; 3. Mlle.
Blondeau, Frankrük, tüd 1 min. 28.6 sec; 4. Mej.
Mallasz, Hongarüe, tüd 1 min. 31.8 sec
In de tweede serie leveren Miss Harding en Jenny Korthof op de eerste vüftig meter harden strüd,
beide zwemsters liggen vrüwel geluk. Dan neemt
de Engelsche een kleinen voorsprong, terwül de
Fransche Humblot op mej. Korthof Inloopt. Beide
iwemsters tikken tegelük aan.
De uitslag van de 2e serie luidt:
1. Miss Harding, (Engeland), tüd 1 min. 24 2/5
sec; 2. Dames Korthof, Holland en Humblot,
Frankryk, beiden met een tüd van 1 min. 27 3/5
sec; 4. Mej. Lempret, (Yougoslavie), tüd 1 min.
37 3/5 sec.
Voor de finale op Vrü'dagmiddag as. plaatsten
ïich de dames Braun, Korthof, Harding, Humblot,
Cooper, Blondeau.
Polo België—Oostenrijk.

En tenslotte stond op het programma van heden
de waterpolowedstrüd tusschen België en Oostenrük waar echter drie Belgische spelers afwezig
waren, terwül Oostenryk weigerde extra-spelers in
te laten vallen, moest België den wedstijd tegen
Oostenrük gewonnen geven.
Oostenrük staat nu met vier punten uit drie gespeelde wedstrüden tweede op de rangujst achter
Hongarüe.

BILJARTEN.

Nederlaagwedstrijden van
„De Maasstad".

—

ROTTERDAM, 26 Aug.
Vanavond werd de
nederlaagwedstryd, georganiseerd door de biljartvereeniging „De Maasstad" voortgezet. Thans kwamen de ploegen van genoemde vereeniging en 't Zuid
tegen elkaar ult. De uitslagen van de tien gespeelde
partüen waren:
pnt.

brt.

275

33

246

33

hs. gem.
79
8.33
7.45
33

179

27

55

275

28

37

Afd. O
Ph. de Hondt
P. v. d. Oever
Afd. B.

Augustlnes

v. d. Voort

hand. pnt. brt. h.s. gem.
26
172 172
25 6.62
25
12 3.88
172
97
96
100

19
16

3.83

150

38
39

17
27

3.12
3.84

Goudsmit (M)
Polak (Z.)

150
118

43
43

21
18

3.48
2 74

Formenooy (M)
(Z)

147
150

39

13
23

3.76

40

(M)

150
135

39
38

17
19

3.84
3.55

L. Homeman (M)

gi

15

2.39

18

2.45

125

46
47

10
12

2.19

92

57
57

14
12

1.61
2.19

Philipse (M)

117

Blok

(Z)

Aalbers

R. Homeman

Krefeld

(Z)

Van Beek

(Z)

146
150

Hakkaart

(M)

101

De Lange (Z)
(M)
Andriesse (Z)

Soesman

125

61

96*
58

14
10

36
35

Afd. A.
J. de Vries 50—H. Been 56
A. Adelershoff 52—P. de Kloe 60
B. Ottenhof 52—L. v. Dam Sr. 88

2.67
1.66

46—56
52—51
52—44

2.65

gesteld.
De bepaling blijft dus in Oostenrijk nog van
kracht, dat men links moet rijden en rechts passeeren. Alleen in Vorarlberg, Noord-Tyrol en Salzburg, westelijk van de stad Lend met inbegrip
van het Gasteinertal wordt rechts gereden en
links gepasseerd.

Arbeiderssportbond.
Kampecren.

—

Volwassenenkamp op
ROTTERDAM, 27 Aug.
29. 30 en 31 Augustus te Oostvoorne. Etenswaren
zooals brood enz. zijn tegen Rotterdamsche wlnkelprijzen op het kampeerterrein verkrijgbaar.
Aanmelden bij Kats. Justus van Effenatraat 23a
t.m. Vrijdagavond a.s.

Secretariaat afd. West.

In de plaats van mejuffrouw Willemse, die bedankt heeft, is tijdelijk tot secretaris benoemd
de heer L. Wolfers, Aagje Dekenstraat 21.

IJSSELMONDE.
BENOEMD.

Addicks-Wertheim remise.

De heer W. Koolman alhier, is door B. en W.
tot incasseerder en meteropnemer bij
het gemeentelijk waterleidingbedrijf alhier.

benoemd

In de

zeskamp te

Rotterdam.

—

ROTTERDAM, 26 Aug.
Van de voor Vrijdag
Vastgestelde 4e ronde van den zeskamp in het
Maafhotel te Rotterdam, speelden Wertheim en
Ari-dlcks hun partij reeds hedenavond.
De strijd was niet van langen duur, maar het
was een gevecht vol leven. D© opening was een
vier-paardenspel waarin de Amsterdammer, die
zwart had, al spoedig van de theoretische wegen
afweek. Maar niet tot zijn voordeel, want <J«
Hagenaar stond op den Hen zet reeds belangrijk beter dan zijn tegenstander. De aangewezen
weg voor hem was toen Ddl—h5; analyses na
afloop der partij wezen uit dat hem daarna de
winst op den duur niet zou zijn ontgaan. Instedo
daarvan kreeg hij echter offerlnsplratles*. eerst
bracht hij een paardoffer dat moest worden geaccepteerd en direct daarop een raadsheeroffer
dat niet mocht wordpn genomen. Addtoks deed

BURGERLIJKE STAND.
Ondertrouwd: C. Harreman, 23 Jaar en E. Verkerk, 24 jaar: J. Veerman, 28 Jaar en J. van der
Graaf, 28 jaar; J. Dijkgraaf, 24 jaar en E. Schalk.
25 jaar; C. de Ruiter, 23 jaar en G. E. Verhoef,
19 Jaar; W. Verdijsseldonk, 19 jaar en A. Maaskant, ?2 jaar.

Gehuwd: M. Seip, 35 jaar en E. M. C. Andeweg,
27 jaar.
Geboren: Pietertje, dochter van A. van Buren
en C. van Bennekom; Lena, dochter van H. Koedood en M. Sparreboom; Eliza, dochter van A.
den Boer en G. F. Kooiman.
Overleden: Jannigje van der Leer, 80 Jaar,
wed. van M. Stok.

ROTTERDAMSCH NIEUWS
postduivenwedvluchten.
Do Rotterdamsche Postduivenvereeniging „Maas
organiseerde een wedvlucht vanuit Gembloux
(België). De uitslag was aldus: 1, 2, 4, J. Theunisse; 2, 3, 42, 46, 49, D. Theunisse; 4, 37, D.
Steenbeek; 5, 51, G. M. Blom;' 6, 44, J. W. Bahlman; 7, B,\ 18, F. Schouteren; 9, A. Sermondt;
10, 48, P v. d. Noord en Co.; 11, 41, A. Lüesing;
12 13, H. v Oosterurn; 14, 30, W. v. d. Velde;
18. 31, W. Hollander; 16, W. Vinje; 17, 21, J.
Mom; 19, M. v. Veen; 20, D. C. LUesing; 22. H.
Kieneker; 23, P. Scheele; 25, 47. F. Trijsburg;
26, W, Meerendonk; 27, M. Hoogerwaard; 28,
W. J. Lagerwaard; 29, P. Hoogerwaard; 32. P. D.
Krijgsman; 33, 52, J. v. d. Have; 34, v. Neutig*em; 35, 40, W. F. A. de Melker; 36, A. v. Bavel;
38, J. v. Geenen; 39, J. v. Glnnoken; 43, D. A.
van Zwol; 45, M. Rijkenberg; 50, J. Bosch.
De uitslag van den wedvlucht uit Weerd»
was: 1, 63, 77, 79, 116, J. v. Ginnokon; 2. 4, 5,
13, 39, Bahlman; 3, 24, 89, 102, W. v. d. Velde;
«, 17, 22, G. W. Frerichs; 7, J. H. Bouwman;
8, 41, 49, 50, 62, P. Hoogerwaard; 9, 19, 38, 68, 90,
M. van Veen; 10, 70, J. W, van Loon; 11. J.
Bosch; 12, 64, 98, J. Sponselee, 14, J. Penne,
15 20, 42, 54, 67, 92, 93, 110, J. Theunisse; 16,
27! 58. 65, 108, 112, F. Trijsburg; 18, 76, 101, W.
Hollander; 21, 30, 114, 115, A. Velleman; 23, (8,
K. F. Storz; 25, 26, D. C. Lüesing; 27, 117, A.
Sermondt; 29, W. Vlnge; 31, 32, W. J. Lagerwaard; 83, 60, G. B. Bom; 34, 106, J, v. Geenen;
35, *C. Timmerman»; 36, W. Meerendonk; 37, 48,
51, 82, D. Steenbeek; 40, 69, Van Noort en Co.;
43, H. A. Trijsburg; 44, Rijkenberg; 45, 71, 97,
110, 113, G. Pijl; 46, 66, 78, D. Theunissen; 47,
80, P. D. Krijgsman; 51, 73, 74, J. v. d. Have;
52, D. A. v. Zwol; 55, 63, 72, A. Lüesing; 67, P.
v Vliet; 59, 107, J. Mom; 66, A. v. d. Pijl; 76,
88, J. v. d. Linde; 81, 84, A. v. Bavel; 86, G. v. d.
Ende; 88, C. de Jager; 87, 95, L. Lambregtse;
94 B. de Boer; 99, A. Kramer; 103, C. de Jong;
104, F. Schouteren; 96, 111. J, Kalkman; 105,
v. Neutigem.

—

Hinderwet.

4.54

3.75

verkeer aldaar voortaan volkomen in rechtsche
banen zou worden geleid, heeft het bestuur van
de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club
ïich tot de Oostenrijksche Autoriteiten gewend
om nadere inlichtingen.
Van bevoegde zijde ontving de K.N.A.C. hierop
het antwoord, dat werkelijk met 1 December 1932
de wet In werking zou treden, waarbij bepaald
wordt, dat in Oostenrijk voortaan het rechtsche
verkeer zal worden ingevoerd en links zal moeten worden voort_[Jgerea_en. Daar evenwel aan de
uitvoering en toepassing dezer verkeerswet zware
mateneele kosten zijn verbonden, zal hoogstwaarschijnlijk de datum van inwerkingtreden tot
een later nog niet vastgesteld tijdstip worden uit-

SCHAKEN.

9.82

44

200
165

—

In verband met het
ROTTERDAM. 27 Aug.
feit, dat reeds eenigen tijd geleden in de Oostenrijksche bladen melding was gemaakt, dat het

Voor de wedstrüden om den Sunrise-beker werd
als volgt gespeeld:

6.62

43

Tunninge (M)
G. van Lier (Z)

De invoering van het rechtsche
verkeer in Oostenrijk.

Sunrise-beker.

De kans. dat we nu elndelük eens een Europeesch
kampioenschap halen is veel grooter geworden. Op
de 100 Meter rugslag toonde Zus Braun, dat ze nog
altüd een der sterkste rugzwemsters is. In haar
serie, die ze als eerste beëindigde, maakte zü een
te worden
tüd van 1 min. 24 2/5 sec., waarbü dientEen
betere
opgemerkt, dat ze het niet moeilük had.

Vrijdagmiddag,

car. brt. h.s. gem.
112 33
24 3.39
86
33
10 2.61
24 3.73
108
29
91
29
11 3.13
13 3.71
104
28
57
38
13 2.04

Laatstgenoemden zün spelers van „De Rots",
eerstgenoemden van „Het Centrum", welke vereeniging wint.

Series 100 Meter mg dames.

tü'd werd ook in de tweede serie niet gemaakt,
alleen wist Miss Harding (Engeland) den afstand
in denzelfden tyd te zwemmen. 0.1. kan Zus Braun

car. brt. h.s. gem.
33
100
16 3.03
90
33
12 2.73
36
112
14 3.11
97
36
11 2.69
104
36
14 2.89
114 36
15 3.17

Laatstgenoemden zün spelers van Katendrecht,
eerstgenoemden van De Amateur, welke vereeniging wint.

schers.

Wilson (M)
Bornkamp (Z)

AUTOMOBILISME.

ROTTERDAM, 27 Aug.
In de demi-finale van
de wedstrüden om het zilveren Schefferbiljart werden de onderstaande wedstrüden gespeeld:

De estafette heeren voor Hongarije.

Kaufman (M)
Gelderblom (Z)

—

Heden wordt niet gekampt. Vrijdag half vier
n.m. vangen de partijen ir. v. Weering—dr. Euwe
en Noteboom—Dandau aan. Er dan gespeeld van
3.30—6.30 uur nm. «n van B—ll uur '«avond».
De stand is thans. dr. Euwe, Noteboom en Ir.
Van Weering elk 2 (uit 3 partijen). Landau IW*
(uit 3 partijen. Addicks 1» (uit 4 partijen) en
Wertheim % (uit 4 partijen).
") Is afgebroken.

verschil tweede.

plaats, slechts

S.\ Pbl

C3, PgB—f6; 4. Rfl —b5, Rf8 —c5; 5. o—o,\
6. Pf3Xes. TfB—eg; 7. Pes—f3, Pf«Xe4; 8. d2—
d4, Rs5 —b6; 9. Pc3Xe4, PeBXe4; 10. RbS —d3,
Te4—e8; 11. Pf3—gs, h7—hS; 12. PgsXf7,
KgBXf7; 13. Ddl—hst, Kf7—fB; 14. RclXh6,
TeB—e6; 15. Rh6 —g5, DdB—»B. Remise.

Guerra en Hansen
winnen op den weg.
Amateurs sneller dan
profs.

Rotterdamsche Biljartbond.

Mejuffrouw Kastein met gering

PARIJS,
heden, den

WIELRENNEN.

partij

Wit: J. H. Wertheim. Zwart: J. H. Addicks.

Kampioenschappen te Parijs.
De 200 M. schoolslag voor

door een

Do

B. «n W. van Rotterdam brengen ter kennis,
dat ter visie zijn gelegd:
10. het verzoek van de N.V. Bataafsche Import Maatschappij om vergunning tot het bergen
van 6000 liter benzine in een* ondergrondschen
ketel in het pand aan de Heulstraat no. 13;
20. alsvoren van d« N.V. Nederlandsche
het berPetroleum Maatschappij „Purfina" tot
gen van 2000 liter benzine in een ondergrondschen ketel in het pand aan het Bosland no. 9;
80. alsvoren van de N.V. Nederlandsche
Petroleum Maatschappij „Purfina" tot het bergen van 2000 liter benzine in een ondergrondschen ketel in het pand aan de Waterloostra^t

no. 24:

alsvoren van den heer W. Klein tot net
oprichten van een huis-, hoef- en rijtuigsmederij
met «en smidse, een hoefstal en twee electromotoren tot he.t drijven van enkele werktuigen
in het pand aan de Oudaenstraat no. 6; tpt
het
80. akvoren van den heer H. Bazuin
oprichten van een drukkerij met twee electrono. 18;
nnotoren in het pand aan het BoslandVetsmelterlj,
60. alsvoren van de Onderlinge
40.

Slagerspatroonsde R.K.
onderafdeeling van
vereeniglng „St. Laurentlus" om vergunning tot
het oprichten van een inrichting tot het bereiden
van consumptievet met twee «lectromotoren in
een der gebouwen op het Openbaar Slachthuis
aan de Boezomstraat no. 34;
Sijn en
70. alsvoren van de firma D. van
Zonen tot het uitbreiden van de drukkerij aan
de Gedempte Bierhaven nos. 23, 25 en 27 met
enkele door electromotoren gedreven druk-

persen:
80. alsvoren van de N.V. Rotterdamsche Lloyd
tot het uitbreiden van de herstelplaats aan de
Lloydkade nos. 2, 3 en 4 met. een aangrenzend

gebouw en met verschillende werktuigen;
dat op Dinsdag, den Bsten September 1931, des
namiddags te 1.30 uur, ten Raadhuize gelegenheid
zal worden gegeven om daartegen bezwaren ln te
brengen.

B. en W. van Rotterdam, gelet op artikel 8 der
Hinderwet, brengen ter openbare kennis, dat bü

besluit van heden is verdaagd het nemen van een
beslissing op het verzoek van den heer E. Toxopeüs
om vergunning tot het oprichten van een inrichting tot het mengen van veevoeder met een electromotor van 3 p.k. in een schuur aan den Kralingscheweg no. 290, (kad. Kralingen, Sectie O no.
1959.)

Ad'

Muziekuitvoering.
Het programma van de muziekuitvoering, te
geven door het Harmonie-orkest van het Rotterdamsch Phllharmonlsch Genootschap, op Vrijdag
28 Augustus op het Pljnackerplein, van 8 tot
7.30 uur, onder leiding van den heer Eduard

Fllpse,

luidt

als volgt:

1. Fortuna, Marsch.
2. Ouverture Raymond.
3. Souvenir de Budapest, Wals.

L. Sons.

A. Thomas.

K. Das van Grol.

4. Potpourri The Belle of New Vork. G. Kerker.
6. Ouverture De Barbier de Sevilie. G. Rofsini.
6. Elsa's Brautzug aus Lohengrin. R. Wagner.

7. Fantasie Don Juan.
8.

Auf Wiederhören, Marsch.

W, A. Mozart.

B. Snoei.

Vakcursus.
Inschrijvingsformulieren voor den aanstaanden vakcursus van de gezamenlijke Grafisch*
vereenigingen te Rotterdam, zijn verkrijgbaar
bij: P. A. van Welsenls, Banierstraat 1; N. van
d«r Heijden. Boogjes 50 (Vreewijk); A. Aarssen,
Tamboerstraat 23: A. J. Solleveld, le Pijnackerstraat 19b: en moeten vóór 15 September aan
een der bovenstaande adrefsen worden ingeleverd.
Inschrijvingen daarna ontvangen, worden terzijde
gelegd.

De Hollandsche prof. op de laatste plaats,
de deelnemende landgenootamateur uitgevallen.

Organisatie, die alles te
wenschen liet.
een büzonderen correspondent.)
Het was vanmorgen
voor ons al weer vroeg dag. Om 7 uur zouden n.L
de wegwedstrüden een aanvang nemen. Dus trokken
wü er op uit naar het startpunt, hetwelk gelegen
was op de Roskildeweg, 7 KM. van Kopenhagen. Indien wü gedacht hadden, dat wü de eenigsten zouden zün, dan zouden wü ons hebben vergist. Er
stonden nl reeds duizenden op dit punt. Het parcours, dat 172 K.M. lang was, leek overigens niet
zwaar. Klimmerü kwam er niet bü te pas. Alles was
vlak, d.w.z. hier en daar was het terrein wat gegolfd,
doch dit was niet van belang. "De route was als
volgt, start: Kopenhagen, Roskilde, Ringsted, Nestved, Borse, Köge, Kopenhagen. Het zuidelüke deel
van het eiland Zeeland was dus bestemd het strüdperk te worden voor de weg-matadoren.
Even over zevenen zouden de professionals starten. Dit geschiedde volgens het tüd-systeem, n.L om
de minuut. Er waren ln totaal 17 deelnemers opgekomen. Onze landgenoot v. d. Bogaard zou als
zevende afgaan.
Het is ons helaas niet mogelijk een zuiver overzicht der race zelf te geven, aangezien de belangstelling langs den weg zoo enorm was, dat hier en
daar de zaak volkomen in het honderd liep. Volgens
de mü verstrekte gegevens wordt het aantal belangstellenden langs den weg geschat op rond 100.000
menschen. v. d Bogaard zette er na den start onmlddellük een stevige pace in. Echter op den duur
niet snel genoeg om tegen menschen als Guerra en
Blanchonnet op te kunnen.
De eerstgenoemde, die als laatste startte, stoof
onmiddellük met een formidabelen gang weg. En
wist dit tempo zoolang vol te houden, dat hü in
Roskilde reeds 2 minuten voorsprong had op zün
tegenstanders. Blanchonnet, de eenige die getracht
heeft hem te benaderen, moest ten slotte uitvallen.
Het laatste gedeelte van het traject, ruim 60 K.M.,
moest tegen den krachtigen wind in afgelegd worden. (De wind had een sterkte van 8 meter per
seconde.) Ten slotte trad Guerra (Italië) als overwinnaar uit het strüdperfc en is aldus wereldkampioen. Zün tüd was 4 uur, 53 min. 43 sec
v. d. Bogaard Js tenslotte door alle rüders gepasseerd en kwam als dertiende aan. Gezien het feit
dat 2 Duitschers, 1 Franschman en een Deen den
strüd hadden opgegeven, waren er slechts dertien
(Van

KOPENHAGEN, 26 Aug.

—

spüt kunnan wü daar nog minder over schrüven.
Het was n.l. aan den start zulk een wanorde, dat er
absoluut niet viel uit te maken, wie startte, zoodat
de volgorde niet viel vast te stellen. Het is de Deen
Leo Hansen geweest, die den titel veroverde. Een
opmerkelük verschünsel is het, dat deze ryder over
den afstand precies 3 minuten korter heeft gedaan,
dan de winnaar der professionals. Over de race zelf
kunnen wü al evenmin iets mededeelen, aangezien
aan de controle-punten de organisatie in de war
was. Alleen weten wü dat Jan de Reus, de eenige
Hollandsche deelnemer op dit nummer, is uitgevallen. De resultaten zün als volgt:
1. Leo Hansen (Denemarken), wereldkampioenamateurs, 4 uur 50 min. 53 sec; 2 Oüno (Italië)
4 uur 56 min. 54 sec; 3L. Nielsen (Denemarken)
4 uur 57 min. 33 sec; 4 Britz (Zweden) 4 uur 58
min. 43 ste.; 5 Karlsson (Zweden) 5 uur 3 min.
29 sec; 6 Bjórklund (Zweden).
Aan de eindstreep hadden zich ongeveer 30.000
menschen verzameld, die een onbeschrüflük
enthousiasme aan den dag legden, toen bleek, dat
hun landsman gewonnen had. Hü werd op de
schouders genomen en weggedragen door öe
menigte. Binnen een minimum van tüd lag het
geheele verkeer ook hier in de war.
Morgen, Donderdag, zal de finale voor stayers
verreden worden.

Mokumsch Praatje.
Twee huldigingen.

Zaterdag 29 Augustus hebben er te Amsterdam
twee huldigingen plaats van 'mannen, van wie de
een een groote plaats in nam in de harten der
hoofdstedelüke arbeiders en de ander nög in de
volle belangstelling der breede werkersmassa staat:
wülen Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Dr. F.
M. Wibaut.
Het ls niet anders dan een toevalligheid, dat deze
figuren op denzelfden dag door hun volgelingen en
vereerders gehuldigd worden. Doch een zekere
symbolische beteekenis dringt zich toch aan ons
op. Domela Nieuwenhuis, door duizenden Amsterdamsche proletariërs als een profeet, een heilige,
verafgood, krygt bü de Haarlemmerpoort een stanabeeld, door den kunstenaar Johan Polet gemaakt.
Uit het heele land komen anarchisten en vrüdenkers om den man te herdenkekn, die Jaren geleden
hun ideaal hoog hield, die ook te Amsterdam het
eerste ontwaken van revolutionnair bewusteün
organiseerde en later steeds meer afzakte tot het
anarchisme. De voorvechters der sociaal-democratie
hebben ln hardnekkigen strüd het Amsterdamsche
proletariaat onder de machtige suggestie va»
Domela moeten weghalen en wie de bittere bladzüden ln Troelstra's gedenkschriften leest, weet,
hoe ontzaglijk zwaar dit gevallen is. Een kleine
groep overtuigden werden overstroomd met den
ergst denkbaren laster, moest ln gevechten vaa
man tegen man hun ideeën verkondigen en kregen
slechts langzamerhand vat op de massa. Van
Domela's legioenen bleef niet veel meer «ver dan
rüders overgebleven.
een troepje halsstarrige libertijnen, zonder invloed
Onderstaand de volledige uitslag:
op de arbeidersklasse, onmachtig tot practisch werk.
1 Guerra (Italië) wereldkampioen, 4 uur 53 min.
Nog herinner ik mij duidelijk de meetings, die de
43 sec; 2 Le Drogo (Frankrük), 4 uur 58 min. 20 sec. sociaal-anarchisten ln het laatst van Domela Nieu3 Buchi (Zwitserland) 4 uur 58 min. 31 sec; 4
wenhuis' dagen hielden. Eenige honderden menBattesinl (Italië) 4 uur 59 min. 40 sec; 5 Bulia schen juichten den grijsaard toe, wiens matte stem
(Oostenrük) 5 uur 6 sec; 6 Binda (Italië) 5 uur
hen tot rebellie aanspoorde. Dergelüke büeenkom2 min. 25 sec (oud-wereldkampioen); 7 Rebry sten werden veelal gehouden op een zandvlakte
(België) 5 uur 3 min. 45 sec; 8 Van Hevel (België)
ln nieuwe stadsgedeelten en reeds toen moest Ik
5 uur 7 min. 29 sec; 9 Dewaele (België) 5 uur denken aan de stem eens roependen in de woestün..
8 min. 4 sec; 10 Geler (Duitschland) 5 uur 8 min.
Wethouder Wibaut neemt afscheid uit de gemeen29 sec; 11 Blattmann (Zwitserland) 5 uur 12 min. tepolitiek De socialistische Amsterdamsche arbel26 sec; 12 Muller (Zwitserland) 5 uur 12 min. 57
derswereld maakt zich op om in massa te trekken
sec; 13 Bogaard (Nederland) 5 uur 13 min. 49 sec. langs de kamer op het oude Prinsenhof, waar
Wibaut meer dan tien jaar den grondslag heeft
De amateurs.
gelegd voor een sociaal gemeentebeheer, waarvan
Om B*o uur startten de amateurs. Zeer tot onze
honderdduizenden de voordcelen ondervinden. De
grüze Wibaut staat midden ln het volle leven. Zün
denkbeelden worden gedragen door veertig procent
van het Amsterdamsche kiezerskorps. Zü zün
levende werkelykheid gewordea Kijk naar ac
Achtergevelrooilijnen.
nieuwe, moderne arbeidersbuurten, waar hulzen
staan,
waaryan de arbeiders vüftien jaar geleacn
gelet
op
art. Jllb der
B. en W. van Rotterdam,
nog niet durfden droomen. Jonge krachten staan
Woonverordening,
brengen
openbare
en
ter
Bouwgereed om het werk voort te zetten, waarvan hü
kennis, dat door hen aan de N.V. Maatschappü
de richtlünen aangaf.
Drop's Oudste Rotterd. Glazenwasscherü voor het
De stoet, dle straks langs het stadhuis marcheert,
(oud
39,
41 I,
perceel aan de Mauritsstraat no. 39
en 43), kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, zal worden gesloten dcor de Jeugd, met een gelofte
Sectie T, no. 2245, vrüstelling is verleend voor het voor de toekomst.
Het siert Amsterdam, dat het ruimte biedt voor
verbod tot overschrüding van de daarvoor vasteen standbeeld van een man, die ondanks zün
gestelde achtergevelrooilün;
historische fouten, groote beteekenis heeft gehaa
dat de eigenaren van perecelen in het betrokken bouwblok binnen veertien dagen na heden van voor de arbeidersbeweging.
Maar meer nog zegt het, dat een pionnier gehulhet besluit van hun College schrlftelük bü den
digd wordt door tienduizenden, die het heden en
gemeenteraad in beroep kunnen komen, in verband
waarmede dat besluit met de daarbij behoorende de toekomst vormen.
Het verleden heeft afgedaan 1
bülagen gedurende genoemden termün ten raaa(afdeeling
Eigendommen
Volkshuisvesting,
huize
en
P.B.
Kadaster, 2e verdieping) ter Inzage zal liggen.

HILLEGERSBERG.
Vingervlug, doch niet gauw genoeg.
Gisteravond kwam de 41-jarige hofmeester J. Th.
C. van H. den winkel binnenstappen van een horlogemaker in de binnenstad. De eigenaar der zaak
was achter in den winkel bezig met reparatiewerk.
"Van H. vroeg den horlogemaker, of hü enkele potlooden wilde koopen. En aangezien deze den hofmeester kende, was hü bereid wat te koopen. Plotseling kaapte van H. eenige horloges, eén doublé
en een zilveren, welke ter reparatie waren afgegeven, weg, draaide het licht uit en nam de vlucht.
De winkelier zette hem na en wees den vluchteling
aan een agent aan. Nu was Van H. spoedig gearresteerd en overbrengen naar het bureau Groote
Paauwensteeg was het karwei van een oogenblik.
Bü fouilleering werden de gestolen horloges nog
op den hofmeester gevonden.
Hü i 8daarop in bewaring gesteld.

KAMER VAN KOOPHANDEL.
De bureaux van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Rotterdam, daaronder begrepen
het handelsregister, zullen op 31 Augustus a.s. zün
gesloten. Slechts zal van 10 tot 12 uur des voormiddags gelegenheid bestaan tot het afgeven en
terughalen van certificaten van oorsprong en andere stukken ter legalisatie.

HENGELWEDSTRIJD.
Zondag hield de R.H.C. „De Edelkarper" met de
R.H.C. ,De Spiegelkarper" een gecombineerd concours in de Bergscheplas. De pryzen werden behaald als volgt: le pnjs P. Benne, 2e O Gravestein, 3e J. Zuidendorp, 4e W. v. d. Bosch, 5e H. de
Vries, 6e C. Vosfems, 7e W. Zuidendorp, 8e C.
Waardenburg, 9e W. Kopper, 10e P. v. Willigen,
lle P. Osephuis, 12e H. v. Haaren.

Bespreking over de wethouderszetels
In een vergadering van de partij -afdeeling.
Maandag 31 Augustus as., des avonds 8 uur
houdt de partü-afdeeling een ledenvergadering,
o.a. ter bespreking van het standpunt der afdeeling
Inzake de bezetting der wethouders-zetels, en de
houding van onze raadsfractie bü. benoeming van
de wethouders.
Een groot aantal leden wordt bü deze belangrüke bespreking verwacht.

Raadeagenda.
De Burgemeester heeft een vergadering uitgeschreven van den gemeenteraad op Vrü dag 28 Aug.
as., des avonds acht uur.
Agenda: Notulen en ingekomen stukken; Voorstel van B, en W. tot intrekking van het raadsbesluit van 17 October 1929 no. 184. aangaande
financieele regeling betreffende Hillegersbergsche
leerlingen op Rotterdamsche gemeentelijke H.B.S.
en gymnasium. Alsvoren tot het voeren van verweer tegen een door de N.V. Vooruitstrevend ingestelde rechtsvordering groot 743.20; Alsvoren tot
verkoop van een strookje grond aan W. G. A. van
der Lugt te Rotterdam; Alsvoren tot vaststelling
van wüzigingen van den legger van wegen en voetpaden; Alsvoren tot definitieve vaststelling van
een plan tot onteigening van gronden ter verbreeding en doortrekking van de Johan de Wtttlaan;
Alsvoren tot het verleenen van de noodige ontheffingen aan Th. C. Jansen en J. Spoormaker Jr.
te Rotterdam, ten behoeve van te bouwen garages
In het Statenkwartier; Alsvoren tot het verleener,
van ontheffing aan J. C. Bartels «Ihler ten behoeve van de verbouwing van pand Dorpsstraat 83

’

tot woon-winkelhuis, met boyenwoning;

tot aankoop van een
Straatweg,

Prins.

Alsvoren

voortuin aan der»
in eigendom toebehoorende aan A.
gedeelte

Familieberichten
20 cent per regel
minimum 6 regels

Woensdag 9 September

1931

trouwen
GON HENDRIKSE
en
DOLF VAN KOERT.
Rotterdam.

9392-15

Den Haag, Hekkelaan 237.

"

Toekomstig adres:

Hasebroekstraat 104, Den

Haag.

9 September a.s. hopen onze
gelifcfde Ouders

Mc!»

X H. BREGONJE
en
A. BREGONJE—BUURMAN
hun 35-jarige Echtvereeniging te
gedenken.

Hun dankbare Kinderen.
Rotterdam,
Meiendaal 53a.
9392-15
Heden overleed na een langdurig doch geduldig gedragen
lyden onze geliefde Vader,
Behuwd-, Grootvader, Overgrootvader en Broeder, de

heer

L. LANGERAK,
van
Reglna Faber, in
wedr.
den ouderdom van büna 75
jaar.
Uit aller naam,

«\m

Erf*

Br

J. LANGERAK.

Ged. Slaak 27/Ba.
Ter aarde bestelling Zaterdag

te 11 uur.

Ï^Sk/ai:

9392-15

TANDHEELK. INR.

J. de NOBEL
NIEUWE BINNENWEG

’’

Gondknop tand

P

I"
ES

Voll. goudknopstandgebit 70.Geen goedkoop, minderwaardig materiaal wordt geleverd.
9376 10

,JÊ

&*x\

*J
„Kijk, hier staat de trein voor Amsterdam. Nu is de koek op.
„Toch een prettig idee weer naar huis te gaan. Wat
„hebben wij van alles genoten! En was het geen reuzen
„idee, dat wij beide een „Falcon" hebben gekocht? Wat
„hebben wij daar een pleizier van gehad. De „Falcon"
„was van alles, een regenjas en een wandeljas."
Knoop het in Uw oor: de „Falcon" is licht en luchtig
in het dragen, volmaakt van pasvorm en heerlijk beschermend tegen koude en regen. De „Falcon" wordt
over het geheele land tegen vastgestelde prijzen verkocht
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Zeldzame eigenschap van
echte E, M. Jaarsmahaarden! Altijd vuur!

Haarden, die nooit uitgaan! Haarden, die ongekend zuinig zijn! Haarden

Net zoo sterk te temperen als U dat zelf wilt.
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Direct

VRIJE ETAGES

TE HUUR
50.—
le Etage / 55.— en 2e
Weenaplein
(nieuwbouw)
Tele(Station Hofplein)
t*ïi 9
foon 43805.

—’

CHAUFFEEREN
kan men grondig leeren
GEBR. LINDEMANS
BAAN 88 - TEL. 50043—15271
9381 5
*
bi):

ERRES K.Y. 107
'n Ideaal 3 Umps ontvangtoestel

mot Ingebouwden luklsprtkar.
Kon san den wand worden gehangen. In eikenhouten ultvcerlng.

VOLLEBREGT'
ZAKEN
3

Zaagmolcndrirt

35-45

-

8

- Prins

AANBESTEDING DEZE
en Wethouders

op
Tan Hillegersberg zullen
des
1831,
September
Vrijdag 4
voorm. 10.30 uur ten Raad-

huize aanbesteden:

Het aanbrengen van
een klinkerbestrating
met bijkomende werken van den Ter-

bregscheweg.
BesteTc en

teekening liiggten ter

haard

Voor 2 Gulden per week een geheel complete wisselstroom,
antenne, luidultra moderne Ontvanger, gratis geplaatst, met
spreker naar keuze alles in groote salonkast en dat zonder
9357 20
een cent vooruit.

NIEUWE
Over het land van Hoboken.

AMATEUR

fl

s**

BINNENWEG 81 81

—

Kaast Held's

Autohandel.

werklieden
f 50.. tot ’500.-. Ambtenaren alsmede ook
zonder
Irl■ en bedienden met flinke burgerpositie
aflossing.

Il P 9
UGIU

bore* BiI"->b ,aricr* La-e
51332.
Nationale Volksbank. Mauritsweg 3. TeL 6-8
uur
Dagelijks 9-5. bovendien Wo. en Vr.avond

___

9289 10

ien ernstig en nuttig boek!

HAARDEN en KACHELS

■

Wal ieder voor en na
het huwelijk moei welen

F. G. HOLTHUIZEN
MARKT 12

Telefoon 10272

’
Moccaschijfies A(ÊÊÊk

—
— —' —

Verlovingstijd

onderzoek voor het huwelijk

—

——
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2 Fauteuils
4 Stoelen
(Bekleeding

naar

keuze)
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-

rif* so»

Eiken Buffet
Eiken Tafel
Eiken Spiegel

/»
4- -*
X ■
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t-^l
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te betalen met slechta

7913 68

Eiken Theeiueubel
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J. VAN NELLE

ZULLEN

31 AUGUSTUS

COMPLEET

GESLOTEN ZIJN

_f\

9364 56

2.50 PER WEEK

Direct uit voorraad leverbaar, met 10 jaar garantie.
Verder zijn wij ruim gesorteerd in:
Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen, Karpet-

ten, Zeilen, Gordijnen, Bedden, Dekens, Haarden,
Kachels, Kinderwagens, Dames-, Heeren- en Kinderkleeding, enz. enz. Wij leveren uitsluitend prima kwaliteiten. Betalingen .vanaf 50 cent per week.

- Goederenhandel „Het Zuiden"
LANGE HILLEWEG
- TEL. 50225 - ROrTERDAM
HUIS VAN VERTROUWEN
33

9361 68

Tot en met Woensdag a.s.

Dagblad-Reclame betaalt zichzelf!

Vermicelli en Macaroni

lEDERE WEEK VIER PAGINA'S LECTUUR

Elke kooper van:

brengt U onze

—

1 pond ontvangt IV2 pond
2 pak
3 pak
_.

„

Alleen geldig in onze 23 Rotterdamsche winkels

-

Wie vóór 15 SEPTEMBER een exemplaar bestelt,
betaalt slechts f 1.10. Na dien kunnen uitsluitend'
nog bestellingen tegen den prijs
van f 1.50 worden aangenomen.

N.v. DE

\\y**Q_\

ARBEIDERSPERS

GEDEMPTE SLAAK 120

ROTTERDAM

QP

9878 70

H

ONZE KANTOREN
EN FABRIEKEN

Zaagmoiendrift 35—45
Mathenesserdijk 267
Prins Hendrikkade 64

w-m-.

—

ARBEIDERSPERS

-

j—.

jtT

onder redactie van JOH. WINKLER,
NIENKE VAN HICHTUM en
BEP VANDER, met schildontwerp
van ALBERT HAHN Jr.

Verkrijgbaar door onze winkels en agenten.

AFD. BOEKHANDEL

24.75

_—1932 __M

GEBONDEN f 1.25
N.V. DE

_-^

’’ —
’’
35.—

Speciale, reclame aanbieding

R. HOUWINK
Geneeskundig

1

DE ERVEN
DE WED.

12.75

f 14.50

machines
110.
jaai* garantie,
Betaling desgewensoht
I.—
eventueel zonder voor* w*
uitbetaling.
9356 32

met 5

Alles
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DOOR

Het ontwaken der sekse

Waschmachincs v.af
Electr. Wasch-

_VAT
_ _____\___W
_ _T TTHRTTf^T
——
tS2Q
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Op kogellagers
Acme (ook mangel)

JU! HET LICHT'-UIENDE!

Geboortebeperking
Eerste huwelijksdagen
Erfelijkheid
Prostitutie
Vrije liefde
samenleving.
en sexueele

MB* 50

938880

2.- RADIO 2.-

Verder alle soorten

-
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BeP'’ 65.-

aan het Raadhuis,
Straatweg 223, en zijn verkrijgNIEUWE
baar van 9—l uur en van 2—4
franco
Rotterdam
stel,
per
uur &.’ 2.—
9387 30 9380 25
p. p. a
2.15.

inzage

gjHfe

’
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Hendrikkade 64 Math.riijk 267
Tel. 40768 (5 lijnen)
AL. REEDS MET 2 GULDEN
P. WEEK Z. VOORUITBET.
9385 47

Burgemeester

2e MIDDELLANDSTRAAT 13.
NOG SLECHTS KORTEN TIJD. HAAST U!
Plavic Rolfilms 6x9/ 0.47, 10 stuks 4.50, 6% X 1110 0.63.
stuks
Agfa, Gevaert, Kodak Rolfilms S x 9 en 4 x 6% 0.59,
Wellington
2.15,
12
9
X
Agfa
Filmpacks
11
0.75.
5.75,
6% X
f
f
3.—, KlapFilmpacks 9 X 12 1.59. Rolfilm Camera's vanaf
0.95.
Anastigmat
6,3
4.50.
Statieven
I.—.
met
f
camera's vanaf
Albums 8 et. Platen 9 x 12 0.89. Dag- en Gaslichtpapier 23 et.
per pakje. Groote partij Camera's, zooals: Zeiss-Ikon. Agfa,
opgeruimd.
Kodak. Voigtlander enz. worden met 20—50 % korting
aannemelijk
elk
bod
tegen
toestellen
proj.
en
opname
16 m.M. Ciné
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meer dan alle medicijnen. Zij is frisch en

(ca.
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HILVERSUM

■

zij cream-crackers van
„Patria", (de eenige
echte) en dit normale
deed
natuur - voedsel

PER BLIK
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E. M. JAARSMA

I

w

HAARDENF A B R I E K E N

KONINKLIJKE

9353 291

■
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Na geleden leed

Zij sukkelde telkens met
de maag humeurig. ,
en prikkellanderig
baar. Toen probeerde

fcjgl

Uw nieuwe haard moet 'n
echte E. M. Jaarsma zijn!
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van

„hard" en 'net vuur leeft.
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ROTTERDAM

9313 74
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VOORWAARTS

DERDE BLAD
Donderdag 27 Augustus 1931. — No. 3398

WEER VER WACHTING.
Zwakke tot matige, Noordoostelijke
tot Oostelijke of Zuidoostelijke
=
=
I wind.
Droog weer.
Helder tot licht of half bewolkt |
1 lets warmer.

Eenmooi stuk werk.

STADSNIEUWS.

Gaat vermoedelijk naar het

De Gemeentebegrooting.

buitenland.
De Rotterdamsche Gemeentebegrooting voor
1932 draagt natuurlijk in zeer sterke mate de lasten
van crisis en malaise. Economische omstandigheden, die voor de werkloozenzorg 10.3 miljoen
vragen, terwijl de Inkomsten der gemeente zeer
belangrijk zijn verminderd, kunnen niet dan met
krachtige maatregelen bestreden worden.
Tot de voor de hand liggende middelen om
verbetering te brengen in de geldmiddelen van een
gemeente behoort het besnoeien van de loonen,
welke het personeel in dienst der gemeente geniet.
Er is een tüd geweest, dat de levenspositie van
liet overheidspersoneel niet minder dan de inkomstenbelasting, sluitpost was der gemeente-begrooting. De propagandisten van deze bezuinigingsmethode zyn nog lang niet uitgestorven. Bij het
opeenten-debat van voorjaar 1931 in den Rotterdamschen Raad ls namens de Vrijheidsbondsche
fractie het verband tusschen den toestand der gemeentelijke geldmiddelen en de loonpolitiek der
gemeente opnieuw stevig gelegd. Het maakt dan
ook een uitstekenden indruk, dat ons Gemeentebestuur zich bü zyn krachtige bezuinigingsarbeid,
welke noodzakelijk was, heeft beperkt tot „het
doode materiaal" en zich in geen enkel opzicht
heeft laten leiden door de campagne, voornamelük gevoerd door d# „N.R.Crt.", om de crisis te
gebruiken tot het omlaag brengen van de levenspositie der arbeiders. Hier constateeren we een
constructieve politiek ten opzichte van het arbeidersbelang, welke des te meer waardeering verdient, waar zü zich demonstreert onder moeilüke
omstandigheden.
Dat B. en W. niet wilden overgaan tot belasting-

Vooral
van
toepassing
kan
worden
door
ontgaan
omdat ze
doch
voorstelde,
April
j.l.
hetgeen De Zeeuw in
wat toen in de laaiende hartstocht van de verkieWe
zings-campEtn*3 geen genade kon vin-dep*..
zullen in de toen gevoerde raadsdebatten niet
terugtreden, maar constateeren toch even, dat het
dat der
toenmalig voorstel der rechterzüde
zeer terecht niet door den raad
50 opcenten
js aanvaard. Immers de aangenomen 60 opcenten
zooals De Zeeuw trouwens voorblüken nu
alleen voldoende, bü instelling van het
stelde
voorgestelde crisis-fonds en bü een
April
reeds in
bezuiniging van rond 2% miljoen. De critiek, die
wy op het 50 opeenten-amendement hebben geoefend, n.l. dat het onvermüdelyk noopte tot loonsverlaging, blükt juist gefundeerd te zyn geweest.
In elk geval kunnen we dankbaar zyn, dat de
Raad tenslotte de 60 opcenten aanvaardde, waardoor hü de kans kreeg, om op zün afwüzing van
het crisis-fonds terug te komen, zonder dat een
verhooging der opcenten daarvoor noodig is. De
„roekelooze financieele politiek" is safe genoeg gebleken om voor het moeilüke jaar 1932 de eindjes
aan elkaar te knoopen, zonder van het gemeentepersoneel en van de burgerü onevenredig groote
offers te eisohen. Immers, zoowel loonsverlaging
als belastingverhooging werden voorkomen.
Dat het tramtarief niet geheel te handhaven
was, zal niemand verwonderen. De desolate boel,
die de Gemeente van de R.E.T.M. overnam, de
snelle uitbreiding van het lünennet, de buitensporig groote vernieuwing en reparatie, welke het
materiaal moest ondergaan, konden niet anders
dan het jonge gemeentebedrüf in financieele moeilükheden brengen. De tariefsverhooging, welke B.
en W. voorstellen, is dan ook zeer gematigd; zü
werkt slechts voor 2,7 ton mee om het nadeelig
saldo, dat meer dan een miljoen bedroeg, terug
te brengen op ruim 50.000 gulden.
Overigens betreffen de bezuinigingen voornamelyk de gemeentediensten, de bedrüven en het
onderwys. Ook hier is getracht zoo weinig mogelyk
sohade te doen aan het „levend materiaal". Sympathiek doet büvoorteeld aan, dat voor kindervoeding en kleeding aan schoolgaande kinderen
46.000 meer is geraamd in verband met de
bijzondere omstandigheden, terwül <x>k voor het
Nyverheidsonderwy's oen bedrag is uitgetrokken
dat hooger is dan het vorige jaar.
en dat doen B. en W.
Ongetwyfeld beseffen we
dat niet alle bezuiniging afstel van uitgaven
ook
is. Er is een en ander in de bezuinigingsmaatregelen aan te wü'zen, dat slechts kan gelden als
uitstel van niet direct noodzakelüke uitgaven.
Doch ook dat kan nuttig zün,' wanneer' bezuinigingen van ingrijpende en eenzüdiger karakter
erdoor worden voorkomen.
De Rotterdamsche gemeentebegrooting is sterk
door crisis en malaise geteekend. Niettemin handhaaft zü zooveel als eenigszins mogelük is de sovoornamelyk de
ciale taak der gemeente, die
arbeidersklasse ten goede komt. En zoo bezien zit
er een stuk afweer in deze begrooting, dat zeer op
prys zal worden gesteld door hen, die het met
het sociale werk der gemeenten ernstig meenen.
verhooging

heeft mede onze

instemming.

—

—
— —

’

—

—

Gemeentebouw Tarwebuurt.
Onteigenings-voorstel.
1930 heeft de gemeenteraad
bouw, in het belang van de
volkshuisvesting, van 95 gemeentewoningen in
do Tarwebuurt, ten behoeve van welken bouw
de ministers van arbeid en van financiën een
voorschot hebben toegezegd.
Om dit plan te kunnen voltooien behoeft de
gemeente het bezit van perecelen aan den Katendrechtschen Lagedljk, hoek Dordtschestraatweg,
welke in eigendom behooren aan den heer A. H.
Breijs en mevrouw de weduwe P. Breijs, geboren
F. de Lang.
Oorspronkelijk waren dezo perecelen, die in
het uitbreidingsplan Zuid vallen, opgenomen in
de onteigening van dit plan. In verband met de
onzekerheid, welke ten aanzien van deze onteigening is gerezen als gevolg van de aanvankelijke
afwijzing door de Kroon, achten B. en W. het
echter gewenscht, voor de genoemde perecelen,
welker bezit in het belang van de volkshuisvesting urgent is geworden, een afzonderlijke onteigening op den voet van de Woningwet aanhangig te maken. Ook de gezondheidscommissie,
wier advies zij te dezer zake hebben ingewonnen,
Op 20 Februari

besloten tot den

«temt daarmede in.

B. en W. stellen nu den Raad voor, voorloopig
▼ast te stelen het plan tot onteigening, van de

perecelen aan de Katendrechtsehen
■vorenbedoelde
hoek Dordtschestraatweg,
opdat
l,agedijk,
tervislelegging kan worden overgegaan.

tot

om den wille van de
Van een
winst gedreven wordt, van iedere handelszaak dus,
inkoopen
kan men slechts verwachten, dat zü haar
bediend
goedkoopste
en
daar doet, waar zü het beste overwegingen
ook,
een
welke
zü,
uit
wordt. Zou
gedeelte van haar winst willen afstaan?
Maar in dezen tyd, nu tienduizenden Nederlandsche arbeiders zonder werk zyn, mag men van
een Nederlandsche onderneming toch wel verwachten, dat zy, als zü in Nederland even goed en niet
duurder bediend wordt dan in het buitenland, haar
orders binnen de grenzen houdt. En mocht er dan
ln
al eenig verschil in prys zyn, dan kan men toch
onderhandelingen tot
trachten,
door
nog
geval
ieder
overeenstemming te komen. Wel zeer in het büzononderneming,
der geldt dit voor de Nederlandsche
die geheel en al van den Nederlandschen consument, en wel zeer speciaal van den Nederlandschen
arbeider afhankelijk is.
De firma Jamin is bezig zes nieuwe consumptlewinkels in te richten. De installatie van deze winkels is een vrü omvangryk werk. Er zün metaalbewerkers, steenhouwers, marmerwerkers, monteurs
en schilders voor noodig, en naar schatting zal deze
installatie aan een honderdvyftig man gedurende
tien maanden werk leveren. Een postje, dat we in
dezen tyd best hier konden gebruiken. Toch zal dit
werk niet den Rotterdamschen of den Nederlandschen arbeider ten goede komen.
Zün onze inlichtingen juist, dan gaat de order ln
haar geheel naar Duitschland, Terwül in ons land,
terwül in Rotterdam tal van inrichtingen zün, die
volkomen in staat zün dergelyke installaties te
leveren, en dat, ook bü groote zaken, meermalen
bewezen hebben.
Het is ons niet bekend, welke redenen de firma
Jamin genoopt hebben, de order in het buitenhet slechts beland te plaatsen, maar wü kunnen verstandig
vinook
niet
Wy
kunnen
het
treuren.
den. De winkels van Jamin moeten het hebben van
den Rotterdamschen arbeider. Heeft deze door
werkloosheid geen geld om te koopen, dan gaat
van
het slecht met de zaken. Als het voorbeeldnageJamin door andere opdrachtgevers wordt
volgd, kan Jamin met zyn winkels wel inpakken.
Het zou van de firma Jamin goed gezien zün,
zoowel tegenover de Rotterdamsche arbeiders,
waarvan zü afhankelük is, als tegenover haar eigen
zaken, als zij probeerde, door onderhandelingen
met de Nederlandsche leveranciers, nog zoo ver te
komen, dat het werk, or tenminste een gedeelte er
van, in ons land bluft.
onderneming, die

27 Augustus.

Baromelerstand 772.6 m.M.
Temperatuur 16.4 gr. C.

Toestand van de lucht: Bewolkt.
Hoogste barometerstand 772.8 te Yarmouth.

Hoog water te
water te

Hoog

Bij P.W. of bij sociale belangen?
De Raad besloot 26 Februari j.l. tot de instelling
van een zelfstandigen dienst voor stadsontwikkeling. Thans stellen B. en W. in dit verband een
verordening aan den Raad voor, geldend voor den
nieuwen dienst, welke zal ressorteeren onder Plaatselüke Werken. De tegenwoordige wethouder voor
de P.W. maakt evenwel tegen die samenvoeging
van Gemeentewerken en Stadsontwikkeling bezwaar, daar zü te zamen de werkkracht van een
persoon te boven gaan.
Over deze vraag is ook in het college van B. en
W. verschil van meening. Vier leden zyn van oordeel, dat Stadsontwikkeling bü P.W. thuis behoort,
dienst willen
terwül de twee overige leden denvoor
de sociale
onderbrengen bü den wethouder

gevonden van een voorhistorischen neushoorn.

Er moeten in onze streken allerlei planten en
diersoorten geleefd hebben, die nu nog slechts
in warme gewesten gevonden worden. Allerlei
vondsten op grootere of kleinere diepte in den
bodem wüzen daarop. Maar we weten ook, dat
warmte afgewisseld
die tüdvakken van grootere
lagere
temperatuur.
van
perioden
zün door
In zoon warme periode moet het geweest zün,
dat in de streek, waar nu de Nieuwe Maas langs
Rotterdam en Schiedam stroomt, het heerschap
leefde, waarvan de kolossale schedel, juist toen de
Diergaarde in het bezit was gekomen van zün
jongen Neushoorn, door een der zuigers van de
firma E. Volker Azn., diep uit den bodem onder
het riviérbed werd opgehaald. Twee opvarenden
brachten hun merkwaardige vondst aan de Diergaarde, waar men ten hoogste verrast was, daarin
den schedel van een voorhistorischen Neushoorn

VAN DE TRAP GEVALLEN.
De 14-jarige G. Timonds, die aan den Mathenesserdijk woont, viel in een pand aan de van
Oldenbarneveltstraat van een trap en brak tengevolge van den val het linkerbeen. De geneesk.
dienst, vervoerde het meisje naar het nabijzijnde
ziekenhuis, waar zij ter verpleging opgenomen kon

worden.

—

—

BOULEVARD

(groote

v. h. Tooneel De propagandistische kracht van spreekkoren.
Partijgenooten, oud AJ.C.-'ers en Geestverwanten
Onderwerp: Vernieuwing

In de derde klasse geplaatst.

—

De gemeenteraad heeft
EMMEN, 27 Augustus.
heden een beslissing genomen inzake den eisch
der regeering tot plaatsing der gemeente Emmen
in de 3e klasse voor de heffing der GemeenteZooals men weet, was deze eisch eerder tot twee
keer toe afgewezen en heeft minister Ruys de Beerenbrouck tenslotte gedreigd met inhouding der
byzondere regeeringssubsidie aan de gesaneerde gemeente.
Deze bedreiging is thans aanleiding geworden,
na overleg met de verschillende raadsfracties tot

der regeeringseischen onder krachtig
protest. Met 20 tegen 6 stemmen werd het desbetreffende voorstel van B. en W. tot plaatsing der
gemeente in de 3de klasse aangenomen.
De rechterzyde met uitzondering en de sociaalaanneming

democratische fractie op één lid na stemden voor.

—

De secretaris
27 Augustus,
onzer raadsfractie heeft van de fractie van den
Vrüheidsbond bericht ontvangen, dat inzake de
samenstelling van het college van B. en W., zooals
deze op de vergadering van Maandagavond j.l.
door onze fractie aan de overige partüen werd
voorgesteld, medewerking zal worden verleend.
Omtrent den door den Vrüheidsbond aan te
college zal de
wüzen vertegenwoordiger in het
sooiaal-democratische fractie nog nader bericht

ontvangen.

Verder vernemen wü nog, dat de rechter groepen
op Dinsdag as. een gezamenlyke byeenkomst zullen hebben.
■

■*-_n

Tweede slachtoffer gevonden.
Van den moord te Zuidhoek.

—

Heden is het lyk
Molanus,
die ver45-jarigen
opgehaald van den
van
zün
mist werd sedert het ontzielde lichaam
76-jarige moeder in haar woning werd gevonden,
uit een sloot, die weinig water bevatte en op ongeveer 200 meter afstand van de boerderü is
gelegen. Het hoofd was ernstig verwond, terwül
een ketting in de nabü'heid lag.
Het vermoeden, dat hier van een roofmoord
sprake is, wordt door deze vondst versterkt. Heden
wordt het hjk geschouwd.
ZUIDHOEK, 27 Augustus.

Als lid kan men zich opgeven bij de commissie
P MULDER, Jaffadwarsstraat 26. J. TAMBOER,
2e Schoutendwarsstraat 5. A. LANKHAAR, SophiaNoordsingel 35a.
kade 20 en bij P. G. SCHAAP,
9399-5

Arrondissements-rechtbank
te

Rotterdam.

UITSPRAKEN.
De rechtbank heeft veroordeeld:
Illiswerthgrad

(RusS S S 48 jaar, geboren te
gebruik
opzettehjk
het
wegens
'gedetineerd
land)
maken van een vervalschte reispas, tot 4 maanden

gevangenisstraf;

J C O 22 jaar, bloembinder, gedetineerd, wegens diefstal van bedragen aan geld uit kleedingstukken, die door bezoekers van de zweminrichkleedhokjes waren
ting aan de Tuindersstraat in
opgehangen, tot 6 maanden gevangenisstraf;
22 jaar,
G H 42 jaar, betonüzerwerker en J. V.,
chauffeur, beiden gedetineerd, wegens poging tot
zy hadden zich met bediefstal in vereeniging
toegang verschaft
sleutel
valschen
hulp van een
om door dit
Veemarkt
tot een pakhuis aan de
achterzijde
de
tuinen
achtergelegen
pakhuis en de
bouwonderden
te bereiken van het kantoor van

—

waren, terwül zü ach
nemer A. Luiting, doch zübetrapt
tot respectiein 'het pakhuis bevonden,
gevangenisstraf;
maanden
jaar
en 8
velü'k 1
Chili, gedetineerd,
S P M 35 jaar, zeeman uit
die hü in
wegens' mishandeling van P. J. van Rü,een
mes in
met
een woning aan het Haagsche veer
waarvan
tengevolge
gestoken,
de linkerzyde had
gedeze bloedend was verwond, tot 2 maanden

—

vangenisstraf;
Portorico, gedetiJ. C, 26 Jaar, koopman, uit
ü_
neerd, wegens medeplichtigheid aan diefstal
Franschman,
een
uitkyk
gestaan, toen
had op den
had verdie bü hen-i verblyf hield de winkelruit
aan den
Rooy,
C.
de
nield van den bontwerker
etalage voor ongeen
uit
de
Binnenweg
Nieuwe
tot
veer TOO aan bontwerk had weggenomen
gevangenisstraf;
4 maanden
gedetineerd,
N A B 21 jaar bestelknecht,
800,
bedrag 'van
een
'verduistering
van
wegens
zou
storten
B.
Alers.
dat hü voor zün patroon, H.
girodienst, doch waarmee
bü den postchèque- en
maakte, tot 6 maanden
land
het
door
een
reis
hü

—

—
..„ .

’

’

...

gevangenisstraf;
gedetineerd,
H B v D 37 jaar, losse werkman,
uit de
wegens' het als souteneur voordeel trekken
en
ontucht van een vrouw, tot 3 dagen hechtenis
voor
den
rükswerkinrichting
een
opzending naar

tüd van 1

...

jaar;

.

27 jaar zonder beroep, gedetineerd,
en
wegens' eenzelfde feit, tot 3 dagen hechtenis
voor
den
rükswerkinrichting
een
opzending naar
tüd van 2 jaar en 6 maanden; gedetineerd, wegens
J S 26 jaar, losse werkman,
eenzelfde feit, tot 3 dagen hechtenis en opzending
naar een rükswerkinrichting voor den tüd van
1 jaar en 6 maanden;
gedetineerd,
S A R 26 jaar, losse werkman.'
wegens' het plegen van ontucht met iemand beneden 16 jaar, tot 1 jaar en 3 maanden gevangenisJ H

S

,

P. R., 35 jaar, wegens diefstal, tot
subs. 1 dag hechtenis.

’

1 boeW

„gevonden voorwerp".

Vaker dan men zoo denkt komt het voor, dat
fossiele overblüfselen uit den bodem worden te
voorschün gebrach^ Slechts zelden beseffen de
vinders dat dergelüke voorwerpen belang kunnen
hebben voor de wetenschap.
Het zou niets'vreemd zün, indien bü het zuigen
van grond voor het opspuiten van terreinen rondom onze stad, herhaaldelük fossielen of althans
resten van voor-historische dieren waren te voorschün gekomen, die zonder meer waren weggeworpen, omdat men „er geen erg in had". Laat
daarom ieder, die dergelijke, schünbaar onbeteekenende resten vindt, ze daarheen brengen, waar
men gelegenheid heeft te beoordeelen, of de
vondst wetenschappelyke waarde heeft. Uiteindelük hooren zulke voorwerpen in een wetenschappelük museum thuis.

De Groningsche wethouders blijven.

—

De leiders der verGRONINGEN, 27 Aug.
schillende gemeenteraadsfracties zyn tot overeenstemming gekomen inzake de verdeeling der wethoudersfuncties. De vier afgetreden wethouders
zullen het beheer hernemen over hun vroegere takken van dienst.

Dader van den moord bij Sassenheim
gearresteerd.
De zwerver met een bijl doodgeslagen.

Met den motor gevallen.
Twee knapen, de 19-jarige H. de 8., die aan
het Maarland woont en de 17-jartge A. J. de K.
uit de Stokroosstraat, die geen van beiden konden
motorrijden, kaapten uit de gang van de garage
Tresfon aan de Bree een motorfiets weg. Ze wis.
ten den motor op gang te krijgen en trokken
er op uit. Het ging hoe langer hoe sneller en
daar ze niet wisten, hoe het motorrijwiel moest
behandeld worden, sloegen ze op den Smeetlandschedijk tijgen den grond. De B. bekwam een
hersenschudding 1! terwijl de jongste van het duo
het linker kuitbeen brak.
Dr. Klos verleende de eerste hulp, waarna het
tweetal per auto van den G.G.D. naar de ouderlijke woning vervoerd werd.
De motor, welke aan iemand uit Den Haag
toebehoorde, bekwam vrij ernstige schade.

Hedenavond: 8 uur, De Fakkel, voorzittersraad; Roode Valkenspelavond in Oost; 8 uur,
Branding, Noord, discussieavond, oudere B-leden;
Laatste gelegenheid om in „De Fakkel" nog op te
geven voor het B-leden Jeugdfeest te Leiden.
Morgenavond: 8 uur, De Fakkel, Arjeusitocommissie; 8 uur. Branding, Noord, troepraad: 8.
uur, Vonder, Zuid, honkavond; 7.30—9 uur, Hilleuur,
9—lo
sluis, büeenkomst voorleesgroep;

Sedert gistermiddag wordt hier ter stede veruit
mist de 17-jarige kantoorbediende J. FuykschotVan
de Disselstraat, die in dienst was van de firma
der Hoop's kolenhandel aan'den Haringvliet. Des
ochtends was F. uitgegaan om kwitanties te innen
en hij kan in het bezit zijn geweest van ongeveer
f3OO. Vermoed wordt dat de jongen door den een
of ander in de val is gelokt en weggevoerd. Daarom verzoekt de commissaris van politie van het
bureau Oppert allen, die inlichtingen kunnen geven zich aan zyn bureau te vervoegen.
Het signalement luidt: lengte 1.75 M., ücht
blond haar en blauwe oogen. F. droeg een bril met
hoornen montuur. Hij was gekleed in grijze rijbroek, kort blauw jasje en droeg sportkousen, lage
bruine scMöenen en een sportpet.

zien.

Zooals men uit de afbeelding op onze foto-pag.
ziet, is de schedel, die door de oplettendheid van
Volkers personeel voor de wetenschap bewaard
bleef, vrü gaaf.
Men blijkt hier, zooals zonder veel moeite was
vast te stellen, een exemplaar van Rhinoceros antiquitatis voor zich te hebben. Dit is een van
de drie Neushoornsoorten, die thans uit het
dilivium van Nederland bekend zijn. Hoewel het
niet de eerste keer is, dat vrüwel gave schedels
er zyn
van deze diersoort te voorschyn komen,
een
uit
jaren
geleden
aantal
tweetal
er büv. een
mag deze vondst toch
de Schelde opgevischt,
van belang geacht wórden.
Als een büzonderheid nog dit: de diepte,
waarop dit overblüfsel werd gevonden was ongeveer 15 Meter onder het rivierbed. Het moet een
voorzien dier
büzonder groot, van twee hoorns
geweest zün, dat leert de beschouwing van het

in het gebouw

Komt allen!

De Vrijheidsbond gaat aecoord.

Toen het hier nog lekker warm was.

A.J.C.-agenda.

Kantoorbediende spoorloos
verdwenen.

Voor de

DORDRECHT,

belangen.

Hille_sluis, büeenkomst declamatiegroep.
B-„Oranje"-kamp in Dorst gaat wegens gebrek
aan belangstelling niet door.

Rotterdam 5 39 v.m.
Dordrecht 6.18 v.m. en 6.39 n.m.

OPRICHTINGS-VERGADERING
Spreker: H. L. v. VEEN.

bedreiging der regeering.

Bij het baggeren in de Maas
werd een vrij gave schedel

De Raad .vergadert op Dinsdag 1 September a.s.
des middags te 2 uur, welke byeenkomst zoo noodig
's avonds 8 uur wordt voortgezet. Op de agenda
komen o.a. voor: beëediging der nieuwe raadsleden, benoeming van vüf wethouders en der vaste
raadscommissies, benevens de verordening voor

nieuwen dienst.

28 Augustus.
en 5.44 n.m.

28 Augustus 1931, 's avonds 8 uur

achter café Goudschesingel 139

Het Dordtsche College.

Komt 1 September bijeen.

Een verordening, regelende den

Spreekkoor: DE STEM DES VOLKS
zaal)

Uit den bodem der rivier.

De nieuwe Raad.

Stadsontwikkeling.

te Jan Mayen.

WATERSTANDEN.

fa

den dienst der stadsontwikkeling, het prae-advies
op het advies van „Zomers Buiten" en het voorstel tot de vaststelling van de voorwaarden voor
uitgifte van grond ln erfpacht.

barometerstand 745.0

Gemeente Emmen gezwicht.

fondsbelasting.

temperatuur afg. etm. 15.6 gr C,
2 6 Augustus, 4 uur n.m.
Laagste temperatuur afg. etm. 10.8 gr. C,
27 Augustus, 6 uur v.m.
Windrichting van de lucht: O. 2.
Hoogste

Laagste

LAATSTE NIEUWS.

BOND VAN ABB. TOONEELVER. IN NED.

—

De dader van den
LEIDEN, 27 Augustus.
zwerver
Van K. uit Oss,
50-jarigen
op
moord
den
is gearresteerd.
Het is P. R. uit Sassenheim, die een woordenwisseling met Van K. heeft gehad en later in een
opwelling van woede een bül genomen heeft, den
zwerver opzocht en hem doodde.
De dader heeft bekend en is naar Den Haag

overgebracht.

Doodelijk ongeval te Dordrecht.
pomp getroffen.

Arbeider door vallende

Demonstratie

.

van E.H.8.0.

Zaterdag 29 Augustus, nam. 3 uur, geeft de E.H.
8.0. Vereeniging „Linker Maasoever" op het voorplein van de gymnastiekschool aan de Putschlaan
hoek Putschebocht, onder leiding van dr. J. W. Loos
een groote demonstratie, waarbij de volgende opdrachten moeten worden uitgevoerd, namelijk de
ongelukken tengevolge van het breken van een
voorvork van een rijwiel, een glazenwasscher valt
met de ladder op straat, de ladder treft een voorbijganger; een ongeval bü een fabrieksbrand, de
uitgang is versperd, de patiënt moet over een muur
in veiligheid worden gebracht; een gasvergiftiging met één schijndoode, terwijl de eerste helper
door een glazen deur valt en zwaar gewond aan
den hals blijft liggen; een ongeval met een electrischen kabel; een aanrijding door een auto; een
maaier valt in een zeis en moet over een sloot gebracht worden.
Voor de dames: kinderen drinken uit een flesch
lisol; met vuur spelende kinderen raken in brand.
Er worden aan de school luidsprekers bevestigd
en dr. Loos zal door de microfoon een uiteenzetting geven van de te behandelen onderwerpen voor
het publiek. Het geheel is bedoeld als propaganda
voor den „Linker Maasoever".

Uit de Haven.
Aangekomen 39 schepen, waarvan 13 Nederlandsche, 8 Engelsche, 6 Fransche, 4 Duitsche,
3 Zweedsche, 1 Noorsch, 1 Deenseh, 1 Finsch,

1 Amerikaansch, 1 Japansch.
Geladen waren 19 met stukgoed, 4 met graan,

4 met hout, 1 met kolen, 1 met steenen, 10 waren
ledig.
Vertrokken 29 schepen, waarvan 9 Nederlandsche, 6 Engelsche, 8 Duitsche, 1 Fransch,
2 Zweedsche, 3 Noorsche, 1 Japansch.
Geladen waren 19 met stukgoed, 6 met kolen,
4 waren ledig.

—

Hedenmiddag omDORDRECHT, 26 Augustus.
ongeluk plaats
streeks twee uur heeft een ernstig Vriesbrug.
Voor
gehad op het werk aan de nieuwe
het leegpompen van het afgebakende middengedeelte moest een pomp worden aangebracht. Bü
de plaatsing daarvan werd gebruik gemaakt van
een op een schuit geplaatsten mast met giek. Terwül de pomp reeds eenige meters omhoog gebracht was, stortte door tot nu toe onbekende oorzaak het geheel omlaag. De 48-jarige T. van der
Ven uit de Weissenbruchstraat werd door het vallende gevaarte getroffen. De met spoed ontboden
directeur van den Geneeskundigen Dienst kon
slechts den dood constateeren. Het stoffelük overschot is naar het gemeentelük ziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer laat een vrouw met acht
kinderen achter.

Pakhuisbrand te Gouda.
Aan broeiing van huiden te wijten.

—

Omtrent den brand bij
GOUDA, 27 Augustus.
de N.V. Ihterlapin v/h. Firma M. Mogendorff aan
de Karnemelksloot en Eerste Kade, kan nog worden medegedeeld dat deze vermoedelii): as te
wijten aan broeiing van huiden, die met naftaline
waren behandeld.
Het pakhuis is geheel uitgebrand; alleen de
muren zijn blijven staan. Te drie uur in den morgen was de brandweer het vuur geheel meester.

AANBESTEDING.
Vanwege den Rijkswaterstaat is heden aanbesteed het verbeteren van den toegang naar de aanlegponton in de Tramweghaven te Hellevoetsluis.
Laagste inschrijver was A. van der Hoek te Heenvliet, voor f. 13950.

Adv.

BURGERLIJKE STAND VAN ROTTERDAM.
26 Augustus.

Gehuwd:
24
II van Oosterhout jd
Bosch jd 27
L J Hanselman jm 35 en MA
25
C J Seijbel jm 29 en K A de Zeeuw jd
jd 21

J Smit jm 26

en

H L Heüstek jm 27 en W de Bruijn jd 18
24 en A L Boomer
K M Kieboom jm en
M J van Velzen jd 36
G Meijers wed 42
49
G de Visser wed 49 en P J Lorenz jd jd
16
A Q van Tiel jm 22 en M C Roedolf
J C Scherps jm 30 en A M A Vermeulen18 jd 26
G J den Boer jm 25 en A M de Bot jd
Kleef jd 20
Ph J Breukhoven jm 22 en A S van
Graaf 1.419
H Commijs jm 23 en G E van der
Westermeijer
jd 21
AHA Hemeijsen jm 26 en C P
H Wigman jm 26 en C Hagoort jd 21jd 25
A J van de Laar jm 24 en J W Zorn
B Rtjkeboer jm 27 en C C Dhrlep jd 33
Engh jd 27
N van der Windt jm 33 en C J va nden 22
J Beverloo jm 24 en J D Vermeulen jd 23
P de Graaff jm 26 en K van Schagen jd
jd 27
G Klootwijk jm 27 en M van Oortmerifsen
jd 24
P van Kleef jm 24 en M Scherpenberg
W Clemens jm 26 en J W Boers jd 25
K van Bellen jm 27 en A J Gunter jd 2522
J F de Haas en jm 26 en M T Janssen jd
A de Slegte jm 24 en M P van der Kroon jd 19
J Punt jm 23 en P Berkhout jd 22
27
H W Lamping jm 23 en P E Verbeek jdDoes
jd 28
J. van Bebberen, jm 28 en E A van der
J Duvalloois jm 34 en M v Naamen jd 21
Th Heüdra jm 26 en J T Stolle jd 2.2.
J Coliin jm 21 en N Slotboom jd 18
H J van Gorp jm 31 en L Jansen jd _.L Pullens jm 36 en J C Vermoolen jd 40
C Sies jm 39 en C J Kuik jd 27
Lnagbroek jm 23 en W Aarden jd 22
R D van de Worp wed 22 en N G Pelgrom jd 23
li Schlink jm 21 en C Kruger jd 19
A van Luik jm 26 en J Pleune jd 19
17
PDS Koopal jm 18 en A Bakker jd jd.23
D Teekens jm 22 en C van der Vooren
W H Reinaartz jm 23 en A M Offermann jd -.1
P Stroevelaar jm 27 en E C Frinsenberg jd 27
G P J Offermans jm 27 en M J M L Koppenhagen jd 26
L G Schellekens wed 52 en T van der Horst ges 57
W A Brandenburg ges 34 en MC Kamerling ges 31
W J A Jansse jm 33 en B J C Vonk jd 28
G C Kop ges 34 en N E Habicht ges 30
J C v Ommeren jm 24 en W van der Linden ges 27,
J Hoving jm 25 en D Huiigens jd 19
P U Buitelaar jm 22 en C L Balkhoven jd 19
G Ruijzing ges 29 en M Frankhuizen ges 25
C Spanje jm 21 en H S André jd 22
J Wildeman jm 25 en W J M van Hoek jd 25
W J Mosmans wed 35 en W H M A Vermeulen jd 27,
J Kraaüeveld jm 26 en P H Dekker jd 25
A Ph Coenraad jm 23 en W M van Driel jd 23
J A Janssen jm 26 en J J Mol jd 25
J H Kemna jm 22 en H L Lucking jd 24
P Krom jm 28 en F de Jong jd 26
A A de Wilde jm 24 en G van der Hoff jd 24
W Bijl jm 28 en C Vreeswijk jd 23
C H van Leeuwen jm 35 en M J Schollaart jd 33
C G van Schaaik jm 30 en J Bos jd 22
G Qvergaauw jm 22 en A J Schoots jd 18
A de Ruiter jm 29 en W C van Steun jd 24
W Vrolijk jm 25 en A Verhoeff jd 25
A Bode jm 23 en C de Roos jd 23
G v Slingerland jm 25 en J A Schram jd 21
G v der Gaag wed 41 en F F Heinrich ges 27
G D Knossenburg jm 28 en M J Brink jd 26
C Larsen jm 22 en M M v Dongen jd 16
C J Burghout jm 31 en C L Vi_fser ges 27
R A Beumer jm 25 en O H Biekert jd 22
J Welkerling jm 26 en A K J Kreijtenberg jd lï*
P J Bakkeh jm 25 en C M Lute jd 22
C Klomps jm 22 en J Groenedaal jd 22
M van de WJjgaert jm 28 en P J de Bot jd 27
P Prüdekker jm 25 en A P Snelleman jd 20
C B Spork jm 29 en C v Kleeff jd 22
Bevallen: M de Graaf —Zwanenburg z; L Frankhuizen—Kros d; J Bakker—Kurk z; AC Manté— _"_x>
terlinde z; G v d Barselaar—Lockhorst d; F Mallander—Kussendrager d; H N Meinster—Vink z; C M E
Smit—van Heiningenz; C J Eügelsheim—Kremers d; E
P van Pelt—Steigenberger d; A Stuut—de Jong z; J H
Westerling—Hulsebos z; S M Moerman—Steeneveld 2 d;
K M Vleghaar—de Vos z; H Piket—Koetermans d; M O
Sehnltze—Gustafsson d; M C Eiifferts—van Herrewegan z;
A Daniels—Dor z; N W Kerkhof—Schreuder z; C M
Ouwerling—Huisman d; A Lauf —Spvjkhoven d; N Pols—
de Haan d; C L de Jong—de Gast d; L E de Boer—
Sehuengel, d; A v d Schoor—Nootenhoom d; W Pieters—
Bnissé d; G Lobrü—Jansen d: A W Muis—Verhoeff z;
C Zonneveld —Stienstra z; W Rosin —Goicr d

Overleden: K Laf) weduwe van B Cohen 65 j; E
Romeiin vrouw v S Kooi 57 j; 1. Verhoeff zoon 3 dagen;
,T Baars man v Gr Koolmees 75 j; J M Jordens vrouw v W
de Graaf 68 j; G Verhagen dochter 2 dagen; M Masereeuw
vrouw v J Masereeuw 72 j; D Brinkman zoon 2 maanden
Voorts als levenloos aangegeven: T Oskam—T d Wim d

Na

ROTTERDAM.

OVERSCHIE.

Gemeentebegrooting 1932.

Drie vrachtauto's botsen tegen elkaar

B. en W. van Rotterdam maken bekend, dat de
begrooting der inkomsten en uitgaven van deze
gemeente voor het jaar 1932, zooals die aan den
raad is aangeboden, met de daarbij behoorende
memories van toelichting, op de secretarie der

Twee ernstig beschadigd.

Maandag te 10.30 uur had een aanrijding plaats
tuschen drie vrachtauto's, nabij de koekfabriek
van Van Buuren aan den Delftweg te Overschie.
Twee hiervan werden ernstig beschadigd en moesten worden weggesleept. Tegen den bestuurder van
de „Purfina" auto, die niet tydig stopte en de

gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd
en dat afdrukken daarvan, tegen betaling van f s.—*

voor een exemplaar van de drie stukken, ter
secretarie te bekomen zijn.

andere auto opschoof, werd door de politie procesverbaal opgemaakt.

Hinderwet.

VAN GROENTENWAGEN GEVALLEN.

M. van een groenbekwam verder een
hoofd- en kniewond. Hy werd bij Dr. Karreman
alhier binnengebracht en door dezen verbonden.

B en W. van Rotterdam brengen ter kennis,
«at "aan de fa. Wolf en Dunlop vergunning is
verleend tot het plaatsen van een electromotor
voor het drijven van een lift in het pand aan
den Oppert no. 145.

Maandag viel de 14-jarige J
tenwagen en brak zyn pols en

verbonden

woning te

te zrjn, ls hij

Rotterdam vervoerd.

naar zijn

laatste den bestuurder van de motorfiets passeerde, werd hU aangereden met het gevolg dat hij
over den weg slingerde en een hoofdwond en schaaf
wond aan zijn linkerknie bekwam. De bestuurder
van die auto bracht den gewonde naar dokter J.
Donkersloot, welke de eerste hulp verleende. Na
verbonden te zijn, kon de bestuurder van de motorfiets zich naar huis begeven. De motorfiets werd
zwaar beschadigd. De politie heeft de zaak in onderzoek en proces-verbaal wordt opgemaakt.

WERKLIEDEN-LOONEN-VERORDENING

ouderlijke

een voorstel omde boB en W doen den raad
wijzigen,
vengenoemde verordening in dien zin te

van voorman-timmereerfTparte
daf
vemft,
het
terwül in
man
brt^ï^g.
wordt uitgesproken, dat een afzonderde
eenivoor het Personeel indien
lijke
het^
een.
op
geeft
gen tüd voorman is, geen recht
van meeverhooging, omdat het
Lndere
los
of
aan
ning'is dat het geven van
vermelding

VOETBAL.

meening
belooning

Zwaluwen, heeft
De Overschiesche voetbalver. De
te
Zaterdagmiddag
op
het gem bestuur verzocht
voetbalveld
over
het
nieuwe
beschikken
kunnen
aan den Achterdük.

ffpeisoneel

wj

Coltege
leiding

tijde-

de vaste krachten voortvloeit

&6c*

uit hun positie.

BURGERLIJKE STAND.

DUTVENSPORT.

Overleden: Krrjna de Bree 19 Jaar; Jan van den
Berg Czn., 78 jaar.

Gehuwd: Cornelis van Delzen 23 Jaar en Grietje
Visscher 28 Jaar.
Geboren: Willem Cornelis, zoon van Teunis van
Dijk en Adriana Catharina van der Werff; Petrus
Martinus, zoon van Johannes Bak en Adriana
Rodenburg; Preddy, zoon van Franciscus van Egmond en Johanna Stout; Anthonie Jacobus, zoon
van Johannes Jacobus de Meij en Wilhelmina
Houtman; Pieter, zoon van Nicolaas Hendricus van
voorden en Geertruida Adriana Luyk.

hield de postduivenvereeniging „Nooit
gedacht" een wedvlucht vanuit Chimay, afstand
volgt behaald: le, 2e,
212 KM De prijzen zijn als
C. Jansen, 4e en 18e
en
23e
10e,
13e,
21e
9e,
3e, 6e,
Willems, 7e, 8e en 12e A.
lle
en
A.
Grolle,
5e
S
Oosterwjjk, 14e, 16e en 24e W. van Rossen, 15e
H. v. d. Spek, 17e J. de Veld, 19e en 22e D. Willems,' 20e J. de Jong.
De duiven werden losgelaten 10.20 v.m. Aankomst
eerste duif 2.8.32 n.m.; laatste 2.28.36.
Zondag

MOTORRIJDER OVER WEG GESLINGERD.
te ruim
Op Dinsdag 25 Augustus 1931, des v.m.
te Den
Voskamp,
wonende
A.
9 uur reed R. V. A.
den DelftHaag, met zijn motorfiets H 75604 op

gemeente
weg, komende van den Haag, onder de hij ingeZwethbrug
werd
de
Overschie. NabU
Rotterdam,
haald door O W. Russner, wonende te
Toen deze
luxe-auto
G
82826.
van
de
bestuurder

COSMOPOLIET is het toch nog EVEN GEZELLIGER"_

„Maar in de

Dir.: F. M. VAN TRIER

934464
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9410375

VERKOOPEN

FABRIKAAT 1931
E.M.JAARSMA HAARDEN
MET 10°|o KORTING
VOLLEDIGE GARANTIE

EIGEN HAARD
38 KIPSTRAAT 38
-

EIGEN SMEDERIJ

VAKKUNDIGE PLAATSING

Wij hebben dit jaar GEEN CONTRACT GETEEKEND en kunnen daarom

IO pCt. KORTING GEVEN

TERUG van

1Ë

M
Eg

Vele advertentien -worden thans

BfjH

VAN
HET
GEHEEL
GERESTAUREERDE

door

TELEFOON
Gezellig zitje.
inrichting.

65790—56133

—

Artistieke

-

Wi
HH

PALTHE

11 MEDEDEELING
9384—120

—

HH KONINKLIJKE HAARDENF/_BRIEK E. M. JAARSMA
verband
HH
___________-_-__---

De

met geplaatste annonces
te Hilversum deelt, in
mede, dat het Magazijn EIGEN HAARD, reeds vorig^ar
van elke levering is uitgesloten. De fabrikant kan niet
instaan voor de in 1931 in dit magazijn gekochte

■■

E. M. JAARSMA-Haarden

BEYERLANDSCHE LAAN 80
TELEFOON 51166
Vanaf Vrijdag 26 Augustus a.s. de buitengewone succeslilm

DAS UND DES LACHELNS
naar de gelijknamige operette van Franz
Lehar met Europa's meest geliefden zanger

RICHARD TAUBER
—
Als bijfilm: BRUIDSCHAT

Een spannend verhaal met aardige scènes, prachtige zang
Als Tauber zingt, luisteren millioenen.
en muziek.

een

alleraardigste

Maison G. Hahné, Mathenesserweg 207-209, Te1.33532

i^yPjS"' U-M^'
$**£

V.A.R.A.-LEDEN
R'DAM ZUID

BBHI

Uw adres voor

Sigaren en Tabak
is MAARLAND 64

J.VANWITHOLT
N.O. CURSUSSEN

VAKOPLEIDING
INSCHRIJVING Zaterdag 2»
Augustus 4—6 uur nam., Ambachtsschool Tamboerstraat 9.
Aanvang der lessen:

9400 10

MUM

| 1

I

y|
AftßJ-N-w"

fI^HAÏ
.J.Ji

Aï
N/I**-"*£AN*
.icUTI

ADVERTEEREN
kost geld

NIET

GEBRS. MORIS musicale acrobaten
HET KIND VAN PARIJS
een speciale, bijzonder aardige film voor de jeugd.
Maandag, Koninginnedag, v. 2—4 u., buitengewone Familie
Matinee van Das Land des Lachelns met Richard Tauber.
Gewone matinéeprljzen
Toegang alle leeftijden

12 Sept.

a.s.

9404-60

Toegang alle leeftijden.
Uitgebreid bijprogramma.
Op de kindermatlnée's Zaterdag, Zondag en Woensdag

■

■

-

.

1

**

Talolucrvleien 24-deelig, M QQ

Vf

JLWM
MJ%

V" M

JAGERS,
klucht met Mary Brian en Charles Rogers

Op het tooneel:

.

J__ÉWcii_IL__li_^

9407 64

Aanvang der lessen Zondag 6 September a.s.

9396-10

COLOSSEUM

te begrijpelijk:

940175
■

1

-

NORMALE TARIEVEN.
Beroemd om zijn keuken, zijn cocktails en zijn exqulze
9395 60
Wijnen.

a

t

G. Hahné deze ln Londen
The Rumba, The Lilt, Barcelona, De Nieuwe Java, zooals de Heer
en Parijs bestudeerde.
a.s. zljn nog enkele plaatsen
Voor de DEMONSTRATIE-AVONDEN op 1, 3 en 4 September
aanvraag
gaarno toegezonden.
Prospectus wordt op
beschikbaar.

Schitterende
Modernst comfort.

verlichting.

STOOMEN en VERVEN

DAAR worden DE NIEUWSTE DANSEN

CAFE^RESTAURANT
ROTTERDAM

VACANTIE

de

MAKEN WIJ ZE WEER ALS NIEUW.

G. Hahné
Voor dansen natuurlijk Maison
geleerd.

HOTEL-ROYAL
HEDENAVOND OPENING

ROYAL
WITTE DE WITHSTR.

nagelezen, dodh de uitslag

mmm

KLEEDING GEBRUIKT TIJDENS DE VACANTIE
VRAAGT OM OPKNAPPING. ZENDT ZE ONS;

111,

UITBREIDING

i
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Wasehgarnhnren,
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0
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SCHRIFTELIJKE
GARANTIE
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Nieuw elegant model

ADVERTEEREN

■:"..

kost méér
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Japansche Cnpa
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En nog ve,e andere Artikelen.
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Dl ERGAARDE
ZATERDAG, ZONDAG EN MAANDAG

GOEDKOOPE TOEGANG (OOK VOOR STADGENOOTEN) & 50 CENTS
ZATERDAG, 's avonds half negen
2 Orkesten
Dansen in de open lucht
Gecostumeerd Tuinfeest in Japan
Voor de mooiste Heeren-

uchikbaar worden Besteld.

en

—

—

Damescostuums zullen door het Bestuur ZES fraaie prijzen be9*406 39

ZONDAGAVOND 8 UUR LAATSTE JAPANSOHEAVOND
Tuinsluiting 4 uur
MAANDAG DANSMATINÉE te 2 uur,

nam,'
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Blikken Assortis „ . . . 1 K.G.
Cakes en
4
Advocaat la
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Wenscht U één attest,
tien, honderd? Ruim
twintig millioen zou
Ford U kunnen geven,
dank zij de onovertroffen Ford
KWALITEIT

Bitterkoekjes

0.25
0.59
Zandgebakjes.
0.10
a Vanille,..,,! .24
Limonade-Siropen
0.39
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lus

Een pracbtmantel, die nieuwe „BIG
BEN",

I

Voel eens wat een prachtige stof, ziet
eens welk een „coupe" en pasvorm.

'M

De „BIG BEN" is dan ook niet uitsluitend gemaakt om tegen den regen
te beschermen, het is tegelijkertijd
een lichte zomer-mantel. Twee in één.

*~,

Hij voldoet aan alle eischen welke U
aan een chique mantel stelt, zit uitstekend, is royaal gemaakt en ,mnmm.
daarbij absoluut „stormproof".

ÏÉ&ll

H

Een pracht van een mantel, die de
c'ou van et a,S- seizoen 9aa* wor,:,e^■

H
H
H

En de prijzen? Werkelijk, er KAN
geen enkel bezwaar bestaan om zulk
een schitterende jas te koopen.

I

Voor Dames en Heeren

ft_

!_■__

_^^*_^

i
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! COSTUUMS
naar maat vanaf
Prachtstoffen,

prime,
coupe en afwerking.

’

Rijwielen en
Motoren

’

zwart

MOTORRIJDERS.

Te koop aangeboden een TE KOOP
in prima staat zijnd demassief eiken

Verloren
VERLOREN

RADIO-SOONS
overtreit alles.
2

Cra-

peauds, 4 Stoelen, Dressoir, Tafel, Spiegel, TheeHEERENRIJWIEL
geheel compleet. Billijke kast, geheel nieuw f 138.
prijs. Gr. Hilledijk 186a, Goudschestr. 33b, electr.
le etage, Tel. 13315.
bel.
gelijk

,

horlogeketting, Zondagmiddag omgeving Jericholaan Oi_jde
dijk.
Tegen belooning
terug te bezorgen bij p.
Gast, 2e Jerichostr. 18b.

een gouden

)

TEKOOP
een beste platte wagen,
goed voor tuinder of
groenteboer en 4 inmaak
tonnen. Voor elk aan-

nemelijk bod. A. Kanse,laar, Eiberpad 32.

Personeel^' **

Kost en
Inwoning
KOST

EN INWONING

aangeboden voor 1 of 2
TE KOOP
meubelen,
dressoirs, personen, gebruik van
Gevraagd
Meubelmakersleerling
spiegels, tn'els, vrije kamer f 12.— per
kasten
zit-slaapOok
Alles zeer week.
karpetten.
Electr. Meubelfabriek
kamer
bij
wed.
Jan
Timmerman.
Spangengoedkoop.
Spangenoord,
Kruyffstraat sa, boy. bel.
schekade 14 en 15. Aan Ros Manzstraat 136.

adres meubelmakerswerkbanken te

hetzelfde

koop gevraagd.

APPRETEUSE

appreteu.-e-verkoopster gevraagd. Voor

of

direct. Maison Hooghuls,
Schiedamscheweg 9i.
MEISJES
voor direct gevraagd voor'
het verpakken van suikerwerk. Hoog stukloon.
Smith's Kauwbonbonsfabriek, Kievitstraat 43,
ingan* hek.

Te Koop
TER

modern dressoir, tafel,
theemeubel, 2
spiegel,
fauteuils, 4 stoelen, ltase
kussens f 60. Randteg
1328, beneden.

WATERSTOKERU

overname met verkoop van Geldersche wajren. Gouwsttraat 19
ter

MOTOR TE KOOP,
H.D., 1 Cyl. Deskundig

Meubelen

onderzoek toegestaan.
300. Van der Horst, Gemakk. Betaling!
Leerameublem. Sttjltafels
Oosterstraat 47.
Stijlspiegels, Waaieraangeboden ameublem.. Divans, LinTe
koop
Bedstellen,
nenkasten,
oude caféTAFELS EN STOELEN Dekens, Ledikanten,
Uittrektafels
enz. Mathenesserplein 29 Theekasten,
Tevens eigen ReparatieCafé.
inrichting. Telef. 41541.
44-57, nabij
l'e koop blauwe Weener Simonstraat
Schiekade.
KONIJNEN
4 van 6 maanden oud, en
le11 van 2 en 3 maanden De meubelh«*ndelaar
op
oud, adres A. Terwolde, vert u alles
AFBETALING "
Rijksveldwachter, KrimMeubelen, slaapkamers,
pen a. d. IJssel.
zeil, kleeden, bedden, dekens, ledikanten, spiegels
TE KOOP
buffetten,
aquarium, inhoud 100 schilderijen,
dressoirs.
Spotgoedkoop.
liter met bijbehoorende
218.
tafel, rots en goudvis- Dordtschestraatweg

’

OVERNAME
omstandigheden schen^n

wegens

*

groote pop met Gemakk. Betaling!
Wijnhaven
62, Solide personen. Karpetelectr. bel.
ten, Bedstellen, Leermeubelen,
ChcsterfieldstelTE KOOP
len, Linnenkasten, Boepracht mod. eiken club- kenkasten, Stijltafels,
spiegel, Stijlspiegels, Dressoirs,
ameublement,
dressoir, rcoktafel, da- Klokstellen, Stijlbuffetmes- en ligfauteuil, alles ten. (Opnieuw bekieeden
prima
en van ameublementen). Sistoffeering
massief eiken, v d. Schel- monstraat 44—57, " nabij
lingstraat 66, lxb.
Schiekade.
wagen.

Wij zenden u gratis van
onze Motoren een fraaie
28
2 FEESTZALEN
prijscouranten
Bruiloften, partijen, glas- * collectie
werk m. pianist lnbegre- op aanvraag. Motorpapen. Gratis zaal. Per cou- ! leis, Vijverhofstraat 16.
vert vanaf f 3.—. Drank
naar keuze, koekjes, gebakjes, koude ta-el, .enz. ; MOTORKOOPJES.
Norton, Harley, Gillet,
„Demiraison", WesterTriumph, 8.5.A., TerTel.
116,
singel
14675.
Hudson, Velocette,
i rot,
machines. Het
___«....«„ jprima
Motorpaleis,
Vijverhofstraat 16.

'

..

Kleeding en I
schoeisel ; MOTORRIJDERS.

u. Steeds het nieuwste.

u een
- Wilt
bruikte Motor,

prima ge-

i

Overtuigt

’

I.— PER WEEK
schitterende mantels, japonnen, complet, mantel-

dan
l naar Motorpaleis,kom
Vijver-

demonstratie.
Dagelijks
hofstraat 16. Garantie en
Desgewenscht gemakkecondities.
costuum,
hoeden,
vossen,
lijke bet. voorwaarden.
marters,
'
heerenen kinPlantageweg 85, Tel. no.
derkleeding.
Modemag. ' VOLRO
51864.
,
Nieuw Rotterdam, Randmet remr~
weg
Waeteringhestr.
22a,
/
naaf, ket
JRKTLX
OUDE RADIO'S
tingkast,
neem ik over bij aankoop 11, bij den Noordsingel.
van een Philips toestel, Gesl. huizen. Tel. 50345. ■ VOLLERPFrr f 4B*
'WUUtDRtbr Burgers
uiterlijk tot 8 September.
E.N.R. f 63, Ned. Kroon
P. A. C. Bliek, 2e Mid- CONFECTIE.
G 3met gratis Belasdellandstr. 14b. tel. 31094 "V\^v-, I Volro, beter Jftingplaatje.
Vollebregt's
bestaat niet. drie
Zaagmoienzaken
■
CJostuums,
RADIODOKTER
Regenjassen,
< drift, Mathenesserdijk,
Radio, onderdeelen, graMantels, Win- - Prins Hendrikkade.
mofoons platen enz.
Vakkundig adres voor s»*tVtM terjassen. Debouwen en ombouwen en kens, 1 gulden per week. ' VOOR 50 et. P. WEEK
Mathenesserdijk 267 bo- 1koopt U bij Dirk van
accu-laden.* Muzlskhan„Eruditlo*"
del
Goudsche ven Vollebregt's filiaal, Schie de prachtige Radweg 23. Zondags geopend -_-_____-__-__________-_—__—-———-—_———_— f sonne electrische rijwiel
1lamp, met garantie, prijs
Nieuwe Binnenweg 210
is uw aangewezen adres lf 10.60. Korte Bajonetvoor motorjassen, water- s straat 6 o.
dichte beenptjpen, overalls, rijbroeken,
man- 1MOTORSPETTERS
Te huur Maaskade O.Z. chester pakken.
A. J. C- 1U wilt een snelle of een
een
kleeding, kampeerbenoo- ' snellere 5 P.K.,
dan
leen 2c ETAGE
Rudge Electr. f 875. W.
dlgdheden.
f 35 p. m. Adres Prin] Breeman, Oostplein 22.

'
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Te Huur

_

_________

senhoofd 3, Tel. 13777. 25 CENT PER WEEK
alle soorten schoenen, le
TERSTOND TE HUUR: klas reparatie, ook 25 et.

twee droge ruime Pakzolders. Wilde Zeesteeg
3, hoek Botersloot, dagelijks te bezichtigen. Sleutels en inlichtingen te
verkrijgen. Botersloot
58b. Magazijn.

AUTO'S TE HUÜR

zonder chauffeur vanaf
f 15 p. dag, uitsluitend
nieuwe en z.g.a.n. 4-5, 6-7
pers. wagens. Goedkoopst
adres J&c. Pennenburg,
Diergaardekade 21-22,

Telef. 14731.

Te huur Maaskade O.Z.
DUBBELE le ETAGE
9 x 18 M. geheel vrij,
voor diverse doeleinden
voor diverse doeleinden
geschikt. In te richten
naar huurders keuze.
3,
Adres Prinsenhoofd
Tel. 13777.

p. w. Afhalen en bezorgen. 1 maal zelf even
komen s.v.p. van Weelbij Burgem.
straat 18,

»es»

fk

Iftf

Middelland- Benthemstraat
43179.

'

—tij
f
merken camera's 20 pCt. korting.

Rolfilmcamera's vanaf
f 4.—.

.. .
Wl

WILD EN GEVOGELTE
Steeds verschi
geslacht voor»
U
Hnk

FOTO

42. Tel,

radlg. Tamme

konijnen,
Soep- en
braadkippen,
wilde en tam»

Diversen :

89..

zadel, draagkracht 150 K.G., met
langdurige garantie, alle
maten buitenbanden
voorradig vanaf f 1.10,
met garantie, bij de Banden- en Rijwielkoning.
Kipstraat 76 en Hoogstr.
228, R'dam, Tel. 10772.
stuur, groot

VERHUIZINGEN

Opheffings- van en naar alle plaat»
uitverkoop
sen tegen zeer lage prij»
De Wit, 2o zen.
Jac. Middelhoek,

—

modellen,

alle

S.B. RIJWIELEN

prima
pleet. Nieuwe PhilipsAmersooischelampen.
straat 68, zijstraat van
de Vijverhofstraat.

LOMPEN EN METALEN FOTO

Opheffingsuitverkoop De fH____
Sa
Wit, 2e Middellandstraat
no. 13. Agfa, Gevaert, "_->jjpK___, ms eendvogels.
met 6 onderlagen 6.76, Kodak,
6—9
rolfilms
Poumassief eiken 14.90, kin- f 0.59, 6 54—11 f 0.75,
lardes enz.
Grondig
derledikant 6.90, wiegen Plavic 6—9 f 0.47, 6__
A. M. V. d. Liee, Dirk»
PIANO-ONDERRICHT
opklapledlkant
11 f 0.63.
smltstraat 20, Tel. 14763,
aangeboden door gedipl. 2.90,
12.90, compl, geplaatst.
per
mnd. Br. Volksbeddenmag., Hoogleeraar f 6
VERHUIZINGEN.
uo. 540, bur. v. <J. blad. , straat 120.
SPANGEN■■
Bél bp 32364, 't gaat ln bewoners,
koopt steedd
sleur en S. Knap ls direct
KAPOK 52 VEERENM bij U aan de deur. Con- het lste kwal. Rund- cd
3-deellg matrasstel 23.90, currentie onmogelijk, le Varkensvleesch bij P. de
Jong, Ni3. Beetsstr. 44.
zeegrasmatras 4.90, kaSpangensche Verhulsin*
pokmatras 10.50,
n_i
richting, S. Knap, Spankapokbedstel 10.26. Regenschekade 60-63. Tel.
PARTIJGENOOTEN,
paratie in 1 dajr. Volks- 32364.
VERHUIZINGEN
Geestverwanten en Vara»
Hoogbeddenmagazljn
en
van
naar j straat 120.
leden! Bezoekt Gebouw;
Partij Leidsche
'
plaatalla
Voorwaarts,

prijscouranten.
vraagt
Motorpaleis Vijverhofstr.

aangeboden, kan plaatsing op denzelfden dag niet worden gegarandeerd.
OP VRIJDAG EN ZATERDAG GEEN PRIJSVERHOOGING

9356 150

Vraagt stalen. Van Ber- ding met speciaal inge- del, Blaerdorpstraat 9a.
kel, Rembrandtstraat 62. richte les-auto's. Vraagt Geopend van 12-7 uur.
inlichtingen. S. Termijn Zaterdags gesloten.
LEEREN MOTORen Zn., Coolsingel 64-56,
kleeding, Jassen, bruin telef. 12000.
PIRATE BONNEN
en zwart, alle maten,
opgeslagen f 0.7 5 per 100
MAATKNIPPEN
diverse kleuren,
punten, zoo ook Mavrides
afwerking, vanaf
25. September begint cursus en Clysma 30. SchoonMotorpaleis, VJJverhot- maatknippen. Privaatlee- oordstr. 13, bij de -Bentsen en clubjes van 4. hulzerstraat.
straat 16.
Visser-Bosch, Groote
Visscherijstraat Bb, steei
LEDIKANTEN 2-PERS.
nen trap.

collectie,

instrumenten 20 WOORDEN a 55 CENTS, 10 STUKS f 5.RADIO f 1.50
per week of contant f 90
Van „Vierkantjes" die na 10.30 worden
toestel, geh. com-

N!V.'NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK,.ROJTERD4O ;

CHAUFFEURSSCHOOL verkoopt u het voordeeBetrouwbaarste rijschool, ligst bij de Kralingsche
volledige
examenoplei- Lompen- en Metaalhan-

De beete nieuwe machines steeds voorradig, gr.

’

AIRCRAFT

*T SSE6

Nieuwe Rotterdamsche

f 40.-—.

Fordson

lincoln

Aanmelden bij N.V. MIJ. KOFFIEPELLERIJ
BLAAUWHOEDENVEEM HERDERSTRAAT 10-12

\\__\\_\_f_WÊÊu_\\_\9mWmjß^

VIERKANTJES

!■

k I a__fl _H_H

VERLEESTERS

MOTORRIJDERS.

Radio- en
muziek

1

sV

Oosteindel
WOLLEN DEKENS
12. Lunchroom met mv»
VERHUIZINGEN
aangekocht wegens oplage tarieven heffing fabriek, van f 12 ziek. Zaal te huur voofl
Met geslo- Speciaal
bulton-transporten, voor f 7.50. Allergroot- vergaderingen.
voor
ten meubelauto's. Billijke prijzen. concurrentie onmogelijk. ste. 2-persoons. KoopjesAanbev. Terpstra, Boe- Vraagt prijs. Voorwaarts huis, Oostzeedijk 239, CONCURRENTTEHUIS
12945. Ook zichtzen- Paradijslaan 68b, naast
zemsingel 42, Tel. 10204. lezers 6 % korting. Jao. Tel.
Jamin. Manssporthemd,
den Hollander, Maas- dlng.
*
flanel 98 o, met liggende
28.
Tel.
68245.
haven
GOETZEE,
CORNS.
kraag of dubbele boord,*
Stoom- en Chemische
131, !
Crooswijkscheweg
heeren
colberts
grijze
MISS
BLANCHE
WASSCHERIJ
DE
BIJ
tel. 61773. Gilette mesjes
1.95, prima graslinnea
zeer
voor-"
f
per
punten.
100
wascht
voor
u
f
0.50
15, Avesta, Gladweg 10,
p. kilo. Ommoordheeren hemden 89, bad»
Indiana 6, 6 voor 25 et. Dus zegge vijftig cent. deelig
schestraat 13b-c, telefoon doeken geruit 19, breifa- Schoonoordstraat 13.
Wederverkoopers
10938. Speciaal adres v. katoen, 3 knotten & 1 ond
brieksprijzen.
69. Lezers van de VoorVraagt mijn alom be- droog toegeslagen waswaarts, koopt bij ons, het
schen.
kende
BEDDEN
u geld.
bespaart
BOTERKOEK
geheel gevuld met prima
et. p. stuk. Uitslui- PRACHT GLANSBEITS
a
45
Javakapok, compleet met !
verkrljgb. J. Spet- Diverse kleuren,
losse JE SOLIEDSTE
peluw en kussen 14.7 5. tend
adres voor alle soort
ter, firma S. Koster, 80 et. Ko. Ham's VerfMag. De Ooievaar, Ged. Oppert 74, tel. 56961.
pakhuis, Kipstraat 46. bloemwerken ls en blijft
Slaak 81.
W. Krabbendam,
Kachelcement 30 et. Ko. bij
Oostplein, Telef. 54543.
Gips, enz.
HALLO!
AMEUBLEMENT
Huismoeders, a.s. Zaternieuw eiken dressoir, ta- dag 11.30 uur, verkoop TOL's
VERHUIZINGEN
fel, 4 stoelen, 2 fauteuils, op 't Abattoir van prima gewoon- en snelwitterij, naar en van alle plaat»
spiegel, theetafel, schilgestoomd
Rundvleeseh. bij schoonmaak en ver- Sen, stadswerk vanaf f 6.
derijen f 115. N. v. Hoorn Bij aankoop van 3 pond huizing, ook kleuren en Emballage en verz. gra»
Meubeltransporteur,
a fl, 1 pond cadeau. reparatie. Niet goed, geen tis. Wurms en Eshuijs*
Schiekade 101a.
geld. Vraagt prijsopgaaf. Goudschestraat 23, Rot»
FOTO- .* v. d. Duijnstraat ,43a.
terdam, Dordtschestraatamateurs
'. H.Z.M. MEUBELEN.
f^***t)u
weg 60, IJselmonde, TeL
geen beter
Tapijten, Bed■fjjftda
VOORSCHOTTEN
Dekens,
p
adres voor vanaf f 60, billijke rente. 10385.
Eventueel zeer
WjjPf. uw afwerk Goudschesingel 129b.
FOTOGRAFIE
gem. betalings
/f\~ enlen artlkgDagelijks 9-5, Maandag, laat bij ons afwerken,
voorwaarden.
dan
Woensdag, Vrijdag des wij maken de mooiste
t Geheimhouding Het Camerahuls. Matheavonds 7-9 uur.
afdrukken van uw films.
nesserweg 194.
Vollebregt,
.
Vakkundige behandeling
, Zaagmoiendrift 41. Geen
ONTWIKKEL
Dettmeijers, Fotohandel
'
reclame* op onze besteltarieven sterk verlaagd. Goudschesingel 219. Bij
NETJES.
auto's.
maten rolfilms ont- Boschje.
Eternit op uw aanrecht. Alle
wikkelen 20 et. AfdrukTh.
J.
Berg,
L.
v.
d.
Haf
49.
ken 6/9 6 et. Fotarn, GEMENGD GRAAN
! STOFZUIGERS
stof- ringvliet 47, Rotterdam Middensteiger 23.
Prachtige .groote
25 K.G. 2.25. Kaf, Turfzuigers op slee, slechts
molm, prima ochtendf 49. Ook te betalen met ; XANTHIA BONNEN
GEHAKT RECLAME
voer, Opfokvoer. Leve»
per
Vraagt
(JJIJjUIUnn

en, ln, Ne"
dMÈzsP Üderland.
;j!Hj«*»*»ws__-

.~~

Mden,

.
.

.

week.
1
70 et. per 100 punten.
Weigert j Sketch bonnen f 1.60 per
demonstratie.
namaak. Alleen verkrijg100 bonnen van 2 punten
baar
bij Radio-Soons, * Schoonoordstraat 13.
85,
Tel. ,
Plantageweg
'
51864.
WAARSCHUWING
,
i Gelieve geen geld of goederen af te geven aan
Koopjes bij
Mej. W. v. Lindt v. Erk
„DE VLIJT"
Overalls 2.90. Pri- de Boef, daar door mij
niets wordt betaald. J. H.
l ma gemaakt. Kipstraat 24. Recht v. Lindt v. Erk, Bo*mstraat 56.
over Reeuwijk.
f

*

t

_

Rund- en varkensgehakt
36 cent per kilo. A. Stortenbeeker. Lange Warande no. 108.
r-

ijS^t*

1

■Mpa

—

WfKn

Bwjßg^-j,
/\\^ 1

veld's
Pluimveevoederhandel, Bingleystraat 11,
Telef. 36334.

VANKA
ontwikke- VERHUIZINGEN
laar 35 en Onzen lezers raden wij
50 zuur fi- voor verhuizingen aller-

xeer

20 en
25, platen
9x12 f 1.20
en 1 1.40. Camerahuis
Mathenesserweg 192.

. KOOPJES!

ring franco huis. Groene»

eerst prijs te vragen bij

Smits

Meubeltransport,

Zwaanshals 286. Telef.
43484. Alle verhuizingen
zijn gratis verzekerd.
m

LEDIKANTEN
j in Ondergoederen, Tricot " Compleet met 6 onderPantalons 59 cent, 79 et. lagen 5.98. Wltlak met
]RUDGE ULSTER
Jaeger Hemd 1.10. De spiraal 6.45. Reuzekoopje
jgegarandeerd,
145 K.M. ! Vlijt,
Mag. De Ooievaar, Ged.
Kipstraat 24.
jper uur, geheel electr.
Slaak 81.

'

jf

810.—.

w.

< Oostplein 22.

Breeman,

,

Koopjes in Manchester
GELD
BROEKEN 2.05, 3.25,
Nieuwe ha-___anß«| MOTORRIJWIELEN t
prachtige afwerking. De ,
Meineszlaan.
ring, zure ha(J»
________________-_________________--___---___---——--____-_
Wilt
u
een
betrouwbaar
recht
Vlijt,
Kipstraat
24,
' gebruik
ring, augur-sJ__
motorrijwiel. Wij over Reeuwijk.
I "«SßS*-!** ken enz. voor
Partijgenooten, koopt
altijd
hebben
verscheiwederverkoopers.
Uw
uitsluitend uw manches- dene voorradig. Prijzen
adres ia Jan Bijl, pakEngelschleeren
ter en
van f 50 tot f 500. Ver- KOOPJES
] hoef. Lieve
BROEKEN
Verschuier- Verlaagde prijzen! Nog \ huis Schoutensteeg 4,
blauwe ■ Breedestraat of Markt
naar maat, extra ver- straat 53.
Amerikaansche
sterkt kruis, zonder prijs
Werkbroeken 1.30. Haast ■ Goudschesingel.
verhooging P. Truljers,
u. Blauwe broek 1.75. De ;
KIAZIM EMIN
Almondestraat 20a.
Vlijt, Kipstraat 24.
opgeslagen 80 ent
-_________-_______-____-—_--—
. bonnen
per 100 punten. SchoonCHAUFFEURSSCHOOL < GLAS IN LOOD
oordstraat
13, bij de
VERPLAATST
Mag. De Zon, Gr. Kerk- , „Westen". Volledige opBovenlichten vanaf f 4.50 ; Benthulzerstraat.
plein 66, naar Goudsche- I leiding tot Chauffeur m. i gratis geplaatst tegen de
ruiten. Glazenmakerij
singel 207, hoek Korte ]Rijksexamen. Voor daBrandstraat. Winkelhuis. i mes speciaal opleiding door de geheele stad. Ik geef voor
Dames- en Heerenklee- i door dame. R. Tiekstra Glasverzekering. J. P. ' TURMAC-BONNEN
ding, bedden. Verder alle . & Co., Spangeschekade Roozen's Glashandel, v. : f 1.20 per 100 punten.
artikelen
vanaf 75 et. : 18b, Rotterdam, Telef. : Reynstraat lOb-c, Vre- !■ Schoonoordstraat 13, bij
per week.
denoordkade B.Tel. 15452 den Benthulzerstraat.
31343.

,
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VERDIENEN.
.
IpSg.

_

_
' Lessen

_

'

*

„Zit je in een restaurant? Waar is je
vrouw dan?"
„Die spreekt over kookrecepten voor de

.

*

radio 1"

1

L'Ulustré, Lausanne.
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PREMIERE VAN DE MEEST AMUSANTE EN
\TTVa f\\TX?TiTX>r?VT?T?XITiV VHM
~.
dit ijaar:
ALLES
OVERFREFFENDE FILM van AU
,~„

m
«
W
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«
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r^l*l\7P^
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en Duitschland's

1

FELIX BRESS ART
pnn'

■

grootste

■

T7* W

weken in „Theater Tuschinskl», Amsterdam, voor uitverkochte zalen
vertoond.
Met groote moeite hebben wij deze film thans aan Amsterdam onttrokken, om haar het R'damsche publiek te kunnen aanbieden.

—

A

"
SCHITTEREND
BIJPROGRAMMA:
FILMS EN EERSTE KLAS VARIÉTÉ

A

»

*

A

.
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MOORE ln:
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JOHN KLOOS

M
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CHEVALIER ls

CLAUDETTE COLBERT

Unobt:

Het is een film van
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en een ndspe
deze klucht zullen de
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LACHSALVO'S
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Aanstekelijke Vroolijkheid,
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TOEGANG ELKEN LEEFTIJD

THEATER

d0

groote Oceaanvlucht
De Zxx„

UITGEBREID BIJPROGRAMMA:
Films Journaals Prima Variété

-

(The Big Pond)
r/uwio^ir-,
P4RAMOUNT-PICTURE

en sensationeele
handel.

met de buitengewone

*U_J

PI 1? r'TJrfcrfcTTT

Gezelschap Mie en Ko

zeerste aan.

I
MAURICE CHEVALIER!jn
„iip^n ««.„
zooals alleen
een

■

die spelen kan.

Jj

Uitgebreid Bijprogramma

J|

toegang

■

jgS

ELKEN LEEFTIJD

SA mVm*

91a**.

*HPa».

PÉaa-^S'diorepleia'2

WEST-KRUISKADE 26.

Toegang

Van morgen af het Meesterwerk:

Een realistisch drama uit de Internationale onderwereld
met

CHARLOTTE SUSA
HANS ALBERS

Componist: HANS MAY

Vrouwen met Juweelen behangen. Vrouwen, die imponeeren, doch gevaarlijk als dynamiet. Handlangsters
van z.g. g*sntleman-misdadlgers. Dat zijn: NACHT936° «O
VOGELS!
Hun luguber werk verrichten zij ln de groote chique
speelclubs, waar de nachtvogels hun slachtoffers berooven, bedwelmen en soms voor eeuwig laten verdwijnen

Ons

BEBE DANIËLS
In ons uitgebr. voorprogr.:
Het sprekende Journaal
Een screensong van

MAX FLEISCHER.
TOEGANG BOVEN 14 JAAR.
Op onze Matinée's voor de
Kinderen Tarzan de Machtige,
de oersterke FRANK MERRILL in de Hoofdrol.

LET WEL!
alleen VRIJDAGAVOND.

KENNETH HARLAN

IVAN
■

1
I

..

..
...

Arena. Variété. 2 en 8.30 uur.
Asta. Gevaarlijke mannen. 7 en 9.15
üur.
|
Centraal. Rex. het dulvelspaard. 7
en 9.15 uur.
City. Zedengevaar ln do tropen. 7
en 9.15 nur.
Colossoum. Als ik koning was. 8 uur.

I

IDEVUURDOOP!

I
I

Een film van wild laaiende passie, niets
ontziende hartstochten in de schuilhoeken
van het uitvaagsel der samenleving.

Iederen avond 1 voorstelling van 8—11 üur.
' ZONDAGS doorl. voorst, van 12—7 u. Van 4—7 uur „Leut- I
3 uur I
nant warst du einst bei den Husaren". Van 8—liy
(Tel. 15773)
pi.
uw
bespreekt
avondvoorst.,
vooral
hiervoor
1

EEN BEZOEK AAN ONS THEATER I
Dar* IS NIMMER EEN TELEURSTELLING

|

I

I

Onze tweede hoofdfilm is:

I Een nacht inde Honky-Tonk-Club ■

I
I
I

met SOPHIE TUCKER in de hoofdrol

I
I

1 Het HOLLAHDSCH sprekende Journaal van Polygoon I
[

I

Op

9367-108

ons Tooneel:

GEORGE EN CHARLIE
Komisch Ikariers act.

IN OUD KENTUCKIE

JKÊ Ma_> _B

I

m

m »*~r _B

I

I

1
I
I

Toegang "boven 14 jaar.
f

Mwm\

.

DANSINSTITUUT H. BLUMER-

i

SCHIPPERSTRAAT 64 (aan Schiedamscheweg)

Aanvang der lessen v. Eerstbeginnenden Zondag 6 Septemberr
a.s. van 4.30—6 uur voor jonge lieden en van 6—7.30 uur voorr
October aanvang lessen in de week. InlichVolwassenen.
—10 uurr
tingen en inschrijving vanaf 1 Sept. 's avonds van 8
aan het Instituut.

—

9363 18

Die Lindenwirtin. 2.30, 7 en
9.15 nur.
Grand. Taboe. 7 en 9.15 uur.
Luior. Mensch. erjer lo niet. 7.30
en 9.30 uur.
Olympia. Grock. 7 en 9.15 uur.
Ooste.r De Terkeeide echtgenoot. 8
Corso.

geven U prachtig spel in

met de nieuwste geestigste liedjes.

een Meesterwerk

gescnapen^y^oocs^

■

I

HENRI en MARIE ORVAN

adembenemende film worden vervuld door:

l(
\
I)

GustavFröhlich als beklaagde de sterkste creatie u/fbeeldt lf
AGENDA \\
) ) wlkehüooifheeftgebiachtOokAlbeitBassermann als den\i
en alles-menschelijkenrechteiover/reff'zïchzefveVK
f\Vf strengen
RobeifShdmakkegisseurder moderne Cinematografie, )J

I

OponsTooneel:

*>

\\ ALBERT BASSEkNsANN....RECHTEIl'COMMr[l
VERDACHTE U
FZeHUCH
l/GUSTAV
(( WijvQrklaren.datdegeneele Pers het unaniem eens was,dat)\

TOM DE GEWELDIGE
aaneenschakeling

VRIJDAG 28 AUGUSTUS AF:
„de Halfbloed"
,
Mitchell Lewis
,de Meid uit de kroeg"
Sally O'Neil
„Whisky Johnny"
Reginald Sharland

*^^^*j_. __ia#_____^_. M^i

hoofdrol/enln
*
■ W^/TTnOWJ^^
m^^^^stspannendeen

V
//
(l

Vrijdagavond 28 Augustus
geven wij aan onze bezoekers (sters) belangrijke reductie op onze kasprijzen.

begin tot eind

__. m

_%

ATTENTIE! Op vertoon
van deze advertentie alleen

v. sensation. en kom. momenten met
en
't
JOCHIE
FRANKIE DARROW
TOM TYLER

Een

Een mysterieus iilm melo-drama. Zoo spannendvan inhoud,
dat tot de laatste meter Uw aandacht gespannen blijft.

dezelfde' artisten en
dansen en aardige
BESSIE LOVf.
Tauber's prachtige
9378-50

Het spookt in de Mijnen

amusementsfilm van de eerste
soort, in de hoofdrol:

"%££££*
2de Hoofdnummer is de komische avonturenfilm

_£?_5

Het Geheimzinnige Testament

Een film als Broadway Melodie, met
ook gedeeltelijk gekleurd. Vroolijke
liedjes van CHARLES KING en
Heden laatste vertooning van Rich.
film DE WEG NAAK ROES-

prachtige muziek en zang,
geheel gekleurd.
Als tweede Hoofdfilm:

16
DE MAN UIT CEL
v.

9365-100

HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN

deKoningin d.filmzangeressen
Romantische avonturen,

BINNENWEG (BIJ DEN COOLSINGEL)
Wij gaan steeds door met onze overweldigende Programma's
9366-40
2 Hoofdnummers:

,.De Telegraaf" schreef o.m.:
MADY CHRISTIAN's bekoorlijke glimlach zou reeds voldoende zijn om de filmliefhebbers als in extase naar het
witte doek te doen staren, maar nu het mogelijk is geworden ook haar stem te 'hooren, schijnt deze filmdiva de
volmaaktheid zelve te zijn

Een film met spannende paardenrennen en waarbij
een muzikaal negerpaar U flink zal laten lachen.
2e- de sprekende film uit het artistenleven

de onovertroffen Bariton

Jeannette Mc. Donald

DOOD
DE RACE MET DEN
TOM
wereldberoemde cowboy-acteur. Een

De grootste spanning en sensatie. Boeiend

met

DENNIS KING

met in de hoofdrol CHARLES ROGERS, welk meesterwerk
door onze onovertrefbare Tuschinski-geluidsinstallatie tot
zijn volle recht wordt gebracht.
ALS EXTRA:

LEUTNANT WARST DU EINST
BEI DEN HUSAREN

Toegang alle leeftijden

9389-50

JONGE ADELAARS

Vanaf Vrijdag 28 Augustus de groote Duitsche operettefilm met de geliefde filmartiste MADY CHRISTIAN

ïos-no

ALS IK KONING WAS

HOOGSTRAAT1SO.

Vanai morgenavond de Paramount Geluidsfilm

THEATER

OO STER THEATER

bergweg

SOUND-THEATER

-CENTRAAL-

Dagelijks 2.30 Matinee

TRANS VA1_1A

Vanaf Vrijdag 28 Augustus
brengen wij het grootsche
Operafilmwcrk

MIX, de
met
van zijn beste producties. Uitvoerig sprekende Movltone
Fox-Journaal, o.a. „Dwars door het Weaerbergland".
9368-60
Op het Tooneel:
NINA MERCADENTE,
Virtuose du violin-Phénomène de la Mandoline.
jrflF- Iedereen dag groote Matinee met vertooning van
het geheele programma. Zaterdag- en Zondagmiddag
groote Kinder- en Familievoorstelling.

die o.m. de hoofdrol speelde ln
DE TIJGER VAN „BERLIJN"

_"-

9369 27

9397 60

""

NEDERLAND ONDER AUSPICIËN DER FILM UI
TC LICA.R'DAM.VAN DE GROOTE SUPERTOONFILM
l) DER ERICH-POMMERPHODUCTIE DER UFA: " IJ

Tel.KBao,'59io

KWATTA-SOLDAATJES
In de hoofdrol KARL DANE

boven 14. jaar.

Als 2e hoofdfilm:

DAG 28-AUGUSTUS RREMIERE/Sf
VsaSmü
\RJVOOR

W*^ 1 0 Deblars

-

eesso
NACHTVOGELS

uur

Jl

IUJ^. «J XIJ.

TOONEEL-

film

Zondag 1 u. SPECIALE KINDER-MATINÉE met

9398-60

met
-my DOLOKES COSTELLO -*a_

Avondvoorstelling 8

M*\
B

1
MAÏIRTCE 1
"^
I CHEVALIER M

E«n spannende

±en

TOR
W
W

.

-r_\

-|-^

SJSJrt"

"Succes-Fümwerk

-«-^
X\A-- -■IV I\JI JU, -LfIK

U

J
met een vlotte en boeiende handeling.
lEDEREEN, die van een onderhoudende en amusante
film hou,ït' raden wi*i een bezoek ten

Een

--

T^-

,*

HOLLAND
I
GEHEEL NIEUW
IN KLANK -EN BEELD |
VARIÉTÉ
Iederen dag 2.15, 7 uur, 9.15 uur. Toegang boyen 14 j.

HARTEN IN BALLINGSCHAP

-

-

"

GROOT UITGEBREID BIJ-PROGRAMMA

_■______«___——————————————»'—————

Alleen toegang boven 18 jaar

HELDENSPELER

in de nieuwste Columbia-film

Een filmspel yan Wildernis en Beschaving

ACHTER DE COULISSEN

-

*

DE ONTEMBARE
___

voor enkele dagen geprolongeerd

Regie: RICHARD EICHBERG

UUA/IIIJJ-U JJll

VAKAF

Vanaf Vrijdag a.s. JOAN CRAWFORD in:

SLUITINGS-PROGRAMMA

met geheel nieuw repertoire.

M
£§&

R-f******

het ennorme succes Is het

39» COLLEEN

_

y
%mm JR*. \AW
■

NIEUWE BINNENWEG 326

NIEUWSTE FILMWERK

-T KJIjD IN 115LU
De verdere hoofdrollen worden vervuld door:
Polly Moran
LeilaHyams
,
,
_*<
,r
Marsh
Cliff Edwards en Vera
._ . „ __.
„

AWÊ___^Ê\

TOEGANG ELKEN LEEFTIJD

THEATER

Teneers te:
DE GROOTE

TT-OTT-TfclVTTDTi^k

cd^t

M^T^«

.

W KNAL-PROGRAMMA

H. B

___——_Baw_a———————

Gustus

nirEND
U VLKWLLDIIrUirNII
W£ W LEIN nvFRWFT

metro-gold wyn-film,
vervaardigd door den beroemden regisseur

■

T,"*",",

vrijdlg^s

E BEDRIE (; ER 1 JACK HOLT

3-W M-A

DE PRIVE-SECRETARESSE bliSg^oV^ml^n^
EN GEZOND VAN INHOUD

PPT,^ c^^oOT

-

g____________mßSUm_■__B__fc-_____--—ff^aJaß

Wrf
m m

(WAY OUT WEST)

komiek

it
U
ZULT ZICH AMUSEEREN ALS NOOIT TEVOREN
It^
w _ , cm werd
Z gedurende
Z T~!4 achtereenvolgende i
DE PRIVÉ-SECRETARESSE

Wegens

■

DDrocAn-T
TC

28Augnstu S een
Programma

DE BEKENDE FILM-ACTEUR

IN ZIJN

ln de hoofdrollen: de charmante

I

Wf

Vert°°nt Vanaf
~ amusa^ en

H|

TAMWATIVF^ W
WIJ-jJ-jlAlVlnAllir-O

W

o

>

I VB

________-_n_--k__________________________________-______l ....8a,..!

uur.

Prinses. Paramount op parade. 8 u.
Roxy. Studentenllefde. 2.15, 7 en
9.15 uur.

Royal. Skippy. 2.15, 7 en 9.15 uur.
Scala. Muiters aan boord. 7 en 9.15
i
uur.
De
liefdesexpresse.
2.15, 7
Thalia.
en 9.15 uur.
Transvalia. De weg naar roem. 8 u.'
W.B. Achter de coulissen. 8 uur.

9390 285

DAGBLAD-RECLAME BETAALT ZICHZELF!
'

~

>_?_. Ha>l^éa_-

MOEGEN

_______
IBr^^

M

a__^^^

vahH

'_M—

__nS_r

\m\r^
_■i

'

' ^^^

B_

■'-S__■_/ l^^V

9ïjH

■_■_§

HWfi^B'^-P'.-Bjj- ■'" - -'mr _i; * *■ --^^__________J_L___i_____B
EJ8H
2S Augustus af brengen wij U een reprise van de machtige geluidsfilm der
Goldwyn; een film zonder weerga, geheel op het eiland Tahiti opgenomen, vijfduizend I
mijlen van de Amerikaansche kust.

IVan

Metro-T

SCHADUWENl

WITTE

(WHITE SHADOWS)

MET RAQUÈL TORRES EN MONTE BLUE

Een wonderlijk schouwspel van licht en schaduw. Schitterende opname van het zoo
gevaarlijke parelduiken. Deze film laat U zien de vloek van de blanke beschaving op
de natuurvolken van Tahiti.

I

I

In ons voorprogramma: UFA TOON JOURNAAL en ORION NED. NIEUWS

_

OP HET TOONEEL:

Schouwburg. Wonderdancing.

8.15 uur.
Tivoll Schouwburg. Tantini en Co.
2.15 en 8.15 uur.
De lichte Isabella. 2 ena
Casino.
8.15 uur.

■■■■iair_h_rt*É,ï__l

t_*r********w,*iitr'TTTi___H______

____K 19_^__b

HEDEN 27 AUGUSTUS.
groote

'

935S 105

Tf"! ÜIVF
I JU
JT JLJ^J
JOill ÖTTTT'

I

~

'

VOLENDAMMER DUET IN HUN NIEUWSTE
REPEKTOIRE.
t

TOEGANG

BOVEN

14 JAAR

H

I

|

SCALA PROGRAMMA'S ZIJN TOCH BETER

28 AUGUSTUS.

Jroote Schouwburg.
8.15 uur.

Wonderdanchg.

Tivoll Schouwburg. Tantini en Co.
'*
8.15 uur.
Casino. Do lichte Isabella. 8.15 u.
Diergaarde. Haagsch Harm.-Ork. 8* u,

GLAS IN LOOD

GROOTE SCHOUWBURG
R'damseh Hofstad Tooneel
Dlr. Cor v. d. Lust Melsert
lederen avond 8.15

Geschilderd

DE WONDERZOMERPRIJZEN

9405 10

Gebrand Glas

GLASETSER IJ

DANCING

Nog slechts 6 vertooningen

"

Glas In Koper

\

.

Naam. en Rccbunebordea

N.V. J. BROERE & ZONEN'S GLASINDUSTRIE

DIJKSTRAAT 115-117-119
9375 20

.

Telef. 62407

-

Opgericht 1895

